
  

 

   

          BUDBRINGEREN    

vinter 2022 
Kære ven af Dansk Kherwara Mission 

Siden 1944 har Dansk Kherwara Mission arbejdet på at støtte og hjælpe fattige og marginaliserede kvinder og 
børn i Indien og til tider i Pakistan samt at forkynde det frisættende kristne budskab om håbet i Jesus. Diakoni og 
mission – hånd i hånd. I stort set alle årene har dette parløb været essensen i vores arbejde på pigehjemmet i 
Kherwara, som nu er fuldt ud overdraget i indiske hænder, som viderefører denne kurs.  
 
Sideløbende med overdragelsen af pigehjemmet, opstod der et frugtbart samarbejde med MAS, som gør et fan-
tastisk arbejde blandt gravide og ammende kvinder. MAS’ arbejde er primært diakonalt, og vi har derfor i et styk-
ke tid ledt efter en supplerende partner, som også havde forkyndelsen som sit fokus 
 
Tag godt imod: Hagar! 
I sommer blev vi kontaktet af Spedalskhedsmissionen i Danmark, som spurgte om vi ville overtage ledelse og vide-
reudvikling af et kvindecenter i Bangladesh. Kvindecentret – også kaldet “Hagar” – huser på årlig basis ca. 59 kvin-
der, som af forskellige årsager er kommet i uføre og er udstødt fra deres familier og landsbyer. På kvindecentret 
modtager de fysisk og psykisk hjælp til dem og deres – i nogle tilfælde – nyfødte børn. Det er altså et arbejde, der 
i den grad er i tråd med Dansk Kherwara Missions passion for at hjælpe yderst marginaliserede og nødlidende 
personer med at blive hele mennesker igen og  blive klædt på til at komme godt videre i livet. 
 
Følg med! 
Til januar drager en delegation fra bestyrelsen til Bangladesh for at få større kendskab til dette spændende arbej-
de, hvilket forhåbentlig vil lede til et frugtbart samarbejde. Vi håber, at I vil følge med på sidelinjen hjemme i 
Danmark, når de er afsted. Følg med på vores facebookside.  

DANSK KHERWARA MISSION 

I pigernes tegn 

Må man selv vælge, hvem man skal giftes med? Og hvad skal man gøre, hvis ens forældre vil have, 

at man bliver gift med én, man ikke kan lide?  

I det nye år skal MAS engagere teenagepiger i Kherwara området. Dette sker igennem et forsøgs-

projekt, som DKM har besluttet at støtte. MAS skal rundt til tredive landsbyer i løbet af januar og februar og afhol-

de workshops for pigerne om deres problematikker.   

Herigennem skal pigerne skal have viden om to temaer, krop og rettigheder. Kropstemaet omhandler pubertet, 

menstruation og hygiejne. Det andet tema omhandler viden om rettigheder ift. ægteskab samt værktøjer til, hvad 

pigerne skal gøre, hvis deres rettigheder ikke bliver overholdt. 

Vi glæder os meget til at følge dette spændende projekt!   



Følg med påwww.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).  

 

Mød Tulsi og Manjula 

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Under nedlukningen kunne MAS ikke udføre deres undervisning for 

større forsamlinger. MAS begyndte derfor at tage på hjemmebesøg. De kørte fra hus til hus i hele Kherwara områ-

det og spurgte efter gravide og ammende kvinder og tilbød dem deres hjælp. Her opdagede de noget spændende: 

for det første kunne de kunne nå ud til mange flere, fattige, marginaliserede kvinder, som ikke havde mulighed for 

at møde op til møderne. For det andet var der mange flere kvinder, som fulgte MAS’ råd og vejledninger, nu de fik 

personlig hjælp. DKM har derfor hjulpet MAS med at ansætte to nye medarbejdere, som skal udføre hjemmebesøg.     

Mød Tulsi og Manjula her! 

 

Namaste!  

Vi er Tulsi Devi og Manjula Devi, vi bor i Distrikt Kherwara. Vi er begge fra under-

klasse-familier, og er af kasten ”Devi”. Vi har begge arbejdet med Manav Aashrita 

Sansthan (MAS) i et halvt år.  

Vores arbejde går ud på at udføre hjemmebesøg hos gravide og ammende kvin-

der. Her giver vi kvinderne personlig vejledning omkring graviditet og fødsel, am-

ning, mælkeproduktion, vaccinationsprogrammer mm. Vi hjælper også kvinderne 

til at ansøge om Momtha og Aadha (hvad der svarer til det gule sygesikringskort 

og barselsdagpenge, red). Mange af kvinderne har ikke et Montha card (CPR-

nummer) og kan derfor ikke få en bankkonto. Man skal have en bankkonto for at 

modtage økonomisk hjælp fra staten. Vi hjælper derfor også kvinderne med at 

oprette bankkontoer. Alt hvad kvinderne har brug for, hjælper vi dem med.  

Vi mødes med kvinderne flere gange i løbet af deres graviditet og indtil barnet er 

ca. 2 år.  Det er udfordrende at arbejde med kvinderne, da de er uuddannede, og 

ikke føler, de kan eller må tale om deres problemer. Meget af vores arbejde går 

derfor ud på, at give kvinderne selvtillid.  

Det er sådan lyset slipper ind 

af sognepræst, Anders Bo Engrob Jørgensen 

For nyligt begravede jeg én af den slags helt særlige mennesker, som formåede at forandre verden – ét menneske 

ad gangen! Afdøde, som havde været skolelærer i et helt liv, havde en forunderlig evne og en insisteren på at se 

mennesket i hver enkelt person før han så på vedkommendes præstationer, meritter, fiaskoer eller ugerninger. Og 

i dette fordomsfrie og ydmyge møde opstod der de rette vækstbetingelser for, at det enkelte menneske kunne gro 

og vokse. 

“There’s a crack in everything. That’s where the light gets in”, sang Leonard Cohen. Der er en revne i  alting. Det er 

dér, hvor lyset slipper ind. Det var netop denne revne, denne sprække, som den afdøde lærer insisterede på at 

finde i enhver elev, som han fik under sine vinger. Hans insisteren på at kigge efter sprækker af lys er en øvelse, 

som jeg vil prøve at minde mig selv om og øve mig på i denne adventstid, som vi er gået ind i. 

For det var sådan Jesus mødte andre mennesker: Her blev de løgnagtige hyrder gjort til de første vidner til ver-

denshistoriens største møde mellem himlen og jorden; her fandt udstødte kvinder oprejsning og blev mødt som 

ligeværdige mennesker; her blev taberne inviteret ind i fællesskabet og med til fest. Og forunderligst af alt: Mon 

ikke også Jesus kan se lyset igennem sprækken – selv hos mig? “There’s a crack in everything. That’s where the 

light gets in.” Der er en revne i  alting. Det er dér, hvor lyset slipper ind. Spejd efter lyset – og følg det! 

Tulsi Devi 

Manjula Devi 


