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70. årg.

Kære læsere
Afsked!
Dette tema vil løbe som en rød tråd gennem hele dette blad.
Ralf
Vi sætter særligt fokus på Ralf
Pedersen, som om nogen har tegnet Dansk Kherwara Mission. Ralf
blev kaldt hjem til Herren d. 22.
april i en alder af 96 år og begravet
fra Vorbasse Kirke d. 29. april.
Ralf var åndsfrisk til det sidste og
nåede kun at være på plejehjem i 3
måneder før han døde af en kraftig
lungebetændelse. Vi bringer derfor
i dette blad et interview fra 1998
med Ralf Petersen, som viser os et
glimt af hvad der drev denne ildsjæl til livet igennem trofast at
tjene nogle af verdens fattigste.
Volontørerne
Vores to volontører, Amanda og
Patricha har også taget afsked med
Kherwara og de mange piger, som i
løbet af deres tre måneders ophold
har vundet en stor plads i deres
hjerter. Volontørerne giver dels et
tilbageblik på deres tid i Indien og
også en refleksion over hvad de
tager med derfra.

Annamarie
Endelig skal der fra bestyrelsens
side lyde en STOR tak til Annamarie Sørensen, som i mange
år har været engageret i bestyrelsesarbejdet, men som nu har
besluttet at give stafetten videre
– til sin datter Irene. Irene vil blive
præsenteret nærmere i næste
blad, mens andagten i nærværende
blad er skrevet af Annamarie.
70 Års Jubilæum
“Slægt skal følge slægters gang”,
synger vi i Ingemanns elskede
salme “Dejlig er jorden”. Gamle stridsmænd og –kvinder har
i tidens løb tjent med det de
kunne og siden givet historierne,
værdierne og passionen videre
til nye generationer. Sådan er det
også med Dansk Kherwara Mission, som kan fejre sit 70 års jubilæum til september i år. Se mere
om deltaljerne for denne festlige
begivenhed på bagsiden.
Rigtig god læselyst – og glædelig
sommer!
Anders Bo Engrob Jørgensen
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En missionær er kaldet…
- hjem til Gud.

I anledning af Ralf Pedersens død bringer vi et redigeret uddrag af et
interview, der tidligere har været bragt her i bladet med den fhv. missionær for Dansk Kherwara Mission, DKM. Interviewet blev lavet af
bladets tidligere redaktør og formand for DKM, Sv. Aage Kristoffersen.
Ralf Pedersen følte det som et kald
at blive missionær. Han arbejdede i landbruget, men drømmen
om at blive missionær meldte sig
forholdsvis tidligt. Efterhånden
voksede drømmen til den uro, som
bevidstheden om et kald kan give.
Umiddelbart så det dog ret umuligt
ud for en almindelig tjenestekarl at
komme ud og missionere. Men så
kom en mand på besøg på den gård
i nærheden af Thisted, hvor Ralf
var karl, fortalte Ralf:
”C. M. Hansen fra DKM kom på
besøg. Der skulle være et møde

om aftenen, men forinden gik
Hansen ud i stalden, hvor jeg var
ved at malke. Jeg dristede mig til
at spørge, om ikke DKM havde
brug for en missionær. Vi fik en
snak om det. Han fortalte, at det
kunne være, at jeg kunne komme
på Svenska Evangeliske Alliances
missionsskole i Sverige.”
Og det lykkedes. Ralf fik en toårig
uddannelse i bibelkundskab og
engelsk. Om sommeren var han
to måneder i en ungdomsarbejdslejr i England for at lære praktisk
engelsk.
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Bagefter kom han på en skole i
Birmingham i England, hvortil
DKM sendte ham, og siden var han
på det engelske missionsselskabs
skole syd for London.
”Og så var jeg klar til at rejse ud,”
fortalte Ralf. Det var meningen,
han skulle have været til Indien,
men han kunne ikke få visum, så i
stedet blev han sendt til Pakistan
for at missionere blandt de samme
stammefolk, som levede i Indien,
bhilere og kholiere.
”Jeg har ikke følt kaldet som en
byrde, heller ikke det økonomiske, for Gud sørgede jo for mig,”
sagde han om sin mange år som
missionær. ”Vi fik, hvad vi behøvede, også efter at jeg blev gift med
Hanne i 1963. Jeg mødte hende for

