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Kære læsere
Det er os en glæde at
kunne sende jer en
udvidet udgave af vores
medlemsblad. Det er et
tegn på, at selvom vores
mission er 70 år, er den
stadig fuld af liv og i
bevægelse.

I dette blad kan I bl.a.
læse
…om nogle danskeres
besøg på pigehjemmet
i Kherwara, som vakte
gensidig livsglæde
…om åbningen af nye
lokaler for genbrugsbutikken i Hvalpsund,
som vi håber fortsat vil
omsætte genbrugsting
til bedre levevilkår for
verdens fattigste

…om årsmødet og
jubilæet i september
samt årsberetningen,
som giver et overblik og
indblik i, hvad der rører
sig i vores organisation
…om Irene, som er nyt
medlem af bestyrelsen
og som beretter om en
særlig rose i sin have
…om hvordan du kan
støtte vores arbejde og
samtidig forskønne julen
ved at købe Dansk Missionsråds julemærker.

Midt i de mange gøremål, som december ofte er garant for, håber jeg, at du kære
læser, må finde en stund til at læse vort blad og besinde dig på julens budskab:
At kærlighedens Gud lod sig føde på vor jord
i en stald i en lille overset by i et lille overset land.
Og der er Gud måske stadig at finde:
I det oversete, det marginaliserede, forladte og udskudte.
Og det er der, han lader sig føde.

Rigtig glædelig adventstid,
Anders Bo Engrob Jørgensen
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Nyt

fra Indien . . .

I begyndelsen af november rejste vore to
volontører, Amanda og Patricha samt Anne Birthe
atter til Kherwara i Indien sammen med Maja Lis og
Georg fra Dianalund.

De havde fyldt bagagen
til bristepunktet med
legetøj, dukker, perler
og væve som i 14 dage
bragte forøget livsglæde
og livskvalitet til de godt
80 piger på pigehjemmet.
Georgs håndværksmæssige baggrund som
murer kom til sin ret, da

han stod for at udbedre
taget på en tilbygning til
en af sovesalene, hvilket
har resulteret i, at der nu
er plads til yderligere 16
piger på hjemmet.
Ud fra sine erfaringer
som sygeplejerske
underviste Maja Lis
pigerne i god håndhygiejne.

Anne Birthe havde syet
nyt tøj til gamle dukker,
som hun havde opkøbt
på diverse loppemarkeder i Sorø.
Dukkerne har nu fået
nye kærlige ejere, som
tager sig rigtig godt af
dem.
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Der kommet lister op på væggen i andagtsrummet, som nu gør det muligt at hænge pigernes kreative udfoldelser op.

DUKKER
“En morgen sad vi nede
ved pigehjemmet, da
to piger kom ned med
nøgne dukker.
De var i fuld gang med
en leg, og fortalte, at
dukketøjet var blevet
beskidt og derfor hang
til tørre efter vask.
Vi kiggede undrende
på dem - vi havde jo
haft den halve kuffert
fyldt med dukketøj
fra Danmark da vi tog
herned, så det skulle nok
være muligt at finde en

4

ekstra kjole eller to til de
frysende dukker.
Men nej, legesituationen
var inspireret af pigernes eget liv, og ligeså
vel som pigerne kun
har ganske få ejendele,
således havde dukkerne
altså også kun et enkelt
sæt tøj hver.”
SMIL
“Da vi nærmede os
Kherwara, begyndte
vi helt ukontrolleret at
smile, for så at bryde ud
i et kæmpe fælles grin,
da pigehjemmet tittede
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frem bag træerne.
Vi ligefrem løb de sidste
tredive meter ned til
pigehjemmet og ind i
armene på tyve piger,
som kom hujende og
skrigende imod os. “Sister, sister!” råbte de alle
i munden på hinanden,
imens de væltede
os med kram, kys og
kærlighed. Det kan slet
ikke beskrives.
Hvis man kan være
forelsket i et sted, er det
præcis sådan vi har det.”

“Trods det at vi kun har
været væk fra Kherwara
i seks måneder, er her
sket meget.
LANDSBY
I foråret var vi på besøg
hos en lille familie ude i
en landsby, hvor moderen var højgravid og
havde det meget dårligt.

