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Kære Læser Indtryk og aftryk
udtrykt af vore to volontører Helene Kronborg og Elisabeth Kjær Sørensen

Efter tre måneder på pigehjemmet i 
Kherwara har vi både fået et unikt indblik i 
en helt anderledes kultur, end vi er vant til, 
og vi har været en del af et projekt, som har 
afgørende betydning for 70 indiske piger. 
Det har både været spændende og udfor-
drende at leve i. Vi har haft en hverdag med 
pigerne, hvor vi har haft mange hyggelige 
eftermiddagstimer med leg, spil og forskel-
lige kreative aktiviteter. Vi har bl.a. malet og 
tegnet, lavet perlearmbånd, perleplader, 
forskellige dyr af toiletruller og karton, lagt 
neglelak, lavet henna, lavet påskekyllinger 

og gækkebreve. Pigerne er også vilde med 
at komme ud på deres ”playground” (lege-
pladsen) og spille bold, kaste frisbee, lege 
fangeleg og finde små dyr. Derudover har 
der været særlige dage iblandt, hvor vi har 
fejret fødselsdage, været med i skole, fejret 
en stor hinduistisk farvefestival kaldet Holi, 
været på vandreture i bjergene og besøgt 
pigernes landsbyer. Vi indførte en søndag-
stradition, hvor vi havde ti piger ad gangen 
med på markedet til fotografering hos en 
fotograf, og efterfølgende gav vi is. 

Hungersnød, krig, flygtningestrømme, 
forfølgelse, klimaforandringer. Katastroferne 
vælter nærmest ind over hinanden så snart 
vi åbner for avisen, fjersynet, internettet, 
radioen. Nøden kan synes så massiv, at vi 
bliver helt handlingslammede: Hvor skal jeg 
begynde? Og hvad nytter det egentlig at 
hjælpe?

Hvordan spiser man en elefant?
Svar: Man tager én bid ad gangen!
Hvordan redder man verden? 
Svar: Man redder ét menneske ad gangen! 

Indrømmet: De mennesker vi i Dansk 
Kherwara Mission hjælper i Indien og 
Pakistan er ikke i fare for at dø, selvom vi 
ikke længere skulle støtte dem. Men 70 års 
arbejde i området har også vist os, at vi ved 
at hjælpe menneske for menneske hjælper 
et helt samfund til bedre vilkår og til håb og 
fred i budskabet om Guds kærlighed.

Glæd jer derfor til dette nummer af vores 
medlemsblad, hvor de to nyligt hjemvendte 
volontører, Helene og Elisabet fortæller om 

deres arbejde i Indien. Læs også om en af 
hverdagens helte, som lader sig stille til 
rådighed og gør en kæmpe forskel for vores 
organisation.
Og husk: Hvordan gør vi sammen verden til 
et bedre sted? Bid for bid!

Forklaringer til regnskab (se s. 8)
Året viser et underskud på 4.179 kr. Vores 
fundraiser prioriterede i første halvdel af året 
tid til at etablere mere langvarige samar-
bejdsaftaler til fordel for foredrag, hvilket vi 
forhåbentlig vil se et afkast af på længere 
sigt. Af samme årsag er kollektdelen faldet. 
Den betydelig øgede gaveindtægt skyldes 
bl.a. gaver fra vore volontører udsendt i 
efteråret 2016 samt foråret 2017. Disse øgede 
indtægter dækker også de betydelige ekstra 
rejseudgifter, som dækker både efterårets 
og til dels forårets volontørophold.
Vore udgifter på dansk grund må siges at 
være på et minimum. Regnskabet afspejler 
dog, at vi til stadighed har brug for hver en 
krone. Så meget desto mere er der grund til 
at takke enhver, som støtter vores arbejde 
økonomisk!

Hvordan spiser man en elefant?

Skrevet af formanden Anders Engrob Jørgensen
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Dét gjorde indtryk

Det har gjort stort indtryk på os at møde 
et land og en flok piger, der på trods af 
fattigdom er glade og taknemmelige for 
livet, hinanden og det, de har. Når vi var med 
ude at besøge pigernes familier i landsbyer-
ne, var det små, fattige lerhuse, der mødte 
os. Alligevel viste pigerne stolt deres hjem 
frem og spurgte, om vi ikke syntes, det var 
smukt? Det var rørende. Det blev på disse 
landsbybesøg meget tydeligt for os, hvorfor 
pigerne har behov for at bo på pigehjemmet, 
da deres hjem og familier er meget fattige. 
På trods af det blev vi mødt med den største 
varme og gæstfrihed, og vi blev budt på 
the og snacks alle steder vi kom. Pigerne 
har ingen legesager, så de er vant til at lege 
med pinde og sten. Derfor oplevede vi en 
overvældende taknemmelighed og glæde 
over de spil, bolde og legesager, vi havde 
med derned.     

