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INDHOLD
Kære faddere og livreddere!
Mens jeg skriver denne leder, får jeg en særlig 
følelse, fordi jeg er på vej til Ukraine for at 
fejre 25års jubilæum for Children’s Mission 
i landet. Jeg har et særligt forhold til Ukraine, 
som jeg har besøgt næsten 200 gange.

Det hele begyndte for 27 år siden, da jeg 
modtog et telefonopkald fra en kvinde, der 
nysgerrigt spurgte, om ”jeg havde et hjerte for 
Tjernobylbørn i Ukraine?” Inden jeg nåede at 
svare, sagde hun: ”For Gud har sagt, at du vil 
hjælpe mig!”

Jeg var så overvældet og betaget af kvin
dens overbevisning, at jeg inviterede hende 
til et møde på mit kontor to dage senere. 
Efter vores møde bookede jeg en flybillet til 
Ukraine.

Jeg kunne ikke forestille mig, hvordan den
ne tur ville ændre mit liv, såvel som  
Children’s Mission som organisation.

ALT VAR GÅET SÅ HURTIGT, og da jeg sad på 
mit fly til Kiev, begyndte jeg at tvivle på, om 
Gud ville have mig af sted, eller om jeg bare 
selv som 25årig syntes, det var spændende 
at rejse til det tidligere Sovjetunionen. Efter 
at have kæmpet med mig selv og mine tanker 
i et stykke tid, tog jeg min bibel og tænkte: 
”Gud, hvis du vil have mig derhen, giv mig et 
bibelord, der bekræfter det.” Så satte jeg finge
ren på må og få i Bibelen og landede i Prædi
kerens bog 11: 1: ”Kast dit brød på vandet, du 
finder det igen efter lang tid.”

Jeg kiggede ud gennem flyets vindue og så, 
at vi krydsede Østersøen. Jeg troede, at Gud 
var med mig, og at han ville have, at vi sendte 
hjælp over vandet.

NU, 27 ÅR SENERE, fylder Children’s Missi
on i Ukraine 25 år. I de første to år ar
bejdede vi gennem andre organisatio
ner, men arbejdet voksede så hurtigt, 
at vi måtte registrere Children’s  
Mission som en separat organisation. I 
dag arbejder vi med næsten 300  
forskellige organisationer, og hundred
tusindvis af mennesker bliver 
hvert år berørt af Children’s 
Missions indsats.

Personligt har jeg ofte 

brugt min evangelistiske gave i Ukraine, og 
jeg ser, hvordan Guds rige vokser! Hvert år 
kommer tusindvis af mennesker til tro  
gennem vores arbejde. Vi har et stort 
fængsels arbejde for voksne og unge, og vores 
arbejde har altid været præget af vores slogan 
”With the Lord for the children” eller som det 
hedder på dansk ”Med Herren for børnene”.

NU ER DET SNART JUL  og Children’s Missions 
absolut største juleinitiativ løber af stablen i 
Ukraine. Her når vi titusinder af nødlidende 
mennesker gennem vores juleprogrammer. 
Vi uddeler madpakker og gaver til trængen
de børn og familier, men de får også del i 
jules gode budskab om, at en frelser er født! 
Vi samarbejder med pinseunionen, baptist
unionen, frikirkeunionen og de sociale 
myndigheder, der alle inviterer til festlige 
juleprogrammer. Children’s Mission giver 
kirkerne fødevarepakker, julegaver og alt det 
nødvendige for at fejre en værdig jul.

Mit budskab til de, der hjælper os, er at 
formidle følgende til de mennesker, de møder: 
”Gud har set dine tårer, og han har hørt dine 
bønner, og som bevis for, at han elsker dig, har 
han sendt mig!” Når folk hører denne besked 
og oplever Guds kærlighed i praksis, rører ved 
det ved deres hjerter.

I år ønsker vi at satse større end nogensinde 
på at nå ud med julens gode budskab og in
vitere til fødselsdagsfest i de forskellige kirker. 
Det vil blive en fest med sang, musik, mad og 
gaver.

For at gøre dette har vi brug for en ekstra 
julegave fra dig! Du kan bruge oplysningerne 
om Netbank og MobilePay her i bladet.

Tak for alt, hvad du betyder for Children’s 
Mission! Til sidst ønsker jeg dig en 

rigtig  
velsignet jul og et godt nytår!
   

BO WALLENBERG
GENERALSEKRETÆR

Har du hjerte for Tjernobyl-børnene?
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Julekort og 
tegninger 
TIL CHILDREN’S  
MISSIONS GIVERE

At Children’s Mission hjælper børn 
rundt om i verden blev meget tydeligt, 
da vi bad eleverne på vores skoler om 
at indsende tegninger og julekort til 
Children’s Missions givere. Tusindvis af 
tegninger landede på Children’s Missi
ons kontor, blandt andet fra Filippiner
ne, Ukraine, Kenya og Bangladesh.

Nu ønsker vi at videregive tegnin
gerne til dig. Hver tegning eller kort er 
et kunstværk, men også en personlig 
hilsen og tak fra et udsat barn, der, 
takket være din hjælp, får mulighed for 
at gå i skole og skabe sig en lys frem
tid. Med kortene og tegningerne vil 
børnene ønske hver giver en rigtig god 
og velsignet jul.

Så vidt muligt videresender vi en 
tegning til hver giver. I det omfang 
tegningerne ikke slår til, har vi kopieret 
nogle af tegningerne.

Vi håber, at tegningen eller kortet 
hjælper dig til at indse, hvor vigtigt dit 
bidrag er for Children’s Missions store 
internationale familie.

DET ER NÆSTEN 30 ÅR SIDEN, Mikael 
Järlestrand begyndte at rejse rundt og 
synge i kirker. Men fra begyndelsen 
havde han slet ikke tænkt sig at satse 
på sangen.

”Jeg sang aldrig i noget børnekor 
som lille. I stedet begyndte jeg at 
spille trombone og medvirkede i skole
orkesteret. Men engang i mine sene 
teenageår medvirkede jeg i et ung
domskor og prøvede at synge solo. Göte 
Strandsjö hørte mig og sagde, at jeg 
burde stoppe med at spille trombone 
og synge i stedet,” fortæller han. 

Göte Strandsjö var kendt musikleder 
i den svenske pinsekirke og medvirke
de på hele 164 grammofonplader. 

