
Det fortælles at under første 
verdenskrig, juleaften 1914, lå 
krigstrætte tyske og engelske 
soldater i skyttegravene og læng-
tes hjem. Skyttegravene var ki-
lometer lange på begge sider og 
kamphandlingerne havde stået på 
i måneder. Denne juleaften lyste 
fuldmånen som en stor lampe fra 
en skyfri himmel, hvilket var den 
værst tænkelige situation for en 
skyttegravskrig. Ingen turde røre sig 
i skyttegravene, fordi risikoen for at 
blive skudt var for stor. Soldaterne 
lå nedtrykt i den kolde jord og fryg-
tede for livet.

Grebet af budskabet
Pludselig begyndte en tysk soldat at 
synge ”Stille nat”. Sangen spredte 
sig hurtigt fra skyttegrav til skytte-
grav, kilometer efter kilometer. De 
engelske soldater lå på den anden 
side og hørte på og blev grebet af 
budskabet. Man råbte over til de 
tyske soldater ”Gode gamle Fritz, 
mere, mere”! Tyskerne fortsatte 
med sangen ”En rose så jeg skyde” 
og englænderne sang med. Men 
vigtigst af alt man begyndte at 
råbe ”hvis I ikke skyder, så skyder 
vi heller ikke”! Senere tændte man 
stearinlys på kanten af skyttegrave-
ne og til sidst gik man op af skytte-
gravene og hilste sine fjender med 
fred. Der blev sluttet en uofficiel 
fred mellem parterne den nat, og 
den varede i flere dage. Julens bud-

skab gør noget med vores hjerter, og 
budskabet om at en frelser er født 
giver håb selv i de mørkeste tider.

Formaning til fred og forsoning
I denne jul er det nøjagtigt 100 år 
siden sangen lød mellem skytte-
gravene om at en frelser er født. En 
frelser betyder én som redder, og er 
der noget vi virkelig behøver i disse 
mørke tider, er det én 
som redder og som 
formaner til fred, for-
soning og kærlighed. 
Jeg bliver chokeret, 
når jeg får rapporter 
om krigen i Ukraine, 
om Islamisk Stats 
fremfærd, og om hvordan uskyldige 
børn og kvinder bliver systematisk 
voldtaget rundt omkring i verden. 
Vi i Children’s Mission gør alt hvad 
vi kan for at hjælpe udsatte menne-
sker, og med din økonomiske hjælp 
når vi i dag ud til flere hundredetu-
sinde mennesker med det glædelige 
budskab.

Hjælp os at sprede  
julens glade budskab
Children’s Mission vil skabe glæde, 
håb og tro i denne juletid. Specielt i 
Ukraine kommer vi til at arrangere 
store julefester for fattige familier 
og flygtninge. Vores lejr i Dubetch-
no holder åbent under julen for at 
hjælpe krigsflygtninge. Vi vil også 
øge vores indsats med uddeling af 

madpakker til fattige familier og be-
søge fængsler, sygehuse, børnehjem 
mm. For at gøre det muligt behøver 
vi ekstra ressourcer, og derfor beder 
jeg dig om en generøs julegave. Din 
gave bliver som et lys på kanten af 
skyttegraven, som maner til fred 
og forsoning. Vores fælles indsats 
bliver som sangen ”Stille nat”, som 
lyder fra konflikt til konflikt og fra 

uretfærdighed til 
uretfærdighed.

Til sidst vil jeg 
takke dig for alt 
hvad du har gjort 
for Children’s Mis-
sion i 2014. Som 

missionschef er jeg stolt og glad for 
denne tillid – I er fantastiske, alle I 
som støtter os, og jeg takker Gud for 
jer hver dag.
    Med ønsket om en velsignet jul og 
et godt nytår!

Bo Wallenberg
Missionschef

Sangen lød mellem  
skyttegravene

Din gave bliver som 
et lys på kanten af 
skyttegraven, som 
maner til fred og 

forsoning.
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Vi, dvs. min hustru Ellen og jeg, er 
netop kommet hjem fra et tilsynsbe-
søg i Bangladesh, hvor vi med egne 
øjne har set betydningen af Chil-
dren’s Missions skoleprojekt Light a 
Light for Bangladesh (tænd et lys for 
Bangladesh).
 Det har været en fantastisk 
oplevelse og glæde at se de mange 
skønne børn – i alt 300 fordelt på 4 
skoler – som nu har været i skole-
programmet i et år. 
Børnene kommer fra 
meget fattige familier 
i landdistrikter. Nor-
malt vil de ikke have 
mulighed for at få en 
god skoleuddannelse, 
og uden uddannelse 
vil børnene for altid 
være holdt fast i dyb 
fattigdom. 
    I Light a Light skolerne får børnene 
en basal indlæring, dels i alminde-
lige skolefag og dels i musiske fag 
– musik, sang, rim, remser, rytmer 
og dans. Det skaber glæde og styrker 
børnenes almindelige indlæring og 
samtidig hjælper det børnene til en 
langt bedre selvforståelse. Skjulte 
evner og talenter komme til udtryk, 
og hvilken glæde at se børnenes ud-

stråling og entusiasme, når de aktivt 
deltager med at spille et instrument, 
at danse eller fremsige digte og 
remser. Man taber fuldstændigt sit 
hjerte til dem, samtidig med at der 
stiger en bøn op i ens indre om at 
dette fantastiske skoleprojekt må 
kunne fortsætte, og ikke skal lukkes 
ned pga. manglende penge.
    Som I måske kan fornemme er det 
vanskeligt for os fuldt ud at beskrive, 

hvad vi har oplevet og 
hvad vi føler. Billeder-
ne vil nok sige mere 
end mange ord.
    Hvis du også er ble-
vet rørt og glad over at 
du kan være en del af 
dette arbejde, så send 
en julegave – lille eller 
stor – til Children’s 
Mission. Dette års 

julegaver vil vi dele ligeligt mellem 
børnene i Ukraine og børnene i 
Bangladesh. 
    Til slut vil alle os der arbejder 
i Children’s Mission sende vores 
bedste julehilsner til vores trofaste 
faddere og givere. Må Gud velsigne 
jer.

Arne Panduro
daglig leder i Danmark

R E J S E B E R E T N I N G  F R A  B A N G L A D E S H :

Et fantastisk skoleprojekt

Man taber fuldstæn-
digt sit hjerte til dem, 
samtidig med at der 

stiger en bøn op i ens 
indre om at dette fan-
tastiske skoleprojekt 

må kunne fortsætte, og 
ikke skal lukkes ned 

pga. manglende penge.

1. To glade skolepiger foran skolen. 2. Det kræver øvelse at kunne fremsige et digt.

3.

4.

5.

6.

3. Dulaly blev hurtigt dygtig til at  

spille på harmonium.

4. Gruppeoptræden med sang og dans.

5. Dygtig elev holder tale.

6. Drengene spiller ivrigt med.


