
Tarime, 8. des. 2008

Kære venner

Siden i hørte fra os sidst har vi været til missionærkonferance i Iringa. Det var godt at være 
sammen om Guds ord på et sprog vi kændte godt. Selv om det ikke var færøsk, så får vi mer 
ud af at høre på dansk end swahili. Børnene havde også nogle gode dager. Konferancen var 
meget merket af at Michael Christensen, som var volontør i Iringa døde lige før. Han omkom 
i en drukneulykke på en ferietur på Zanzibar. Han var bogvolontør, og kørte rundt og solgte 
Bibeler og anden kristen litteratur. Det er vanskelig at forstå at Gud henter en af sine hjem så 
tidlig.

Da vi kom tilbage til Tarime fik vi besøg af LMU-ere, som var på tur i Tanzania. De var med 
os på evangeliseringstur i Kyenyamsana. Et meget flot område ved Viktoriasøen. Vi boede 
allesammen i telt på grunden til evangelisten i området. De havde gledet sig meget at få 
besøg. De havde også forberedt turen i lang tid. F.eks havde de bygget et stort spiselokale, 
hvor det var plads til alle at spise samtidig. Stoler og bord havde de lånt af naboer. De havde 
også lavet et nyt toilet før gæstene kom. Meget fint selv om det var et hul i gulvet. En mand i 
landsbyen har læst administration. Han havde ansvaret for måltidene og serveringen. Han 
havde flere kvinder til at hjælpe sig. Kvinderne havde sort nederdel og hvid skjorte på sig. Det 
var sjovt at se hvor meget de gjorde for at alt skulle være perfekt.

To aftener viste vi film og mange mennesker kom for at se. Desværre blev vi nødt til at 
afslutte filmvisningen den første aftenen før filmen var færdig. Det var så mange små fluer 
som kom fra søen. De gik efter lyset og lige ind i prosjektoren, det gjorde at billedet blev 
mørkere og mørkere, til slut begyndte det at lugte brændt og vi blev nødt til at afslutte. LMU-
ernes rejseleder, Kim S. Andersen, er elektrotekniker. Han renset projektoren så den var klar 
til brug næste aften. Da viste vi filmen ud gennem bilvinduet. Da gik det godt. 

Vi var også på husbesøg. Her var det evangelisterne som ledede. Hvis vi kom ind i et hjem 
hvor folk fortalte at de tilhørte en anden kirke, blev det vist respekt for det. Men alligevel blev 
evangeliet forkyndt for dem også. Mange pladser havde folk ikke hørt om Jesus tidligere. De 
kunne ikke gengi noget fra den kristne tro. Vi fortalte dem at Gud vil ha kontakt med hvert 
eneste menneske og at han elsker dem. Alle har syndet, men Gud tåler ikke denne synden. 
Men frelsen er at Jesus har betalt for al vores synd, da han døde på korset. Vi spurgte, om de 
troede og ville tage imod Jesus. Alle hjemmene sagde at de ville. Det virket så enkelt, men 
den dagen var det ca. Fem hjem som tog imod Jesus. Forhåbentlivis får de opfølging. Det kan 
vi bede for.

I et hus var det et sygt barn og en syg far. De kom med os til sygehuset i Tarime, det var 
akkurat da nogle læger fra Australien der og hjalp til. Det er godt at man både kan forkynde 
evangeliet, og at man også kan hjælpe med legemlige problemer.

Den 5. november var det en stor dag i Tarime. 5 par blev velsignet i kirken. 10 voksne og 20 
børn blev døbt. Præsten i Tarime ville at forældrene skulle velsigne ekteskabet før børnene 
kunne døbes. Efter at gudstjenesten var færdig blev alle inviteret til middag i kirken. Det var 
en festdag.



Det har været bispevalg siden sidst vi skrev. Det var spænding luften før valget. Mange var 
frusterede over situationen i bispedømmet. Valget resulterede i at Michael Adam blev biskop, 
og at Msaghaa blev visebiskop. Dette er mennesker som er glade for og som ønsker missionen 
vel, derfor var det et godt resultat. Den nu pensionærede biskopen, Sospeter Sagara, havde 
siddet i mange år over det som reglerne siger. Ved flere andledninger fik vi mulighed til at 
være sammen med Sagara. Han er en ældre mand nu, men han bruger enhver andledning til at 
forkynde evangeliet. 

Sidste weekend var vi på evangeliseringstur i landsbygden Omoche. Det var en god tur. I 
Omoche er det mange som er kristne, og det var en stor glæde at være sammen med dem. 
Evangelisten Richard er god til at dele ud opgaver, sådan at mange er aktive i menigheden. 
Han har set at ved at involvere mange mennesker får de medansvar og lærer mer. 
Evangelisten skal begynde på tredje året på Bibelskolen i Kiabakari i januar.

Nu har vi allerede haft 2. søndag i advent og julen nærmer sig. Her er det endnu varmt og godt 
og ikke nogen julestemning. Men også her vil mennesker fejre jul. Fejre at Jesus kom til 
jorden som et lille barn for at frelse mennesker. Derfor må vi bare be om at flere skal blive 
kristne og få del i denne frelsen, som er for alle.

Tak for at bispevalget gik godt.
Bed for at den nye ledelsen i kirken skal få arbejdsro at gøre Herrens arbejd.
Bed for at søndagsskolerne skal styrkes.
Bed for at  søndagsskolekurset som skal være den 8-10 jan. Skal lykkes godt. 

Vi ønsker jer allesammen en god og velsignet julehøjtid og Guds fred i det nye året.

Tak for forbøn.

Kærlig hilsen Beinta, Havstein, Dina og Lassi


