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Alle børn drømmer om en 

Dejlig 
sommer!

SOMMEREN 2014

Kære Fadder og giver
Nu står sommeren snart for døren, og de fl este af os glæder os til at komme ud i den smukke 
natur eller tage hen et nyt og spændende sted eller bare være sammen med gode venner og 
familie. Børnene glæder sig til at have fri fra skole og bare opleve noget sjovt og anderledes.
 Det er som om lyset og luften inspirerer vores fantasi og får os til at drømme om et sted, 
hvor vi kan tilbringe tid i afslappende omgivelser.
 Det er dette tema, som vores svenske missionschef Bo Wallenberg skriver om i sit seneste 
nyhedsbrev. Bo Wallenberg skriver:

For ikke så længe siden tog jeg på 

arbejde når det var mørkt, og kørte 

hjem da det var blevet mørkt igen. Nu 

vågner jeg til fuglesang og lyset der 

stråler ind gennem vinduet, og lyset 

følger med hele dagen og en god del af 

aftenen. Det er fantastisk, og det føles 

som om vi trætte nordboere få ekstra 

energi fra solens varmende stråler. På 

denne årstid vågner også drømmene i 

både børn og voksne om en dejlig som-

merferie.

Alle børns drømme 
går ikke i opfyldelse 
Desværre er der børn som ikke har 

lykkelige sommerminder. Mange er de 

børn på vor jord, som har store drøm-

me, men som år efter år får drømmene 

knust af en hård og barsk virkelighed. 

Mor og far har ingen penge. Far og mor 

fi ndes ikke længere. Sygdom forhin-

drer drømmene, alkoholproblemer 

forstyrrer og så er der de hjem der 

ikke giver den tryghed som børnene 

trænger til. 

Det er for disse børn 
at Children’s Mission fi ndes

Når voksen verdenen svigter eller ikke 

magter opgaven, vil Children’s Mis-

sion sprede lys og varme for børnene. 

Vi ønsker at medvirke til at realisere 

børnenes drømme, og give dem gode 

sommerferie minder.

 Derfor organiserer vi sommerlejre 

for tusindvis af børn fra trængende 

familier. I år har vi særligt fokus på 

børnene i Ukraine, der er blevet fanget 

i den angst, landet er præget af nu. 

Truslen om krig har gjort at børnene 

lider. Vi vil at disse børn bare skal være 

børn – lege, spille bold, bade, grille og 

samles omkring lejrbålet og høre kær-

ligheds budskabet. 

 Du kan sammen med os skabe 

disse minder for børnene ved at give 

en ekstra gave til de sommeraktivite-

ter, som vi planlægger.

 Til sidst vil jeg fra dybet af mit 

hjerte takke alle jer givere og ønske 

jer en helt fantastisk sommer fyldt af 

Guds rige velsignelse.

Bo Wallenberg
MISSIONSCHEF



Dansk indsats i Ukraine
Fra Danmark har vi været i stand til at sende 41 tons 
nødhjælp til Ukraine i 2013 takket være vores lokalgruppe 
på Bornholm og donationer fra Rønne og Herlev sygehuse. 
Nødhjælpen består af tøj og brugt, men brugbart hospi-
talsudstyr. Hertil kommer kasser med legetøj til børn, som 
ellers aldrig vil få bare et enkelt stykke i hånden. Vi er dybt 
taknemmelige for at vi også fra dansk side kan hjælpe på 
denne måde.
 Værdien af disse donationer løber op i mere end 1 mil-
lion kroner.

Giv en sommergave til børnene
Når vi tænker nærmere over det, har vi så uendeligt meget 
mere end størstedelen af verdens befolkning. Lad os dele 
lidt af vores overflod med de små mennesker, børnene, og 
på den måde sprede glæde og håb for fremtiden, fordi de 
ved, at der er nogle, som tænker på dem.  
 Benyt vedlagte giroindbetalingskort eller overfør din 
gave via netbank til vores bankkonto. Konto nummeret 
står nederst på forsiden.
 Tak for gaver og forbøn fra alle jer trofaste faddere og 
givere.

Arne Panduro DAGLIG LEDER I DANMARK


