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Kære Læsere

“

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser ogbudgetter.”

Sådan skriver Benny Andersen i
sin sang om forårssolen.
REGNSKAB
Også i Dansk Kherwara Mission er
det blevet forår. Også med tilhørende beskæringer til følge… I
nærværende blad kan du bl.a. se
regnskabet for 2014 – et regnskab
der viser, at Dansk Kherwara Mission
er inde i en “så-periode”, hvor der
investeres for derved at kunne høste
på senere tidspunkter.
PAKISTAN
Men allerede nu melder behovet sig
på missionsmarken for øget indsats
– ikke mindst i Pakistan, hvor pigehjemmet “Hanne Home” står i økonomiske udfordringer.
BESTYRELSESMEDLEM
Vi kan dog glæde os over de mange
tiltag der gøres på fundraisingområdet på dansk jord samt at vi i dette
blad kan præsentere jer for SvendErik Nielsen, som er vort nyeste
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bestyrelsesmedlem og forfatter til
dette blads andagt.
ÅRSMØDE
Sidst men ikke mindst håber vi at
kunne se en masse af jer støtter til
vort årsmøde d. 12. september i
Brejning ved Børkop. Læs mere om
dette på bagsiden.

Og en gang går solen sin runde uden
mig,
men når forårssolen skinner, lever jeg!
Lad dette opstandelseshåb være til
trøst og opmuntring for os alle!
Anders Bo Engrob Jørgensen
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Skrevet af Henrik D. Sørensen,
Sekretær

Hjemmet bliver drevet af Church
of Pakistan, Hyderabad Stift, med
støtte fra flere udenlandske missionsselskaber.
Hanne Home er opkaldt efter Hanne
Petersen, som var, DKM’s tidligere
missionær, Ralf Petersens kone.
Formålet var at kunne tilbyde fattige og forældreløse kristne piger

mulighed for at få en uddannelse og
at blive oplært i den kristne tro.
I Pakistan og især i provinsen Sindh
er der mange kulturelle og sociale
barrierer, som hindrer piger i at få en
uddannelse. Som kristen bliver man
udsat for diskrimination, gældsslaveri og underbetalt arbejde. Dette
betyder, at mange familier ikke har
mulighed for at give deres børn, og
her især pigerne, en uddannelse.
Kherwara Missionens Budbringer
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Pigerne i Parkistan

! Anmodning

Nogle af de piger, som bor på hjemmet, kommer fra små landsbyer,

Vi har netop modtaget en alvorlig
anmodning fra stiftet om yderligere

hvor der slet ikke er skoler. Andre
kommer fra landsbyer, hvor skolen
kun går til 4. eller 5. klasse. Det er alt
for usikkert for en kristen pige at gå
i skole i en fremmed landsby, hvor
hun skal rejse for at komme i skole.

støtte, da en af deres store donorer,
på grund af uventede omstændigheder, har trukket sig. Det betyder, at næsten alle udgifter til driften
af hjemmet hviler på stiftets skuldre,
og det har de slet ikke økonomi til at
klare.

Nogle af pigerne er forældreløse og
har derfor slet ingen mulighed for
skolegang. Hvis de er heldige vil en
onkel tage sig af dem. Hos onklen er
de så nødt til at tage arbejde for at
tjene til deres egen føde.
Dansk Kherwara Mission har tidligere været betydeligt mere involveret i missionsarbejde i det sydlige
Sindh, end vi er for tiden. De senere
år har vi ydet et beløb til støtte for
fire forældreløse pigers skolegang
og ophold på Hanne Home i Hyderabad.
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Kherwara Missionen støtter
Vi har i bestyrelsen derfor besluttet
at yde en ekstraordinær donation
til Hanne Home, men som vores
økonomiske situation er pt., har vi
desværre ikke penge til at kunne
fortsætte med dette. Så derfor en
opfordring til at tænke på, bede for
og give en ekstra gave til pigerne på
Hanne Home, som står i risikoen for
at miste muligheden for skolegang
og discipeltræning i trygge omgivelser.