Mikael tog vokalundervisning hos 
Göte Strandsjö og kom ind på Malmö 
Musikhøjskole. I 1988 blev han kaldet 
til en femugers mødeserie, fordi den 
påtænkte sanger var forhindret. Og så 
rullede karrieren.

Mikael Järlestrand har gennem åre
ne også arbejdet som evangelist, mu
sikleder og de sidste tolv år som præst i 
pinsekirken Europaporten i Malmø.

Children’s Mission lærte han at ken
de allerede for 25 år siden.

– Sigvard Wallenberg spurgte, om 
jeg ønskede at ledsage ham til Filippi
nerne. Vi var fem personer, der rejste 
dertil i 1992. På et par uger så jeg 
missionens arbejde, og hvad det betød 
for folket der.

Da Tre Barytoner blev dannet, blev 
samarbejdet med Children’s Mission 
intensiveret.

”Gennem årene med barytonerne 
føles det, som om jeg kender Children’s 
Mission ganske godt. Det er en fanta
stisk organisation, hvor der er meget 
tæt forbindelse mellem de mennesker, 
der støtter arbejdet, og de mennesker, 
der modtager hjælpen. Jeg føler, at 
der er få mellemmænd, og at intet 
forsvinder på vejen. De administrative 
omkostninger er utrolig små. Det er 
imponerende!

Fra næste år vil Mikael Järlestrand 
arbejde endnu tættere sammen med 
Children’s Mission. Han vil være 
missionens ambassadør og rejse rundt 
og fortælle om Children’s Missions ar
bejde en weekend om måneden, nogle 
gange sammen med Tre Barytoner og 
nogle gange alene.

– Det bliver virkelig sjovt! Udover at 
synge vil jeg vise Children’s Missions 
film, tale om missionens arbejde, re
kruttere faddere og samle penge ind til 
arbejdet, ligesom vi gør i Tre Barytoner.

Sommeren tilbragte han sammen 
med Children’s Mission Löttorps cam
ping.

”Det var sjovt at møde missionens 
ledere fra forskellige lande. Det gav 
både inspiration og viden og viste en 
del af arbejdets storhed.

EVA RUDERSTAM

Næste år bliver Mikael  
Järlestrand ny ambassadør 

for Children’s Mission.  
En weekend om måneden vil 

han rejse rundt til kirker  
for at synge og fortælle om 

Children’s Missions arbejde.
”Children’s Mission er en god 

organisation, og det bliver  
virkelig sjovt,” siger han.

Mikael Järlestrand 
bliver ambassadør for 

Children’s Mission

B A R N M I S S I O N E N
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U K R A I N E

Julen er en tid, hvor håb og drømme fødes i menneskers hjerter, når de samler i familien  
for at fejre, at Jesus blev født, men også for at takke Gud for det forløbne år og bede om  
hans velsignelse over, hvad der skal komme.

FOR CHILDREN’S MISSION i Ukraine 
er julen den mest intense tid på året. 
Sammen med vore partnere arrangerer 
vi julefester og besøger børn og voksne 
på hospitaler, børnehjem og rehabilite
ringscentre, og i krisecentre og fængs
ler – så alle kan høre den gode nyhed, 
at Jesus blev født.

Ubeskrivelig glæde
Takket være hjælpen fra jer givere kan 
vi gøre julen særlig og mindeværdig for 
tusindvis af ukrainske familier. Jeg kan 
næppe finde ord for at beskrive glæden 
hos børnehjemsbørnene, de syge børn 
eller de hjemløse, når de modtager en 
julegave. Der vil være sådan en atmo
sfære af kærlighed, glæde og lykke. Du 
ville se deres strålende øjne og mærke 
deres utrolige taknemmelighed. ”Er det 
til mig? Jeg kan ikke tro det er sandt, at 
jeg får dette! Elsker Gud mig virkelig så 
meget?”

At julen begynder i vore hjerter 
blev jeg mindet om sidste sommer, 
da en kvinde kom til mig. Hun havde 
problemer i sin familie og havde også 
alkoholproblemer. Vi talte om Gud, 
hans kærlighed og hans planer for 
vores liv. Jeg fortalte hende, at Gud er 
stærkere end alle vore problemer. Vi 
skal bare åbne os for ham og lade Jesus 
blive født, selv i vore hjerter.

Hoppet begyndte at spire
Mens vi talte, så jeg i hendes øjne, at 
håbet begyndte at spire. ”Kan jeg også 
bede? Vil Gud høre mig?” Jeg svarede, 
at Gud altid har tid til at lytte til os.

Vi bad sammen, og imens skabte 
Gud et mirakel i kvindens liv. Han fyld
te hendes øjne med kærlighed og fred. 
Det var fantastisk at se! Jeg spurgte 
kvinden, hvad hun følte, og hun svare
de: ”Jeg føler jul! Det er jul i mit hjerte, 
for Jesus er født!”

Hvad kvinden oplevede er så sandt. 
Julen bliver født i vore hjerter i samme 
øjeblik, vi lader Jesus komme ind.

Tak og velsignelse
Kære givere! Vi ser frem til en lys og 
glad jul, hvor Jesus bliver født i tu
sindvis af hjerter. Vi arbejder hårdt, 
planlægger julemøder, pakker gaver 
og beder om Guds velsignelse over 
Children’s Missions arbejde.

Vi er så taknemmelige for jer givere 
og beder om, at Gud vil velsigne jer og 
jeres familier!

God jul og godt nytår!
Med kærlighed fra Ukraine 

LYUDMILA LONYUK

Julen fødes i vore hjerter

Hver jul inviteres tusind-
vis af udsatte familier til 
julefester, hvor alle børn 
får en smukt indpakket 
julegave.
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U K R A I N A

 » Omkring 5 millioner mennesker er blevet hjulpet med tøj, sko, 
mad, medicin, møbler, sengetøj, handicapudstyr, legetøj og 
meget mere.

 » Mere end 8.000 tons humanitær bistand er fordelt i tolv  
ukrainske regioner. Children’s Mission har omkring 200  
partnerorganisationer og 300 frivillige.

 » 12 børn er blevet opereret i udlandet. Alle har det godt nu.
 » Tusindvis af børn har modtaget medicinsk behandling i  

Ukraine.
 » Der er ydet megen hjælp til hospitaler: medicin, mad, møbler, 

medicinsk udstyr og sengelinned. På nogle hospitaler, som 
Børnehospitalet i Volyn, kommer 90 procent af alle madrasser 
og udstyr til senge fra Children’s Mission.

