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Kæmpe støttekoncert for udsatte børn i Bangladesh

LIGHT A LIGHT FOR BANGLADESH
Vil du gi’ børn i Bangladesh en ny start ?
Hver indsamlet krone for Light a Light for Bangladesh 
er med til at sikre, at mange børn fra slummen får en ny start. 

Så længe der er folk, der støtter, kan vi sammen give nyt håb 
og danne en ramme, så fattige familier kan få et bedre liv.

Hvis du vil støtte via netbank kan du indbetale på denne konto:  
Nordea * Reg nr. 2256 * Konto nr. 4384 469 235 
Online: www.lightalight.dk / Tryk på:  “onlinedonation”
Tak for din hjælp- sammen kan vi gi’ børn en ny start !

LIGHT A LIGHT 
FOR

BANGLADESH
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Jessy Mpupulwa fortæller fra Zambia
Geder ændrer liv
Suzan har aldrig mødt sine forældre, hendes mor døde i barselssengen ved hendes fødsel, og hendes far var  
allerede død af aids. Hele livet har Suzan boet hos sin gamle bedstemor, som på trods af fattigdom og dårlige forhold har 
taget sig af hende på bedste vis. Da vi hørte om bedstemoderen og hendes svære situation, besluttede vi os for at besøge 
hende og bragte samtidig to geder med til hende. 
  
Hun blev meget overrasket, kunne vi se, men hun sagde ingenting!  
- Pludselig løb tårerne ned ad hendes kinder af glæde og taknemmelighed.  
Til sidst sagde hun med en blød og blid stemme: ”Gud har virkelig set min situation!” 
Disse ord rørte mig meget og gør det stadigt!
Det er nu fire år siden, gedeprogrammet begyndte.

Ét stort smil
I oktober i år besøgte jeg igen Suzan og hendes bedstemor. Jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne, men da jeg ankom til 
deres bopæl, kunne jeg tælle 10 geder i gården uden for deres hytte. Suzan var vokset siden sidst, hun kom os i møde med 
et stort smil. Bedstemoderen fortalte mig, at gederne nu gav dem begge nærende mælk, og at de nu også kunne tillade sig at 
sælge en ged og dermed få lidt penge til husholdningen.  
Gederne har været med til at ændre deres liv fuldstændig.
 

En succeshistorie
Jeg kan ikke beskrive, hvor meget det betyder for alle de mennesker, der har fået lov at være en del af gedeprogrammet, 
det har forvandlet så mange familiers hverdag! Jeg vil gerne takke alle dem, der har doneret geder via Children´s Mission og 
gjort det muligt for mange familier at få et bedre liv! 
Ønsker, at I skal være med til at dele den store glæde, som Suzan og hendes bedstemor oplevede. Gedeprogrammet i Zam-
bia er en stor succes!
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Af Svend Løbner 
 

Forleden optrådte Jytte Abildstrøm og TomMcEwan for over 1000 mennesker for at samle ind til en musikskole for fattige 
børn i Bangladesh. Jytte spillede på sav og Tom på en kreation, han kalder ”vaskebrætslips” ved en storstilet støttekoncert i 
september. 
- På grund af, at vi er, som vi er – vi kan jo godt li’ at give den gas – får vi folk til at smile, fortæller Tom McEwan og forklarer, 
hvad der sker, når han tager det særprægede ”vaskebrætslips” på: Det er en sjov ting at spille på, for når man tager det på, 
smiler folk, og når man spiller på det, smiler de endnu mere. De kan ikke lade være med det. At få folk til at smile bredt og 
grine er en god måde at underholde på for en god sag, siger han.
 

