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Kære alle
[formandens nytårstale. Læses med royal stemmeføring.]

Et år er gået og et nyt er begyndt. Tider går
og kommer, forlades og modtages og tidernes
skiften slider det kendte ned, når forandringens
vinde blæser. Sommetider ænser vi knapt nok
forgængeligheden og forandringen – og nogle gange sker forandringen så pludseligt, at vi
ikke kan følge med.

Også her i Dansk Kherwara Mission mærker
vi tidernes langsomme og hurtige forvandling af tingenes tilstand: Der er stadig behov
for mission og diakoni i de fjerntliggende,
oversete landsbyer i Indien og Pakistan, hvor
vi gennem årtier har været tilstede. Rutinerne
på pigehjemmet i Kherwara hjælper til at få
hverdagene til at fungere, og dagene bliver til
uger, til måneder og år. Men der er også “lurk
i luften”. Økonomien i Indien raser derudad
og skruer levestandarden såvel som priserne
i vejret. “Kan vi følge med?” spørger vi os
selv her hjemme på de nordligere, statiske
himmelstrøg. “Kan vi holde kadencen? Kan
inderne efterhånden selv tage sig af deres
egne? Er vi overflødige?” Nødvendige men
svære spørgsmål.
Svaret på disse spørgsmål kan minde om

selve beskrivelsen på det Guds rige, som
vi ønsker at arbejde med på: Allerede – og
endnu ikke:
Jovist, inderne kan i højere grad end tidligere
tage vare på deres fattige – og derfor bliver
vor indsats også med tiden mere og mere
overflødig.
Og dog ikke endnu: Lige som man heller ikke
kaster sit barn ud på det dybe vand første
gang, det skal lære at svømme, således vil
det også være uansvarligt at trække sig ud
af årtiers langmodige arbejde i et stadigt
skrøbeligt samfund.
Der er stadig behov for vores trofaste støtte.
Der er stadig behov for vores trofaste forbøn.
Godt nytår!
GUD BEVARE JER!
Anders Engrob Jørgensen
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Pigerne har det godt
Skrevet af Anne-Grethe Langergaard Andersen
11 dejlige dage i Kherwara skal nu kortes ned til én artikel. Det er en vanskelig
opgave, og jeg kan umuligt få plads
til alt det, som jeg gerne vil fortælle.
Men overskriften siger det allermest
nødvendige og vigtigste.
Vi, der var i Kherwara, er Anne-Birthe Ottsen fra Sorø, der er bestyrelsesmedlem i
og fundraiser for Dansk Kherwara Mission
og Anne-Grethe Langergaard Andersen
fra Nykøbing F., som er kirke- og kulturmedarbejder i Toreby Sogn og ganske ny
i forhold til Dansk Kherwara Mission.

Jeg er flere gange blevet spurgt, om det
nu er rigtigt, at der går køer på gaden i
Indien, og ja, det er rigtigt. I første sving
på vej ud fra lufthavnen mødte vi en ko
på vejen. Man bliver bombaderet med
sanseindtryk i Indien, som er så anderledes end Danmark. Der er masser af
farver til øjnene. Kvinderne er meget
smukt og farverigt klædt på og en skarp
kontrast til de også farverige, men slidte
og ramponerede bygninger og køretøjer.
Ørerne fyldes af lyden af altid dyttende
biler, nogle endda med meget fantasifulde horn. Smagssansen pirres med stærk
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Angeli og Sunki Bai

Anne-Grethe og Anne-Birthe på tur til Indien
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Man kan altid finde et smil på pigehjemmet

mad og skøn chai, lugtesansen møder
forurening, der af og til kradser i luftvejene
og følesansen mærker små pigehænder,
der lige skal mærke på vores lyse hud eller
give et kærtegn.
På hostlet er der nu 60 piger, og det er et
meget godt antal, da det giver god plads
og ro. Til at tage sig af pigerne er der
“hostelmor” Sonu Bala og to medhjælpere,
Basanti Bai og Sunky Bai (Bai betyder tjener
og knyttes til deres navn). Pigerne kalder
dem bare bai, men vi insisterer på at bruge
deres navne. Der er også kokken Hira Lal,
hans medhjælper Bobli Bai og vagtmanden
Anil. Alle bor på hostlet.
Hostlet hjælper ikke kun pigerne
Sunky Bai har været på hostlet et års tid.
Hun er ca. 60 år tror vi, men hun ved det
nok ikke helt og hun kan ikke læse og
skrive. Hun blev gift som ung, men fik ikke
nogle børn. Derfor tog manden en kone
nummer to, og med hende fik han børn.
Sunky Bai blev hos manden og hans nye
familie, hvad skulle hun ellers gøre? Der

