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Fokus områder
Fra Skandinavisk Børnemissions start i begyndelsen af 1990’erne og indtil for få år 
siden var fokus udelukkende rettet mod Filippinerne og nogle år senere også Ukraine. 
De fleste af vores faddere og givere kender os da også derfra. Mange har deltaget i 
”livets rejser” til Filippinerne eller Ukraine, og rigtig mange af fadder bidragene og 
gaverne gives da også til disse to missionsfelter. 
 For nogle år siden begyndte vores hovedorganisation, Skandinaviska Barnmissio-
nen i Sverige, at rette blikket også mod andre områder i verden, hvor nøden er stor. 
Man startede op på et hjælpearbejde sammen med menigheder i Moldova, Rumæ-
nien, Zambia og Bangladesh. Man sluttede sig sammen med ”Devent” – en organisa-
tion, som arbejder med at udvikle småvirksomheder for fattige mennesker i Afrika. I 
år er Skandinaviska Barnmissionen gået ind i et tæt samarbejde med den islandske 
hjælpeorganisation ”ABC Barnahjálp”, som driver kristne skoler for fattige børn i 
Pakistan, Indien, Kenya, Uganda, Burkina Faso og Ivery Coast. Samtidigt holder man 
stadigvæk fast i det oprindelige arbejde i Filippinerne og Ukraine.
 Ændringerne af Skandinavisk Børnemissions / Children’s Missions fokus afspejler 
sig også i vores nyhedsbreve. Der er således nu en række artikler i vores blade om 
de nye arbejdsområder og missionsfelter. Vi håber, at vores mange trofaste faddere 
og givere vil glæde sig over at arbejdet vokser og at vi på den måde kan række ud til 
endnu flere nødlidende børn og unge.
 Tak for jeres gaver og må Gud velsigne jer alle.  

ARNE PANDURO
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D E V E N T

Devent har i de seneste år sat fokus på arbejdet med menneskerettigheder og lighed i sine 
projekter. Dette er for at give deltagerne kendskab om deres rettigheder, og give mod til at 
udtrykke deres forslag til, hvordan udviklingen i deres liv og sammenhænge skal se ud.

Sidste efterår arrangerede vi sammen 
med Svensk Missionsråd, en rejse til 
vores samarbejdsorganisation Centre 
for Evangelism (CFE ) i Uganda,  for at 
øge bevidstheden og uddanne persona-
le i forskellige metoder, som man kan 
bruge for at engagere både deltagerne 
og de ansvarlige myndigheder i disse 
sager.
 En af de ansatte i CFE, Lovisa Nan-
tale, fortæller for Svensk Missionråd 
om sine oplevelser under besøget.

Uddrag af  
Svensk Missionsråd’s blog:
Lovisa Nantale har arbejdet for organi-
sationen Centre for Evangelism (CFE ) i 
Uganda siden 2010. Først som frivillig 
i 2 år og som ansat siden 2012. Hun 
arbejder som ” Training Officer” med 
at forstærke og mobilisere mennesker 
i  24 lokalsamfund i Busoga regionen. 
Fokus i dette projekt er træning i entre-
prenørskab. CFE er en kirkebevægelse 
med over 70 forsamlinger og udvik-
lingsarbejdet sker først med menne-
sker med lav indkomst i landsbyen.
 Her fortæller Lovisa om sine ople-
velser af, at have deltaget i workshop 
og feltbesøg sammen med Svensk 
Missionsråd.  Børnemissionens andet 
personale fra CFE, deltagere og frivil-
lige fra CFE`s projekt, samt indbudte 
organisationer og myndighedsrepræ-

sentanter. På under en uge er værktøj 
til rettighedsbaseret arbejde og ligestil-
lings arbejde, blevet testet af persona-
let, i kirker og blandt projektdeltagere.

Hvad er din oplevelse af ugen?
Det har været en fantastisk uge med 
læring om menneskerettigheder og 
ligestilling. Jeg har lært at anvende 
mange nye metoder og værktøjer. Jeg 
kunne specielt godt lide køns debat-
ten, og også ”problemtræet” som blev 
beskrevet, gav en god hjælp til at grave 
dybere ned i grundlæggende årsager til 
forskellige problemer.