Musik forener, fordi den er ren
- Det er den kærlige leg og musik, der bringer os sammen. Det er ikke alt det andet. Det er rent og ligetil. Det rene hjerte skal op 
at stå igen, siger Jytte Abildstrøm og tilføjer: - Musikken er noget af det, der kan forene mennesker, for ord er svære, men musik 
er så ren i sin menneskelige forening. Og det er grunden til, at Jytte Abildstrøm sagde ja til at være protektor for ”Light a Light 
for Bangladesh”, der går ud på at starte en forskole i hovedstaden Dhaka for de mange børn fra slummen. For Tom McEwan lå 
det også lige til højrebenet at være protektor: - Da jeg hørte om dette projekt, sagde jeg ja med det samme. Vi har det godt her 
til lands. Vi bor i et smørhul. Så det er godt, hvis vi kan hjælpe andre – især børn. Det er mit udgangspunkt. Vi skal hjælpe andre 
på den bedst mulige måde.

 

Musik er helbredende medicin
På skolen i Bangladesh’s hovedstad Dhaka skal børnene lære at spille på forskellige instrumenter, for rytmer og toner dan-
ner en struktur, så børnene får noget at have den boglige viden i senere hen. Og så har musikken en funktion til: - Vi ved alle 
sammen at musikken er en fantastisk medicin. At lytte og at spille er meget vigtigt for os alle sammen. Derfor er det godt, hvis 
vi kan give nogle penge til at starte en skole, hvor de kan opleve musikken og blive hele på den måde, fortæller Tom McEwan. 
 

Musikken er en gave
Hvordan virker det helende? Tror du musikken kan gøre en forskel for børnene, der jo har meget basale behov,  
idet de bor på jernbanelegemerne dernede i Dhaka? - Det tror jeg bestemt. Man taler jo tit om at holde børnene og de unge 
væk fra gadehjørnerne ikke? Musikken er ikke den værste måde at gøre det på. At lytte til musik og lære at spille på et instru-
ment er en stor gave. At få tid til det i stedet for at tigge. For mange af børnene tigger kun om mad til deres familier. Men med 
musikken kan de også få noget ud af det selv, nemlig glæden ved musikken. - Musikken kan forene og måske skabe noget 
tro på livet, som jo ikke er nemt, supplerer Jytte Abildstrøm. – Og vise, at der er nogle værdier, der er større end al den ma-
terialisme, som mange er smittet af. - Sang løfter. Man hører ordene og forholder sig til dem. Derfor er det bare med at vælge 
de sange, hvor ordene løfter og får sjælene op at stå, siger hun.

Jytte og Tom gi’r den gas 
for børn i Bangladesh
Jytte Abildstrøm og Tom McEwan får musik og humor til at gå op i en højere en-
hed. De to entertainere står i spidsen for en indsamling til en musikskole for fat-
tige børn i Bangladesh.
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Light a Light for Bangladesh

”Musik er hjernegymnastik og kan både hjælpe på indlæring og inklusion”.  
Sådan lød budskabet fra hjerneforsker Kjeld Fredens på Kulturministeriets musikfaglige konference i juni 2012. 
”Light a Light for Bangladesh” bygger på netop denne viden om musikkens evner til at stimulere indlæring.  

Musik er et verdenssprog, der kommunikerer på tværs af forskellige sprog og kulturer.  
Musik kan forløse fantasien og stimulere hjernen til at lære, hvilket gør  musikken til et fantastisk 
værktøj, når børn skal lære at læse, skrive og regne.

 

Light a Light for Bangladesh er et unikt skoleprojekt, der giver gadebørn og børn fra slummen mulighed for at 
komme i skole fra seksårs-alderen. En chance, de fleste er udelukket fra, fordi hele barndommen handler om at skaffe mad 
og overleve. Musikskolen er en forskole, hvor børnene gennem musikken får værktøjer til at klare sig i hverdagen, og en 
basal indlæring, der senere giver adgang til det traditionelle skolesystem. Første skoleår vil der være plads til ca. 1.500 børn 
i Dhaka samt på en række udvalgte skoler i den nordlige del af landet.
 

