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BO WALLENBERG 
GENERALSEKRETÆR 

Kære venner!
Som øverst ansvarlig leder for Children’s 
Missions daglige arbejde har de sidste to et 
halvt år været meget belastende. Der har 
skullet træffes mange svære beslutninger 
for at sikre vores medarbejdere og alle de 
nødlidende mennesker, vi hjælper.

Først var det en verdensomfattende 
pandemi, der vendte op og ned på alt vores 
arbejde, både her i Norden og i vores missi-
onslande. Hele verden blev ramt af nedluk-
ninger og restriktioner, der forhindrede os i 
at samles og leve vores normale liv.

Disse restriktioner førte også til, at 
hungersnød og fattigdom spredte sig som 
en steppebrand. Corona-pandemien tog 
mange menneskeliv, men sult tog dobbelt 
så mange liv.

JEG ER SÅ STOLT og glad for alle mine med-
arbejdere på de tre kontinenter, hvor vi 
arbejder. De gjorde en heroisk indsats og 
var enormt kreative, så vores hjælp kunne 
nå ud til sultende mennesker. Men det, 
der imponerede mig mest, var den enorme 
respons fra jer givere. I stod ved vor side, 
og vi slog den ene rekord efter den anden 
i indsamlinger til vores fødevarepakker til 
mennesker i nød.

Vi følte, at så snart vaccinen kom, ville 
vi have vundet over Covid-19 eller i det 
mindste begrænset dens virkninger. Vi 
skulle til at leve normalt igen, uden truslen 
og frygten for døden. Tunnelen var lang og 
mørk, men langt fremme kunne vi se lyset. 
Alle kæmpede videre, for vi vidste, at lyset 
altid besejrer mørket!

MEN DER VAR EN TUNNEL MERE! Da vi ende-
lig kom ud af den mørke pandemiperiode 
og lige var begyndt at nyde lyset og 
varmen, kom endnu en mørk og 
iskold tunnel - krigen i Ukraine.

Også denne tunnel har vendt op og 
ned på hele vores verden. Det, som var 
helt utænkeligt; en krig i Europa i det 
21. århundrede, er nu en kends-
gerning. Hele verdensordenen 
har ændret sig. Truslen fra en 

fremmed magt er et faktum, der påvirker os 
alle på en eller anden måde. Men værst står 
det til i mit elskede Ukraine. Jeg har besøgt 
landet mere end 200 gange og har viet store 
dele af mit liv til at opbygge Children’s Mis-
sions store arbejde der. I oktober fejrer Chil-
dren’s Mission 30 års jubilæum i Ukraine.

UKRAINES BEFOLKNING LIDER voldsomt og 
har brug for al vores hjælp og støtte! Jeg 
talte med Lyudmila Lonyuk, vores leder i 
Ukraine, som jeg også betragter som den sø-
ster, jeg aldrig har haft. Hun fortalte mig, at 
Children’s Mission i Ukraine allerede på syv 
måneder har hjulpet over 300.000 menne-
sker i nød, takket være al den hjælp, vi har 
sendt fra Children’s Mission i Norden!

Hun bad mig takke alle vores fantastiske 
givere og fortælle jer, at fordi de føler så 
meget støtte fra os, har medarbejderne fået 
styrke og mod til at fortsætte med at hjælpe.

Jeg spurgte Lyudmila: ”Hvordan tror du, 
det vil gå?” Hun svarede: ”Vi vil vinde! Det 
er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi vinder, 
men hvornår vi vinder!”

KRIGEN I UKRAINE er en kamp mellem lys 
og mørke. Men lyset besejrer altid mørket, 
selv en lille tændstik får mørket til at vige 
omkring den. Jo kraftigere lyset er, jo mere 
mørke må vige. Derfor er det vigtigt, at vi 
alle oplyser Ukraine med vores lys.

Jesus fortæller os kristne, at vi er verdens 
lys. Children’s Missions hjælp til Ukraine 
fortsætter og vil blive forøget, så længe der 
er brug for vores lys.

