
  

 

   

 BUDBRINGEREN 

    forår 2022 
Kære læser! 

Foråret er over os, træerne er sprunget ud, lyset og varmen tager stadig til og coronapandemien kan for nogle os 

måske virke som en fjern, ond drøm. Sådan er det ikke helt i Indien, som stadig mærker de økonomiske, sociale 

og samfundsmæssige efterdønninger af pandemiens hærgen. 

Pigerne er nu gået på sommerferie i Indien, men kan se frem til at komme tilbage til det splinternye pigehjem, der 

nu står færdig og klar til indflytning.  

Idet pigehjemmet nu helt og aldeles driftes af inderne selv, er tiden kommet hvor vi så småt begynder at se os om 

efter nye samarbejdspartnere. Også dette er blevet udskudt pga. coronanedlukninger. Så vi er glade for, at vi sta-

dig kan samarbejde med MAS om at lave meningsfyldte pro-

jekter til udsatte kvinder og børn i Indien. 

Tak at I læser med. Tak for jeres støtte – i tanke, bøn og øko-

nomi! 

Med venlig hilsen 

Anders Bo Engrob Jørgensen, formand 

Ønske fra Indien opfyldt 
af Patricha Ottsen 

I Kherwara er emner som menstruation, fødsler og prævention tabu. 

Det er altså noget yderst privat, som kvinder og piger helst ikke dis-

kutere åbent, og da slet ikke med mænd. Desuden er det under Co-

rona-tiden gået op for MAS at hjemmebesøg er en god måde at få fat 

i de kvinder, som ikke har ressourcer til at møde op ved centrene. 

Det er dog ikke velset for kvinderne, at invitere mænd ind i huset, 

som de ikke er i familie med. MAS har derfor ytret ønske om at an-

sætte to kvinder som kan udføre hjemmebesøg og støtte deres 

mandlige kollegaer i arbejdet med at informere landsbykvinder om 

deres rettigheder. Det er et ønske som DKM med glæde har opfyldt. 

Kvinderne er ved at blive ansat og skal herefter oplæres. Vi glæder 

os meget til at kunne præsentere dem i næste nyhedsbrev. 

DANSK KHERWARA MISSION 

I fremtiden vil Guman Singh blive støttet af en kvinde-

lig medarbejder, når MAS udfører hjemmebesøg. 



 

 

 

 

 

 

 

Tusind tak til de frivillige!  

Vi har igen sendt kasser med hjemmelavet børnetøj og legetøj til vores samabejdspartner, MAS. Medarbejderne fra 

MAS vil dele tingene ud til fattige familier i landsbyerne, hvor der er et stort behov.  Vi glæder os til at se tingene i 

brug.  

Tusind tak til vores flittige frivillige fra hele Danmark, der har fremstillet de fine ting.  

 

 

Andagt: Én af de andre er Kristus 
af sognepræst, Anders Bo Engrob Jørgensen 

 

En abbed opsøgte en gang en vís mand: “Hvad skal jeg gøre? 

Brødrene på klostret er egoistiske, urimelige og ondsindede mod 

deres medbrødre?” Den vise mand svarede: “Én af dem er Kri-

stus!” Abbeden vendte hjem og fortalte sine munke, hvad den 

vise mand havde sagt: Én af dem var Kristus! Straks begyndte 

munkene at spekulere i, hvem det var af de andre, som var Kri-

stus. Derfor begyndte de nu at tage hensyn og tjene hinanden og 

tale godt om de andre – for de vidste jo ikke hvem af dem, der 

var Kristus. Og fra at være et trist og tungt kloster blev klostret 

nu kendt for at være åbent og lyst og enormt gæstfrit: For måske 

var det en af deres gæster, der var Kristus? 

 

Arne Haugen Sørensen har malet situationen i Emmaus i det øje-

blik, hvor det går op for disciplene, at den fremmede mand, som de har mødt på vejen og som har hjulpet dem med 

at forstå påskens begivenheder, viser sig at være den opstande Jesus. Det vil sige, at på billedet er det indtil videre 

kun den ene discipel, der har (ind)set dette. Den anden har ikke fået øje på dette. Endnu. 

 

Hvem af de to disciple er du? Hvornår minder du om den ene eller anden discipel? 

 

 

Følg med på www.kherwara.dk eller find os på Facebook (danskkherwaramission) 

Støt vores arbejde via Mobile Pay 345606 eller bankoverførsel: Reg: 1551 konto: 0003026167 

Kontakt: Formand: Anders Bo Engrob Jørgensen (4158 6293).  

Ønsker du fradrag for din donation, så kontakt kasserer, Niels Peder Bjærre (2424 1688) 

 

“Måltidet i Emmaus” af Arne Haugen Sørensen, Hum-

lum kirke  


