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Kære læsere…
Nu er det advent! Kristus-tiden kommer,
og selv i mørket lufter det af sommer,
så håbet blusser op hos alle triste,
når Guds folk tænder lys på grønne kviste
Holger Lissner 1994

I skrivende stund er vi godt inde i adventstiden – tiden hvor vi forbereder os til
julens banebrydende budskab: At Gud blev menneske i kød og blod og tog bolig
iblandt os.
Adventstiden er også en påmindelse om, at vi lige siden den første Kristi Himmelfart har levet i én lang adventstid: Vi venter på, at Jesus atter skal komme til
os – denne gang i al sin vælde.
Nogle af os synes, at Jesus gerne må vente lidt endnu med at komme. Selvom vi
ved, at det vil varsle noget endnu bedre end livet, som vi kender det nu, synes vi
alligevel, at der er så meget smukt og godt at se frem til i denne verden.
For andre kan det være omvendt: De venter med længsel på, at Jesus dukker op
igen og “gør alting nyt” – måske fordi de lige nu står i en håbløs situation af sorg
og afmagt.
I nærværende udgave af Kherwara Missionens Budbringer fornemmer man nok
begge længsler: Der er mange lyse ting at være taknemmelige over og at se frem
til. Men der er også nyheder, som får os til at længes efter Guds genoprettelse.
Kunsten er vel at leve i dette spændingsfelt: At trække håbet og forventningens
glæde ind i vores nuværende situation, således at det kan blive til trøst, opmuntring og mod til at arbejde videre på det gudsrige, som Jesus påbegyndte, da han
besøgte jorden første gang.
Tak, til alle jer, som bærer med på denne mission, og som bidrager til, at Dansk
Kherwara Mission også kan være en del af dette arbejde.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår.
Anders Bo Engrob Jørgensen

Nye døre – bedre forhold
Igen vil vi i Dansk Kherwara Mission sige en stor tak til alle jer trofaste støtter,
som gjorde det økonomisk muligt at få installeret nye døre ind til pigernes sovesale. Dørene sidder uden på de oprindelige døre og er forsynet med et fintmasket
stålnet, som kan forhindre både myg og fluer i at flyve ind til pigerne og inficere
dem med hhv. malaria og denguefeber.
Nu kan pigerne også få frisk luft i de meget fugtige måneder omkring monsunen
uden at frygte at blive syge, mens de sover.

En stor sorg
Det er med umådelig sorg, at jeg må fortælle, at vi d. 5. november har mistet fr. Pushpa,
som var bestyrerinde for pigehjemmet, efter længere sygdomsforløb.
Vi gjorde vores bedste ved at hjælpe hende økonomisk mht. behandlingen, men ingenting
hjalp. Jeg sendte hende til to større hospitaler for behandling, men desværre mistede vi
hende.
Alle på hjemmet er meget berørte af hendes uventede bortgang.
Hun tjente hårdtarbejdende og dedikeret pigehjemmet i mere end 30 år. Hendes død er
ikke kun et tab for hendes familie, men også for enhver af pigerne på pigehjemmet og de
øvrige medarbejdere.
Varme hilsner
Arun
Som brevet fra Arun beskriver, havde
Pushpa det daglige tilsyn med pigerne på
hjemmet og havde haft det i mere end
30 år.
Det var ligeledes hende, der langt de
fleste aftner stod for aftenandagten for
pigerne. Pushpa havde selv boet på pigehjemmet som lille, så for mange lokale
har hun næsten været synonymt med
pigehjemmet.
Hendes opgaver varetages nu fortrinsvist af hendes søster, som foruden at
være familiemor også bestrider et job
som lærer på den skole, hvor pigerne
går. Desuden hjælper Arun og hans
kone Vinetta i større grad end tidligere
med tilsynet af pigerne. Arun forventer
at have fundet en mere permanent afløser til sommer.

Tak, om I vil huske på Pushpas
familie i jeres bønner og ligeledes
bede om, at Arun finder en værdig afløser for hende, som både
har blik for pigernes trivsel, har
pædagogisk og empatisk overskud
til at vise dem opmærksomhed og
omsorg, og som ligeledes kan formidle den kristne tro på en troværdig og fængende måde.