Er der noget som du i særdeleshed 
har fået øjnene op for?
Ja, at menneskers rettigheder er uni-
versel. Det gør ingen forskel, om jeg 
rejser til Sverige eller Kenya angående 
ligestilling. Menneskerettigheder er 
ens for alle. Jeg har også fået en større 
forståelse for at ligestilling og menne-
skerettigheder hænger sammen.  Man 
kan ikke afvise hans eller hendes men-
neskerettigheder, for så er der ingen 
lighed

Hvad har den erfaring betydet  
for CFE som organisation?
Bredden af deltagere i løbet af ugen har 
forstærket vores samarbejde og vores 
netværk med andre. Ikke mindst med 

andre organisationer og myndigheder.  

Hvilke forandringer og hvilken 
udvikling ser du foran dig i dit 
arbejde?
Det jeg tager med hjem er, hvordan 
vi kan udvikle mødet og relationerne 
med mennesker i de byer vi arbejder 
i.  Jeg har lært at anvende forskellige 
værktøjer, som kan få mennesker til 
at deltage, identificere problemer og 
ikke bare se virkningen, men også se 
de grundlæggende årsager. Jeg håber 
CFE`s arbejde kan udvik-
les og at vi kan tage 
det til flere om-
råder. Vi har 
ikke været 
tiltrække-
lige dyg-
tige til at 
knytte 
menne-
skerettig-
heder og 
ligestilling 
ind i vores 
vejledning og 
det håber jeg vi 
bliver bedre til. Og at 
vi som personale kan være forbilleder 
i dette. 
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F I L I P P I N E R N E

Her fortæller Eva-Mari om  
deres første jul i missionen
Nu har vi fejret vores første jul og nyt-
år på Filippinerne. Julen starter tidligt 
og er årets største højdepunkt. Allerede 
i september fyldes forretningerne og 
varehuse med juleting og julemad. 
Julemusik høres i alle højtalere.

Julefester for 800 børn
December måned byder på mange 
julefester, hvor julegaver bliver delt ud.
 Allerede første og anden uge i 
december agerede teamet, som har an-
svar for ”Kiddy Bible Classes” julefest 
for 800 børn.
 Det er en stor glæde, at se børnenes 
begejstring og høre deres udbrud, når 
de ser hvad de får i gave. Hver pakke 

indeholder bl.a. lidt 
frugt og andre 

dagligvarer.
En lokal 

sponser 
har givet 
os et Nyt 
testa-
mente 
på Taga-

log (det lokale sprog), som børnene 
også fik.
 I alle samlinger fremføres et julespil 
af børn, volontører og ledere. Det er en 
meget god måde at præsentere jule-
budskabet på.

Jublede af taknemlighed 
Også på Drop-in centeret, som er en 
fritidsklub for børn mellem 7–12 år, 
blev der holdt julefest. En af drengene, 
som fik et par barsket shorts, udtrykte 
sin glæde over disse, ved at svinge dem 
rundt i luften, samtidig med at han 
jublede af glæde, for derefter at tage 
dem på udover de gamle han havde på 
da han kom.

Sang og danseopvisning
I Children’s Missions skoler er der jule-
afslutning den sidste uge inden jul.
Børnene havde forberedt forskellige 
optræden, som hver klasse viste – de 
er meget dygtige til at optræde og alle 
deltager i sang- og danseopvisning. 
Alle skolebørnene fik en julegave, som 
indeholdt godt-at-have-sager, som kan 
bruges i skolen. For de børn der har 
skolegangen sponseret, havde vi en 

speciel julefest med leg og konkurrence 
samt julebudskabet. Alle børn får en 
julegave, samt en pakke med tørvarer 
og konserves, som er en vigtig del af 
julemaden for dem og deres familie.

Besøg på lossepladsområdet
Der er vigtigt at have mad at spise 
juleaften. Derfor har Children’s Mission 
i mange år forsøgt at give fattige fami-
lier en pakke med dagligvarer og kon-
serves, så de kan tilberede en middag. 
Takket være lokale sponsorer, samt 
sponsorer fra de Nordiske lande, kunne 
mobilklinikken ugen før jul besøge to 
forskellige lossepladsområder og dele 
dagligvarer, lidt tøj og legesager ud.

Handlekraft og vilje
Vi har også haft julefest for kvinder, 
som deltager i ULE-programmet. Det er 
kvinder, som i grupper sparer penge op 
til egne indkomstvirksomheder. Også 
på disse fester er der leg, konkurrencer 
og forskellig optræden. Vi er meget im-
poneret af disse kvinders handlekraft 
og vilje. Vort håb er at dette arbejde 
udvikles endnu mere fremover.

