
	  

 

“Herren har kaldet dig og gør dig til et lys for folkene” 
Nr. 1  Forår 2013          69. årg. 
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Kherwara Missionens 
budbringer 

Årets julegave fra 
Danmark: Et nyt sæt 
tøj til alle pigerne på 
pigehjemmet i 
Kherwara 

Et lille glimt fra en 
indisk udgave af 
krybbespillet 
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Kære læsere… 
 
Påsken står for døren – den største 
kristne højtid! Atter en gang får vi 
lov til at mindes og gennemleve de 
mange sindsstemninger, som påsken 
er så fyldt af. Atter en gang får vi 
lov til at undres og glædes over det 
forløsende budskab om, at dødens 
magt er brudt og Livets Herre er 
opstanden og lever med og i os.	   
 
Påsken er i sin essens også budskabet om, at det saligere at give end at 
få – at på samme måde som Kristus gav sig selv for os på korset, 
således lever hans kærlighed videre gennem os, når vi giver af os selv 
og engagerer os og bringer os selv på spil i denne verden for andre. 
 
I nærværende udgave af “Kherwara Missionens Budbringer” kan I på 
side 3-5 læse om Betinas sidste tid som volontør på pigehjemmet i 
Kherwara. I vil også møde Patricha, som til næste år overtager stafetten 
som volontør fra Betina og Tine (side 6). Patrichas mor, Anne Birthe og 
Solveig fortæller på side 7 om deres motivation for at samle penge ind 
til børnene på hjemmene i Indien og Pakistan og om deres mange 
spændende idéer til, hvordan man kan samle ind. 

 
Læs også mere om forårets fokusprojekt, hvor vi 
samler penge ind til at få døre med myggenet ind 
til pigernes sovesal, for derved at mindske 
risikoen for malaria (side 8). Henrik Sørensen 
kobler moskitonettets beskyttelse sammen med 
Guds omsorg i sin andagt på side 9 og vi opfordrer 
jer til at bede med på bønneemnerne på side 10. 
Endelig leder vi efter en volontørmakker til 
Patricha. Se annoncen på bagsiden. 
 

God læselyst! 
Anders Bo Jørgensen 
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Betina beretter om sin sidste tid som volontør i Kherwara 
 
Jul i Indien 
Det er med et stort savn inde i maven at jeg sidder her på en yderst 
kold, skyet og kedelig søndag i et tog Danmark, og tænker tilbage på 
min sidste tid i Kherwara med sensommersol og cikadesang. Det første 
der slår mine tanker, er min indiske juleoplevelse.  
 
Efterhånden som højtiden nærmede sig blev jeg mere og mere 
ambivalent omkring min beslutning om at fejre jul i Indien. På den ene 
side tænkte jeg, at det var en kæmpe gave at få muligheden for at fejre 
jul i en helt anden kultur og tradition, en mulighed som nok ikke lige vil 
byde sig igen. På den anden side havde det også en pris. Jeg skulle 
undvære julegaveindkøb (hvilket jeg faktisk savnede), julemad, 
julemusik, julepynt, juleslik og ikke mindst min familie, som uden tvivl 
var et kæmpe savn.  
 
Tiden gik og julen kom. Vi fejrede julen hos Aruns kones familie ca. 
300 km fra Kherwara. Her var alle onkler, tanter, fætre og kusiner 
samlet i 4 dage. Selve julen skydes i gang med en midnatsgudstjeneste 
d. 24. december. Det var lidt af en overraskelse at se hvordan kirken var 
pyntet op til julehøjtiden. Kirken var fyldt med lyseblå og lyse røde 
balloner. Det var meget yndigt og meget anderledes sammenlignet med 
en dansk julepyntet kirke, med gran og levende lys.  

Efter 
gudstjenesten 
bydes julen 
velkommen 
med 
fyrværkeri.  
 

En indisk julepyntet kirke 
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Juledag begyndte med at vi tog i kirke. Det var en længere forestilling: 
3,5 time tog det – vel at mærke på Hindi! Resten af dagen gik med at se 
venner og familiemedlemmer. Om aftenen blev den stor julemiddag 
serveret. Det var den fineste mutton pulau, som er en indisk fest middag 

bestående af 
en kødsauce 
med gedekød 
serveret med 
ris. Dejlig 
mad, og helt 
sikkert en 
julemiddag 
jeg aldrig vil 
glemme J.  
 