Deres situation var
temmelig håbløs, idet
familien havde mistet
deres tag i en familiestrid, og monsunen
stod for døren.
Men ved dette besøg så
tingene noget lysere ud,
omend familien stadig
ikke havde noget tag:
den lille dreng som nu

er fem måneder, lå og
smilede og fulgte med i
alt omkring sig, og familien har fået en kalv, som
er en god investering.
Moderens arbejdsbyrde
er også blevet mindre,
da den indiske regering
har gravet en brønd
meget tæt på familiens
hus. ”

BESTIL ET FOREDRAG
Hør mere om Dansk Kherwara Missions arbejde
fortalt levende og engageret af et førstehånds
øjenvidende
Kontakt Anne-Birthe Ottsen på tlf. 50 47 74 544.

SENIOR- OG UNGDOMSVOLONTØR
Vi håber, at vi i efteråret 2015 kan sende to unge
piger af sted til Kherwara som volontører.
Kender du nogle, som er interesseret?
Så bed dem om at kontakte Peter Høyerup.
Som artiklen ovenfor viser, er det også muligt at
besøge og arbejde på pigehjemmet for en kortere
periode, evt. som seniorvolontør.
Kontakt bestyrelsen hvis du/I har interesse deri.
Maja Lis underviser i god
håndhygiejne
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TILLYKKE

til Hvalpsunds nye

Fredag d. 14. november var vi til flyttegilde i genbrugsbutikken i Hvalpsund.

Vi har kendt og fulgt
forretningen siden den
startede for 16 år siden
og dermed også mange
af medarbejderne.
Kl. 10 startede festen,
hvor der var mødt ca. 80
gæster op og der blev
indledt med trompet
fanfare, spil og fællessang. Formanden for
butikken Fru Lis Svendsen bød de fremmødte
velkommen.
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Derefter var der tale
af en repræsentant fra
Danmission og fra Kirkens Korshær og til sidst
fra Dansk Kherwara
Mission.
Snoren blev klippet over,
og da bygningen før har
været brugt til sparekasse, var det naturligt, at
det var den afgående
direktør, der påtog sig
dette hverv.
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Derefter var der kaffe
og rundstykker sponseret af byens brugs og
hjemmebag fra medarbejderne.
Det var en rigtig hyggelig formiddag, hvor
handelen gik livligt, og
der var trængsel mellem
stativerne i den smukt
pyntede butik, så de
glade damer ved kassen
havde nok at lave.

genbrugsbutik...

Det hele begyndte for
16 år siden da Dansk
Kherwara Missions
daværende formand,
Pastor Svend Aage
Kristoffersen købte
hus med forretning,
som blev indrettet til
genbrug sammen med
Kirkens Korshær og
Danmission.
Nu er man så flyttet i
nye og større lokaler,

Esther og Svend Aage er
stoppet, men vi i Dansk
Kherwara Mission er
meget taknemmelige
over, at butikken forsat
støtter pigehjemmet.
Hvalpsund ved Lovns
Bredning er en dejlig
oase i Himmerland,
så prøv at holde ferie
der – og kig så endelig
ind i genbrugsbutikken
og fortæl, at I kender

butikken gennem Dansk
Kherwara Mission.
En stor tak til Hvalpsund for en dejlig dag!

Mange hilsener fra
Lilian og Johannes
Højen
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Årsmøde og 70 års Jubilæum...
Søndag d. 28. september havde vi glæden af
fejre Dansk Kherwara
Missions 70 års jubilæum sammen med vort
årsmøde.

