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Kære alle
skrevet af Anders Bo Engrob Jørgensen, formand

FORANDRINGENS
VINDE OG DOG
DEN SAMME ÅND
Du sidder nu med den sidste udgave af vort
medlemsblad i hånden – i hvert fald som vi
kender det hidtil. Fremover vil vi informere om
udviklingen i Dansk Kherwara Mission gennem
nyhedsbreve, som er nemmere og hurtige at
forfatte, sætte op, trykke og sende ud. Derved
når nyhederne hurtigere ud til vore medlemmer samtidig med, at der spares penge, idet
nyhedsbrevene kun sendes ud til betalende
støttevenner, med mindre man aktivt beder
om at modtage nyhedsbrevet. (Se hvordan
du fremover tilmelder dig nyhedsbrevet på
bagsiden af bladet!)
I nærværende blad efterlades der ingen tvivl
om, at Dansk Kherwara Mission stadig er en
virksom organisation i udvikling. Men udvikling
betyder også, at det ikke er sikkert, at tingene
skal eller kan gøres på samme måde, som
de har gjort det de sidste 74 år. For den måde
man drev missions- og udviklingsarbejde på
dengang, er ikke den samme måde, som
man gør det i dag, hvor der stilles andre og
højere krav til lokale samarbejdspartnere i
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modtagerlandet såvel som til den måde de
indsamlede midler forvaltes og anvendes på.
I Dansk Kherwara Mission aner vi endnu kun
toppen af dette isbjerg, som fremtidens arbejde i Indien vil tage sig ud. Men vi bekræftes
gang på gang i, at vi gennem involvering og
økonomiske resurser er i stand til at gøre en
positiv forskel for nogle af verdens fattigste og
marginaliserede. Læs f.eks. årsberetningen for
2017 forfattet af næstformand Patricha Ottsen,
for at se hvorfor og hvordan Dansk Kherwara
Mission gør en forskel.
Så jo, der er udvikling på vej! Ikke kun i det indiske samfund, men også i vort arbejde i landet
og i hvordan vi organisere os på dansk grund.
Og dog er ånden, som blæste Dansk Kherwara
Mission i gang for efterhånden en generation
siden den samme: En længsel efter at se Guds
rige bryde frem her på jorden i form af tro på
kristendommens forløsende budskab, håb for
dagen i morgen hentet i håbet om evigheden
og handlende kærlighed, som konkretiserer
Guds kærlighed i varme hænder og åbne arme.

Velkommen til Anna

Vi kan nu byde velkommen til vores nye kommunikationsansvarlige!
Over foråret har vi ledt med lys og lygte efter
en ny kommunikationssansvarlig. Jagten er nu
lykkedes, og vi kan nu løfte sløret for hvem I
kommer til at møde på facebook, i nyhedsbreve og på hjemmesiden fra august:
Anna Vigen studerer medievidenskab på SDU
i Odense. Hun har tidligere arbejdet som studentermedhjælper for Nordfyns Kommune
med ansvar for kommunikation på diverse
mediekanaler, og er en skarp skribent. I dag
arbejder Anna som studentermedhjælper hos
TV 2 Danmark, og har lige været aktuel som undercover journalist i dokumentaren ”Prisen for
et barn”. Nu står hun også klar til at hjælpe os.

Jeg glæder mig super meget
til at komme i gang hos Dansk
Kherwara Mission, og jeg håber at kunne bidrage med en
masse spændende fortællinger og nyttige informationer
om organisationens arbejde.
Jeg håber I vil følge med!

-Anna Elisabeth Vigen Madsen
kommunikationsansvarlig for DKM.
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Velkommen til Patricha
Velkommen til vores ’nye’ næstformand!
Patricha er ikke et ukendt ansigt. hun var
volontør på vores pigehjem i 2014, og har siden
da arbejdet ihærdigt for vores piger’s og især
medarbejdere’s velbefindende. Hun er bestyrelsesmedlem, læser udviklingsstudier i Lund
og nu er hun også blevet næstformand for
vores organisation,

Jeg er så taknemmelig for tilliden DKM har vist mig, og jeg
glæder mig utroligt meget til
at kunne gøre en endnu større
indsats for at styrke kvinders
rettigheder i Indien!
-Patricha Jeppe Ottsen
nyvalgt næstformand for DKM

Årsberetning
Årsberetning for Dansk Kherwara Mission 2017
forfattet af Patricha Ottsen, næstformand

Hvis ikke her, hvor så?