DANIDA og DMR-U har nu givet støtte til opstart af 4 skoler i den nordlige del af  
Bangladesh. Dette pilotprojekt starter oktober 2012, og her er der plads til i alt 288 børn.

Undervisningskomité for Musikskolen i Bangladesh :
Pianist Katrine Gislinge - Violinist Kim Sjøgren - Komponist og Saxofonist Benjamin  
Koppel - Lærer Rebecca Bach Manstrup - Musiker og centerleder Flora Ghosh.

Søndag den 9. september 2012 var en stor dag for Children’s Mission. Projektet Light a 
Light for Bangladesh blev skudt igang med en kæmpe koncert på Kulturkajen Docken. 
Navne som Rugsted Kreutzfeldt, Moonjam og Bob Bailey fra USA - med et stort gospelkor 
- samt mange andre dejlige kunstnere gav os en fantastisk oplevelse. Hele koncerten blev 
optaget af tv-kanalen DK-4 - og vil blive vist flere gange på tv i år, og igen i 2013.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


Udfordringen torsdag den 15. november 2012 Childrens Mission . 17

Children’s Mission fandt lille Jobeline 
på en losseplads
For rigtig mange børn i Manila er det en helt normal hverdag at bo på en losseplads med 
deres familie og samle skrald sammen. Alt, hvad der er brugbart eller kan sælges videre, 
skal tages. Alt, lige fra dåser og ledninger til madrester, hamstres, hver gang en ny last-
vogn kommer og læsser affald af. Der er mange børn, som dør af underernæring i disse 
bunker af skrald. De, som overlever, lever sandsynligvis resten af deres liv i fattigdom, da 
familien ikke har råd til, at børnene kan uddanne sig, fordi der er brug for al hjælp for at 
tjene til føden.

af Camilla Jensen

2-årige Jobeline er et eksempel på et liv under disse livsvilkår. Children’s Mission fandt lille Jobeline på en losse-plads, hvor 
hun bor sammen med sin familie. Hér lever de af at sortere affald. Jobeline var ved at dø af sult, da de fandt hende. Hun 
lignede “en lille fugleunge med sine tændstiktynde arme og ben” beskriver Birgitta Dahl, som arbejder som missionær for 
Children’s Mission på Filippinerne sammen med sin mand, Thord Dahl.

Birgitta og Thord Dahl har igennem de sidste 18 år boet i henholdsvis Bangladesh og nu på Filippinerne. Her hjælper de 
mennesker, som har det svært. Som nogen sikkert ved, har de startet et projekt op, som hedder “Hills of Grace”. Det er 
en 20.000 kvadratmeter stor grund i Rodriguez, nordøst for Manila, som drives af Children’s Mission. Her er der en masse 
fantastiske projekter;  blandt andet har de fået bygget en børneby på grunden, “The Open Heart Children’s Village”. Deres 
vision er at give forældreløse, forladte og misbrugte børn et hjem med trygge rammer samt opbygge nye “familierelationer” 
for børnene, som tidligere har mistet disse relationer.  Dette gør de blandt andet gennem de familieboliger, som er en del af 
børnebyen. Hér vil der bo en “mor” i hvert hus, som tager sig af disse forladte børn og give dem et trygt hjem. En ny “familie” 
bliver skabt i disse huse, hvor børnene får helt nye rammer for deres liv: deres eget hjem, egen seng, og skolegang med de 
andre børn. Der er indtil videre bygget 6 familieboliger. I de 2 af husene bor der nu en mor med et par børn, og 2 boliger er 
undervejs. Visionen for børnebyen er at hjælpe nødlidende familier og underernærede børn; som Birgitta udtrykker: “de mar-
ginaliserede familier”. Dette gør de blandt andet også gennem deres mor-barn klinik, en underernærings-klinik, familieboliger, 
legeplads og missionens kontorer, som er på “Hills of Grace”-grunden. De har også en fødsels-klinik, hvor den første baby 
blev født i sidste uge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 2-årige Jobeline kom til Hills of Grace, vejede hun en fjerdedel af den danske gennemsnitsvægt for 2-årige piger. Hun 
vejede, hvad der svarede til en tredjedel af den danske mindstevægt for piger i tilsvarende alder. Hun vejede kun 3,6 kg. 
Jobeline kommer fra en familie med seks børn, hvori hun er den yngste. De boede tidligere i en fiskerby. Men da deres hjem 
brændte ned, tog de til Manila i håb om at få et nyt hjem og et arbejde. Men ligesom så mange andre familier endte de på 
lossepladsen, hvor de hver dag måtte kæmpe for at overleve. De første dage under Jobelines rehabilitering havde hun et lige-
gyldigt udtryk i øjnene, som om hun ikke gad livet mere, fortæller Birgitta. Men efter kun 2 uger kom hun i bedring og smilede 
forsigtigt til Birgitta.