Nyt fra vores fundraiser,
Anne-Birthe

Skrevet af Anne-Birthe, fundraiser

Som mange måske husker fra sidste
blad, blev det omtalt, at jeg gerne
ville ud for at holde foredrag om
Kherwara. Det er siden gået helt
forrygende og jeg bliver modtaget meget positivt alle steder. Jeg

oplever selv en fantastisk glæde
ved at fortælle om de kære piger og
om, hvor meget vores støtte her fra
Danmark hjælper.

Kherwara Missionens Budbringer
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FOREDRAGETS INDHOLD

BILLEDVÆVNING

I mit foredrag viser jeg også billeder
fra hostel-pigernes toilet- og badeforhold, og som billederne viser, er
det meget tiltrængt at få sat disse i
stand.
Kun én enkelt vandhane spyttede
med lidt vand, resten var stoppede;
rør var knækket af osv. Når jeg er
ude og holde foredrag samler jeg
derfor penge ind via lotteri til renovering af pigernes toiletter og bade.

Det bliver også muligt næste gang
at væve billeder på billedvæve med
pigerne, da Mikael Rønne fra Sorø
igen vil lave fem rammer til os. Desuden fortsætter jeg med at opkøbe
dukker på loppemarkeder og jeg er
allerede godt i gang med at sy en
ny kollektion af dukketøj til dem.

Så vi har atter en spændende
rejse i vente!

REJSEKLAR TIL OKTOBER
Jeg håber at, at vi kan iværksætte
en større renovering af disse allerede i sommerferien, når børnene er
hjemme på ferie hos deres forældre,
så at forholdene er forbedret,
når Maja-Lis og jeg atter rejser til
Kherwara til oktober. Målet er i det
mindste at få rindende vand ud af
alle haner.
Det er så dejligt, at Maja-Lis har lyst
til at tage med endnu engang. Ud
over at tilse toiletterne og
besøge de lokale familie til
pigerne, skal vi også
Dansk Kherwara Missions
hygge og lave mange
spændende
fortalt levende og engageret
projekter
af et førstehånds øjenvidende
med
pigerne.
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Kontakt Anne-Birthe Ottsen på tlf. 50 47 74 54
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Regnskab

Kherwara Missionens Budbringer

7

Omtale af regnskab
Den umiddelbare tanke der dukker
op, når man ser regnskabsresultatet
for 2014, er nok: “Nådada, uhauha!”
Regnskabet viser et underskud på
66.950 kr., hvilket jo ikke umiddelbart ser lovende ud.
Når man går ned i tallene, er der
dog også grund til optimisme.
Meget vigtigt er det nemlig, at indtægtssiden har nået cirka samme
niveau som i 2013. Det er specielt
positivt, når man tager i betragtning, at vi fra 2014 ikke mere har en
indtægt fra Foreningen Xistenz, som
i 2013 har betalt deres sidste afdrag
på en lån, som Kherwara Missionen
har ydet til foreningen. Når vi holder cirka samme indtægtsniveau
som i 2013, så er det takket være
en væsentlig forøgelse i gaver og
kollekter.
Årets samlede underskud skal ses
på baggrund af en investering i en
ny glasdisk til genbrugsbutikken i
Hvalpsund. Det er en god engangsinvestering, som vi regner med
at få dækket på grund af mersalg
i genbrugsforretningen. Endvidere
skal nævnes ret store udgifter til
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aktiviteter og vedligeholdelse på pigehjemmet i Kherwara i forbindelse
med henholdsvis udsendelse af
volontører og reparation af taget.
Omkostningerne ved at sende
volontører ud dækkes stort set af
volontørerne selv, som rejser penge
dertil. Volontørernes andel er dog
først gået ind i 2015.
Supplerende kan nævnes, at vi til
gengæld har sparet lidt på at sende
tre udgaver af “Budbringeren” ud
frem for fire årlige blade, hvilket vi
også vil gøre i 2015.
Summa summarum betyder det, at
vi i år altså har tæret på vores kassebeholdning, som dog stadig er på
790.059 kr.
Bestyrelsen er bevidst om årets underskud og arbejder hårdt på at få
vendt det til et overskud for 2015.
Fra bestyrelsens side skal der lyde
en stor TAK til alle jer, der bidraget til
det flotte resultat på indtægtssiden
med gaver, frivilligt arbejde i genbrugsbutikker, fundraising og andet
frivilligt arbejde.