Rammerne i år var lagt
i Pedersborg Kirke og
sognegård og stod på
gudstjeneste v. provst
Lars Poulsen og efterfølgende middag og
årsmøde.
Her leverede Jan
Bjerregaard og Henrik
Sørensen et par korte
men muntre anekdoter
fra deres tid i missionen,
og om hvad der sker, når
dansk kultur konfronteres med indisk kultur.
Jonas A. Jørgensen,
generalsekretær i Dansk
Missionsråd, holdte et
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spændende og indsigtsfuldt foredrag om den
aktuelle situation for de
kristne i Indien.
Jonas har fingeren på
pulsen mht. hvad der
rører sig på missionsfronten rundt om i
verden og det var ikke
kun opmuntrende
nyheder, idet religionsfriheden i Indien på ny er
under pres.
Foredraget skærpede
dog vores iver for at
fortsætte vores 70
år gamle, men vig-
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tige arbejde, idet vi
blev bekræftet i, at vi
kæmper for en befolkningsgruppe, som er
udfordret på tre områder:
- de er kasteløse
- de er kvinder og
- de er kristne.
Tak til alle jer, der deltog
i dagen og tak til alle, der
støtter og har støttet
vores arbejde gennem
tiden.
Jeres støtter gør en
væsentlig forskel!

Kherwara Missionens Budbringer

9

Formandens Beretning 2014
(afholdt på årsmødet i september)

Formandens beretning har til hensigt at give et
kort overblik over hvad der er hændt, hvordan
vores nuværende situation ser ud og give et bud
på, hvad fremtiden vil bringe af arbejdsopgaver,
visioner og mål.
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Sagt med få ord, kan vi
igen i år se tilbage med
taknemmelighed på en
masse ting.
Ikke mindst, at vi igen
i år har kunne få lov til
at kanalisere midler,
som Gud har betroet os,
videre til andre dele af
verden, hvor økonomiske midler og evangeliet
om Guds kærlighed kan
gøre en kæmpemæssig
forskel for mennesker.
Derfor vil jeg på Dansk
Kherwara Missions
(DKM) vegne rette en
STOR tak til alle jer, der
i det forgange år har
støttet vores arbejde
med forbøn, økonomi,
interesse, frivilligt
arbejde og engagement.
Uden jer, så verden anderledes ud – og ikke til
det bedre, tror jeg…
ÅRET DER GIK
Forhistorie
DKM udsprang af en
nød for at nå det udsatte
stammefolk, bhilerne,
med evangeliet om Jesus
Kristus og humanitær
hjælp, såsom husning af

forældreløse og fattige
børn samt skoleuddannelse.
Da man i 1947 oprettede landegrænsen mellem Pakistan og Indien
blev bhilerne delt i to og
DKM’s arbejde har siden
været i både Pakistan og
Indien.
Som situationen er nu,
er det noget nemmere at
besøge og holde kontakten ved lige til arbejdet
i Indien – også fordi Pigehjemmet der, er 100%
økonomisk afhængig
af vores støtte fra DK,
hvorimod børnehjemmene i Pakistan i højere
grad er integreret i den
lokale pakistanske kirke.
PAKISTAN
Derfor fylder arbejde
i Pakistan heller ikke
altid så meget i vores
blad, men det skal dog
nævnes.
Vi arbejder for tiden på
at få etableret kontakt til
en kvindelig missionær
fra Australien, som
måske kan give os lidt
mere indblik i den lokale

situation dernede.
Sidste år besluttede vi
at give støtte til lokale
evangelister, som kan
hjælpe præsterne med
at forkynde evangeliet i
de lokale landsbyer.
Nogle af disse evangelister har tidligere været
bosat i de to børnehjem,
som vi støtter.
Vi yder fortsat fuld
støtte til 4 forældreløse
piger på Hanna House i
Hyderabad og støtte til
driften af drengehjemmet i Mirpur Khas.
INDIEN
Som sagt har vi noget
større indsigt i, hvad der
sker på pigehjemmet i
Kherwara.
Hvis vi tager året fra
en ende af, skete der
det at Pushba, som var
den daglige “tante” hos
pigerne døde sidste
efterår.
Hun havde selv været
barn på hjemmet for
mange år siden.Hun
døde efter længere tids
sygdom og nu efter en
længere tid, hvor

Kherwara Missionens Budbringer
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Pushbas søster og Arun
har overtaget hendes
plads, var det en glæde
for Arun at fortælle, at
de nu har ansat en ny
“tante”, Breety.
Hun har været sygeplejerske på et hospital og
varetager nu den daglige
kontrol med pigerne
samt morgen- og aftenandagter.
Og efter sigende kan
pigerne godt lide hende,
hvilket i vores øjne er en
yderst vigtig pointe!

vi er meget stolte af og
glade for.

