
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi indbyder til årsmødet 2012, 
 

som holdes i Vineyard Kirken i København, 
 

Nyvej 7, Frederiksberg 



Nyt fra formanden. 
 
Så har vi atter sammensat et nyt nummer af Kherwara Missionens 
Budbringer. 
 
Vi indbyder i dette nummer alle dem, som støtter vor mission, 
til at deltage i den årlige generalforsamling, der i år holdes i 
København. 
Vi bringer også en præsentation af vort nye bestyrelsesmedlem 
Peter Høyerup. Vi er i bestyrelsen meget taknemmelig over, at 
Peter Høyerup har sagt ja til at blive bestyrelsesmedlem.  
Vi er også taknemmelige over at kunne præsentere to nye 
volontører, som glæder sig meget til at komme ud til Pigehjemmet 
i Kherwara. 
Jeg bringer også en prædiken, som jeg holdt ved et stævne i Hans 
Egedes Kirke her i foråret. 
 
Ellers er der ikke ret mere at berette om, bortset fra at jeg har 
besluttet at trække mig tilbage som formand med årets udgang. 
Vi har i de sidste par år fået nogle nye og unge bestyrelsesmedlem-
mer, og vi forventer at kunne byde endnu et nyt bestyrelsesmedlem 
velkommen. Sammen med Annamarie og Henrik Sørensen vil de 
føre missionens arbejde videre med de store udfordringer, som 
ligger foran os, og som jeg ikke selv synes, at jeg er den rette til at 
håndtere. 
Jeg tænker her på, at mange af dem, som hidtil har støttet os så 
gavmildt, nu er nået til en alder, hvor vi må se i øjnene, at det kun 
er et spørgsmål om tid, hvornår de forlader os og ikke mere kan 
støtte os på samme måde som hidtil. 
De, som modtager vort blad, bliver til stadighed færre og færre, og 
selvom nye modtagere kommer til, kan de ikke opveje dem, som af 
flere grunde framelder bladet. 
Derfor er der bydende nødvendigt, at finde nye indtægtskilder og 
nye støttemedlemmer. Vi ved, at mange af disse mulige nye 



støttemedlemmer er mere fortrolige med internetverdenen end med 
den mere gammeldags måde at kommunikere på ved at modtage et 
blad og et girokort. Vore nye bestyrelsesmedlemmer er helt 
fortrolige med den nye måde, som de fleste yngre kommunikerer 
på i dag. Og vi har den tillid til Herren, at Han også kan velsigne 
denne nye måde at arbejde på. 
Samtidig med at jeg går af som formand, går også vor mangeårige 
kasserer Johannes Højen af. Indtil en ny kasserer er fundet, har jeg 
tilbudt at fortsætte som kasserer.  
 
Med disse ord indbyder vi til: 
 

ÅRSMØDET 2012 
lørdag den 8. september 

 
i Vineyard Kirken i København, 
Nyvej 7, 1851 Frederiksberg C 

 
Kl. 11.00: Kort gudstjeneste 

 
Kl. 12.30 Frokost 

 
Efter frokosten følger årsmødet med formandsberetning 
 og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. 
seneste nyt fra Kherwara og Pakistan. 
 
Kaffe. 
 
Efter kaffen er der en fælles gåtur til Landbohøjskolens 
meget spændende have. 
 
Tilmelding til årsmødet på telefon 52309947 – Jan Bjerregaard 
 



Peter Høyerup – nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Jeg hedder Peter 
Høyerup og er nyt 
medlem af bestyrelsen. 
Til daglig arbejder jeg 
som læge og bor i 
Roskilde. Jeg er 33 år, 
gift med Dorte og har en 
lille dreng på 2 år. 
Igennem min skolegang 
og opvækst i 
Frederiksværk har jeg 
været tilknyttet 
folkekirken og Luthersk 
Mission. Jeg kommer nu 
i Amagerbro Frikirke 
(apostolsk kirke) i 
København. Jeg har 
tidligere arbejdet med 
ulandsprojekter blandt 
andet som volontør i  
 
Kina og har rejst meget i Asien. For mig er det et stort privilegium 
at deltage i styrelsesarbejdet for Dansk Kherwara Mission, da det 
så tydeligt ses, hvordan driften af pigehjemmet i Kherwara direkte 
hjælper fattige indiske piger til et bedre liv. Samtidig er projektet 
enkelt og overskueligt, og den direkte kontakt mellem bestyrelsen i 
Danmark og hjemmet i Indien sikrer, at vi får udnyttet midlerne til 
pigernes bedste. Jeg vil i bestyrelsen særligt have fokus på at få 
startet et fast volontørprogram, så danske frivillige kan deltage i 
arbejdet i Indien og hjælpe pigerne til en bedre hverdag gennem 
voksenkontakt og omsorg. 
 



