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Kære faddere og livreddere!
Nu viger mørket, og det grønne spirer for fuld 
kraft. Det er ikke længe siden jeg sad hjemme 
med levende lys og ild i pejsen. Da kørte jeg på 
arbejde, mens det var mørkt, og da jeg kørte 
hjem, var det mørkt igen. Nu står solen op før 
mig og går ned sent om aftenen. Det er fan-
tastisk at bo i et land, hvor årstiderne skifter 
med hver sin charme og skønhed.

Når nu sommeren n ærmer sig, begynder 
også planlægningen af vore ferierejser. Er det 
noget, vi er kendt for i Norden, så er det at vi 
er et rejsende folkefærd, som gerne søger ned 
til sol og varme i ferien, og måneder forud 
planlægger vi alt det, vi skal nå at opleve i 
løbet af sommerferien.

Selv har jeg haft en drøm siden min tidlige 
ungdom om at rejse med den transsibiriske 
jernbane fra Moskva til Peking. Nu, hvor jeg er 
52 år, bliver det endelig virkelighed, og sam-
men med mine to ældste børn, Lina og Henrik, 
skal jeg nu opleve dette spændende eventyr. 
Mens jeg skriver disse linjer, er der bare få 
timer tilbage, inden rejsen begynder, og det 
kilder i maven af forventning.

En drømmeferie for tusindvis af udsatte 
børn
Jeg ved at over tusind børn vil mærke den 
samme kilden i maven, når de oplever deres 
drømmeferie på Children’s Missions sommer-
lejr i Ukraine. For også i år, slår vi portene op 
til sommerlejren i Dubechno. Forberedelserne 
er i fuld gang for at vi kan tage imod alle de 
forventningsfulde børn. I begyndelsen er de 

særligt udsatte børn lidt bange og generte, 
men efter få timer griner børnene højt, mens 
legen er i fuld gang.

Alt kunne spise sig mæt hver dag, at høre 
om Jesu kærlighed, at møde en tryg voksen-
verden, som kerer sig om én, og at kunne lege 
fra morgen til aften, er ikke almindeligt for 
disse børn. Når det er tid til at vende hjem 
igen, er det altid med blandede følelser. Børne-
ne vil forblive i denne drøm, men samtidig 
længes de hjem til familie og venner, hvor 
de kan fortælle om deres oplevelser. Det er 
rørende, når vi i Children’s Mission modtager 
brev fra børnene, hvor de fortæller, hvad som-
merlejren har betydet for dem, og hvordan 
opholdet har forvandlet deres liv.

Sommerindsamling
Sammen med dette blad modtager du et 
indsamlingsbrev med mulighed for at give en 
ekstra sommergave. 

Vores sommeraktiviteter for børnene er 
mulige takket være givere som dig. Uden 
jeres gaver ville vi aldrig kunne virkeliggøre 
børnenes drømme. Jeg vil derfor rette en stor 
og varm tak til alle jer fantastiske givere som 
støtter vores vigtige arbejde!

Til sidst vil jeg ønske dig en rigtig herlig 
sommer!

BO WALLENBERG
GENERALSEKRETERARE
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S O M M E R L E J R E N

U K R A I N E

– et stykke paradis på jord

Lejren er virkelig 
blevet byens stolt-
hed, hvor Guds 
kærlighed råder.

SNART ER DET SOMMER. Ordene varmer 
sjælen og glæder hjertet. Børnene ser 
frem til skoleferien, voksne planlægger 
sommerferien, og i tankerne pakker 
de allerede deres sommerkufferter 
for at besøge familie og venner og få 
nye oplevelser. Men for mange børn 
er disse drømme umulige på grund af 
problemer i familien eller mangel på 
penge. Og netop for disse børn åbnede 
Children’s Mission en lejr i Dubechno 
for 21 år siden.

Drømmen om en lejr
Drømmen om en lejr blev i begyndel-
sen født hos Mykola Krykota, der er 
præst i en lokal baptistkirke. I drøm-
men så han vidunderlige lejrfaciliteter, 
byens stolthed – et sted, hvor kærlig-
hed og respekt råder. Visionen var så 
stor, at pastor Mykola måtte dele den 
med hele verden, så alle havde mulig-
hed for at bidrage. En del af dem, der 
hørte om visionen, tænkte ikke videre 

over den, andre lo blot ad drømmeren. 
Men der var også nogle, der støtte-
de drømmen. Blandt dem er I, kære 
givere!

Et stykke paradis på jorden
I 21 år har lejren rehabiliteret forældre-
løse børn og børn fra store og udsatte 
familier i svære situationer. Lejren 
er virkelig blevet byens stolthed – en 
ø – hvor Guds kærlighed råder, og et 
sted, som børnene kalder et stykke af 
paradiset på jorden! I år forbereder vi 

os på at tage imod 1.600 børn fra svære 
forhold.

Et chok for familien
Sidste år gennemgik lejren en meget 
speciel og svær periode. Pastor Mykolas 
hustru, Nina, blev alvorligt syg, og læ-
gerne gav ikke meget håb om, at hun 
kunne overleve. Det var et stort chok 
for familien. Mykola fortalte, at om da-
gen arbejde han og børnene på lejren, 
og om aftenen bad de alle sammen 
for Nina. Der var mange spørgsmål 
og nogle gange desperation. Det var 
også svært at få alt det praktiske til at 
fungere, idet Nina plejede at tage hånd 
om alt det økonomiske, al madlavning 
og rengøring. Men selv i de sværeste 
øjeblikke følte familien Guds omsorg 
og støtte – de havde forvisning om, 
at Nina ville overleve. Og der skete et 
mirakel. Sent samme sommer havde 
Nina genvundet sit helbred og vendte 
tilbage.

w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k  3



U K R A I N E

citat

Sommeren er planlagt
I dag er familien sammen igen og 
forbereder lejrens næste sæson. Nina 
planter blomster, Mykon og teamet 
reparerer og tilser lokaler og bygninger. 
De bygger en ny sauna og et bassin. 
Frivillige fra kirken planter grøntsa-
ger og bær, så børnene kan få friske 
grøntsager og frugt til 
sommer. 
Sommeren på 
lejren er planlagt, 
og børnene længes 
efter at komme der-
hen. Når børnene 
først har deltaget i 
lejren en gang, vender 
de tilbage igen og igen!

