
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

DANSK	KHERWARA	MISSION	
BUDBRINGEREN	

påsken	2020	

KRISTUS	ER	OPSTANDEN!	–	ja,	sandelig	opstanden!	
Sådan	lyder	det	verden	over,	når	alverdens	kristne	fejrer	påskens	forunderlige	budskab	–	også	selvom	vi	
i	disse	isolationstider	må	råbe	højt,	for	at	andre	kan	høre	os,	fordi	vi	må	passe	på	hinanden	ved	at	holde	
afstand.		
Men	at	Jesus	er	opstået	fra	de	døde,	er	hele	krumtappen	i	den	kristne	tro	og	den	trossandhed	der	gør,	at	
hvad	vi	end	får	at	kæmpe	med,	så	vi	tør	tro	på,	at	Jesus	har	det	sidste	ord	og	vil	gøre	alting	nyt!		
I	mellemtiden	må	vi	følge	Paulus’	opfordring	til	os	om	at	

være	glade	i	håbet,		
udholdende	i	trængslen		
vedholdende	i	bønnen!	(Rom	12,12)	

TAK	at	du	som	læser	gennem	din	bøn	og	støtte	bidrager	til,	at	også	indiske	piger	kan	stå	op	til	en	ny	dag		
med	håbet	og	drømmene	intakt	–	også	på	trods	af	menneskelivets	sårbarhed	og	omskiftelighed.	

Mål:	At	overflødiggøre	sig	selv…	
Hvad	er	succeskriteriet	for	et	lille	missionsselskab	som	
Dansk	 Kherwara	 Mission?	 Det	 må	 være	 at	
overflødiggøre	 os	 selv!	 Målet	 er	 nået,	 når	 vores	
målgruppe	selv	er	 i	stand	til	at	fortælle	andre	om	den	
kristne	 tro	 og	 selv	 kan	 tage	 sig	 af	 de	 fattige	 og	
nødlidende	i	deres	lokalområde.	
Der	er	vi	 ikke	endnu…	men	vi	er	godt	på	vej!	 I	mange	
år	 er	 indsamlingen	 i	Danmark	primært	 blevet	 omsat	 i	
at	sørge	for	driften	af	pigehjemmet	i	Kherwara	og	sikre	
pigerne	 rettigheder	 og	muligheder	 for	 uddannelse	 og	
sundhed	kombineret	med	en	god	og	tryg	barndom	og	
forkyndelse	af	evangeliet	om	Jesus.		
	

Nu	 står	 vi	 i	 den	 situation,	 at	 vores	 mangeårige	
samarbejdspartner,	BDTA,	er	kommet	økonomisk	på	
fode	 igen	 og	 derfor	 reelt	 er	 i	 stand	 til	 at	 overtage	
hele	 driften	af	 hjemmet.	Dette	er	 også	 tilfældet	 for	
øjeblikket,	 idet	BDTA	(lige	som	pigehjemmet)	endnu	
ikke	har	den	fornødne	tilladelse	til	at	modtage	penge	
fra	udlandet.	Det	betyder	dog	langt	fra,	at	vores	rolle	
på	 pigehjemmet	 er	 udspillet,	 men	 giver	 os	
tværtimod	 større	 muligheder	 for	 at	 omsætte	 vores	
penge	 til	 andre	 projekter	 på	 og	 omkring	
pigehjemmet.	Et	 lille	udsnit	af	disse	nye	muligheder	
præsenteres	på	bagsiden.	
	

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).	Kasserer:	Birgit	Bertelsen	(4040	4673)	



	
	
	
	
	

Nyt	fra	Indien	
Her	er	en	lille	oversigt	over	de	mange	nye	tiltag,	som	vi	har	iværksat	i	Kherwara	og	omegn	i	
forbindelse	med	Anne-Birthes	og	Benediktes,	Patrichas	og	Dans	ophold	i	februar	og	marts.	

