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Kære fædre og livreddere!
Jeg skriver disse linjer fra et hotelværelse 
i Nairobi, Kenya. At være en leder for Chil-
dren’s Mission indebærer mange ture til 
felten, og jeg deltager i fantastiske begivenhe-
der, men det er også et ensomt liv med mange 
timers flyvning og anonyme hotelværelser. 
Når jeg pakker min taske før afgang, sker det 
altid med en ubehagelig følelse. Tankerne 
trækker i to retninger: det vil være dejligt at 
blive hjemme, men det også skal blive sjovt at 
besøge arbejdet og møde alle de vidunderlige 
mennesker, der arbejder i felten. Når jeg er 
på stedet, går tiden altid så hurtigt, at man 
spekulerer på, hvor dagene blev af.
 Netop denne tur har været ekstra spæn-
dende! For første gang har jeg besøgt Chil-
dren’s Missions nye skole, som ABC har byg-
get i Namelok. I løbet af den fire timer lange 
rejse fra Nairobi til masaiernes område langt 
ude på landet, så jeg masser af vilde zebraer, 
giraffer, struds og aber - dyr, jeg kun har set i 
zoologiske haver eller på fjernsyn. Jeg befandt 
mig virkelig i et fremmed land, og det var en 
næsten uvirkelig oplevelse!
 Da vi ankom til skolen, stod eleverne og 
landsbyens ældste og ventede på mig. De æld-
ste var klædt i typisk masaitøj, og de havde de 
største huller i ørerne, jeg nogensinde har set.
 Det føltes næsten, som om vi kom fra 
forskellige planeter. Men der skete noget, der 
forandrede alt. De begyndte at lovsynge Gud 
for at byde mig velkommen, og da vi så på 
hinanden, følte jeg det som om, jeg var kom-
met hjem til familien.

Det er utroligt at møde kristne søskende, hvor 
jeg end rejser rundt i verden. Vi kan være så 
forskellige, men vi har vores tro, der binder os 
sammen.
 Masaierne havde forberedt et velkomst-
program, som jeg aldrig vil glemme. 
Det specielle ved masaierne er, at de 
gør alting sammen, og at ingen bliver 
glemt.
 Det hele begyndte med at sko-
lens piger holdt tale og fortalte, hvor 
taknemmelige de er, for at Children’s 
Mission har givet dem mulighed for at 
komme i skole. Så holdt lands-
byens ledende ældste en lang 
tale om, hvordan han før kun 

kunne drømme om, at byens børn fik lov til at 
gå i skole.
 Hele arrangementet sluttede med at 
drengene trådte frem. De forsøgte at lyde som 
løver, og så begyndte de at hoppe højt op i 
luften! En ægte masaimand skal kunne hoppe 
højt, lyde som en løve, og jeg skal love for, at 
de hoppede højere, end jeg nogensinde har set 
før.
 Da jeg ikke troede, at det kunne blive mere 
eksotisk, blev jeg inviteret til en rigtig traditi-
onel masaimiddag. Som hædersbevisning fik 
jeg lov til at sidde med landsbyens ældste i en 
rund formation. De havde slagtet et lam og 
stegt det over åben ild. Der var ingen taller-
kener eller bestik, men vi satte et stort stykke 
kød på en almindelig pind og spiste med fing-
rene, indtil det hele var spist op. Der var ikke 
noget tilbehør og ingen krydderier på kødet, 
og måske var det ikke mit bedste måltid, men 
absolut det mest eksotiske. Jeg lo under hele 
måltidet, og jeg følte mig privilegeret!

Children’s Mission når i dag hundredtusind-
vis af mennesker på tre kontinenter, hvor 
vi skaber betingelser for, at folk kan leve et 
værdigt liv. Før skolen blev bygget i Namelok, 
blev pigerne gift i en meget ung alder, de blev 
kønslemlæstede og levede under vanskelige 
omstændigheder. Nu har de fået en ny chance 
i livet, og vi har kunnet sprede viden og bryde 
skadelige traditioner.
 Dette er muligt takket være alle trofaste gi-
vere, der støtter vores arbejde. Jeg ville ønske, 
at I alle en gang kunne besøge vort livsvigtige 
arbejde, så I med egne øjne kunne se og forstå, 
hvor meget jeres gave betyder.
 Jeg rejser snart hjem til min familie, og selv 
om jeg har en lang flyvetur foran mig, længes 
jeg hjem. Det skal blive dejligt at møde fami-
lien, venner og mine kolleger, vise billeder og 

fortælle mig alt, hvad jeg har været 
med til.
Tak for alt, hvad I betyder for Chil-

dren’s Missions vigtige arbejde!

De brøler som løver og hopper højt!
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U K R A I N A

Nastya fik en ufor-
glemmelig sommer

Hun er kun fem år gammel, 
men i sommer fik Nastya lov 
til at komme på sommerlejr 
for første gang. Det blev et 
par uger, som hun altid vil 
bære med sig.

Den femårige Nastya 
bor alene med sin 
far, fordi hendes 
mor for nylig 
forlod familien. 
Faderen arbejder 
som taxachauffør, 
og fordi forskolen, 
hvor hun går, var 
lukket nogle uger om 
sommeren, ville Nastya 
være nødt til at opholde sig 
alene hjemme hele dagen – eller følge 
med sin far i taxaen.
 – Da vi hørte om situationen, tilbød 
vi familien, at Nastya kunne komme 
med til Dubechno-lejren. Jeg var lidt i 
tvivl, om Nastya ville komme med, for 
hun var jo så lille. Men da Nastya hørte 
om Dubechno, hoppede og sprang hun 
af glæde. Øjnene strålede og munden 
lo. Hun havde drømt om at komme på 
sommerlejr, og nu ville drømmen gå i 
opfyldelse, fortæller Lyudmila Lonyuk.
 Children’s Mission gav Nastya en ta-
ske med både tøj, sko og en dukke - og 
så kørte faderen sin datter til Dubech-
no.
 Da Lyudmila besøgte lejren et par 
dage senere, blev hun mødt af Nastya, 
der løb imod hende og fortalte om sine 
nye venner, om den dejlige mad og alle 
de sjove lege.
 – Hun kiggede mig ind i øjnene og 
sagde: ”Ved du, at Gud bor her, og nu 
lever han også i mit hjerte? Han er 
altid hos mig.” Jeg er overbevist om, 
at Jesus vil forblive i Nastyas hjerte og 
fylde hende med liv, fred og glæde.
 – Fra Nastya og alle de andre børn 
på lejren vil jeg takke Gud for alle de 
venlige mennesker, som hjælper vores 
børn. Sammen kan vi gøre en forskel.

