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Til menigheden i Sdr. Bjert.
Hilsen i vor Herre Jesu Kristi navn.
Vi er glade for, at vi atter har en lejlighed til at sende jer endnu et brev.
Kitwechenkura menighed hilser jer mange gange.
Vi har sendt 4 fotos med dette brev. Det første billede viser nogle af vores
medlemmer fra venskabskomiteen. De står foran altret i vores kirke.
Det andet foto er taget uden for vores kirke. Medlemmer af venskabskomiteen står i
forgrunden.
På det tredje foto er nogle af børnehavebørnene sammen med deres lærere.
Det fjerde foto viser venskabskomiteen.
Her følger så en beskrivelse af komitemedlemmerne og deres daglige arbejde:
På fotoet, der er taget inde i kirken ses yderst til venstre RICHARD BYANJWELI.
Han er formand for komiteen. Han er 61 år gammel og pensioneret lærer. Han har en
kone og 9 børn, heraf 5 drenge og 4 piger. Han dyrker jorden, både fødevarer til eget
forbrug og til salg. Han har køer og høns.
Nr. 2 på fotoet er MASTIDIA GOSBERT. Hun er komiteens sekretær. Hun er 44 år,
gift med GOSBERT MALINZI, som er rektor på en mellemskole (Secondary School)
i NTARE. Hun er lærer på regeringens underskole (Primary School) i
KITWECHENKURA. Denne skole ligger i nærheden af vores kirke. Mastidie og
hendes mand har fem børn, 3 drenge og 2 piger. For at kunne forbedre deres
levestandard, dyrker familien deres jord, både afgrøder til eget forbrug og til salg.
Derudover har de husdyrhold med køer og grise.
Nr. 3 på fotoet er JOSIAH PAULO. Han er mandlig leder af vores menighed. Han har
kone og 6 børn, 3 drenge og 3 piger. Han dyrker jorden og sælger også fisk. Hans
husdyrhold består af geder og høns. Han sælger gødning og har en ægproduktion.
Nr. 4 er ELMEDINA BUCHOCHO. Hun er 39 år og gift med pastor FAUSTIN
BUCHOCHO, som er præst i RUNYAGA. Elmedina og hendes mand har 5 børn, 3
piger og 2 drenge. Hun holder husdyr og dyrker jorden til eget forbrug og til salg.
Nr. 5 er ASENATH BEGUMISA. Hun er 34 år gammel. Hun er gift med pastor
BEGUMISA CHRISTOPHER, som prædiker i IHEMBE SOGN. Hun er lærer i
Kitwechenkura regeringsskole.
Hun har også 3 børn, 2 drenge og en pige. Hun er kasserer i venskabskomiteen. Hun
dyrker jorden og har kvæg og høns.

Nr. 6 er JOHNSTONE SIMON. Han er evangelist i menigheden. Han er 40 år
gammel. Han har en kone og 6 børn, 4 drenge og 2 piger.. Han er også landmand.
Han dyrker afgrøder til både salg og eget forbrug, såsom bønner, majs og kaffe..
Desuden har han husdyrhold: høns og kvæg, som giver både gødning og kød.
De to følgende er ikke med på fotoet taget inde i kirken:
Det 7. medlem af komiteen er 7 TITUS WILLIAM. Han er 41 år. Han har kone og 4
børn, 3 drenge og 1 pige. Han er murer og lægger bølgeblikstage på husene.. Han
dyrker forskellige afgrøder og har husdyrhold. Han er kirketjener.
Det 8. medlem er WIMMY RWAMGIRA. Han er 25 år og ugift. Han er lærer på en
regeringsunderskole, som hedder RUBUGA. Han er formand for de unge i vores
menighed.
Han dyrker sin jord og har husdyrhold.