 » Children’s Mission sørger hvert år for, at børn kan få rekreation 
på lejren i Dubechno og andre kristne lejre.

 » Over 2.000 tjernobylbørn har været på lejr i forskellige nordiske 
lande.

 » Children’s Mission arbejder i tolv fængsler og har et rehabilite
ringscenter for tidligere fanger.

Guds kærlighed og lysets evangelium har ændret millioner af 
menneskers liv. Gud gør mirakler i Ukraine, og vi er så begejstrede 
for at være små værktøjer og arbejde for hans rige.

Fordi der er krig i Ukraine, bliver det ikke den store fejring i år, 
men vi giver Gud al ære for, hvad der er sket i de sidste 25 år.

 LYUDMILA LONIUK

Millioner er 
blevet hjulpet
I slutningen af oktober fejrede Children’s 
Mission i Ukraine sit 25 års jubilæum.  
Og der er helt sikkert meget at fejre!

Humanitær 
bistand udleveres.I UKRAINE 

25 ÅR
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Sommerlejr i Dubechno.

Hjælp til nød-
lidende ude på 
landet.

Syge børn får hjælp  
og opmuntring.

w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k  5



B A N G L A D E S H

I DET NORDLIGE BANGLADESH har Children’s 
Mission sammen med lokale kirker fordelt 
37 køer til lige så mange familier. Hele 
projektet handler om at hjælpe  
ekstremt fattige familier til at skaffe 
sig en indkomst. Takket være køerne 
kan familierne sælge mælk og få  
penge til at forsørge deres børn.

”Oversvømmelserne har ført til, 
at mange landmænd ikke har kunnet 
passe deres husdyr ordentligt. Vi har 
købt køerne på et lokalt kvægmarked, men 
det har været meget svært at få sunde køer, 
siger Albert P. Mridha fra Bangladesh.

Køerne er fordelt mellem fattige og sårbare 
familier i 18 landsbyer. Det er familier, hvor 
forældrene går som daglejere og ikke har 
nogen fast indkomst. Køerne er også 
givet til enker og familier fra etniske 
minoriteter, der er særligt sårbare.

En af de nye ejere af en ko Dulali 
Das.

”Der findes ingen ord, der kan 
udtrykke min og min families glæde. 
Min mand arbejder som daglejer, og 
jeg arbejder ekstra som daglejer ud over 

husarbejdet. Vi har to børn, Joy og Bappy. Det er 
ekstremt svært for os at skrabe penge sammen 

til at børnene kan komme i skole. Men vi vil 
virkelig have vores børn at få et bedre liv 
det, vi selv har fået, fordi det er frygteligt 
svært at overleve som daglejer.”

”Jeg er så taknemmelig for at I har 
valgt at give os en ko. Vi får en daglig 
indkomst, når vi sælger mælk, og jeg kan 

også give mine børn mælk til at drikke. De 
elsker mælk, men vi har ikke haft råd til at 

købe mælk til dem,” siger Dulali Das.
Shefali Hesada er enke på sjette år. Hun har to 

børn, og da hendes ægtefælle døde, begyndte hun at 
arbejde som daglejer. Men det giver ingen regel

mæssig indkomst.
”Nogle gange kunne jeg få hjælp, men 
ikke nok til at tage mig af familien. Mine 

slægtninge har ikke råd til at hjælpe mig. 
Jeg var bekymret og spurgte mig selv, om 
mine børn også ville ende som daglejere. 
Men nu har Gud set til vores situation, og 
vi har fået en ko. Jeg beder om, at koen vil 

forblive sund og rask, og at den også får 
en kalv.”

 EVA RUDERSTAM

37 køer er fordelt til fattige familier på landet i det nordlige 
Bangladesh, takket være penge fra Children’s Mission.
”Koen fra jer vil redde vores familie og sikre mine drenges
fremtid,” siger Dulali Das.

Køer giver håb til  
fattige familier
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B A N G L A D E S H

I AUGUST BLEV Bangladesh ramt af 
den værste oversvømmelse i over 100 
år. Children’s Missions skole Home 
of Peace ligger i den nordvestlige del 
af landet og kommer normalt godt 
fra oversvømmelser. Men ikke denne 
gang.

– Flodvandet strømmede ind over 
skolens område og bygninger, så ingen 
børn kunne gå i skole. Grøntsagsdyrk
ningen stod under vand, og alle vore 
afgrøder rådnede, siger Mary Minakk
hi, der er ansvarlig for skolen.

Siden da er situationen forbedret. Alt 
vand er forsvundet fra skolebygninger
ne og det meste af skolegården.

– Undervisningen er kommet i gang 
igen. Børnene er så glade for, at de kan 
gå i skole, og at de kan lege på skolens 
område,” fortæller Mary Minakkhi.

MEN MARKERNE ER stadig så våde og 
mudrede, at det ikke er muligt at plan
te nye afgrøder. Da et helt års afgrøder 
er blevet ødelagt, skal de nu købe dyr 
mad udefra. Priserne på grøntsager, ris 
og fisk er steget kraftigt i hele landet.

De penge, som Children’s Mission 
har modtaget fra indsamlingen til 
Bangladesh, bruges til at købe mad til 
skoleelever og frø til at genetablere 
dyrkning af grøntsager.

Men pengene går også til at yde 
nødhjælp til berørte familier i områ
det. Mange har fået deres hus og hjem 
ødelagt. Samtidig har de, der lever 
som dagarbejdere, mistet arbejde og 
indkomst, fordi arbejdet på markerne 
er ophørt. Det vil tage måneder, før der 
kan høstes igen.

LOKALE KRISTNE KIRKER har forpligtet 
sig til at hjælpe 4.000 familier (i alt ca. 
24.000 mennesker) med mad. Hver fa
milie får 20 kilo ris, et kilo linser, to kilo 
salt og et kilo madolie – for at holde 
hungersnøden fra døren. Dette projekt 
går Children’s Mission ind og støtter.

”Det er fantastisk at se vores givere 
vise sådan en enorm generøsitet. Når 
katastrofen rammer, tager vi fat alle 
sammen,” siger Children’s Missions 
generalsekretær Bo Wallenberg.

