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Kære venner
Nu var det på tide med en hilsen fra os i Tarime igen. Tak for hilsener som 
mange af jer har skrevet, det er utroligt godt at få.

Efter at have været i Tarime i et halvt år nu er vi kommet godt ind i arbejdet 
og begynder at føle at det er naturligt at bo her. Vi er i hvert fald meget glade 
for at vi fik muligheden for at rejse til Tanzania og på den måde være et 
redskab til at oplære de nye i troen på Jesus og hjælpe nye til at tro på ham. 
Også vi er meget glade for at I vil stå sammen med os om denne opgave. Det 
er til god hjælp at vide, at I beder for os, og for den støtte vi ellers får.

Havstein er den som er mest ude blandt loufolket i Nedre Tarime. Det tager 30 
min til en time at køre til de områder vi arbejder i. Men vi andre Beinta, Dina, 
Lassi og Ingibjørg (lærervolontør) er også med hver søndag. Vi har også været 
på missionsture hvor vi viser Jesusfilmen og andre film med kristent indhold på 
storskærm. Da kommer mange i landsbyerne for at se.

Som vi har fortalt tidligere er det særlig tre af de 14 kirker i Nedre Tarime vi 
besøger, men vi besøger også de andre. For to uger siden var vi i Ingri Juu, der 
holder de gudstjeneste under et træ. Da vi kom til bygden og skulle gøre klart 
for gudstjeneste, fortalte evangelisten at et lille barn var fundet dødt i bygden 
dagen før. Barnet var bare tre år og det var tydeligt, at nogen havde dræbt 
barnet, for det var meget mishandlet. Dette var en utrolig sørgelig nyhed at få 
denne søndag morgen. Hele bygden snakkede om hændelsen, og ingen kunne 
forstå hvem der kunne have gjort dette. I landsbyerne i Nedre Tarime er det 
meget sædvanligt, at børn dør p. g. a. sygdom. Heldigvis er det ikke 
sædvanligt, at børn bliver dræbt. Efter gudstjenesten blev vi og hilste på 
familien hos dette lille barn. Der var mange mennesker samlet og inde i en 
hytte lå det lille barn. Dette var en trist oplevelse, at mennesker kan være så 
onde at dræbe et lille barn, som ikke kan beskytte sig. Vi må bede om, at Gud 
skal trøste familien hos dette barn. Vi må også bede om, at flere mennesker i 
Ingri Juu skal blive kristne og kan få oplæring i Bibelen. For da lærer de, at 
livet er helligt, og at vi ikke kan tage andres liv.

Da vi begyndte arbejdet i Nedre Tarime var det kun en af de 14 kirker, som 
havde søndagsskole. Nu har syv af kirkerne søndagsskole, dette glæder vi os 
meget over. For børnene er fremtidens kirke. Og hvis de hører evangeliet som 
børn, tror vi også, at det sidder meget dybere. Selv om vi kan glædes over at 
syv af kirkerne har startet søndagsskole er det bare halvdelen. Det er ikke så 
enkelt for alle evangelisterne at starte søndagsskole. Nogle menigheder er 
meget små og har ikke kræfter til at starte søndagsskole. Måske er der ikke 
nogen voksen, som selv har oplæring i Bibelen sådant, at de er i stand til at 
undervise børnene. Alligevel har vi set, at der, hvor de har begyndt med 
søndagsskole, kommer der også flere voksne. Børnene deltager også i de 
voksnes gudstjeneste med nogle sange, som de har lært i søndagsskolen.

Til slut kan vi fortælle en historie, som havde en god slutning. Vi har to 



vagthunde – to schæfere. Torsdag nat havde den ene lavet et hul under hegnet 
og var stukket af. Da vi lagde mærke til det ved 4 tiden, gik Havstein ud 
sammen med den anden hund for at lede, men det var mørkt og vanskeligt at 
lede. Havstein prøvede at råbe på hunden, da var der nogen, som svarede, at 
han ikke skulle råbe på natten. Havstein fortsatte med at lede rundt i hele 
byen, da det blev lyst. Vores havemand ledte også, men uden resultat. 
Børnene var også meget kede af at hunden var borte. Sammen bad vi om at 
Gud ville beskytte hunden og føre den hjem igen. Lørdag morgen havde vi 
næsten opgivet håbet om, at hunden skulle komme tilbage. Men så pludselig 
bankede en ung dreng på porten. Han vidste, hvor hunden var, sagde han. 
Hvis han fik penge, kunne han vise os det. Vi ville først se hunden, om det 
virkelig var vores hund, de havde. To huse herfra midt i en græsmark var et 
dybt hul. Nede i det lå Bamse, vores hund. Han var meget glad for at se os 
igen og vi var selvfølgelig også alle meget glade for at se Bamse igen. Han var 
helt uskadt, var sulten og meget tørstig. Hullet som Bamse lå nede i, var ca. 5 
meter dybt og en og en halv meter bredt. Vi fandt en stige, og Havstein bar 
hunden op af stigen. Nu takker vi Gud for at han beskyttede hunden, og at den 
er tilbage i god form.

Nu nærmer det sig vores sommerferie, som går til Danmark i år. Både en af 
Beintas brødre og en af Havsteins brødre skal giftes i Danmark i juli. Derfor 
rejser vi til Danmark, hvor vi også kan møde hele vores familie. Det glæder vi 
os selvfølgelig til.

Med ønske om en god sommer og Guds velsignelse.

Beinta og Havstein Klein