EVA RUDERSTAM

– 1.614 børn har fået en drømmeferie, 
fortæller Lyudmila Lonyuk fra Chil-
dren’s Mission i Ukraine.
 Sommerlejren i Dubechno vokser 
år efter år, og for hver sommer bliver 
faciliteterne bedre og bedre. I år har 
pastor og lejrchef Mykola Krykota 
sørget for, at lejrgården har fået nye 
toiletter og brusere. I de senere år er 
sovesale, spisestue og køkken også 
blevet renoveret. Udenfor kan børne-
ne nyde en ny svævebane, og for de, 
der bader, er der både sø og pool. Hele 
sommeren serveres god, hjemmela-
vet mad.

Paradis på jorden
– Det er som en lille smule paradis på 
jorden. Alle, der kommer her, mær-
ker, at der er en særlig atmosfære 
i Dubechno, en atmosfære af Guds 
kærlighed og fred, men også af glæde 
og forståelse, siger Lyudmila Lonyuk.
 Lejren har været åben hele som-
meren, fra først i juni til sidst i 
august. Børnene bliver i en eller 
to uger, og i alt 1.614 børn 
har fået nogle fanta-
stiske sommerople-
velser. Nogle børn 
betaler selv for deres 
ophold gennem 
familie eller kirke. 
410 børn har modta-
get deres lejruger fuldt 

sponsoreret af Children’s Mission; 
andre har fået dækket en del af lejraf-
giften.

Taknemmelig for sponsorer
– Vi hjælper børn, der er i en meget 
vanskelig situation. Nogle gange er 
der problemer med alkoholisme og 
stofmisbrug i familien. Det kan være 
familier, der er flygtet fra krigen, 
eller som lever i dyb fattigdom. En 
del børn har en forælder, der døde i 
krigen. I forbindelse med lejren giver 
vi dem tøj, sko og legetøj. Men først 
og fremmest vil vi give dem et par 
uger, hvor de kan komme væk fra en 
vanskelig hverdag og få en smag af 
Guds kærlighed.

 – Jeg er så taknemmelig for 
alle sponsorer, der giver 

børnene mulighed for 
at få en drømmesom-
mer. Jeg ville ønske, de 
kunne have været der 
og set børnenes glæde 

og taknemmelighed.
EVA RUDERSTAM

Drømmeferie for  
ukrainske børn
Tre måneders glæde. Så kort kan årets  
sommerlejr i den ukrainske by Dubechno  
opsummeres. 
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Katastrofen skabte 
iværksættere
1.000 familier får en bedre hverdag takket være et iværk-
sætterprogram, der hjælper kvinder med at starte små 
virksomheder og selv forsørge deres familier.

Filippinerne er et land, der ofte bliver 
ramt af naturkatastrofer. Hvert år ud-
sættes landet for omkring 20 tyfoner, 
jordskælv er almindelige, og der er 
endda aktive vulkaner. I regntiden er 
det almindeligt med oversvømmelser 
i områder nær floder eller jordskred i 
bjergområder. I landets hovedstad, Ma-
nila, med 20 millioner indbyggere, bor 
folk meget tæt. Hvis en brand bryder 
ud i et tætbefolket område, risikerer 
mange huse at brænde ned med hjem-
løshed for mange til følge.
 I en lang årrække har den filippinske 
regering hjulpet mennesker til at få 
nye boliger i såkaldte ’relocation areas’, 
hvis de var nødt til at flytte på grund 
af en katastrofe, eller fordi de levede på 
den jord, der tilhørte myndighederne, 
og som nu skulle bebygges.
 I disse nye boligområder kan det 
tage tid, inden infrastrukturen er op-
bygget, og arbejdsløsheden er ofte høj. 
At få tag over hovedet er ikke nok til at 
mætte sultne maver og giver ikke og 
råd til at sende børnene i skole.

Uddannelse og mikrolån
Children’s Mission har derfor siden 
2009 udført et udviklingsarbejde 
kaldet ULE, som står for Unite, Learn 
and Empower, på tre forskellige steder 
i udkanten af Manila. Det treårige 
program er primært rettet mod fattige 
kvinder, som modtager uddannelse i 
sundhedspleje, men også i forskellige 
samfundsnyttige emner som borgeres 
forpligtelser og rettigheder. De lærer 
at spare penge op og må bagefter låne 
dobbelt så meget, som de sparer. De vil 
også forsøge at starte egen virksomhed 
og generere en indkomst med de pen-
ge, de har sparet op og lånt. 
 I løbet af de næste tre år vil der 
være mere fokus på iværksætteri. 
Nogle af de kvinder, der deltog – og 
for hvem det lykkedes at blive iværk-
sættere – er uddannet til mentorer for 
nyankomne. 
 Gennem denne tilgang kan Children’s 
Mission bidrage til at ændre hverdags-
situationen for mere end 1.000 kvinder 
og deres familier.

Iværksætteri for børn
Et andet nyt tiltag er at inkludere hele 
familien i programmet. Et koncept 
til børn hedder ’Kidspreneur’ og er et 
materiale til børn i førskolealderen til 
og med 2. klasse. Undervisningen er 
baseret på historier om verdenskendte 
iværksættere, der som børn fik idéer 
til, hvordan de kunne skaffe sig en 
indtægt.
 Børnene elsker disse lektioner og er 
meget engagerede. De kan også helt 
praktisk prøve at være iværksættere 
ved at sælge varer eller tjenesteydel-
ser til familiemedlemmer og andre 
bekendte. Vi synes, det er en fordel at 
lære og praktisere iværksætteri allere-
de som barn, fordi de vil nyde godt af 
dette resten af deres liv.

EVA-MARI BLOMQVIST

F I L I P P I N E R N A
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Catharina vil  
hjælpe mennesker  
til et værdigt liv

Catharina dos Santos er fascineret af mennesker, der har 
vanskeligheder, men har mulighed for at forvandle deres 
liv – og gør det. Nu arbejder hun på Children’s Mission for 
at sikre, at donorernes penge forvandler levevilkårene for 
så mange mennesker som muligt.

