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Lille forskel – omvæltende betydning 

God is nowhere 

God is now here 

Direkte oversat står der øverst: “Gud er ingen steder” og nederst: “Gud er nu her”. De to sætninger har identiske 

bogstaver, men det lille mellemrum mellem w og h gør, at de to sætninger står i modsætning til hinanden og re-

præsenterer to forskellige livsanskuelser: Enten findes Gud ikke – eller også gør han, og så er han lige her og nu 

iblandt os! Og den lille “sprække”, der afgør hele forskellen, er Jesu tomme grav påskemorgen. Paulus sætter det 

hele på spidsen, når han skriver: “Er Kristus ikke opstået (…) er vi de ynkværdigste af alle mennesker” – men hel-

digvis fortsætter han: “Men nu er Kristus opstået fra de døde!” (1 kor 15)  

Derfor genlyder det også i alverdens kirker påskedag: Kristus er opstanden – ja, sandelig opstanden! Vi har brug 

for hver dag at blive mindet om det mellemrum, som Kristus skabte påskemorgen, og som gør en verden til for-

skel. Og vi har brug for at fortælle det videre! 

”Håb” midt i Corona 
Mukesh Salvi er projektleder for MAS’ ”Projekt Håb”, som arbejder 

med gravide og ammende kvinder i Kherwara. Han har drukket en kop 

chai med Patricha Ottsen over Skype, for at fortælle om sit arbejde: 

”COVID-19 har påvirket os alle og især fattige blev hårdt ramt” fortæl-

ler Mukesh. MAS har derfor i samarbejde med DKM delt nødhjælps-

pakker ud til de hårdest ramte familier med alt fra mad til mundbind. 

”Mange af kvinderne, vi arbejder med, er analfabeter,” fortæller Mukesh. ”de ved derfor ikke, hvordan de skal be-

skytte sig selv og deres familier imod corona - de kender heller ikke til deres rettigheder, og ved f.eks. ikke, at de kan 

føde gratis på hospitalerne eller har ret til barsel. Derfor giver vi dem råd om hygiejne og god kost og hjælper dem 

med dokumenterne”.  Og det har MAS gjort godt! Trods COVID-19 restriktioner, har MAS nemlig formået at støtte 

180 gravide og ammende kvinder.   

MAS plejer at afholde gruppesessioner i stedet for hjemmebesøg, så deres arbejdsbyrde er flerdoblet over det sidste 

år. Da jeg spørger Mukesh om han glæder sig til at slippe for de mange timer i en varm bil hver dag, smiler han kækt 

”Ja, for så kan jeg bruge mere tid med mit nyfødte barn!” 
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Tak til de frivillige!  

Forskellige steder i Danmark har flittige og dygtige frivillige lavet 

børnetøj, bamser og legetøj. Vi har sendt det til vores samarbejds-

partner, MAS, der er i fuld gang med at dele det ud i landsbyerne. 

Især i denne tid er der ekstra brug for hjælp pga. coronasituatio-

nen i Indien. Mange familier mangler de helt basale fornødenhe-

der til at klare hverdagen. Tøj og legetøj til børnene gør derfor god 

gavn i en svær tid. En kæmpestor TAK skal lyde til alle de frivillige, 

der har lavet de fine ting! 

 

Nyt bestyrelsesmedlem 

Mit navn er Julie, og jeg er nyt medlem af bestyrelsen.  Jeg bor i Aarhus og arbejder 

som jurist i et fængsel. I 2019 besøgte jeg pigehjemmet for første gang, og det var 

både overvældende, livsbekræftende, fantastisk, barsk og meget mere. Men jeg for-

tryder ikke et sekund, at jeg tog afsted – faktisk ville jeg ønske, at jeg kunne være 

blevet der i meget længere tid.  

Jeg glæder mig helt vildt til at være en del af foreningens bestyrelse. Samtidig glæder 

jeg mig også til at komme til Kherwara igen og mærke den fantastiske forskel, vi sam-

men kan gøre.  

 

Regnskabet 2020. 
Coronapandemien satte også sit præg på økonomien for Dansk Kherwara Mission i 2020: Vi har indsamlet 26.921 

kr. til møder og indsamlinger, hvilket er 56.428 kr. mindre end 2019. Genbrugsbutikken i Hvalpsund har givet 

36.000 kr., hvilket er 4.000 kr. mindre end årene før. Til gengæld er andelen af personlige gaver steget 11.138 kr. (i 

alt 126.020 kr.). En stor TAK til alle jer, der giver!  

Vi har bidraget med 161.038 kr. i Kherwara – dels til aktiviteter og projekter på pigehjemmet i februar, da Anne-

Birthe, Benedikte og Patricha var i Indien, dels tre projekter via vores samarbejdspartner, organisationen MAS.  

 

Bestil et foredrag. 

Oplev et fantastisk foredrag om livet på Pigehjemmet i Kherwara i Indien fortalt på en 

levende og medrivende måde.  

Kontakt Anne-Birthe Ottsen, hvis din kirke mangler et overskueligt og meningsfyldt 

missionsprojekt med en stor grad af nærhed. Ring og hør mere på tlf. 50477454  

 

 

 

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) 

Årsmøde i Dansk Kherwara Mission søndag d. 10. oktober i Kjellerup 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Dansk Kherwara Mission går en spændende fremtid i møde, som vi gerne vil 

invitere vores trofaste og nye støtter til at være en del af. Nærmere information følger senere. 

Mukesh fra MAS deler det hjemmestrikkede tøj ud.  


