
  

 

   

 BUDBRINGEREN 

    sommer 2021 

Årsmøde i Dansk Kherwara Mission 

Søndag d. 10. oktober i Kjellerup 
 

Vi håber at se mange af vores støttere til en opmuntrende, informativ og glædelig dag. Hør om Dansk 
Kherwara Missions arbejde under coronapandemien, vores udfordringer og muligheder. 

Program for dagen: 

10.30 Gudstjeneste i Hørup kirke (Kjellerup) 

12.00 Frokost og årsmøde i Kirkecenteret. Indien i ord og billeder: Året der gik og et forsigtigt blik frem-
ad. Lotteri og mulighed for køb af div. strikkeartikler m.m. 

15.30 Tak for i dag 

 

Tilmelding senest torsdag d. 7. oktober til Niels Peder Bjærre, 24 24 16 88 // np@bjaerrekjellerup.dk  

Et skridt frem – og to tilbage 

Om situationen i Indien 

Som mange af vore læsere nok er bekendt med, har coronapandemien slået til med 
fornyet styrke i Indien og har mange steder skabt kaos og død. Også i Kherwara har 
der været en voldsom stigning i smitten, så at byens marked, hvor hen ved 90% af al 
handel i byen foregår, er lukket ned. Det udfordrer byens indbyggere i at skaffe nok 
fødevare. 

Pigehjemmet er ligeledes atter lukket helt ned. Vi var ellers så fortrøstningsfulde, da 
de ældste af pigerne kom tilbage i februar efter et års nedlukning og alt igen så småt 
var tilbage til det normale. Men altså kun for en tid. Nu står alle bygningerne igen 
tomme, og al undervisning er suspenderet.   

De store piger tilbydes desværre ikke IT-undervisning, som vi kender det her i lan-
det. Mange piger ejer desuden ikke en telefon, så det ville alligevel være umuligt at 
deltage.  

Kun ganske få er så heldige at have en telefon. Det gælder bl.a. Karisma, som vi 
tidligere har skrevet om på Facebook. Hun prøver at tilegne sig viden under de æn-
drede vilkår – dog uden hjælp fra hendes lærer. 

Den Indiske regering giver gratis vaccination til alle, men også i dette tilfælde kræver det et enormt oplys-
ningsarbejde i de afsidesliggende landsbyer, hvor vores nye samarbejdspartner, MAS heldigvis er tilstede. 

DANSK KHERWARA MISSION 

Karisma er én af de få piger,  

der har en telefon de kan 

modtage undervisning på. 



 

Nødhjælp til Kherwara’s familier 

 

Med hjælp fra MAS, er det nu muligt for os at uddele nødhjælpspakker til Kherwara’s hårdest ramte familier.  

Lys i mørket 

Som vi har beskrevet tidligere, er det svært for familier i Kherwara at købe mad, grundet coronarestriktioner-

ne. I den kommende tid, kommer det hele til at se lysere ud, takket være vores partner, MAS. Med vores 

hjælp kan de nu uddele hjælpepakker til de hårdest ramte familier i Kherwara. Disse pakker indeholder alt 

hvad en familie behøver for at overleve, samt beskytte sig imod Coronavirusset; grøntsager, ris, bønner og 

linser, samt sprit, masker og håndsæbe.   

Hvorfor gravide kvinder?  

Som altid, har MAS særligt fokus på familier med gra-

vide og ammende kvinder. Og det er der en særlig 

grund til. I en indisk husstand i hungersnød, vil det ty-

pisk være kvinden, som har det største kalorieunder-

skud. Dette er et spørgsmål om både kultur og 

”moderinstinkt”. Kvinderne vil nemlig ofre deres egen 

portion for at sørge for at mand og børn bliver mætte. 

Dette går ud over kvinden selv, men også det foster, 

hun bærer på, hvis hun er gravid, samt børn som skal 

ammes.  

Forbøn for nødhjælpsuddeler 
Coronasituationen har været en omvæltning for os alle sammen, også et lille missionsselskab som vores. 
Pigehjemmet er lukket ned for anden gang, og det er ikke muligt for os at rejse til Indien. Vi er derfor utroligt 
taknemmelige for MAS og for deres fantastiske arbejde. De sætter gang på gang deres helbred på spil for 
at hjælpe familier i Kherwara. Vi håber derfor at I vil hjælpe os, ved at bede for MAS og for familierne de be-
søger. 
 

Vil du støtte nødhjælpspakkerne til familierne i Kherwara? Indbetal din støtte på Mobile Pay 345606 
eller bankoverførsel: Reg: 1551 konto: 0003026167. Skriv ”corona-pakke” samt dit navn og cpr nr i 
tekstfeltet.Cpr nr. er kun nødvendigt, hvis du ønsker skattefradrag. Tusind tak for ethvert bidrag! 
 

 

 

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) 

 
Tak og bed for Indien 

TAK for… 

samarbejdet med MAS, som gør et betydningsfuldt arbejde blandt fattige kvinder 

at den voldsomme coronasmitte ser ud til at være aftagende 
 

BED for… 

at pigerne fra pigehjemmet i Kherwara har det godt hjemme i deres familier 

at coronapandemien snart må slippe sit tag, og hverdagen må vende tilbage 

at hjælpen gennem MAS må nå frem og blive til gavn og glæde for de trængende  

at mange indere må finde håb og trøst i budskabet om Guds kærlighed gennem Jesus 

MAS tager fortsat på hjemmebesøg i landsbyerne.  