Hvis ikke nu, hvornår så?

Hvis ikke os,
hvem så?
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Som en purung gymnasieelev med blåt hår sad
jeg til samling i fællessalen, da en ældre herre
trådte ind. Han havde uglet, halvlangt hår, hans
tøj var nusset og hans skridt var tunge ligesom
poserne under hans øjenlåg. Det eneste som var
velplejet ved ham, var kassen under hans arm,

som stod i stærk kontrast til hans personlige
fremførsel. Kassen, som han nænsomt satte
fra sig på et bord, var i poleret træ. Med siden
til publikum åbnede han kassen, som viste sig
at indeholde en højpoleret violin. En blanding
af støn og begejstrede tilråb udbrød fra salen,
men manden var som døv for det. Stadig med
siden til tog han buen ud af kassen og smurte den godt med harpiks, før han kærligt tog
violinen ud af dens røde fløjlsseng. Først nu
vente han sig om mod publikum. Hans øjne
var klare og venlige og selv fra 20 meters afstand kunne man fornemme en udstråling af
tilfredshed og ro, som strømmede fra ham.
Der blev straks stille. ”Jeg er historiefortæller,”
sagde manden i en dyb barytonryst, ”og jeg
vil dele en af verdens bedste historier med
jer!” Så satte han buen for strengene og den
smukkeste musik flød ud i salen og lod alle
utilfredse miner stå til skamme…
Alle organisationer har deres historier og Dansk
Kherwara Mission har en lang og god fortælling.
Da jeg blev bedt om at lave denne årsberetning, som er min første af slagsen, blev jeg
mundlam. Hvordan kan jeg beskrive året, der
er gået og den fantastiske indsats fra volontører
og bestyrelse, beskrive kærligheden i det varme
ørkenlandskab og vigtigheden i støtten fra vores
bagland – på under fire sider? Det virkede som
en umulig opgave. Da jeg ikke har evnerne til
at omsætte min dybtfølte taknemmelighed
for det fantastiske sammenhold vi har i vores
lille samfund, til toner på en violin, må jeg i
stedet ty til ordets magt, om end begrænset.
Året 2017 var et turbulent men spændende år
for Dansk Kherwara Mission. Det blev også et
år, som gav håb og inspiration for fremtiden
og efterlader os i Dansk Kherwara Mission
dybt taknemmelige for den næstekærlighed
vi oplever i både Danmark og Indien.

Danske helte
Det første som er vigtigt at slå fast er, at pigerne på All Saint Girls Hostel i Kherwara har det
godt! Denne konklusion blev verificeret flere
gang i løbet af året – først af vore to volontører,
Helene Kronborg og Elisabeth Kjær Sørensen,
som arbejde på hjemmet i foråret 2017. Helene og Elisabeth ydede en fornem indsats og
var dedikerede i deres iver for at vise pigerne
omsorg, leg, læring og ikke mindst nærvær.
I efteråret blev det endnu en gang bekræftet at
pigerne trivedes, da Anne-Grethe Langergaard
Andersen, kirke- og kulturmedarbejder i Toreby
Sogn og vores fundraiser, Anne-Birthe Ottsen,
opholdte sig på hjemmet i knap to uger. Der
blev leget med dukker og Lego, lavet kreative andagter og sjov engelskundervisning og
pigerne kom med på udflugt, hvilket skabte
stor glæde i børneflokken. Alle disse danske
kvinder – sammen med alle andre volontører
i årenes løb – er helte for pigerne!
Men også på en mere direkte måde blev Anne-Grethe og Anne-Birthe helte: Det viste sig,
at den nye hostel leder, Sunu Bala, var gravid,
da Anne-Grethe og Anne-Birthe var på besøg.
I Indien får man ikke udbetalt barsel, da det i
indisk optik ville være unødvendigt, da det jo
slet ikke er meningen at kvinder skal kunne
forsørge en familie. Anne-Grethe og Anne-Birthe
fik dog hurtigt vendt denne tilgang og Sunu
Bala fik derfor fire måneders barsel i stedet
for de kun to uger, som Arun ellers ville have
tildelt hende, og nu er hun klar til at komme
tilbage til vores pigehjem efter sommerferien.
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Lille investering – stor besparelse!

