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Hilsen	  fra	  Sanjaranda!	  
November	  har	  været	  en	  meget	  travl	  måned.	   
Der	  var	  omkring	  200	  studerende	  på	  skolen.	    
Vi	  er	  blevet	  velsignet	  med	  mange	  besøgende	  og	  
regn=den	  er	  begyndt.	  
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Hver	  morgen	  mødes	  de	  studerende	  =l	  et	  
formiddagsmøde.	  DeAe	  semester	  var	  der	  så	  
mange,	  at	  vi	  måAe	  mødes	  i	  kirken,	  for	  at	  have	  
plads	  nok.	  Vi	  er	  velsignet	  med	  nogle	  studerende,	  
der	  er	  også	  er	  talenCulde	  musikere.	  Det	  er	  
vidunderligt	  at	  høre	  studerende,	  fra	  så	  mange	  
forskellige	  stammer	  og	  religiøse	  baggrunde,	  
muntert	  synge:	  "Jesus	  lever!"	  !
D.	  22.	  november	  blev	  39	  studerende	  døbt.	   
Det	  var	  en	  fantas=sk	  festdag.	  	  
Om	  aKenen	  kom	  de	  studerende,	  der	  var	  blevet	  
døbt,	  dansende	  ind	  i	  kirken.	  Nogle	  elever	  havde	  
forberedt	  en	  særlig	  sang,	  hvor	  de	  takkede	  Gud	  for	  
hans	  godhed.	  Takket	  være	  GideoniAernes	  tjeneset,	  
var	  vi	  i	  stand	  =l	  at	  give	  hver	  af	  de	  nydøbte	  unge	  et	  
Swahili	  Ny	  Testamente.	  !!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
I	  november	  fejrede	  vi	  også	  to	  lærere,	  som	  har	  
studeret	  i	  Dodoma	  og	  som	  nu	  har	  modtaget	  deres	  
eksamensbevis.	  Emanuel	  Suleiman,	  som	  er	  SBC	  
akademiske	  dekan,	  fik	  en	  kandidatgrad	  i	  teologi	  og	  
Elibariki	  Chima,	  fik	  en	  bachelor	  i	  kunst.  
 
 
 !
	  	  !!!!!!!!!!!!!!!!
To	  engelskstuderende	  kom	  for	  at	  sige	  farvel	  og	  ville	  
have	  mig	  =l	  at	  tage	  et	  billede	  af	  dem,	  som	  ville	  
kunne	  hjælpe	  mig	  =l	  at	  huske	  at	  bede	  for	  dem.	   
De	  blev	  døbt	  =dligere	  i	  år	  og	  fortsæAer	  med	  at	  
følge	  Jesus	  !!



For	  nylig	  har	  Verner	  hjulpet	  adskillige	  mennesker	  
med	  at	  inds=lle	  cementringe	  og	  låg	  på	  deres	  
brønde.	  I	  sidste	  uge	  =lbragte	  han	  flere	  dage	  med	  at	  
hjælpe	  en	  præst	  fra	  en	  lokal	  kirke,	  med	  at	  reparere	  
tagkonstruk=onen	  på	  hans	  kirke	  inden	  regn=den.	  !!!!!!!!!!!!
I	  dag	  er	  han	  ved	  at	  renovere	  en	  utæt	  vandtank	   
og	  lave	  den	  om	  =l	  en	  opbevaringstønde	  =l	  ris,	  som	  
skolen	  kan	  bruge.	  !!!!!!!!!!!!
 
Da	  jeg	  var	  ved	  at	  skrive	  denne	  update,	  hørte	  jeg	   
en	  masse	  larm	  udenfor	  og	  gik	  ud,	  for	  at	  se,	   
hvad	  der	  foregik.	  Jeg	  opdagede,	  at	  en	  slangejagt	  
var	  i	  gang.	  !!!!!!!!!!!!

Vær	  med	  2l	  at	  bede	  for:	  
Hver	  uge	  er	  der	  tre	  lærere,	  som	  tager	  ud	  =l	  skoler	  
for	  at	  forkynde	  Guds	  ord.	  Vi	  er	  taknemmelige	  for	  
de	  mennesker	  i	  Danmark,	  der	  trofast	  støAer	  deAe	  
vig=ge	  arbejde.	  Tanzania	  er	  i	  færd	  med	  at	  skrive	  en	  
ny	  forfatning	  og	  det	  er	  vores	  bøn,	  at	  der	  fortsat	  vil	  
være	  religionsfrihed	  og	  at	  de	  kristne	  lærere,	  vil	  
kunne	  fortsæAe	  deres	  tjeneste.	  !!!
Vær	  med	  2l	  at	  sige	  tak	  for:	  
Vores	  søn	  i	  Canada	  er	  blevet	  rask	  og	  er	  nu	  vendt	  
=lbage	  =l	  sit	  arbejdet	  -‐tak	  fordi	  I	  var	  med	  =l	  at	  
bede.	  	  !!!
Glædelig	  jul:	  
Vi	  vil	  gerne	  benyAe	  anledningen	  =l	  at	  sige	  tak	  =l	  
enhver,	  som	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  har	  
været	  =l	  hjælp	  eller	  støAe	  for	  os	  og	  vores	  tjeneste	  i	  
årets	  løb.	  Tak	  for	  forbøn,	  tak	  for	  opmuntringer,	  tak	  
for	  besøg	  og	  tak	  for	  økonomisk	  støAe.	  Vi	  takker	  
Gud	  for	  enhver	  af	  jer,	  som	  har	  været	  med	  =l	  at	  gøre	  
vores	  arbejde	  muligt.	  	  
Tak	  =l	  vores	  fantas=ske	  kirke	  Xpect.	  
Til	  sidst	  ønsker	  vi	  jer	  en	  rig=g	  glædelig	  jul.	  Må	  sand	  
glæde,	  som	  kun	  Jesus	  kan	  give,	  fylde	  jeres	  hjerter	  
og	  tanker.	  	  
	  	  !!!
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