 
 
 
 
     

Efter en meget lang julegudstjeneste foran kirken 
 
Gensyn med pigerne og pandekagebagning 
Januar måned var en stille måned. De første 14 dage efter nytår var 
skolerne lukket i Indien, grundet en ekstrem kold vinter. Det betød at 
pigerne var hjemme hos deres familier. Jeg glædede mig rigtig meget til 
at se pigerne igen, da der efterhånden var gået en måned fra de var gået 
på juleferie til kuldeferien sluttede midt i januar. Det skulle vise sig at 
blive et gensidigt glædeligt gensyn. Det er en helt fantastisk oplevelse 
at blive mødt af 78 glade piger, som bare venter på at jeg kommer og 
byder dem velkommen tilbage. Nu kunne min savnede hverdag med 
pigerne endelig begynde igen.  
 
En søndag eftermiddag besluttede vi at lave pandekager over det det 
bålsted som blev bygget, da den nye gårdsplads blev lavet. Det var en 
større opgave end lige først antaget. Min antagelse var, at pigerne helt 
sikkert gerne ville hjælpe mig med at stege pandekagerne og have en 
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hyggelig eftermiddag med det. Det viste sig, at det ikke helt forholdte 
sig sådan, så det endte med at jeg måtte stege alle pandekagerne alene –  
dog med god assistance fra Aruns ældste søn, Adit. Heldigvis var 
pigerne rigtig gode til at hjælpe mig med at spise de ca. 100 pandekager 
vi havde fået stegt.  

 
Pandekagebagning over bål. 
 
Min nuværende situation 
Nu, ca. 2 måneder efter jeg er landet i kolde Danmark er der sket en hel 
masse i mit liv. Jeg har fået job som projektmedarbejder i et 
sundhedsprojekt i Bornholms regionskommune. Og ja, det har betydet 
at jeg har bosat mig på solskinsøen. Det er en helt ny situation for mig. 
Først og fremmest fordi jeg stadig er i en proces, hvor jeg skal finde 
mig selv efter mit ophold i Kherwara, men også at bo på Bornholm, 
hvor jeg ikke kender et eneste menneske (endnu). Det er en spændende 
udfordring at skabe et hjem og et netværk. Jeg er overbevist om, at der 
venter mig en rigtig god tid med mange dejlige minder de næste år på 
Bornholm.   

Book et foredrag 
Gør kendskabet til pigerne i Kherwara levende og 
nærværende for andre: Book et foredrag ved vores 

to hjemvendte volontører,  
Tine Engrob (22 80 15 86)  

eller Betina Juhl (52 76 50 82). 
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Ny energisk volontør til Kherwara 2014 
Mit navn er Patricha Ottsen, og jeg er så privilegeret at skulle til 
pigehjemmet i Kherwara fra januar 2014, hvilket jeg glæder mig meget 
til.  
Jeg går på et internationalt gymnasium i Nyborg, men er født og 
opvokset i Sorø og har haft min gang i Pedersborg kirke, hvor jeg bl.a. 
har sunget i kirkekoret. Nu som ung kvinde, har jeg stadig et meget 
kærligt forhold til kirken, og glæder mig meget til at give noget igen. 
Jeg er typen der rejser rigtig meget og engagerer mig dybt i de 
projekter, som jeg går i gang med. Jeg har været med Lions Club i 
Japan på kulturudveksling, og på et mini-forskningsprojekt i Israel og 
Palæstina for at undersøge konflikten i området. Begge rejser har været 
kæmpe store oplevelser!  
Før Indien, skal jeg til Thailand og deltage i nonneordnen ”Good 
Shepheard Sisters” humanitære arbejde. Dette projekt, sammen med de 
efterfølgende fire fantastiske måneder i Indien vil udgøre rammerne for 
mit sabbatår, inden jeg skal læse International Udvikling på RUC.  
 
Jeg tager af sted med et åbent sind, og glæder mig til at opleve en masse 
og give en masse igen! Jeg glæder mig til at få nogle fantastiske 
oplevelser, og få en forståelse for verdens alsidighed, og de anderledes 
forhold nogle mennesker lever under. Jeg håber også på at lære en 
masse, ikke kun om indisk kultur, men også om mig selv.  

“Jeg ser livet som en 
lang rejse, og håber 
derfor på at udvikle 
mig selv som 
menneske.” siger 
Patricha Ottsen, som 
skal være volontør 
januar 2014. 
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Dansk Kherwara Missions nye (og første) fundraisingudvalg: 
 
To ildsjæle fra Sorø samler penge ind 
Anne Birthe Ottsen og Solveig Andersen sidder sammen 
bestyrelsesmedlem Jørn Lindberg i et nyligt nedsat udvalg, som skal 
komme med nye idéer til, hvordan der kan samles penge ind til børnene 
i pigehjemmet i Kherwara og til de forældreløse børn på hjemmene i 
Pakistan, som Dansk Kherwara Mission også støtter. 
 