”Vi har modtaget stor respons på vo
res opfordring til at hjælpe Bangladesh. 
Vores skole får den hjælp, de har brug 
for, og vi kan også hjælpe folk udenfor 
skolen. Det er jeg meget glad for!”

EVA RUDERSTAM

Skolen er begyndt igen, 
men krisen er ikke forbi

Nu kan børnene på Home of Peace igen lege i skolegården.

Vandstanden på Children’s Missions skole Home of Peace i Bangladesh er faldet. 
Men krisen er ikke forbi. Mange i  nærområdet har mistet både boliger og levebrød, 

og nu hjælper Children’s Mission med mad til mennesker i nød.
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I ÅR ER DER TO nye familier med nye børn, der også vil være 
med til at fejre Jesu fødselsdag.

Juleaften fejres sammen med alle de familier, der bor i 
området. Der vil være spil, film, julegaver og mad. Nogle af 
børnene har også mulighed for at fejre jule og nytårsdage 
sammen med deres familie eller slægtninge. Dette er led i 
deres mulige genforening og er meget værdsat.

For de børn, der ikke har denne mulighed, kan vi i stedet 
tilbyde besøg af slægtninge i landsbyen. Da skolerne har 
ferie mellem 21. december og 1. januar, er der meget tid til 
badning, spil, leg og udflugter.

Julekort og juleprogram
I år har mange af de børn, vi møder gennem vores forskel
lige programmer, været med til at lave de julekort, som du 
modtager som læser i forbindelse med dette blad. De har 
været så kreative og virkelig forsøgt at gøre deres bedste 
for at få dig til at føle, at du får en personlig julehilsen fra 
Filippinerne.

I vores skoler og i vores børneudviklingsprogram forbe
reder børnene sig på forskellige sketcher, der skal opføres 
den sidste uge før jul. Børnene er meget glade for at udføre 
og deltage i forskellige sang og danseshows. Det er også 
en fantastisk måde at lære den rigtige grund til, hvorfor vi 
fejrer jul, og få mulighed for at byde Jesus velkommen som 
verdens frelser.

Julemad-kasser fordeles
Julen er en tid, hvor mange mennesker bliver ekstra gene
røse med gaver. Vi laver ønskesedler, som vi offentliggør 
på vores hjemmeside eller sender til dem, der spørger. Et 
emne, der altid er på ønskesedlen, er penge eller mad til ju
lemadkasserne, der uddeles til børnene i underernærings 
og sponsorprogrammet.

For 50100 kroner samler vi en madkasse, der passer til 
en familie. Tøj, sportsudstyr, legetøj, spil og puslespil er 
også velkomne.

Glæden i et barns øjne, der får noget, de har ønsket sig i 
lang tid, er ikke til at tage fejl af. Men ofte møder vi børn, 
hvis eneste og højeste ønske er at fejre jul sammen med de
res familie og at spise sig rigtig mætte i filippinsk julemad. 
For at imødekomme dette behov arrangerer vi også nogle 
julefester, hvor hele familien er inviteret, hvilket er meget 
værdsat af både unge og gamle.                    EVA-MARI BLOMQVIST

Julefejringer  
i Filippinerne
Snart er det jul igen, og julen er lige så efter
stræbt, som den plejer at være. Især af børnene 
i børnebyen, der har fejret jul i åren før, fordi 
de ved, at der vil være fest med god mad,  
pakker og andre fornøjelser.

F I L I P P I N E R N E

Pakning af fødevarekasser.

Glade piger får julegaver.

Julefest i børnebyen.

Julegave til børn i  
udviklingsprogrammet.
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F I L I P P I N E R N E

Takket være Children’s  
Missions sponsorprogram  
fik Mario og Juliet mulighed 
for at uddanne sig. I dag  
ønsker flere fattige børn at få  
samme mulighed for at få 
deres drømme opfyldt.

”DU VED IKKE, HVOR HØJT du kan flyve, 
medmindre du lærer at bruge dine 
vinger. Men uden vinden, der løfter dig 
op, er det absolut umuligt.” Med dette 
citat indleder Mario og Juliet deres 
livshistorie.

I slutningen af 1980’erne byggede 
Children’s Mission en by med 280 
huse uden for Tacloban i Filippinerne. 
Mario’s og Julies familier var blandt de 
heldige, der fik mulighed for at bo der. 
Men forældrene havde svært ved at 
finde arbejde. Sulten truede konstant, 
og det virkede uopnåeligt at kunne 
spise sig mæt tre gange om dagen. Of
test blev en kop ris og lidt bordsalt den 
eneste mad, de fik. Begge drømte om 
at gå i skole og uddanne sig, men det 
virkede lige så fjernt som månen.

En dag fik Mario og Juliet besked 
om, at Children’s Mission påbegyndte 
et sponsorprogram for fattige børn for 

at give dem en chance for at gå i skole. 
Det blev begyndelsen på den pædago
giske rejse, der reddede dem fra et liv 
uden uddannelse og beskæftigelse.

Agronom og lærer
Når det var svært og tungt at studere, 
opfordrede socialarbejderne i sponsor
programmet dem til at fortsætte med 
at kæmpe for at nå deres drømmes mål. 
De oplevede Guds beskyttelse og om
sorg – mange gange praktisk gennem 
Children’s Missions medarbejdere.

Efter mange års studier blev Mario 
agronom og Juliet lærer. Mario’s 
passion er at hjælpe mennesker i 
land distrikter til at udvikle landbrugs
metoder, især gennem gedeopdræt.

Efter den store tyfon for fire år siden 
lancerede Children’s Mission et udvik
lingsarbejde, herunder en gedebedrift, 

for at hjælpe landmænd, der havde 
mistet deres plantager af kokospalmer. 
Dér blev Mario ansat.

Doktorgrad
Juliet arbejdede som lærer og blev 
udnævnt til overlærer. Efter yderligere 
studier blev hun rektor, og i foråret fik 
hun en doktorand med titlen ”Doctor 
of Education”. Hun er distriktschef for 
uddannelsesafdelingen med ansvar  
for tilsyn med skolerne i Tacloban 
området og er passioneret omkring sit 
arbejde.

Mario og Juliet ønsker af hele deres 
hjerte, at mange flere børn i Filip
pinerne, især børn fra kummerlige 
forhold, får sig en god uddannelse, og 
at Children’s Missions sponsorprogram 
må vokse.