Catharinas interesse for mission og 
for at hjælpe andre blev født i hen-
des teenageår, da hun kom til tro og 
tilsluttede sig en kirke. Hun kom i 
kontakt med Ungdom med Opgave 
og rejse med dem til Brasilien. Efter 
et år begyndte hun at arbejde i en 
kirke i det sydlige Brasilien. Hun 
hjalp med at bygge børnebyer i 
slumkvartererne, tog sig af forladte 
børn og arbejdede med gadebørn.
 – Jeg så, hvordan folk levede, og 
hvor mange uretfærdigheder, der 
var. Jeg blev mere og mere interesse-
ret i at hjælpe med til at opbygge et 
samfund, hvor alle har mulighed for 
at få taget hånd om deres rettighe-
der. Når jeg føler mig træt og udslidt, 
er det netop det, der trigger mig til at 
hjælpe folk til at leve i et værdigt liv.
 Årene gik. Catharina blev gift 
med en brasiliansk mand og parret 
fik deres egne børn. Til sidst beslut-
tede familien at flytte til Sverige for 
en tid for at børnene kunne lære 
svensk. Det er nu elleve år siden flyt-
telæsset skiftede kontinent. 

Indvandrere i Sverige
– Vi oplevede, hvad det vil sige at 
være indvandrere i Sverige. Børnene 
begyndte i en forberedende klasse, 
og min mand måtte lære svensk og 
komme ind på det svenske arbejds-
marked.
 Selv studerede Catharina men-
neskerettigheder og Mellemøst-
kundskaber. Hun kom i kontakt 
med sin gamle kirke og begyndte at 

arbejde i ældreplejen og på skoler. 
Tiden i Sverige blev betydeligt 
længere end først planlagt.
 For lidt over et år siden begyndte 
Catharina at arbejde i Children’s 
Mission som projektkoordinator, 
blandt andet for mange af de skoler, 
som Children’s Mission gennem 
ABC driver i både Afrika og Asien.
 – Jeg har kontakt med en del af 
vore partnerorganisationer rundt 
om i verden og fungerer som for-
bindelse mellem dem og Sverige 
og Island. Det handler blandt andet 
om at besøge og opbygge relationer, 
følge med på rejsen fra vision til 
virkelighed, og om at planlægge og 
følge op på arbejdet, så vi sammen 
kan hjælpe så mange mennesker 
som muligt.

Ønsker at forandre
– Det bedste er, at vi er et team, der 
arbejder sammen og er drevet af det 
samme ønske om at forandre men-
neskers liv.
 – Mange er involveret på græs-
rodsniveau, både i Sverige og i de 
lande, hvor vi arbejder, og det er fan-
tastisk. For når almindelige mennes-
ker begynder at handle i deres dag-
ligdag, sker der store ting. Så bliver 
det et samarbejde, som kan forandre 
både mennesker og nationer. Sam-
men kan vi bryde åget af fattigdom 
og give mennesker deres værdighed 
tilbage. Hvis vi alle bruger det lille, 
vi har, kan vi forandre verden! 

EVA RUDERSTAM

Fantastisk at skrive om 
det, der betyder noget!

I hele mit arbejdsliv har jeg skrevet. Jeg 
har skrevet lokale nyheder og livshisto-
rier om mennesker og deres tro. Jeg vil 
fortsætte med at skrive, men fra efteråret 
bliver det en anden slags tekster. Nu skal 
jeg nemlig forsøge at skildre Children’s 
Missions fantastiske arbejde.
 Jeg hedder Eva Ruderstam og bor 
sammen med min mand og mine tre 
børn – som næsten er blevet voksne – i 
Hallaryd lige nord for grænsen til Skåne. 
Jeg er personligt kristen og med i en lokal 
menighed.
 I mange år arbejdede jeg som lokalre-
daktør i Älmhult og Osby og skrev om, 
hvad der skete i kommunen. Det var da, jeg 
først kom i kontakt med Children’s Mission 
og frem for alt arbejdet i Ukraine. For ti år 
siden fik jeg mulighed for at deltage i en tur 
til Ukraine for at skildre noget af Children’s 
Missions hjælpearbejde i min lokale avis.
 I de sidste otte år har jeg arbejdet som 
journalist på en kristen avis, nyhedsavi-
sen Inblick. Jeg var med til at starte avisen 
op fra bunden, og gennem årene har jeg 
skrevet mange nyheder og reportager for 
avisen, ikke mindst om mennesker, der 
fortalte om deres liv og deres tro.
 Nu er det tid til en ny fase i mit liv. 
Fra dette efterår arbejder jeg deltids som 
kommunikationschef og journalist ved 
Children’s Mission. Jeg er ansvarlig for 
Children’s Missions blad, men jeg skriver 
også til hjemmesiden, sociale medier og 
nyhedsbreve.
 Det føles vidunderligt at arbej-
de for en organisation, der ud-
retter så meget godt, og som 
påvirker livet for så mange 
mennesker ud over vores jord. 
Jeg synes, det er fantastisk 
at få lov til at skrive vigtige 
tekster, som kommer os 
ved, og jeg håber, at jeg 
gennem mine artikler 
vil være i stand til at 
fortælle om nogle af 
de mennesker, der får 
deres liv forvandlet 
gennem Children’s 
Mission.

EVA RUDERSTAM

C H I L D R E N ’ S  M I S S I O N
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Esteve skaber  
perler for livet

Kouame Esteve Bledja er 27 år og den 
ældste af børnene i sin familie. Da hen-
des far gik på pension, blev hun nødt 
til at tage ansvar for familien. Samtidig 
hørte hun om FMP-projektet, som ved 
støtte fra Children’s Mission uddan-
ner iværksættere på Elfenbenskysten. 
Uden at tvivle et sekund meldte hun 
sig til uddannelsen og allerede under 
den første lektion, begyndte hendes 
passion for iværksætteri at vokse.
 Projektet opmuntrer til at skabe for-
retningsidéer, der fremhæver deltager-
nes færdigheder. Esteve indså, at hun 
ville kunne starte et indkomstgenereren-
de firma ved at lave produkter af perler.
 – Iværksætteruddannelsen har 
åbnet mit sind, og jeg udviklede de 
praktiske færdigheder, jeg havde brug 
for. Efter træningen begyndte jeg at 
fremstille og sælge perleprodukter til 
blandt andet sko, tasker og smykker.
 Hendes produkter er meget værdsatte 
af både turister og af lokalbefolkning.
 – Mit liv er forandret, og jeg føler 
nu, at jeg lever et værdigt liv. Jeg tjener 
nok til at klare mine og min families 
leveomkostninger. For virksomhedens 
overskud har jeg kunnet tilmelde mig 
en kunstskole. Jeg elsker virkelig den 
måde, hvorpå mit liv har ændret sig, 
siger Kouame Esteve Bledja.

