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Josefs jul - en julehistorie
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Kære Læsere

Hvad er kærlighed?
Når jeg har vordende brudepar til vielsessamtaler, spørger jeg dem om, hvilke
værdier de synes, er vigtige at bygge et
ægteskab på. Ofte svarer de: Kærlighed!
– og det synes jeg er et ganske godt
svar.
Alligevel kan ordet kærlighed godt gå
hen og blive sådan et lidt kliché og
nærmest gummi-agtigt begreb. De
mange popsange om emnet får ofte
reduceret kærligheden til blot at være
en masse følelser. Det er kærligheden
også – men den er også meget mere!
De fleste par ved da også godt, at
kærligheden bliver reel idet øjeblik, den
bliver omsat i konkrete handlinger: Kys,
kærtegn, kærlige ord, tjenester, omsorg,
gaver, smil, ros osv.
I Bibelen hører vi om at “således elskede
Gud verden, at han gav sin enbårne søn”.
Kærlighed er at give. I julen fejrer vi, at
Gud elskede os mennesker i sådan en
grad, at han var villig til at give os sig
selv og lod sig føde som et menneske
på vores jord.
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Og når Gud giver til os, er vi i stand til at
give til hinanden: Gaver, tid og opmærksomhed (eller rettere sagt: Vi prøver på
det – med større eller mindre succes…).
Tro, håb og handling
I Dansk Kherwara Mission ønsker vi
gennem handling at omsætte Guds
kærlighed til os, så at det bliver til tro
og til håb for nogle at verdens marginaliserede: Fattige piger i Indien og
Pakistan.
Tak til alle jer, som har båret med på
denne vision i året der lakker mod
enden, hvad enten det har været gennem engagement, økonomi eller forbøn.
Vi håber, at I med dette blad må blive
opmuntret i den opgave vi taget på os
og bliver bekræftet i, at jeres hjælp
nytter og omsættes i tro, håb og
handling.
Glædelig advent!
Anders Bo Engrob Jørgensen

Nyt fra Indien...

Maja Lis og Anne-Birthe sammen med pigerne fra Indien

Kære alle sammen

I begyndelsen af november kom Maja
Lis og jeg, Anne-Birthe, hjem efter at
have tilbragt to uger i Indien sammen
med de skønne piger på vores
pigehjem.
Og hvilken tur!

Efter at være kommet hjem fra endnu
en fantastisk tur til Kherwara er der
særligt tre nøgleord, som står tilbage for
mig, og som udgør et helhedsindtryk:
Glæde, håb og udvikling.

Også denne gang havde vi (efter sædvane kan man næsten sige) fyldt vore
kufferter op med 15 kg. legetøj hver
– og det blev vel modtaget af pigerne!
Især var dukkerne igen et sikkert hit:

Sidste år da vi var på hjemmet, var der
fokus på håndhygiejnen på stedet, og
der blev i den sammenhæng holdt
et kursus i at vaske hænder, hvor alle
skulle lære at skrubbe negle og få sæben til at skumme.

Der blev puttet, grinet, skiftet ble, givet
svingture og gynget med de nu i alt 10
dukker, som flokken består af. Disse,
så vel som puslespil og billedlotteri,
blev næsten slidt til ukendelighed af
legeglade piger.

Dette var et nyt kapitel for mange af
pigerne og derfor lidt svært, men efter
et års øvelse er pigerne helt vilde med
det: “Mother, look! I handwash!” (se mor,
jeg håndvasker), råber 25 piger
begejstret på gebrokkent engelsk,
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når man er på vej til at spise frokost, og
pumper sæbe ud af nye, flotte sæbebeholdere, der er blevet sat op. Det er så
skønt at se, at de initiativer vi kommer
med, bliver brugt i dagligdagen.
HÅNDHYGIEJNE
Sidste år stod Maja Lis for forbedringen
af håndhygiejnen, og igen i år var hun
på banen med sin ekspertise, og lavede
denne gang et lille kursus i sårpleje.
Dette skete med en lille hjælp fra Falck,
som havde doneret to førstehjælpskasser. Det bliver spændende at komme til
Kherwara næste gang og se, hvad dette
har udviklet sig til.
TOILETFACILITETER
I løbet af i år har vi samlet penge ind til
renovering af pigernes toilet- og baderum.
Tidligere var forholdende under al kritik,
idet vandrørene var helt forkert dimensioneret og derfor knap nok kunne lede
vand igennem, hvilket bevirkede, at 80
piger måtte deles om én vandslange,
når de skulle i bad.

