
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Genbrugsbutikken i Hvalpsund 
 
I Kherwaramissionen nyder vi godt af det meget engagerede og 
uegennyttige arbejde, som mange frivillige yder i de to 
bebrugsbutikker i Hvalpsund. Her er et billede af den ene af 
forretningerne, der ligger på hovedgaden. Inde i bladet kan man 
læse mere om arbejdet og den anden butik, Møbelbutikken, som 
også ligger i Hvalpsund. 
 



Redaktøren skriver 
 
Der er i dette nummer af Kherwarabladet ikke så meget nyt at 
fortælle om Pigehjemmet eller skolerne i Pakistan, som vi også 
støtter. 
Det er meget svært at få oplysninger fra Pakistan. Jeg har spurgt, 
om der er nyt fra drengeskolen i Mirpur Khas i Pakistan, som vi jo 
ofte støttet økonomisk, men vi har ikke hørt noget. 
I Norge mødte jeg ellers den nye biskop i Hyderabad, John Kaleem. 
Han og jeg og en anden biskop fra Pakistan var alle med til biskop 
Arne Rudvins begravelse i Hemsedal fredag den 6. januar i år. 
 
Biskop Arne Rudvin 
Biskop Arne Rudvin var i mange år en højt respekteret leder af den 
pakistanske Kirke: Church of Pakistan. Efter at Arne Rudvin trak 
sig tilbage fra bispeembedet i Karachi, flyttede han og hans hustru 
Päivi til Norge af helbredsgrunde. Han var dog i stadig kontakt med 
menighederne i Pakistan og havde meget føling med alt det, der 
skete. Det sidste års tid var han meget træt, og han døde den 28. 
december 2011. 
Han var meget afholdt i Pakistan og, som sagt, højt respekteret. Der 
var mindeord om ham i flere muslimske dagblade i Pakistan. Det er 
meget usædvanligt.  
Alt var meget bedre i hans tid, var der en, som sagde.  
Arne Rudvin blev min biskop, da han flyttede til Hemsedal. Vi traf 
hinanden for mange år tilbage på en konference for lutherske 
præster og teologer, som var blevet berørt af den karismatiske 
vækkelse i 1970 og 1980’erne. Biskop Arne Rudvin gav plads for 
den karismatiske vækkelse i Church of Pakistan. Han genkendte i 
denne vækkelse den Ånd, som selv havde kaldt ham til missionær, 
da han var et ungt menneske. Det skete på vej hjem fra et møde i et 
missionshus i Hemsedal.  Da kom Helligånden til ham, kaldte ham 
til at blive missionær og gav ham tungetalens gave. 



Biskop Arne Rudvin var et bemærkelsesværdigt menneske, som vi 
er mange, der føler savnet af i dag. Men, som sagt: jeg har endnu 
ikke hørt noget fra den nyudnævnte biskop i Hyderabad, John 
Kaleem. 

Vi har modtaget en anmodning fra pastor 
Daniel Fiaz, også fra Hyderabad, om at 
betale for opholdet på pigekostskolen 
Hannehouse for fire forældreløse piger. 
Vi har allerede betalt og vi har gjort det 
med glæde, som vi har gjort det i flere år 
efterhånden. 
Det er en stor glæde at kunne være med 
til at hjælpe disse unge piger til få en 
skolegang, vil være dem til glæde og 
gavn senere i livet. 
 

Biskop John Kaleen 
 
Vi bringer i dette blad en artikel om Genbrugsbutikken eller rettere 
butikkerne i Hvalpsund, som jo støtter os meget trofast. Vi fik i år 
lov til at komme med til generalforsamlingen og fortælle lidt om 
Kherwaramissionen. Det var Maria Skadkær og Marie Laugesen, 
som besøgte Pigehjemmet i begyndelsen af 2011, der stod for 
aftenens indlæg.  De fik begge et særdeles godt indtryk af arbejdet 
derude og har også fortalt om deres ophold i bladet. Det var Marie 
Laugesen, som fortalte om deres besøg og viste lysbilleder derfra. 
Maria Skadkær fortalte om missionsorganisationen Åbne Døre, som 
hun er ungdoms-sekretær for. Det blev en meget god aften.
Vi er meget taknemmelige for den trofast støtte og interesse, 
Genbrugsforretningen i Hvalpsund viser os, og vi vil her gerne 
skrive lidt om dette uegennyttige arbejde. 
Der er i dette blad også en prædiken, som jeg holdt ved en 
påskeaftensgudstjenste her i år på Hellig Kors Kloster ved Lem ved 
Ringkøbing. 
Jan Bjerregaard 