Når vi har volontører
ude, giver det os også en
chance for at få sat flere
små eller større projekter i gang, dels fordi kontakten mellem Danmark
og Indien bliver stærkere og dels fordi, det er
nemmere at få pengene
igennem til Indien.

hjerteblod har været og
er til stor inspiration for
mange.

VOLONTØR
Igen i år har vi haft den
store glæde at have to
volontører på pigehjemmet i Kherwara. Patricha Ottsen og Amanda
Salka tog til Indien sidst
i januar og har leveret et
kæmpe arbejde i at give
de 90 børnehjemspiger
en hverdag med latter,
læring og omsorg.

Derfor er det også en
stor glæde, at installationen af både vandtank
og vandkøler med filtre
snart er færdiggjort, så
at pigerne kan få sundt
og læskende vand at
drikke.
Desuden fik de via et
privat sponsorat nye
tiltrængte kjoler, ud over
alle de ting, som volontørerne bidrog med
af aktiviteter, udflugter,
legesager og meget
mere.

For at sige det positivt,
kunne det være meget
værre. Men det kunne
absolut også være
meget bedre!

Jeg håber mange af jer
har fulgt med i Amandas og Patrichas rejseberetninger i aviser, i
Kherwara missionens
Budbringer eller via
vores hjemmeside.
De har virkelig gjort et
stor stykke arbejde, som

i Pakistan og Indien.
Hans nidkærhed og

“Når vi har volontører ude, giver det os også
en chance for at få sat flere små eller større
projekter i gang

DANMARK
Året 2014 var også året,
hvor vi tog afsked med
Ralf Pedersen, som i en
menneskealder levede
og åndede for missionen
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ØKONOMI
Vi vender tilbage til
Indien igen om et øjeblik.
Men inden da, er det
nødvendigt at sige noget
om DKM’s økonomi.

Tendensen de sidste 5 år
har været, at de private
gaveandele falder. Det
har de også gjort i år –
ret drastisk endda!
Til gengæld kan vi glæde
os over, at andelen af
indsamlede midler vha.
kollekter og indsamlinger er steget.
Det bekræfter os i, at vi
også i årene fremover
vil arbejde videre på at
finde nye menigheder,
som vil have pigerne i
Kherwara som deres

missionsprojekt, ligesom
vi vil finde flere og andre
metoder til at rejse
penge.
Tak til alle, der også i år
har gjort et kæmpemæssigt arbejde.
Her tænker jeg især på
de ihærdige personer
i genbrugsbutikkerne i
Glostrup og Hvalpsund,
på Lars Poulsen her i
Pedersborg, som stadig
holder fanen højt og en
masse andre, som ser
muligheder og giver

hjælpende hænder til at
samle penge ind.
Derfor er det også en
stor glæde at nævne
Anne Birthe Ottsen, som
er med i Fundrasingudvalget, og som virkelig
har fået de indiske piger
ind under huden og har
givet en masse af sig selv
for at gøre vores arbejde
kendt og få samlet penge
ind.
Anne Birthe er mor til
Patricha og havde derfor
en ekstra god anledning

til at besøge hjemmet
i Kherwara i foråret.
Hun er en vaskeægte
iværksætter, og vi er
i bestyrelsen enormt
glade for det arbejde
hun gør og derigennem
afprøver, opdager og
opfinder nye måder at
sætte pigerne i Indien
på dagsordenen for
nærmest alle og enhver
der krydser hendes vej
og derigennem også
rejser en masse penge til
missionens arbejde.

Kherwara Missionens Budbringer
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Bl.a. derfor er vi fortrøstningsfulde når det
kommer til vores økonomiske situation, selv om
vi heller ikke får lov til at
lade stå til.

også vise sig at være en
vigtig brik til, at vi kan
få lokale menigheder
i Åbenrå Provsti til at
sætte pigerne i Indien på
dagsordenen.

