
En gave til Skandinavisk 
Børnemission giver medicin 
til dødssyge børn, mad og 
tøj til kriseramte familier 
og nyt håb til forældreløse 
børn. 

- Jeg ser Petryks glade øjne, en for-
ældreløs som fik en uforglemmelig 
ferie på lejren i Dubechno. Jeg ser en 
smilende Svitlanka fra den intensive af-
deling på børnehospitalet, som glemte 
sin smerte og med stor glæde åbnede 
vores julegave. 
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Gaver redder 
børns liv i Ukraine

Jeg ser Olesyas store overraskede 
øjne, Olesya, som for et minut siden 
lå i koma og nu vedholdende spørger: 
Elsker Gud også mig? Jeg kan fortælle 
tusind fantastiske historier om, hvor-
dan jeres hjælp har forvandlet menne-
skers liv. 

Det fortæller en begejstret Lyudmila 
Lonyuk, der er Skandinavisk Børnemis-
sions leder i Ukraine. Skandinavisk 
Børnemission formidler mad og tøj til 
en kvart million mennesker om året – 
heraf 170.000 børn, hvoraf 13.000 er 
forældreløse. 

Svævede mellem liv og død
Alle kan bidrage gennem gaver og 
fadderskaber, og takket være sådanne 
sponsorer er det muligt også at hjælpe 
håbløst syge børn som Viktoria på tre 
år. 
- Viktoria svævede i mange dage mel-
lem liv og død. Lægerne kæmpede for 
hendes liv, men behandlingen var dyr 
og krævede flere penge end familien 
havde. Børnemissionen betalte for be-
handlingen, vi bad inderligt for hende, 
og Gud gjorde et mirakel – Viktoria 
blev rask! Det var en stor glæde for os 
alle, fortæller Lyudmila Lonyuk.
Da hun senere mødte Viktorias mor på 
intensivafdelingen, gav moren hende 
et knus og sagde gennem tårer: ”Sig til 
de gode mennesker, som reddede mit 
barns liv, at jeg altid vil takke Gud for 
dem.” 
- Disse ord blev sagt så stærkt og så 
inderligt, at det i et øjeblik var, som om 
det var Gud selv, der gennem denne 
kvinde sagde os tak, fortæller Lyud-
mila.

Den bedste mor i verden
Skandinavisk Børnemission hjælper 
også 140 kriseramte familier i sam-
arbejde med myndighederne i byen 
Lutsk. Lyudmila fortæller om en glad 
ung kvinde, Iryna, som forsigtigt kram-
mer hendes nyfødte datter Chrystyna. 

- Det er svært at forstille sig, at Iryna 
for kort tid siden ønskede at forlade sit 
barn på fødeklinikken. Hun nægtede at 
give hende mad eller tage hende i sine 
arme. Vi besøgte Iryna og havde mad 
og gaver med til barnet og fortalte om 
Guds kærlighed, tilgivelse og om ansva-
ret for nyt liv. 
- Gud rørte ved den unge mor, fyldte 
hendes hjerte med kærlighed. Hvis I 
bare kunne se hendes skinnende øjne, 
da hun for første gang trak sin datter 
til sit hjerte. Da vi sidst besøgte Iryna, 
sagde hun, mens hun holdt Chrystynas 
hånd: ”Jeg vil være den bedste mor i 
verden!”



Drenge 
købte 
geder til 
fattige i 
Afrika
Der er liv og glade dage i familien 
Aaberg Lykkes hjem i Ishøj landsby 
sydvest for København. Mor Vivian var-
mer boller i ovnen, far Claus er ved at 
lægge nyt gulv i havestuen og tre friske 
drenge spiller fodbold i haven under 
skrig og skrål. 

På den måde ligner familien enhver 
anden dansk familie. Men der er en 
forskel. For de tre drenge - Jonathan på 
11 år, Oliver på 10 og Benjamin på otte 
– har givet hver en ged til familier i det 
østafrikanske land Zambia. Dem købte 
de for deres lommepenge sidste år til 
jul og gav dem til Skandinavisk Bør-
nemission, der hjælper især aidsramte 
familier i Zambia. 

