
Kære venner i Danmark

I den senere tid er der sket meget på skolen. Vi har fået gjort klart en stor mark til planting. Planen 
er at marken skal hvile i sig selv og give skolen indtægt. Om alt går som skal så får vi plantet en 
del af marken for udgangen af året.

Vi har begyndt at lave lagerbygningen færdig. Dvs. sætte vinduer i, lægge tag på, gøre færdig 
gulv osv. Vi håber at få bygningen helt færdig, således at vi kan bruge den til at opbevare høsten 
til det bliver bedre priser.

Fire unge nordmænd var på besøg og hjalp os med dette arbejdet.

Den sidste tiden har Havstein været på en del missionsrejser. Han fik muligheden til at besøge 
Nyanda za chini, Tarime. Det var godt at være der og vi besøgte en hel del mennesker. Folk fik 
også mulighed til at tage optagelsesprøver til skolen i Kiabakari.

En weekend gik turen til Maswa, som ligger i Shinyanga, landsdel. Vi har haft to elever fra denne 
landsdel, derfor drog vi der på missionsrejse. Der fik Havstein snakket med mennesker som sagde 
sig ikke at have hørt om Jesus før. Det blev begyndt med Adam og Eva og deres syndefald og 
vores syndefald, derefter blev det fortalt om at Jesus tog vores straf på sig på korset. Mennesker 
blev berørte under forbøn. I er velkomne til at bede for at de må tage imod Jesus som deres frelser

21. november var det skoleafslutning. Det var meget gjort ud af dagen. Pårørende kom og mange 
præster og en ko blev slagtet, så alle fik nok mad :-) Årets elever fik meget ud af året. Nu er de 
hjemme i sin menighed og kan bruge det de har lært. Flere kommer til at arbejde som evangelister. 
Vi var meget glade for at have disse elevene på skolen og glæder os over at de vil gå videre med 
evangeliet.

Nu bliver næste skoleår, som begynder i januar, forberedt. Indtil nu har 23 elever leveret ansøgning, 
vi håber at de bliver flere, og at disse elevene vil få meget ud af året. Det bliver første skoleår endnu 
en gang, dvs. at for os lærere bliver der mulighed for at bruge den samme undervisning, men lave 
den endnu bedre.

− Bede for eleverne som nu har rejst hjem, at de skal blive bevaret i troen og være gode vidner 
hvor de er.

− Bede om at vi får en afrikansk lærer til.
− Bede for at flere skal tage imod Jesus i landsdelen Mara.
− Bede for arbejdet på skolen, at det skal gå godt.
− Takke for at vi er ved godt helbred.
− Takke for at Hans Karl er godt i gang med at undervise børnene og at han trives så godt her.
− Og bede for at vi alle skal få en glædelig jul.

Til slut vil vi ønske jer alle en god jul og Guds velsignelse i det nye året.

Beinta og Havstein
Dina, Lassi og Pætur