Dansk Kherwara Mission
opgraderer det evangeliserende arbejde i Pakistan.
Dansk Kherwara Mission yder årligt
økonomisk støtte til de to børnehjem i
Pakistan, som i sin tid blev grundlagt af
de danske missionærer, Ralph Pedersen og Søren Bruun. Børnehjemmene
fungerer sammen med de lokale kirker
som et arnested for et vigtigt missionsarbejde i et land, hvor kristendommen
ellers har meget trange kår. Flere af de
tidligere børnehjemsbørn er således nu
ansat i en eller anden form for kirkelig
tjeneste. Bestyrelsen for Dansk Kherwara Mission har derfor valgt at støtte
nogle af disse lokale missionærer med et
fast årligt bidrag til deres vigtige evangeliserende arbejde i et land, hvor håbet i
Kristus virkelig kan gøre en forskel for
mennesker.

Præsentation af vores kommende volontør
Mit navn er Amanda Salka, og jeg er så
heldig, at jeg til januar kan pakke tasken
og sætte kursen mod Indien, hvor jeg
skal tilbringe tre måneder som volontør
på pigehjemmet i Kherwara.
Jeg har de sidste tre år haft min daglige
gang på Borupgaard Gymnasium,
hvorfra jeg dimitterede i sommers.
Efterfølgende er jeg begyndt som
pædagogmedhjælper i en børnehave,
hvilket blot har givet mig endnu mere
motivation for at arbejde med børn.
Jeg hørte første gang om Dansk Kherwara Missions arbejde med pigehjemmet gennem min medvolontør Patricha
i foråret, og har siden været solgt til
idéen om at rejse til Indien.

Jeg kommer fra en meget eventyrlysten familie, og måske er det derfor, at tanken
om at udføre frivilligt arbejde i udlandet altid har tiltalt mig – tænk at man kan
være så heldig, at man på én og samme tid både kan rejse, møde de lokale, opleve
en fremmed og eksotisk kultur helt tæt på og samtidig gøre en forskel for en række piger, der lever under helt anderledes og på mange måder mere barske forhold,
end dem vi er vant til her i Danmark.

Jeg gør mig mange tanker om
Patrichas og mit forestående
ophold, men som tiden for
vores afrejse nærmer sig, bliver
jeg mere og mere opsat på at
opstarte en eller anden form for
engelskundervisning eller lektiecafe som supplement til pigernes
skolegang, hvis midlerne er til
det.
Samtidig er jeg dog også åben for at lytte til pigernes ønsker, og jeg regner derfor
ikke med at fastlåse mig på et bestemt projekt, før jeg når derned.
Én ting er dog sikkert; når først jeg fordyber mig i et projekt, er jeg typen, der går
ind i det med engagement og vedholdenhed.
Der er mange ting, som jeg ser frem mig til at opleve omkring den indiske kultur, men især glæder jeg mig til at se, hvilken rolle troen spiller hos pigerne. Jeg
forestiller mig nemlig, at troen på noget større og noget godt, kan være en god
støtte i en ellers hård hverdag.

Desuden glæder jeg mig til at få den indiske
kultur ind under huden, jeg håber på at kunne
være medvirkende til at give en flok indiske piger
en mere farverig og spændende hverdag, og jeg
tror, at de kommer til at gøre et mindst lige så
stort indtryk på mig, som jeg håber, at jeg vil
gøre på dem. Ja, kort sagt glæder jeg mig bare til
at komme af sted, og jeg kan ikke vente med at
se, hvad der venter af nye indtryk, oplevelser og
udfordringer.