Tak for al jeres støtte og hjælp i endnu en 
svær situation!

”Bo, vi vinder! Spørgsmålet
er ikke hvis, men hvornår!”
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U K R A I N E

Hjælpen deles ud – midt under krigen
Den humanitære hjælp til Ukraine har reddet liv. Children’s Missions leder i Ukraine, 
Lyudmila Lonyuk, fortæller, hvordan organisationen arbejder i en krigstid.

DEN 24. FEBRUAR begyndte krigen i 
Ukraine. Folks tilværelse blev vendt på 
hovedet, og livet blev delt op i et ”før” 
og et “efter” krigen. Vi troede nok alle, 
at krigen ville vare et par dage eller 
måske uger, men krigen fortsætter sta-
dig, og situationen bliver ikke bedre.

– I begyndelsen af krigen kom der 
store mængder af humanitær hjælp 
til Ukraine. Bureaukratiet omkring 
nødhjælp blev lettet markant, og det 
gjorde arbejdet væsentlig lettere for os.

–  I løbet af første halvår af 2022, 
modtog vi 29 hjælpetransporter med 
knap 500.000 kilo humanitær hjælp 
fra Norden og Tyskland. Den hjælp, vi 
har fået, har hjulpet mange tusinde 
ukrainere med at overleve.

– Vi er så taknemmelige for al den 
hjælp, vi har fået. Den mad, vi har 
modtaget, er blevet givet til internt 
fordrevne, der er flyttet til det vestlige 
Ukraine, eller transporteret til byer, der 
er blevet hårdere ramt af krigen, såsom 
Kharkiv, Kiev og Sumy. For mennesker, 
der gemmer sig for bomberne i mørke 
kældre, og som lever i konstant frygt 

for deres liv og deres børns liv, har 
Children’s Missions hjælp i form af 
mælk, vand, kiks og brød været enormt 
værdifuld og reddet liv.

– Children’s Mission har samarbej-
det med flere lokale myndigheder, 
herunder myndigheden for nødsi-
tuationer, som hjalp os med at losse 
hjælpepakker og transportere hjælpen 
ud til de nødlidende. Det er deres per-
sonale, der er de første på stedet efter 
et bombeangreb for at redde folk, yde 
hjælp og rydde op.

– TRODS KRIGEN, har Children’s Mis-
sions humanitære program kunnet 
fortsætte. Udover de fattige, udsatte, 
ældre og handicappede, som Children’s 
Mission tidligere har hjulpet, hjælper 
vi nu også et stort antal internt for-
drevne. Alene i Volyn-regionen, kom 
der i begyndelsen af krigen mere end 
60.000 interne flygtninge. Socialkonto-
ret i Lutsk blev et humanitært hjælpe-
center, hvor tusindvis af flygtninge 
får hjælp hver dag. Sammen med en 
anden hjælpeorganisation, driver Chil-

dren’s Mission et suppekøkken, der to 
gange om ugen serverer varm mad til 
hjemløse og flygtninge.

– Children’s Mission har hver uge 
besøgt flygtninge i deres hjem og 
hjulpet dem med mad, tøj, sko, hygiej-
neartikler og sengetøj, men også med 
samtaler og bøn. Over 430.000 kilo 
mad er uddelt til internt fordrevne, 
krigsofre og mennesker i nød, og på syv 
måneder har flere end 300.000 menne-
sker fået hjælp fra missionen.

– I en krigssituation er der også brug 
for psykologhjælp. Children’s Mission 
har oprettet en lille psykologklinik. 
To gange om ugen kan børn, der har 
behov for samtaleterapi, få hjælp af en 
psykolog.

– Krigen er svær for os alle sam-
men. Vi lever i en tilstand af konstant 
følelsesmæssig stress. Men samtidig er 
vi stærke, fordi vi er sammen. Vi kan 
overvinde vores vanskeligheder med 
Guds hjælp og med støtte fra venner i 
andre lande.