”Selv små månedlige gaver er af stor 
betydning i det lange løb. Det er disse 
gaver, der sammen med andre bidrag, 
virker som vinden, der giver drømme
ne mulighed for at blive virkelighed.”

”Vi er så taknemmelige for den støt
te, vi har modtaget, og er nu spændte 
på at kunne hjælpe og give andre børn 
mulighed for en uddannelse, der kan 
føre til at også deres drømme bliver 
opfyldt,” slutter Mario og Juliet deres 
historie.                         EVA-MARI BLOMQVIST

Uddannelse får drømme  
til at gå i opfyldelse

”Du ved ikke, 
hvor højt du  

kan flyve, med-
mindre du lærer 

at bruge dine 
vinger.”
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Enker fik hjælp – nu hjælper de andre
125 enker i det nordøstlige Nigeria har fået nye livsmuligheder 
takket være geder fra Children’s Missions givere. Nu hjælper
de nystartede gedeopdrættere andre enker i samme område.

PROJEKTET I TAFAWA BALEWA startede 
efter en frygtelig katastrofe. For over  
ti år siden, blev der i det nordøstlige  
Nigeria begået en massakre, hvor  
mange mænd blev myrdet. Der var 
hundredvis af enker, der ikke kun 
mistede deres ægtefæller, men også 
forudsætningerne for familiens under
hold.

En af enkerne, en kvinde med små 
børn, gik ud til familiens lille dyrk

ningsplads for at dyrke jorden. Dér 
blev hun overfaldet og voldtaget. Hun 
blev gravid og fødte til sidst et barn.

– Da jeg hørte den hjerteskærende 
historie om kvinden, kunne jeg ikke 
holde op med at tænke over det og alle 
de smerter og traumer, at disse enker 
går igennem, siger Bulus Gwashi.

Han gik fra ord til handling og 
blev koordinator for et gedeprojekt i 
området, målrettet netop til de berørte 

enker. Gedeprojektet har modtaget 
støtte fra Children’s Mission sammen 
med Navigatørerne i Nigeria.

Kvinderne blev tilbudt tre geder 
hver. De fik også hjælp til at starte 
enkle håndværk, strikke og sælge pro
dukter fra gårdene. I alt er 125 enker 
blevet hjulpet.

– Gedeopdrætsprojektet blev startet 
for at give håb og værdighed til en
kerne. Takket være gederne er deres 
liv efterhånden blevet lidt bedre og 
har fået lidt mere mening, siger Bulus 
Gwashi.

Nogle af de penge, der blev indsam
let for at købe geder, kom fra enker i 
Sverige. Da enkerne i Nigeria hørte det, 
blev de ikke kun opmuntret, men også 
udfordret til at hjælpe andre.

”Enkerne blev begejstrede og for
talte, at de ville hjælpe andre enker i 
deres område. Gedeprojektet havde 
ændret deres liv, og nu ville de hjælpe 
andre, siger Bulus Gwashi.

Han fortæller om Justina Elisa, en af 
de kvinder, der er i projektet. Hun strå
lede af glæde, da hun fortalte, hvordan 
hendes liv var forandret.

For seks måneder siden fik hun tre 
geder. En af dem overlevede ikke, men 
de to andre trivedes og fik kid. I dag 
har hun fem geder, der giver hende 
og børnene mad, en indkomst og et 
værdigt liv.

Testamente
– fortsätt att ge in i framtiden!
Kan man lämna ett finare arv efter sig än att hjälpa barn i nöd? 
Genom ditt testamente visar du vad som är viktigt för dig och ser  
till att dina medel används till det som du brinner för.

Att testamentera till Barnmissionen är ett fantastiskt  
sätt att hjälpa framtida generationer till ett bättre liv.

Vill du veta mer om testamente?
Kontakta Barnmissionen på tel 040-689 30 40. 
Mer information om hur man skriver ett testamente finns  
på vår hemsida: www.barnmissionen.se/testamente

   

Mange enker i Nigeria får hjælp gennem Children’s Missions og Devents gedeprojekt.
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D E V E N T

Biavl og sparegrupper giver 
skolegang til børn i Nigeria
Børn på landet i Nigeria 
kan takke bierne for deres 
skolegang. Mange børn 
har også modtaget vide
reuddannelse takket være 
en sparegruppe, hvor 
landsbyboerne kan spare 
op og låne penge.

ET BIAVL-PROJEKT BEGYNDTE i  
Nigeria for tre år siden og blev 
søsat af Peter og Charity Ter fra 
Navigatørerne med støtte fra  
Children’s Mission.

To hundrede bikuber bliver 
bygget og distribueret til fattige 
kvinder på landet, især enker. De 
modtager også undervisning i 
biavl. Indtægten fra honningen 
bruges blandt andet til at betale 
deres børns skolegang. I foråret 
blev der høstet omkring 2.000 kilo 
honning.

En af de kvinder, der får hjælp, 
er Mercy. Hun er enke med syv 
børn, der har brug for sko
legang. De giver hende en 
stor økonomisk byrde.

Mercy modtog to biku
ber og træning i at passe 
dem. I 2015 kunne hun 

høste sin første honning. Mercy 
håndterede bikuberne så godt, 
at bierne gav mere honning end 
ellers. Fortjenesten brugte hun til 
at betale skolegebyret for hendes 
to yngste børn.

”Jeg er så taknemmelig til Gud 
og Children’s Mission, for at jeg 
kan deltage i projektet,” siger hun.

I landsbyen har vi med hjælp fra 
Children’s Missions partnere også 
været i stand til at starte spare
grupper. Kvinderne opfordres til 
at spare penge i en fælles fond og 
derefter låne fra de fælles bespa
relser til sig selv.

I dag, tre år senere deltager 233 
kvinder i sparelånegrupperne. 
Over 100 lån er taget fra fonden. 
Alle lån er betalt tilbage til tiden.

Omsætningen er steget kraftigt, 
og 18 studerende har nu kunnet 
læse videre takket være lån fra 
gruppen.

Projektet på landet i Nigeria har 
også drejet sig om at skaffe befolk
ningen et levebrød gennem geder 
og kyllinger. Biavlere er blevet 
uddannet og det samme er ledere 

for sparegrupper. Samtidig 
er 45 iværksættere blevet 
skærpet til at starte egne 
virksomheder.