To nye volontører til Pigehjemmet til efteråret 
 

Fastelavnssøndag 
tog jeg, Betina Juhl 
Jensen en 
beslutning om at 
blive volontør 
på pigehjemmet i 
Kherwara. I juli 
afsluttede jeg min 
uddannelse i 
ernæring og 
sundhed ved 
Ankerhus i Sorø, og 
via mit engagement 
i Pedersborg Kirke  

har jeg fået kendskab til Pigehjemmet. Oprindeligt kommer jeg fra 
Vestjylland og er opvokset i en kristen familie, hvor søndagsskole 
og kirkegang har været en stor del af min opvækst. Jeg havde 
aldrig tidligere overvejet at skulle beskæftige mig yderligere med 
pigehjemmet, men efter gudstjenesten fastelavnssøndag, kom 
samtalen til at handle om pigehjemmet, og pludselig faldt 
brikkerne på plads: Jeg skulle da til Indien og være volontør!  
Tiden nærmer sig for at jeg og Tine skal af sted og forventningerne 
bliver mere og mere konkrete. Jeg glæder mig rigtig meget til at 
møde pigerne, at se stedet og lære kulturen at kende. Men jeg ser 
nok allermest frem til at skulle være et kristent forbillede for 
pigerne, som måske aldrig har hørt om Jesus før de kommer til 
Pigehjemmet.  Mit håb og ønske for opholdet er, at Gud må bruge 
mig både som et kristent forbillede, men også rent praktisk: At jeg 
må kunne være med til at give pigerne nogen betydningsfulde 
oplevelser og minder, som får dem til at føle sig elsket og ønsket. 



 
Jeg er Tine Engrob.  
Jeg er nyuddannet 
folkeskolelærer fra Aarhus 
og har fået den interessante 
mulighed at begynde mit 
pædagogiske virke i 
Kherwara som volontør på 
pigehjemmet. Jeg ser frem 
til at møde en helt anden 
kultur og for en tid blive en 
del af en hverdag hos 
pigerne i Indien. Jeg glæder 
mig til at være med til at 
skabe rammer for 
oplevelser for pigerne, som 
de i det daglige ikke ellers 
får, og til at give dem 
omsorg og nærvær gennem 
leg og kreativ udfoldelse. 

 
Jeg håber på at kunne være en god voksenven, også selvom der 
ligger en udfordring i at give omsorg til børn, der ikke forstår de 
ord jeg siger. Jeg er nysgerrig og tror på, jeg også selv kommer 
rigere hjem. 
Jeg har stor erfaring med frivilligt arbejde bl.a. med børn og unge i 
KFUM og KFUK og de seneste år i menighedsrådsarbejde i 
Gellerup Kirke i Aarhus. Jeg har været med til at arrangere events 
af forskellige arter og forkyndelse for især teenagere og håber på at 
kunne bruge mine erfaringer i Kherwara. Jeg har besøgt 
nødhjælpsprojekter i Kenya og Libanon og glæder mig nu til at 
blive en del af Dansk Kherwara Mission.  
 
 



.  
Blomster fra Landbohøjskolens have. 
 

Prædiken ved Kristi Himmelfarts dag. 
Tekst: Markusevangeliet kapitel 16, vers 14 – 20. 

 
Da vor Herre Jesus Kristus langfredag hang på korset og dér 
mærkede al verdens synd og smerte, lidelse og død på sit eget 
legeme og i sin sjæl for i sin død at sone synden og borttage den 
sammen med al smerte, lidelse og død, da lød det fra Herrens 
fjender og modstandere: “Hå! du som medbryder templet og 
bygger det op på tre dage, frels nu dig selv, hvis du er Guds Søn 
og stig ned fra korset, så vil vi tro på dig.” 
Ville de så have troet, hvis Herren havde fulgt deres opfordring? 
Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de ville have troet i den forstand, 
som vor Herre Jesus brugte det ord. 
For ét er, at tro på en historisk kendsgerning: at se et mirakel finde 
sted og så må tro på det, noget andet er at tro på Jesus, fordi man 
ved at se og høre ham, fatter tillid til ham. Fordi man i ham og i alt 
det, der sker omkring ham, ser noget fra en anden og bedre verden. 
En verden man kommer til at længes efter at leve i: det tabte 
Paradis, der hvor alt var godt, hvor der ikke var ondskab eller 
fjendskab, sygdom lidelse eller død.  
 
For det er jo hvad vi ser hos Jesus: et glimt fra Paradisets kyst. 
Vi ser det i hans helbredelse; vi ser det, når han opvækker en lille 
pige til livet eller kalder den døde Lazarus tilbage til livet, eller når 
han helbreder lamme, blinde og syge. 



Vi ser det, når Herren tilgiver mennesker deres synder og kalder 
dem og os til selv at tilgive – ja til endog at bede for vore fjender 
og ikke gengælde ondt med ondt, men med godt, i tillid til at 
godheden vil overvinde ondskaben. 
 