Nyt lederpar på Filippinerne
Torbjørn og Eva-Mari Blomqvist er det nye lederpar for Children’s Missions store arbejde i 
Filippinerne. De startede i efteråret 2015, hvor de afløste Thord og Birgitta Dahl.
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F I L I P P I N E R N E

Community Nutrition Program
Underernæring  
– et fælles problem
Children’s Mission Filippinerne har 
arbejdet med at forebygge og be-
handle underernæring i mange år.
 Underernæring er meget alminde-
ligt, og i de områder som Children´s 
Mission arbejder er der ca. 25 % børn 
op til seks år som er underernærede. 
Af disse børn har mere end 5% en 
vægt der er meget under det norma-
le. Den væsentlige grund til under-
ernæring blandt børn er forældrenes 
uvidenhed om hvad god mad er og 
hvordan man tilbereder den, så bør-
nene får ikke den næring de har brug 
for.
 Erfaring og forskning viser, at hvis 
et underernæret barn får hjælp inden 
de er fem år, vil de få en bedre frem-
tid. 

Effektiv handling  
giver gode resultater
Children´s Mission har lang erfaring 
med at forebygge underernæring og 
behandle børn, som allerede er un-
derernærede. Teamet som arbejder 
med underernærings programmet 
består af tre socialarbejdere samt en 
sygeplejerske og en læge efter behov.
 I samarbejde med de lokale myn-
digheder vælger teamet forskellige 
geografiske områder. Først under-

søges forholdene i området og man 
stiller en række spørgsmål omkring 
den socialøkonomiske situation, hvor 
mange familier der bor der, om der 
er adgang til skole, uddannelse og 
sundheds tilstand. Derefter vejes alle 
børn i området som er under seks år. 
De børn som har en vægt under det 
normale og meget under, er dem som 
teamet tager sig af.

Det daglige arbejde
Når de underernærede børn i områ-
det er identificeret, begynder teamets 
arbejde. De besøger børnene regel-
mæssigt ud fra de forskellige behov – 
en del dagligt, andre en gang imel-
lem. Samtidig undervises forældrene 
både enkeltvis og i grupper, dette er 
en vigtig del af arbejdet fordi en stor 
del af problemerne handler om at 
mange forældre ikke kender til, hvad 
deres børn har brug for, for at vokse 
og få tilstrækkelig af næring. Børnene 
vejes igen for at se om indsatsen har 
givet det ønskede resultat. Ofte ser 
vi gode resultater hos børnene efter 
bare nogle uger.

John Dave Golondrina
John Dave er navnet på en dreng, 
som Children´s Missions team hjalp 
sidste sommer. Da teamet fandt ham 
på lossepladsområdet Harangan, var 

han 
tre år 
og tre 
måneder 
gammel, 
og vejede kun 
10 kg. Han boede 
med sin mor, far og to søskende i et 
lille hus i området. John var ofte syg 
af forskellige infektionssygdomme 
bl.a. orm i maven, en dreng der var  
meget genert og indelukket. Familien 
fik hjælp til at gå til læge med John 
for at få ham behandlet for alle hans 
sygdomme. Teamet gav familien 
undervisning om næringsrigtig mad 
samt god hygiejne. Allerede efter 
tre uger havde John taget tre kg på 
i vægt. Når teamet nu kommer på 
besøg i området, kommer John  altid 
løbende os i møde som en glad dreng.
 Familien er taknemlig for den 
hjælp de har fået og deres forudsæt-
ninger for et bedre liv er meget større 
nu end tidligere, takket være teamets 
indsats. 

EVA-MARI BLOMQVIST

Julens kærlig-
hedsbudskab
Torbjörn og jeg har på 
alle fester på skift delt 
julens kærlighedsbudskab 
og fortalt hvad julen betyder for 
os. Den sidste julefest, som var selve 
juleaften, tror jeg var de mest opmærk-
somme børn. De lyttede meget koncen-
treret og vores yngste datter, som var 
på besøg i julen, var meget imponeret. 

Fælles  
kæmpefest

Juleaften fejrede 
vi sammen med 

børnene og mødrene 
i børnebyen. Frokosten 

blev indtaget i de respektive huse, 
men selve julemiddagen blev holdt i 
et stort hus, som en fælles kæmpe fest. 
Vi spiste typisk filippinsk julemad: 
Pansit – en nudel ret med kød og grøn-

sager, lasagne og pinde med hotdogs 
og skumfidusser. Til dessert serveres 
kokosnøddemælk med grønne gele’ 
stykker.
 Efter maden var det tid at dele jule-
gaver ud. Spændingen var stor og det 
blev præcis som det skulle være, når 
23 børn og 6 voksne skal åbne gaver på 
samme tid, – godt rodet. 