øvrigt ved et møde i Bregninge (i
Jylland), og så blev det jo os.”
Ralf og hans familie blev ikke
boende i Pakistan. I fem år arbejdede Ralf blandt indvandrere i
København, og bagefter flyttede
de til Nyborg. Ralf var da ansat i
Indre Mission. I Nyborg blev han og
de to sønner alene. Hanne døde af
malaria. Hun blev kun 44 år.
De følgende år var Ralf rejsesekretær for DKM, som trods alt stod
hans hjerte nærmest. Han rejste
rundt og fortalte om missionens arbejde og tog flere ture til Pakistan
for at genopleve de gamle steder
og fastholde gamle venskaber. Han
tog også til Kherwara i Indien for
at få et indblik i forholdene der og
forhandle om vilkårene. Var der

Billede: Ralf Pedersen (i midten) til Kherwara missionens Årsmøde 2012
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ikke penge i kassen til rejsen,
betalte Ralf selv.
Det kunne ske, at Ralfs danske
kristne livsholdning kolliderede
lidt med forholdene i Pakistan.
Han holdt f.eks. stædigt på, at to
kristne familier skulle kunne fejre
gudstjeneste sammen, selv om de
var af forskellig rang og byrd. De
to familier ønskede hver deres
gudstjeneste.
”Her var jeg nok for stædig, for vi
må prøve at forstå deres baggrund.
Kristentroen står med en mægtig udfordring med den kontante
lovreligion, som Islam er. Den kristne tros styrke er jo, at den netop
har sit liv i troen og ikke i et sæt
af lovregler – her ligger også den
svaghed, som i sidste instans er så

menneskelig stærk. Når vi tror på
Jesus, så dømmer vi ikke,” forklarede Ralf. Og det var netop kærnen i
hans egen tro:
”Den, som tror på ham, dømmes
ikke. Den, som ikke tror, er allerede
dømt, fordi han ikke har troet på
Guds enbårne søns navn.”
(Johs. 3. v18)

I april 2014 døde Ralf Pedersen.
Han blev 96 år.

Billede: Ralf Pedersens begravelse 2014
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Nameste (fortsat)
Hilsner fra smukke Kherwara, hvor pigerne har afsluttet deres eksaminer, og er taget hjem til deres respektive familier for at holde
sommerferie.

Det var med tårer i øjenkrogen,
at vi krammede alle de elskelige
piger farvel, som vi har tilbragt så
meget tid med de sidste måneder.
Og nu hvor hjemmet er blevet fejet
og ryddet og alle sovesalene står
tomme hen, er der ikke andet at
gøre end at pakke rygsækken endnu engang, og rejse videre på vores
Indien-eventyr.
Vi ser tilbage på vores tre fantastiske måneder på pigehjemmet
med et smil om læben, og er så
taknemmelige, for alt hvad vi har
oplevet, fået og opnået…
Vi har hele forløbet igennem haft
som førsteprioritet at hygge
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omkring pigerne, og det har affødt
mange skønne dage, skøre projekter og hyggelige stunder – og
når vi om lidt rejser herfra, bliver
det med minder om beauty-dage,
ansigtsmasker, en skøn udflugt til
Udaipur og glade piger.
Vi kan prale af at have lusekæmmet 80 piger indtil der kravlede
små lus rundt overalt på gulvet,
samt af at have slæbt dem alle med
på en omgang bjergbestigning i
klip-klappere og 40 graders varme.
Vi har haft dem med på markedet, og har erfaret at de elsker at
shoppe – “girls will be girls” hvad
enten man hedder Hansen eller
Meena til efternavn.
Vi har sunget, sjippet, øvet engelskkundskaber, leget, hygget,
snakket og meget mere – og
selvom vores forståelse af hindi
er stadig mangelfuld, og selvom vi
somme tider har måttet tage en
dyb indånding og tælle til ti, når
kommunikationen og de kulturelle
forskelle blev udfordret, så har det
uden tvivl været det hele værd. De
her piger er simpelthen så skønne,
at man ikke kan undgå at holde af
dem – og vi kommer til at savne
dem alle helt enormt.
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Ydermere tager vi herfra med
visheden om, at Dansk Kherwara
Mission rent faktisk gør en forskel – og ikke blot kun i de år hvor
pigerne bor på hjemmet. Nej, den
hjælp hjemmet yder, følger pigerne
gennem resten af livet, og åbner op
for muligheder, som de ellers ikke
ville få.
Vi har mødt kvinder, alle tidligere
beboere, der takket være pigehjemmet, nu har en fin uddannelse
og i dag arbejder som alt lige fra
sygeplejersker og lærere til sekretærer og socialarbejdere og
endda en enkelt forstander. Kvinder der uden hjemmets hjælp, ville
være havnet ude i en landsby og
passet på en ged, som deres mødre
gjorde før dem, uden mulighed for
at forbedre deres egne eller deres
børns levevilkår.
Det er vist overflødigt at sige, at vi
har fået lidt af et eventyr ud af de
sidste tre måneder. For foruden de
dejlige stunder med pigerne, har vi
fået et unikt indblik i indisk kultur,
masser af kærlighed og en oplevelse for livet.
Patricha og Amanda.
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Minder fra en tid på

