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BO WALLENBERG

GENERALSEKRETÆR

Kære faddere og livreddere!
Vi har to svære år bag os, som vi aldrig vil 
glemme. Covid-19 vil for altid blive skrevet 
i historiebøgerne. For os i Norden har vi for-
håbentlig nået frem til lyset i tunnelen, men 
mange fattige lande er stadig i totalt mørke.

Vi ved, hvor farlig denne sygdom er, og 
hvor mange mennesker der er døde af Co-
vid-19 i de nordiske lande, på trods af at vi 
måske har verdens bedste sundhedsvæsen 
og sociale sikkerhedsnet. Sundhedsvæsenet 
har været anstrengt, men har klaret opgaven 
med at redde så mange som muligt. Jeg er 
fuld af beundring for alle de heltemodige 
indsatser, som det medicinske personale har 
kunnet udføre.

 
PÅ TRODS AF ALT, hvad vi har måttet gen-
nemgå, er vi stadig så heldige at bo i Nor-
den. Vi var blandt de første i verden til at 
modtage vacciner, og vi blev tilbudt verdens 
bedste vacciner. Nu er de fleste af os fuldt 
vaccinerede. Begrænsningerne lempes, og vi 
vender langsomt tilbage til vores normale 
liv. Mentalt vil det nok tage tid at omstille 
sig, men vi er ude i lyset og har ladt mørket 
bag os. Glæden og fællesskabet begynder at 
øges igen.

Det er let i denne glæde at glemme alle 
dem, der stadig sidder i mørket dybt inde i 
tunnelen. I de fattige lande, hvor Children’s 
Mission arbejder, bliver folk ikke kun hårdt 
ramt af utilstrækkelig lægehjælp og mangel 
på vacciner. Oven i det hele sulter befolk-
ningen, fordi landene er lukket, og man 
ikke kan søge job. Der er ikke noget socialt 
sikkerhedsnet og ingen besparelser at 
leve af. Mange lever som daglejere, og de 
få dage de får et job, kan de købe mad til 
familien.

VI I CHILDREN’S MISSION vil fortsat hjælpe 
i nødsituationer og uddele fødevarepakker 
til nødlidende familier, så længe folk sulter. 
Sandheden er, at lige nu dør flere fattige i 
disse lande på grund af sult end af Covid-19.

I givere har været fantastiske i jeres 
respons på vores opråb til hjælp til mad de 
senere år, og vi har faktisk slået indsam-
lingsrekorder. Dette har bevirket, at vi kunne 
nå ud til titusinder af sultende familier. Nu 
starter vi vores juleindsamling til fødevare-
pakker, som vi altid gør, men behovene har 
aldrig været større end nu. Jeg håber og tror 
på en stor juleindsamling, så vi kan afhjælpe 
behovet, både i juletiden og næste år.

TIL SIDST VIL JEG fra dybet af mit hjerte rette 
en stor og oprigtig tak til alle jer givere, der 
har stået sammen med Children’s Mission i 
disse svære tider for os alle. Jeg bliver så rørt, 
når jeg ser, hvilken kærlighed og hvilken 
tillid, I viser os i Children’s Mission.

I år udgiver vi ikke nogen jule-cd, men vi 
optager i stedet Tre Barytoners julekoncert 
i Osby Pinsekirke og lægger den ud på vores 
svenske hjemmeside www.barnmissionen.
se i december. Vi vil også sende nogle video-
hilsner fra mig, Mikael Järle strand og fra 
forskellige missionslande via hjemmesiden. 
Vi håber, at du vil tage dig tid at kigge med 
og glæde dig sammen med os.

Til sidst ønsker jeg jer alle en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår!

Ikke alle er ude af den 
mørke tunnel endnu

”Jeg håber og tror på en stor 
juleindsamling, så vi kan 
afhjælpe behovet, både i 
juletiden og næste år.” 