Fra	tabu	til	italesættelse	
Som	 vi	 tidligere	 har	 omtalt,	 er	 menstruation	 et	 stort	 tabu	 i	 Indien	 med	
mange	 sociale,	 uddannelses-	 og	 helbredsmæssige	 komplikationer.	 Patrichia	
Ottsen	 havde	 mulighed	 for	 at	 forene	 et	 feldtstudie	 med	 undervisning	 og	
opfølgning	om	emnet	for	både	pigerne	på	hjemmet	og	for	kvinder	i	de	lokale	
landsbyer.	 Der	 blev	 således	 afholdt	 to	 workshops	 med	 formål	 at	 uddanne	
kvinder	 i	 hygiejne,	 krop	 og	 rettigheder.	 De	 fik	 også	 instruktion	 i,	 hvordan	
man	 syr	 menstruationsartikler	 og	 fik	 hver	 en	 startpakke,	 så	 de	 kan	 starte	
derhjemme.	Alle	produkter	er	lavet	af	materialer,	som	er	tilgængelige	lokalt,	
og/eller	genbrug.	

Demokrati	–	en	by	i	Rusland	Indien	
Det	er	ikke	nok	at	lære	om	demokrati	–	det	skal	også	praktiseres.	Så	
pigerne	 fik	 et	 pengebeløb,	 som	 skulle	 bruges	 på	 en	 ting,	 som	 alle	
skulle	have	glæde	af.	Derefter	 skulle	de	præsentere	deres	 idéer	 for	
hinanden,	 hvorefter	 de	 stemte	 på	 hinandens	 forslag.	 Det	 blev	
(næsten)	 enstemmigt	 vedtaget	 at	 købe	 en	 lille	 højtaler,	 så	 pigerne	
kunne	høre	Bollywoodmusik	og	danse	til.	Nu	skal	de	bare	finde	ud	af,	
hvem	der	skal	bestemme	over	fjernbetjeningen…	
	

Færdig	med	skolen.	Hvad	så?	
Mange	 af	 pigerne	 på	 hjemmet	 drømmer	 om	 at	 få	 sig	 en	
uddannelse.	 Desværre	 har	 pigerne	 et	 meget	 ringe	 kendskab	 til	
hvilke	muligheder	og	rettigheder	de	reelt	har	mht.	dette.	F.eks.	kan	
pigerne	 ansøge	 om	 midler	 til	 dækning	 af	 skoleudgifter	 igennem	
staten,	 men	 ingen	 af	 dem	 vidste	 hvordan.	 Derfor	 var	 det	 stor	
glæde	at	have	besøg	af	Arun	Solviya,	som	på	en	god	og	sjov	måde	
vejledte	 pigerne	 i	 de	 mange	 muligheder	 de	 har	 for	 uddannelse	
efter	endt	skolegang.	Vi	ønsker	at	gentage	succesen	næste	år!		
	

Ny	samarbejdspartner	–	nyt	arbejdsområde	
Det	er	os	en	glæde	at	præsentere	vores	nye	samarbejdspartner,	MAS	–	en	indiskfunderet	
NGO,	 som	 arbejder	 blandt	 børnefamilier	 med	 særligt	 fokus	 på	 gravide	 og	 ammende	
kvinder	og	 deres	 nyfødte	børn.	 Som	så	mange	andre	 ting	 i	 Indien	er	der	 egentlig	ganske	
gode	og	gratis	 tilbud	 til	 landets	 indbyggere	 –	problemet	 er	ofte,	at	 få	 benytter	 sig	af	det	
pga.	analfabetisme	og	manglende	information	om	rettigheder.	Det	gælder	også	kvindernes	
mulighed	 for	 at	 kunne	 føde	 på	 veludstyrede	 hospitaler,	 hvor	 børne-	 og	 mødre-
dødeligheden	er	markant	lavere,	end	hvis	de	føder	hjemme.	
MAS	er	 tilstede	ude	 i	 landbyerne	med	 information	og	 tilsyn	 –	 et	 arbejde	 som	vi	 i	 Dansk	
Kherwara	Mission	finder	yderst	vigtigt	og	derfor	forsøgsvis	vil	støtte	det	næste	års	tid.		
	
Vi	ønsker	os	babyhuer	og	-tøjdyr.	Så	hvis	du	ønsker	et	kreativt	projekt	i	denne	isolationstid,	
modtager	vi	gerne	disse	ting!			
	

Hjælp	til	selvhjælp	
Der	er	indkøbt	en	god	symaskine	til	pigehjemmet	og	den	
pædagogiske	leder,	Lilly,	samt	tre	piger	blev	oplært	i,	hvordan	de	
reparerer	skoleuniformer	og	andet	tøj.	Og	hvem	ved?	Måske	nogle	af	
pigerne	ser	dette	som	en	karrierevej…?		
	