Et af resultaterne af at
have volontører ude er,
at Hareskov og Værløse
Kirker har vist en spirende interesse for vores
arbejde.
Det håber vi naturligvis
vil udvikle sig, så at også
de vil blive til en betydningsfuld satellit for
kendskabet til DKM.

Egentlig er det forholdsvist billigt at drive vores
missionsarbejde.

For et par uger siden var
Louise og Kitzi Lindberg
i Sønderjylland og lavede
et imponerende og
storstilet arrangement
for de lokale konfirmander.
Forhåbentlig vil det

Hvis bare 70 personer
ville give 400 kr. om
måneden ville det kunne
lade sig gøre alene med
private gaver.
Derfor har vi bestyrelsen taget de første
spæde initiativer til at
finde nye støtter, som
forhåbentligt kan blive
ligeså trofaste støtter,
som alle dem, som hidtil
trofast har støttet missionsarbejdet i Indien og
Pakistan.
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Og det er en opgave og
en udfordring, som vi
håber, at mange andre
med hjerte for vores
mission vil tage til sig og
kaste sig ud i:
ænk hvis vi alle hver
især kan finde bare
én person hvert halve
år, som vil give 100,- til
DKM om måneden – og
hvis de selv vil kunne
finde 1-3 andre personer, som også vil gøre det,
så vil vi komme ret langt
på forholdsvist kort tid!

T

Og det er slet ikke et
urealistiske billede.
Jo flere vi er til at bære –
jo længere når vi!

Kort sagt prøver vi på
at vende den økonomiske tilbagegang ved at
optimere indsatsen på
tre områder:
1) Øge antallet af private
donorer

2) Etablere kontakt til
større forsamlinger, som
vil have DKM’s arbejde
som deres kollektive
missionsarbejde. Det
kunne f.eks. være
menigheder, Y’s men
klubber o.l.

3) Finde nye og øge
mængden af selvstændige, lokale og momentane indsamlinger som
f.eks. Anne Birthe i rigt
mål eksperimenterer
med.

NÆSTE ÅRS
ARBEJDSOPGAVER FOR BESTYRELSEN
Bestyrelsen vil i 2015 arbejde på at:
• sende volontører ud
• sikre økonomien
• videreudvikle arbejde i Pakistan og Indien.
Hvis ikke husets Herre bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves.
Denne formandsberetning opfordrer derfor os alle til lægge DKM’s arbejde i
Guds hænder.
Anders Bo Engrob Jørgensen

Kherwara Missionens Budbringer
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Præsentation af “hende den nye”,
Irene Lohals Meier

Jeg er faktisk slet ikke
så ny.
Mine forældre (Annamarie og Henrik) har
været med siden jeg var
omkring 1 år.
Så i al den tid har jeg
været med på sidelinjen
eller på ryggen af min
mor.
Jeg har minder fra deres

rejser til Indien, hvor de
kom hjem med farver og
dufte jeg aldrig havde
set før.
Og det er f.eks. Ralph
der har lært mig at rokke
med ørene.

Kristine på 11 år og Thor
på 1½ år.
Jeg bor sammen med
Klaus og vi bor på Fyn.
Jeg er uddannet inden
for fødevareproduktion
og ledelse.

Så at skulle være med
i bestyrelsen er helt
naturligt for mig.

Jeg ved, at der er en
masse arbejde i missionen, som jeg glæder
mig til at komme i gang
med.

Jeg har nu selv to børn:
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Rosen der ikke ville dø...
Der bor en rose i min have.
Ja, der bor flere, men der er én, som
jeg gerne vil fortælle om.
Der står et par roser side og side i min
have, det er dog ikke min fortjeneste,
at jeg faktisk er ejer af et rosenbed –
det er min mands. Han er havens ven
herhjemme.
Men denne ene rose har sin egen
historie og den begynder – underligt
nok – om efteråret. Rosen begyndte at
blomstre om efteråret.
Som sagt er det ikke mig der er havens
ven, så det kan jo være, at der er roser,
der blomstrer på den tid, uden at jeg
ved det.
Men hvor om alting er: mens alt andet
omkring denne lille rose gav op i
efterårsvejret, bestemte den sig for at
blomstre.
Den er hverken stor eller prangende
i farven. Den er lille og har en meget
sart lyserød farve. Nogle af bladene er
faldet af, og den er ikke længere hel –
den er nok nærmere halv.
Jeg spekulerede på, hvornår de sidste
blade mon ville falde af.
Hvornår giver den op? Har den ikke
snart fået nok?
Hvornår bukker den under?