All Saints Girls Hostel

“Alias Pigehjemmet i Kherwara,
Indien
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Ånden er mægtig

“Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved
min ånd, siger Hærskarers Herre “ (Zak. 4:6)

“

Zak. 4:6 står på Kristelig Dagblads forside, og det har den
gjort i mange år.
Jeg forstod ikke rigtig
sammenhængen med resten af
teksten, kun af Ånden er mægtig.
Det, dette vers har betydet for
mig, er at Helligånden er stor og
nærværende.

I beretningen om Noas ark bliver
duen brugt til at undersøge, om der
er tørt land nogen steder.
Duen er en udholdende flyver og
er god til at finde hjem igen.
Jeg sidder tit og kigger på duerne
ude over markerne.
De er så glade at se på, de flyver
op mod himlen, og så daler de frit
ned igen, det er som om de jubler,
og nogen gange klapper de med
vingerne bag deres ryg.
Jeg bliver glad, når jeg ser dem.
Duen er også et symbol på
Helligånden. Helligånden ved
jeg ikke helt hvordan ser ud, men
jeg kan se og mærke, at han er
nærværende.
Jeg har hele mit liv haft en indre
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Helligånden - var min
livsledsager
forestilling af at Talsmanden –
Helligånden - var min livsledsager.
Når der er noget, jeg ikke kan
overskue eller er sikker på hvordan
skal gå, minder jeg mig selv om
disse ord:
“Ikke ved magt og ikke ved styrke,
men ved min ånd siger Hærskarers
Herre.”
Så får jeg en tryghed og en ro, som
gør, at jeg kan komme videre, for
jeg er ikke alene, og det har været
vidunderligt at se i bakspejlet,
hvordan tingene har bragt mig fra
et punkt i livet til et andet.
Må dette været en hilsen til jer
alle. Og jeg ved at Helligånden er
den styrende kraft for al arbejdet i
Dansk Kherwara Mission.
Gud velsigne jeres færd fremover.
Venlig hilsen
Annamarie Sørensen

- og tak for et godt samarbejde.

Kontakt information
www.kherwara.dk
Formand og Redaktør, sognepræst

Netredaktør

Anders Bo Engrob Jørgensen

Louise Lindberg

Holbækvej 24B, 1.t.v.
4180 Sorø
Tlf. 41 58 62 93

Stevnsgade 31, 2.t.v.
2200 København N
Tlf. 42 40 66 50

E-mail: abj@km.dk

E-mail: louise.m.lindberg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kontaktperson for volontørudvalg

Jørn Lindberg

Peter Høyerup

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

Missionssekretær

Christian Sørensen
Dr. Abildgaards Allé 13, 1.t.h.
2000 Frederiksberg
Tlf. 40 74 10 56
E-mail: soenneren@hotmail.com
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Returadresse: Johannes Højen, Mimosevej 4, 9750 Øster Vrå

70 ÅRS
JUBILÆUM

D. 28. September 2014
Kl. 10.30
I Pedersborg Kirke og Sognegård
Kirkevænget 2
4180 Sorø

VELKOMMEN
til Dansk Kherwara Missions 70 års jubilæum samt årsmøde
• Festgudstjeneste kl. 10.30
• Frokost
• Muntert tilbageblik på de forgange 70 år
• Generalsekretær for Dansk Missionsråd, Jonas Adelin Jørgensen deler tanker og refleksioner over mission anno 2014
• Årsmøde med overblik over året der er gået samt præsentation
af nye tiltag
• Kaffe og (lag)kage
Alle er velkommen!
Af hensyn til indkøb ser vi gerne, at man tilmelder sig til Anders
(41 58 62 93 // abj@km.dk)
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.
Kherwara Missionens Budbringer