Andagt
”Det er min elskede søn, I ham har jeg fundet velbehag!”
Matthæusevangeliet 3,17

Da min kone var geografistuderende, lavede hun et projekt om
”songlines”. Det er en slags vejbeskrivelser i sangform, som naturbefolkningen i Australien brugte til at finde vej på deres ofte flere
hundrede kilometer lange vandringer i bushen, hvor det var afgørende ikke at gå udenom f.eks. et vandhul i den bagende hede.
”Songlines” kan bruges til at beskrive den måde, vi som mennesker
flytter os rundt i vores lokalmiljø på, for at gøre det, som giver mening i vores liv.
Jeg prøvede engang at tegne min ”songline” ind på et kort. Men jeg
opdagede hurtigt, at den primært indeholdt ruten mellem mit hjem,
børnehaven, sygehuset (hvor jeg arbejder) og dagligvarebutikker.
Det virkede lidt kedeligt i sammenligning med ruter hundrede af
kilometer gennem Australiens landskab og lidt ubetydeligt, hvis man
så min rute indtegnet på et verdenskort.
Dog gik det op for mig, at det meningsfulde jo lå de steder, jeg opholdt mig, og ikke i selve ruten. Og at det meningsfulde i særlig grad
var fællesskabet og nærværet med andre – i særlig grad med mine
børn. Ligeledes gik det op for mig, at Gud også i særlig grad må
have fundet meningsfuldhed i fællesskabet med os. At han måske
skabte hele verden med det fællesskab som formål.

Ved Jesu dåb åbnede himlen sig og ordene lød fra himlen:
”Det er min elskede søn, I ham har jeg fundet velbehag!”.
Set i lyset af forholdet til mine egne børn læste jeg pludselig
dette vers på en helt ny måde. Jeg bemærkede ordet ”elskede”.
Jeg bemærkede, hvordan Faderen med et enormt nærvær og
med en enorm kærlighed benævner Jesus som ”min elskede
søn”. Hvilken kærlighedserklæring kan indeholde større dybde
og inderlighed end denne.
Det fantastiske er, at dette ord ikke kun lyder om Jesus. Gennem Jesu død på korset må jeg nu stå som det Guds barn, i
hvem Han har fundet velbehag. Derfor gælder ordene ”Du er
min elskede søn/min elskede datter” også for dig, og vi må hos
Gud møde den samme fuldkomne og inderlige kærlighedserklæring.
Så læg et øjeblik dit fokus på ruten gennem livet til side og nyd
i det stille det faktum, at du er Guds elskede barn.
Peter Høyerup

Tak om I vil huske arbejdet i Indien og Pakistan i jeres
bønner…

Tak…
• at Gud ser os som sine elskede børn!
• at dørene ind til pigernes sovesale endelig er blevet installerede
• at vi igen i år har mulighed for at sende en julegave af sted til 		
pigerne i Indien og tak
• for vores to kommende volontører, Patricha og Amanda

Bed gerne for…
• Pushpas familie, som savner deres mor og kone
• at Arun må finde den helt rigtige afløser for Pushpa
• det evangeliserende arbejde i Pakistan: Om frimodighed, åbne
hjerter og beskyttelse for de udsendte og bed for
• vores kommende volontør, Patricha. Hun blev under sit 		
ophold i Thailand inficeret med en ondartet parasit. Hun kom
heldigvis i rettidig behandling og er i klar bedring. Bed om, at 		
hun må blive helt rask og slippe for varige mén, og bed om, at
hun og Amanda kan tage til Kherwara til januar.
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Et godt tilbud – og en god gerning…
Kender du en ung person, som vil GRATIS med på Roskildefestivallen til sommer, og som samtidig vil lægge et stykke arbejde og
derved give penge til et godt formål?
Dansk Kherwara Mission har lavet en aftale med Roskildefestivallen
om, at man ved at påtage sig tre vagter á 8 timer på festivallen kan få
gratis adgang til Roskildefestivallen. Samtidig giver aftalen 1.000 kr. til
Dansk Kherwara Mission pr. person.
Hør mere om, hvordan det foregår ved at ringe til
Anne Birthe fra fundraisingudvalget (50477454)
Dansk Kherwara Mission
giro-netbankindbetaling: +01 +3026167
Indbetaling via kontooverførsel:
Danske Bank reg. nr. 9570 kontonr. 0003026167
Ønskes girokort? Ring da til Jørn (23 84 93 51)
Alle beløb kan trækkes fra i SKAT efter 14.500 kr. reglen.
Husk at anføre navn, adresse og cpr-nr. i betalingen.

