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Kære Nærkontaktkredse 

 

Det er blevet midt i september. Heldigvis er varmen kommet tilbage her efter 3 måneders ret køligt vejr. 

Det er dejligt, man ikke længere skal tage tæppet omkring sig hver morgen og aften for at holde varmen.  

Vi har arbejdet uafbrudt hele jeres sommertid, bortset fra 1 uges ferie, hvor vi tog til nabobyen, Moshi, der 

ligger nede i 800 meters højde over havet og dermed er noget varmere. Der opholdt vi os ved en golfbane i 

sukkerplantagerne, et sted, hvor der ikke var ret mange mennesker. Det var også helt nødvendigt, idet vi 

fra juni og frem til slutningen af august havde et meget højt Corona smittetryk. Vi oplevede at mange døde, 

fx en tysk missionær og en amerikaner fra vores internationale menighed.  

Derfor er det også med stor taknemmelighed til Gud, at det 

pludselig blev muligt for os at blive vaccineret i begyndelsen af 

august. Det kom som sendt fra himlen, må vi sige. Tiden forud var 

vanskelig for os. Jeg blev hjemme fra arbejde pga. smittefare, mens 

det var noget lettere for Philip at gå de 50 m til sit kontor med kun 

én kollega. Alligevel oplever vi Guds beskyttelse og omsorg på 

forunderlig vis. Philips eneste kollega og hans familie fik alle Corona, 

mens Philip gik fri.  

Gennem nogle måneder har jeg bøvlet med at få ny arbejdstilladelse 

igennem. Det er endelig lykkedes 1/9. Og det er der stor grund til at 

TAKKE Gud for. Nu mangler jeg så kun lige de sidste formaliteter 

med opholdstilladelsen, så skulle alt være på plads.  

I næste uge skal jeg, om alt går vel, på én af de sidste ture med LMU-

projektet. Der er mange ting, der glæder mig ved projektet: Først og 

fremmest alle de børn/unge, der bliver undervist. For det andet er 

det en meget stor glæde for mig at opleve den iver og glæde, mine kollegaer i teamet udviser. Det er, som 

om de ikke kan få nok af at undervise de unge. De synes bare, det er noget af det bedste, de har fået lov at 

være med til.  

Den nævnte tur går til et muslimsk område, hvor vi sammen med den lille lokale menighed gerne vil vise et 

kristent vidnesbyrd til områdets enormt mange børn og unge gennem undervisningen. Det er meget fattigt 

område, og vores erfaring siger, at så er børnene ofte meget forsømte.  

Samtidig med undervisningen påbegynder vi fra vores kontor også en ny undervisnings-serie om 

”undertrykkelse”. Den er målrettet ledere i lokalsamfundet. Vi har udvalgt nogle konkrete landsbyer i 

stiftet, hvor undertrykkelse synes at være mindst lige så stort et problem som andre steder. Første gang 

samles ca. 10 ledere fra landsbyen for sammen at finde afdække, hvilke problemer der er mest aktuelle i 

området. Meningen er ikke, at vi skal komme og fortæller dem, hvilke problemer de har. Nej, de skal selv 

komme frem med de problemstillinger, som de ser i lokalmiljøet, og som der er behov for, at der bliver 

taget hånd om.  Besøget skal så følges op med undervisning senere, inkl. noget bibelundervisning, for en 

større gruppe af mennesker. 
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Philip var i sidste uge til det 

årlige medarbejderseminar 

sammen med alle øvrige 

ca. 40 ansatte i Soma 

Biblia. Hvor det meste af 

tiden andre år mest er gået 

med mange forskellige 

interne forhold, satte pro-

grammet i år fokus på et 

emne, der rækker videre 

ud: Hvordan når vi musli-

mer med evangeliet? Det 

var enkel og praktisk un-

dervisning om, hvad de 

tror på, og hvordan vi kan 

opbygge gode relationer 

med plads til åbne og 

trygge samtaler om alle de spørgsmål, der hober sig op, når en muslim bliver interesseret i Jesus og ønsker 

en nærmere relation til ham. Det hele bar tydeligt præg af, at underviseren selv bor sammen med sin kone 

som teltmagermissionærer i et meget muslimsk område. Ikke mindst en video, hvor hun fortalte om sin 

kamp med kaldet til at flytte dertil og tydeligt gav udtryk for sin glæde over det fællesskab, som hun efter 

længere tids søgen nu havde fundet ind i med de lokale muslimske kvinder, talte stærkt til alle om vort 

ansvar for at dele evangeliet med dem, der stadig ikke har hørt og taget imod det. 

Vi vil gerne hilse jer med nogle ord fra Esajas 61: ”Han har sendt mig for at 

bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at 

udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår 

fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger.” 

Det gælder muslimer, men også mange, som vi møder i arbejdet her i stiftet, at 

de er fanger og lænkede på den ene eller anden måde. Der er mange med 

knuste hjerter pga. det hårde liv, de har. Der er mange, der sørger, fordi deres 

liv synes uden håb. Det gælder også blandt de børn og unge, vi møder. Mange 

er undertrykte.  Men vi kender det gode budskab, som Gud har sendt os med til 

dem. Der er håb midt i deres hårde liv med undertrykkelse og meget mere. 

Godt budskab!!!!   

Tak for: -      det var muligt for os at blive vaccineret 

- Ruths arbejds- og opholdstilladelse 

- LMU-projektet og de mange tusinde unge, der er blevet undervist 

- Soma Biblia medarbejder seminar 

Bed for: -     Frimodighed til at bringe evangeliet til muslimer 

- De mange undertrykte, dem med knuste hjerte og for hvem livet synes uden håb, at de må 

høre det gode budskab 

 

Mange hilsener fra jeres udsendinge 

Philip & Ruth 