Bønder arbejder sammen 

Geder forandrer liv
Tsehay Fufa bor i det vestlige Etiopi-
en. Hun er enke med to børn. Hendes 
mand var lærer og forsørgede famili-
en. Han døde uventet af diabetes, før 
han gik på pension. 
 Derfor modtager Tsehay ingen 
enkepension fra regeringen. Hun 
begyndte i stedet at sælge lokale 
drikkevarer, men det var ikke nok til 
at forsørge familien.
 I 2015 modtog Tsehay to geder 

gennem Children’s Mission - en 
for hvert barn - og oplæ-

ring i, hvordan man 
passer gederne. 

Siden har 

gederne formeret sig kraftigt. Da hun 
havde 17 geder, solgte hun to for at få 
penge, så hun kunne starte en café på 
et sted, som de lokale myndigheder 
tilbød hende gratis.
 Nu har hun mulighed for at for-
sørge sin familie og betale børnenes 
skolegang. Hun er ved at udvide sin 
forretning og købe et køleskab, så 
hun også kan sælge kolde drikke-
varer. Desuden planlægger hun at 
slutte sig til regeringens boligprojekt, 
så hun i fremtiden kan eje sit eget 
hus.
 Alt takket være to geder fra Chil-
dren’s Missions givere.

Socasamy- 
kooperativet 

på Elfen-
benskysten 

blev etableret 
i februar 2017 og 

har allerede over 500 
medlemmer.

Bønderne fokuserer primært på land-
brug og husdyrhold, men vælger at gå 
sammen for at hjælpe hinanden og få 
bedre priser for de produkter, de kan 
sælge. Men der er også udfordringer 
i at arbejde sammen, såsom at holde 

gruppen sammen og lykkes i forret-
ningslivet.
 Der kan Children’s Mission og Navi-
gatørernes projekt FMP være nyttigt. 
De arbejder med at uddanne kvinder 
og unge til at forbedre deres virksom-
heders udvikling.
 – Da vi startede, var det ikke ty-
deligt, hvilken rolle vi hver især ville 
have, men med FMP-projektet har vi 
fået klare retningslinjer for, hvordan 
vi kan organisere os selv, så vi kan for-
bedre kooperativets resultater. De har 
vist os, hvordan vi bedst kan markeds-

føre vores produkter, siger Mme M. 
Bahia Patricia, der er kooperativets 
kvindelige ordfører.
 Uddannelsen har ført til, at langt 
flere dyr overlever på gårdene end 
før, og at både kooperativets med-
lemmer og deres familier i dag lever et 
bedre liv.
 – Før mistede vi mange dyr på 
grund af dårligt vejr og sygdom, men 
efter træning fra FMP har vi lært, hvor-
dan man bedst passer dyrene, siger 
Cisse Bachirou, som er ansvarlig for 
kooperativets kyllinge- og gedeprojekt.
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For at tjene penge til sit ophold 
begyndte han i 2014 at sælge inter-
nettid til mobiltelefoni lige uden for 
et universitet. I 2016 kontaktede han 
Children’s Mission og Navigatørernes 
iværksætteruddannelse EMPE. Maha-
moudou tog uddannelsen og begyndte 
for første gang at tænke på sit arbejde 
som en virksomhed med en langsigtet 
vision. For nylig bestod han den seks 
måneder lange uddannelse.
 Mahamoudou fik mest ud af kends-
kabet til markedsføring og vigtigheden 
af at dokumentere og følge op på sit 
arbejde. Han har lært, at de penge, han 
tjener, tilhører virksomheden, og at 
han derefter kan give sig selv en løn 
som medarbejder.
 – Jeg har anvendt mine nye kom-
petencer i virksomheden, og nu er den 

blevet betydeligt mere rentabel, siger 
han.
 I dag ejer Mahamoudou en lille bu-
tik, hvor han ikke kun sælger internet-
tid, men også tilbehør til telefoner og 
computere. Virksomheden er vokset 
hurtigt, og indtægterne er steget 
kraftigt. Med penge fra virksomheden 
kan han nu hjælpe sine forældre med 
at betale skolegebyrer for hans yngre 
brødre. I sommer har han også kunnet 
købe en cykel til sin søster, der lige er 
blevet færdig med skolen.
 – Sidste år blev min mor meget syg. 
Gennem min indkomst var jeg i stand 
til at betale hendes lægeudgifter, noget 
jeg ikke havde råd til tidligere.
 Mahamoudou siger, at han nu of-
ficielt har registreret sit firma. I løbet 
af tre år planlægger han at udvide 

virksomheden til et servicefirma for 
alle former for kommunikation og 
teknologi. Snart begynder han at sælge 
mobiltelefoner for at imødekomme 
efterspørgslen fra elever og personale 
på universitetet.
 Formålet med EMPE-uddannelse 
i Burkina Faso er at hjælpe unge og 
kvinder med at drive egne virksomhe-
der med succes, så de både selv kan få 
en indkomst selv og hjælpe andre.
 I Mahamoudous’ tilfælde har iværk-
sætteruddannelsen givet tillid, energi 
og en større vision for hans virksom-
hed.
 – Jeg er evigt taknemlig til Gud for 
muligheden for at komme til EMPE-
uddannelsen, siger han.

CHELIMO KETER / JACOB NIKIEMA

Mildred – iværksætter mod alle odds

D E V E N T

Arbejdsløs blev  

succesfuld iværksætter
Mahamoudou Nikiema er en ung universitetsstuderende i 
Burkina Faso, der trods mange forsøg ikke kunne finde ar-
bejde, hverken i den offentlige sektor eller i private virksom-
heder. En overgang var han arbejdsløs.

Mildred Adhiambos hi-
storie er en rigtig sol-

strålehistorie. Den 
23-årige kvinde 

er fra Uasin 
Gishu-distrik-
tet i Kenya, 
men voksede 
op uden for-

ældre og boede 
sammen med 

en nær slægtning. 
Livet ændrede sig 

drastisk, da hun var ude for 
en ulykke, der skadede hendes venstre 
ben. Men Mildred lod sig ikke stoppe af 
et handicap.