En fortælling om genbrugsarbejdet i Hvalpsund 
af pastor Sv. Aa. Kristoffersen 

 
Her i året 2012 er genbrugsarbejde så almindeligt, at det er et 
naturligt led i næsten ethvert lokalsamfund og i  alle byer. Mange er 
de organisationer, der med en lokal kreds af borgere har en butik. 
Ikke mindst i de små byer lyser de op i det sparsomme butiksliv, der 
findes i disse.  
Her i Hvalpsund er de to genbrugsbutikker med til at give liv i byen. 
De er med til at vise, at Hvalpsund ikke bare er en forladt havneby, 
men et virksomt sted med færgefart, muslingefiskeri og en stor 
fiskenetvirksomhed, og en by med gode servicebutikker, deriblandt 
de to genbrugsbutikker, der besøges flittigt af lokale folk, turister og 
de mange sommerhusbeboere. Byen har desuden golfbane, 
lystbådehavn, en del restaurationer og et godt kirkeliv med nyt 
sognehus i Hvalpsund og en del gallerier og keramikerværksteder, 
og alt er placeret i den smukke natur ved Limfjorden. 
Byen er et paradis for aktive pensionister, der også nyder godt af det 
arbejdsfællesskab, der findes omkring genbrugsbutikkerne. De to 
butikker er med til at knytte den oprindelige lokale befolkning og 
tilflyttere sammen. 
Genbrugsbutikkerne har stor lokal betydning og erstatter noget af 
det gamle købmandsliv, der var tidligere. Her kan man få en snak, 
en kop kaffe, se på tingene og tøjet og udveksle nyt fra byens liv. 
Her er manufaktur (måske især for kvinder), men også mandeliv 
med møbler for mænd. Her er man værdsat som aktiv medarbejder 
og kan opleve, at man trods alder er til nytte. 
 
I butiksarbejdet findes det bedste fællesskab, der gives, nemlig 
arbejdsfællesskabet. Og fællesskabet drejer sig ikke alene om det 
lokale, men har udsyn til den nationale og globale verden og det 
bæres af det kristne kulturgrundlag, der ved sig i tjeneste for mere 
end sig selv. Her hjælper man sig selv ved at hjælpe andre.  



Jeg skriver denne indledning for at vise noget af det, en genbrugs-
butik kan betyde i et lokalsamfund. Hvalpsund genbrugsbutikker 
har med nogle ildsjæle i spidsen skabt et enestående fællesskab. 
Man kan slide sammen, man kan hygge sig sammen, man kan tage 
på tur sammen og finde ny inspiration. Og man kan ved arbejds-
møderne høre nyt fra dem, der får gavn af det overskud, der skabes. 
Ja, man er med til at give nye livsmuligheder for mange og lade det 
kristne budskab om omsorg for hinanden sætte sine aftryk. 
 
Lidt historie om de to butikker 
Det begyndte med, at vi, Esther og undertegnede Sv. Aa. købte den 
gamle trikotageejendom i Hvalpsund. Den havde fra ca. 
nittenhundredetallet rummet manufakturforretning og skrædder-
værksted med skræddersvendene boende på loftværelse. Nu havde 
den stået tom et par år og var til salg. 
Vi havde hørt rygter om, at man gerne ville i gang med en 
genbrugsbutik. En henvendelse gav resultat. Der var fuld enighed 
om, at det skulle være et lokalt fælles sognearbejde med de 
organisationer, der arbejdede i de to sogne Louns-Alstrup. 
Et møde kom i stand mellem Kirkens Korshær og det nuværende 
Danmission (før Det danske Missionsselskab) og så Kherwara-
missionen som det lille selskab. En fordelingsnøgle blev fundet og 
et lejemål aftalt og arbejdet kunne begynde. 
Personligt har jeg også som forhenværende sognepræst betragtet det 
som en væsentligt ting at udnytte alle reserver i et fælles 
sognearbejde.  
I sammenhængen her har fællesskabet vist sin styrke i et 
respektfuldt samarbejde.  
Bygningen blev i min tid moderniseret og istandsat. I butikken er 
der sket løbende forbedringer med de muligheder, der er. Udgifterne 
blev afholdt af lejerne indendørs i butikken, udendørs af udlejer. 
Huset er nu af hændet af os pga. alder, men lejeaftalen kører videre.  
Senere kom møbelbutikken til. I første fase havde den til huse i en 
tom gårdbutik uden for byen, men da spejderarbejdet blev knyttet 