Dét var udfordrende

I Indien er næsten alting anderledes end i 
Danmark. Maden, lugtene, farverne, tiden 
og tempoet. Dog var den største barriere: 
Sproget! Pigerne og de ansatte på hjemmet 
kan minimalt engelsk, og da vores hindi er 
endnu værre, måtte vi ty til alternative kom-
munikationsformer. Det har været meget 
udfordrende for os, at vi ikke har kunnet tale 
med pigerne, spørge hvorfor de var kede af 
det eller forklare dem en aktivitet eller leg 
med ord. Dog har det givet os mulighed for 
at opleve, hvordan troen på Jesus binder 
mennesker sammen på en særlig måde 
på trods af alle kulturforskelle, og at man 
vanskeligt kan tale sammen. Det har været 
med til at give os et stærkt fælleskab med 
pigerne. Det har også været stort at opleve, 
hvordan de klynger sig til håbet og lægger 
deres liv i Jesu hænder. 

Dét tager vi med os hjem 

Udover en kuffert fyldt op med indiske sou-
venirs tager vi en oplevelse og læring for li-
vet med os hjem. Vi føler os velsignede over 
at have været en del af projektet i Kherwara 
og en del af pigernes liv for en lille periode. 
Vi har på egen krop set og oplevet, hvordan 
projektet i Kherwara har særdeles stor be-
tydning – ikke kun for pigerne, der bor der, 
men også for deres familier og kommende 
generationer. Pigerne får pga. dansk støtte 
en værdig opvækst, skolegang og senere 
mulighed for uddannelse og job. Det er 
helt unikt for piger fra så fattige områder og 

familier. Vi så hvilken glæde små ting som 
is og hoppebolde kan give. Alt det vi tager 
for givet, men som for dem er noget helt 
særligt. Vi oplevede, at vores tilstedeværel-
se, kram, forkælelse, aktiviteter og nærvær i 
Kherwara var betydningsfuldt for pigerne.  Vi 
oplevede glæden ved at give og fik mindst 
ligeså meget igen i form af deres smil og 
livsglæde midt i fattigdommen. Vi er meget 
taknemmelige for at have fået lov til at lære 
de 70 unikke personligheder at kende. 
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Ikke alle helte bekæmper drager
Skrevet af rejsekonsulent Patricha Ottsen

Den, der har sagt, at helte kun findes med 
en kappe over skulderen og et sværd i bæl-
tet, har tydeligvis aldrig arbejdet i et uland.
Vores helt hedder Torben Olsen og bor i 
Fjenneslev på Sjælland. Han tilbød at hjælpe 
os med renoveringen af en ødelagt toilet-
bygning i Indien – en gerning som har sparet 
vores lille organisation for over 130.000 kr. 

Hvert år kommer monsunen væltende ind 
for fulde drøn med regn og vindstød og 
vælter alt, hvad den kan komme i nærheden 
af. Sidste år var ingen undtagelse. Med lidt 
god vilje kunne man næsten svømme over 
motorvejen, som deler Kherwara i to, og i 
flere uger kunne vi kun vanskeligt kommu-
nikere med vores venner i Kherwara grundet 
overrevne strøm- og internetkabler. Vores 
pigehjem gik desværre heller ikke “under 
radaren”, og fik derfor også en del ødelæg-

gelser: Den gamle septiktank faldt sammen 
under presset og hev et godt stykke af 
muren rundt om hjemmet med sig, og taget 
var ved at falde sammen over pigernes 
toiletbygning. 
Der blev bygget nogle midlertidige støt-
tesøjler i bygningen, men håndværkeren 
mente dog stadig, at hele bygningen skulle 
væltes og genbygges – et projekt som 
hurtigt ville løbe op i 140.000 kr. Et kolossalt 
beløb, som vi meget hellere ville bruge på at 
sende piger i skole. 