 For et par år siden startede Mil-
dred en lille madservering ved vej-
siden. Hun blev kendt for sine gode 
pommes frites og fik kunder fra alle 
samfundslag. Hver måned solgte hun 
for et beløb, der svarer til 400 kroner. 
Halvdelen af beløbet gik til at betale 
omkostningerne.
 I november 2016 modtog Mildred en 
iværksætteruddannelse gennem EPTF 
(Economic Project Transformational 
Facility). Hun tog hurtigt sin nye viden 
til sig og udviklede sin forretning.
 Efter uddannelsen besluttede hun 
at udvide sin virksomhed. Nu har 
Mildred også en grøntsagskiosk og en 
lille fastfoodrestaurant, hvor kunderne 

kan sidde og spise. Hun har også været 
i stand til at ansætte sin søster, noget 
som styrker familiebåndene og giver 
søsteren mulighed for at forsørge sig 
selv.
 Efter udvidelsen har Mildreds 
forretning mere end fordoblet sin 
omsætning. Nu sælger hun for over 
100 dollars – 800 kroner – hver måned, 
hvoraf halvdelen er fortjeneste.
 – Min vej går opad; ingenting skal 
holde mig nede. Min historie skal 
ikke være en tragisk historie, men en 
succeshistorie. Gennem iværksætter-
uddannelsen har jeg været i stand til at 
udvide min forretning og få et godt liv, 
siger Mildred Adhiambo.
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– Skolens afgrøder er under vand, og 
alle afgrøder er rådne. Samtidig stiger 
fødevarepriserne kraftigt, siger Albert 
Mridha, som leder Children’s Mission i 
Bangladesh.
 400 børn går i Children’s Missions 
skole Home of Peace i Dinajpur-områ-
det i det nordvestlige Bangladesh. Det er 
et område, der normalt er forskånet for 
oversvømmelser. Men i år har kraftig 
monsunregn og høj strøm i floderne ført 
til, at katastrofen er nået dette område.
 – Det er første gang, Home of Peace 
er under vand, og vi holder børnene 
hjemme, sukker Albert Mridha.
 Inde i skolens bygninger står vandet 
knapt ti centimeter over gulvet. Uden-
for er vandet mellem 20 og 30 centime-
ter dybt.

 Vejen til Home of Peace står under 
vand, og det samme gør den jernbane, 
der forbinder Dinapjur-området med 
hovedstaden. Så det er svært at komme 
til og fra skolen.

Giftige slanger en stor fare
Alle skoler i området er lukket, og ele-
verne på Home of Peace opfordres til at 
blive indendørs.
 – Der er nogle høje og tørre steder på 
Home of Peace-området. Slanger, hvis 
huller er fyldt med vand, vil søge til 
disse tørre steder. Vi har allerede fun-
det fire giftige slanger lige ved skolen, 
siger Albert.
 Bangladesh har flere af verdens 
mest giftige slanger, herunder kobraer.
 Flodvandet fører meget affald med 

sig, som kan medføre skade. Det be-
skidte vand kan også indeholde farlige 
sygdomme. Desuden er der en stor 
risiko for at glide i mudderet og blive 
trukket ned i vandet. 

1 200 døde i tre lande
Mange steder er mennesker døde, fordi 
de blev fejet bort af vandmasserne. 
Ifølge den britiske avis The Guardian er 
flere end 1 200 mennesker døde, og 24 
millioner mennesker ramt af over-
svømmelserne, som udover Banglade-
sh også har ramt det sydlige Nepal og 
det nordlige Indien.
 Avisen rapporterer, at oversvøm-
melserne i Bangladesh er de værste i 
over 100 år, og at en tredjedel af lan-
dets overflade er under vand. I Bangla-
desh er 115 mennesker blevet dræbt, 
og oversvømmelserne påvirker mere 
end 5,7 millioner mennesker.
 Huse ødelægges, afgrøder rådner, og 
mange steder er der mangel på rent drik-
kevand. The Guardian rapporterer om 
en halv million ødelagte huse og 400.000 
hektar ødelagt landbrugsjord i landet.

Kraftig monsunregn har oversvømmet floderne i Bangladesh, 
og Children’s Missions skole Home of Peace svømmer i vand. 
Vandet forårsager farlige sygdomme og giftige slanger, der 
svømmer ud af deres huller og søger sig til tørre steder. Skole-
børnene er nødt til at blive indendørs, og skolen er lukket.

Children’s Missions skole blev ramt  
af naturkatastrofen i Bangladesh

B A N G L A D E S H

Oversvømmet gade tæt ved skolen. Giftige slanger søger hen til tørre steder. Skolebørn venter på, at vandstanden skal synke.
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 – Når vandet trækker sig tilbage, 
opstår nye udfordringer. Vandbårne 
sygdomme som tyfusfeber, hepatitis A 
og forskellige hudsygdomme spredes. 
Priserne stiger kraftigt på alle typer va-
rer, fordi man er tvunget til at importe-
re. Samtidig er fattigdommen stigende, 
forklarer Albert Mridha.

Afgrøderne rådner
En onkel til en af skoleeleverne er 
blevet dræbt. Han ville redde nogle 
ejendele fra sit vandfyldte hus, da han 
blev fejet væk af stærke vandstrømme. 
Siden da er han forsvundet, og hans to 
døtre er i midlertidig pleje. 
 Home of Peace arbejder på at blive 
selvforsynende med mad. Ud over 
tusindvis af høns, fiskebedrifter og 
mange køer har de store områder, hvor 
de dyrker grøntsager og frugt. På den 
måde behøver de ikke at købe grøntsa-
ger udefra. Samtidig lærer skolebørne-
ne at dyrke jorden.
 – Afgrøderne står nu under vand, og 
er rådne alle sammen, siger Albert.
 Samtidig er fødevarepriserne steget 
kraftigt. Prisen på ris, fisk og grøntsager 
er på én gang steget med 30 procent. 
Dinajpur-området forsyner landet med 
ris, men når risdyrkningen står under 
vand, er landet nødt til at købe dyrt ris 
fra udlandet.

