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Kære Læsere
Udvikling
I dette nummer af vores blad kan I læse
om Patricha og Anne-Birthes ophold i
Kherwara i februar.
For hver gang de aflægger Indien et
besøg, kan de følge med i den rivende
økonomiske udvikling, der i disse år er i
landet, og som også ses i Kherwara by.
Glæden over at se, at vores og andres
indsats tilsammen medfører, at flere
mennesker løftes ud af fattigdommen,
påminder os om, at vores opgave på
langt sigt dybest set er at overflødiggøre os selv:
At vi hjælper enkeltmennesker til at kunne bidrage til samfundet, så at hjælpen
bliver til “selvhjælp” for området.
Dog er denne økonomiske udvikling
samtidig også en påmindelse om vigtigheden af at fortælle evangeliet om
Jesus Kristus, så at udviklingen ikke fører
til materialistisk grådighed og hjerteløshed men til omsorg og fællesskab.
Indvikling
Til efteråret har vi den store glæde at
kunne sende to nye volontører, Katrine
og Lisa, til pigehjemmet i Kherwara. De
to piger fra Vestjylland præsenterer
sig selv på side 9 og glæder sig til at
blive en del af pigernes hverdag – og af
pigernes liv!
Fra de tidligere volontører ved vi nemlig,
at man ikke forlader pigehjemmet efter
endt gerning, uden at man også efterlader en del af sit hjerte hos de mange
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søde, frække og charmerende piger.
Afvikling
Vi har i vinterens løb ringet rundt til rigtig
mange af vores modtagere af dette
blad – personer, som på et eller andet
tidspunkt i deres liv, har stiftet bekendtskab med vores arbejde og som måske
også i sin tid har bidraget økonomisk.
Vores ringerunde har imidlertid afsløret, at mange af disse modtagere ikke
længere ønsker at modtage vores blad,
hvorfor vores oplag er formindsket
betydeligt.
Det er selvfølgelig ærgerligt, men
omvendt har samtalerne også givet os
anledning til at få kontaktet mange af jer,
som stadig ønsker at støtte vores vigtige
arbejde i Indien og Pakistan, hvilket har
været utroligt opmuntrende for os.
Tak for jeres positive tilkendegivelser og
jeres vedholdenhed i forbøn og økonomisk støtte.
God læselyst,

Anders Bo Engrob Jørgensen

Nyt fra Indien...

Lego har sponsoreret en masse lego til pigehjemmet i Kherwara.

Kære alle.

Vi, Anne-Birthe og Patricha havde i
februar tre fantastiske uger på vores
alles pigehjem.
En uge før afgang kom der en mail fra
LEGO-fonden, som svar på en legatansøgning, som Anne-Birthe havde
skrevet: 9 kg. LEGO var på vej til Sorø.
Så da vi tog af sted, var vores kufferter
fuldstændigt propfyldte med
LEGO-mænd, -klodser og –plader – og
pigerne blev ellevilde!
De elsker i forvejen puslespil, men her
lå der lige pludselig et puslespil foran
dem, hvor kun deres fantasi satte grænserne for deres udfoldelser.
Deres yndlingsleg var at bygge “frem-

tidslandsbyer” med kirker, templer,
toiletter, lægeklinikker, politistationer,
skoler og vigtigst af alt: huse til deres
forældre.
Det var en fryd at se!
Budget og Lønforhandlinger
Det har dog ikke kun været leg og LEGO
alle tre uger.
Hver gang vi er på besøg i Kherwara,
har vi flere opgaver for øje, og denne
gang havde vi sat os for at få en dybere forståelse af det interne budget på
pigehjemmet.
Dansk Kherwara Mission betaler alle
udgifter for pigerne i den tid de bor på
hjemmet. Der sker dog ofte det glædelige, at en hostelpiges familie har rejst sig
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at kokken selv aflønner sine ansatte ud
af de penge han modtager af os. Kvindernes lønforhøjelse skulle altså derfor
også tages af hans salær.
Resultatet blev, at kvinderne fremover
får 10 kr. om dagen, uafhængig af sygdom og skoleferier.
Det er stadig ikke en høj løn, men det er
langt mere rimeligt og på niveau med
lignende jobs i byen.
Endnu en gang blev vi bekræftet i, at
det er godt, at vi er her. Ikke kun for at
pigerne får leget med dukker og Lego.
For det er lige så vigtigt, at vi får sendt
piger i skole, som at vi sikrer retfærdige
forhold for vores medarbejdere.