Hvor der er en vilje, 
er der også en vej
Margaret Wambui i Kenya er et le
vende eksempel på, at hvis der bare 
er en vilje, er der også en vej. Hun 
er en af deltagerne i et iværksæt
terprogram, der drives Children’s 
Missions og Devents partnerorgani
sation i Kenya, EPTF.

MARGARET HAR SYV BØRN, 22 børnebørn og to 
oldebørn. Hun solgte tidligere trækul ud fra sin 
egen bopæl og formåede at få nok penge, så 
børnene kunne komme i skole. Men hun blev 
ramt af uroen i forbindelse med valget, udsat 
af hendes bolig og manglede nu både husly, 
penge og mad.

Heldigvis kom hun i kontakt med en organi
sation, der hjælper sårbare kvinder. Margaret 
og 40 andre kvinder blev hjulpet med at kom
me sig fra det, der ramte dem under urolighe
derne. De fik også hjælp til at lære håndværk 
som perlebroderi og vævning.

Kvinderne registrerede et firma, men det 
var svært at få nok indkomst, fordi de mangle
de grundlæggende kendskab til, hvordan man 
driver en virksomhed. Derefter gik Children’s 
Missions samarbejdspartner EPFT ind i sagen. 
Kvinderne har blandt andet lært markedsfø
ring, hvordan man håndterer en virksomheds 
finanser, og hvordan man laver en forretnings
plan. Den viden førte til øgede indkomster, og 
kvinderne fik mulighed for at forsørge sig selv.

I dag har Margret fået håbet tilbage, og nu 
vil hun også genoptage sin 

gamle forretning med 
at sælge trækul. Hun 

har fået en mentor 
fra EPFT, som vil 
hjælpe hende i 
virksomheden. 
Drømmen er at 
kunne købe et 
stykke jord, hvor 

familien kan bo.
– Det bliver  

ikke let, men jeg er 
villig til at gøre alt, hvad 

jeg kan, for at få det til at  
fungere, siger Margret Wambui.

CHELIMO KETER

Mercy kan betale skolegebyr for sine to yngste børn takket være indtægter fra biavl.
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C H I L D R E N ’ S  M I S S I O N S  F A M I L I E

GUDNY – ELLER GULLÝ som hun ofte 
kaldes – har længtes efter at hjælpe 
mennesker i Afrika, lige siden hun 
mødte afrikanske missionærer som 
barn og så kærligheden i deres ansig
ter. Hun ønskede at blive sygeplejerske, 
men skiftede mening og uddannede 
sig til lærer.

Hun mødte sin mand Hinrik, og de 
fik fem børn. Sammen arbejdede de 
som præstepar.

Hinrik havde kontakter i Afrika og 
rejste ind imellem dertil. En gang kørte 
Hinrik, deres søn og nogle missionærer 
lige gennem ørkenen. Der var ingen 
veje, så de måtte bruge kompas og 
stjerner for at finde vej. Under rejsen 
blev sønnen meget syg, og Hinrik var 
bange for at miste ham. Men Gud greb 
ind, sønnen blev rask, og gruppen kom 
frem.

”Jeg havde kun været i Afrika én 
gang, men i alle årene drømte jeg om 
at arbejde med kvinder og børn i  
Afrika,” siger Gullý.

Der gik 40 år. Så – for ni år siden – 
kom muligheden, da Gullý stoppede 
med at arbejde, og Hinrik ikke længere 
var præst i menigheden. De spurgte 
Gud, om han havde noget mere, de 
skulle gøre.

Overtalelse gennem bøn
De blev fortalt, at et islandsk selskab 
ville investere i en skole i Burkina Faso 
gennem ABC Children’s Aid.  Hinrik og 
Gullý blev spurgt, om de kunne rejse 
dertil og starte arbejdet op.

”Jeg var så klar. Dette havde jeg 
ønsket hele mit liv. Men Hinrik sagde 
nej.”

Gullý indså, at det eneste, der kunne 

få Hinrik til at skifte mening, var bøn. 
Og så begyndte hun at bede om, at 
Hinrik skulle ændre holdning.

Næste dag fortalte Hinrik Gullý, at 
Gud havde talt til ham.

”Gud fik mig til at forstå, at dette var 
vores mulighed for at rejse sammen og 
arbejde i Afrika,” siger Hinrik.

I 2008 flyttede parret fra Island til 
Burkina Faso, et land, hvor skolesyste

Hinrik Thorsteinsson og Gudny Jonasdottir forlod et velordnet liv på Island for et usikkert, 
men eventyrligt arbejde med at bygge skoler og missionere i Burkina Faso. De arbejder for 
ABC Children’s Aid og Children’s Mission. Og det har de aldrig fortrudt.
”Vi vil gøre, hvad Gud vil have os til at gøre. Det er aldrig for sent at tjene Herren,” siger Hinrik.

Hinrik og Gullý vælger 
eventyr i Afrika
F R E M  F O R  E T  P E N S I O N I S T L I V  P Å  I S L A N D

 ”I alle årene 
drømte jeg om 
at arbejde med 

kvinder og børn 
i Afrika.”
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met længe har været bagefter, og hvor 
70 procent af befolkningen ikke kan 
læse og skrive.

”Det blev et stort kulturchok. Vi  
havde intet og vidste ingenting. Vi 
kendte kun to personer, men de hjalp 
os videre. Vi lejede en lejlighed, men 
alt, hvad vi ejede i begyndelsen, var 
kun en madras og et plastikbord.

I Burkina Faso tales der 74 forskellige 
sprog med fransk som det officielle 
sprog. Hverken Hinrik eller Gullý  
kunne fransk. Men det blev også løst.

”Selv om der var mange problemer 
og udfordringer, føltes det samtidig 
fantastisk, fordi jeg vidste, at jeg var på 
rette sted,” siger Gullý.

Skole for 632 børn
Hinrik og Gullý søgte om at få lov til 
at starte en skole. De blev tilbudt at 
leje et hus til skole, men måtte først 
istandsætte lokalerne. De ansatte også 
to lærere.

”Jeg spekulerede på, hvordan jeg 
skulle få børn til skolen, fordi der ikke 
var nogen huse i nærheden. Men det 
viste sig at være det mindste problem. 
Vi gik til fattige områder, fortalte om 
vores skole og tilbød forældre at sende 
deres børn til skolen, hvor de ville mod
tage gratis skolegang, skoleuniformer, 
skolematerialer og lidt mad.