Børn fra komplicerede 
livssituationer
Hvert år kommer der børn fra 
komplicerede livssituationer til lejren. 
Børn fra familier, hvor forældrene har 

alkohol- eller stofmisbrug, hvor der er 
mangel på kærlighed og omsorg, hvor 
der er vold, og hvor børnene vokser op 
i en atmosfære af skrig og skænderier. 
Disse børn har brug for særlig var-
me og tryghed. I samarbejde med de 
sociale myndigheder finder Children’s 
Mission børn med sådanne behov og 

sender dem til reha-
bilitering i Dube-

chno. Og hjerter 
forvandles, når 
børnene modta-
ger kærlighed og 
omsorg, når de 

kan lege og have 
det sjovt, og når 

de forstår, at det er 
bedre at velsigne end 

at hade.

Fra hjerte til hjerte
Vi har set mange eksempler på, hvor-
dan børns hjerter er blevet forvandlet, 

hvordan de er blevet fyldt med kærlig-
hed, og hvordan deres forældre også 
er blevet forandret bagefter. Børnenes 
hjerter er rene og åbne. På lejren er der 
en bestemt regel: ”Fra hjerte til hjerte”. 
En leders hjerte skal være ærligt og 
åbent over for børnene, for da åbner 
børnene virkelig deres hjerter.

En følelse af himmel på jord
Når vi ser tilbage på årene med lejren, 
ser vi et fantastisk resultat, og vi takker 
Gud for dette projekt. De børn, som 
deltog i lejren i de første år, er blevet 
voksne for længe siden, de voksne, som 
arbejdede på lejren, er blevet ældre, og 
alle husker, hvordan de sang lejrsange, 
hvordan de bad til Gud, og de husker 
den specielle atmosfære af kærlighed. 
De husker følelsen af himmel på jord. 
Og intet kan fjerne de varme minder 
fra deres hjerter.

Mykola og  

Nina Krykota.

På lejren er der
masser af mad.

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



U K R A I N E

Giv minder for livet med MobilePay!
Benyt nummer 53 53 73 04, når du giver din gave. Mærk gaven ”Sommergave”.

Giv fra hjertet.
Skab minder for livet! 

Voksede op uden en far
SOLOMIA OG OLIA deltog i lejren sidste 
sommer. Begge piger er vokset op i 
familier uden en far. De havde aldrig 
rejst på ferie, da der ikke var penge til 
den slags. Da Solomia modtog en ind-
bydelse til lejren fra Children’s Mission 
var det et stort mirakel for hende. Det 
skete, mens hendes morbror var ved 
fronten, og hendes mor og mormor var 
meget urolige og græd ofte. De fleste 
penge gik til at støtte morbroren med.

Kunne ikke en gang drømme 
om en sommerlejr
I den situation kunne Solomia ikke en 
gang drømme om en sjov sommerlejr. 
Men da hun kom derhen, elskede hun 
det hele – store og lyse bygninger, fine 
legepladser, et ocean af blomster, god 
mad, og det allervigtigste – gode og 
venlige ledere. Hele atmosfæren på 
lejren var fyldt af kærlighed og omsorg. 
Solomia fortæller, at da en af lederne 
på en lektion fortalte om Jesus, kneb 
hun øjnene hårdt sammen og bad for 
sin morbror som deltog i krigen, for 
hendes mor, som var så urolig og græd 
hver aften, og for hendes familie.

”Jeg indså lige pludselig,” sagde Solo-
mia, ”at Jesus vil hjælpe os. Han elsker 
os, Han er stærk! Og jeg følte sådan en 
lettelse i sjælen!”

Dagene på lejren fløj afsted
Da Olia modtog indbydelsen til lejren, 
blev hun både glad og lidt nervøs – 
hun havde aldrig rejst så langt væk 
hjemmefra, og vidste slet ikke, hvor-
dan sådan en lejr ville forløbe. Inden 
hun steg på bussen, gav hun sin mor 
og bror et hårdt kram, og bad dem om 
at hente hende tilbage, hvis hun ikke 
syntes om at være på lejren. Men dage-
ne på lejren fløj afsted så hurtigt! Olia 
fik mange nye venner og havde det 
sjovt. Lederne var venlige, og maden 
var bare fantastisk god!

Da Olia kom hjem igen, skrev hun et 
takkebrev til Children’s Mission: ”Jeg 
er så taknemmelig til alle, som gav mig 
en vidunderlig ferie i Dubechno. Jeg 
kunne li’ det hele, men det vigtigste 
var, at jeg indså, hvor meget Gud el-
sker mig! Nu ved jeg, at jeg kan bede til 
Ham og tale med ham som med min 
far. Tak Gud for jer alle sammen!”

”Jeg beder altid om fred”
Snart er det sommer, og Solomia og 
Olia har bedt om lov til at komme på 
lejren igen. ”Vi har savnet lejren, og 
vi vil møde vores venner og ledere 
igen!” Pigerne fortæller om deres 
oplevelser og deres planer for som-
meren. ”Min morbror kom hjem 
fra krigen i god behold; jeg bad 

så meget for ham! Og jeg beder altid 
om fred. Jeg ringede til min far, og han 
inviterede mig til at komme og besøge 
ham! Jeg beder for min mor og far! Jeg 
beder også for lejren! Jeg vil så gerne 
rejse derhen!”

