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Kære venner

Nu var det tid for et brev fra os igen. Her er meget sket siden sidst. Vi blev 
færdige på sprogskolen i første halvdel av desember. Det var en dejlig følelse 
at blive færdig. Det betyder ikke at vi er udlærte i swahili. Men det var godt at 
komme videre og komme i kontakt med tanzanianere. Det er nu vi virkelig 
lærer swahili, mens vi bruger sproget.

Efter at have sagt farvel til alle vores venner i Iringa gik turen til Tarime. Det 
var en lang biltur - 4 dager. Men det gik godt og uden problemer. Børnene var 
også meget tålmodige. Kristian Larsen som nu er teamleder for misjonærene i 
Tanzania kom med os til Tarime. På vejen stoppet vi også på bibelskolen i 
Kiabakari, hvor vi skal arbejde fra sommeren 2009.

Det var fint at se skolen og det fine området der. Erik Haar Andersen 
underviste på skolen i efterårssemesteret. Han havde sørget for at vi havde
et hus i nogenlunde stand at komme til. Vi forstod at meget var gjort med
huset før vi kom. Erik kom også med os til Tarime. Han er kendt i byen og
kunne vise os lidt rundt og præsentere os for prosten og de andre som 
arbejder i Kirken.

Vi har fået en god start i Tarime. Vi har mødt mange venlige mennesker. Særlig 
er der en som har været meget hjelpsom. Han hedder Shango og er en av de 
eldste i kirken. Han er skoleleder i en børneskole. Flere ganger har han taget 
sig fri fra arbejdet for at være med Havstein til møder med evangelistene. 
Også er han med os om søndagene, når Havstein har gudstjeneste.

Vi fejret også jul i Tarime. Det blev en anderledes jul. Ude var det varmt og 
mange av naboerne havde en helt almindelig dag selv om det var jul. Julepynt 
var det ikke meget af. Kirken var pyntet, men lidt anderledes end vi er vandt 
til. Pyntet bestod af toiletpapir som var hengt op og stofrester som var festet 
til en snor.

Havstein arbejder i "nyanda za chini" som betyr nedre område. Det er området
vest for Tarime by og ud imod Viktoriasøen. I området er det 14 små 
menigheder. Hver menighed har en evangelist som leder gudstjenesten og som
har prædiken. Havstein er med i en Bibelgruppe / talegruppe, som kommer
sammen om onsdagerne, for at forberede evangelisterne og Havstein til den
kommende søndagens prædikentekst. Det får begge parter godt udbytte af. De
synger, beder og spiser sammen. Nu planlægger de deres første 
evangeliseringrejse til en lille landsbygd i området. Efter planen skal den vare 
fra en fredag til søndag. Der bliver husbesøk og visning af Jesus-filmen. Det 
glæder Havstein sig til.

For en uge siden kom vores volontør som skal undervise Dina i 
børnehaveklasse. Læreren hedder Ingibjørg og er en meget sød pige. Vi er
glade for at have hende her. Ved siden af vores hus bygges hendes hus som



også skal være skolelokale. De begyndte at bygge huset juleaften og allerede
nu har huset fået tag på. Det går hurtigt, men endnu mangler en god del før
huset er klart til at flytte ind i. Derfor bor Ingibjørg inde hos os nu og 
skolelokalet er inde i børneværelset - det går også fint.

Vi har ansat to arbejdere. En mand som arbejder udenfor. Lige nu bygger han
en kibanda, som er et udeplads med stråtag, hvor vi kan sidde i skyggen. For
to dage siden begyndte vores hushjælp. Hun er til god hjælp, særlig når tøjet 
skal vaskes, for vi har ingen vaskemaskin. Jeg har også vist hende hvordan 
man bager brød.

Dina og Lassi trives godt. Det er mange børn her at lege med. Dina har fundet 
sig en veninde som hun leger med. Ellers hygger de sig også meget sammen.

Højdepunktet i ugen er søndagen. Da kører vi hele familien og nu også
Ingibjørg til Nyanda za Chini hvor Havstein skal være med til gudstjenesten.
Det er en oplevelse hver gang at møde de kristne som trofast møder op. De er
ikke mange, selv om området er stort. Den ene menigheden samles under et
træ. Alle er så venlige og vi føler os meget velkomne. Efter gudstjenesten
bliver vi invitert til mad hos nogen i menigheden. Det er en stor oplevelse.
At spise national mad sammen med dem.

Til slut vil vi takke for forbøn, den betyder meget for os.

Bønneemner:

* At vi skal komme i god kontakt med vores naboer og være med til at fortelle 
dem om Jesus.
* At Ingibjørg skal trives og at vi skal have et godt samarbejde med hende.
* At børnene fortsat skal trives.
* At vores arbejdere skal trives i arbejdet og at vi skal være gode 
arbejdsgivere, som kan vise dem Guds kærlighed.
* At flere bliver kristne i Nyanda za Chini.

Med vennlig hilsen og Guds fred.

Beinta og Havstein Klein
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