Det første år var der 98 børn, og 
skolen voksede hurtigt. Efter to år i de 
lejede lokaler, fik ABC en grund til en 
ny skole af regeringen.

”Vi begyndte at bygge en helt ny 
skole. I dag har vi to skolehuse med 
seksten klasseværelser. Der er også en 
spisestue, en medicinklinik og en mur 
rundt om hele skoleområdet. Vi har 
bygget et lille hus til os selv på skole
området, hvor vi også har kontor og 
gæstehus.

I år går 632 studerende på skolen.
”Og det selv om vi kun optager et 

barn fra hver familie, fordi vi vil hjælpe 
så mange familier som muligt,” siger 
Gullý.

Kørte bil til Burkina Faso
Problemerne har været mange. Ekstrem 
varme og islandsk finanskrise er blot et 
par eksempler. Men på forunderlig vis 

er økonomien kommet på plads,  
og skolen har udviklet sig.

”Fra starten var det et firma, der 
gik ind og investerede penge, men 
siden oplever jeg, at det er Gud, der 
har betalt for alt – og vores fantastiske 
givere, selvfølgelig”, siger Hinrik.

Da de havde brug for biler til arbej
det, fik de et par gode jeeps til en billig 
pris på Island.

”Vi udskibede dem til Rotterdam  
i Holland, og sammen med nogle ven
ner kørte vi jeepene gennem Frankrig, 
Spanien, Vestsahara, Mauretanien, 
Senegal og Mali. Det tog elleve lange 
dage, og vi oplevede nogle vanske
ligheder undervejs. Men alt gik godt, 
siger Gullý.

Gullý og Hinrik har også iværksat 
to praktiske træningsprogrammer i 

syning, cykel og bilreparation til stu
derende, der har svært ved teoretisk 
undervisning. Efter erhvervsuddan
nelse kan eleverne starte deres egen 
virksomhed.

”Det er fantastisk at se elever, som 
ellers mislykkedes i skolen, lære et 
håndværk og blive selvstændige! Jeg 
føler virkelig, at Gud leder os!”

Venlige muslimer
Hinrik og Gullý bor og arbejder i et 
område, hvor mange er muslimer.

”Vi blev advaret om, at muslimerne 
kunne dræbe os. Men de har været 
meget venlige. De ved, at vi kører 
en evangelisk skole, men vi tvinger 
ikke nogen til at gå der. Vi får stadig 
mange flere ansøgninger, end vi kan 
tage ind.”

Gullý var 60 år gammel, da parret 
flyttede til Burkina Faso. Tanken var at 
blive der i fem år, men nu er der gået 
ni år – og de er der stadig.

”Vi beder til Gud om at sende  
nogen, der kan overtage. Men vi har 
ikke set den person endnu. Vi opbyg
ger arbejdet med lokale medarbejdere, 
men har også brug for nogen udefra. 
Og jeg er overbevist om, at Gud har en 
plan,” siger Gullý.

EVA RUDERSTAM

C H I L D R E N ’ S  M I S S I O N S  F A M I L I E

632 studerende går i dag på skolen, som Hinrik og Gullý har startet i Burkina Faso.

Læs mere på næste side.

”Siden oplever 
jeg, at det er Gud, 
der har betalt for 

alt – og vores 
fantastiske givere, 

selvfølgelig.”
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Hinrik Thorsteinsson drømte 
om at fortælle mennesker 
om Jesus i Burkina Faso. Den 
drøm er blevet til virkelighed. 
I dag har han startet ”Guds 
hær”, som hjælper motor
cykler til at nå ud til folk med 
et budskab om kærlighed.

”FOR 22 ÅR SIDEN, FØLTE JEG, at Gud 
sagde, at han ønskede at bygge en hær 
for at vinde Vestafrika for Jesus, og 
at jeg skulle være med til at opbygge 
denne hær. For mig føltes det utroligt. 
Hvordan kunne jeg starte en hær? Vi 
har ikke engang nogen hær på Island.

”Men jeg er en simpel mand, som 
stoler på Gud. Når Gud beder mig om 
at gøre noget, elsker jeg at gøre det. 
Hvis han beder mig om at gøre noget, 
jeg ikke kan, elsker jeg ham endnu 
mere, fordi så må han gøre det for 
mig,” siger Hinrik.

I 2013 begyndte arbejdet med Guds 
hær. Det handler om at støtte præster, 
der brænder for at fortælle andre om 
Jesus. De er opdelt i grupper og udsty
ret med en motorcykelpickup. Dér 
er alt, hvad der behøves for at holde 
et møde i det fri – generator, lys, lyd, 
skærm.

– De kører til en by og holder møde 
i det fri mellem hytterne. Når folk ser 
lyset og hører musikken, kommer de 
for at se, hvad der foregår. Nogle gange 
kommer der hundredvis af mennesker, 
nogle gange tusind og andre gange 
flere tusind mennesker.

Vokser, så det brager
Motorcykelvangelisterne arbejder i 
et område, hvor 85 procent af befolk
ningen er muslimer. I dag er der 30 
motorcykelevangelister, og Hinriks 
statistik viser, at 25.000 mennesker er 
kommet til tro blot i den første halvdel 
af 2017. Til en konference for nylig 

kom 210 præster fra 31 regioner i tolv 
lande, der alle ønsker at være en del af 
”Guds hær”. Tolv nye motorcykler blev 
derefter uddelt.

”Det vokser, så det brager. Når 
mange mennesker er kommet til at tro 
et sted, sender vi en præst, der kan op
bygge en menighed. Alt er Guds værk!”

Mange grupper står i kø for at få en 
motorcykel, og Hinriks mål er at købe 
25 motorcykler til næste konference i 
september 2018.

En motorcykelpickup med alt ud
styr koster omkring 30.000 kroner. En 
motorcykel med udstyr kunne købes 
med penge, der blev indsamlet på et 
møde i Löttorps camping sidste som
mer, da Hinrik fortalte om arbejdet.

Pas på livet
Hinrik understreger, at vi skal udnytte 
de muligheder, vi får i livet.

”Vi må gøre, hvad der ligger på Guds 
hjerte. Mit liv og min sikkerhed hand
ler om, at lægge mit liv i Jesu hænder.”