God
Jul



U K R A I N E

Julen nærmer sig og dermed årets største satsning i Ukraine. Fødevarepakker, julegaver, 
julemad og varmt tøj bliver delt ud til udsatte mennesker i flere regioner.

SIDSTE ÅR VAR ANDERLEDES. Strenge 
restriktioner og lukninger førte til, at 
Children’s Mission i Ukraine ikke kun-
ne arrangere så mange julefester, som 
de plejer, men i stedet måtte bruge 
mere tid på at køre hjem til udsatte 
mennesker og uddele fødevarepakker 
og gaver på stedet.

I år er samfundet mere åbent. Bu-
tikker holder åbent og den offentlige 
transport fungerer, selvom mundbe-
skyttelse er obligatorisk, og forskellige 
restriktioner styrer hverdagen. 

Men pandemien er langt fra slut. 
Ukraine oplever en alvorlig ny in-
fektionsbølge, mens kun omkring 

15 procent af befolkningen er fuldt 
vaccineret.

Midt i dette planlægger Children’s 
Mission årets julesatsning. Håbet er 
at holde julefester i flere regioner, 
og få hjælp af frivillige fra kirker og 
foreninger for at kunne nå så mange 
mennesker som muligt med hjælp.

– Vi planlægger også julemiddage 
for patienter på hospitaler samt besøg 
på børnehjem og plejehjem, siger 
Lyudmila Lonyuk, der leder Children’s 
Missions arbejde i Ukraine.

Hun siger, at hjælpen betyder så 
meget for dem, der modtager den.

– Det giver håb, ændrer liv og gør 

Kristi kærlighed virkelig og synlig for 
mennesker. Vi ser taknemmelige smil 
hos børn på hospitaler, glædestårer 
hos ensomme ældre, der modtager 
madpakker og glad latter fra forældre-
løse og dårligt stillede børn, der får en 
julegave.

En officiel statistik viser, at 77 
procent af pensionisterne i Ukraine 
lever under fattigdomsgrænsen og har 
brug for hjælp fra børn eller pårørende. 
Ældre uden pårørende har svært ved at 
få mad nok til dagen.

– Vores hjælp redder liv og giver håb, 
siger Lyudmila Lonyuk.

EVA RUDERSTAM

MAD OG  
GAVER GIVER 

HÅB OG GLÆDE  
I JULEN

U K R A I N E

God
Jul
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F I L I P P I N E R N E

LIGE NU ER DET meget svært for fattige mennesker i Manilas 
slumkvarterer at tjene penge nok til at skaffe mad til fami-
lien, og sult er konstant til stede. Flere og flere børn lider af 
underernæring og risikerer at dø.

Children’s Missions ernæringsprogram bliver manges 
redning. I 120 dage får børnene hjælp i form af mad og 
kosttilskud, mens forældrene undervises i at lave billig, men 
nærende mad. Børnenes helbred og vægt overvåges løbende.

BLANDT DELTAGERNE findes der mange fortællinger, som 
giver håb. En af disse handler om en enke med seks børn i 
alderen 1,5 til 17 år, der har været ramt af flere katastrofer. 
Hun arbejdede som gadefejer, og hendes to ældste børn 

hjalp til og tjente penge ved at samle sand fra en nærlig-
gende flod. Men da pandemien kom, forsvandt også den 
mulighed for at arbejde og tjene penge til familien.

Det yngste barn blev valgt til at deltage i ernæringspro-
grammet, fordi han var undervægtig. Behandlingen gav 
resultater, og drengen kom op til en normal vægt. Moren 
viste stor interesse for programmet, og familien begyndte at 
gå i kirke regelmæssigt.

FAMILIEN MODTAGER NU støtte til forsørgelse fra en hjælpe-
organisation, der har bedt Children’s Mission om hjælp til 
at udvælge familier i nød. Familiens indkomst er steget, og 
moren er i stand til at forsørge hele sin familie.