er ingen tvivl om, at hun har været sidst
i rækken til mad, men først i rækken til
arbejde i den familie. Børnene blev voksne
og manden døde. Sunky Bai har boet hos
dem som en slags hushjælp og ikke som et
ligeværdigt familiemedlem.
På billedet længst til venstre ses Sunki Bai
og Angeli, som er en af hostelpigerne.
Angelis mor har også været på hostel, da
hun var barn. Moderen er en stærk kvinde,
der føler et stort socialt ansvar. Hun hørte
om Sunky Bai og medvirkede til at få hende
ansat på hostel, hvor hun nu arbejder og
gør det godt. Hun var meget tynd da hun
kom, men har taget på og er livet op.
En dag skulle Sunky Bai følge fem af de
store piger til en bod, hvor de skulle købe
hårelastikker. Jeg fik lov at gå med, og
ved boden spurgte jeg Sunky Bai, om der
var noget hun gerne ville have. Sunky Bai
viste, at hun ikke havde nogen elastik i sin
fletning, og fandt en, hun gerne ville have.
Jeg købte den og en mere og spurgte, om
der var mere hun ønskede sig. Hun pegede
på en fingerring som også blev købt.
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Det summer af kreativitet på pigehjemmet

Da vi kom tilbage til hostel viste Sunky
Bai stolt sin nye ring til pigerne, som delte
hendes glæde. Ringen kostede en krone! I
kontrast til dette kæmper børn og voksne
i Danmark med at finde på noget at ønske
sig til jul og fødselsdag, for vi mangler ikke
noget, og køber bare det, vi har brug for.
Skabelse og kreativitet
Hver aften ca. 18.15. har pigerne Evening
Prayer (andagt/bibeltime). Det foregår oftest
således: Pigerne synger sange, som de kan
udenad og gerne med fagter eller dans til.
Både pigerne og de voksne beder bønner,
og en af pigerne læser en bibeltekst valgt af
Sonu Bala, der måske også knytter en kommentar til det læste.
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En aften var det dog nogle af de ældste
piger, der stod for bibeltimen, hvor de fortalte
beretningen om Abraham, der skulle ofre
Isak samtidig med, at de viste beretningen på
flonellograf. Tre gange mens vi var der, stod
vi for bibeltimerne. Vi fortalte på engelsk og
Arun oversatte til hindi. En af vores bibeltimer
handlede om skabelsen. Bibelhistorien blev
fortalt, understøttet af en række billeder og
derefter skulle pigerne være kreative og selv
skabe dyr og planter af piberensere, fjer og
små pomponer.
Det er en opgave, som for danske børn
vil virke meget let og velkendt, men i det
indiske skolesystem stilles der ikke mange
åbne spørgsmål, og refleksion og abstrakt
tænkning er ikke det, man praktiserer mest.

af egen lomme. Vi fandt også ud af, at nogle
piger ikke længere var på hostlet, fordi deres
familie ikke kunne betale. Det var bare ikke
den begrundelse, som de havde givet Arun,
da de flyttede pigerne. Måske var de flove
over, at være så fattige. Havde han vidst det,
så havde han nok betalt for dem også. De piger vil både vi og deres forældre gerne have
tilbage til hostlet, hvis det bliver økonomisk
muligt. Samtidig vil vi gerne aflaste Arun for
denne post, om end han selv har påtaget sig
den. Derfor vil vi gerne, som noget helt nyt,
tilbyde dig at blive sponsor for en af pigerne!
Du indgår en aftale om at betale 100 kr. pr.
måned, og for de penge betaler du pigens
skolepenge og udgifter til skoleudstyr. Dansk
Kherwara Mission betaler stadig for at hun
bor på hostel. Vi klarer alt papirarbejdet, og
det gør vi frivilligt, så alle pengene går udelukkende til pigens skoleudgifter og beløbet
er fradragsberettiget for dig. Det vil koste
dig ca. 2 kr. om dagen, men gøre en verden
til forskel for den pige, som du sørger for
kommer i skole og dermed får grundlaget for
et væsentligt bedre liv. Momta her på billedet
er en af dem, der mangler en sponsor – det
kunne jo være dig?
Derfor kan sådan en opgave godt være svær
at løse for en indisk pige, der aldrig har set en
piberenser før. Der blev gået til opgaven med
glæde og iver og skaberevnen var stor. Da
vi tog hjem var væggene i samlingsrummet
ikke længere tomme.
Skal du være sponsor for en pige på hostel?
Undervejs havde vi flere samtaler med Arun
om økonomien på hostlet. Det er ikke nemt
at få pengene til at række, og inflationen i
Indien er høj. Pigernes familier betaler selv
skolepengene for deres datter og beløbet er
blevet fordoblet ved dette skoleårs start. Enkelte af familierne har dog ikke råd til denne
udgift, og Arun betaler de pigers skolepenge

Kherwara Missionens Budbringer

7

Billeder fra turen

1
1 	

2

Er der noget så lækkert, som at nyde en is
på en varm solrig dag?

3

2	

Anne Birthe elsker at forkæle pigerne med
frisk frugt.

3
4

Pigerne elsker, når vi tager på tur.

	
Hjemme i Danmark hækler og strikker tre
dygtige damer ponchoer til pigerne, hvilket
bringer både glæde og varme i de kolde
vintermåneder.

5

 t hyggeligt legehjørne til pigerne - håber
E
de vil få glæde af det.

