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”Selv om jeg går i mørkets dal, 
frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, 

din stok og din stav er min trøst. ”
SALMERNES BOG 23:4

Kære faddere og livreddere!
I hånden holder du Children’s Missions før-
ste blad i 2022. Vi havde alle håbet, at 2022 
ville blive året, hvor vi lagde pandemien bag 
os og skrev den i historiebøgerne. Men som I 
alle ved, er dette ikke tilfældet; vi vil fortsat 
skulle leve med pandemien.

Selvom pandemien bryder ud, er vi 
heldige at have tag over hovedet og mad til 
dagen. Mange i arbejdslivet har mulighed for 
at arbejde mere hjemmefra. Hos Children’s 
Mission mærkes det tydeligt. Normalt er vi 
ti medarbejdere på kontoret hver dag, men 
nu arbejder halvdelen hjemmefra. Det er 
lykkedes at tilpasse vores arbejde, og det går 
rigtig godt.

I stedet for at besøge partnerorganisatio-
ner mødes vi jævnligt til digitale møder. Vi 
har også indført digitale morgenmadsmøder 
hver dag, så de, der ikke er på kontoret, sta-
dig kan ses, tale sammen og blive opdateret 
på, hvad der sker.

MIN HUSTRU KAN IKKE LIDE PANDEMIEN, 

men hun elsker at have sin mand så meget 
hjemme, som jeg er nu. Da det var på sit 
højeste, rejste jeg 200 dage om året, men de 
sidste to år har jeg ikke kunne rejse i felten 
men er kommet hjem efter endt arbejdsdag.

Arbejdet har ikke lidt skade under pande-
mien; tværtimod har vi udvidet vores eksi-
sterende arbejde til nye lande og partner-
organisationer. Hvis der nogensinde har 
været brug for Children’s Mission, så er 
det lige nu, og jeg er inderligt taknemme-
lig for den kærlighed og tillid, som I givere 
viser os og alle de nødlidende mennesker, 
vi hjælper. Takket være din hjælp kan vi 
nå ud til omkring 600.000 menne-
sker med vores livsvigtige hjælp.

Jeg ville ønske, at I kunne opleve den  
taknemmelighed og glæde, som disse men-
nesker viser, når vi kommer. Det betyder 
ofte forskellen mellem død og liv, et liv i  
sult og elendighed eller et liv i værdighed.  
I skal vide, at I er omgivet af bønner fra disse 
nødlidende mennesker, som takker Gud for 
jer, og at I tænker på dem i handling.

VI HAR DET ALLE SAMMEN SVÆRT i disse 
pandemitider, men de udsatte mennesker, 
vi hjælper, kæmper hver dag for at overleve. 
Corona er et stort problem, men nedlukning 
af samfund i fattige lande på grund af pan-
demien koster flere menneskeliv end selve 
sygdommen.

Oven i dette fortsætter naturkatastrofer 
med at ramme mennesker. I har sikkert alle 
hørt om den frygtelige tyfon, der ramte Fi-
lippinerne denne jul. Children’s Mission har 
ydet en stor indsats, men nu påbegynder vi 
genopbygningsfasen. Vores særlige indsam-
ling går denne gang til dette, noget du kan 
læse mere om i bladet og i brevet.

I tider som disse er det let at føle angst, 
men så føles det trygt at vende tilbage til det 
bibelord, som jeg begyndte min leder med, 
og som jeg ofte selv har fundet trøst i.

Jeg håber, du glæder dig over at læse vores 
blad og ser, hvor meget vi kan gøre 

sammen for dem, der har brug for 
os! Tak, fordi du er ved vores side 
og for den store tillid du viser os!

 



ÅRETS JULEINDSATS i Ukraine begyndte 
lidt senere end normalt, da landet blev 
klassificeret som rød zone med strenge 
Coronarestriktioner.

– Ud over den nye smittebølge 
lægger truslen om krig fra Rusland og 
kraftigt øgede priser en dæmper på 
julestemningen. Men i denne situation 
er det vigtigt ikke at ende i depression, 
men at arbejde hårdt for at sprede 
Guds kærlighed. Selvom det er en hård 
tid i Ukraine nu, vil vi fra Children’s 
Mission gøre alt, hvad vi kan for at give 
lys og håb til mennesker, der har det 
svært, siger Lyudmila Lonyuk, der  
leder Children’s Missions arbejde i 
Ukraine.