Vi elsker, skriver apostlen Johannes, fordi han elskede os først! 
Det er en verden af tilgivelse og forsoning, af helbredelse til sjæl, 
legeme og ånd, der strømmer os i møde i vor Herre Jesus Kristus. 
Her i teksten til i dag om Herrens himmelfærd, da hører vi Herren 
sende sine disciple ud i verden med det sammen budskab, som 
Herren bragte til verden, og med et løfte knyttet til dette budskab: 
at de underfulde gerninger, som Herren selv havde udført, skulle 
følge dem, som han havde sendt ud, dem, som vi kalder apostle. 
For en apostel er en, som er sendt ud med en opgave eller et 
budskab. 
Og Herren sendte dem ud, fordi han ikke længere selv skulle være 
fysisk til stede i denne verden, men gå til den himmelske verden. 
Men han efterlod dem ikke alene, for fremover ville han være til 
stede ved Helligånden. Derfor sendte Jesus også Helligånden til 
sine apostle Pinsedag og døbte dem og de troende med 
Helligånden. 
For det er ved Helligånden, at Herren er nærværende i vor verden 
og også i dag gør sine undergerninger. Derfor er det, at vor Herre 
Jesus døber mennesker med Helligånden, for at han selv kan være 
til stede i vor verden i dag. For det er ved de troende, at Jesus er 
nærværende i verden i dag. 
 
Markus slutter sit evangelium med at sige, at apostlene gik ud og 
prædikede alle vegne. Og Herren virkede med og stadfæstede 
ordet ved de tegn, som fulgte med. Læser vi videres i Det ny 
Testamente, i Apostlenes Gerninger og i de apostoliske breve, så 
vil vi se, at det passer. Disse skrifter vidner ikke alene om 
evangeliet, men også om alle de undergerninger, som skete, hvor 
evangeliet blev forkyndt. 



For vor Gud er en Gud, som lader det underfulde ske: ”Lovet være 
Gud Herren, Israels Gud, som ene gør undergerninger, og lovet 
være hans herlige navn evindelig. Al jorden skal fyldes af hans 
herlighed. Amen! Amen!” 
Således læser vi allerede i den gamle pagts salmer. 
 
Det er et glimt af denne herlighed, vi ser i det apostoliske 
vidnesbyrd, i apostlenes gerninger. Men ikke kun der. Vi ser det i 
kirkens liv. Nogle gange meget stærkt, andre gang mindre stærkt. 
Men vi ser det, også i vor egen tid. Vor Herres Jesu Kristi Gud og 
Fader er stadig ham, som gør undergerninger! 
 
Og det er forunderligt at høre om det, der sker - andre steder. 
Andre steder, ja, for det sker jo ikke så meget hos her i den gamle 
kristenhed. Det vil sige, det sker, og det er stærkt for dem, som 
oplever det, men det sker slet ikke i den grad, vi kan høre om 
andre steder. 
Og vi bør vel spørge os selv om, hvorfor ordet hos kun i så ringe 
grad stadfæstes ved tegn fra Gud. 
 
Evangeliet til i dag begynder med, at vi hører Herren bebrejde 
disciplene deres vantro og hårdhjertethed. 
Hårdhjertethed er jo et andet udtryk for, at sindet lukker af overfor 
Gud og hans verden. Ikke kan, måske ikke vil åbne sig for Gud. 
I evangelierne hører vi ofte, at folk undrede sig over det, som Jesus 
sagde og gjorde. Men Markus fortæller os også, at Jesus undrede 
sig over den vantro, han f.eks. mødte i Nazareth. 
Jo, noget af det, Jesus kom med, ville man gerne have. Men der 
var også noget, man ikke ville have. Man ville gerne se ham gøre 
nogle undergerninger, men det nådeår, Jesus i synagogen kaldte 
dem til at få del i, det ville de ikke høre tale om. 
Et nådeår fra Herren, som profeten siger det. Det vil sige en tid, 
hvor det er muligt at komme Gud nær. En tid, hvor det er muligt at 
lade Gud helbrede dig. En tid, hvor det er muligt at lade ham sætte 
dig i frihed. En tid, hvor det er muligt at se dine fejl og fejltagelser. 



En tid, hvor det er muligt at finde tilgivelse. En tid, hvor det er 
muligt at få en ny begyndelse. En tid, hvor det der muligt at kende 
Guds vilje og overgive sig til den. En tid, hvor det er muligt at 
overgive sig til Jesus, uden forbehold. 
 
Jeg kan ikke komme bort fra den tanke, at det er dette sidste: 
”uden forbehold”, vi savner og mangler så forfærdeligt her i den 
gamle kristenhed. Tør vi virkelig følge Herrens kald og gå ind til 
det liv, Herren har til os, og lade alt det ske, som alt i den Hellige 
Skrift taler om: At Gud, Jesus og Guds hellige Ånd kommer til dig 
og tager denne verdens slør fra dine øjne og lader dig se ind i 
Paradiset, ind i Guds egen verden og ind i Guds eget hjerte for at 
du skal leve et nyt liv i ham. Et liv, han kalder dig til at dele med 
andre.  
 
Det er stadig et nådens år. 
Lad Herren røre dig med sin hellige Ånd, og du skal leve.  
Men ham, som kalder os til dette i denne nådens tid, ham være 
evig ære og tak. 
 

 
 
Fra Landbohøjskolens have. 