Med kærlighed og  
taknemmelighed
Med et stort smil lytter jeg til børne-
nes glade fortællinger, og mit hjerte 
strømmer over af taknemmelighed. 
Tak, fordi du støtter børnene i Ukraine, 
børn, som du aldrig har mødt, og som 
du ikke kender – men som du alligevel 
vælger at hjælpe. Må Gud velsigne dig 
rigeligt, og tusind tak for din gavmild-
hed!

Med kærlighed og taknemmelighed 
fra Ukraine!

LYUDMILA LONYUK
MISSIONSLEDARE  

To glade piger, Solomia (th.) och Olia, takker alle 

givere for en fantastisk sommer i Dubechno!

Denne sommer vil over 1.600 børn fra svære forhold få sit livs sommerferie på Children’s Mis-
sions lejr i Dubechno, Ukraine. Det bliver en sommer med glade minder for livet!
Med ganske få midler kan vi gøre en stor forskel. 150 kroner dækker blandt andet omkost-
ninger for to dage på lejren. 500 kroner er nok til en hel uge.
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L O T T O R P

MÅNDAG 10. JULI
17.30 Børnefestival
19.30 Aftenmøde Bo Wallenberg
 – Tre Barytoner
22.30 Træk i restauranten med
 Stephan Berg band

TISDAG 11. JULI
09.30 Inspirationsmøde fra felten
 Albert Mridha, Bangladesh
09.30 Kids Corner
17.30 Børnefestival
19.30 Aftenmøde Lena Maria
 Vendelius (før Klingvall)
22.30 Træk i restauranten med
 Stephan Berg band

ONSDAG 12. JULI
09.30 Inspirationsmøde fra felten
 Trudy Odida, Uganda
09.30 Kids Corner
17.30 Børnefestival
19.30 Aftenmøde Mikael Järlestrand
 – Emilia Lindberg 
22.30 Træk i restauranten med
 Stephan Berg band

TORSDAG 13. JULI
09.30 Inspirationsmøde fra felten
 Wanjau Nduba, Kenya
09.30 Kids Corner
17.30 Børnefestival
19.30 Aftenmøde Thomas Ardenfors
 – Consuelo Del Pilar
22.30 Træk i restauranten med
 Stephan Berg band

FREDAG 14. JULI
09.30 Inspirationsmøde fra felten
 Lyudmila Lonyuk, Ukraina
09.30 Kids Corner
17.30 Børnefestival
19.30 Aftenmøde Thomas Ardenfors
 – Consuelo Del Pilar
22.30 Træk i restauranten med
 Stephan Berg band

LØRDAG 15. JULI
09.30 Inspirationsmøde fra felten
 Hinrik Thorsteinson, Burkina Faso
17.30 Børnefestival
19.30 Aftenmøde Jonas Helgesson
 – Tre Barytoner
22.30 Træk i restauranten med
 Stephan Berg band

SØNDAG 16. JULI
09.30 Formiddagsmøde
 Nils–Erik Claesson
17.30 Børnefestival
19.30 Aftenmøde Christer Borg
 – Mikael Järlestrand
22.30 Træk i restauranten med
 Stephan Berg band

Talere og sangere:
Tre Barytoner

Lena Maria Vendelius (fd Klingvall)
Jonas Helgesson

Consuelo Del Pilar
Emilia Lindberg 

Mikael Järlestrand 
Bo Wallenberg

Thomas Ardenfors
Christer Borg  

LENA MARIA 

JONAS 
HELGESSON

Uforglemme-
lige dage, som 
du bærer med 
dig resten af 

dit liv!

MAN–LØR
14.00 

Volleyball 
på stranden

16.00 
Fodbold

TRE BARYTONER

Livets sommerferieFor alle aldre!
E L C A / L Ö T T O R P S  C A M P I N G  P Å  Ö L A N D 

U G E  2 8  •  1 0 . – 1 6 .  J U L I  2 0 1 7
www.barnmissionen.se/lottorp

THOMAS 
ARDENFORS

CONSUELO  
DEL PILAR

EMILIA LINDBERGCHRISTER
BORG6 ´
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– DET HAR ALTID VÆRET en hjertesag 
for mig at gøre en forskel. Selv om man 
sidder på kontoret er man alligevel 
med til at forandre livet for mange 
børn og andre mennesker, fortæller 
Alice, når hun skal forklare, hvorfor 
hun elsker det, hun laver. Hun fortæller 
om besøg på Filippinerne og i Ukraine 
og om lejre for børn fra Tjernobyl-om-
rådet.

– Når man er med i sådan et arbejde 
for børn og ser hvordan det nytter, får 
man selv energi til at fortsætte arbej-
det, siger hun.

EN SÆRLIG STÆRK oplevelse fik Alice på 
en rejse til Filippinerne, da de besøgte 
et børnehjem.

– Jeg stod er med en lille pige. Hende 
havde fundet i en affaldssæk, da hun 
var to dage gammel, fortæller Alice.
Under besøget var pigen et par måne-
der gammel, og det blev så tydeligt, 
hvad hjælpen faktisk indebærer for 
hvert enkelt barn. 

– Da tænkte jeg, at hun er reddet 
fordi der findes faddere hjemme i 
Danmark som indbetaler penge hver 
måned!

Alice fortæller, at hun senere har fået 
at vide, at pigen har fået forældre.

– Nogle gange kan man synes, at 
arbejdet er lidt hårdt, men når man 
tænker på disse ting, når man energi 
igen.

ALICE HAR FLERE gange arbejdet succes-
fuldt med forskellige indsamlingskam-
pagner. Blandt andet koncerter, som 
har trukket mange mennesker.