FLONELLOGRAF
Vi var så heldige at have fået en flonellograf doneret af Helle Pedersen, hvilket
skabte stor glæde.
De store piger gik straks i gang med at
bruge redskabet til at gøre andagterne
langt mere børnevenlige og pædagogiske, og snart havde vi fået aftalt, at
de store piger skal stå for den daglige
bibeltime en gang om ugen.
Som mange undervisere er klar over,
sker den højeste indlæring i det øjeblik,
hvor man skal lære et stof fra sig.
Derfor var det en stor glæde at opleve
hvordan de store piger på hjemmet
gladelig tog dette ansvar på sig.
Fyldt med gode oplevelser, masser af
kærlighed og smil på læben ser vi endnu en gang tilbage på mange hyggelige
stunder og gode minder. Besøget på
hjemmet bekræftede atter for os, at det
er et helt fantastisk projekt, vi alle er
med til at støtte!
Med venlig hilsen

Nu høres der sang hver morgen fra bruserummet, hvor pigerne nyder, at vandet strømmer ud fra brusehovederne.
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Maja Lis og Anne-Birthe

Billederne er taget med vores nye kamara, sponsoreret af Canon
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Book Anne-Birthe
og oplev et fantastisk foredrag
om pigehjemmet i Kherwara,
Indien,
fortalt på en levende og
spændende måde

RING:

50 47 74 54

VI RINGER TIL DIG

KONTAKT Anne-Birthe,
hvis din kirke mangler et
overskueligt og meningsfyldt missionsprojekt med
en stor grad af nærhed.
Lad Anne-Birthe inspirere
jer til hvordan I kommer i
gang hos jer.

Vi er glade for, at du har lyst til at
modtage Dansk Kherwara Missions
medlemsblad, men vi har også en
fornemmelse af, at det ikke er alle
der ønsker fortsat at modtage bladet.
DERFOR vil vi snart ringe rundt og
høre hvor mange der fortsat ønsker
at modtage bladet.
Du kan altså forvente et opkald i
nærmeste fremtid fra
Dansk Kherwara Mission.
Vi ringes ved!
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Lav din egen modellervoks

Jeg har glædet mig til adventstiden i
flere uger! Nu er vi endelig nået hertil,
og vi kan gå i gang med de
juleaktiviteter vi holder allermest af.
Selv nyder jeg at afprøve nye opskrifter
og lave julepynt.
I år er jeg tyvstartet lidt med disse
julefigurer, som kan hænges på grene,
i vinduet eller på juletræet, eller de kan
bruges til bordkort juleaften.

Du kan lave dine egne julefigurer
med dit helt eget personlige præg.

INGREDIENSER:
2 dl
Natron
1 dl
Maizena
1,25 dl Vand
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SÅDAN GØR DU:
De tre ingredienser blandes i en
kasserolle og bringes i kog under
omrøring.
Når massen efter kort tid samler
sig til en konsistens som tyk kartoffelmos, slukker du for varmen, og
vender det ud på et stykke bagepapir eller bræt.
Dæk det til med en våd klud mens
det køler.
Herefter kan du bruge dit ler, som
du ønsker.
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Jeg rullede mit ud med maizena og
udstak med forskellige kageudstikkere. Desuden kan man lave små aftryk med stempler eller blondestof.
Husk at lave et hul, hvis du vil
hænge dit pynt op.
Lad den færdige pynt lufttørre et
par døgn. Du kan herefter dekorere
med maling eller skrive på dem
med en tuschpen.
Glædelig adventstid!

Tine Engrob Jørgensen

Josefs jul - en julehistorie
Læs evt. julehistorien højt for dine børn eller børnebørn

Josef vidste ikke hvad han skulle tro.
Havde han vidst hvad “skjult kamera” var
for noget, havde han helt sikkert tænkt,
at han var med i sådan noget.
Det var lidt noget rod. Maria var blevet
gravid – og det var i hvert fald ikke ham,
der havde været involveret.
I første omgang købte han overhovedet
ikke hendes løjerlige historie om en
engel, der havde besøgt hende i huset.
En engel? Ha! Den skulle hun længere
ud på landet med.

ujævne vej til Betlehem, hvor de skulle
tælles.
Josef var ved at gå ud af sit gode skind,
da han blev afvist af den ene krovært
efter den anden om at få et værelse til
Maria.
Hvis Gud virkelig havde en finger med
i det her – hvorfor så alle disse forhindringer?
Josef var begyndt at tvivle. Var det bare
en skør drøm han havde haft? Var han
i virkeligheden helt til grin over, at han
havde ægtet gravide Maria?

Josef kunne huske de vanskelige dage.
Han var vred på hende – og samtidig så
helt utrolig ked af det. For han elskede
hende jo virkelig. Men han kunne ikke
have denne skam hængende over sig,
så han så ingen anden udvej, end at
forlade hende.
Men så var det, at han fik en spektakulær drøm om, at det virkelig var
Gud, der havde gang i et eller andet
stort og meget mærkeligt, og at Josef
skulle tage Maria til sin hustru.
Det gik lidt hurtigt med at få planlagt
det bryllup, og selvom der blev hvisket
lidt i krogene og set lidt skævt til Josef
(og ikke mindst Maria!) af landsbyens
kvinder, havde de en dejlig fest.
De havde knapt nok nået at falde på
plads, inden rygterne om denne tåbelige folketælling nåede dem.
Dårlig timing! Maria var højgravid, og var
ved besvime flere gange på den lange
Kherwara Missionens Budbringer
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Josef nåede aldrig videre i sin tvivl, for
pludselig jamrede Maria sig, som hun
ikke havde gjort før. Nu skulle der
handles hurtigt!

