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SAMMEN SKABER VI LIV

Læs om
nyt fra volontørerne
muligheder der koster
som en dråbe i havet...

70. årg.

Kære Læser
I denne udgave af “Kherwara Missions
Budbringer” kan du læse en lang beretning fra vore to volontører, Amanda
og Patricha, som for tiden opholder sig
på pigehjemmet i Kherwara i Indien.

høre dem ad, om de kunne tænke sig
at tage nogle måneder ud af deres kalender i foråret 2015 for at bruge tiden
sammen med en masse herlige indiske
børn.

Som I vil kunne læse, har de det rigtig
godt og lægger en masse arbejde i at
lege, engagere og undervise de mange
fattige piger samt at give dem opmærksomhed og omsorg.

I bladet vil I også kunne læse om to
indsamlingsprojekter, som vi håber at
kunne stable på benene i dette forår:
En ny vandkøler og et nyt tag på en
sovesal.

Det bekræfter os i, at vi fortsat skal
arbejde på at have to volontører sendt
af sted hvert forår.

Endelig har Jørn Lindberg reflekteret
over vores logo: De to dråber med hhv.
to børn og et kors.

Så hermed en lille opfordring til at
prikke unge kvinder på skulderen og

Med ønsket om et frydefuldt forår og
en pragtfuld påsketid.

Anders Bo Engrob Jørgensen

Tak Gud for…
- at vores to volontører, Amanda og Patricha, har det godt
- at Gud har været med Dansk Kherwara Mission i 70 år, hvilket vi kan
fejre til efteråret
Bed gerne for…
- Amanda og Patricha. At de må få visdom, tålmodighed og kærlighed til at
være der for pigerne på hjemmet
- vores økonomiske situation og for indsamlingen til vandkøleren og det
nye tag
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Hilsen Fra Vores Volontører
En ærefuld modtagelse
Vi blev modtaget rigtig godt, både af
familien, pigerne og lokalsamfundet.
Her i Indien er noget af det mest
respektfulde, man kan gøre, at lægge
sig på knæ foran en person og røre ved
deres fødder. Normalt udfører børn
denne gestus over for ældre mennesker, som har en særlig æresstatus i
deres liv. Derfor virkede det temmelig
overvældende, da en rynket kvinde
kom over og lagde sig på knæ og lagde
hovedet imod vores fødder.

Namaste!

At vænne sig til natur og kultur
Jeg, Patricha, vågnede en dag op med

Vi, Amanda og Patricha, har nu været
her i smukke Kherwara i en måned –
og hvor er her fantastisk!
Alle har taget godt imod os. Byen er
fuld af liv, kvinderne tripper rundt
i deres sarier, pigerne er rigtig søde,
maden er fantastisk (på trods af at vi
begge efterhånden er ved at være lidt
trætte af ris!), og på hvert gadehjørne
står en hellig ko og spærrer for trafikken. 24 timer i døgnet høres musik,
bøn, og dyttende biler.
Det er som revet ud af Politikkens
“Turen går til” – og så mere til.
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en mus, der nussede med mine fødder.
Og ude på vores badeværelse boede en
igle, som ingen af os havde lyst til at
fjerne, og som Amanda fodrede med
tomat, da hun fejlagtigt troede, det var
en snegl. At selvsamme igle nu er pist
forsvundet, er en helt anden snak.

uden at der straks stod 80 piger i en
rundkreds om os.
Det er nu stilnet lidt af i takt med, at vi
er derovre oftere. Nu har vi “kun” 15
piger hver, som vil have vores opmærksomhed, skubber os i hver sin retning,
vil sidde på skødet, holde i hånden,
have os til at se dem danse osv. osv.
Vi er trætte, men glade helt ind i
hjertet, når vi lægger hovedet på puden
hver aften.

Wellness

Vi er efterhånden også ved at vænne
os til tidssystemet her i Indien. Selvom
de bruger tidsadverbier som “i morgen”, “om en time” osv. i et rask væk,
betyder det ikke, at tingene sker på det
tidspunkt, der referes til.

Efter vi havde været her i en uge,
forsøgte vi os med en spa-dag med
pigerne.
Vi havde i forvejen købt ansigtsmasker,
røgelse, shampoo, hårolie, neglelak,
henna og agurker til øjnene. Og sikke
et fantastisk kaos det blev!

F.eks nåede vi at vente i to uger på, at
familiens vaskemaskine blev lavet “i
morgen”, hvilket resulterede i, at de to
snotforkælede danske teenagere skulle
til at vaske deres tøj i hånden…!

Arbejdet på pigehjemmet
Vores arbejde med pigerne går rigitg
godt, og det er meget tydeligt, at de har
hårdt brug for voksenkontakt. I starten
kunne vi ikke gå over på pigehjemmet,
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Piger der lå på rad og række med ansigterne smurt ind og med agurker på
øjnene, og fødderne i sæbevand.

