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                                                                                                                                   Julen 2013 
Kære fadder og giver, 
 
 

Giv en julegave til børnene 
 
Giv et fattigt barn, som ingen ting har, en gave, og du vil sent glemme smilet og glæden, som lyser ud af 
barnets øjne.  Børn er det skønneste og mest værdifulde som findes.  Børn har en særlig plads i Jesus' 
hjerte. Det var derfor Jesus sagde: Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre. 
    Children's Mission satser på at afhjælpe nøden for nogle af de fattigste og mest udsatte børn i de 
områder af verden, hvor vi arbejder. Det er i Filippinerne, Bangladesh, Ukraine, Moldova, Zambia og et 
par andre lande i Afrika. 
 
En julegave til dig: 

Children's Mission har optaget en film, der viser og fortæller om arbejdet fra missionsstederne. En film 
fortæller langt bedre end skrevne ord om det store arbejde, der udgår fra Children's Mission. Der er 
svensk tale på filmen, men den er klar og tydelig. Se filmen sammen med din familie og venner, og glæd 
dig over at du er en del af dette arbejde. Filmen vedlægges i DVD.   
 
Rejse til Bangladesh: 

For et par uger siden besøgte jeg, og min hustru Ellen, Bangladesh, hvor vores samarbejdspartner, 
Agape Social Concern, udfører et stort arbejde blandt de allerfattigste børn. Agape driver i dag 54 skoler 
for børn, som ellers ikke ville få en skole uddannelse.  
    Agape er de evangeliske kirkers hjælpeorganisation. Agape arbejder i områder, hvor der kun er meget 
få kristne. Næsten alle er enten muslimer eller hinduer. Alligevel er det lykkedes at fastholde en kristen 
profil i skolerne. De børn og deres forældre, som på den måde ser kristen næstekærlighed i praksis, 
bliver ikke de samme igen. De vil være med til at påvirke deres lands udvikling i fremtiden. Læs mere om 
Ellens indtryk fra rejsen på næste side. 
 
En gave til børnene: 

Vi beder frimodigt om en julegave til vores mange skønne børn. Benyt girokortet eller indbetal over din 
netbank. Giro og bankkonto nr. står nederst på denne side. Mærk gaven: Julegave. 
 
Vi ønsker dig og din familie en velsignet jul og et godt nyt år fra alle os i Children's Mission. 
 
Arne Panduro, daglig leder 
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Skoleprojektet "Light a Light 

for Bangladesh" er i gang! 
 

Af Ellen Panduro 
 

Vi sidder i en firehjulstrækker og bumler ud af 
små markveje omgivet af grønne rismarker et 
sted i det nordlige Bangladesh. Efter 1 times kør-
sel kommer vi til en lille afsides liggende landsby, 
som består af en klynge lerklinede huse med 
stråtag helt ned til en meter over jorden. 
    Velkomsten vi får er overvældende. Lands-
byens børn står i to rækker foran den lille kirke-
bygning, som bliver brugt som skole i hverda-
gene. Børnene giver os blomster og klapper, mens 
vi alle går ind i skolestuen, hvor vi bliver budt 
velkommen og hvor børnene i deres farvestrå-
lende tøj optræder for os med sange, rim og 
dans. 
    Det samme bevægende møde med forvent-
ningsfulde børn oplever vi i alle de fire landsbyer 
vi besøger, og hvor Children's Mission Danmark 
starter projektet "Light a Light for Bangladesh" 
op.  
    "Light a Light" betyder: tænd et lys, og med 
det nye og effektive undervisningssystem, som 
skal højne børnenes indlæringsevne og kreativitet, 
vil der blive tændt lys og håb for de allerfattigste 
børn ude i de små landsbyer. For uden uddan-
nelse er der ingen fremtid for disse børn, hvoraf 
mange i dag hverken kan læse eller skrive.  
    I det nye undervisningsprogram indgår sang og 
musik som et vigtigt indlæringsværktøj. Med det 
skal børnene lære at tale og læse bangla, som er 
det officielle landsdækkende sprog, og som 
mange børn ikke taler, fordi der er tale om børn 
fra stamme områder. Der er eksempler på, at 
børnene i en skole taler forskellige stammesprog, 
som læreren ikke forstår. Så udfordringerne er 
 
 
 

 
 
store, men viljen til at lære er også stor, og derfor 
tror vi det skal lykkes. 
    Ud over bangla skal børnene også lære engelsk 
og matematik, som er en forudsætning for at de 
senere hen kan gå videre i skolesystemet. 
    Efter en begivenhedsrig dag, med mange 
stærke indtryk, sidder jeg på vejen hjem til cen-
teret, hvor vi bor, og beder stille inde i mig selv 
om, at disse dejlige og skønne børn må se lyset 
fra evangeliet om Jesus Kristus, og få en god og 
kærlig opvækst, som alle børn burde have.   
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Sidste nyt: 
 

Vi flytter kontoradresse 
 

Med udgangen af november flytter vi vores kontor til 
Malmø, hvor vi får et stort kontorlokale i den svenske 
Skandinaviska Barnmissionens hus. 
    Ved at flytte sammen med vores svenske søsterorga-
nisation sparer vi både administrationsomkostninger og 
får langt bedre muligheder for faglig udveksling og 
informationer fra missionsområderne. 
    Som en dansk fond skal vi fortsat have en post-
adresse i Danmark. Den vil være: 
       Children's Mission 

        Søvangsvej 53 

       2650 Hvidovre 
 

Vores besøgsadresse bliver: 
       Strömgatan 14 

       212 25  Malmø 
 

Telefon nr. og e-mail adresse forbliver uændret.  
 