Jeg stod forholdsvis tit og kiggede på
den rose.
Jeg har små børn – og en lille pause til
mor fra tid til anden er meget tiltrængt. Der er i min omverden mange
elementer der truer. Der er mange
bekymringer, der kan mande sig op
og tage mit fokus, min energi og min
opmærksomhed.
Mine børn bevæger sig i en verden,
hvor de til enhver tid kan komme til
skade. Jeg er udfordret i min hverdag
til et punkt, hvor jeg er ret sikker på, at
jeg ikke kan holde til mere.
MEN min lille rose holder ud i den
kolde vind.
Hvorfor gør den så nu det?
Hvorfor blive ved at holde fast på
trods af denne hvirvelstorm som livet
er?
Er min lille rose også blevet lovet noget bedre en dag?
Har den også en Skaber, som den
tjener?
Eller er min lille rose givet til mig?
Holder den ud for at minde mig om,
hvor mit fokus egentlig er og skal
være?
En rose der spirer ved juletid, og
dermed bringer håb og fred i verden.

Kherwara Missionens Budbringer
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For jeg er nemlig givet et håb!
Der er givet mig et frirum. Jeg har
noget at holde mig til.
Jeg ved hvor jeg finder min styrke.
Jeg ved hvem, jeg kan gå til, når jeg er
bekymret for mine børn og min familie.
Jeg har fået en tro, og jeg priser mig
lykkelig over denne gave – og det er
det, som min lille rose minder mig om.
Det sidste blad bukkede under da
havens ven klippede rosen ned, så den
igen kunne vokse til og sætte nye sarte
roser til min fornøjelse.
Glædelig jul

Irene Lohals Meier
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Peter Damsvej 9
4180 Sorø
Tlf. 23 84 93 51

Lille Højbrøndsstræde 3, 2.t.v.
4000 Roskilde
Tlf. 61 46 18 70

E-mail: kjlindberg@stofanet.dk

E-mail: hoyerup@gmail.com

Missionssekretær

Kasserer

Henrik Sørensen

Johannes Højen

Svendborgvej 460
5260 Odense S.
Tlf. 65 95 80 10

Mimosevej 4
9750 Øster Vrå
Tlf. 98 95 19 32

E-mail: hds@mail.dk

E-mail: johs.h@besked.com

Kherwara Missionens Budbringer

19

Returadresse: Johannes Højen, Mimosevej 4, 9750 Øster Vrå

KØB JULEMÆRKER

OG STØT PIGERNE I KHERWARA
Dansk Missionsråd har i år besluttet,
at halvdelen af overskuddet fra salget
af deres julemærke skal gå til Dansk
Kherwara Mission.
Så køb endelig de flotte julemærker,
som er malet af sognepræst Henrik
Højlund under et ophold på Løgum
Kloster.
Julemærkerne koster i udgangspunktet ikke noget, men der er et følgebrev
med, hvor der angivet støttemuligheder.

Så bestil evt. en god portion og sælg
dem videre til venner, naboer og
familie og fortæl dem om vores
arbejde blandt fattige i Pakistan og
Indien.
Julemærkerne med tilhørende tekstblad kan rekvireres ved henvendelse
til dmr@dmr.org
(husk at angive navn og adresse!) eller
ved at ringe på 39 61 27 77

Dansk Kherwara Mission
giro-netbankindbetaling: +01 +3026167
Indbetaling via kontooverførsel:
Danske Bank reg. nr. 9570 kontonr. 0003026167
Ønskes girokort? Ring da til Johannes.
Alle beløb kan trækkes fra i SKAT efter 14.500 kr. reglen.
Husk at anføre navn og adresse i betalingen.