økonomisk i løbet af de 12 år, hvor deres
datter har boet på pigehjemmet.
Derfor har de ikke længere brug for
vores hjælp, når datteren skal fortsætte
i gymnasiet.
Dog er ca. halvdelen af pigernes familier
stadig så fattige, at de ikke kan overkomme den økonomiske byrde, og vi
støtter derfor med hjælp til transport,
skolebøger, uniformer mm.
Det er Arun, der i hvert enkelt tilfælde
vurderer, om familien har brug for hjælp
eller ej.
Midt i hele budgetudredningen gik det
dog med gru op for os, at køkkenassistenterne, som er ansat af kokken
Garnesh, blev betalt 6 kr. om dagen for
deres arbejde.
Dette er langt under den indiske mindsteløn og desuden under FN’s grænse
for ekstrem fattigdom. Disse forhold
kunne vi selvfølgelig ikke acceptere. Atmosfæren på pigehjemmet blev derfor
lettere rødglødende af diskussioner og
lønforhandlinger. Forholdene er sådan,
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Dansk Kherwara Missions vision er at
styrke kvinders rettigheder og give dem
redskaber til at komme ud af fattigdommen. Dette skal både gøres igennem
skolegang, men også ved at give en
løn, som giver pusterum i økonomien
og plads til eventuelle udfoldelser og
investeringer.
Rivende udvikling I Kherwara
Og det ser umiddelbart ud til, at det

ikke kun er vore medarbejdere på det
danskstøttede pigehjem, der har fået
forhandlet løn i de sidste par år.
Købekraften er steget markant i den lille
by, så da vi på vores besøg første gang
gik ned i landsbyen, fik vi nærmest et
chok:
Godt nok har stemningen altid været
god i Kherwara – men nu summer der
af liv og aktivitet: Skure er ved at blive
revet ned og huse bliver bygget i stedet;
nye forretninger popper op over alt, og
kvinderne har fået sølv i ørene, og sul på
kroppen. Regeringen har anlagt bump
på den motorvej, som skiller byen I to,
så at bilerne sænker farten, der hvor
byens skolebørn går over.
Tænk sig: der er endda åbnet et hotel i
midtbyen!
Hvem ved? Hvis udviklingen fortsætter som den gør nu, vil der om femten
år måske slet ikke være behov for et
danskdrevet pigehjem I Kherwara. Det
føles næsten helt uvirkeligt!

På én af vores ture ned i midtbyen stødte vi ind i en ung kvinde, som gav vores
tro på fremtiden endnu et nøk opad.
Hun hedder Drapti, og gik hånd i hånd
med to veninder. “Didi! Mother!” udbrød
hun glad, da hun så os og gav os hver
et kæmpe knus “I dag er det sidste
skoledag!”
Hun talte et perfekt engelsk og hendes
øjne strålede om kap med perlietterne
på hendes nye kjole. Drapti, som er
tidligere hostelpige, havde just afsluttet
gymnasiet, og til sommer skal hun på
universitetet. Og hun er ikke den eneste.
De sidste 70 år har Dansk Kherwara Mission støttet mange fattige piger ligesom
Drapti. Hele 40 procent af disse piger
har fået en videregående uddannelse,
og dette tal stiger stødt.
Det er nye tider i Indien! Ligestilling er
blevet et dagligt diskussionsemne, og
regeringen foretager en massiv indsats
imod fattigdom – især i landområderne.
Endnu en gang blev vi opmuntret i, hvor
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Anne-Birthe og Patricha - altid klar til at fortælle om Kherwara

fantastisk det er at kunne få lov til at
være en del af hele denne udvikling!

