
	
	
Med	75	år	i	ryggen	ser	vi	fremad			
Af	Patricia	Jeppe	Ottsen	
																																																																																																					
Vi	 fra	 Dansk	 Kherwara	 Mission	 (DKM)	 vil	 gerne	 sige	
tusind	 tak	 for	 et	 fantastisk	 årsmøde	 med	 god	
tilslutning	 og	 en	 endnu	 bedre	 stemning.	 I	 år	 var	 et	
ganske	 særligt	 årsmøde,	 idet	 vi	 kunne	 fejre	 75-års	
jubilæum.	Vi	vil	derfor	gerne	sige	 tak	 for	75	gode	år,	
hvor	 vi	 sammen	 har	 givet	 indiske	 piger	 en	 tryg	
opvækst	i	den	kristne	tro,	og	hjulpet	dem	på	vej	til	et	
godt	 voksenliv.	 Tak	 for	 alle	 jeres	 bønner,	 gaver	 og	
støtte	–	og	i	disse	nyere,	elektroniske	tider	–	“likes”	og	
delinger	 på	 de	 sociale	 medier.	 Uden	 jer	 ville	 Dansk	
Kherwara	Mission	ganske	simpelt	ikke	være	til.	
	
	

	

	
De	senere	år	har	været	turbulente	 for	DKM.	For	 ikke	
så	 længe	 siden	 var	 vi	 økonomisk	 pressede	 og	 var	 i	
strid	 bureaukratisk	 modvind	 på	 grund	 af	 en	
manglende	 tilladelse	 foranlediget	 af	 indisk	
nationalisme.		
	
Vores	 mission	 er	 at	 sprede	 Guds	 ord	 og	 at	 sikre	
pigers	rettigheder	og	skolegang,	men	vi	måtte	ud	fra	
de	 sidste	 års	 udfordringer	 erkende,	 at	 denne	opgave	
var	for	stor	at	løfte	alene.	Vi	har	derfor	været	på	jagt	
efter	 dygtige,	 lokale	 kræfter,	 som	 kunne	 hjælpe	 os.	
Denne	 søgen	 har	 nu	 båret	 frugt:	 Bombay	 Diocesan	
Trust	 Association	 har	 overtaget	 store	 dele	 af	 den	
daglige	drift	og	har	mange	visioner	 for	pigehjemmets	
fremtid,	 deriblandt	 en	 totalistandsættelse	 af	
hjemmet.	

	

DANSK	KHERWARA	MISSION	
BUDBRINGEREN	

Vinteren	2019	

Med	dette	nyhedsbrev	vil	vi	ønske	alle	vores	læsere	en	glædelig	adventstid!		
Læs	bl.a.	om	hvad	der	sker,	når	dansk	lejrtradition	møder	den	indiske	kultur;	om	Julie	som	har	fået	

“Indien	under	neglene”;	om	de	mange	spændende	muligheder,	som	er	blevet	åbnet	op	for	en	“gammel	
dame”	som	Dansk	Kherwara	Mission;	om	at	fatte	håb	i	vintermørket	og	meget	mere.		

God	læselyst	



Dette	 har	 givet	 ro	 til	 at	 vi	 har	 kunnet	 udvikle	 nye	
metoder	og	projekter:	I	foråret	søsatte	vi	vores	første	
civil-samfundsprojekt,	 menstruations-projektet,	 som	
vi	 håber	 kan	 vokse	 og	 betyde	 at	 piger	 kan	 komme	 i	
skole	alle	månedens	dage.	For	nyligt	har	vi	arrangeret	
en	kristen	lejr	sammen	med	en	lokal	kirke.	Det	bliver	
nok	ikke	sidste	gang,	at	vi	laver	et	sådant	samarbejde.																																																

Kort	sagt,	har	DKM	udviklet	sig	en	del	over	de	sidste	
par	 år.	 Vores	 mål	 og	 mission	 er	 dog	 stadig	 det	
samme,	 om	 end	 metoderne	 skifter	 med	 tiderne.	 Vi	
står	nu	på	skuldrende	af	femoghalvfjerds	års	erfaring,	
og	 ser	 frem	 til	 at	 gå	 en	 spændende	 tid	 i	 møde!

	
	
Præsentation	af	ny	foredragsholder		
Af	Julie	Berg	Sørensen	
	
Mit	navn	er	Julie	og	 jeg	er	nyeste	skud	på	stammen	i	
Dansk	 Kherwara	 Mission.	 Min	 rolle	 i	
foreningen	 bliver	 at	 udbrede	
kendskabet	til	vores	organisation	via	
foredrag	 og	 dermed	 forsøge	 at	
skaffe	yderligere	midler,	som	kan	
hjælpe	pigerne	på	pigehjemmet	
i	Kherwara.		
	