I midten af december lettede 
restriktionerne, og alt det, Children’s 
Missions medarbejdere havde forbe-
redt, kom lige tilpas. Den 16. december 
holdt missionen de første julefester og 
besøgte børn med handicap på rehabi-
literingshjem og udsatte børn på flere 
børnehjem.

– I år havde vi to personer i fuldt 

nisseudstyr med, og børnenes glæde 
kendte ingen grænser. Da julemanden 
kom med gaver, syntes børnene, at 
det nærmest var som et mirakel. Alle 
ville kramme julemanden, læse et digt, 
synge og danse, siger Lyudmila Lonyuk.

300 julesamlinger på to uger
Den ene julesamling afløste den an-
den. Frem til årsskiftet holdt Children’s 
Mission flere end 300 julesamlinger i 
otte regioner i Ukraine med hjælp fra 
kirker og hundredvis af frivillige. De 
uddelte knap 3.000 fødevarepakker, 
3.200 slikposer og knap 900 julegaver 
med kristne børnebøger, slik og  
legetøj.

Og ikke nok med det. I Ukraine fejres 
julen i begyndelsen af januar og derfor 
fortsatte Children’s Missions julepro-
gram helt frem til slutningen af januar. 
Ofte var der tre til fem samlinger om 
dagen, med uddeling af julegaver, 
fødevarepakker og slikposer.

– Under karantænen har vi alle 
savnet at mødes, vi var trætte af grå 

hverdage, angst og konstant stress.  
Det lyse og glade juleprogram inspi-
rerede ikke kun børnene, men også de 
voksne. Med budskabet om Jesu fødsel 
blev et håb født i menneskers hjerter.

Suppekøkken til hjemløse
Sammen med en anden hjælpeorgani-
sation holder Children’s Mission uden-
dørsmøder to gange om ugen, hvor de 
både deler evangeliet og tilbyder varm 
mad til mellem 50 og 70 fattige og 
hjemløse.

– Det er rørende at se, hvor omhyg-
geligt de tager imod brødet og sup-
pen, hvordan de takker hjerteligt for 
maden og hver gang spørger, om det er 
forsvarligt for os at komme tilbage og 
uddele mad igen.

Der blev serveret festlig julemad for 
disse mennesker ved tre lejligheder, 
mens der blev uddelt madpakker og 
bibler.

– Juleglæden er for alle, og vi ønsker, 
at Guds kærlighed skal være synlig for 
hans mindste, siger Lyudmila Lonyuk.

U K R A I N E

Juleglæde og håb 
i en dyster tid
Trusler om krig, en ny smittebølge og stigende priser på fødevarer 
og livsfornødenheder. Det har været en dyster tid for befolkningen 
i Ukraine. Men midt i denne tid kom Children’s Mission med juleglæde 
og håb til tusindvis af udsatte mennesker.
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F I L I P P I N E R N E

H J Æ L P  O S  M E D  A T  H J Æ L P E  R A M T E  F A M I L I E R

Ødelagte huse i tyfonens spor
1.000 familier, der blev ramt af tyfonen Rai, har modtaget nødhjælp fra Children’s Mission i 
Filippinerne. Nu vil Children’s Mission - med giveres hjælp - hjælpe mennesker med at genop-
bygge deres ødelagte huse.

DA TYFONEN RAI (Odette) ramte 
Filippinerne i midten af decem-
ber, blev flere end 400 mennesker 
dræbt. Flere end 1.000 mennesker 
blev såret, og omkring 80 mennesker 
er stadig savnet.

Tyfonen forårsagede også enorme 
materielle skader. Filippinske myndig-
heder rapporterer om 532.000 beska-
digede huse. 169.000 af dem ligger 
fuldstændig i ruiner. I alt 4,4 millioner 
mennesker i Filippinerne anslås at være 
ramt af tyfonen på en eller anden måde.

