
Kære venner

Her kommer så en hilsen fra os i Tarime. Siden vi skrev sidst har Ingibjørg rejst hjem igen og 

Joan er kommen for at være Dinas lærer. Beinta har arbejdet på sygehuset i nabolaget og 

Havstein arbejder med evangeliserende arbejde i Nyanda za Chini.

Vi var alle fem for kort tid siden i Ingri Juu, som er en af bygderne som vi tit besøger. Nogle 

af jer husker måske at de har gudstjeneste under et tre der. Vi rejste fredagsmorgen og kom 

hjem igen søndagsaften. Vi havde telt med os, som vi sov i. Også havde vi filmudstyr med. 

Om aftenen, efter at det var blevet mørkt viste vi film. Men før det blev mørkt var vi på besøg 

hos mange forskællige mennesker. Blandt andre besøgte vi pårørende som nettop havde 

mistet sin mor, vi besøgte en syg mand og andre hus vi kom forbi. Mens vi var hjemme hos 

dem, havde vi en andagt, sang og snakket sammen. Også inviterte vi dem til at se på film og 

til gudstjeneste om søndagen. Det sidste huset vi besøgte var meget langt. Der havde 22 koner 

boet som alle havde samme mand. Manden havde også andre koner i andre hus. Tilsammen 

ca. 50 koner. Manden var nu død og mange af konene også. I det lange huset var det fem 

koner igen. De var meget glade for at vi kom på besøg. 

At en mand havde flere koner i gamle dager, før kristendommen kom til Mara er til at forstå. 

Men at det også er vanlig nu er vanskeligere at forstå. To af konerne som altid er til 

gudstjeneste i Ingri Juu og som vi flere ganger har spist middag hos efter gudstjenesten har 

samme mand. Dette er ikke gamle koner, men de er rundt 25 år. Deres mand er 32 år. Disse 

konene hjælper hver andre med alle huslige ting og det ser ud til at de har det godt sammen og 

er gode veninder. Børnene leger sammen og er rundt samme alder. Den ene har 3 børn og den 

anden 4. At det går an at leve sådan, må bety at de ser anderledes på ægteskabet end vi gør. 

Dette er også et problem i kirken i Mara. For kirken lærer at en mand kun skal have en kone. 

Men hvad hvis han allerede har mange koner da han bliver kristen? Hvis han da skiller sig fra 

alle uden om den første, har de andre ingen mulighed til at klare sig videre. Derfor er 

problemet med polygami noget som må dø ud efter mange år. Det største problemet er, at 

også mænd som allerede er kristne får sig flere koner. Hvis en evangelist får sig flere koner 

får han ikke lov at arbejde som evangelist mere.
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Ellers så har de begyndt at samle stener sammen til grundmuren af kirken som de har planer 

om at bygge i Ingri Juu. Arbejdet går meget sent, men forhåbentligvis vil menigheden se 

arbejdet som deres arbejde, sådan at de kan stå sammen om byggingen af en kirke der.

Til foråret var det provstevalg i Tarime. Resultatet blev at valget blev uafgjort, og valget blev 

utsat til ubestemt tid. I august havde de som støtter præsten i Nyanda za Chini igen valg uden 

at fortælle det til de andre. Resultatet blev selvfølgelig at præsten i Nyanda za Chini vandt 

valget og er provst nu. I november bliver det biskopsvalg, forhåbentligvis går det bedre. I 

kirken i Mara er det kamp om makt, alle vil bestemme. Ofte går det ud over arbejdet. Dette 

mærker Havstein også meget til i sit daglige arbejde. F.eks. har Havstein haft stor glæde af at 

Shango, en god ven og hjælper, med på evangeliseringsturer. Men dette er præsten i Nyanda 

za Chini imod. Også en norsk misjonær i Tarime har fået at vide at han ikke er velkommen til 

Nyanda za Chini. Vi havde ellers planlagt en evangeliseringstur dertil sammen i forbindelse 

med at nogle LMU-ere kommer hertil. For os er det helt uden mening at komme med sådanne 

krav. Men det er nok hans måde at vise, hvem der bestemmer. 

Kirken i Mara har brug for forbøn. Her er meget arbejde som skal gøres før kirken kan klare 

sig selv.

Beinta har nu bestemt sig for at arbejde på sygehuset i nabolaget tirsdag og torsdag. 

Sygehuset er forholdsvis godt. Der er omkring 30 sengepladser, operationsstue, børneklinik, 

laboratorie, apotek og konsultationsrum. Da en patient bliver indlagt her, må pårørende blive 

med og give ham mad og pleje. Sygeplejerskene deler ud medisiner, forbereder operationer og 

hjælper lægen med forskællige ting. Al pleje af patienten står pårørende for. Har patienten 

ikke pårørende, får han ikke mad. Det er meget spændende at arbejde på sygehuset og se 

hvordan de arbejder her. F.eks. er operationsstuen meget enkel. Alt operationsudstyret bliver 

kogt over ild før operationen begynder. Tøjet bliver også dampet. Sådan bliver alt steriliseret 

på en enkel måde. Oftest går det godt med patienten efter operationen. Og det er ikke vanlig 

med betændelser i operationssåret. Skal man have hjælp på et sygehus her må man tåle lidt. 

Det er ikke så mye medfølelse og omsorg. Vores hushjælp havde brug for hjælp, fordi hun 

faldt da hun sad bag på en motorsykkel. Hun havde flere sår og det ene kneet mådte syes igen. 

Jeg (Beinta) var på sygehuset denne dagen og jeg hjalp hende igennem systemet. Først skal 

man ind til en sekretær, som skal skrive ned alt mulig om patienten. Så skal man til et andet 

kontor for at betale før man kan få hjælp. Selv om jeg (Beinta) var med, mådte hun igennem 
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dette før hun kunne få hjælp. En læge kom til slut som skulle sy igen kneet. Han sprøjtet lidt 

bedøvelse i såret og så begyndte han at sy, først inde i såret. Vero, som vores hushjælp 

hedder, fik meget ondt og det var helt tydelig at bedøvelsen ikke virkede. Men lægen fortsatte 

at sy og det var ingen mulighed for meg at stoppe ham eller til at få ham til at bedøve hende 

bedre. Så jeg mådte bare trøste Vero så godt jeg kunne. Men det vat utrolig hårdt at se hvor 

lidt personalet tænker på hvordan patienten har det. De er gode til at behandle sygdommer, 

men selve mennesket er de ikke vandt til at se, og tænker derfor ikke at det er så viktig.

Noget som også præger vores hverdag, er at mennesker kommer til os for at be om hjælp – 

særlig om penger. En dag kom to unge mænd, som ville have hjælp til et børnehjem, som de 

havde startet. Beinta og Joan gik så for at besøge børnehjemmet for at vide mere om det. Vi så 

at det var et meget godt arbejde, som vi meget gerne vil være med til at hjælpe. De ville også 

meget gerne lære om Bibelen, så vi ser dette som en god mulighed også at forkynde 

evangeliet for børn.

Godt hvis i kan be for dette:

• Kirken i Mara

• Bed for vækkelse for Nyanda za chini

• Børnehjemmet

Gud velsigne jer alle sammen

Kærlig hilsen Beinta og Havstein
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