8 Kherwara Missionens Budbringer

6
7



En dejlig legeplads.

 agtmanden havde ønsket ny varm
V
trøje sidst jeg var der, så det opfyldte jeg.
	Er der nogle, der ligger inde med garn, som
de vil af med, modtager vi det meget gerne.
	Kontakt Anne-Birthe på mobil 50477454.

4
5
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Juleafslutning

Skrevet af Patricha Ottsen

Her ses billeder fra årets juleafslutning på pigehjemmet d. 15. december. Pigerne kom tilbage på skolebænken d. 10 januar.
Hvert år i december summer pigehjemmet af travlhed. Pigerne øver
danse, sange og krybespil, pynter op
og gør klar - for årets juleafslutning er
på vej.
Forældrene er inviterede til spisning,
hvorefter pigerne viser deres show.
Herefter kommer julemanden på besøg, og hver pige får en gave bestående af et sæt hverdagstøj.

Kontaktoplysninger
www.kherwara.dk
Formand og redaktør,
sognepræst
Anders Bo Engrob Jørgensen
Digterparken 1
8620 Kjellerup
Tlf. 41 58 62 93
E-mail: abj@km.dk

Missionssekretær
Henrik Sørensen
Svendborgvej 460
5260 Odense S
Tlf. 65 95 80 10
E-mail: hds@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Svend-Erik Nielsen
Kristtornvej 51
3300 Frederiksværk
Tlf. 53 63 55 07
E-mail:
svend-erik-nielsen@outlook.dk

Opsætning af blad
Louise Lindberg
Allégade 4b, st
6100 Haderslev
Tlf. 42 40 66 50
E-mail:
louise.m.lindberg@gmail.com

Fundraiser, foredragsholder
og bestyrelsesmedlem
Anne-Birthe Ottsen
Storgade 8A
4180 Sorø
Tlf: 50 47 74 54
E-mail:
annebirtheottsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Irene Lohals Meier
Fasanvej 31
5863 Ferritslev
Tlf. 27 12 43 26
E-mail: irenelohals@gmail.com

Kasserer
Birgit Bertelsen
Tømrerparken 14
4180 Sorø
Tlf. 40 40 46 73
E-mail: bber@mail.dk

Bestyrelsesmedlem og
rejsekonsulent
Patricha Jeppe Ottsen
Hospitalsgatan 5
22353 Lund, Sverige
Tlf. 60 63 15 75
E-mail: p.ottsen@hotmail.com
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Bestyrelsesmedlem og
kontaktperson for volontørudvalg
Peter Høyerup
Tlf. 61 46 18 70
E-mail: hoyerup@gmail.com

Andagt
Skrevet af Anders Engrob Jørgensen

GUD, giv mig SINDSRO til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. MOD til
at ændre de ting, jeg kan. Og VISDOM
til at se forskellen

Ovenstående bøn kaldes også for “sindsrobønnen”, og bliver ofte brugt i f.eks. Anonyme Alkoholikere. Med tiden er jeg blevet
rigtig glad for denne bøn – en bøn, som jeg
gentagne gange må minde mig selv om, og
som hjælper mig til at vælge mine kampe
med omhu.
For der er bare nogle ting, som ligger uden
for min indflydelsessfære. Ting og omstændigheder, som jeg hverken har eller skal
have kontrol over, og som jeg derfor må
give slip på og overlade i Guds varetægt.
Dette gælder også områder, hvor jeg ville
ønske, at jeg kunne kontrollere og præge
andre mennesker eller begivenheder med
min egen dagsorden.
Og så er der de ting, som er inden for min
indflydelsessfære. De ting og omstændigheder, som Gud har betroet mig at tage
vare på og tage ansvar for. Det gælder både
de ting jeg har tendens til at negligere, men
måske i endnu større grad de ting, som jeg
helst vil løbe fra, fordi jeg er ræd for, om jeg
nu formår at løfte ansvaret.

Nogle gange er det tydeligt for mig hvor
grænsen går mellem det, jeg skal overlade til Gud og det, som ligger på mit bord.
Andre gange er det en tåget gråzone. Og da
har jeg brug for visdom til at gennemskue,
om det er den ene eller anden kategori.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er
sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt,
og min byrde er let. (Matt 11,28-30)
Det er ikke meningen, at vi skal slide os
trætte ved at være gud i vores eget liv.
Jesus vil give os gode redskaber til at bære
de opgaver han har til os.
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Returadresse: Jørn Lindberg, Peter Damsvej 9, 4180 Sorø

B

BESTIL ET FOREDRAG
Oplev et fantastisk foredrag om
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:
50 47 74 54

Følg pigehjemmet
og vores arbejde

f

www.facebook.dk/danskkherwaramission

Dansk Kherwara Mission
MobilePaynummer: 28 63 99 64
giro-netbankindbetaling: +01 +3026167
Indbetaling via kontooverførsel:
Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 0003026167
Ønskes girokort? Ring da til Birgit. (Se kontakt information s. 10)
Hvis du ønsker at få skattefradrag af din støtte, skal vi have dit cpr-nummer, kontakt da Birgit
Husk at anføre navn og adresse i betalingen.