Da Jobeline kom til Hills of Grace, havde hun tuberkulose, hvilket er en dødelig sygdom, hvis den ikke bliver behandlet. Hills 
of Grace beholder Jobeline i de seks måneder, hvor hun skal have medicin for tuberkulose. Hvis de sender hende for tidligt 
hjem, og hun ikke får sin medicin, kan det ende i tilbagefald. Hendes familie er kommet regelmæssigt og har besøgt den lille 
Jobeline. Når Jobeline er helt frisk igen, vil hun og hendes familie flytte tilbage til fiskerbyen, hvor der er langt sundere at leve 
for familien. Dette opfordres de til at gøre, fortæller Birgitta.
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Turkish Airlines har på enestående vis støttet  
Children’s Mission 

Ud over sponsoratet fra Turkish Airlines på de to billetter til Tyrkiet har selskabet på enestående vis fløjet tre musikere 
fra Bangladesh til Danmark og hjem igen, uden beregning. Dette betød, at de kunne medvirke ved koncerten med musik 
fra deres hjemland samt fortælle om deres arbejde med udsatte børn i landet.

En stor tak til Turkish Airlines !

  

Den heldige vinder blev: Ulla Ilver fra Holte, som her får overrakt billetten.

Under støttekoncerten den 9. september 2012 blev der udloddet en flyrejse til Tyrkiet for to 
personer. Udtrækningen foregik i lufthavnen, med Direktøren for selskabet og det ledende 
personale samt Ruby fra Bangladesh. 
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Jeg ønsker at give noget tilbage til mit eget land

af Heidi Flensted

Min slægt var animister. Det er en stammetro, som betyder, at man tilbeder naturen:  
Solen er en gud, ligesom mange andre naturfænomener. I 1891 blev mine tipoldefor-
ældre på min fars side kristne gennem nogle missionærer. Derfor er min slægt nu en 
del af det kristne mindretal i Bangladesh. Min mor kommer fra en veluddannet familie, 
mens far er fra en familie, som var analfabeter. Da min far var 8 år gammel, opdagede 
en engelsk katolsk præst hans begavelse og sendte ham med hans forældres tilladel-
se på kostskole. Han var jo den første i familien, som fik en uddannelse, og han star-
tede en masse udviklingsarbejde sammen med katolske missionærer.

Indtil for en måned siden var min far kulturminister, 
og i dag er han socialminister fortæller Ruby.