– Vi har haft koncerter her i Dan-
mark, og vi har fået kendte sangere til 
at optræde gratis og forsamlinger til at 
stille deres lokaler til rådighed.

MEN DEN MEST bemærkelsesværdi-
ge indsamlingsindsats gjorde Alice i 
landsdækkende dansk radio, da hun 
ringede til programmet ”De ringer, vi 
spiller”.

– Jeg kom igennem og så fortalte jeg 

om Children’s Mission for hele Dan-
mark. Radioværten var meget venlig og 
gav mig rigtig meget tid til at fortælle 
om indsatsen, fortæller Alice.
Men så gjorde han også noget endnu 
mere usædvanligt.

– Til sidst sagde han, at han ville 
gøre noget, som han ikke plejede, og 
spurgte, om jeg havde et nummer man 
kunne ringe til, hvis man ville vide 
mere om Children’s Mission.
Alice gav glad og gerne nummeret, 
men havde slet ikke forestillet sig, at så 
mange ville ringe.
Telefonen ringede og ringede. Der var 
så mange, der var begejstret for arbej-
det og ville blive faddere, fortæller hun 
og griner.

ALICE HAR STORE tanker om Children’s 
Mission og er overbevist om, at mange 
flere mennesker vil modtage hjælp 
fremover. 

– Filippinerne og Ukraine ligger sær-
ligt på mit hjerte, og jeg håber, at rigtig 
mange, som lever ved lossepladsen i 
Manila, skal få et bedre liv.

JOHANNA STURESSON 

”Telefonen bare ringede 
og ringede. Så mange 
ville være faddere.”

CONSUELO  
DEL PILAR

EMILIA LINDBERG

Hun var med, da Children’s Mission startede i Danmark i 1993, og 
siden har hun utrætteligt arbejdet med indsamling og administra-
tion.  Alice Aaberg er pioneren og entusiasten, som brænder for at 
hjælp og har hvervet faddere i landsdækkende dansk radio. Alice Aaberg.

Mød pioneren og entusiasten, 
som brænder for at hjælpe

w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k  7



K E N Y A

Responsen på kampagnen for sultofrene i Kenya har været fantastisk og Children’s Mission 
har hidtil været i stand til at levere mad til omkring 2.000 husstande i Loke og omegn! Poser af 
majs, bønner, ris og olie har lettet byrden for familier, der er hårdt ramt af den alvorlige tørke.

– Vi er taknemmelige til Gud for alle, 
der handlede, da de hørte om menne-
sker, som er hårdt ramt af tørken og 
også mistet deres kære, når kvæget 
døde og har gjort dem hjælpeløse, skri-
ver Josef, som arbejder med Children’s 
Mission samarbejdspartnere LEDO i 
Loke.

For at nå ud til de mest akut ramte 
samarbejder Children’s Mission og 
LEDO med kirker og andre aktører.

Kea og Birgitta Arnlund, som har an-
svar for arbejdet i Loke, siger, at mange 
desperate mennesker fra landet kom-
mer ind til byen for at få mad. Mange 
af dem er børn, som bliver sendt til 
slægtninge, for at få noget til familien.

For mange kan det være en vandring 
i den brændende sol i tre eller fire dage, 
og der er dem, der ikke kan klare den 
lange rejse.

– Nogle af dem mister livet på den 
måde, siger Birgitta. De har ikke spist 
noget, og derfor kan de ganske 
enkelt ikke klare rejsen.

Birgitta fortæller også 
om en god ven, Akero, 
der bor uden for Loke 
med sine børn.

– Hun var desperat, 
og børnene bare sov 

hele dagen, for de havde ingen energi, 
siger hun.

Midt i den desperation har  
din gave gjort en forskel!
Alle, der har arbejdet med at uddele   
fødevarerne er forbløffede over, at 
fordelingen er gået så godt.

– Det kunne jo være blevet 
kaos, når så mange skal have 

mad og er desperate. Men det 
gik meget fredeligt til, siger 
Kea.

– Der er en dyb taknem-
melighed blandt dem, der 

modtager fødevarepakkerne.
– Mange mister håbet, når der ikke 

synes at være nogen udvej, og da giver 
en uddeling af fødevarer folk nyt håb.

– Det bliver klart for dem, at nogen 
tænker på dem og sørger for at de får 
hjælp. Så det er meget vigtigt, at vi må 
være med og hjælpe, siger Birgitta.

Bidrag til fødevareforsyningen  
på skolen
Med hjælp fra indsamlingen, støtter 
vi også ABC-skolen i Namelok, som 
Children’s Mission har arbejdet med 
siden begyndelsen af   året. Fordi føde-
varepriserne er steget så hurtigt, er der 
ikke længere råd til at købe nok mad 
til de 440 elever, der dagligt spiser der. 
For at pengene skal række til, støtter 
Children’s Mission skolen hver måned, 
så børnene får nok at spise.

Vi fortsætter med at hjælpe
Indsamlingskampagnen ”Din nabo sul-
ter” forløb i marts og april 2017, og da 
bladet blev trykt, havde Children’s Mis-
sion modtaget gaver på over 450.000 
kr., penge, der fortsat bliver omsat til 
livreddende indsatser for at afhjælpe 
sulten i Afrika.

Tak for din gave!

TAK
Fødevarer til familier i sultramte områder!  

Fødevarepakkerne er en livsvigtig
 hjælp i landsbyen Lotengan Erus.

Tak 
for din 

gave!
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K E N Y A

Tidligere på året bad vi jer om hjælp til at bygge skolehjem i Loke, Kenya. I gav respons, og sam-
men nåede vi målet! Nu er skolehjemmene i fuld gang og 48 teenagere er allerede flyttet ind i 
interimistiske sovesale på skolen. Tak for din gave, der gjorde dette muligt!