Både Anne Birthe og Solveig 
kender til Dansk Kherwara 
Missions arbejde gennem 
Pedersborg kirke. “Min datter 
(Patricha) har sunget i kirkekoret, 
og blandt andet derigennem har 
jeg fulgt kirkens arbejde med at 
samle penge ind til de fattige 
indere”, fortæller Anne Birthe 
Ottsen, som tidligere har samlet 
penge ind til bl.a. spejderarbejde. 
Hun savnede dog en makker, og 
derfor henvendte hun sig til Solveig. “Vi kender hinanden i forvejen og 
bor ikke så langt fra hinanden. Jeg synes, det er spændende at være med 
til - og de midler, vi samler ind, kan virkelig gøre en forskel”, siger 
Solveig. 

Mange idéer 
Og idéerne står på spring hos de to kvinder: Forretninger kan tegne et 

gavebrev eller en kontrakt, 
hvor de vil donere en hvis 
procentdel af deres overskud. 
Som bevis på deres støtte får 
de lov at sætte et 
klistermærke i deres vindue, 
og på den måde bliver mange 
andre gjort opmærksom på de 
fattige børn i Indien og 
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Pakistan. Anne Birthe overvejer at oprette et stavgangshold, hvor 
deltagergebyret går til pigerne i Kherwara. Eller man kunne lave aftale 
med f.eks. en bager, som på en bestemt ugedag vil lægge fem kroner 
oven i prisen på et bestemt brød til fordel for verdens fattige. 

Måske også i andre byer? 
Fundraisingudvalget er stadig på begynderstadiet, men har allerede 
samlet ca. 3000 kr. ind. De håber på at idéen vil brede sig til andre byer 
i Danmark, hvor andre personer vil tage udfordringen op og tænke i 
alternative baner for at sikre drift af og nyforanstaltninger på 
børnehjemmene. 

Verdens farligst dyr! 
Verdens farligste dyr lyder ca. sådan her: Bzzzzzzz – stik! Det er 
myggen. Ikke at myggen er farlig i sig selv, men i varmere lande end 
Danmark bærer nogle af myggene den farlige malariaparasit, som hvert 
år dræber mange mennesker kloden over. Der findes også malaria i 
Kherwara. Heldigvis er personalet på pigehjemmet gode til at opdage 
sygdommen i tide og få børnene til lægen, inden det får dødelige 
konsekvenser. Men de bliver stadig syge af det og kan ikke passe 
skolen imens – og så er det dyrt at blive behandlet. Derfor vil der her i 
foråret sættes fokus på at samle ind til nye døre med myggenet til 
pigernes sovesale. 
På den måde kan de 
få frisk luft ind i 
den varme sovesal 
uden at frygte for at 
blive stukket af 
myggene. Desuden 
kender vi vist alle 
til, hvor irriterende 
det er, at få et 
myggestik på 
benet, mens vi 
ligger og sover… 
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Andagt  
 

”Bagfra og forfra omslutter du mig, du lægger din hånd på mig” 
(Salme 139,5) 

 
Som mangeårigt bestyrelsesmedlem (siden midt i 80’erne, så vidt jeg 
husker), har det glædet mig utroligt meget hen over de sidste år at se 
unge engagerede mennesker melde sig til arbejdet i Dansk Kherwara 
Mission. Det har skabt ny energi til at varetage arbejdet for de fattige 
piger på All Saints Girls Hostel. 
 
Under besøg i Indien oplever man mange storslåede og fremmedartede 
indtryk. Et indtryk – dog ikke storslået – der ikke glemmes igen, er de 
mange svirrende, irriterende fluer.  
I byerne er de overalt. På restauranter, hos slagteren osv. Man vifter 
dem væk, så de da må kunne forstå, at de ikke er velkomne; men de 
bliver bare ved. Når mørket kommer, falder de endelig til ro. Det er dog 
for tidligt at ånde lettet op, for om natten overtager myggene scenen. 
Dem mærker man ikke; men de er meget farligere end fluerne, for deres 
stik kan bringe malaria med sig. 
 