De var helt oppe at køre!
Gad vide hvad de havde spist, tænkte
Josef, men de virkede så oprigtige i
deres glæde.

“Tilfældigvis” kom en flink mand forbi.
Han kunne godt se, at det var oppe over
med Maria, så han skyndte sig at få hende og Josef med hjem i hans stald, hvor
de kunne være.

Kristus. Messias. Befrieren. Ham, den
bette Jesus, som lå og sov tungt i krybben?

Her var egentlig ikke så værst. Der
lugtede selvfølgelig af får, men det var
dejligt lunt.
Josef havde aldrig overværet en fødsel
før. Hold da op! Han var lige ved at sige,
at sådan noget i hvert fald ikke var for
børn – men det var det jo på en ironisk
måde i allerhøjeste grad.
Maria klarede det flot. Hun var en sej
kvinde, sagde kvinderne, der heldigvis
var kommet for at hjælpe med fødselen.
Josef var stolt af hende, og hendes øjne
strålede, som de aldrig havde strålet før,
da hun sad med deres barn.
Deres barn!? Josef opgav helt at forholde sig til omstændighederne, da han fik
den lille i sin favn.
Nøj, hvor var han pludselig pavestolt.
Han var blevet far!
Han forsvandt helt væk i barnets dybe
øjne, da det pludselig bankede hårdt på
døren. BANK! BANK! Der stod der nogle
fattige hyrder og spurgte om det var her,
der lige var blevet født et barn.
Nå da, rygterne gik sandelig hurtigt her i
Betlehem, nåede Josef at tænke ved sig
selv, inden hyrderne fortalte om et sælsomt syn, de havde fået ude på marken.
De havde set engle – i massevis. Og en
engel havde sagt noget om et lille barn
og frelser og Kristus og Gud.
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Bank! Bank! Hvem kom nu? Kunne de
ikke bare få en smule ro oven på alle
disse strabadser.
Josef kiggede søvnigt op. En ældre
mand med østerlandsk udseende
kiggede forsigtigt ind ad døren og
spurgte på gebrokkent aramæisk, om
det var her, der var født et lille barn.
“Øh, ja” mumlede Josef. Manden lyste
op i et kæmpe smil og råbte noget på et
andet sprog.
To andre mænd kom til syne. De
var også fra udlandet og så meget
fornemme ud.
“Onskøll vi komme og forrstyrrerr”,
sagde den ene. “Vi ar dre vise mand fra
den der Oysterland. Vi ar kummet for at
delbedde den nyføtte kånge”.
Josef nev sig i armen. Fremmede mænd
med en anden hudfarve, der kom for at
tilbede deres nyfødte barn. Drømte han?

En anden af mændene begyndte at
forklare noget om en masse stjerner og
planeter og profetier, men blev afbrudt
af den tredje, der nok kunne se, at de
nybagte forældre var ret trætte, og han
tog noget frem fra sin taske.
Uhm, der spredte sig en fantastisk duft
i stalden. Røgelse! Wauw, tænkte Josef.
De to andre fik også travlt med at finde
noget frem.
En hel kasse med myrra. Og guld! Hold
da op, det var kostbare sager. Nu kunne
Josef måske få råd til at starte op som
selvstændig tømrer i Nazaret.
Tænk, hvis det virkelig var sandt? Tænk,
hvis deres lille Jesus virkelig var fra Gud
og skulle være den ventede befrier?
Han så på Maria. Hun strålede over hele
ansigtet. Det var som om, at hun kunne
ane en flig af, hvad det hele var for
noget…
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Returadresse: Jørn Lindberg, Peter Damsvej 9, 4180 Sorø

Alle pengene går ubeskåret til indiske piger’s uddannelse
Postkortene er sponsoreret af Lasertryk

KØB POSTKORT OG
STØT ET PIGEHJEM

12 stk. 100 kr.
- PENGENE GÅR TIL NOGLE
SKØNNE BØRN DER BOR PÅ ET
PIGEHJEM I KHERWARA, INDIEN
STØTTET AF

Ring og bestil
postkort hos Anne-Birthe
Mobilepay
50 47 74 50
54 47 74 54 DANSK KHERWARA MISSION
eller læg penge i bøtten

Dansk Kherwara Mission
giro-netbankindbetaling: +01 +3026167
Indbetaling via kontooverførsel:
Danske Bank reg. nr. 9570 kontonr. 0003026167
Ønskes girokort? Ring da til Johannes. (Se kontakt information s. 11)
Hvis du ønsker at få skattefradrag af din støtte, skal vi have dit cpr-nummer.
Kontakt da Johannes.
Husk at anføre navn og adresse i betalingen.