Children’s Missions arbejde i Filip-
pinerne er koncentreret om hoved-
stadsregionen, som undslap tyfonens 
hærgen. Men en præst i det berørte 
område sendte et nødråb om hjælp til 
ramte familier.

Selv om julen var lige om hjørnet, og 
at de vidste, at turen ville blive farlig, 
besluttede Children’s Mission i Filippi-
nerne at gøre en indsats. De pakkede 
nødhjælp til 1.000 familier, og den 26. 
december rejste et team på fem perso-
ner til den værst ramte ø Leyte for at 
hjælpe de ramte.

Sejladsen var svær, med kraftig regn 

og høje bølger i havnen. Da de ankom 
til området efter flere dage, blev de 
mødt af en ufattelig ødelæggelse, med 
høj vandstand, ingen strøm eller in-
ternet og en stor del af infrastrukturen 
ødelagt.

Med hjælp fra lokale kirker kunne 
Children’s Mission uddele 1.000 pakker 

med ris, nudler, sardiner, medicin og 
solcelledrevne lamper.

– Ligesom Jesus kom og gav håb 
til vores mørke jord, kom Children’s 
Mission til os med hjælp og håb i 
mørket, hvor behovet var størst, sagde 
Jonathan Nablea, koordinator for kir-
kerne i det ramte område.

Indsatsen gav akut nødhjælp til 
nogle af ofrene. Men Children’s Mis-
sion vil gøre mere – og så er der brug 
for hjælp fra vores donorer i Norden. 
Children’s Mission i Filippinerne vil 
igen tage til det berørte område for 
at yde mere nødhjælp. Denne gang 
inkluderer nødhjælpspakken vandbe-
holdere, mad, medicin og regnfrakker.

Der er også et desperat behov for at 
genopbygge ødelagte huse. Children’s 
Mission laver nu en ekstra indsam-
ling for at købe og donere tagplader 
og søm til mindst 100 familier, så de 
kan genetablere deres tage, skabe ly 
sig for regnen og forsøge at genskabe 
de hjem, de har mistet i tyfonen. Alle, 
der ønsker at støtte indsamlingen, kan 
benytte bankoplysningerne i vedhæf-
tede brev.

Children’s Mission 
har uddelt fødevare-
pakker til tyfonofre, 
men går nu ind i 
næste fase, hvor vi 
hjælper folk med at 
genopbygge deres 
huse.
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F I L I P P I N E R N E

Stor tak fra 
store hjerter
Sikke en glæde, Children’s Mission i Filippinerne blev mødt 
af, da de tog julens budskab om at give seriøst og uddelte 
hele 1.414 julegaver til mennesker med behov. 

PÅ GRUND AF pandemien har mange 
det endnu sværere økonomisk end 
normalt. Mange modtagere udtryk-
te deres taknemmelighed gennem 

både ord og store smil. Nogle 
af modtagerne takkede 

Children’s Mission 
for at huske dem og 

fortalte, at dette 
var deres eneste 
julegave denne 
jul.

Hilary Grace var 
det første barn, der 

blev født på Chil-
dren’s Missions barsels- 

og børnesundhedsklinik. Nu 
er hun ni år og går i tredje klasse. 
Hun var en af mange, der modtog 
julegaver. Også søskende i familien 
Capuli var også nogle af de første 
børn på klinikken og har fået regel-

mæssig hjælp gennem årene. De fik 
selvfølgelig også julegaver.

Der blev også uddelt julegaver til 
børn med fysiske og psykiske udfor-
dringer. Xian er et barn med læbega-
nespalte. Han var fire dage gammel, 
da hans forældre tog ham med til 
Children’s Missions klinik. Her fik 
han hjælp gennem tre operationer. 
Nu er han fem år, går i børnehave og 
kan tale og gøre sig forståelig takket 
være operationerne.

Steph er seks år gammel. Han lider 
af mikrocefali, en misdannelse af 
hjernen, og besøger jævnligt Chil-
dren’s Missions sundhedsklinik. Han 
og hans familie fik også en julegave 
fra Children’s Mission.

Der blev også uddelt julegaver 
til familier fra en minoritetsgruppe 
med stort behov for hjælp, samt til 
ældre og gravide.