Da dagen var slut, havde alle pigerne
fået hennatatooveringer, skinnende hår,
og neglelak på i alskens pangfarver. Så
det var to meget trætte, men grinende
volontører, der forlod pigehjemmet
den aften.

Forkyndelse på hjemmet
Vi prøver også så vidt muligt at finde
alternative måder at få kristendommen
integreret i pigernes hverdag.
Til Valentins dag fik vi pigerne til at
lave en masse tegninger til deres spisestue/andagtsrum, hvor de skulle tegne
de ting, som de elskede, og de personer, som elskede dem.

Denne snak blev dog næsten overflødig, da mange af pigerne selv havde
lavet den parallel, og tegnet kors og
”Jesus loves us” på deres tegninger.

Ud fra spørgsmålet om, hvem som
pigerne troede elskede dem, havde vi
tænkt os at kæde temaet sammen med
en snak om, at Gud elsker dem med en
ubetinget kærlighed til dem, lige meget
hvad der sker.

Engelskundervisning vers. 1.0
Vi prøver også at få noget engelskundervisning op at køre, hvilket godt
kan være noget af en udfordring, når
pigerne ikke kan særligt meget engelsk
og vores kundskaber udi i hindi er
temmelig begrænsede.
Derefter hjalp pigerne hinanden med
det nye ordforråd, og satte ord og
billeder sammen, og til sidst spillede vi
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spillet. Vi tænker, at billedsedlerne også
kan bruges til andre lege. Pigerne er i
hvert fald helt vilde med det, da de selv
har været med i hele processen.
Det er så fedt at se!
Lige nu vrider vi vores hjerner, for at
finde ud af et grammatikspil for de
større piger.
Vi tog ned og købte neglelak, hvor de
fik lov til at vælge farverne.

Tøse-hygge-tur
En dag havde pigerne fri fra skole,
grundet en hinduistisk helligdag, så
mange af pigerne var hjemme hos
deres familier.
Vi valgte derfor at invitere seks af de
store piger ud i byen.

30 neglelakker senere gik vi ned og
købte is, gik på marked og endte med
at blive inviteret hjem til en af pigerne.
Det blev en rigtig hyggelig ”frieftermiddag”, som både hostel-piger og
volontører nød i fulde drag.

I dag
I dag er det lørdag, så pigerne har fri
fra skole i morgen. Så når dette brev er
sendt, går vi i gang med planlægningen
af aftenens aktiviteter.
Vi har nemlig en lille overraskelse i
ærmet: vi skal over og overnatte hos
pigerne.
Disse piger er med til at få det hele til
at fungere på hjemmet, bl.a. ved at de
hver har en “lillesøster” som de skal
tage sig af, få op om morgenen, trøste,
vaske tøj for/med osv. - så vi syntes
altså, at de havde fortjent lidt ekstra
forkælelse i form af en bytur.
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Det bliver super hyggeligt!

Men alt i alt forsøger vi bare så vidt
muligt at give pigerne alt den glæde,
kærlighed og tid, vi overhovedet kan
mønstre.

Namaste!

Amanda og Patricha

Følg med i de to volontørers hverdag på Patrichas blog:

www.psrejsefeber.blogspot.dk

Tegning fra Valentins dag. Sjælden kombination af kors, juletræ og hagekors mm. under overskriften “Valentie”.
Det skal nævnes, at hagekorset (svastika) hyppigt bruges i Indien og er et
urgammelt symbol for lykke.
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Haves: Muligheder Søges: Midler
Det koster penge at drive et
pigehjem for 82 piger – også i Indien.
Ud over at sikre den vanlige drift af
hjemme med mad, skolegang, lægebesøg og tilsyn, vil vi i Dansk Kherwara Mission også gerne sikre og
udvikle på pigernes trivsel og sundhed.
Derfor lancerer vi i foråret to
storstilede indsamlingsprojekter. De
to projekter står efter Aruns (lederen
af pigehjemmet) ønske i prioriteret
rækkefølge:
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Rent og køligt drikkevand
– ja tak!

og leger på dage, hvor temperaturen
kan blive mere end 35 graders varme.

Vi kender alle til den læskende følelse
af godt glas koldt vand på en varm
sommerdag.
Ahhhh!

Derfor vil vi i foråret samle penge ind
til, at de kan få en ny vandkøler, da den
gamle er brudt sammen.

Den fornøjelse er det langt fra alle i
verden der har. Det gælder heller ikke
pigerne på pigehjemmet i Kherwara,
som går i skole, vasker tøj, laver lektier

Vandkøleren filtrerer samtidig vandet,
så de ikke får ondt i maven af at drikke
det ikke altid så rene vand, der er i
byen.