Indiske helte

Hvert år kommer monsunregnen ind for fulde
drøn og river alt med sig, som ikke står ordentligt fast – og i 2016 var det ingen undtagelse,
idet pigernes toiletbygning på pigehjemmet
i Kherwara fik en del ødelæggelser. Lokale
håndværkere havde understøttet taget med
opmurede søjler, men hævdede, at dette kun
var en midlertidig løsning og at bygningen
skulle rives ned og erstattes af en ny. Beløb: ca.
140.000 kr. – et kolossalt beløb som vi meget
hellere ville ønske skulle bruges på at sende
piger i skole.

Indien er en kæmpe smeltedigel fyldt med
forskellige folk og turbulente diskussioner. I et
forsøg på at samle folket forsøger regeringen at
identificere særlige “syndebukke”: de kristne og
i særdeleshed muslimerne. Dette viser sig i alt
fra generel diskrimination, lovmæssige restriktioner og øgede overvågning og ”rutinebesøg”
fra politiet. F.eks. vedtog regeringen, at fra 2010
skulle alle organisationer, som modtager penge
fra udlandet, rutinetjekkes på deres tilladelse
dertil. For pigehjemmets vedkommende krævede det bl.a. et registreringsdokument fra 1953,
som grundet en for længst lukket bank var
pist forsvundet. Det har vist sig at være noget
vanskeligere og langt mere langtrukkent at
få tildelt et nyt registreringsdokument, så i en
periode på 8 måneder fra 2016 – 2017 havde
vi derfor ikke mulighed for at sende penge
til pigehjemmet, og vi var i alvorlig fare for at
lukke ned. Hvad der herefter skete, fyldte os
alle med dyb fascination og taknemmelighed:
Medarbejderne på hjemmet valgte at blive,
på trods af manglende løn og usikkerhed om
udbetaling. Apotekeren og lægen nikkede godmodigt med hovedet, hver gang en pige kom
ind med malaria og skrev beløbene ned på en
til stadighed voksende seddel. Tovehandlere,
som blot for en generation tilbage gik sultne i
seng, gav Arun kredit på deres grøntsager. Kort
sagt: Lokalsamfundet hjalp os, Arun og pigerne
i denne skrøbelige situation, på trods af den
stigmatisering, diskrimination og hårde diskurs
som udvises over for religiøse mindretal – og
derfor også de kristne i landet.