”Jeg har haft hjerteproblemer. Læ
gerne har åbnet mit hjerte og to gange, 
og jeg døde faktisk, men kom tilbage 
igen. Gullý er blevet opereret for kræft. 
Men det stopper os ikke. Vi vil gøre, 
hvad Gud vil have os til at gøre. Det er 
aldrig for sent at tjene Herren.”

EVA RUDERSTAM

Med kærlighedens  
budskab på motorcykel

B U R K I N A  F A S O

”Det vokser, så  
det brager. Når  
mange mennesker  
er kommet til at  
tro et sted, sender 
vi en præst,  
der kan opbygge 
en menighed.”
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I LOKI ER DER INTET, der umiddelbart 
viser, at julen nærmer sig. Det eneste 
tegn er, at søde pigekjoler hænger i de 
små skjul langs hovedgaden. En uge før 
jul, er prisen på sukker altid steget. Selv 
åbner vi vores julekalabas og hænger 
en julestjerne i vinduet. Det er nok!

Men nu er det børnene, det handler 
om. Det er bedst at bare spørge dem 
selv.

Mit første spørgsmål er, hvorfor vi 
fejrer jul.

Alle hænder strækkes i vejret, men 
Joy er den hurtigste til at svare.

”Vi fejrer den dag, da Jesus blev født!”
Hvad plejer I normalt at gøre da? fort

sætter jeg. Jaqueline svarer glad:
”Vi går i kirke med vores familie og 

venner. Vi synger og danser, fortæller 
historien om Jesu fødsel, og ofte opfører 
søndagsskolebørnene et drama.”

”Præsten prædiker om tilgivelse og 
fred, og vi opfordres til at være taknem
melige. Nogle gange får vi te og brød, 
som kirken betaler,” siger Daniel.

”Og børnene får sodavand og slik,” 
tilføjer Joy.

Juledag vender familierne tilbage til 
kirken.

”Så er det gudstjeneste. Vi synger og 
danser og glæder os over Jesusbarnet, 
som er født. Hvis kirken har råd til det, 
kan det være mad bagefter: ris, bønner 

og måske gedegryde. Så er det fest,” 
udbryder Jaqueline.

”Nogle gange har vi fået noget, der 
hedder spaghetti,” siger Shadrak, ser 
tilfreds ud.

Jeg spørger, om de får nogle julega
ver. Børnene svarer, at hvis forældrene 
har råd til det, kan det være nyt tøj eller 
nye sko. De gætter på, at måske 100150 
af de 554 børn på skolen får hver sin 
julegave til jul.

Når jeg spørger dem, om de normalt 
får julegaver, kigger de på hinanden og 
bliver stille.

”Jeg har fået lov til at gå til frisøren 
og få flettet mit hår. Så blev jeg meget 
glad,” siger Joy.

”Jeg drømmer om at få en cykel, og 
jeg tror, min far en dag vil købe en til 
mig,” tilføjer Shadrak.

”Måske får jeg en ny kjole, og jeg øn
sker mig også en bibel,” siger Jaqueline.

”Og måske får jeg et par sko  og buk
ser,” siger Simon.

Daniel drømmer også om at få en 
cykel og en fodbold.

Jeg spørger, om de plejer at pynte op 
derhjemme.

”Vi hænger balloner op, og de, der har 
råd til det, hænger guirlander op, som 
de køber i butikkerne. Det er så smukt,” 
siger Jaqueline, og øjnene stråler.

”Vi tegner normalt en tegning af Jesu 
fødsel, og hænger den op på væggen,” 
siger Joy.

Jeg spørger, om nogen ved, hvem 
julemanden er. Det bliver stille, og alle 
tænker. Shadrak siger, at han har hørt 
om ham, men glemt det.

Til sidst spørger jeg, om de længes 
efter jul?

”Ja, det gør vi,” siger alle med overbe
visning og dejlige smil.

BIRGITTA ARNLUND

Om Loki
Children’s Missions skole Hannah 
Emuriakin ligger i Lokichoggio (forkortet 
Loki) i det nordvestlige Kenya, 920 kilo-
meter nord for Nairobi. Byen har 35.000 
indbyggere. Der går 554 elever på skolen. 

Children’s Missions medarbejdere, 
Birgitta og Kea Arnlund, har arbejdet i 
Loki siden 2009 med skolen og andre ud-
viklingsprojekter blandt turkanafolket.

Køb tøj til børnene  
som julegave
Du kan forgylde julen for børnene i Loki. 
I webshoppen på Children’s Missions 
svenske hjemmeside Barnmissionen.se 
kan du købe kjoler og shorts til børnene 
på skolen. Tøjet koster 150 kroner, og 
samtidig giver du skrædderen, der syrer 
tøjet, en indkomst. Overskuddet går til 
Children’s Missions projekt for at uddan-
ne skræddere.

JUL I LOKI  – elever fortæller
Hvordan fejrer børn jul i Loki? Children’s Missions lokale medarbejder, Birgitta Arnlund,  
besluttede at spørge elever på skolen Hannah Emuriakin.

K E N Y A

Jaqueline, Joy, Daniel, Shadrak og Simon fortæller om julen i Loki. Juleskiltning i Loki. 
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Gå ind på vores svenske hjemmeside og afgiv bestilling! 

www.barnmissionen.se/shop 
Telefon: +46-40-689 30 40, e-post: info@barnmissionen.se
Giv din gave på MobilePay: 53 53 73 04

Køb julegaverne 
i vores webshop!

Vores svenske  
webshop har fået  

en ansigtsløftning!
Samme fine formål  

– nemmere at handle!

Children’s Mission har modtaget en 

gave til indkøb af en ged til vores 

ernæringsprogram. Gavegiveren har 

ønsket at geden skal navngives til:

I mange lande er befolkningen hårdt ramt af både 

underernæring og sygdomme som HIV/Aids, hvil-

ket betyder at et stort antal børn bliver forældre-

løse. Geden gives til en fattig familie, først og 

fremmest til en familie, der har taget ansvar for et 

eller fl ere forældreløse børn. At få en ged som gave 

er livsvigtigt for mange familiers overlevelse. I dag 

deler Children’s Mission geder ud i blandt andet 

Afrika, Bangladesh og Filippinerne.

G A V E B E V I S

Arne Panduro

Daglig leder for Children’s Mission Danmark

www.childrensmission.dk