Forværret fattigdom
Vejrudsigterne indikerer, at der kom-
mer kraftig regn i lang tid fremover, og 
situationen kan forværres yderligere. 
Hvis vandstanden stiger, er der en risi-

ko for, at muren omkring skoleområdet 
Home of Peace vil brase sammen. 
 Bangladesh er et land, hvor mange 
mennesker allerede i dag lever i stor 
fattigdom. Mere end 30 procent af 
landets befolkning lever for under 16 
kroner om dagen. I Dinajpur-området 
er landbrug den mest almindelige be-
skæftigelse. Oversvømmede afgrøder 
bevirker nu, at endnu flere mennesker 
ender i fattigdom.

Katastrofeindsamling  
til Bangladesh
Bangladesh er et muslimsk land med 
kun 0,2 procent kristne. Denne gruppe 
befinder sig i bunden af den sociale 

rangstige og er de allersidste, der får 
hjælp. Det er de fattigste børn derfra, 
der kommer til Home of Peace, hvor 
de får gratis skolegang og et håb for 
fremtiden. Men nu er børnene i van-
skeligheder.
 Children’s Mission anmoder derfor 
om ekstra hjælp til ofrene i Bangla-
desh. Pengene vil i første omgang gå 
til mad til skoleeleverne. Forhåbentlig 
kan pengene også hjælpe skolen med 
at genopbygge sin gård og købe nye 
frø.
 – Kære venner, bed for vores situ-
ation og for vores børn i Bangladesh-
skolen, opfordrer Albert Mridha.

EVA RUDERSTAM

B A N G L A D E S H

Vandet står højt udenfor drengenes sovesale.
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Trudy Odida var både nonne og hippie, før hun rigtig mødte Gud. Det gudsmøde før-
te hende ind i et eventyr, hun aldrig havde kunnet drømme om.

I dag bor hun i Uganda og arbejder – ofte under livsfarlige omstændigheder – for at 
hjælpe udsatte børn til at få en tryg skolegang.

Trudy  

– en levende moder Teresa
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Children’s Mission hjælper hvert år hundredtusinder af men-
nesker. Men hvem er personerne bag arbejdet? I bladet vil vi 
præsentere nogle af lederne fra Children’s Missions forskellige 
aktivitetsområder. Den første er Trudy Odida fra Children’s 
Mission og ABC Children’s Aid i Uganda.

Trudy Odida blev født i Holland i 
1944, men flyttede til Australien 

som 9-årig.
 – Jeg længtes efter Gud og ønskede 
at lære Gud at kende. Og så ville jeg 
gerne komme i himlen. Efter skolen 
søgte jeg efter et katolsk nonnekloster. 
I otte år var jeg nonne og lærte blandt 
andet at undervise.
 Men hun følte ikke, at hun kom 
tættere på Gud.
 – Desværre oplevede jeg ikke, at 
Gud var en del af hverdagen i klosteret. 
Den katolske tro var baseret på regler, 
og som nonne havde jeg endnu flere 
regler at overholde. Jeg besluttede at 
forlade klosteret, selv om mange adva-
rede mig og sagde, at jeg ville havne i 
helvede, hvis jeg forlod nonnelivet.

Hippien oplevede Jesus
Trudy flyttede ind til byen og begyndte 
at arbejde med socialt arbejde. Hun 
mødte en mand som var ateist, blev 
gift og levede i seks år et hippieliv med 
nyreligiøsitet og dyrkning af biodyna-
miske grøntsager.
 En dag, da hun følte sig ensom, tog 
hun sin bibel frem og begyndte at læse. 
Hun endte i Johannes-evangeliet kapi-
tel 14.
 – Da jeg læste, oplevede jeg Jesus 
gennem hans ord. Der stod i teksten: 
”Tro på Gud og tro også på mig”. Jeg 
kunne mærke Jesu tilstedeværelse. 
Det var som han sagde direkte til mig: 
”Jeg er vejen, sandheden og livet.” Jeg 
begyndte at græde. Jeg følte mig så 
utroligt elsket.
 Trudy fulgte med naboerne i kirke.

 – Det var en baptist-
kirke, og for en katolik 
var det helt utænkeligt at 
tage derhen, men jeg var 
ligeglad med det. Tårerne 
strømmede under hele guds-
tjenesten – og jeg indså, at jeg 
havde fundet det rigtige.
 Ved den næste gudstjeneste 
gik Trudy frem for at få forbøn. Hun 
besluttede at give sit liv til Jesus.
 – Det var fantastisk. Efter alle disse 
år og efter al min søgen havde jeg fun-
det Jesus.
 Trudy gik fuldstændig op i sit nye 
liv. Hun fulgte med på evangelise-
ringsrejser og ønskede at fortælle om 
Jesus til alle, hun mødte. Men hjemme 
gik det værre. Manden valgte at blive 
skilt på grund af Trudys tro.
 – På en eller anden måde var jeg 
forberedt. Jesus havde vist mig, at jeg 
skulle ofre alt for at følge ham.

Hjerte for mission
Da Trudy mødte et par, der fortalte 
hende om en mission i Uganda, vidste 
hun i sit hjerte, hvad der skulle blive 
hendes liv.
 – Jeg rejste til en til en missionskon-
ference, og da spørgsmålet kom, om 
nogen ville rejse ud som missionær til 
Uganda, skyndte jeg mig frem. Jeg følte 
i hele mit hjerte, at det var det, Jesus 
ville have mig til at gøre.
 På samme konference mødte Trudy 
en mand, som gav hende et ord fra 
Gud. Han sagde: ”Du vil blive mor for 
rigtig mange mennesker.”
 – Jeg tænkte i mit hjerte: ”Har Gud 

ikke noget større for mig, end at blive 
en mor?” Jeg indså ikke, hvor ret han 
havde, og at det ikke kun handlede om 
en biologisk familie, men om så meget 
mere.
 Seks måneder senere sad Trudy på 
et fly til Afrika.
 – Jeg rejste til Uganda på en enkelt-
billet, og jeg havde ingen penge, fordi 
jeg havde givet afkald på alt, hvad jeg 
ejede. Jeg kom til et land, hvor krigen 
lige var afsluttet, men i praksis var det 
stadig i krigstilstand.
 Den første tid boede Trudy sammen 
med en præstefamilie. Efter tre måne-
der blev hun standset af en kvinde på 
gaden. Hun spurgte, om Trudy ønskede 
at lave tv-shows til børn og gav hende 
navnet på en kontaktperson.