Heldigvis er der en løsning på dette, nemlig et moskitonet. Det 
omslutter sengen og beskytter mod stik. Og ligesom pigerne på 
hjemmet har brug for beskyttelse mod myggene (og heldigvis snart får 
det), har de også brug for beskyttelse i dagligdagen. 
 
Så både de og vi har brug for Guds omsorg og omslutning og 
vejledning i vores liv. Vi har ligeledes behov for at blive vejledt i 
opgaven, som vi er blevet sat i, i Kherwara. 
 
Tak for støtte og forbøn for pigerne og de ansatte på hjemmet, og også 
for os der arbejder for Dansk Kherwara Mission herhjemme. 
 

Henrik D. Sørensen 
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Bedeemner  
 
Tak Gud for… 

ü de mange børn, som vi får lov til at hjælpe 
ü at piger på pigehjemmet trives og har det godt 
ü Arun og det arbejde han udfører 
ü vores volontører – de netop hjemkomne, Betina og Tine, såvel 

som den kommende, Patricha. 
 
Bed gerne for… 

ü Arun og hans kone Venita og deres tre børn: Adit, Veronica og 
Sharon 

ü bestyrelsen i Bombay Trust, som varetager bygningerne på 
hjemmet i Kherwara. Bed om at de må nå til forsoning, så at de 
kan genoptage arbejdet med påbegynde nye projekter. 

ü at vi må finde den helt rigtige volontørmakker til Patricha.  
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DANSK	  KHERWARA	  MISSIONS	  ADRESSER	  

(www.kherwara.dk)	  
Formand	  og	  redaktør,	  sognepræst	  Anders	  Bo	  Jørgensen	  

Rustkammervej	  3,	  4180	  Sorø	  
Tlf.	  41	  58	  62	  93,	  E-‐mail:	  ABJ@km.dk	  	  

Afgående	  formand,	  pastor	  Jan	  Bjerregaard	  
Drosselvej	  8,	  6740	  Bramming	  

Tlf.	  75	  17	  41	  05,	  E-‐mail:	  post@kherwara.dk	  
	  

Kasserer	  Jørn	  Lindberg	  
Peter	  Damsvej	  9,	  4180	  Sorø	  

Tlf.	  23	  84	  93	  51,	  E-‐mail:	  kjlindberg@stofanet.dk	  
Afgående	  kasserer	  Johannes	  Højen	  
Mimosevej	  4,	  9750	  Øster	  Vrå	  

Tlf.	  98	  95	  19	  32,	  E-‐mail:	  johs.h@besked.com	  
	  

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

	  
Missionssekretær	  Christian	  Sørensen	  

Dr.	  Abildgaards	  Allé	  13,	  1.th,	  2000	  Frederiksberg	  
Tlf.	  40	  74	  10	  56,	  E-‐mail:	  soenneren@hotmail.com	  

	  
PR-‐ansvarlig	  Louise	  Lindberg	  (pt.	  Australien)	  

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

Kontaktperson	  for	  volontørudvalg	  Peter	  Høyerup,	  
Lille	  Højbrøndsstræde	  3,	  2.tv.	  4000	  Roskilde	  

E-‐mail:	  peppep@sol.dk
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Returadresse:	  Johannes	  Højen,	  Mimosevej	  4,	  9750	  Øster	  Vrå	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  	  

	  

B	  

VOLONTØR	  SØGES	  
Fra	  januar	  til	  april	  2014	  søger	  vi	  en	  volontør	  til	  
pigehjemmet	  i	  Kherwara,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  
skabe	  glæde	  og	  nærhed	  i	  pigernes	  hverdag.	  
Din	  profil:	  

-‐ Du	  er	  kvinde	  og	  over	  18	  år	  
-‐ Du	  brænder	  for	  at	  give	  børnene	  en	  god	  

hverdag	  
-‐ Du	  er	  selvstændig	  og	  tillidsskabende	  
-‐ Du	  er	  personlig	  kristen	  
-‐ Du	  har	  lyst	  til	  i	  ½	  år	  efter	  din	  hjemkomst	  at	  

holde	  små	  foredrag	  (vise	  billeder	  og	  fortælle	  
om	  pigehjemmet	  og	  dine	  oplevelser)	  ca.	  1	  
gang	  om	  måneden.	  
	  

Egenbetaling	  er	  10.000	  kr.	  alt	  inklusiv.	  
Du	  kommer	  af	  sted	  sammen	  med	  en	  anden	  volontør.	  
Er	  du	  interesseret	  –	  skriv	  til	  Peter	  Høyerup	  
(peppep@sol.dk)	  
	  