Dog undlader man at filtrere det 100
pct. idet pigernes maver stadig skal
være hårdføre nok til at kunne tåle
vandet hjemme i de landsbyer, hvor de
kommer fra.

En ny vandkøler inklusive vandfiltrer koster ca. 8.750 kr.

Nyt tag:
Bedre indeklima – plads til flere

I forlængelse af et af de fire soverum
på pigehjemmet ligger endnu et soverum. Rummet har stået tomt længe,
idet bliktaget gør værelset temmelig varmt om dagen og ret koldt om
natten.
Desuden dryppede det med kondensvand ned i hovedet på pigerne på de
varme, fugtige efterårsdage. Nu er der
ydermere kommet hul i taget, så det
regner også ind.
Vi håber at kunne samle nok penge ind

til, at vi kan lægge et nyt tag på rummet, så temperaturen bliver mere stabil
og samtidig kan forhindre kondens.
Det er tanken, at taget skal bæres af
fire søjler, idet rummets mure i sig selv
er for skrøbelige til at bære taget.
Pris: knap 12.000 kr.
Såfremt vi får penge nok til, at vi kan
lave nyt tag, vil Arun kunne øge kapaciteten på hjemmet til at huse knap 100
piger (mod 82 nu).

Vær med i forårets store indsamling til pigerne i Kherwara:
Du kan støtte disse to projekter økonomisk på to måder:
1) ved kontooverførsel til Danske Bank reg. nr. 9570 konto nr. 0003026167
2) ved giro-netbankindbetaling: +01 +3026167

Mærk din indbetaling: “Renovering forår 2014”
Alle beløb kan trækkes fra i SKAT efter 14.500 kr. reglen.
Husk at anføre navn, adresse og cpr-nr. i betalingen.
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Som en dråbe i havet…
I Etisk Råd, der består af lærde fagfolk, politikere og så ’Petersen’, havde
de en debat om, ’hvornår livet begynder’.
Politikeren hævdede, at det var ’ved fødslen’, en troende teolog, at det var
’ved undfangelsen’, en jordemoder at det var, ’8 – 10 ugers tid inde i graviditeten’. Lægen var meget enig.
Pludselig stopper de debatten og stirrer på Petersen.
’Hvorfor siger du ikke noget? Du må da også have en mening, Petersen.’
Petersen ser op og siger: ’Hjemme hos os begyndte livet, da børnene flyttede
hjemmefra’
Det er ikke sådan, at jeg vil påstå, livet begyndte, da vore børn flyttede hjemmefra. Men der er en pointe i vittigheden. For vi kan snakke os ihjel gennem lange
debatter og forstår simpelthen ikke at få vort budskab ud, fordi de andres virkelighed er en helt anden end den, vi forkynder.
Man kan høre nogle sige, at kristendommen handler om at vide, at man er god
nok, som man er. Intet kan være mere forkert.
Evangeliet er ikke, at man er god nok – men at man er elsket, som man er. Vi er
ikke gode nok, som vi er. Der er masser af opgaver og tjenester, vi ikke har taget
os af. Masser af svigt og fejl i vores liv.
Hertil lyder ’dommen’: Vi er frikendt.
’Det er gjort færdig’ for os. Med dét i tankerne, går vi med løftet om, at ’Han er
med os alle dage’.
Vi kan ikke frelse hele verden - heller ikke Indiens milliard store befolkning. Men
vi kan hjælpe de piger, vi har på skolehjemmet.
Det kan føles som en dråbe i havet. Alligevel tror jeg, de 90 piger på skolehjemmet, og de få børn, vi betaler skolegang for i Pakistan, er glade for vore dryp eller
dråber.
Derfor er de med i vores logo med børn i den ene dråbe og korset i den anden.
Jørn Lindberg
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DANSK KHERWARA MISSIONS ADRESSER

www.kherwara.dk

Formand og Redaktør, sognepræst Anders Bo Engrob Jørgensen
Holbækvej 24B, 1.tv, 4180 Sorø
Tlf. 41 58 62 93
E-mail: ABJ@km.dk
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
Dr. Abildgaards Allé 13, 1.th, 2000 Frederiksberg
Tlf. 40 74 10 56
E-mail: soenneren@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
Kontaktperson for volontørudvalg Peter Høyerup
Lille Højbrøndsstræde 3, 2.tv. 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
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Returadresse: Johannes Højen, Mimosevej 4, 9750 Øster Vrå

Volontør Søges
Fra januar til og med april 2015 søger vi til
pigehjemmet i Kherwara en volontør, som vil 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 (hoyerup@gmail.com)

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.