Man kan undre sig over, at en kristen mand får en ministerpost i et muslimsk land, men Rubys far repræsenterer faktisk en stor 
befolkningsgruppe. Man bad ham derfor om at stille op til valg – og han blev valgt. Rubys morfar – altså hendes fars svigerfar, 
som jo havde en mere intellektuel baggrund, var en stor inspiration og hjælp i farens politiske arbejde.
Som familie var vi meget tæt knyttet, og vi var også en meget kulturel familie. Vi boede i en landsby, hvor vi var den eneste 
familie med fjernsyn. Her må jeg lige fortælle om en helt speciel oplevelse, vi havde en aften:
Hele landsbyen var samlet i vores stue for at se verdensmesterskab i fodbold. I pausen blev der vist et fascinerende trylleshow. 
Vi var alle helt opslugte og lo og morede os. Pludselig springer noget op på vores tv. Første reaktion er  
irritation – vi laver lyde for at få det væk, indtil én skriger: ”DET ER EN LEOPARD!” Vild panik!!! Alle flygter ud, og til sidst finder 
leoparden også ud af at forlade huset. Da vi kommer ind igen, opdager vi, at min lillebror ligger og sover på sengen! Det skal 
siges, at det ikke var så ualmindeligt, at leoparder kom til landsbyerne for at stjæle kyllinger. Mine søstre og jeg gik til messe hver 
morgen og bad rosenkransbønnen hver aften. Mine ældre søstre og jeg spillede orgel i kirken, og vi ledte på skift kirkens kor. 
Efterhånden blev mine søstre gift, og der lå nogle forventninger – både hos resten af familien og hos mig selv - om, at jeg jo nok 
skulle være nonne. Min mors tante er nonne, så det regnede jeg med, at jeg også nok skulle være. Jeg prøvede dog at leve 
sammen med søstrene i en periode, men følte ikke rigtig, at dette liv passede til mig – jeg oplevede en større og større længsel 
efter at involvere mig i socialt arbejde.

Som studerende engagerede jeg mig i et katolsk hjælpearbejde, ANONDO, som var startet af en tysk katolsk præst, Klaus 
Buerle. Igennem dette hjælpearbejde kom jeg også med i en slags kulturel trup, hvor vi fik lejlighed til at turnere med dans, sang 
og musik i Europa. I ANONDO arbejdede både kristne og muslimer sammen, så her mødte jeg Yousuf, som jeg forelskede mig 
hovedkulds i. Vi besluttede os – uden at tænke nærmere over, hvilke konsekvenser, det ville have – for at gifte os. DET gav natur-
ligvis ramaskrig i familien: Vores kultur var jo netop, at man ikke giftede sig ind i andre trossamfund, og nu kom jeg hjem og for-
talte, at jeg ville giftes med en muslim! Der blev råbt, og der blev grædt i over en måned. Vi giftede os borgerligt i hemmelighed, 
fortalte det til mine forældre - og rejste straks derefter til Australien, hvor jeg tog en bachelor og en master i miljøforvaltning samt 
en master i udvikling.

Tilbage i Bangladesh blev jeg mere og mere bekymret for den udvikling, jeg oplevede i forhold til den muslimske fundamenta-
lisme. Bangladesh har i mange år været et fint eksempel på, at kristne og muslimer kan leve i fredelig sameksistens. Men i dag er 
fundamentalismen i visse områder nærmest eksploderet, og vi oplever flere og flere spændinger. De kristne er blevet nervøse for 
at gå til messe eller gudstjeneste, da man risikerer, at der bliver kastet med sten efter én. Midnatsmesserne er rykket til sidst på 
eftermiddagen. Hinduerne må have politibeskyttelse til deres religiøse fester, og en del templer er blevet afbrændt. Hinduerne har 
ikke den samme opmærksomhed som de kristne, fra den vestlige verden, fx USA. Derfor immigrerer mange hinduer, buddhister 
og kristne til Indien.

På spørgsmålet om, hvordan det så er at leve i et blandet kristent/muslimsk ægteskab svarer Ruby med et eftertænksomt smil: 
I vores hverdag lever vi jo efter muslimske traditioner. Min mand har helt fra starten været positiv over for kristendommen, men 
jeg må sige, at det kræver stor tilpasningsevne og kærlighed at leve i et ægteskab, hvor den ene er muslim og den anden kristen.