Torben Olsen, entreprenør fra Sorø og jeg
selv tog til Indien for at se på sagerne. Han
slog hurtigt fast, at vi ikke behøvede at rive
bygningen ned, men at den kunne renoveres
i stedet. For ca. en tiendedel af beløbet blev
bygningen monsunsikret, hvilket må siges at
være en udmærket investering for os – takket
være Torbens tjenestevillighed og ekspertise.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor TAK til alle
danske helte, som har præget vores historie
igennem årene og i særdeleshed i 2017.
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Det er endnu ikke lykkedes Arun at få dette
registreringsdokument i hus, men han opsøgte
en indisk organisation, som har de fornødne
tilladelser og som har indvilliget i tage pigehjemmet under ”sin hat”, så at vi via dem stadig
formår at drive driften af pigehjemmet. Generalsekretæren/lederen for denne organisation,
Ajmal Singh, er en god og troværdig mand,
som har været på besøg på pigehjemmet og
er blevet dybt imponeret over den danske
indsats. Han kunne nemt gå hen og blive en
nøglespiller i årene som kommer.
Økonomi og fremtid
Vores fundraiser, Anne-Birthe, løber hvert år
hurtigere og hurtigere for at holde organisationen oven vande økonomisk. Men på trods
af hendes kæmpe indsats, må hun nu smide
håndklædet i ringen. I de sidste par år har der
været røde tal på bundlinjen og i 2017 udgjorde
underskuddet hele 45.000 kr. Underskuddet
er en kombination af stigende lønninger og
madpriser i Indien samt langvarige registreringsprocesser m.m. og det bliver derfor dyrere og
dyrere at drive vores pigehjem, og tilsvarende
oplever vi det vanskeligere at rejse de fornødne
penge til det i Danmark.
I Indien vokser middelklassen og flere nationale
organisationer som f.eks. Ajmal Sing’s organisation, skyder op over alt i landet. I Kherwara
kan denne økonomiske udvikling også tydeligt
mærkes, hvilket man især lægger mærke til,
hvis man besøger byen årligt: Hvor der før lå
dagens triste afgrøder på et tæppe på jorden,
står den samme kvinde nu bag en nybygget

bod og faldbyder hobevis af friske grøntsager.
Der bliver bygget på livet løs, og i 2017 blev
hovedgaden asfalteret. Børnene har fået sul
på kroppen og kvinderne sølv i ørene. Indien
er ved at komme på fode, om end der er lang
vej endnu.
For der er stadig behov for hjælp og støtte
fra dansk side. Men måske er måden vi gør
det på forældet og utilstrækkelig? Med dette
i baghovedet ledes tankerne derfor hen på,
om tiden er inde til at indiske instanser med
tiden selv er i stand til at overtage driften af
pigehjemmet, så vi i stedet har mulighed for
at påbegynde andre og mindre driftstunge
projekter – f.eks. indenfor for styrkelse af kvinders rettigheder i et land med store problemer
indenfor dette felt.
Epilog
Tilbage til den blå-hårede gymnasieelev, som
blev meget bevæget over de smukke fortællinger, som den ældre herre i det nussede tøj
kunne beskrive med strengene på sin violin.
Manden stoppede en gang imellem for at
fortælle en historie, som jeg desværre ikke
længere kan huske.
Hvad der dog står meget klart i min erindring,
er hans barytonstemme som gang på gang
gentog verset, fyldt med visdom som kun en
gammel spillemand kan have:

Hvis ikke her, hvor så?

Hvis ikke nu, hvornår så?

Hvis ikke os,
hvem så?
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Sunu Bala
måneder gammel!
Det er første gang i Dansk Kherwara Mission’s
historie at vi sender en kvinde på barsel. Vi
passer på vores vores medarbejdere, og
finder deres velbefindende lige så vigtigt
som at sende piger i skole! Denne historie
beviser, hvor vigtigt det er at holde en god
kontakt til pigehjemmet og at vi er fysisk til
stede i Kherwara; Vi havde aldrig opdaget
problematikken, havde Anne-Birthe og Anne-Grethe ikke været på besøg i oktober
måned.
Så stort tillykke til Sunu Bala, og tak til vores
fantastiske frivillige!

Sidste år fik vi en glædelig nyhed: Vores hostel-leder, Sunu Bala, var gravid! Men da hun
arbejder i det private, er der i Indien som udgangspunkt ingen barsel at hente.
Det er efter indisk optik fuldstændigt nytteløst, da det jo ”ikke er meningen at en
kvinde skal kunne forsørge en familie."
Det ændrede vi straks!
Vi har nu fået besked fra pigehjemmet, at Sunu
Bala er klar til at arbejde igen 😊  Hun  sender 
alle sine varmeste hilsner, og disse billeder
af hende selv og hendes søn, som nu er 4
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Kirkesamarbejde

Billedet her er taget af Vinitta Prashat i Kherwara
Kirke, til Mors Dag, hvor kvinderne blev hyldet.

