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Alting har sin tid
”Alting har en tid: En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde…” Og Prædikeren fortsætter med at opstille livets mange modpoler, som ethvert menneskeliv udfolder sig imellem. “Livskunsten” er
måske at turde være i netop den tid, som man er blevet givet. At accepter den, forsone sig med den, omfavne
den. Selvfølgelig også med den mulighed at ændre livsvilkåret i det omfang, det lader sig gøre.
Julen 2020 bliver en udfordring i at turde omfavne en anderledes tid, end vi havde håbet. Det gælder i høj grad
for alle, der har mistet – og i mindre grad for alle os andre, for hvem coronapandemien har udstukket sin egen
ufravigelige dagsorden.
Men måske kan tiden, vi er i nu, alligevel omfavnes? Vi kan hente håb i beretningen om Josef og højgravide Maria,
som måtte forsone sig med bøvlet med at rejse til Betlehem. Og lige der – midt i kaos med at føde sit første barn i
en stald, langt fra sit hjem og komfortzone – midt i alle begrænsningerne kom Gud til os. Skrøbelig og afvæbnende som kun nyfødte børn kan være.

Så omfavn din tid. For som det lille Jesusbarn sagde 30 år senere: “Tiden er inde, Guds Rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet!”

Ja, alting har sin tid!
Der er en tid til trygheden i alt det vante – og en tid til opbrud og dermed usikkerhed…
Sådan kunne man godt beskrive vores nuværende situation i Dansk
Kherwara Mission. For vores “varemærke”, pigehjemmet i Kherwara,
er under forandring. Dels fordi pigerne er sendt hjem til deres familier pga. coronanedlukninger (mange kan dog følge fjerneundervisning
fra en mobiltelefon). Dels fordi Bombay Trust rent fysisk har jævnet pigehjemmet med jorden og nu bygger et nyt og
storslået pigehjem. Men mest fordi der er en grundlæggende forandring i vores rolle på det fremtidige pigehjem.
Fremover vil al drift være betalt af inderne selv. Det er i sig selv enhver hjælpeorganisations succeskriterium! Men det
er endnu uvist, hvilken og hvor stor rolle vi får på hjemmet! Udrejseforbuddet betyder, at vi må vente og være i
“usikkerhedens tid” lidt endnu. Men dog uden at vi er handlingslammet! Læs videre i dette nyhedsbrev om hvordan vi
stadig udfører meningsfuldt arbejde i en trængt region i verden.

Et meningsfuldt arbejde
Situation: Coronasituationen i Indien er alvorlig! For at bremse smittetrykket er mange arbejdspladser lukket ned, og de mange daglejere er sendt hjem til deres landsbyer. Sådan er situationen også i Kherwara og opland, hvor der især er mange mænd, som arbejde som daglejere i nabostaten. Manglende job og deraf manglende indkomst har ført til underernæring og depression i mange familier. Staten gør et stort job for at informere befolkningen om, hvordan de forhindrer smittespredningen, men når sulten gnaver i en, er
det ikke ligefrem håndsprit og afstandskrav, som fylder bevidstheden.
Fokus: I denne desperate situation har den indiske organisation Manav Aashrita Sansthan,
(MAS) særligt fokus på gravide kvinder, som er specielt sårbare overfor underernæring, da
dette kan få alvorlige følgeskader på de ufødte børn. Vi har indgået et samarbejde med MAS og følger derfor organisationens arbejde.
Handling: MAS har opbygget et veletableret netværk til de vordende mødre i de afsidesliggende landsbyer, hvor analfabetisme og fattigdommen er størst, og hjælpen derfor mest påkrævet. Her uddeler MAS basale fødevarer (ris, bælgfrugter, korn,
olie og krydderier) og hygiejneartikler (mundbind, håndsprit og
sæbe) og underviser i hvordan, de passer på sig selv og hinanden for at undgå at blive smittet med Covid-19.
Dansk Kherwara Mission har givet dette meningsfulde projekt 50.000 kr. Tak til alle jer, som har gjort det muligt at
hjælpe der, hvor nøden er stor!

Tak er kun et fattigt ord…
I 22 år har over 100 frivillige i Hvalpsund og omegn drevet
en flot og velassorteret genbrugsforretning i Hvalpsund,
hvor 15 pct. af overskuddet er gået til Dansk Kherwara Mission. Med tiden er det blevet til rigtig mange penge!
Forretningen stod i fare for at lukke, men blev reddet på
målstregen af Kirkens Korshær, der nu har overtaget ejendommen og dermed sikret, at forretningen også fremover
udfører et gedigent socialt og frivilligt arbejde i Hvalpsund,
samtidig med at overskuddet fortsat vil gå til sårbare og udsatte mennesker. Men dog ikke længere i Indien.
Fra Dansk Kherwara Mission skal der lyde et stort og varmt TAK til alle frivillige, som har givet af deres tid og energi
til gavn og glæde for vores fokusområder i Indien og Pakistan.
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). Kasserer: Niels Peder Bjærre (2424 1688)