EVA-MARI BLOMQVIST
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Ukraines hospitaler får hjælp  
af Københavnske hospitaler
I vinterens løb har Children's Mission af flere omgange fået doneret i alt 50.000 brugte hospi-
talsuniformer fra Region Hovedstadens Hospitalsvæsen. Uniformerne var blevet udfaset, men 
var stadigvæk i god og brugbar stand. Inden vi modtog dem var de blevet vasket på Bispebjerg 
Centralvaskeri og pakket på 100 paller, lige til at løfte ind i vores store lastbiler. 
 Alle uniformer er nu kørt til Ukraine, hvor de er blevet uddelt til en række hospitaler og 
klinikker. Gaven fra de Københavnske hospitaler dækker et meget stor behov i Ukraine, hvor 
krigen har skabt et enormt behov for hospitalsudstyr. 
 Vores missionsleder i Ukraine har sendt os nogle billeder fra uddelingen.

U K R A I N E

Hospitalsuniformer bliver om-
pakket på Children’s Missions 
lager i Ukraine inden de forde-
les og køres ud til de hospita-
ler, hvor behovet er størst. På 
billedet ses vores missionsle-
der Lyudmila Lonyuk sammen 
med en medarbejder i færd 
med at pakke Her læsses lastbilen i København inden den kører til Ukraine.
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U K R A I N E

Personalet på kommunehospitalet i Lutsk tæller uniformerne op og fordeler efter anvendelse og størrelse, inden uniformerne distribueres til læger, sygeplejersker og 
andet sundhedspersonale. Gaven imødekommer er meget stort behov på hospitalet, som er et stort hospital med 1.500 medarbejdere.

Personalet på tuberkulose hospitalet i Volun Regionen var så begejstrede 
for at få nye uniformer, at de selv ville være med til at bære dem ind fra 
vores lastbil.

Medarbejdere fra kommunehospitalet i Lutsk hjælper med til at tømme lastbilen for 
uniformerne.

Her er det en af medarbejderne fra en sundhedsklinik i Volun Regionen, som glad 
viser sin nye uniform frem for vores fotograf. Det gør ikke noget, at der står Region 
Hovedstaden på uniformerne. Det er de bare stolte af at kunne vise frem.   

Smilene er store hos både læger og sygeplejerske over gaven. Det er ikke 
nemt at skulle arbejde mange timer hver dag, og så skulle hjem og vaske 
hospitalsuniformen hver aften til brug den næste dag. 
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NB
Ved ændring af postadresse  
eller e-mail adresse: 

Vi vil meget gerne have jeres nye adres-
se, både hvis I har fået ny postadresse 
eller ny e-mail adresse. Der kommer en 
del breve retur med ubekendt på adres-
sen, og det kan være vanskeligt for os at 
finde frem til jer. Det koster også ekstra 
at sende det igen

Ja tak! 
 Jeg vil være fadder med 185 kr. pr. måned

 Andet beløb på  kr. pr. måned

 Give en gave på  kr. 

 Have information tilsendt.

Jeg giver:

 via Betalingsservice (udfyld bankkonto og CPR-nr.)

 via giro eller bankoverførsel (udfyld CPR-nr. for at få skattefradrag)

Navn:  

Adresse: 

Postnr.:  By: 

Telefon:  E-mail:  

Bankkonto: Reg. nr.:  Konto nr.:  

CPR-nr.:  

Indsendes i lukket kuvert til:
Children’s Mission, Søvangsvej 53, 2650 Hvidovre

Hjælp os at spare  

administrations-
omkostninger
Tilmeld dig betalingsservice næste gang 
du giver dit månedlige fadderbidrag. 
Hvis du har brug for hjælp til det, så skriv 
eller ring til os.

Norden

Ukraine
Moldova

Rumænien

Pakistan

Malawi

Kenya

Bangladesh

Indien
Burkina Faso

Ivory Coast
Filippinerne

Her hjælper  
Children’s Mission

Uganda

Zambia

Nyt telefonnummer  
og mobilpay 

53537304
Næste nyhedsblad 
udkommer sidst i 

september
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