
Velkommen til Turkana i det nordvestlige Kenya, hvor det 
meste af året af præget af tørke og det derfor er som en 

semiørken.  Befolkningen lever fortrinsvis af geder.



Men dromedarer (som i Kenya kaldes 
kameler) hører også til ”husdyrene” i Turkana



I landsbyen Karoge samledes en 
menighed i denne ”kirke”



Talerstolen



Talerstolen med ”dug” på



På trods af fattigdom kan man godt 
være glad og danse og synge



Kirkebænke



Børnene lytter. Børnene bliver prioriteret 
højt. Til daglig har menigheden en skole, 

men de hører også om Jesus.



En lastbil er kommet til landsbyen – med 
materialer til en ny, større og bedre kirke.



Så er materialerne læsset af



Søjler og spær males



Lægter af stål er blevet malet



Teamarbejde! En menighed i Eldoret samt en menighed i Kolding 
havde det som missionsprojekt at sponsorere kirken. Og til dagligt er 

det præsten Peter og hans kone og børn, som står for arbejdet med at 
nå ud til mennesker i Karoge med evangeliet.

Præsten 
Peter med 
familie



Den unge mand på billedet fra menigheden i Eldoret 
hjalp sammen med menighedens medlemmer vore 

montører med at opføre bygningen.



Også kvinder hjalp med at grave huller 
til søjlerne

Til højre er det præstens kone, 
der er i gang med at grave et 
hul til en søjle til kirken



Børn hjalp med at putte gummiskiver 
på tagsøm



Uden mad og drikke dur helten ikke… Der skal også energi 
til, når der arbejdes. Damen på billedet forærede en ged, så 

vore håndværkerne kunne få kød til måltiderne.



Den uvidende ged blev gode venner 
med vores medarbejder, Victor



Geden slagtes og flåes. Ikke noget fint 
og moderne slagteri.



En kvinde renser gedeskindet



Præstens køkken



Nogen lavede mad til håndværkerne og 
sørgede for, at der blev vasket hænder, før 

der blev spist.



Mens mor lavede mad fik sønnen sig en lur – på 
jorden. Godt skorpioner og giftedderkopper som 

regel først kommer frem aften og nat.



Søjlerne støbes ned. Man blander 
beton på jorden.



Så sker der noget! En kirke er ved at 
blive opført!



Så er stålrammen næsten færdig



Tagpladerne kommer på



Her bor præsten og hans familie med 5 
børn



I ”bygningen” til højre holder gederne 
til



Og her er baderummet, hvor vore 
montører også kunne tage bad



Menigheden var vant til at samles her



Den færdige kirke



Glæde og sang. Tak til Jesus.



Menigheden i Karoge og 
menigheden i Eldoret med lederen 

og biskoppen Daniel takker og 
priser og giver ære til den 

almægtige, trofaste og fantastiske 
Gud, at de i Karoge nu har en 

kirkebygning. De takker også alle 
jer for den gave, som 

kirkebygningen er. Den vil ikke blot 
blive brugt til gudstjenester men 

også til skoleundervisning til både 
børn og voksne. 

Præsten Peter fra 
Karoge tror på, at 

kirken bliver redskab til 
at menigheden vil vokse



Biskoppen Daniel hilser 
jer og siger: ”Gud 

velsigne jer i rigt mål for 
at have været med os 

og samarbejdet med os 
om at opbygge og 

udvide Guds rige. Jeres 
bror og kollega i Kristus 

Jesus, vores Herre. 
Daniel Muiruri.”