Vores fundraiser Anne-Birthe går til vand-
gymnastik med Torben og imellem spark og 
plasken i vandet, fik hun overbevist ham om, 
at han da skulle til Kherwara og rede dagen. 
Jeg selv var på vej hjem efter syv måneders 
rundrejse i Asien, men kunne godt se, at der 
var mere brug for mig i Kherwara end hjem-

me i Sorø, så jeg tog en omvej fra Sydkorea 
til Kastrup via Indien. 
Da Torben og jeg ankom til pigehjemmet kl. 
8 om morgenen efter godt 21 timers trans-
port, kunne jeg personligt godt have brugt 
et bad og en på øjet, men det havde Torben 
slet ikke tid til. Resolut gik han ned på 
pigehjemmet og havde en hel lille hær efter 
sig bestående af en lettere morgengnaven 
og søvndrukken dansker, en forstander og 
omkring ti nysgerrige lokale. Og efter lidt 
hakken, rumsteren og målen, lød der et stort 
”HA!” fra manden. Og så væltede det ellers 
ud med gode nyheder: 

Torben slog hurtigt fast, at vi ikke behøvede 
at rive hele toiletbygningen ned, idet de 
midlertidige støttesøjler var solidt lavet og 
gerne skulle kunne bære vægten af taget i 
mange år endnu. I stedet for at bygge nyt, 
har vi i stedet for kunne nøjes med at fure 
revnerne i væggen, fjerne beplantningen 
rundt om bygningen og grave render, så at 
regnvandet bliver ledt væk fra bygningen i 
stedet for under den. 
Vi har købt materialer for ca. 100 kr. og har 
haft to mænd til at arbejde inde såvel som 

ude i et par dage, men rundt regnet har hele 
projektet kostet ca. 1000 kr.! … og det er jo en 
noget anden historie end 140.000 kr.
Men også mht. septiktanken har vores helt 
reddet os for en masse udgifter: 
Den lokale håndværker gav et tilbud på en 
ny, moderne septiktank på 10.000 kr. Det 
synes vi begge lød lidt dyrt. Men efter at 
have gravet den sammenfaldne septiktank 
op (en oplevelse der var overaskende lidt 
traumatiserende!) kunne vi se, at den blot 
trængte til et nyt låg. 
Så et nyt låg til tanken blev designet i samar-
bejde med den lokale håndværker – en 
proces, som skabte både latter og hævede 
øjenbryn fra begge parter, men som jeg tror, 
at alle lærte noget af. 

Så helt inde fra hjertet vil jeg gerne sige tak 
til Torben for hans fantastiske indsats! Han 
har været en gave, som kom til os, da vi hav-
de allermest brug for den. Jeg er ikke sikker 
på, hvordan vi havde klaret den uden ham. 
Så på vegne af halvfjerds piger, syv medar-
bejdere, en forstander, en morgenmuggen 
dansker og hele bestyrelsen, vil jeg gerne 
sige: Tusind, tusind tak!
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Regnskab Stafetten gives videre…
”Gennem 20 år har Johannes Højen bestredet opgaven som 
kasserer for Dansk Kherwara Mission. Fra bestyrelsens side skal 
der lyde en hjertelig tak for den store og trofaste indsats! Vi har 
nydt Johannes’ godmodige og altid imødekommende selskab 
og væsen og hans omhyggelighed og indsigt. Nu er stafetten 
rakt videre til Birgit Bertelsen fra Sorø, som præsenterer sig selv 
nærmere nedenfor. Tak at du vil løfte opgaven med at holde styr 
på regnskaberne. Vi glæder os til samarbejdet med dig!”

På bestyrelsens vegne, 
Anders Bo Engrob Jørgensen

”Efter tyve år som kasserer heraf de første femten år som medlem 
af bestyrelsen har jeg nu besluttet at fratræde embedet. Det har 
været en spændende, men også en rig tid omgærdet af gode 
venner, hvoraf nogle nu er gået forud. 
Det er en stor glæde, at der stadig er mennesker, som også vil 
arbejde med på den del af gudsrigets sag. Jeg vil ønske Guds rige 
velsignelse over Dansk Kherwara Mission i tiden der kommer.” 