I	 oktober	 2019	 besøgte	 jeg	
pigehjemmet	for	første	–	men	
bestemt	 ikke	 sidste	 –	 gang.	
Jeg	 tog	 afsted	 uden	 at	 have	
gjort	 mig	 særlig	 mange	
konkrete	 forestillinger	 om,	
hvordan	 det	 ville	 være	 at	
tilbringe	 to	 uger	 på	
pigehjemmet	 i	 Kherwara.	 Og	
på	 mange	 måder	 er	 det	 svært	
at	sætte	ord	på	min	 tur.	Det	var	
overvældende,	 livsbekræftende,	
fantastisk,	 barsk	 og	 meget	 mere.	
Men	 jeg	 fortryder	 ikke	 et	 sekund,	 at	
jeg	 tog	af	 sted!	 faktisk	ville	 jeg	ønske,	at	
jeg	 kunne	 være	 blevet	 der	 i	 meget	 længere	
tid…		
	
På	turen	oplevede	jeg,	sammen	med	Anne-Grethe	og	
Anne-Birthe,	den	store	taknemmelighed	og	livsglæde,	

som	 pigerne	 besidder.	 Enhver	 aktivitet,	 leg	 eller	
opgave,	 som	 vi	 præsenterede	 for	 pigerne,	 blev	
gennemført	 med	 stort	 engagement.	 Samtidig	 er	
pigerne	dog	også	meget	respektfulde	og	forsigtige,	og	

det	mærkes	tydeligt,	at	de	er	opvokset	under	andre	
kår	 og	 i	 en	 kultur,	 som	 er	 meget	 anderledes	

end	den	danske.	
	
Mine	 foredrag	 vil	 være	 et	 sammenkog	
af	mine	egne	oplevelser	og	 indtryk	fra	
turen	 til	 Kherwara	 og	 fakta	 og	
refleksioner	 over	 indisk	 kultur	 og	
livet	 som	 ung	 kvinde	 i	 en	 lille	
landsby	 i	 Indien.	 Samtidig	 vil	
foredraget	 selvfølgelig	 tage	
udgangspunkt	i	det	kæmpe	arbejde,	
som	 Dansk	 Kherwara	 Mission	 gør	
for	pigerne.	

																																																																																											
Jeg	 håber	 på,	 at	 nogle	 af	 jer,	 som	
læser	dette,	 får	 lyst	 til	at	kombinere	
en	 lærerig	 og	 spændende	 aften	med	
at	 støtte	 pigerne	 i	 Kherwara.	 Jeg	 vil	 i	
hvert	 fald	 gøre	 mit	 bedste	 for,	 at	 alle	

som	 kommer	 til	 mine	 foredrag	 vil	 gå	
derfra	med	ny	viden	og	perspektiv	på	det	at	

drive	pigehjem	i	et	land,	som	er	så	anderledes	
fra	Danmark.	

																																																																																															
Jeg	kan	holde	foredrag	i	hele	Jylland	og	på	Fyn	og	kan	
bookes	 på	 juliebergsoerensen@gmail.com	 eller	 ved	
at	ringe	til	mig	på	28	59	47	14.	

		

	
Glædesglimt	fra	Kherwara	
Af	Anne-Birthe	Ottsen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Den	nye	hostelleder,	Lily,	
er	en	rigtig	kærlig	"mor"	

for	vores	piger,	og	
samtidig	kan	hun	sætte	sig	
i	respekt	og	holde	styr	på	

tropperne	

Besøg	af	gamle	venner.	
Giva	Bhai	har	arbejdet	for	
DKM	i	53	år.	Nu	har	vi	sat	
hende	på	pension.																



Pigerne	har	fået	stole	at	sidde	på.	Det	kræver	noget	
tilvænning,	når	de	plejer	at	sidde	på	gulvet	til	
næsten	alt	andet.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Kristen	lejr	på	Hostel	
Af	Anne-Grethe	Langergaard	Andersen	
	
D.	 6-8	 oktober	 var	 særlige	 dage	 på	
hostlet,	idet	vi	udnyttede	et	par	hindu-
helligdage	 til	 at	 holde	 en	 kristen	
pigelejr.	Strukturen	på	dagene	var	som	
på	 en	 dansk	 sommerlejr.	 Formålet	
med	lejren	var	nemlig,	ud	over	at	give	
pigerne	 en	 god	 oplevelse,	 at	
eksportere	 dansk	 lejrtradition	 og	
danske	 undervisningsmetoder,	 hvor	
leg	 og	 læring	 går	 hånd	 i	 hånd	 til	 en	
lokal	kirke	i	Kherwara.	
	