Anne-Birthe & Patricha

Følg med I livet på pigehjemmet
og vores arbejde

f

www.facebook.dk/danskkherwaramission
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Her er de to nye
volontører

Katrine Vinkel Nielsen ses til venstre og Lisa Vigsø Linde ses til højre

Hej!
Vi er Lisa og Katrine. Det er os, der skal
være volontører på pigehjemmet til
efteråret, og det glæder vi os meget til.
Vi er to glade, unge piger på 19 år. Lige
for tiden går vi i 3.g på Det kristne Gymnasium, og vi glæder os meget til at få
huen på.
Oprindeligt kommer vi fra henholdsvis
Ringkøbing (Lisa) og Esbjerg (Katrine).
Vi har valgt at blive volontører på
pigehjemmet, fordi vi gerne vil ud og
opleve verden og møde en anden kultur
samtidig med, at vi kan inddrage troen
på Jesus som en vigtig del af hverdagen
både for os og for pigerne.

Vi forventer en hverdag med udfordringer og spændende oplevelser med
pigerne, hvor vi kan være der for dem
og bringe glæde og leg til dem.
Så forventer vi at møde en helt anden
kultur end den, vi er vant til, men er
også spændte på det.
Vi håber, at vi må få et godt samarbejde med Arun og andre på og omkring
hjemmet.
Og så håber vi virkelig, at troen må
komme til udtryk i vores samvær med
pigerne.
Det, som vi især er spændte på – og
måske også lidt nervøse for – er de
sproglige begrænsninger, mødet med
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den fremmede kultur og den bagende
sol og spicy mad☺
Når det så er sagt, så glæder vi os utrolig meget til at komme af sted og bruge
3-4 måneder på et meningsfyldt arbejde
med nogle skønner piger.
Kærlig hilsen
Lisa &Katrine
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Anne-Birthes indtryk
fra Indien...
”Drapti, som er gammel hostel-pige, på
hendes sidste skoledag i gymnasiet.
Hvert år hjælper Dansk Kherwara Mission
mange piger som hende, og fyrre procent
af disse får en videregående uddannelse!
Hvor er det fantastisk!”

“Mine børnebørns gamle, hjemmestrikkede
trøjer er i høj kurs her om vinteren i Indien.
Se hvor pigerne stråler!“

”TUSIND tak til fantastiske LEGO for
at donere 9 kg. legetøj til vores indiske pigehjem! Det er helt ubeskriveligt så meget det varmer. Vi kan hilse
og sige at det var en kæmpe succes,
og at kreativitet er universelt”

”Jeg elsker prikker og da jeg så disse tre tørklæder var jeg derfor helt solgt. Men de er vist
lidt malplacerede til bhai’ernes stil”
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Andagt

“Er du ligeglad med, at vi går under?”

Jeg er begyndt at holde rigtig meget af
Bibelens beretningen om stormen på
søen.

Jesus – men selv han glimrer med sit
fravær. Han sover bare og hører slet ikke
vores skrig.

Jesus sejler med sine disciple tværs
over Geneserat Sø. Pludselig rammer et
voldsomt uvejr, som pisker vandet op,
og den lille båd tager vand ind. Disciplene er rædselsslagne og tror de skal
drukne.

Og dog? Beretningen fortsætter heldigvis med, at Jesus vågner af deres
indtrængende bøn.