Hjælp til medicin og mad
JHERWIN ER EN FEM-ÅRIG DRENG, der bor med 
sin enlige mor og fire søskende. Moren kom 
til Children’s Missions ernæringsprogram, 
fordi hun var bekymret for Jherwin, der 
ikke tog nok på i vægt. Hun fortalte også, at 
hendes søn havde fået konstateret epilepsi. 
Han har fået ordineret medicin, men det 
koster penge, og når pengene slipper op, må 
Jherwin undvære medicin. I disse perioder 
lider han af hyppige epileptiske anfald.

Children’s Mission i Filippinerne hjælper 
nu drengen, så han tager sin medicin regel-
mæssigt. De har også hjulpet moren med at 
søge hjælp hos de lokale myndigheder.

MOREN ER SÅ taknemmelig for den hjælp, 
hun har modtaget. Takket være bedre mad 
og regelmæssig medicin har Jherwin det 
meget bedre. Anfaldene er færre, og han har 
også taget på i vægt.

Ernæringsprogrammer 
vigtigere end nogensinde

Pandemien har gjort fattige mennesker ekstra sårbare. Derfor er Children’s Missions 
ernæringsprogrammer vigtigere end nogensinde.

4 w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k



B A N G L A D E S H

Hjælp til at ud-
satte børn får 
en uddannelse
3.600 børn i landdistrikterne 
i Bangladesh modtager enkel 
skolegang gennem Children’s 
Missions partner FCCB. Halv-
delen af børnene får deres 
skolegang betalt gennem et 
sponsorsamarbejde mellem 
Children’s Mission og Adma 
forvaltnings AB.

SKOLEGANG ER EN menneskeret, men 
langt fra en realitet for alle børn. I land-
distrikterne i Bangladesh er mange 
familier så fattige, at børn i stedet 
tvinges til at arbejde for familien.

Children’s Missions partner FCCB 
driver 45 hjælpeskoler i Bangladesh. 
Disse ”Tutorial Schools” giver enkel 
undervisning til 3.600 børn i alderen 
6–11 år.

Undervisningen foregår i enkle 
lokaler. I hver hjælpeskole er der to 
lærere, der hjælper eleverne. Halvdelen 
af eleverne ankommer om morgenen, 

mens resten modtager deres under-
visning om eftermiddagen. Nogle 
af børnene går også på almindelige 
grundskoler, men for de fleste børn er 
undervis ningen i hjælpeskolen al den 
uddannelse, de får.

Børnene kommer fra meget dårlig 
baggrund. Forældrene er ofte analfabe-
ter og daglejere. Selv børnene skal ofte 
arbejde for at familien får mad.

I MARTS 2020 lukkede de bangladesh-
iske myndigheder alle skoler i landet 
på grund af pandemien. Myndigheder-

ne tilskyndede digital undervisning, 
hvilket var umuligt for fattige børn i 
landdistrikterne.

Lærerne fra hjælpeskolerne tog hjem 
til børnenes landsbyer og underviste 
dem i små grupper uden for hjemme-
ne. De udleverede også opgaver, som 
børnene skulle arbejde med, indtil 
læreren kom på besøg næste gang.

Først i september 2021 genåbnede 
skolerne i Bangladesh efter en nedluk-
ning på hele 543 dage. Nu kan eleverne 
vende tilbage til skolens lokaler og 
modtage undervisning i deres klasser.

ANJOLI GÅR I FJERDE KLASSE. Hendes forældre er 

dagarbejdere, men indkomsten er så lille, at de 

ikke har råd til at betale for skoleudgifter.

– Nu skal jeg på hjælpeskolen, hvor min lærer 

underviser mig. Jeg fik også hjælp til at studere, 

da skolerne lukkede. Efter skole hjælper jeg min 

mor med husholdningen. Min drøm er at blive 

lærer og hjælpe andre fattige børn med at få en 

uddannelse.

