
24. December hos Kristensen i Kimandolu 

Så blev det jul. Efter de sidste forberedelser i 

køkkenet kørte vi til Nordisk Julegudstjeneste 

fejring. Det var meget højtideligt på den 

uhøjtidelige og hyggelig måde. Vi var ca 35 samlet 

fra Danmark, Norge, Sverige og Finland – der var 

fastboende i Arusha og flere havde som os, taget 

deres julegæster med. Der blev sunget, spist 

småkager, lyttet til juleevangeliet og Simon holdt en 

juleandagt. Som sig hør og bør gik vi om træet; et 

kæmpe utroligt smukt flammetræ som stod midt i haven, hos de nordmænd som arbejder for Scripture 

Mission. På vej hjem fra gudstjenesten skulle der 

lige findes en ”Christmas Cach” – familien Madsen, 

især fruen er meget ivrige geocachere og ville 

gerne forbi ”skatten” i Arusha for at både give og 

tage caches andre steder fra (hvis dette er sort 

snak så google ”geocaching”. Vi fandt det med lidt 

spænding, da gps’en på telefon konstant afbrød 

mens vi kørte og iPhonen var ved at løbe tør for 

strøm. Cach’et skulle man bede om ved en port 

hos en vagtmand ved et privat hus i byen. Skatten 

fundet og andre skatte afleveret susede vi hjem for 

at kigge til stegen i ovnen. Der blev hygget med 

at se Madagaskar 2 tegnefilmen, mens der blev 

gjort de sidste forberedelser og Susanne 

dækkede et smukt bord i haven til hovedretten. 

Der var det perfekt temperatur, smukke udsigter 

– blandt andet viste Kilimanjaro sig – så vi har 

haft (udsigt til) hvid jul på Kili’s tinder. Julemaden 

var helt som den skulle være, og selv Jonathan og 

Benjamin indrømmede at det, på trods af de lune 

omgivelser – virkede 

som julen var 

kommet.  

Rigtig glædelig jul til alle fra Kristensen i Kimandolu. Vi er taknemmelige for 

hvad vi har fået gennem året og ønsker alle et velsignet og rigt nyt år. 

PS: Julemysteriet med Bellehøj Politi….. Simon har et dansk telefonnummer oprettet i hans søsters navn – 

Politiet skulle have fat i yngste søsteren da der havde været røg fra en brand i en affaldsskakt i deres lejlighed 

– men al skulle vist være i orden …….   

 


