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Kære venner

Nu har vi været i Tanzania i tre måneder. Rejsen til Tanzania gik meget godt. Vi blev godt 
modtaget af missionærene både da vi landede i Dar es Salam og da vi kom her til Iringa. Det 
har vi været meget taknemlige for. Det er utrolig godt at komme til et helt fremmed land, da 
man bliver så godt modtaget. Det har også været godt at være på sprogskole her i Iringa hvor 
den danske skolen er og mange danske missionærer. For vi er ikke alene. Ca. en gang om 
ugen samles vi til bibelstudie eller møde. Det er vi glade for. Selv om vi går til en tanzaniansk 
kirke om søndagen, så er det meget begrenset hvad vi får ud af det, eftersom alt foregår på 
swahili. Derfor er det godt at alle misjonærene her kan ha et åndelig fellesskab.

Vores datter Dina (6 år) har begyndt i børnehaveklasse på den danske skole og Lassi (3 år) går 
i børnehave på den danske skole. Det trives de begge godt med. Dina er glad for at lære 
bogstaver og tal. Hun går også til klaver undervisning en gang om ugen. Selv om det er få 
lærere er det mange tilbud til børnene. De har også børneklub – en slags søndagsskole – en 
gang om ugen. I børnehaven er det 6 børn – også der er det mange aktiviteter, de har andagt 
hver dag, laver mad en gang i ugen, er ude på tur og leger. Det er derfor en blød overgang 
børnene får her i Tanzania. For da vi kommer til Tarime vil de nok ikke være andre 
europeiske børn at lege med. Og da vil de også lære swahili. 

Vi bor i en lille hyggelig hytte på sprogskolen som ligger 18 km fra den danske skole. Det 
betyder at hver dag kører vi to ganger frem og tilbage til skolen. Så det er meget køring – men 
vi begynder at blive vandt til det. Sprogskolen ligger midt i meget fin natur. Fra vores hytte 
kan vi se over en flod, skog og bjerge – meget fint. Vi har en hjemmeside som vi har lagt 
nogle billeder ud på. Endnu er næsten alt skrevet på færøsk, men vi har planer om engang at 
få oversat noget til dansk. Hjemmesiden er: www.missionmara.com

På Riverside Campsite er alle arbejderne meget venlige. De snakker swahili med os, for de 
ved at vi er her for at lære swahili. Det er et engelsk par som driver stedet, og de gør alt for at 
vi som bor her skal have det godt. Maden som vi får her er meget god. Varm buffe både til 
frokost og til middag. Men selv om maden er meget god så har vi alle hatt litt problemer med 
vores maver. Det er nok bare helt naturlig, for det er mange bakterier her som vores maver 
ikke kender. Det tar tid at blive vandt til det. 

I begyndelsen da vi kom her til, var vi meget trætte om aftenen, når børnene havde lagt seg til 
at sove, var vi voksne også søvnige. Nu klarer vi os lidt bedre om aftenen og har overskud til 
at studere litt efter at børnene har lagt seg. Det at vi var så trætte tror vi måske skyldes at 
Iringa ligger så højt, nemlig ca. 1500 m. Men det skyldes selvfølgelig også alle de nye 
indtrykkene. Alt er så anderledes. Når vi kører gennem landsbyerne så ser vi hvordan 
menneskerne her strever for at overleve. De arbejder hårdt, særlig kvinderne. De henter vand, 
vasker tøj, laver mad alt mens de bærer det yngste barnet på ryggen. Cyklerne her fungerer 
nærmest som lastebiler. Det er utrolig hvor meget det er plads til på en cykkel. Høner, griser, 
geder, sidder i store kurver som er monteret fast på sykkelen. Noen ganger er det fire 
mennesker på en sykkel. Men selv om menneskene lever så primitivt her er de meget glade og 
de setter stor pris på det de har.

http://www.missionmara.com/


Vi har nu studeret swahili i 10 uger, vi har lært meget gramatik og snakker også meget swahili 
i undervisningen. Men det er endnu langt i mål til vi kan snakke i samme tempo som 
tanzanianerne eller til vi kan forstå alt som de sier, for det går så hurtigt. Det er mange nye ord 
som vi skal huske, men øvelse gør mester, så det er bare at fortsætte med at bruge sproget. Vi 
skal være på sprogskolen til i desember, da flytter vi til Tarime, som ligger i Mara i Nord-
Tanzania.

Her på sprogskolen er det elever fra mange forskellige land. De fleste kommer fra kristne 
organisationer. Vi har mødt mange som skal lære swahili for så at lære stammesprog som de 
vil oversætte bibelen til. Andre skal være misjonærer enten i Tanzania eller i Kenya. Det er 
ca. 10 lærere på skolen. Vi to er alene i vores klasse. Vi har undervisning ude på vores terasse. 
Nogle af lærerne er kristne og nogle er muslimer. Den ene ugen havde vi en kristen lærer, hun 
lærte os at bede på swahili. Hver dag begyndte vi med en bøn vi selv havde forberedt, 
fadervår og en sang. Det syntes vi var en god start på dagen, og har derfor valgt at fortsette 
med dette, selv om vi nu har en muslimsk lærer. I undervisningen snakker vi også meget om 
hovedpunktene i kristendommen. F.eks. at Jesus kom ned til jorden og døde for vores skyld, 
at vi ved hans blod er vi frelst. Selv om nogle lærere er muslimer så kender de til den kristne 
tro – men det skal mer til for at de skal omvende seg. Bed for dem.

Selv om det meste af vores tid går til at studere swahili, så har vi også litt tid til at slappe af. 
For nogen uger siden havde vi besøg af et par fra Færøerne. De arbejder på et børnehjem i 
Sumbawanga. Sammen var vi i Ruaha nationalpark. Det var en meget god tur hvor vi så 
mange forskellige vilde dyr. 

For nylig var vi på missionærkonfirance, hvor alle missionærerne hos LM var samlede ved 
den danske skole i Iringa. Det var godt at mødte alle de andre missionærerne. Henrik Jensen 
og Ankar Nielsen, missionssekretær, var kommet fra Danmark. Henrik havde nogen gode 
bibeltimer om Thomas og Peter. En af bibeltimerne handlet om sygdom fra et bibelsk 
perspektiv. Børnerne havde det godt under konfirancen. De deltog i mange forskellige 
aktiviter og hygget seg sammen med de andre børnerne. Børnerne blev passet godt på af 
voluntørerne, som gjorde et meget godt arbeid. Fællessangen var særlig godt, det skyldes alle 
de musikalske lærerne og andre gode kræfter. 

Forbøn
Til slutt vil vi takke for forbøn. I kan takke for at det indtil nu har gået så godt med os her i 
Tanzania. Takke for at børnene trives så godt i skolen og børnehaven. Takke for alle de gode 
kollegerne vi har her. Be om at det fortsat skal gå godt med at lære swahili. Bed om at vi skal 
komme i god kontakt med tanzanianerne, særlig da vi kommer til Tarime.

Må Gud velsigne jer allesammen.

Kærlig hilsen Beinta, Havstein, Dina og Lassi