48 glade teenagere har installeret sig 
på skolen i interimistiske sovesale i 
forventning om at de permanente 
vil blive færdige. De to bundplader er 
støbt og mursten er ved at blive lavet 
af den nye murstensmaskine, som Kea 
har bestilt fra Kina.

Meget omkostningseffektiv 
Murstene vil kunne holdes på plads 
uden cement, og denne byggeteknik er 
meget omkostningseffektiv. Men det 
tager noget tid at få den rette blanding 
af sand, ler, en antydning af cement og 
vand for at få en holdbar mursten.

Hun stortrives med at bo i skolen
Den vidunderlige nyhed er, at vi har 
nået målet for indsamlingen! De unges 
taknemmelighed er ikke til at tage fejl 
af.

Jacqueline Amina, et af børnene fra 
”skolen under træet,” erklærer efter-
trykkeligt, at hun stortrives med at 
bo på skolen. Når jeg spørger hvorfor, 
svarer hun: ”Jeg har tid til at studere, 
både om morgenen og om aftenen, der 
er vand, så jeg kan vaske min skoleu-
niform og andet tøj, og jeg kan tage 
brusebad hver dag. Og jeg får både 
morgenmad og aftensmad.”

”Men er det ikke svært at sove med 
så mange piger i samme rum, mon?”

”Nej,” svarer Jacqueline. ”Når hus-
mor siger, at det er tid til at sove, bliver 
det helt stille. Det er rart at

Sove, og vi bliver vækket tidligt, alle-
rede kl. 05.00, nogle gange kl. 04.00 til 
morgenstudier.”

Bange for at blive gift
Tidligere skrev vi, at mange piger på 
kostskolen er bange for at blive bortgif-
tet, hvis de bor hjemme. Da jeg spurgte 
Jacqueline om dette, siger hun: ”Jeg er 
ikke bange, for min far døde, da jeg var 
lille, og fordi mine forældre ikke var 
officielt gift, har onkler ingen ret over 
mig.”

”Hvordan døde din far?” spørger jeg.
”Jeg ved det ikke,” er svaret. ”Ingen 

har fortalt mig om det. Jeg var så lille.”
”Vil du gerne vide det?” spørger 

jeg igen. Jacqueline bliver alvorlig og 
eftertænksom.

Efter et stykke tid, svarede hun: ”Ja.” 
”Kan du spørge din mor om det?” 

spørger jeg forsigtigt? Der kommer på 
et glimt i hendes øjne, og hun siger helt 
afgørende:

”Ja, det vil jeg gøre.”

God og betydningsfuld indsats
”Hvad drømmer du om i fremtiden?”, 
spørger jeg til sidst. 

”Jeg vil være en advokat,” siger Jac-
queline uden tøven. ”Og så drømmer 
jeg om at besøge et museum.”

Jeg forlader skolen, omgivet af 
vinkende elever og håber, at alle, der 
har givet penge til skolehjemmene vil 
forstå hvilken betydningsfuld og god 
satsning det er!

BIRGITTA ARNLUND
LEDO

TAK
Nu bygger vi skolehjem i Loki 

Børn, der allerede er flyttet ind i sovesale og 
stortrives.

Tak 
for din 

gave!
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”Mine husdyr betaler skolepengene”
Før måtte Susan og John Oboo tage et banklån for at betale børnenes uddannelse. Det var før, 
de fik to geder. I dag har de deres egen virksomhed med husdyr, så de kan forsørge sig selv.

I 2012 fik Susan og John Oboo to geder 
fra Children’s Mission gennem Chil-
dren’s Missions samarbejdspartner 
Centre For Evangelism, CFE, i Uganda. 
Samtidig gennemgik de et kursus i 
iværksætteri, hvor de lærte markedsfø-
ring, regnskab og andet, der er nødven-
digt for at drive en virksomhed. De fik 
også undervisning i dyrehold.
Siden da har de opfødt over 40 geder og 
i mellemtiden solgt dyrene til at betale 
børnenes skolepenge med. Derudover 
har de købt en ko for en del af over-
skuddet. I øjeblikket har de 15 geder.

Betaler børnenes uddannelse
Sammen har de to børn: Daniel, der 
nu er uddannet og arbejder i turist-
industrien, og Enock, som stadig går 
i gymnasiet. Drengene hjælper deres 
forældre med at passe dyrene noget af 
tiden. Johan fortæller, at de modtog en 
meget stor regning, da Daniel skulle 
starte sit andet år på universitetet. For 
at dække udgifterne, kunne de sælge 
de tre store geder. I de foregående år, 
havde de været tvunget til at tage 
banklån for at betale skolepengene, 
og det ville derefter belaste familien 
meget hårdt.

- Dette gedeprojekt har virkelig hjul-
pet mig og min familie. Det har givet 
mig beskæftigelse, selvom jeg ikke har 
nogen formel uddannelse.

- Jeg elsker gederne, og hvis de er 
syge, lægger jeg mine hænder på dem 
og beder for dem, siger Susan.
Deres geder føder tre kid to gange om 
året, hvilket er usædvanligt i området.
Susan siger, at det skyldes, hvor godt 
de fodrer og plejer dem.

ANDERS MÅRTENSSON

Susan Oboo foran nogle af hendes geder, efter at hun delte sin ”livsrejse” med os.
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D E V E N T

”Dejligt at se givernes glæde” 
Når du besøger Children’s Missions kontor på Strömgatan i 
Malmø eller ringer til omstillingsbordet, er det ofte Eva, som 
åbner døren eller tager telefonen. Hun er en sekretær, recep-
tionist, administrator og frivilligkoordinator. Og hun kan li’ sit 
job.
- Det, der driver mig, er, at mit arbejde gør en forskel for andre 
mennesker, for de, der har behov, siger Eva Ekenstierna.