BETANIAGRUPPEN. (KVINDEGRUPPEN).
Gruppen har 15 medlemmer. De mødes ofte 1 gang om måneden. De har et projekt,
som går ud på at holde 3 små grise. Det er et helt nyt projekt. Grisene holdes i
medlemmernes husdyrhold.
For at forbedre arbejdet i gruppen overvejer de også at starte et håndarbejdsprojekt
med arbejder lavet af hvert af medlemmerne.
Den sidste søndag i hver måned beder vi for vores fællesskab – især mellem
Kvindegruppen i Sdr. Bjert og her i Kitwechenkura.
Vi synes, at det er en god ide, at vi beder for hinanden på det samme tidspunkt.
Vi har sendt en gave til jer som et tegn på enhed og kærlighed og på, at vi sætter pris
på fællesskabet med jer..
Vi ønsker jer alt godt og Jesu Kristi fred.
På vegne af menigheden i Kitwechenkura.
Mastidie Grosbert
Sekretær.

Til menigheden i Sdr. Bjert.
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Vi hilser jer alle i Jesu Kristi navn.
Alle vi i Kitwechenkura menighed sender jer kærlige hilsner sammen med jule- og
nytårshilsner.
Vi glæder os stadig over jeres besøg og håber, at I alle kom godt hjem.
I vores menighed er der følgende komiteer:
1.
Venskabskomité
2.
Komité for ungdomsarbejdet.
3.
Komité for kvindearbejdet (Betania)
4.
Komité for arbejdet blandt mænd.
5.
Søndagsskole – og børnehavekomité.
6.
Byggekomité.
Komiteernes arbejde:
1. Venskabskomiteen:
Denne komité forestår kommunikationen mellem Kitwechenkura og
Sdr. Bjert.
2. Ungdomskomitéen:
Gennem sang forkynder de Guds ord (åndeligt liv).
De tager nogle gange ud til andre menigheder som et led i kristen
udvikling (undervisning).
De deltager i seminarer vedrørende menighedsledelse.
De hjælper hinanden økonomisk, når en eller anden har problemer.
De deltager i Ungdomsdagen (Kantate Domino)
De planlægger at tjene penge til f.eks. musikinstrumenter.
3.
Kvindekomitéen:
I gruppen er der 15 kvinder.
De holder møder, hvor de synger, beder og udveksler ideer til deres husførelse.
De kommer til seminarer, hvor de lærer at tage sig af deres familier.
I øjeblikket er de ved at planlægge, hvordan de kan fremstille og sælge ting.
(handicrafts).
De arbejder på at få flere medlemmer i gruppen.
De er ansvarlige for et fælles jordstykke med træer – rundt om kirken.
Vi er taknemmelige for at de gør et stort og godt arbejde i menigheden.
De bidrager mere til fællesskabet end mændene gør.

4.
Søndagsskole/Børnehave:
Der er søndagsskole hver søndag.
Børnene bliver undervist i at leve som kristne.
Læreren anvender billeder, Biblen og trommer til sang og dans.
Vi har en speciel dag for børnene (Engle og børn).
Der er en børnehave med 25 børn.
Børnehavens lærer får kun en lille løn , idet han/hun er frivillig
Vi har ikke et undervisningslokale og mangler også undervisningsmaterialer.
Vi tager os af undervisning i kristendom i både under – og mellemskole.
Lærerne får ikke løn.
5.
Byggekomité:
Vi takker Gud for at det er lykkedes at komme så langt med kirken, som vi er. Det har
taget lang tid. (kirkebyggeriet blev påbegyndt i 2004).
Det skyldes mangel på økonomiske midler samt det, at de kristne og å må tage sig af
deres arbejde. De er landmænd.
Vores kirkebygning er endnu ikke færdig.
Vi takker Gud for jeres hjælp til kirkebyggeriet og håber, at I, som vores venner, vil
fortsætte jeres hjælp til dette.
6.
Komitéen for mænd:
Denne komité er netop oprettet og fremtidsplanerne er følgende:
At prædike Guds ord for mændene.
Sang i kirken.
Arbejde mht. til et kristent familieliv.
At evangelisere blandt mænd.
Indsamling af penge til dem, som trænger til hjælp samt til kirkens arbejde.
Venskab i sognet.
Undervisning af mændene mht. deres ansvar i menigheden.

Vi ønsker jer alle et velsignet 2015 og håber at høre fra jer igen.

