
 

Øster Åbølling, d. 28. juli 

  

Kære venner og forbedere! 

Vi har netop i dag fået en billet retur til Tanzania til søndag d. 9/8. Det er måske lidt pludseligt for nogen af 
jer at høre, at vi rejser, men vi har med udgangen af juli afsluttet vores orlov, og pga. de skatteregler, vi er 
underlagt med de personlige forhold, vi nu engang har, så skal vi være ude af landet senest 11/8. 

Vi har haft nogle særdeles begivenhedsrige måneder familiemæssigt her i DK i juni/juli. Vi er blevet 
bedsteforældre, vi har fået en lærer i familien, og vi har oplevet, at vores yngste blev gift, og vi kunne 
endda holde bryllupsfest for dem. Det var mere end spændende gennem hele tiden med lock down, om 
bryllupsfesten kunne lade sig gøre, men vi er taknemmelige for, at alt gik så fint. Gud har været god mod os 
og givet os en dejlig tid med vores nærmeste. 

Det har også været dejligt for os at kunne være tættere på vores gamle forældre, og vi er endog meget 
taknemmelige for, at Philips forældre nu har fået plads i en plejebolig og har den bedste pleje lige ved 
døren. Det giver stor tryghed for os, når vi rejser. Gud kender vore dage og år, og sådan er det også, når vi 
igen rejser langt væk fra vores forældre, selv om det er en svær situation. 

Mange spørger, om vi er trygge ved situationen i Tanzania? Det ved vi ikke, hvad vi skal svare på. Corona-
situationen i Tanzania er officielt mørklagt, så ingen ved, hvor mange syge og smittede der er. Der er stort 
set ingen testmuligheder. Vi ved så meget, at vi nu er meget klogere på, hvordan vi skal beskytte os selv, og 
det bliver udgangspunktet, når vi er tilbage i Arusha. Philip har sit kontor i nabohuset, hvor vi bor, og deler 
den med sin kollega, så det er godt og trygt. Jeg har en noget mere flimrende arbejdssituation. Jeg kommer 
først og fremmest til at forhøre mig frem og skal finde ud af, om jeg kan komme rundt til de lokale grupper 
med undervisning. Jeg glæder mig selvsagt til at få gang i LMU-projektet, men det bliver med små skridt ad 
gangen, indtil jeg ser, hvordan situationen er, om jeg kan tage på ture til landsbyerne m.v.  Der er mange 
ubesvarede spørgsmål.  Og vi har brug for jeres forbøn, så vi får visdom og forstand til at vurdere rigtigt i de 
mange situationer. Vi må minde hinanden om at Gud har omsorg for os og at han passer på os. 

Vi vil minde jer nogle vers fra Filipperbrevet, hvor der er tale om lydighed og ydmyghed. Jesus er vores 
forbillede, og vi skal have det samme sind over for hinanden, som var i Jesus: ”Han, som havde Guds 
skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse 
på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil 
døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for 
at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus 
Kristus er Herre, til Gud Faders ære” (Fil 2,6-11). 

  

Jeres udsendinge 
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