Børnene ved, hvorfor de hjælper
Og det er ikke en tilfældighed, at de tre 
drenge bruger deres lommepenge på 
den måde. Hvorfor? spørger jeg, mens 
vi sidder bænket om det hyggelige kaf-
febord:
- Fordi vi gerne vil hjælpe de fattige, 
der ikke har så meget, kommer det 
prompte fra Jonathan.
Hvad hjælper det at købe en ged?
- Fordi de kan få mælk fra den, så de 
kan få noget at drikke.
Men hvor har I fået pengene fra?
- Vi sparer op, siger de tre drenge i 
munden på hinanden, og Jonathan ud-
dyber: 
- Jeg har arbejdet som skuespiller på 
det Kongelige Teater – og dér tjente jeg 
penge.
- Jeg har også sparet op, skynder lille 
Benjamin sig at tilføje.

Og mange bække små gør en stor å, 
erfarer de tre drenge. For en ged koster 
150 kr., og så mange penge har de hver 
kunnet sende af sted.

Giver gederne navn
Børnemissionen køber gederne i Zam-
bia og afleverer dem til de familier, som 
har størst behov. Og giverne får lov til 
at navngive hver enkelt ged, som de 
også får et diplom på.

Hvad hedder jeres geder, spørger jeg 
drengene?
- Min hedder Karl-Erik, fortæller Jona-
than.
- Min hedder Aaberg, griner Oliver.
- Og min hedder Børge, siger Benjamin 
alvorligt. For det har han tænkt meget 
over.
Tror I afrikanerne kan udtale de navne? 
- Ja da, det tror vi godt, de kan, siger 
Jonathan.
Forældrene lytter med, og kan ikke 
skjule en vis stolthed over drengene.
Vivian, hvordan har du det som mor 
med, at dine børn ødsler deres penge 
væk på geder i Afrika?
- Det er jeg stolt af! Det er jo det, vi 
prøver at lære dem: At de skal tænke på 
andre frem for sig selv. 
Vivian hørte om gedeprojektet og fore-
lagde det for børnene:
- Jeg sagde, at det stod dem frit for, 
hvis de havde lyst til at prøve det. Jeg 
fortalte, hvilken betydning det havde 
for de mennesker, der ikke havde 
noget. Og så kom drengene af sig selv, 
uafhængig af hinanden, og sagde, at det 
ville de gerne. 

Skal lære at det koster noget
- Det synes jeg er super godt, og der er 
ikke nogen af dem, der har manglet de 
150 kr. og det kommer de heller aldrig 
til. Til gengæld er der jo nogle i Afrika, 
der har fået virkelig glæde af dem. Det 
burde alle gøre! Man kommer jo aldrig 
til at mærke, at man har givet de 150 kr. 
Men hvorfor drengenes egne lomme-
penge?
- Det er ligesom det, der er essensen 
i det. De skal kunne forstå, at de skal 
bruge deres egne opsparede penge. Det 
er hårdt tjente penge, så de mærker det 
på deres egen krop. 

- Jeg kunne jo godt give de 150 kr., men 
så ville de jo ikke få lektien i det. Det 
er for, at de forstår, at der er andre end 
dem selv. Det kan godt gøre ondt at 
slippe de penge, men til gengæld, når vi 
har fået diplomet og læser om, hvad de 
geder har gjort for de enkelte familier, 
så er det eneste man tænker: Hvorfor 
har jeg ikke gjort det for lang tid siden? 
Hvorfor har jeg ikke givet flere geder? 
Hvad betyder det for sådan nogle fami-
lier, at de får en ged, Oliver? 
- De vil blive rigtig glade.
Og du har fået et diplom – hvor har du 
gjort af det?
- Det hænger på mit værelse.

Gaven varer ved
Og det er en rigtig god idé at give en 
ged til Afrika, mener familien Aaberg 
Lykke. 
For geden er ikke bare en gave, som 
bliver spist eller brugt op. Næste dag 
er den der stadig. De har geden lige så 

Benjamin, Oliver og Jonathan gav hver 150 kr. af deres lommepenge til hver de-
res ged i Afrika. Et billede af geden hænger på værelset og minder om at tænke 
på andre end sig selv.



Giv en ged eller to – 
og hjælpen varer ved 

For 150 kr. kan du give en ged, der giver op til 
seks liter næringsrig mælk hver dag.