MANUEL ER ELLEVE ÅR  gammel og har studeret på hjælpeskolen i fem år.
– Min mor fik kræft og døde for to år siden, så nu er det kun mig, far og min tante tilbage. Vi har et lille hus med lervægge. Min far arbejder som daglejer, men han tjener ikke mange penge. Far op-fordrer mig til at gå i skole. Jeg går på hjælpeskolen. Hvis det ikke var for det, havde jeg ikke kunnet gå i skole, fordi min fars indkomst er så lille.

B A N G L A D E S H
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K E N Y A

Meget at glæde sig 
over på skolen

Legatpenge 
doneres til Loki

Den seneste tid har været begivenhedsrig på Chil-
dren’s Missions skole i Lokichoggio. Nye toiletter 
og brusekabiner er bygget, og tablets er blevet 
en realitet i undervisningen. Undervisningen om 
menstruationskopper er startet igen. Eleverne har 
modtaget deres egne bibler. Og en elsket skolein-
spektør er vendt tilbage efter en alvorlig ulykke.

TAKKET VÆRE EN GAVE 
fra kirkernes genbrugs-
butikker i den svenske 
by Mariestad har både 
pigernes og drengenes 
sovesale fået brusebad. 
Der er også bygget toiletter 
til de yngste børn i førskolen.

– Vi er meget glade. Tænk, hvil-
ket løft det er for vores elever, siger Bir-
gitta Arnlund, der grundlagde skolen.

En anden genbrugsbutik, der drives 
af pinsekirken i Strängnäs i Sverige, 
har sponsoreret 16 tablets og hoved-
telefoner, som eleverne kan bruge i 
deres undervisning. Med computerne 
har eleverne adgang til et rigt materi-
ale af bøger, referencelitteratur, kort, 
encyklo pædier, lærebøger, uddan-
nelsesspil og muligheder for at øve 

forskellige færdigheder. De 
mange tablets opbevares 
i en solid støvtæt oplad-
ningsboks.

For nylig modtog alle 
elever fra femte klasse og 

op hver en ny bibel. Fra nu 
af vil bibler blive uddelt hvert 

år til eleverne i femte klasse. 
Projektet med menstruationskopper 

er startet igen efter en pause under 
pandemien. At piger skal kunne gå i 
skole, selv når de har menstrua-
tion, er en selvfølge for de 
fleste. Men mange piger 
i Kenya har ikke råd til 
at købe menstruati-
onsbind og er nødt til 
at blive hjemme under 
deres menstruation.

Gennem projektet uddeler Chil-
dren’s Mission menstruationskopper 
til unge piger på flere forskellige skoler 
i Lokichoggio. Samtidig får de 
unge uddannelse om men-
struation og hygiejne.

I foråret var skole-
inspektøren på Han-
nah Emuriakin-sko-
len, Micheal Wekesa, 
involveret i en alvorlig 
motorcykelulykke, og 
det var et mirakel, at 

han overlevede. Efter fire 
måneders rehabilitering er 

han vendt tilbage til skolen 
for at genoptage arbejdet. 
Både elever og skoleinspek-
tøren var meget glade for 

gensynet.

MUSIKERPARRET LARS-ERIK HOLGERSSON og hans afdøde kone Gun-
Britt Holgersson blev hædret med Vänersångprisen for 2020/2021, da 
musikfestivalen Vänersång blev afholdt i Mellerud i Sverige i oktober. 
Lars-Erik Holgersson valgte at donere præmiesummen på 10.000 
svenske kroner til Children’s Missions arbejde i Lokichoggio, Kenya.

Gun-Britt og Lars-Erik Holgersson har i mange årtier beriget musik-
ken i svensk kristenhed. Motiveringen for prisen var: ”For en stor ger-
ning i det svenske kristne musikliv, som producenter, sangskrivere, 
arrangør, komponister, deltagere i Segerton-udvalget (Pinsekirkernes 
salmebog-red.) og for ”Det syngende, levende juletræ”.

