
Nairobi, 13.december 2009

Kære venner

Så er det snart jul igen, og her kommer en lille julehilsen fra os. Dette året har været et godt 
og spændende år for os. I april flyttede vi til Kiabakari og der er vi meget glade for at være og 
vi trives alle meget godt. 20 november blev vi velsignede med vores lille Pætur. Han blev født 
i Nairobi, Kenya. Og i denne andledning er vi alle i Nairobi. Her er det gode sygehus og gode 
læger. Derfor følte vi os trygge ved at være her. Beinta og sønnen har det godt, og nu hygger 
vi os alle sammen med ham. 

Skoleåret er færdig i Kiabakari, og eleverne er gået ud i deres tjenester. Eleverne kommer vi 
altid til at have i vores hjerter. De var dygtige og glade for at lære. Vi har haft andledning til 
at snakke sammen om ting som optog dem, og det er vi glade for. Efteråret er gået hurtig. Vi 
havde nogle gæster fra LMU, og de var nogle utrolig fine mennesker. Vi er taknemlige for 
deres arbejd og for deres gaver til bibelskolen fra LMU, Danmark. Nu ser vi frem til et nyt 
skoleår, og er spændte på at møde nye elever i januar måned. 

Børnerne Dina og Lassi går nu til undervisning i den norske skolen i Nairobi, og det er de 
glade for. I tre uger før jul er alle missionærbørnerne i de små skoler rundt omkring i Kenya 
og Tanzania samlede i Nairobi. De fleste norske børn, men også islandske og førøske børn.

For ca. halvanden uge siden kom vores kollegaer hos LM i Mara, familien Sølvsten Nissen og 
deres voluntør, Lina, ud for en bilulykke. Bilen blev totalt knust og det var et under at alle 
kom levende fra ulykken. Faren, René, og datteren Nicoline, ligger endnu på sygehuset her i 
Nairobi. Efter omstændighederne har de det godt, men har brug for forbøn. Vi har været 
sammen med dem de sidste dagerne på sygehuset, og har støttet dem så godt vi kan. 

Nu er det snart jul igen, og det glæder vi os til. Dina og Lassi er spændte, og det er vi voksne 
også. Vores bøn er at Jesus bliver gjort stor, således at folk får øjnerne op for hvorfor vi fejrer 
jul. Det er så meget som vil tage vores tid og kræfter, men måtte vi som hyrderne på marken, 
funnet Jesus i stalden, og set hvor et stort under det var, at Gud lod sig føde i denne verden.

Takke- og bedeemner
Tak for at fødselen gik godt
Tak for at børnerne og vi trives i Nairobi.
Tak for at familien Sølvsten Nissen og Lina kom levende fra bilulykken.
Bed for den fysiske og psykiske helbredelse for familien Sølvsten Nissen og Lina.
Bed for det komende skoleåret.
Bed for at vi skal få flere lærere til Bibelskolen i Kiabakari.
Bed for at vi alle må kunde få nye muligheder til at fortælle andre om Jesus.

1000-tak for forbøn

Glædelig jul og må Herren velsigne det kommende året for jer alle sammen.

Hilsen
Beinta og Havstein