Børns bibeltid på tv
Trudy havde døjet med fobi i mange år 
og havde aldrig arbejdet med tv. Men 
hun følte, at det var Guds vilje og gik til 
kontaktpersonen. På det tidspunkt var 
der kun en enkelt tv-kanal, der rådede 
over fire kameraer.
 – TV-chefen havde ingen anelse om, 

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

Gennem Trudys arbejde i Uganda er titusindvis af børn gennem årene kommet i skole. Hun hjælper også unge piger, som blev 
kidnappet af oprørerne og blev udsat for voldsomme overgreb.

hvem kvinden på gaden var, og jeg ved 
stadig ikke, om det var et menneske 
eller en engel. Jeg fortalte, at jeg ønske-
de at lave et program kaldet Børnenes 
bibeltid. Jeg fik tilladelse og kunne 
begynde med det samme.
 I flere år arbejdede Trudy med tv-
shows, hvor hun fortalte bibelhistorier, 
lærte børnene sange og underviste i 
Bibelen. Hun fik hjælp af en kristen 
mand, Francis Odida, som snart blev 
Trudys mand.

På livsfarlig mission
En dag modtog Trudy et profetisk ord 
om, at hun skulle rejse til de nordlige 
dele af Uganda og fortælle folket dér, 
at Gud ikke har glemt dem. Men den 
del af landet var stadig i krig, og det var 
farligt at rejse derop. Hun kom også i 
kontakt med en nødhjælpsorganisati-
on, der ønskede at arbejde, hvor ingen 
andre arbejdede.
 – Jeg indså, at det var et tip fra Gud 
om, at vi skulle arbejde i nord trods 
farer. Så vi købte en Suzuki og kørte 

vi nordpå, 14 timers kørsel på dårlige 
veje.
 Sammen med Francis, der kom fra 
nord, begyndte Trudy at arbejde i det 
nordlige Uganda. Men de rejste aldrig 
sammen. Det var for farligt. Vejene var 
ofte minerede.
 – Jeg måtte begynde at stole på 
Gud i liv og død. Han førte mig derhen, 
hvor jeg var nødt til at stole på ham. 
Det mærkelige var, at jeg slet ikke følte 
nogen frygt. Og på trods af alle farerne 
passede Gud godt på mig!
 I landsbyerne mødte Trudy en hidtil 
uset fattigdom. Skolerne var kollapset, 
så de hjalp med at genopbygge og gen-
starte skolerne.
 – Da børnene lavede tegninger, 
tegnede de kun brændende huse og 
mænd med rifler. De havde været 
involveret i så mange rædsler. Men 
mange børn oplevede Jesu kærlighed, 
og der skete fantastiske mirakler.
 Nogle gange var der så mange uro-
ligheder, at de ikke kunne rejse til de 
nordlige dele af landet. 

 – En gang var væbnede oprørere på 
vej. De kom for at dræbe mig, og jeg 
kunne høre skyderier på afstand. Vi 
lastede bilen fuld med børn for at føre 
dem i sikkerhed, og så kørte jeg afsted.
 I flere landsbyer var folk blevet 
dræbt og huse brændt ned. Men da 
Trudy vendte tilbage til landsbyerne 
viste det sig, at skolerne og børnene var 
helt uskadte.
 – Utroligt nok var skoleområdet ikke 
brændt. Folk kom fra alle retninger, og 
vi havde en taksigelsesgudstjeneste på 
gaden.

Skole for tusindvis af børn
I dag arbejder Trudy og Francis Odida på 
vegne af Children’s Mission og ABC Chil-
dren’s Aid. Udover arbejdet i nord, i Gulu 
og Rackoko arbejder de også i det sydlige 
Uganda, nær hovedstaden Kampala. 
Gennem deres skoler hjælper de hvert år 
omkring 3.500 børn at få skolegang.
 – Vi arbejder også med unge piger, 
der blev kidnappet af oprørerne. De har 
været udsat for forfærdelige seksuel-
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Vi stödjer Barnmissionen!

Vi finns i Örebro, Ängelholm och Stockholm | hymercenter.se

„Att åka husbil och känna sig fri är att sätta ”guldkant” på tillvaron för många 
av våra kunder. Genom vår verksamhet kan vi stödja Barnmissionen att göra 
livet bättre för dessa barn som också behöver lite ”guldkant på tillvaron”. Då 
känns vårt dagliga arbete ännu mer meningsfullt.“

VD, Aner Engstrand

ANNONS ANNONS

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

le overgreb og har set deres forældre 
blive voldtaget og dræbt. Der er endda 
børn, som blev tvunget til at dræbe de-
res egne forældre for ikke selv at blive 
dræbt. Nogle af pigerne kom tilbage 
med spædbørn født i fangenskab. Vi 
forsøger at rehabilitere pigerne og lære 
dem at være mødre for deres børn.
 – Der er mange forfærdelige histo-
rier fra det nordlige Uganda, som ikke 
kan fortælles. Men trods alle rædsler er 
der fantastiske mennesker dér.

Adopterede børn som 59-årig
Trudy har gennem hele sit liv været så 
optaget af sit arbejde, at familielivet 
er haltet bagefter. Men for 13 år siden 
valgte hun og Francis at adoptere to 
børn, der kun var nogle få uger gamle.
 – Jeg var 59 år og min mand var 63. 
Børnene var kommet til vort babyhjem 
dagen før, vi adopterede dem. Vi har 
altid haft mange børn i vores hjem, men 
denne gang var det vores egne børn. Det 
blev ikke til meget søvn den første tid...
 I dag er Trudy fyldt 73 år. Men hun 
har ingen planer om at gå på pension. 
Hun fortsætter med at kæmpe for at 
give fattige børn skolegang og en lyse-
re fremtid. Samtidig drømmer hun om 
at bygge et bedecenter, hvor menne-
sker kan komme og møde Gud.
 – Gud har været så god mod mig. Jeg 
kan se tilbage på hans trofasthed i alle 
årene. Det er ikke mig, der har gjort no-
get i mig selv. Jeg er bare blevet brugt 
af Gud i hans arbejde.

EVA RUDERSTAM
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T Ø R K E  I  A F R I K A

Children’s Mission uddeler tonsvis af mad 
Hvad gør man, når hele ens kapital – geder, får, kameler og køer – er døde på grund af 
vedvarende tørke? Når alt, hvad der er tilbage, er rådne kadavere og skeletter? Når børne-
ne skriger af sult, og madforrådet er tomt?