Skoleinspektør  
Micheal Wekesa 
med glade elever.

6 w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k



D E V E N T

K E N Y A

Affald bliver  
boligindretning
INUKA ARTS VENTURE er en gruppe 
på otte unge fra Kisumu, Kenya, 
som startede i 2019. Idéen til virk-
somheden kom, da en af deltager-
nes bror skar sig på et glasskår, 
da han legede i slum området, 
hvor han bor. Der er meget affald 
på gaderne i området, og der 
blev født en idé om at tage sig af 
skrald, skabe kunst og starte en 
virksomhed, der både kan skabe 
en indkomst og gøre miljøet en 
tjeneste. Han begyndte at samle 
flasker og kontaktede venner, der 
kunne hjælpe ham med at starte 
virksomheden.

Gruppen samler affald på 
gaden, såsom glasflasker og gamle 
dæk, og forvandler det til unikke 
boligindretning. Gruppen frem-
stiller blandt andet tegnebøger, 
sengelamper, dekorerede spejle, 
malerier og blomstervaser.

I marts 2021 deltog gruppens 
medlemmer i en iværksætterud-
dannelse hos Children’s Missions 
partnerorganisation I Choose Life. 
Deltagerne lærte det grundlæg-
gende inden for branding, salg, 
marketing, regnskab og økono-
misk styring. De har nu et ordent-
ligt regnskabssystem og har lavet 
reklame for deres produkter, som 
de kan præsentere for kunderne.

Med ny viden i bagagen er over-
skuddet steget. Nu vil gruppen 
registrere sin virksomhed og sam-
tidig udvikle flere nye produkter 
som gardiner og myggenet.

N I G E R I A

Virksomheder støtter familier  
og opmuntrer de unge
Chimela Ule flyttede på landet og startede en kyllingefarm. 
Nu forsørger han sin familie, og er desuden et forbillede for 
unge i området.

LIVET ER HÅRDT for en arbejdsløs far i 
Nigeria. Chimela Ule var en af mange 
unge, der kæmpede for at finde et job, 
så han kunne forsørge familien med 
tre børn. Da det ikke lykkedes for ham i 
byen, valgte han at flytte ud på landet.

– Mange troede, at jeg var skør, 
fordi de fleste bevæger sig i den anden 
retning. Men jeg så muligheder i den 
frugtbare jord og det gode klima. Og jeg 
elsker landbrug, siger han.

I 2017 modtog han hjælp fra Chil-
dren’s Missions partnerorganisation 
Flep til at starte en kyllingefarm. Han 
havde allerede stor interesse for dyr 
og natur, men havde brug for at lære 
det grundlæggende om iværksætteri, 
deltage i seminarer om husdyrhold og 
møde erfarne opdrættere, der kunne 
blive hans mentorer.

Avlen gik godt. Chimela flyttede hen 
til et sted, hvor virksomheden kunne 

vokse og ekspandere med et dambrug. 
I dag har han 500 kyllinger og 500 fisk. 
Han er også begyndt at sælge æg og 
opdrætte geder og kaniner.

Chimela Ules firma har haft en 
positiv indvirkning på hele landsbyen. 
Det har givet job til ledige unge, og 
mange har fulgt trop og startet deres 
egne virksomheder. Chimela er blevet 
et forbillede.

– Jeg engagerer 25 unge i et projekt, 
som vi kalder ”Unge landmænd”. Vi 
diskuterer landbrug og landsbyliv og 
deler Guds ord. Det er gået op for mig, 
at Gud har givet mig en enestående 
mulighed for at hjælpe de unge, siger 
han.