sammen med nabobyen Ullits, så overtog genbrugsbutikken  
spejderhuset lige ved siden af det nye sognehus, der nu bruges som 
samlingssted  for møderne. 
En fin og smuk møbelbutik så dagens lys og ligger nu og lyser op 
med mange gode ting indendørs. Butikkerne har fælles regnskab, 
men i fordelingen af arbejdet har man to styrelser. Der er dog nogle 
medarbejdere, som hjælper til i begge butikker. 
 

 
Møbelbutikken i det gamle spejderhus i Hvalpsund 
 
For Esther og undertegnede havde vi ikke drømt om, at købet af 
huset på Tingvej 2 i Hvalpsund skulle give så mange glæder og 
gode oplevelser i et berigende arbejdsfællesskab. Hertil kommer de 
mange gode ting, der er hjemkøbt og pryder vort hjem.  
Af min forgænger i embedet i Løgumkloster, den navnkundige 
Anders Bork Hansen fik jeg et udsagn, jeg tog til mig. ”Du skal 
gøre det, du er bange for”. Altså, du skal vove noget! 



Begyndelsen på genbrugsarbejdet i Hvalpsund var et vovestykke, 
men se, om ikke det lykkedes og har båret og bærer frugt i kraft af 
en stor fælles indsats. 
 
Fakta om genbrugsbutikkerne 
Arbejdet begyndte i forrige århundrede. Det lyder sært gammelt, 
men er ikke desto mindre sandfærdigt. I sommeren 1998 erhvervede 
jeg sammen med Esther ejendommen og forbavsende hurtigt var 
butikken etableret og kunne den 23. juli 1998 indvies med Farsø 
kommunes borgmester til at klippe snoren over. Og arbejdet gik i 
gang. 
Vækst er godt, penge en nødvendig ting, men penge og regnskab er 
ikke det væsentlige, og omsætning heller ikke, men det er de 
menneskelige faktorer i arbejdet og den omsorg som kan skabes ved 
økonomiske midlers hjælp.  
Det første års bruttoomsætning for butikken var på 100.281 kr. og i 
2007 på 305.783 kr. og i regnskabsåret 2011 på over 400.000.  
Og i år har omsætningen indtil videre været særdeles god.  
En stor taknemlig og glæde fylder én over for de mange, der har 
ydet en indsats med deres engagement og gode humør. 
Jeg vil sige det med H: C. Andersens ord:  

Vort jordeliv er kun rusk og regn, 
en nat, hvori vi græde 

men sangen lyder også:  
Vort jordliv er en rosenbusk  
med solskin og megen glæde. 

Derfor:  Hold på dig selv, hold fast på Gud.  
Ske så hans vilje, Amen. 

Her gemmer sig i digterens ord, det Fadervor vi deler med hinanden 
i arbejdsfællesskabet. 
Fred, velsignelse og alt godt i genbrugsarbejdet og i Kherwara-
missionens arbejde! 
 
Esther og Sv. Aa.K.  



 
 
Butikkernes placering i Hvalpsund. Vi anbefaler et besøg i begge 
butikker, hvis man er i nærheden. Det er turen værd. 
 

Prædiken påskeaften på Hellig Kors Koster. 
 
Påskelørdagaften blev der igen i år holdt en særlig gudstjeneste på 
hellig Kors Kloster. Liturgien til denne tjeneste stammer fra 
Bethlehemskirken i København, som i flere år har holdt denne 
tjeneste. 
Det er en tjeneste med de salmer, som hører påskelørdag til og med 
5 læsninger fra Bibelen. Tjeneste begynder med Grundtvigs salme: 
”I kvæld blev der banket på Helvedes port.” 
De fem læsninger er om skabelsen fra 1. Mosebog kap. 1, den 
anden om Israels udfrielse af Ægypten fra 2. Mosebog kap. 14., den 
tredje er fra Ezekiel bog kap. 36 om Guds løfte om Helligåndens 
gave, den fjerde læsning er fra Romerbrevet kap. 6 om dåben til 
Kristi død og opstandelse og den femte er fra Matthæusevangeliet 
kap. 28 om Maria Magdalene og den anden Marias møde med 
Herren påskemorgen. 
Ud fra disse tekster er prædiken skrevet: 
 
Det er store og mægtige begivenheder, som vi hører om i denne 
påskeaftensgudstjeneste, og ligesom males os for vore sjæles øjne. 