Kære Bagland,
Vi vil gerne styrke samarbejdet
med kirken i Kherwara, og vise
dem, at vi er mange fra Danmark
som støtter dem. Og det har vi
brug for jeres hjælp til!
Tag et billede af jer selv foran eller
i jeres kirke, og send det til os.
Så tager vi det med, når vi skal til
kherwara i August!
Billedet kan sendes på vores facebookside,
(facebook.com/danskkerwaramission)
eller til Patricha på p.ottsen@hotmail.com

Kherwara Missionens Budbringer
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DKM på verdenskonference!
Vores næstformand, Patricha Jeppe Ottsen,
er blevet udvalgt af Lund Universitet til
at deltage på et topmøde for udvikling i
Beijing og Hong-Kong.
Verdenskonferencen er for repræsentanter
af erhvervslivet, NGO’er og akademikere,
og Patricha skal selvfølgelig repræsentere
Dansk Kherwara Mission og vores arbejde
for kvinders rettigheder og uddannelse for
alle!
Vi glæder os meget til at følge hende på
rejsen og blive klogere på, hvordan andre
hjælper piger i skole i udviklingslandene! 😊

Følg med i hendes
spændende rejse
på facebook.dk/
danskkherwaramisison eller i det
næste nyhedsbrev

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

Du bliver, hvad du spiser!
Sådan lød det i 80’erne. I vore dage ville det
nok lyde mere i retningen af: “Du er hvad du
spiser!”, for maden er i den grad blevet en
identitetsmarkør: Det, du putter i munden,
siger en hel del om hvem du er, om din personlighed, dit temperament, din økonomi og
sågar din politiske og ideologiske holdning.
Vis mig dit køleskab og jeg vil fortælle dig,
hvem du er.
Men ud over at være en identitetsmarkør er
der i vor tid også stor fokus på kvaliteten af
det, som vi spiser: Er det sund mad? Er der
nok fibre i? Har maden den rigtige sammensætning af fedt, protein og kulhydrat samt
vitaminer og mineraler osv.?
Når mange af os er så optaget af vores
fysiske føde, er det naturligt at spørge, om vi
burde være lige så optaget af den åndelige føde, som vi indtager: Hvilke nyheder
og opdateringer følger vi med i? Hvilke
radioprogrammer, podcasts og musik lytter
vi til? Hvilke tv-serier og -programmer ser
vi? Hvilke bøger og aviser læser vi? Hvad
giver vi egentlig opmærksomhed og taletid
til i vores liv? Og hvor stor andel har Guds
stemme i dette eller bør den have?

Og her står Jesus og rækker os sig selv
og lover os et evigt liv. Fem år – evigt liv.
Forskellen er så enorm, at vi enten finder
den absurd og ryster på hovedet af den som
fjollet.
- Eller også er forskellen netop så stor, så vi
må tage Jesu ord alvorligt.

“Jeg er livets brød.
Den, der kommer til
mig, skal ikke sulte,
og den, der tror på
mig, skal aldrig tørste.”
siger Jesus

(Joh 6,35).
Du bliver hvad du spiser!
Hvor får du stillet din åndelige sult?

“Jeg er det levende brød”, siger Jesus, “den,
der spiser af det brød, skal leve til evig tid”.
Forestil dig den interesse og den formue du
kunne tjene, hvis du udviklede et velsmagende brød, der kunne forlænge et menneskeliv med fem år.

Kherwara Missionens Budbringer
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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

Vil du blive ved med at følge os?
Vi går over til nyhedsbreve, som du kan
modtage enten i postkassen eller i din
e-mail. Er du betalende støtteven hos os,
sker dette automatisk.
Er du ikke støtteven, men vil gerne modtage vores nyhedsbrev?

Send da en SMS til Anne-Birthe Ottsen
med navn og adresse:
50 47 74 54
Du kan som altid følge os på facebook for
ugentlige opdateringer:
facebook.dk/danskkherwaramisison

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.