Den langvarige tørke i Østafrika trak 
store overskrifter i begyndelsen af året. 
Turkana i det nordvestlige Kenya var 
ingen undtagelse. Vi modtog næsten 
dagligt rapporter om mennesker, der 
søgte fra landet til Lokichoggio by i 
håb om hjælp. Andre gik til på vejen. 
Children’s Mission besvarede nødråbet 
fra vore medarbejdere på stedet, og vi 
igangsatte et opråb om hjælp. Takket 
være mange generøse givere kunne 
vi hurtigt starte en fødevareuddeling 
med fokus på nogle af de mest sårbare.
 Vores lokale organisation LEDO 
etablerede sammen med lokale foræl-
dre og kirkeledere distributionscentre 
og navnelister. Operationen 
varede fra april til juni, og 
i alt fik omkring 4.500 
husstande hjælp til at 
overleve en truende 
personlig katastro-
fe. 25 tons majs, 13 
tons bønner og ris 
og 3.200 liter madolie 
blev fordelt på dyreba-

re rationer for familier og enkeltperso-
ner. Selv i dag får vi tilbagevendende 
beviser på befolkningens taknemme-
lighed for denne hjælp.

Hvordan ser det ud i dag?
Mange spekulerer på, hvordan situ-
ationen er i dag. Situationen er ikke 
længere så livstruende. Det regner fra 
tid til anden, og man har kunnet så 
nogle få afgrøder - som bønner, majs 
og hirse - i et begrænset omfang. Men 
selvfølgelig spørger familien Esekon 
Nang’ole i Lotengan Narus, som miste-
de alle sine dyr under tørken, hvordan 
de skal kunne opbygge sin kapital og 

sit levebrød igen. Husdyrbønder i 
Turkana har sjældent noget 

andet at falde tilbage på for 
deres overlevelse. ”Kan I 
ikke hjælpe os med nog-
le geder?” er et spørgs-
mål, vi ofte står over 
for. Andre beder om 

myggenet for at beskytte 
sig mod malaria.

 I en kampagne for bedre sundhed 
og hygiejne producerer og installerer 
Children’s Mission og LEDO latriner i 
landsbyerne. Et kursus i hygiejne og 
pleje er obligatorisk, før man kan få 
en latrin installeret i nærheden af sit 
hjem. Projektet er blevet noteret af 
sundhedsmyndighederne. Sundhed og 
sanitet påvirkes positivt.

Latrin eller hjemme?
For nylig spurgte en gammel dame, 
hvorfor man bygger så fine latriner. 
”Må vi ikke nok få den som bolig i 
stedet?”
 Da svarede Josef, en af vores medar-
bejdere: ”Hvad hjælper det at have et 
hus med zinkplader, hvis I alligevel dør 
af sygdomme, fordi I mangler gode og 
sikre toiletforhold.”
 Det er et svar, som forhåbentlig vil 
føre til refleksion og bedre forståelse 
af, hvad enkeltpersoner og familier 
kan gøre for at forhindre unødvendige 
sygdomme og plager.

KEA OG BIRGITTA ARNLUND

K E N Y A
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Succes uge for 

Children’s Mission i Löttorp
I løbet af en solrig sommeruge samledes svenske feriegæster 
og Children’s Missions ledere fra tre kontinenter på Löttorps 
Camping på Øland i Sverige. Det blev en inspirerende og glæ-
delig uge, hvor vækkelse, mission og bistand var i fokus.

Children’s Mission havde for første 
gang ansvar for en af sommerugerne 
i Elcas telt på Löttorps campingplads 
på Öland. Children’s Missions general-
sekretær, Bo Wallenberg, skinnede om 
kap med solen, da han bød velkommen 
til folk fra nær og fjern.

”Mission, som yder bistand”
Ugen var præget af vækkelsesatmo-
sfære.
 – Children’s Mission er ikke en 
nødhjælpsorganisation. Vi er en missi-
onsorganisation, der yder bistand, og 
vi ønsker at være de kristnes stemme 
i bistandsverdenen. Jeg tror, at vi er 
ved at løfte Children’s Mission op på et 
nyt niveau, hvor vi også rejser rundt 
og holder vækkelsesmøder i svenske 
menigheder, siger Bo Wallenberg.
 Om aftenen blev der holdt store 
vækkelsesmøder i telthallen med sang 
og musik af Lena Maria Vendelius, 
Emilia Lindberg, Consuelo del Pilar, 
Mikael Järlestrand og Tre Barytoner. 
Talere var bl.a. Thomas Ardenfors og 
Jonas Helgesson.
 Men ugen var også en konferen-
ce for hundredvis af mennesker fra 
Children’s Mission. Der var ledere fra 
Children’s Missions arbejde i Afrika, 

Asien og Europa sammen med frivillige 
og butikschefer for svenske gebrungs-
butikker.
 – Dette er mennesker, der redder 
hundredtusindvis af menneskers liv 
hvert år, sagde Bo Wallenberg.

Vi har ansvar for at hjælpe
For nogle af de besøgende på camping-
pladsen og i teltlokalet var Children’s 
Mission et nyt bekendtskab. Men man-
ge af missionens trofaste givere var 
også med for at møde missionsledere 
og lære mere om arbejdet i Children’s 
Mission.
 Inger og Agne Ellbrant fra Malmö 
har støttet Children’s Mission i mange 
år.
 – Vi synes, det er interessant at rejse 
til Löttorp, når Children’s Mission er 
her. De gør et fantastisk stykke arbejde. 
Det er sjovt at høre dem fortælle og 
at lytte til Tre Barytoners fantastiske 
musik.
 – Vi har set Children’s Missions ar-
bejde på tæt hold - både i Filippinerne 
og i Ukraine. Jeg synes, at vi, der er født 
i en velfærdsstat som Sverige, har et 
ansvar for at hjælpe dem, der ikke er så 
velstillede, siger Agne Ellbrant.

EVA RUDERSTAM
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Ett testamente är något av det finaste som finns,  
eftersom du genom det ger uttryck för din omtanke och 
ditt personliga engagemang för andra människor.

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

Att skriva testamente är enkelt.
Mer information finns på vår hemsida: 
www.barnmissionen.se/testamente

Testamentet 
– Hopp för en ny generation

   

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