 NÅR EVA SKAL FORTÆLLE om sit job, 
taler hun næsten mest om 
glæden ved det store 
engagement, der er. Det 
gælder både kolleger, 
donorer og frivillige - 
de er grundlaget for 
at Children’s Mission 
kan gøre en forskel. 
Som administrator 
for minde- og festgav-
er, samt fadderskaber, 
er hun ofte i kontakt med 
giverne.

- At møde alle disse vidunderlige 
givere og frivillige er vidunderligt. 
Hvilket stort engagement, de har for 
at hjælpe deres medmennesker, siger 
Eva.

- Det er en herlig og forfriskende 
følelse, når du hører og ser glæden hos 
givere, der ringer ind eller kommer til 
os med armene fulde af gaver og hører, 
hvad deres gave betyder.

- Det smitter; man bliver så glad. For 
uden dem, ville vi ikke være i stand til 
at gøre dette arbejde.

EN DEL AF EVAS ARBEJDE består i at 
koordinere de frivilliges opgaver. Hver 
uge kommer frivillige for at hjælpe 
med sortering og tøjvask, at pakke 
tøjet i sække, passe tøjpressen og en 
gang om måneden laste nødhjælp på 
lastbil. For at sende dette blad, som 
kommer fire gange om året, får vi også 
hjælp af frivillige, som vender tilbage 
til kontoret igen og igen for at gøre en 
indsats med pakningen.

- Vi har det sjovt sammen på disse 

pakkedage. Alle ved, at de gør en stor 
indsats for deres medmen-

nesker, når de er her og 
hjælper til, siger hun.

EVA HAR ARBEJDET på 
Children’s Mission 
siden december 
2014, og trives godt 
med at arbejde et 

sted, hvor hun ved, at 
hun gør en forskel.
- Jeg synes, en af vores 

styrker er, at vore missionærer 
og samarbejdspartnere er på stedet, så 
tæt på de, der har behov. De ser, hvad 
de har brug for, og fordi de er dem så 
nær, ved vi, at hjælpen når frem.
Den inspiration, der kommer fra at 
høre om arbejdet i marken, er vigtig 
for Eva, både for sin egen skyld og 
for at kunne formidle informationen 
videre til givere og frivillige. Derfor ser 
hun frem til Children’s Missions telt-
møder i kirketeltet i Löttorp camping i 
sommer.
Dér vil flere af Children’s Missions 
missionsledere komme og fortælle 
om deres arbejde i felten. Og vi vil få 
besøg af mange talentfulde musikere 
og sangere.

- Møderne er åbne for giverne og for 
offentligheden, så jeg håber, at mange 
af vores givere kommer og bliver en 
del af dette.

- Og personligt håber jeg at møde 
dem, som jeg har talt i telefon med 
nogle gange.

   JOHANNA STURESSON

Eva Ekenstierna

I MARTS ARRANGEREDE vores søsteror-
ganisation, Children’s Mission Afri-
ca, en konference i Uganda - Afrika 
Learning Journey. Konferencen blev 
finansieret af SIDA og Children’s Missi-
on og samlede 42 deltagere fra 11 afri-
kanske lande, samt repræsentanter fra 
Children’s Mission og Svensk Mission 
Råd, SMR. Formålet var at dele erfarin-
ger, lære af hinanden og i fællesskab 
diskutere det fremtidige arbejde på 
baggrund af FN’s nye udviklingsmål, 
de såkaldte Sustainable Development 
Goals.

Konferencen bestod af almindelige 
undervisningslektioner, feltbesøg og 
tematiske præsentationer fra de for-
skellige partnerorganisationer. Endelig 
fik alle mulighed for at deltage i en 
diskussion om det, der havde værdi for 
hver deres arbejde.

Et vigtigt emne omhandlede, hvor-
dan udvikling af iværksætteri kan in-
tegreres i forskellige skoleprogrammer 
og sociale indsatser. SMR havde også 
mulighed for at dele forskellige emner 
som ligestilling, menneskerettigheder, 
miljø- og klimaspørgsmål, og hvordan 
globale tendenser påvirker SMR’s og 
SIDA’s prioriteter.

ANDERS MÅRTENSSON

”Kvinders  
rettigheder er 
menneskeret-

tigheder. .” 
LISA ALRLBRANDT SMR.

Konference
i Uganda

Africa
Learning
Journey
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Håb og kærlighed til børn
Uden håb og med et liv i fattigdom er 
det almindeligt, at børn med en mor 
eller far i fængsel, følger den samme 
destruktive vej som forældrene. Derfor 
arbejder PFR gennem programmet The 
Angel Network for at nå børn i sådan-
ne situationer – for at give dem håb og 
tryghed. Omkring jul modtager de ga-
ver med godbidder, legetøj og tøj sam-
men med et kort fra deres forældre, der 
er i fængsel. På den måde kan børnene 
føle, at forældrene stadig elsker dem og 
bryder sig om dem – det kan helbrede 
sår og give dem en chance for en bedre 
fremtid.

Nægtede at  
aflevere børnene
I nærheden af 
Cluj-Napoca, i 
landsbyen Cojocna, 
bor Madalina på 2 år, 
Patricia på 4 og Clau-
dia på 7 år. Deres far 
er i fængsel, og har 
nogle gange kontakt 
med dem via telefon. 
Siden deres mor forlod 
hjemmet, er de vokser op med deres 
bedsteforældre, der blev rådet til at 
sende børnene til en plejefamilie, men 
de elsker pigerne meget, og nægtede at 
udlevere dem.