Har din far allerede 100 slips? Køb gaven eller julegaven, som er både 
sjov og opfylder en livsvigtig funktion!
For 150 kr. giver du en ged til en fattig familie i Afrika. Du navngiver selv 
geden.
Skandinavisk Børnemission driver et dyreprojekt i blandt andet 
Mpongwe, Zambia, en region på 800 km2 med ca. 100.000 indbyggere. 
Gederne indkøbes, fodres op og deles ud til fattige familier – i første om-
gang til dem, der tager hånd om forældreløse børn. 
En ged kan producere op til seks liter mælk om dagen. Mælken er meget 
næringsrig og forstærker immunforsvaret, hvilket er særligt vigtigt for 
dem, der er smittede af HIV/Aids.

Sådan giver du en ged:
Sms teksten SBM150 til 1277  

Så giver du 150,- kr. + alm. SMS takst. Beløbet trækkes på din mobilregning.
Max. 150 kr. pr. dag. Her kan ikke navngives. Brug i stedet kupon på bagsiden.

længe den lever. De får mælk og måske 
også nogle kid…
- Det sætter tingene lidt i perspektiv, 
de 150 kr. forsætter Vivian. - Børn i 
Danmark har jo alt, og børn i Zambia 
har ingenting. De finder en kæp og et 
dæksel, der ligger et eller andet sted, og 
så bruger de det til at lege med. For os 
handler det om, at børnene skal forstå 
og tænke over, at der er virkelig nogen 
som ikke engang kan spise sig mætte, 
og her lever vi i overflod.
Hvorfor er det så vigtigt at opdrage 
børnene til det?
- Ellers bliver man meget egoistisk. Vi 
har gjort meget ud af, at man bør tænke 
på andre, før man tænker på sig selv. 
Selv når det gør ondt, bliver man nødt 
til at tænke på andre. Måske har andre 
mere brug for de 150 kr., end vi har. Og 
så må man jo også tro på, som det står 
i Bibelen, at man ikke kommer til at 
mangle, men får tifold igen. 
Oliver bryder ind:
- For os er 150 kr. ingenting, men for 
dem er 150 kr. rigtig meget.
Og Benjamin tilføjer:
- Jeg har også sat 300 kr. ind – dér 
hvor man sender penge til de fattige.
Vivian supplerer:
- Det er det, med at lære at tænke på 
andre og hjælpe dem, der har det svært. 
Om det er dem ovre i skolen eller dem, 
der ikke har noget at spise i Zambia 
eller hvem, der har et behov. Det er 
vigtigt at være der for andre.

Godt i børneopdragelsen
Vil du anbefale andre forældre at tage 
gavmildhed med ind i børneopdragel-
sen?
- Ja, absolut. Det burde være en del af 
opdragelsen – 100 procent. Det bør 
være en del af agendaen at tænke på 
andre og være god ved andre. Det er 
gavnligt for børnene at lære det.
Hvis jeg nu gerne vil give en ged til 
Zambia, hvordan gør jeg så?
- Jeg kontaktede Skandinavisk Bør-
nemission og fik at vide, at jeg skulle 
indbetale 150 kr. via netbank eller 
lignende. Så formidler de kontakten og 
får nogle til at købe geden derude. Man 
kan navngive geden og får så et diplom 
med billede af en ged. Det synes bør-
nene er sjovt, og det gør det lidt mere 
personligt. Det er så nemt, som det kan 
blive. 
Siden Skandinavisk Børnemission 
købte den første ged i Zambia, er der 
uddelt over 3000 geder til fattige fami-
lier. 
- Det var en kæmpe succes – fedt – det 
er så lidt, der skal til, og det betyder 
så meget for dem at få den ged, siger 
Vivian og reflekterer: - Tænk, hvis vi 
ikke havde noget som helst, og der så 

var nogle på den anden side af jorden, 
der tænkte på os. Det er fantastisk. Og 
de 3000 geder har fået kid, som de jo 
kan sælge, og de kan sælge mælken og 
få mulighed for at købe andre ting. Så 
kan de endda give hjælpen videre. Der 
er det, det hele drejer sig om – tænk på 

andre, før du tænker på dig selv. 
For de tre drenge er det blevet en vane 
at give en ged til jul, så det vil de også 
gøre i år. 
De løber nu ud og leger i haven, mens 
de snakker om, hvad de nye geder mon 
skal hedde…