CHILDREN’S MISSION PHILIPPINES har sit 
hovedkontor, Hills of Grace, i Rodriguez, 
som ligger i udkanten af Manila. Her ligger 
også børnebyen Open Heart Children’s 
Village og børnehaven Open Heart med 
to årgange.  Derfra udgår desuden mobile 
sundhedshold, der rejser til slumområder 
for at hjælpe med grundlæggende syge- og 
sundhedspleje og arbejder med underer-
nærede børn og deres familier. Fra hoved-
kontoret ledes hele arbejdet med skolerne 
Molfrid Center og Shining Light Center, 
sponsorprogrammer, udviklingsprogram-
mer og katastrofehjælpsindsatser.

Den 17. december fejrede Hills of Grace 
10-års jubilæum under temaet ”Et årti 
med Guds trofasthed”, og der blev rig 
anledning til at se tilbage på, hvad Gud 
har gjort.

Jubilæet begyndte med en sang fra bør-
nene i børnebyen. Children’s Missions le-
der på Filippinerne, Archie Flores, talte, og 
det samme gjorde pastor Rene Del Bario.

Deltagerne så en videopræsentation 
om Hills of Grace gennem 10 år. Der var 
også videohilsner fra Children’s Missions 
generalsekretær Bo Wallenberg og med-
arbejderne ved Children’s Mission i 
Sverige, de tidligere missionsledere 
Thord og Birgitta Dahl, samt Harry 
Haraldsen og Elizabeth Gunberg 
Vorhaug fra Children’s Mission 
i Norge.

Medarbejderne på skolerne 
sang, og elever og deltagere i 
ernærings- og sponsorprogram-
met fortalte, hvordan Gud bruger 
Children’s Mission til at hjælpe dem og 
deres familier.

Selvom der var fysisk afstand mellem 
deltagerne, blev alle berørt af engagemen-
tet og kærligheden til det store arbejde, 
som Children’s Mission i Filippinerne 
udretter.

Ti år med  
Hills of Grace
Children’s Missions Center i Filip-
pinerne, Hills of Grace, fejrede 
sit 10-års jubilæum i december 
med en digital begivenhed, der 
forbandt både lande og arbejds-
indsatser.

1.414 julegaver blev uddelt til nødlidende 
i Filippinerne. For mange af dem var det 
den eneste julegave, de fik.
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Eget firma i stedet  
for prostitution
Unge i Thailand får hjælp til at starte egen 
virksomhed og forsørge sig selv for at undgå at 
ende i sexindustrien. Det er tanken bag Chil-
dren’s Missions nye samarbejde med den lokale 
organisation ChildSafe.

ISSAN-PROVINSEN, på grænsen mellem 
Thailand og Laos, har i mange år været 
et rekrutteringsområde for den thai-
landske sexindustri. I dag bliver 30.000 
børn udnyttet i prostitution i Thailand. 
Det anslås, at 80 procent af de prostitu-
erede i Bangkok og Pattaya kommer fra 
Laos eller Issan-provinsen i Thailand.

Området er meget fattigt, og mange 
kommer til Bangkok for at arbejde. De 
håber, de kan få arbejde på fabrikker 
eller i butikker, men mange ender i 
stedet i sexindustrien.

Det er ikke kun unge, der rejser til 
byerne, men også forældre, der efter-
lader deres børn hos deres bedstefor-
ældre.

Børnearbejde er almindeligt. Mange 
børn tvinges af deres familier til at for-
lade skolen i en alder af 13–15 år for at 
begynde at arbejde, ofte på natklubber 
eller i byggesektoren.

ChildSafe er en organisation startet 
af det svenske missionærpar Ingvar 
og Anna Fredriksson. De samarbejder 
med familier, skoler, kirker og lokale 

myndigheder for at forebygge at børn 
havner i sexindustrien. De skaber 
relationer til unge og hjælper dem 
på forskellige måder, blandt andet 
gennem en musikcafé, et lille bageri og 
havebrug.