En stor del af mit hjerte er stadig i Bangladesh, og børnenes og de fattiges forhold der ligger mig meget på sinde. Halvdelen af 
Bangladesh’s børn kommer aldrig i skole, og mange lever i yderste fattigdom. Vi har fået et godt og privilegeret liv i Danmark, 
og jeg har et behov for at give noget tilbage til mit eget land. Blandt andet er jeg freelance skribent på en onlineavis, Bangla 
Barta. Som tidligere træner i Caritas og i forlængelse af mine uddannelser har jeg også en skjult længsel efter at hjælpe 
enker til at opbygge en tilværelse, hvor de kan klare sig selv og tjene deres egne penge. Sidst men ikke mindst er jeg engageret 
i Children’s Mission og er med i deres initiativ omkring børnene i Bangladesh.

Ruby Areng er født i Bangladesh, men bor nu i Danmark 
med sin mand. Hun fortæller her om sin baggrund.
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Madopskrifter fra Bangladesh... v/Sanshari Halder

Karrykylling med tomatsauce / 4 personer
Ingredienser: 
•	 1	Kylling	skåret	i	små	stykker
•	 Tomatsauce
•	 Sojasauce
•	 løg	
•	 hvidløg
•	 ingefær-paste
•	 grøn	chili
•	 olie
•	 laurbærblade	
•	 kardemomme
•	 nelliker
•	 kanel
•	 salt
•	 sukker

Chrispy Brinjal (Sprøde auberginer) / 4 personer
Ingredienser: 
•	 1	aubergine
•	 ½	kop	majsmel	
•	 ½	kop	hvedemel	
•	 ½	tsk.	gurkemejepulver
•	 1	tsk.	rød	chilipulver
•	 ½	tsk.	kalonji-frø
•	 ¼	tsk.	bagepulver
•	 4	spsk.	olie
•	 Salt

Ja tak!
      Jeg vil være fadder

 Kr. 185,- pr. måned
 Andet beløb kr. ______________ / pr. ____________________
 Give en gave på kr. ___________________________________
 Have information tilsendt
 
Jeg giver    Via PBS ( udfyld bankkonto og CPR )
     Via giro eller bankoverførsel ( udfyld CPR for at få skattefradrag )

Navn _____________________________ CPR-Nr. _______________________________ 
 
Adresse __________________________________________________________________
Postnr. _____________________ By __________________________________________
Tlf. ________________________________E-mail ________________________________
Bankkonto: Reg. Nr. ________________ Kontonr. ______________________________

Indsendes i en lukket kuvert til Children’s Mission
Nordea Bank: Reg. nr. 2256 kontonr. 6445 550 599 
Giro: Reg. nr. 9570  konto nr. 921 6464

Fremgangsmåde:
1. Skær auberginen i runde skiver på en størrelse af ca. ½ cm
2. Kom mel, gurkemejepulver, chilipulver, kalonji-frø, bagepulver  
 samt en ½ kop vand i en skål, og rør det sammen til en  
 tyk masse
3. Dyp auberginestykkerne i skålen
4. Opvarm olien i en pande, og frituresteg auberginestykkerne  
 i 2-3 minutter, indtil de bliver sprøde

Fremgangsmåde:
1. Skær kyllingen i små stykker
2. Lav en marinade af sojasauce og salt, og kom 
 kyllingen i marinaden i 10-15 minutter
3. Steg kyllingen på en pande med olie
4. Kom olie på en anden pande og varm den op. Når olien er middelvarm, tilføj  
 garam masala (laurbærblade, kardemomme, nelliker og kanel) 
5. Hak løgene og tilsæt dem på panden, og tilsæt herefter  
 hvidløg og ingefær-paste. Steg løgene, indtil de er lysebrune
6. Tilføj tomatsauce, grøn chili og salt til løgene
7. Herefter tilsættes de stegte kyllingestykker til saucen.  
 Kom en smule vand ved, og lad kyllingen koge i ca. 10 minutter.
8. Smag til med sukker
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