Midt i deres frygt og fortvivlelse henvender de sig til Jesus i håb om, at han
måske kan gøre noget. Men Jesus ligger
bare og sover bagerst i båden – fuldstændig uforstyrret af alle deres pinsler.
Lige præcis her i historien holder jeg
sommetider en pause og prøver at sætte mig ind i disciplenes situation: Verden
er ved at falde ned om ørene på dem –
og Jesus sover bare!
Jeg vil tro, at de fleste af os har været i
lignende situationer: Situationer hvor vi
helt har mistet enhver form for kontrol
og vi ikke aner nogen udvej.
Og i vores desperation kommer vi til
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Og det første han møder er et rungende
spørgsmål: “Er du ligeglad med, at vi går
under?”, spørger disciplene ham. Med
god grund – for det var virkelig det, som
de erfarede der midt i stormen.
Men Jesus er ikke ligeglad. Han truer af
stormen og byder den at tie stille.
Og med ét lægger vinden sig omkring
dem – og stormen af ængstelse i disciplenes hjerter.
Jesus er hos dem. Altid!
Derfor skal de ikke være bange. Heller
ikke hvis stormen endnu rusker og river
alt det ned, som vi troede var sikkert –
og vi synes, at vi råber til en sovende
Gud.

Anders Bo Engrob Jørgensen

BESTIL ET FOREDRAG - TIL DIN LOKALE KIRKE
Oplev et fantastisk foredrag
om pigehjemmet i Kherwara,
Indien, fortalt på en levende og
spændende måde.
KONTAKT
Anne-Birthe Ottsen
hvis din kirke mangler et
overskueligt og meningsfyldt
missionsprojekt med
en stor grad af nærhed.
RING OG HØR MERE PÅ:
50 47 74 54

Kontaktoplysninger
www.kherwara.dk
Formand og Redaktør,
sognepræst
Anders Bo Engrob Jørgensen
Digterparken 1
8620 Kjellerup
Tlf. 41 58 62 93
E-mail: abj@km.dk

Missionssekretær
Henrik Sørensen
Svendborgvej 460
5260 Odense S
Tlf. 65 95 80 10
E-mail: hds@mail.dk

Kontaktperson for
volontørudvalg
Peter Høyerup
Kystvej 45
3630 Jægerspris
Tlf. 61 46 18 70
E-mail: hoyerup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Svend-Erik Nielsen
Kristtornvej 51
3300 Frederiksværk
Tlf. 53 63 55 07
E-mail:
svend-erik-nielsen@outlook.dk

Fundraiser
Anne-Birthe Ottsen
Storgade 8A
4180 Sorø
Tlf: 50 47 74 54
E-mail:
annebirtheottsen@hotmail.com

Kasserer
Johannes Højen
Mimosevej 4
9750 Øster Vrå
Tlf. 98 95 19 32
E-mail: johs.h@besked.com

Bestyrelsesmedlem
Irene Lohals Meier
Fasanvej 31
5863 Ferritslev
Tlf. 27 12 43 26
E-mail: irenelohals@gmail.com

Netredaktør
Louise Lindberg
Tlf. 42 40 66 50
E-mail: louise.m.lindberg@gmail.
com
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Returadresse: Jørn Lindberg, Peter Damsvej 9, 4180 Sorø

ÅRSMØDE
Oplev en dag med festlige indslag,
formandens beretning, god mad og
stemning.
Kom og hør om Dansk Kherwara Missions visioner for fremtiden og om
Patrichas spændende fortællinger fra
Indien.
Vi begynder med en gudstjeneste i
Højby Kirke kl 11:00.
Det bliver en skøn dag.
Vi glæder os til at se dig!

KOM TIL ÅRSMØDE
D. 25. SEPTEMBER 2016

HØJBY KIRKE
HØJBYVEJ 43
5260 ODENSE
Kl. 11:00
Tilmeld dig på mail:
abj@km.dk
eller på tlf:
41 58 62 93

Dansk Kherwara Mission
giro-netbankindbetaling: +01 +3026167
Indbetaling via kontooverførsel:
Danske Bank reg. nr. 9570 kontonr. 0003026167
Ønskes girokort? Ring da til Johannes. (Se kontakt information s. 11)
Hvis du ønsker at få skattefradrag af din støtte, skal vi have dit cpr-nummer.
Kontakt da Johannes.
Husk at anføre navn og adresse i betalingen.