Chimela er stolt og glad for at kunne 
hjælpe mennesker ud af fattigdom og 
håbløshed. Han er taknemmelig til Gud 
for at hans hjælp til at blive en funge-
rende forsørger for sin familie.

w w w . c h i l d r e n s m i s s i o n . d k  7



M O L D 0 V A

R U M AE N I E N

Store behov – midt i Europa

Mad og lektiehjælp i dagcentret

Ude på landet i Rumænien lever mange mennesker i elendighed. Children’s Mission sender 
humanitær bistand til de nødlidende gennem Prison Fellowship Romania, PFR.

På Children’s Missions dagcenter i Moldova går lektielæsning og aktiviteter op i en højere en-
hed. Nødlidende børn får mad og mulighed for et bad og at vaske deres tøj. Dagcentret ligger i 
byen Cornesti og drives af Children’s Missions partnerorganisation Lumina Lumi.

EN AF MODTAGERNE er en 23-årig mor, 
der er alene om at tage sig af fem børn 
på fire, tre, to og et år og en nyfødt 
baby. Faren til de større børn har for-
ladt familien, der ikke har noget hjem, 
men bor midlertidigt sammen med en 
ven. Situationen er uholdbar. Børnene 
får ikke mad nok og har stor mangel 
på tøj.

Familien har nu modtaget hjælp fra 
Children’s Mission via PFR. Både moren 
og børnene var overlykkelige, da de 
modtog mad, tøj, sko, hygiejneartik-
ler og legetøj. Hjælpen til familien vil 
fortsætte, indtil deres livssituation er 
blevet bedre.

CHILDREN’S MISSION hjælper også 
en romafamilie med hele tolv børn 
i alderen fire måneder til 17 år. De 
levede længe under uværdige forhold 
i et meget enkelt hus, uden elektricitet 

og rindende vand. Faren arbejder på en 
gård, og en gang om måneden får de 
lidt hjælp fra myndighederne.

Familien modtager hjælp fra farens 
bror og hans familie, der er blevet 
kristne og har haft et radikalt ændret 
liv, både i det indre og det ydre. Takket 

være økonomisk hjælp fra både broren 
og kirken har familien på 14 personer 
kunnet spare sammen til forskud på 
et bedre hus. Det nye hus har pejs, to 
store soveværelser og plads nok til den 
store familie, og der er familien nu 
flyttet ind.

MIHAELA ER 16 ÅR og går i niende 
klasse. Hendes forældre har 
det meget svært øko-
nomisk. De har nogle 
høns og andre dyr, som 
de opdrætter for at få 
mad, men det er ikke 
nok.

I flere år har Mihaela 
gået på Children’s Missions 
dagcenter efter skole. Her får hun mad 
og hjælp til lektier.

I løbet af denne tid er Mihaela mod-
net som menneske. Hun har modtaget 
Jesus i sit hjerte, og hjælper nu til i 

børnearbejdet i kirken. Hun er også et 
godt forbillede for de yngre børn på 

dagcentret.

ION ER 14 ÅR  og bor sammen 
med sin mor og tre yngre 
søskende. Han går i 

syvende klasse i kom-
muneskolen.
Ions far har alkohol-

problemer, og det blev ofte 
voldsomt derhjemme, så 
moren flygtede med børne-
ne og lejer nu en lille bolig. 
Som den ældste søn tager Ion 

et stort ansvar for familien. Han var 
nødt til at blive voksen meget tidligt og 
hjælper sin mor med en række huslige 
gøremål.

På Children’s Missions dagcenter får 
han hjælp til at klare skolen. Han får 

varm mad hver dag, og når han 
går hjem, tager han mad og 

brød med til sine søskende.
Ion er en åben dreng, 

der trods sine vanske-
ligheder er glad og fuld 

af liv. Familien er meget 
taknemmelig for den hjælp, 

de modtager.

En romafamilie levede 
længe i et meget enkelt 
hus, uden elektricitet og 
vand. Nu har de modta-
get hjælp til et nyt hjem.
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