Og de minder os om, hvem vi er, hvad det er for en virkelighed, vi 
lever i, men de minder os også om det liv, vi kaldes til at leve ved 
troen på vor Herre Jesus Kristus: 
De minder os om, at vi er skabte og lever i en skabt verden. Sådan 
som vi også kan læse det i Åbenbaringsbogen 4,11 i lovsangen til 
Gud Herren: “Værdig er du vor Herre og Gud til at få æren og 
prisen og magten; thi du har skabt alle ting, og de blev til og blev 
skabt, fordi det var din vilje.” 
Lad os holde fast ved dette. For i tro fatter vi, at verden er blevet 
skabt ved Guds Ord, så det synlige blev til at det, vi ikke kan se, 
som Hebræerbrevet siger det (11,3). 
Verden forsøger at bilde os noget andet ind: at vi er tilfældigheder 
og at alt er tilfældigheder og blevet til ved en tilfældig udvikling. 
Men falder troen på skabelsen, falder alt det, vi samles om her i 
kirken også. 
At vi er skabte og lever i en skabt verden og virkelighed, fordi Gud 
ville det, det er den ene virkelighed, teksterne minder os om. 
Den anden virkelighed vi mindes om, er frelsens virkelighed, 
udfrielsen af trældom og død, forstået både fysisk og åndeligt. 
Vi har ganske vist ikke hørt syndefaldsberetningen, men den ligger 
mellem den først læsning og de andre. For frelsen er jo ikke 
nødvendig, fordi vi er skabte, men fordi en fremmed og ond vilje 
har fået magt i verden. 
For at bryde denne magts hærgen og ødelægge har Gud grebet ind. 
Det handler overgangen over det Røde Hav om, det handler 
Ezekiels profeti om. Den tid vil komme, da Gud griber ind, udfrier 
og sender sin Ånd i vort indre og skriver sin lov i vore hjerter. 
Det er det, læsningen fra Romerbrevet handler om: Udfrielse og 
befrielse fra trældom og død og om et nyt liv. I Romerbrevet hører 
vi også, hvem frelseren er. Det ved vi, det er vor Herre Jesus 
Kristus, han som døde for os, og som opstod for os. 
”Frygt ikke!” lød det til apostlen Johannes, da han så Herren på øen 
Patmos. ”Jeg er den første og den sidste og den, som lever; og jeg 



var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har 
dødens og dødsrigets nøgler.” 
Herrens opstandelse, hans åndelige genkomst fra dødsriget og hans 
fysiske tilbagevenden til sit legeme med nyt liv og kraft, det er den 
store begivenhed, vi og alle troende skal til at fejre og 
højtideligholde. 
Jo, vi tror, at vor Herre Jesus Kristus er fysisk og virkelig opstået 
fra de døde. Vi tror, at den død, han døde, var en virkelig død. I 
dette er der ingen billedtale. Og det er der heller ikke i talen om 
hans opstandelse. Det var et virkeligt menneske, kvinderne mødte 
ved graven påskemorgen, og rørte ved. 
 
Vi tror det og ved det, fordi vi kender vor Herre Jesus Kristus som 
ham, der døber med Helligånden, og som ham, der har genfødt os 
og sendt noget nyt og guddommelig stort ind i vore sjæle og vore 
legemer, så at vi ved, at det liv, vi nu lever ikke er det liv, vi fik af 
vore forældre ved at fødes ind i denne verden. 
Og fordi Guds finger har rørt os, fylder det vore sjæle og hjerter 
med en usigelig glæde over at vide, at den forløsning og udfrielse af 
trældom og død, som Gud har sat i værk i vor verden, den vil han 
også fuldende. Og når tid er inde, vil han komme og gøre alting nyt: 
”Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og 
de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og han skal 
tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere, ej 
heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere; thi det, 
som var før, er nu forsvundet. 
Og han, som sad på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt.” 
 
Det er den forunderlige virkelighed, som vi er kaldt til at få i eje, og 
engang vil møde, virkeligt og fysisk, som kvinderne ved Herrens 
grav mødte Herren fysisk og virkeligt. Og denne virkelighed vil 
komme, fordi Herren er opstået fra de døde. 
Men ham, som kalder os til at få dette eje, ham være evig ære og 
tak. 