Med	 moderne	 kommunikationsmidler	
er	 planlægning	 og	 samarbejde	 blevet	
nemt	 –	 i	 hvert	 fald	 i	 teorien.	 Noget	
andet	er	 så,	at	 forskellig	kontekst	gør,	
at	 vi	 alligevel	 ikke	 altid	 har	 aftalt	 det,	
som	vi	tror!		
Pastor	Lahkwinder	Mashi	og	hans	hustru	Sonja	var	de	
lokale	kræfter,	som	skulle	finde	deltagere	og	ledere	og	
vi	fra	DKM	skulle	stå	for	indhold	og	materialer.							

Dagen	før	lejren	var	vi	til	gudstjeneste	i	deres	kirke,	og	
her	blev	invitationer	til	lejren	delt	ud,	så	stor	var	vores	
spænding	på,	om	der	nu	også	kom	nogen	deltagere?	

Der	 var	 ankomst	 mellem	 kl.	 10	 og	 11,	
men	 fra	 kl.	 9	 begyndte	 scooterne	 at	
køre	op	 foran	Hostel	og	sætte	piger	af.	
Ud	 over	 20	 hostelpiger,	 der	 ikke	 var	
taget	 hjem,	 kom	 der	 ca.	 50	 piger	 fra	
landsbyen.	Alderen	på	deltagere	var	sat	
til	 8-15	 år	 og	 aktiviteterne	 planlagt	
herefter,	dog	mødte	ca.	15	ældre	piger	
op.	De	deltog	på	lige	fod	med	de	andre,	
og	 måske	 kan	 de	 indgå	 som	 ledere	 i	
kirken	fremover.	
	
Det	første	punkt	på	programmet	var	en	
kort	 velkomst-børnegudstjeneste,	 som	
pastor	 Lakhwinder	 skulle	 stå	 for.	 Vi	
havde	 på	 forhånd	 både	 mundtligt	 og	
skriftligt	 pointeret,	 at	 gudstjenesten	
skulle	 være	 kort,	 men	 definitionen	 af	

kort	 kommer	 jo	 an	 på	 udgangspunktet!	 Hvis	 man	
plejer	at	prædike	over	en	 time,	 så	er	en	halv	 time	 jo	
kort,	men	 i	 danske	 øjne	 er	 det	 en	 lang	 prædiken	 –	 i	

Stor	var	
gensynsglæden	at	
besøge	Hinna	og	
Kuspus	–	tidligere	

kendt	som	“familien	i	
huset	uden	tag”.	
De	arbejder	på	at	

forbedre	forholdene.	

Vi	havde	mange	gaver	med	til	vores	
samarbejdspartner,	Ajmal	Singh.	Han	driver	flere	
sundhedscentre	og	vil	gerne	have	dansk	legetøj.																																			

“Vi	kunne	nemt	havde	glemt	Julie	i	Indien,	for	hun	faldt	bare	
ind	i	flokken”	udtaler	Anne-Birthe	



hvert	fald	for	børn.	Når	vi	betragtede	børnene,	var	det	
tydeligvis	også	 (alt)	 for	 langt,	så	bagefter	havde	vi	en	
samtale	 med	 Lakhwinder	 om	 børns	
koncentrationsevner,	 hvor	 under-
søgelser	viser,	at	børn	ikke	er	i	stand	
til	at	lytte	i	mere	end	syv	minutter	ad	
gangen.		
	
Heldigvis	 var	 Lakhwinder	 meget	
lydhør	og	ivrig	i	at	deltage	og	lære	af	
de	ting	vi	præsenterede	og	resten	af	
hans	 andagter	 var	 korte.	 Han	 var	
oprigtig	 forundret	 over,	 hvor	meget	
vi	 kunne	 få	 ud	 af	 at	 inddrage	
børnenes	fantasi	og	kreativitet,	men	
der	er	også	 langt	 fra	dansk	 til	 indisk	
undervisning,	 som	 mest	 består	 af	
spørgsmål	 og	 (det	 af	 læreren	 på	
forhånd	 valgte)	 korrekte	 svar.	 I	
Indien	 indgår	 abstrakt	 tænkning	 og	 fri	
dialog	sjældent	i	samtalen	mellem	børn	og	
lærere/ledere.		
	