– De er mine øjestene, og jeg vil gøre 
alt, for at vi kan forblive 

sammen, siger bedstemo-
ren.
Selv om bedstefaren 
er syg med diabetes, 

begyndte han at arbejde 
i landsbyen for at støtte pi-

gerne. Det er svært for dem, men 
bedsteforældrene gør alt, hvad de kan, 

for at tage sig af de små piger.
Sidste år i december besøgte PFR dem 
for at give dem gaver. Det bragte na-
turligvis stor glæde, og de var glade for 
at høre fra deres far.

Madalina, Patricia og Claudia er blot 
tre ud af tusindvis af børn i Rumænien 

I mere end 20 år har Children’s Missions partnerorganisation Prison Fellowship Romania (PFR) 
arbejdet med mennesker, der er i fængsel, og deres familier. Gennem årene er organisationen 
vokset, og foruden aktiviteter i fængsler kører PFR også et dagcenter for børn, giver mad til hjem-
løse og materiel støtte til mennesker i udsatte områder og til andre hjælpeorganisationer.

F O R  U T S A T T E    B Ø R N  O G  F A M I L I E R           I  R U M Æ N I E N 
Håb og værdighed

Madălina

Patricia

Claudia

R U M AE N I E N

Med hjælp fra PFR giver Children’s Mission støtte til børn og familier i udsatte områder i Rumænien.
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R U M AE N I E N

med en eller begge forældre i fængsel. 
The Angel Network giver mulighed for 
at holde kontakt med forældrene, som 
de savner, og de får den hjælp og trøst, 
der er så vigtig for dem.

Støtte til romafamilier
I området Pata Rat i nærheden Cluj 
lever hundredvis af romafamilier lige 
ved siden af en losseplads, og området 
vokser. Familierne bor i små, utilstræk-
kelige og trange barakker og kæmper 
dagligt for at klare hverdagen. Arbejds-
løshed, skolefrafald og manglende 
hygiejne er blot nogle af de problemer, 
de hele tiden står overfor. Ofte kan 
man se små barfodede børn lege i de 
støvede gader mellem skraldebunker. 

Det er et almindeligt miljø i mange 
romaområder.

Sammen med Children’s Mission 
giver PFR håb og omsorg til romafa-
milierne. Tøj, der sendes fra Children’s 
Mission, holder dem varme, og hus-
holdningsartiklerne, som uddeles, er en 
stor hjælp i deres dagligdag.

Sanitetscontainere forbedrer  
sundheden
I år har Children’s Mission modtaget 
12 sanitetscontainere monteret med 
toiletter og brusere, som med hjælp fra 
PFR kunne sendes videre til Ukraine og 
Moldova. Der er de allerede begyndt at 
gøre stor nytte for at forbedre sundhe-
den i særligt udsatte områder.

Genbrugsbutik finansierer 
arbejdet
I en butik sælger PFR tøj, sko, skole-
artikler og husholdningsudstyr, som 
blandt andet kommer fra Children’s 
Mission. Overskuddet fra salget i bu-
tikken bruges til at finansiere sociale 
projekter og velgørende arbejde.

Ud over salget betyder støtten fra 
Children’s Mission også mulighed for 
at hjælpe hundredvis af udsatte famili-
er og børn med tøj, sko og andre ting.
Det hjælper dem i deres dagligdag og 
giver dem håb og værdighed til at leve 
et bedre liv.

GABRIEL SOCACIU
PFR ROMANIA 
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Tacloban
  BYEN, DER REJSTE SIG EFTER TYFONKATASTROFEN

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

I NOVEMBER 2013 blev byen Tacloban 
ramt af tyfonen Haiyan. Det var en 
af de værste naturkatastrofer, der har 
ramt Filippinerne, som dog alligevel 
er et land med omkring tyve tyfoner 
hvert år, samt små og mellemstore 
jordskælv næsten dagligt.

Children’s Mission var hurtigt  
på pletten
Umiddelbart efter katastrofen var 
Children’s Mission og den humanitære 
partnerorganisation Humedica på plet-
ten for at hjælpe i den akutte nødsitua-
tion med sundhedspleje, Child Friendly 
Spaces (børnevenlige områder), og 
maduddeling. I genopbygningsfasen 
har Children’s Mission medvirket til, at 
to landsbyer med i alt 402 familier er 
blevet restaureret, samt otte skoler og 
et uddannelsescenter. Borgmesteren i 
byen har haft et slogan for befolknin-
gen, der lyder nogenlunde sådan her: 
”Rejs jer og kom videre!” Takket være 
de mange sponsorer og folk, der var 
villige til at bidrage med deres tid og 
viden, er Tacloban igen en by, der er 
fuld af liv.

Gedeprojekt giver landmænd 
indkomst
Hvad udretter Children’s Mission i 
Tacloban lige nu? Vi lader Mario Raqu-
el, der er agronom og leder af Chil-
dren’s Missions gedefarm fortælle:

- I marts 2016 indviede vi en gede-
farm, der vil tjene som avlsstation for 
geder af bedre race, end de traditionel-
le geder i Filippinerne. 50 geder og to 
gedebukke blev indkøbt til farmen, og i 
2016 blev der født 51 kid.

- Gedekiddene skal udlånes til 
landmænd, der fik deres kokospalmer 
ødelagt af tyfonen. Når disse geder får 

kid, tages bukkekiddene tilbage til pro-
jektet, og landmanden kan beholde to 
ud af tre gedekid. Efter syv år tilfalder 
gederne landmanden. Projektet gør det 
muligt for landmændene at få en ind-
tægtskilde, mens de venter på, at deres 
egne planter kommer sig, siger Mario.