Profil af Svend-Erik
Jeg er født i Rønne i 1949,
men er opvokset og bosid
dende i Frederiksværk.

Nyt

bestyrelsesmedlem i

Dansk Kherwara Mission

Svend-Erik Nielsen

UDDANNELSE
Jeg har en uddannelse indenfor
økonomi og administration og har
haft et langt karriereforløb i det
kommunale område, herunder som
økonomidirektør og senere direktionsmedlem i Halsnæs Kommune.

FAMILIE OG TILKNYTNING
Jeg gift med Grethe, som er socialrådgiver og vi har tre voksne børn.
Vi er tilknyttet folkekirken i Frederiksværk, hvor jeg i perioder har
været i menighedsrådet, herunder
også som formand.
For nuværende er jeg med i en
bestyrelse vedrørende kirkens

menighedsarbejde og sidder også
som formand i en fond, der støtter
kirkelige aktiviteter i lokalområdet.

KHERWARA MISSIONEN
Mit kendskab til Dansk Kherwara
Mission har jeg navnlig fået gennem
flere bestyrelsesmedlemmer, som
opfordrede mig til at indtræde i
bestyrelsen.
Jeg må sige, at jeg efter nærmere
kendskab til Kherwara Missionen fik
meget stor respekt for det meget
flotte arbejde, der gøres for af sikre,
at piger fra meget fattige familier i
Indien gennem ophold på pigehjemmet er sikret en skoleuddanKherwara Missionens Budbringer
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nelse, som foregår på et kristent
grundlag. Ikke mindst for piger i
Indien betyder en skoleuddannelse
en helt afgørende forskel.

INTRODUKTION TIL
KHERWARA MISSIONEN
Inden min indtræden i bestyrelsen
var jeg inviteret til et møde, hvor jeg
fik det helt klare indtryk, at både
bestyrelsen og tilknyttede frivillige
virkelig brænder for og udfører et
stort arbejde for navnlig pigerne i
Kherwara.

Det tiltaler mig, at der er tale om
en relativt lille, men meget effektiv
organisation med en tæt kontakt til
der, hvor hjælpen ydes, og hvor hver
indsamlet krone går direkte til støtte
og ikke dyre administrationsomkostninger.

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Mit ønske er, at rigtig mange vil
støtte formålet, hvor hver krone
jo mangedobles i værdi, der hvor
hjælpen modtages.

Kontakt oplysninger
www.kherwara.dk
Formand og Redaktør, sognepræst
Anders Bo Engrob Jørgensen
Holbækvej 24B, 1.t.v.
4180 Sorø
Tlf. 41 58 62 93
E-mail: abj@km.dk
Bestyrelsesmedlem
Svend-Erik
Kristtornvej 51
3300 Frederiksværk
Tlf. 53 63 55 07
E-mail:
svend-erik-nielsen@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem
Irene Lohals Meier
Fasanvej 31
5863 Ferritslev
Tlf. 27 12 43 26
E-mail: irenelohals@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Jørn Lindberg
Peter Damsvej 9
4180 Sorø
Tlf. 23 84 93 51
E-mail: kjlindberg@stofanet.dk