Med venlig hilsen 
Lilian og Johs Højen 

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

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

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

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

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

Opsætning af blad
Louise Lindberg
Tlf. 42 40 66 50
E-mail:  
louise.m.lindberg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og 
rejsekonsulent
Patricha Jeppe Ottsen 
E-mail: p.ottsen@hotmail.com 
(P.t. udenlandsrejsende) 

Bestyrelsesmedlem og 
kontaktperson for volontørudvalg
Peter Høyerup
Kystvej 45 
3630 Jægerspris
Tlf. 61 46 18 70
E-mail: hoyerup@gmail.com

Kasserer
Birgit Bertelsen
Tømrerparken 14
4180 Sorø
bber@mail.dk
mob. 40 40 46 73

www.kherwara.dk

Se forklarende kommentar på side 2
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Ny kasserer

Jeg bor i Sorø, er single og har fire voksne 
børn. Gennem en del år og frem til pensio-
neringen var jeg bogholder i et firma, som 
beskæftiger sig med import/eksport af træ. 

Jeg har tidligere været spejderleder, be-
styrelsesmedlem i Albertslund IF og i DGI’s 
gymnastikudvalg. Efter at jeg flyttede fra 
Albertslund for 6 år siden er jeg nu formand 
for G.L.A.D. i Sorø, som er en idrætsforening 
for seniorer 60+.
Desuden er jeg på 3. år kasserer i Stafet for 
Livet Sorø. Det er et årligt event som løber 

over 24 timer, og som arrangeres af frivillige i 
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse for 
at støtte op om mennesker, som på en eller 
anden måde har været eller er ramt af kræft. 

Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med 
tal, så da jeg gennem nogen tid havde hørt, 
at Dansk Kherwara Mission gerne ville have 
en ny kasserer, tilbød jeg min hjælp. 
Jeg ser frem til et godt samarbejde med 
alle de engagerede medlemmer af Dansk 
Kherwara Mission.

Skrevet af Birgit Bertelsen

Birgit Bertelsen – ny kasserer i Dansk Kherwara Mission

Min farmors hænder
Skrevet af Irene Lohals Meier

For af den nåde er I frelst ved tro; det 
skyldes ikke jer selv, gaven er Guds, det 
skyldes ikke gerninger, for at ingen skal 
have noget at være stolt af. (Ef.2,8-9) 

Jeg bliver for tiden mindet om tålmodig-
hed. Det er ikke et ord, der tit er knyttet til 
mit  navn, men med årene snigende det 
sig stille over mig. Tålmodigt beden om, at 
Herren vil vise mig den vej, jeg skal gå. En 
tålmodig overbevisning om at Herren er med 
mig - selv i de tider, jeg føler det mindst. Jeg 
kæmper (som jeg tror de fleste af os gør) 
med denne overbevisning om at jeg i TRO, 
modtager alt. 
Jeg kan ikke selv gøre noget, den ære har 
Jesus alene. 

Det er her, billedet af min farmors hænder 
kommer ind i historien. Min farmor der nu er 

en ældre kvinde, og stadig et af de smukke-
ste mennesker jeg kender. Hendes hænder, 
der allerede var fin og blød i huden da jeg var 
barn, som man havde lyst til at røre. Hun har 
i alle mine leveår bedt for os alle, store som 
små - hver dag. Hendes børn, svigerbørn, 
børnebørn og nu også oldebørn - der er 
efterhånden mange navne hun skal huske. 

Min farmors hænder der i snart et hundrede 
år har foldet sig i troen. Troen på den almæg-
tige Herre, der beskytter og leder vejen. Tro-
en på at hans nåde er os alle sammen nok. 
Hendes totalt hengivenhed i den tro, hun har 
foldet sine hænder i og lagt os alle i Hans 
stærke hænder. Hendes hengivenhed i troen 
og den tålmodighed hun viser os alle, ved 
ikke altid at føle troen. Men blive i overbevis-
ningen om frelsen, der som gave er os givet, 
ikke fordi vi gør men fordi Han gør.



Returadresse: Jørn Lindberg, Peter Damsvej 9, 4180 Sorø

Dansk Kherwara Mission
giro-netbankindbetaling: +01 +3026167
Indbetaling via kontooverførsel:
Danske Bank reg. nr. 9570 kontonr. 0003026167
Ønskes girokort? Ring da til Birgit. (Se kontakt information s. 11)
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.

B

Følg med I livet på pigehjemmet
 og vores arbejde 

www.facebook.dk/danskkherwaramission

f

BESTIL ET FOREDRAG - TIL DIN LOKALE KIRKE

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


