
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tíðindi frá Tanju 

  úr Suðurafrika 

 

 

 

 

 

 

6. oktober 2018 

 

Í tænastu í AIDS Hope – 

eitt toymi í OM 

Suðurafrika. 

 

Ynskja tit at vita meir um 

arbeiðið her ella hvussu tit 

kunnu stuðla, so eru tit 

vælkomin at seta tykkum í 

samband við meg ella OM 

Føroyar 

 

tanja.mortensen@om.org 

Tlf: +27716448124 

  

Post adressa 

Tanja H. Mortensen 
AIDS Hope Team 
Private Bag X03 
Lynnwood Ridge 
0040 
South Africa 
 

www.om.fo 

 

 

Kæru vinir og samverkafólk, 

Eg fór úr Føroyum 21. august til Hollands á Go-Stevnu hjá OM. 

Stevnan var góð og fyrireikaði okkum luttakarar væl til at fara víðari. Eg 

lendi í Suðurafrika 1. september seint um kvøldið. Ferðin gekk væl, og 

toymið her í Meetse a Bophelo Centre tók væl ímóti mær. September 

gekk skjótt. Vit hava tríggjar tænastur, sum eru á sentrinum: “After 

School” fyri børn, ið eru send her av sosialráðgevum og lærarum; “Kids 

Club” annanhvønn leygardag fyri børn í grannalagnum; “Discipleship” 

bólkar fyri ungar gentur og dreingir. Vit hava eisini tvær tænastur í 

nærumhvørvinum: “Drug Ministry”, har vit tosa við rúsevnismisnýtarir, 

og “Aganang”, har vit fara hurð til hurð. 

 

Inngongdin til Meetse 

Hvønn mikumorgun fara vit í bólkum á Aganang (húsavitjanir). 

Seinast vit vóru, gingu vit runt eina løtu; tað var sera friðarligt og fá fólk 

vóru at síggja. Vit komu so framvið eini hús, har ein eldri kvinna var úti 

í garðinum. Vit heilsaðu upp á hana, og hon var opin fyri at práta. C. 

(navnið stytt) bjóðaði okkum inn um trygdarportrið og fann nakrar stólar 

til okkum, so vit kundu sita í skugganum. Vit greiddu frá hvørji vit vóru 

og hví vit vóru har. Vit lósu úr Skriftini saman við henni. C. greiddi frá, 

at hon hevði gingið í eini samkomu, sum blandaði forfedradýrkan upp í 

teirra trúgv. Nú leitaði hon eftir einari nýggjari samkomu. Hon hevði búð 

í grannalagnum í eina tíð, men hevði trupult við at koma at kenna 

grannarnir. C. hevur upplivað ymsa mótgongd í lívinum; m.a. sonur 

hennara er rúsevnismisnýtari og hevði nú verið til avvenjiing í tvær 

vikur. Hetta var eitt bønarsvar. Vit lurtaðu og bóðu fyri henni áðrenn vit 

fóru. Vit høvdu eina góða løtu saman við C. Tá vit vóru á veg avstað, 

segði hon glað og við tárum í eygunum: “Hetta bjargaði degnum hjá mær; 

eg hevði brúk fyri at vita, at Gud elskar meg og tað veit eg nú.” Ætlanin 

er at vitja C. aftur næstu ferð vit fara á Aganang.  

 

 

 

 

Guðri Larsen�




 

Týsdagar fara vit á Drug Ministry. Hendan dagin fóru vit til 

“BP”. Vit gingu framvið fleiri lítlum sølubúðum, har tey 

seldu skógvar, søtmeti, grønmeti, og ymiskt annað. Fólkini 

vóru blíð og heilsaðu, sum vit gingu framvið. Tá vit komu 

til “BP”, møttu vit fyrst trimum monnum, sum royktu og 

høvdu sproytur í arminum. Nøkur av okkum steðgaðu á at 

práta við teir. Vit gingu víðari og møttu 5-6 monnum, ið 

sótu í skugganum og royktu rúsevni og prátaðu. Í fyrstuni 

eygleiddi eg bara, men so byrjaði ein teirra at práta við meg. 

Hann eitur H. og hevur verið bundin av rúsevnum síðan 

2006. Hann var ungur og forvitin, tá ið hann byrjaði at 

roykja. Men rúsevnið var sera sterkt og hann varð skjótt 

bundin av tí. Hann greiddi frá, at hann plagdi at stjala fyri 

at fáa pening til rúsevnini. Eftir at hann varð handtikin fyri 

nøkrum árum síðani, gavst hann at stjala. Hann arbeiðir 

nú við at gera havar fyri fólk, tá arbeiði er at fáa. Men eisini 

hetta ger hann fyri at gjalda fyri rúsevnir.  

 

H. ynskir at fáa hjálp. Men hann hevur mist álitið á avvenjingarheimunum, tí fleiri, sum hann 

kennir, eru dotnir út í aftur, so skjótt teir eru á gøtuni aftur. H. var rørdur, tá hann greiddi frá, at 

ynski hansara er tó at fáa hjálp, so hann kann verða ein “góður maður”, sum hann málbar seg. Eg 

fortaldi honum um Meetse, og at hann var vælkomin at koma her, so vit kunnu hjálpa honum víðari. 

Hann segði, at hann ætlaði at koma. Men tíverri hava vit ikki sæð hann enn. Vit virka sum eitt 

millumlið millum rúsevnismisnýtarnar og Teen Challenge, ið er ein kristin felagskapur, sum arbeiðir 

við ungum og vaksnum at sleppa úr rúsevnis- og rúsdrekkamisnýtslu.    

 Mamelodi er ein township, ið er nógv merktur av m.a. fátækradømi, rúsdrekka og rúsevnum. 

Hóast fólkini her ikki altíð hava tað so lætt, og børnini eru tey, ið líða mest av tí, so eru tey blíð og 

heilsa, og børnini vinka ella koma rennandi fyri at fáa eitt klemm, tá tey síggja okkum.  Eg eri glað 

og takksom fyri at vera her, og eri spent upp á at síggja Harran virka her.  

Takk fyri, at tit standa saman við mær í tænastuni fyri Harran. 

-Tanja 

G.G. Fyri at verja børnini og tey, ið vit møta í tænastuni, so kann eg ikki nevna fulla navni á teimum 

persónum, sum eg skrivi um. Ei heldur kann eg frítt taka myndir, men bert nýta myndir, ið eru góðkendar 

av leiðsluni. 

 

 

 

Undir slíkum umstøðum finna vit mennirnar, 

tá teir taka rúsevnini. 

Bønarevnir: 

- Bið fyri H.: at hann fær hjálp og verður fríur frá rúsevnum, og at hann møtir Jesusi, sum kann seta hann í 

veruligt frælsi. 

- Bið fyri C.: at hon veksur í trúnni og finnur eitt andaligt heim, sum er trúfast ímóti Orði Guds. Bið eisini fyri soni 

hennara, at avvenjingin gongur væl.  

- Bið fyri umsóknini til at forleingja uppihaldsloyvið, so eg kann verða her longri enn 5 mánaðar, um Gud vil. 

- Bið fyri barnaleguni, sum verður 2.-4. november. Vit fara á legu við 29 børnum í aldrinum 6-15 ár. Eg skal 

luttaka við andaktum fyri tey eldru børnini. Evnið er: “Um tí ein er í Kristusi, er hann nýggjur skapningur; hitt 

gamla er farið – tað er vorðið nýtt.” 2. Kor. 5:17 

- Takka Gudi  fyri varðveitslu, og at eg eri fallin væl til. 