En glæde for hele folket!
Kære faddere og livreddere!
Da englen kom til jorden og berettede for hyrderne, at Jesus var født, var det 
noget af det første han proklamerede. Dette er et glædens budskab, som gælder 
for hele folket!
På Børnemissionen vil vi, at alle mennesker skal nås af glædesbudskabet, om man 
er fattig eller rig, ked af det eller glad. Uanset hvor du befinder dig, og hvordan 
omstændighederne rundt om dig ser ud, så gælder glædesbudskabet dig! 
For de fleste mennesker vi hjælper, er julen ingen glædelig højtid. Julen er for-
bundet med følelsen af at være udenfor, af fiasko, af ikke at kunne give sine børn 
den julegave, som man så gerne ville give. Følelsen af at vide, at man endnu en jul 
er nødt til at holde ud til at se på det hyggelige og rare, som man ikke har råd til, 
at børnene endnu en jul skal græde sig i søvn af skuffelse eller sult. 
Dette arbejder vi i Børnemissionen mod hele året og specielt omkring jul!
Uden jeres ekstra julegaver kunne vi ikke nå ud med glædesbudskabet. Det er jer, 
der gør dette store arbejde muligt og derfor vil jeg opfordre dig til, også i år, at 
vise os tilliden ved at indsende en ekstra julegave. 
Til sidst vil jeg takke dig, for alt det du gør for Børnemissionen og ønske dig en 
rigtig god og velsignet jul og et godt nytår!

Bo Wallenberg, missionschef

Sidste nyt på nettet
Childrensmission.dk opdateres hver uge 
med friske nyheder fra Skandinavisk 
Børnemissions arbejde i bl.a. Filippinerne, 
Zambia, Moldova, Ukraine – og Haiti. Her 
er et par overskrifter

Yuriy blomstrede, da han kom på lejr
Takket være støtten fra faddere og 
givere har Børnemissionen bidraget til 
rehabilitering af 1300 nødlidende børn i 
Dubechno-lejren.

Tyfonramte familier fik mad
Over 600 familier i den filippinske ho-
vedstad Manila modtog mad fra Skandi-
navisk Børnemission, da endnu en tyfon 
ramte Filippinerne.

Opmuntring til eks-fanger i Ukraine
Skandinavisk Børnemission har netop 
været sammen med en gruppe tidligere 
indsatte i Sokal-fængslet i den ukrainske 
hovedstad Kiev.

116 børn indtog nyt center
Skandinavisk Børnemission startede sin 
første aktivitet i det nye center Hills of 
Grace i Manila på Filippinerne.

Nyt sted til Mor-Barn klinik
Sundhedsklinik for mødre og deres børn 
får nu bedre lokaler udenfor den filip-
pinske hovedstad Manila.

Fest skaber lyspunkt for skadede 
børn
I år er det 50 år siden et børne- og 
ungdomshjem startede udenfor Lutsk 
i Ukraine. Hjemmet for 61 drenge får 
jævnligt støtte fra Skandinavisk Bør-
nemission.


Ja tak!
□ Jeg vil være Fadder 

□ Kr. 185,- pr. måned   
□  Andet beløb kr.                            /  pr.
□ Giv en ged kr.:           
     Navn:
 □ Give en gave på kr.              □ Have information tilsendt 

Jeg giver   □ Via PBS (udfyld bankkonto og CPR)

    □ Via giro el. bankoverførsel (udfyld CPR for at få skattefradrag)

Navn:

Adresse:

Postnr. :                           By:    CPR-Nr.:

Tlf.:    E-mail:

Bankkonto:  Reg. Nr.:              Kontonr.:

Indsendes i en lukket kuvert til:

CHILDREN’s MISSION
Nørrebrogade 116
2200 København N

Telefon: 72 10 01 67
  

www.childrensmission.dk
info@s-b-m.dk

Nordea Bank:
Reg. 0140  Konto 6445550599

PBS tilmelding:
 nr.: 02240971 Deb. grp. 00001

Indbetalingskort:
Kortart +71<  Debitor: +87137295

Redaktion: Svend Løbner
Prepress: John Mester

Tryk: Lasertryk
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Jule-cd støtter 
hjælpearbejde
Missionschef Bo Wallenberg er en habil san-
ger og har indspillet en CD sammen med Mi-
kael Järlestrand og Mikael Joumé. Nu kan du 
også købe de Tre Barytoners julekoncert på 
DVD til fordel for Børnemissionens arbejde.

Pris for DVD, kr. 175,- incl. fragt
Bestil via childrensmission.dk 
eller direkte på 72 10 01 67


