
  

 

   

 BUDBRINGEREN 

    efterår 2021 

Kom til årsmøde for Dansk Kherwara Mission - søndag d. 10. oktober. 

Program: 

10.30 Gudstjeneste i Hørup kirke (Kirkebakken 10, 8620 Kjellerup)  

11.45 Frokost og årsmøde i Kirkecentret (Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup)  

12.30 Årsberetning – indblik i hvad der er sket i de sidste to år og hvad vi skuer fremad mod. 
Desuden lotteri og mulighed for køb af div. strikkeartikler m.m. 

15.00 Kaffe og kage  

15.30 Tak for i dag. 
 
 Tilmelding senest d. 8. oktober til Niels Peder Bjærre, 24 24 16 88 / np@bjaerrekjellerup.dk  

Tilbage til det normale – og dog så langt fra… 

 

Det er ikke kun her i Danmark, at vi nyder, at hverdagen stort set igen er vendt tilbage “som før corona”. 

Også i Kherwara er samfundet og livet så småt igen begyndt at være tilbage til det vante, om end i et an-

det tempo end herhjemme. De store piger (9.-12. kl.) er begyndt i 

skole igen og fylder pigehjemmet (som midlertidig er flyttet til lo-

kaler ved skolen ved siden af) med liv og lyse pigestemmer. Den 

nye hostelbygning er gået ind i den afsluttende fase og forventes 

klar til brug i løbet af de næste par måneder. 

Men hvor vi i Danmark synes, at vi er “tilbage igen som før”, så er 

det en anden hverdag, der spirer frem i Indien end den var før 

pandemien: Tusinder har mistet deres job og har været trængt 

socialt og økonomisk. Også i Kherwara og omegn. Så der er sta-

dig brug for forbøn og hjælp – f.eks. igennem vores samarbejds-

partner, MAS’ arbejde i området. 

DANSK KHERWARA MISSION 

Det nye pigehjem er ved at tage form. 



 

”Jeg vil være taknemmelig resten af mit liv” 

 

Karishma Aahari, der tidligere er blevet omtalt her i Budbringeren, går i 12. 

klasse i Kherwara. Hun har boet på pigehjemmet, siden hun gik i 7. klasse. 

Karishma er den næstældste af seks søskende. Hendes mor er alene med 

børnene. Karishmas far døde for mange år siden og moren giftede sig igen 

efterfølgende. Den nye mand forlod dem efter, at Karishmas mindre sø-

skende var kommet til. Karishmas mor stod igen som eneforsørger og hav-

de svært ved at klare det alene med seks børn. Karishma flyttede derfor ind 

på pigehjemmet. Nu går alle seks børn i skole. I et land med høj arbejdsløs-

hed har Karishmas mor været heldig at få et fast rengøringsarbejde på sy-

gehuset og gør hvad hun kan for at skaffe penge til skoleuniformer, skole-

bøger osv. til sine børn. 

På vej mod drømmejobbet 

Karishma er glad og ser lyst på fremtiden. ”Jeg vil være taknemmelig resten af mit liv over de muligheder 

jeg har fået på pigehjemmet,” siger hun. Hun har en drøm om at komme til at arbejde med i Indiens offentli-

ge administration i fremtiden, og hun er godt på vej mod drømmejobbet. Trods corona og nedlukninger af 

skoler og pigehjemmet hænger hun godt i med skolearbejdet ved hjælp af undervisning på en mobiltelefon. 

Hun ved, at det kræver ihærdighed at få opfyldt sin drøm. 

 

TAK 

En stor og varm tak skal lyde til alle jer, der gjorde det muligt for os at sende 50.000 kr. til 

coronahjælpepakker til de mest trængte familier med små børn i Kherwara og opland. 

Hjælpen blev givet gennem vores samarbejdspartner, MAS, som har et stærkt og forgrenet 

netværk i området og derfor kender familiernes behov. 

Karishma drømmer om at komme 

til at arbejde i Indiens offtentlige 

administration. 

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) 


