
LM Betweens Missionsprojekt 2020-2021

God fornøjelse med
Tanzania-kufferten

Her kan I se hvad Tanzania-kufferten indeholder.
Sørg for at tjekke at alt er i kufferten, når I sende den videre.
God fornøjelse!
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Tanzanias flag har fire farver med hver deres symbolik: 
Grøn: Planter, gul: Mineraler, blå: Vand, Sort: Mennesker.

Kig i avisen. Kan I gætte hvad nogle af nyhederne handler om? 
Hvilke sportsgrene står der noget om i avisen?

Kig på Tanzaniakortet. 
Hvor mange km er Tanzania fra øst til vest? Og fra nord til syd? 
Ved I hvor mange km Danmark er?
Kan I finde bjerget Kilimanjaro? - og hovedstaden Dodoma?
Hvilke lande støder op til Tanzania?

Flag, avis og Tanzaniakort
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En kanga er et stort stykke stof, som kan bruges som tøj eller til at bære sit barn i. 
Ofte er der trykt en tekst på en kanga. Det kan være et ordsprog eller noget andet, som man synes 
er vigtigt.
Kan I læse og oversætte det, der står på de to kangaer?

Det røde ternede stykke stof er masai-tøj. Masaierne er et stammefolk i Tanzania, og det røde stof 
er typisk for masaierne.

Stof

Foto: unsplash.com
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I Tanzania er de gode til at lave genbrugs-ting. Fx legetøj af gamle dåser.
Ved I hvad ordene på safari-bilen betyder?
Der kommer rigtig mange turister til Tanzania for at tage på safari. En safari er en tur, hvor man 
ser på vilde dyr. Men faktisk betyder ordet safari bare »rejse«.
Det er smart at have en firehjulstrækker i Tanzania, for nogle veje er jordveje med store huller. 
Og i regntiden kan der være rigtig meget mudder og dybe vandhuller på vejene.

Den hvide bil er en Soma Biblia bil. Soma Biblia er et forlag i Tanzania, der udgiver kristne bøger 
på swahili. Det er Soma Biblia, der deler Jesus-tegneserierne ud til børn i Tanzania.

Soma Biblia har 5 bogbutikker og flere mobile bog-
salg - dvs. bogsælgere der kører ud med bøger på 
markeder og i landsbyer. På den måde når bøgerne 
ud til mange, som ellers ikke ville have fået dem. 

Legetøj og olielampe
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I Tanzania hedder pengene Shilling. 
Hvor mange shillings er der i pungen? 
Hvor mange danske kroner svarer det til? (1000 shillings er ca 3 danske kroner)
En tanzaner tjener i gennemsnit 15 kroner om dagen. Hvor mange shillings er det?

I kan bruge de to sparebøsser når I samler ind til missionsprojektet.

Sparebøsser og penge
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I Tanzania bliver der lavet mange fine ting af perler, træ og strå.
Kan I finde en kam til håret? Vil I prøve smykkerne?
En af halskæderne er lavet af kaffebønner. Der bliver dyrket rigtig meget kaffe i Tanzania.

Der er to dyr lavet af træ. Hvilke dyr er det?
I Tanzania er der smuk natur og mange dyr, bl.a.  »The Big Five«. Ved I hvilke fem dyr det er?

Kurv med småting
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I Tanzania bliver der ikke spist meget slik. Hvis man vil have noget rigtig sødt, kan man købe et 
frisk sukkerrør, skære det i små stykker og tygge på stykkerne som tyggegummi, mens den søde 
saft siver ud i munden. »Pinden« i kufferten er et sukkerrør, men det er ikke frisk, så det kan ikke 
bruges til slik.

Smag gerne på de ristede peanuts fra kufferten og brug noget af teen til at lave chai af. 
Alle i Tanzania drikker chai. Både børn og voksne. Chai er te med masser af mælk og sukker. 
Faktisk er chai ofte det eneste man får fra man står op og indtil klokken er ca. 10 om formiddagen. 
Så er det tid til lidt mad - fx mandazi (en slags æbleskive) eller chapati (pandekager). 

Prøv evt. at lave tanzansk mad. 
I kan finde opskrifter på www.lmbu.dk/media/4013/smag-paa-tanzania.pdf

Snacks
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Sproget man taler og skriver i Tanzania hedder swahili. Det er nemt at lære, fordi der ikke er så 
mange indviklede regler man skal huske. Og så udtaler man det nøjagtig som det staves. Man skal 
altid lægge trykket på den næstsidste stavelse i ordene. Ligesom i Kakao.

Kig i de forskellige bøger og blade. Nogle er både på engelsk og swahili. Ved at sammenligne dem, 
kan I finde ud af hvad der står på swahili.

Kig også i ordbogen. Måske vil I opdage, at mange ord på swahili minder om engelske ord, hvor der 
er sat et i på til sidst. Kan I finde eksempler på det i ordbogen?

Hvad hedder et kontor? en ballon? en skov? en løve?

Bøger og blade

Dansk   Swahili
Hej   Habari
Ja    Ndio
Nej   Hapana
Mit navn er…  Jina langu ni…
All right  Sawa
Tak   Asante
Beklager  Pole
Velkommen  Karibu sana
Godmorgen   Habari ya asubuhi

Dansk    Swahili 
Godnat    Lala salama
Farvel    Kwaheri
Jeg taler ikke swahili Sisemi kiswaheli 
Jeg forstår ikke  Sielewi
Velkommen   Karibu!
Hvordan går det?  Habari gani?
Fint tak og du?  Mazuri na wewe?
I dag    Leo
I morgen   Kesho
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Jesus-tegneserier til børn i Tanzania

Missionsprojekt 2020-2021      

Alle børn skal have lov til at lære Jesus at kende! Derfor samler LM Between 
i 2020-21 ind til  Jesus-tegneserier til børn i Tanzania.Læs mere på 

www.lmbetween.dk/missionsprojekt

Foto: Jens Mouridsen
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Find de tre Jesus-tegneserier i kufferten. Det er den slags tegneserier LM Between samler ind til 
at Soma Biblia kan dele ud til børn i Tanzania. 
Selvom de fleste børn i Tanzania går i skole, er det ikke alle der er vildt gode til at læse. 
Derfor er tegneserier en god måde at fortælle om Jesus på. De fleste børn kan nemlig forstå teg-
neserier selvom de måske ikke kan læse alle ordene.
Tegneserierne er gratis for børnene, så det ikke kun er de børn der har penge, der kan læse om 
Jesus.
Hæfterne vil blive delt ud på markeder, i skoler og i kirker. I skoler og kirker kan tegneserierne 
bruges når børnene skal undervises i kristendom.

Kig i tegneserierne og prøv om I kan gætte hvad ordene betyder. 
I kan få hjælp ved at læse bibelteksterne, der er henvist til nederst på siderne.

Jesus-tegneserier og plakater