En by på fremmarch
Før gederne bliver tildelt, modtager 
landmanden uddannelse i blandt 
andet pasning af geder, og Mario gør 
regelmæssige besøg for at kontrollere, 
at alt fungerer, som det skal. Det er 

også ham, der sammen med fire lokale 
frivillige passer de geder, der lever 
på farmen. Arbejdet består af tilsyn, 
fodring flere gange om dagen, samt 
opsamling af græs og andet foder, der 
er nødvendigt for gederne.
I forbindelse med gedehuset er der 
også produktion af kompost, der sæl-
ges som jordforbedringsmiddel til folk 
med en interesse i havebrug eller dyrk-
ning af grøntsager. Parallelt udvikles 
også forskellige læringsforløb i grøn-
sagsdyrkning, både for voksne og for 
børn fra forskellige skoler i nærheden.

Afslutningsvis mener Mario, at 
Tacloban er en by på fremmarch til 
trods for, at alle husene stadig ikke er 
blevet repareret, og at alle jorde endnu 
ikke er genetableret. Byen bliver sand-
synligvis mere blomstrende end før 
katastrofen, og det vil ikke tage lang 
tid, før man er nået dertil.

EVA-MARI BLOMQVIST

For mere end tre år siden lå Tacloban i ruiner efter en af de værste naturkatastrofer, der nogensinde har 
ramt Filippinerne. Efter akutte indsatser for at yde omsorg og give mad til de hårdest ramte var Chil-
dren’s Mission med til at genopbygge byen. I dag er Tacloban på fremmarch, og Children’s Mission kører 
projekter til støtte for landmænd, der mistede deres indtjeningsmuligheder under katastrofen.

I genopbygningsfasen 
har Children’s Mission 
medvirket til, at to lands-
byer med i alt 402 fami-
lier er blevet restaureret, 
samt otte skoler og et 
træningscenter.

Mario Raquel (tv.) er ansvarlig for Children’s Missions gedefarm i Tacloban.
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F I L I P P I N E R N E

To dage om ugen pakker vores sygeplejersker og jordemødre deres udstyr i en af Children’s 
Missions minibusser for at køre til områder, hvor de fattigste familier bor og arbejder. Oftest 
er disse områder lige ved de store lossepladser i Manilas udkant, og vi besøger hvert sted en 
gang om måneden. 

Bussen er ikke specielt bygget til dette 
formål, men har alligevel plads til 
udstyr, til et undersøgelsesrum, en 
liggende patient, og til at transportere 
patienter til et hospital.

Den mobile klinik er et supplement 
til den lægehjælp, som allerede findes 
i hver kommune. Hvis man er fattig 
ligesom de fleste mennesker, vi møder, 
er transportomkostningerne for kom-
me til en klinik som regel den største 
forhindring for at få hjælp i tide.

80-90 patienter en almindelig 
formiddag
Når bussen ankommer til et sted, bli-
ver vi altid mødt af glæde, især blandt 
børn, der oplever dette som dagens 
begivenhed. Bagefter er de måske ikke 
altid så glade for at blive undersøgt el-
ler tage medicin for en sygdom, så det 
er svært at fange glade miner blandt de 
børn, der bliver undersøgt eller afven-
ter deres tur.

Mens pladsen for klinikken forbere-
des med borde, stole og parasoller (som 
beskyttelse mod sol eller regn) går tre 
af vores medarbejdere som regel rundt 

i området for at oplyse om, at klinikken 
er kommet, og at folk er velkomne, hvis 
de har brug for hjælp. En almindelig 
formiddag bliver normalt 80-90 patien-
ter taget hånd om. De fleste er fattige 
og har ikke råd til at betale fuld pris 
for medicin og rådgivning om statsli-
ge eller private klinikker, men hos os 
betaler de efter evne. Det er et vigtigt 
princip at ikke blot uddele gratis, men 
at styrke folks evne til selv at tage 
ansvar for deres liv.

De fleste er kvinder og børn
Normalt søges mobilklinikken af kvin-
der og børn, og de mest almindelige 
sygdomme behandles, såsom luftvejs-
infektioner af forskellig art, og hud-
infektioner. Der vil også næsten altid 
være ældre patienter, der ønsker at få 
deres blodtryk kontrolleret. Højt blod-
tryk er et almindeligt problem, som 
sandsynligvis primært skyldes dårlige 
spisevaner. Nogle gravide kvinder 
plejer også at komme for at få råd og 
hjælp, så at graviditeten kan forløbe så 
godt som muligt for både mor og barn.

Uddannelse om ernæring 
og hygiejne
Filippinere er tålmodige og venter stille 
og roligt på deres tur. For at udnytte 
denne ventetid plejer en af vore med-
arbejdere at holde en form for under-
visning, primært for mødrene. Det 
handler normalt om nærende og god 
kost og vigtigheden af god hygiejne.

Hen imod middagstid plejer køen af 
mennesker at stilne af, og personalet 
pakker udstyret sammen igen. Ikke 
sjældent fyldes bussen da af patienter, 
der har behov for yderligere pleje på 
et nærliggende hospital. Vores medar-
bejdere skriver en henvisning for disse 
patienter, og følger dem også ind på 
hospitalet for at sikre, at de bliver taget 
hånd om på en god måde.

Det er altid lidt trist at gå hjem efter 
sådan en formiddag, men det føles 
samtidig godt, fordi vi ved, at vi gjorde 
det bedste, vi kunne, for at forbedre 
sundheden for mange børn og nogle 
voksne denne gang. 

EVA-MARI BLOMQVIST
CHILDREN’S MISSION PHILIPPINES 

Mobilklinikken giver sundhedspleje til fattige børn

Mario Raquel (tv.) er ansvarlig for Children’s Missions gedefarm i Tacloban.

Den sundhedspleje, som Children’s Mission yder, er en vigtig hjælp for mange.
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En stor tak!
– for din støtte til 

 Children’s Missions arbejde.

Giv din gave på  
MobilePay 53 53 73 04.

Følg os gerne på
 www.childrensmission.dk

og på 
www.facebook.com/childrensmission