Missionssekretær
Henrik Sørensen
Svendborgvej 460
5260 Odense S.
Tlf. 65 95 80 10
E-mail: hds@mail.dk
Missionssekretær
Christian Sørensen
Skovsvinget 2
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 40 74 10 56
E-mail: soenneren@hotmail.com
Fundraiser
Anne-Birthe Ottsen
Storgade 8A
4180 Sorø
Tlf: 50 47 74 54
E-mail:
annebirtheottsen@hotmail.com
Netredaktør
Louise Lindberg
Stevnsgade 31, 2.t.v.
2200 København N
Tlf. 42 40 66 50
E-mail: louise.m.lindberg@gmail.
com
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Kontaktperson for volontørudvalg
Peter Høyerup
Lille Højbrøndsstræde 3, 2.t.v.
4000 Roskilde
Tlf. 61 46 18 70
E-mail: hoyerup@gmail.com
Kasserer
Johannes Højen
Mimosevej 4
9750 Øster Vrå
Tlf. 98 95 19 32
E-mail: johs.h@besked.com

Andagt

“

Han bærer alt med sit mægtige
ord (Hebr. 1,3)

Ligesom solskinnet fylder os mennesker med nyt mod og ny kraft,
sådan oplever vi også i påsken, at vi
år efter år fyldes af budskabet om,
at Jesus både kunne og ville dø for
os, så at alt, som skiller os fra Guds
nærvær, kunne fjernes.
Vi hører ofte sagt, at “alt er muligt
for den, som har viljen i sit hjerte”.
Igen og igen må vi dog i vores liv
som mennesker konstatere, at vi
ikke er almægtige. At alt faktisk
ikke er muligt, blot vi har viljen. At vi
kommer til kort. I takt med at samfundet er blevet mere og mere individualiseret, står mennesket oftere
og oftere alene med nederlagene,
smerten, sygdommen, lidelsen og
vores dødelighed.
Det er succeshistorierne, vi gerne vil

vi den Gud, der “bærer alt med sit
mægtige ord” og som både kunne
og ville dø for os. Her møder vi den
Gud, som med den største omsorg
for os er til stede der, hvor livet er
svært. Vi kan få lov til at opleve,
hvordan han både i livet og døden
bærer alt.
Vi kan i påskens budskab også finde
styrken og motivationen til at følge
Jesu eksempel og både prioritere
og turde at hjælpe og være til stede,
der hvor lidelsen, fattigdommen og
nederlagene rammer.
Dette både hos mennesker, som er
i vores nærhed, men også hos dem,
som på den anden side af jorden
er villige til at sende deres børn til
pigehjemmet, fordi de ser hjemmet
og skolen, som deres datters største
mulighed.
Svend-Erik Nielsen

høre og fortælle videre, det modsatte kan være svært at dele og
finde lydhørhed for.
Men her møder påskens budskab os
med en helt utrolig kraft. Heri møder
Kherwara Missionens Budbringer
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Returadresse: Jørn Lindberg, Peter Damsvej 9, 4180 Sorø

! KASSERER SØGES
Kender du nogen der besidder
evnerne og lysten til at
varetage økonomien i
Dansk Kherwara Mission?

Kontakt Johannes Højen
(Tlf. 98 95 19 32)
for yderligere oplysninger om hvad
kassererposten indebærer.

Efter lang og tro tjeneste leder
bestyrelsen efter en afløser for
Johannes Højen.

ÅRSMØDE
Indbydelse til Dansk Kherwara Missions ÅRSMØDE der byder på:
Lørdag d. 12. september
kl. 10.30 – 16.00.

Årsmødet finder sted i spejderhuset “Liljen”,
Hammervej 2,
Brejning,
7080 Børkop.
Der bliver endvidere mulighed for at besøge den lokale genbrugsforretning
og gøre et kup!
Vi håber at se mange af vores trofaste og nye støtter til en spændende,
informativ og hyggelig dag.
Tilmelding til Anders på 41 58 62 93.