Det	 ene	 eftermiddagsprogram	 tog	 udgangspunkt	 i	

FN´s	 Verdensmål,	 som	 ingen,	 hverken	 børn	 eller	
voksne,	havde	hørt	om	før,	til	trods	for,	at	Indien	også	

har	 underskrevet	 målene.	 Vi	 havde	 på	
forhånd	 udvalgt	 fire	 mål	 og	 kombineret	

hvert	 mål	 med	 en	 bibeltekst	 og	 en	
aktivitet	eller	en	leg.	Især	mål	nummer	
fem	 om	 ligestilling	 mellem	 kønnene,	
mente	 Lakhwinder,	 var	 meget	 vigtigt.	
Han	 var	meget	 interesseret	 i,	 hvordan	
vi	også	her	kombinerede	leg	og	læring,	
lige	 som	vi	gjorde	det	 i	 formiddagenes	
bibelundervisning.		

																																																																																																																																				
Vi	 håber	 dette	 var	 starten	 på	 et	
længere	 samarbejde	 mellem	 DKM	 og	
vores	nye	partner	her.		
I	 øvrigt	 er	 pastor	 Lakhwinder	 meget	
interesseret	 i	 at	 få	 en	 gammeldags	
flonellograf	 til	 fortælling	 af	
bibelhistorie.	 Ved	 du	 som	 læser	 ved,	

hvor	der	er	sådan	en	i	overskud,	bringer	
vi	den	meget	gerne	til	Lakhwinders	landsbykirke,	hvor	
den	vil	blive	modtaget	med	stor	glæde.	
	

														
	
Når	håb	rimer	på	advent	
Af	Anders	Bo	Engrob	Jørgensen	
	
Alle	har	brug	for	håb!	For	hvor	der	er	håb,	
er	der	liv.		
I	 vores	 velbjærgede	 del	 af	 verden	 kan	
vores	 håb	 sommetider	 synes	
ekstravagante:	 Vi	 kan	 håbe	 på,	 at	 der	
falder	 lidt	 sne	 til	 jul	 –	 for	 det	 er	 så	
hyggeligt;	 vi	 kan	 håbe	 at	 vore	 landshold	
klarer	 sig	 godt	 i	 diverse	mesterskaber;	 vi	
kan	 håbe,	 at	 bilen	 klarer	 den	 gennem	
næste	 syn	 uden	 de	 store	 omkostninger	
osv.																																					
	
Men	når	stolen	stilles	for	vores	dør,	træder	vores	håb	i	
karakter:	 Vi	 håber,	 at	 operationen	 går	 godt;	 at	
helbredet	 holder;	 at	 børnene	 klarer	 sig	 godt	 og	 ikke	
møder	mere	modgang,	end	de	kan	klare…																																				
	
Og	når	 vi	 oplever,	 at	også	disse	håb	må	briste,	da	er	

det,	at	vi	må	klynge	os	til	det	håb,	som	vi	ikke	kan	sige	
os	selv,	men	som	er	rodfæstet	i	beretningen	og	Jesus	
og	som	er	rygraden	i	vores	tro:	

-	At	lyset	vil	bryde	frem	i	mørket.																																																									
-	 At	 Gud	 er	 med	 os	 -	 også	 i	 de	 svære	 og	 tunge	
perioder	i	vores	liv.																																																																																		
-	At	døden	 ikke	er	det	sidste	der	er	at	sige	om	os	
eller	om	dem,	som	vi	må	slippe.																																																													
-	At	 kærligheden	er	det	 første,	 største	og	 sidste	 -	
og	 at	 når	 vi	 handler	 i	 kærlighed	 handler	 vi	 i	
overensstemmelse	med	Guds	vilje																																														
	
Adventstiden	 er	 på	 mange	 måder	 en	 nødvendig	
tilbagevendende	 forberedelsestid.	 Ikke	 mindst	
fordi	vi	 får	en	særlig	anledning	til	at	pudse	støvet	
af	de	bærende	håb,	som	kan	holde	os	oppe	når	alt	

andet	svigter:	Håbet	om	at	Gud	kom	til	os	 julenat	og	
blev	 en	 af	 os!	 Lad	 dette	 håb	 blive	 stort	 for	 os	
velbjærgede	 danskere,	 såvel	 som	 mindre	 bemidlede	
indiske	piger.																																															

	

DANSK	KHERWARA	MISSION	ØNSKER	ALLE	EN	GLÆDELIG	OG	HÅBEFULD	ADVENT	
	

	
Følg	med	og	set	nyt	på	vores	flotte	nye	hjemmeside:	kherwara.dk	eller	på	Facebook	
https://www.facebook.com/danskkherwaramission/	
Du	kan	støtte	vores	arbejde	blandt	indiske	pigerne	ved	at	bede	for	dem	og/eller	sende	penge	på	Mobile	Pay	345606	
eller	ved	at	overføre	til	vores	konto:	Reg:	1551	konto:	0003026167	
Ønsker	du	fradrag	for	dit	bidrag:	Kontakt	da	vores	kasserer,	Brigit	Bertelsen	på	4040	4673	