Med ChildSafe som lokal samar-
bejdspartner går Children’s Mission 
ind i et nyt projekt, der handler om at 
hjælpe unge i området med at starte 
små virksomheder, så de kan forsørge 
sig selv, og undgå at ende i sexindu-
strien.

I MANGE ÅR troede Fon Panisara Jumpawan 
på, at det kun var hendes mand, der kunne 
arbejde og tjene penge til familien. Hendes 
selvtillid var i bund, og hun troede ikke at 
hun kunne noget som helst.

Da Covid-19 ramte i marts 2020, følte Fon, 
at Gud bad hende om at begynde at sy. Først 
sagde hun nej, men i de følgende uger kom 
ordene tilbage igen og igen.

– Til sidst tog jeg imod Guds opfordring. 
Jeg bad om forbøn i kirken, og derefter be-
gyndte der at ske ting og sager.

Det lykkedes familien at skrabe penge 
sammen til at købe to billige brugte syma-
skiner. Og der begyndte at komme bestil-
linger på mundbind i stof fra både menig-

hedsmedlemmer, det lokale butiksliv og fra 
udlandet. 

Bestillingerne blev så mange, at Fon måt-
te ansætte flere for at nå det hele. Siden har 
Fon og hendes medarbejdere blandt andet 
fremstillet og sendt 17.000 mundbind i stof 
til USA.

– Gud velsigner og hjælper os med virk-
somheden. Nu arbejder jeg to dage om  
ugen i Children’s Missions projekt for også 
at hjælpe andre med at starte små virk- 
somheder. Jeg kan se, at mange ligesom jeg 
ikke tror, de kan gøre noget for at bidrage til 
familieøkonomien. Men der er alternativer 
til turisterhvervet, og jeg vil gerne undervise 
andre omkring mig, siger Fon.

Musikcafé, bageri og gartneri er nogle måder at hjælpe 
udsatte unge i Thailand på. Nu gør Children’s Mission 

også en indsats for at hjælpe unge i arbejde.

Isaan 22,3 millioner af mennesker
Laos 7,3 millioner af mennesker
Totalt 30 millioner af mennesker

ISAAN

LA
O

S

KAMBODJAPattaya
Bangkok

THAILAND

T H A I L A N D

Fon begyndte at sy mundbind
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D E V E N T

K E N Y A

Startede virksomhed 
uden startkapital
EMMILY KIPLAGAT BOR I den kenyanske landsby Chepla-
skei. I juli 2021 mødte hun Children’s Missions partner-
organisation EPTF, da de besøgte hendes hjemby for at 
oplyse om uddannelse i iværksætteri.

Emmily mente, at hun havde brug for en stor startka-
pital for at starte egen virksomhed. Men hun lærte, at det 
ikke er nødvendigt. På spørgsmålet om, hvilken slags virk-
somhed hun var interesseret i, sagde hun, at hun gerne 
ville arbejde med at forarbejde rå honning og sælge den i 
den nærliggende by Eldoret. EPTF opmuntrede hende og 
fortalte, at det, hun frem for alt har brug for, er kompeten-
ce, planlægning, tid og gode kontakter med biavlere.

Blot to uger senere påbegyndte Emmily sin uddannelse 
– og sin virksomhed. Fra to landmænd købte hun 20 kilo 
rå honning, som hun rensede og fik 12 kilo ren honning 
ud af. Honningen blev hældt i brugte tomme flasker, som 
hun havde steriliseret. På en uge lykkedes det hende at 
sælge al honningen, og hun modtog en indtægt på, hvad 
der svarer til 500 kroner. Halvdelen af pengene gik til bøn-
derne som betaling for den rå honning, mens hun kunne 
bruge resten til at investere i sin nye forretning.

Nu fortsætter hun sin uddannelse i iværksætteri for at 
lære mere om, hvordan man driver og udvikler en succes-
rig virksomhed.

U G A N D A

Geder og hårdt arbejde  
forsørger Miriams familie
DET BEGYNDTE MED NOGLE GEDER, som Miriam Kasero i 
Uganda modtog takket være Children’s Mission og partneror-
ganisationen CFE. Med hårdt arbejde og engagement kunne 
hun gradvist udvide sit husdyrbrug med både høns og køer. 
Dyreholdet har givet hende råd til at lægge tag på sit hus. Det 
var også afgørende, da familien blev syg i 2020.

– Min mand blev syg og havde brug for hospitalsbehand-
ling i to måneder. Jeg solgte fire geder for at betale hospitals-
regningerne. Jeg solgte også æg fra mine høns og fik nogle 
ekstra indtægter fra dem, fortæller Miriam.

– Mange kvinder i min landsby har sagt, at de gerne vil 
gøre som jeg, men at de ikke vil arbejde så hårdt, som det 
kræver. Jeg prøver at opmuntre andre til at arbejde hårdt for 
at få en indkomst og et bedre liv. Jeg er så taknemmelig for 
mine lærere på CFE, som har hjulpet mig og lært mig, hvor-
dan man bedst tager sig af dyr, siger hun.

Children’s Missions partnerorganisation i Uganda, Centre 
for Evangelism CFE, har siden 2016 arbejdet med landbrugs-
projekter for at hjælpe unge og kvinder fra fattige familier 
med at forsørge sig selv. Mange modtager geder eller høns 
samt undervisning i, hvordan de skal passe deres husdyr. Del-
tagerne opfordres også til at spare op og starte små virksom-
heder, der giver en indkomst til familien.
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K E N Y AK E N Y A

Pakker med mad og jule gaver 
forgyldte julen for mange 
familier i Lokichoggio, hvor 
fattigdom og sårbarhed er 
almindeligt, og julegaver er 
meget usædvanlige.

EREGAE EKICHULA LØFTER glad sin 
flaske med tre liter madolie, som hun 
fik i julegave fra Children’s Mission 
og partnerorganisationen Ledo. Hun 
er overrasket over at have fået en 
julegave; julegaver er usædvanlige i 
Kenyas fattige Turkana-område. Hun 
er meget glad og taknemmelig og 
sender tak og velsignelse til alle givere. 
Da priserne på madolie er steget på det 
lokale marked, har hun ikke haft råd til 
at købe olie, men har været nødt til at 
lave mad uden madolie.

Eregae var en af mange, der før jul 
fik julegaver og fødevarepakker i Lo-
kichoggio. Udover olie blev der uddelt 

majs og bønner. Både børn, familier og 
ældre fik mad og gaver.

Nyt tøj
Mange børn fik nyt tøj i julegave, syet 
af den lokale skrædder, og glæden over 
det nye tøj var stor.

Children’s Mission uddelte også nyt 
tøj og fødevarepakker til ældre kvinder. 
Det blev en stor overraskelse, fordi de 
slet ikke havde forventet det. Esther 
Adou Ekaran var en af mange, der ud-
trykte sin taknemmelighed og glæde 
over, at Children’s Mission gennem 
Ledo hjælper de meget udsatte menne-
sker i hendes landsby. Hun benyttede 
lejligheden til at sende en stor tak 
til alle givere, der har et hjerte for de 
fattige.

Før jul arrangerede Ledo også en 
julefest for elever og medarbejdere på 
skolen, elever, der får støtte gennem 
private sponsorer, og nogle forældre. 
Foruden et program om julens budskab 

fik de taknemmelige deltagere både 
mad, julegaver og godter.

Skolestart og landsbymøder
Lærerne har sammen med andre med-
arbejdere på Hannah Emuriakin School 
har for nylig besøgt Lake Turkana, hvor 
de fik undervisning, der gav dem et 
kompetenceløft, så de kan give skole-
børnene endnu bedre undervisning.

Nu er skolen startet op efter jule-
ferien. De ældre elever sætter pris på 
muligheden for at tilegne sig viden 
gennem de tablets med høretelefoner, 
som skolen har fået i gave fra en gen-
brugsbutik.

Udover at være ansvarlig for skole-
undervisningen, organiserer Ledo også 
jævnligt sammenkomster i lands-
byerne omkring Lokichoggio, hvor 
evangelisten Bernard Ekiru deler Guds 
ord. Mange landsbyboere kommer for 
at lytte. Samlingerne afsluttes med et 
fælles måltid af brød og te.

Glæde og taknemmelighed  
over fødevarepakker
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