Med kærlighed fra Ukraine,
LYUDMILA LONYUK
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Hver sommer arrangerer 
Children’s Mission store  
sommerlejre for udsatte børn 
i Dubechno i Ukraine. Men 
i år blev det forhindret af 
krigen. Alligevel lyste Child
ren’s Mission sommeren op 
for mange børn på korte 
daglejre og sammenkomster 
i forskellige landsbyer.

CHILDREN’S MISSION ligger tæt på den 
hviderussiske grænse, og den usikre 
situation efter krigens udbrud gjorde 
det umuligt at samle store grupper af 
børn fra forskellige steder af landet til 
ugelange sommerlejre. Under krigen er 
det ikke tilladt at have store lejre eller 
festivaler, men man må gerne arran-
gere sammenkomster for små forsam-
linger.

Children’s Mission i Ukraine valg-
te derfor at åbne lejren op for korte 
sammenkomster for mindre grupper af 
børn, der bor i nærheden af Dubechno. 
I et par timer blev de inviteret over til 
lejrskolen til leg, motion, god mad og 
hygge om lejrbålet.

– Selvom der er krig, har børnene ret 
til at mødes, lege og være glade. Lejren 
er et rum med fred og ro, med smukke 
blomster, duften af hjemmebagt brød 
og med varme og kærlighed fra kristne 
medmennesker. Det er noget, børnene 
har brug for, siger Children’s Missions 
leder i Ukraine, Lyudmila Lonyuk.

Hele foråret og sommeren har Child-
ren’s Mission også gået fra landsby til 
landsby for at hjælpe flygtningebørn 
med at tilpasse sig deres nye situation. 
Under temaet ”Marathon – Sammen 
er vi stærke” samles flygtningebørn og 
fastboende børn til hygge og leg, mens 
Children’s Mission uddeler humanitær 
hjælp til flygtningefamilierne.

– Det er vigtigt at hjælpe flygtninge-
børnene med at tilpasse sig det nye 
sted og hjælpe dem med at lære de 
lokale børn at kende og få nye venner. 
Samtidig havde vi brug for at hjælpe 
de fastboende børn, hvis fædre ofte har 
tilsluttet sig den ukrainske hær.

Children’s Missions arbejde i Ukraine 
symboliseres af et nyt banner. En 
flygtning fra Kiev-regionen hørte om 
Children’s Mission og malede et billede 
for at vise organisationens arbejde. 
Billedet forestiller en mor, der holder 
om sine børn for at beskytte dem. 
Teksten lyder ”Lad os beskytte Ukraines 
fremtid”.

U K R A I N E

Daglejre giver glimt af 
lys for krigstrætte børn
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Tyfonofre genopbygger 
hjem− med tagplader  
fra Children’s Mission
100 familier i Filippinerne har modtaget 
tagplader fra Children’s Mission, så de kan 
genopbygge deres huse, der blev ødelagt af 
tyfonen Odette.
SUPERTYFONEN ODETTE ramte Filippinerne den 16. decem-
ber 2021. Children’s Mission i Filippinerne indsamlede 
nødhjælp og satte gang i at distribuere føde varepakker, 
solcellelamper, medicin og vitaminer til 1.000 ramte 
familier.

Men hjælpen stoppede ikke der. Da tyfonen havde øde-
lagt eller beskadiget mange huse, var der et stort behov 
for byggematerialer. Children’s Mission startede derfor en 
kampagne, der skulle hjælpe familier mere langsigtet ved 
at give dem tagplader og søm, så de kunne reparere deres 
huse.

Givernes respons på kampagnen var god, og nu har 100 
familier i Maujo, Malitbog, Southern Leyte hver modtaget 
ti store tagplader og tre kilo tagsøm, så de kan reparere 
deres tage, komme i ly for regnen og genskabe deres hjem.

F I L I P P I N E R N E

F I L I P P I N E R N E

Pige med leukæmi får hjælp til behandling
Treårige Janin led af leukæ
mi, men familien havde ikke 
råd til at få hende indlagt på 
hospitalet. Nu har Children’s 
Mission hjulpet hende, så 
hun får god behandling.

CHILDREN’S MISSION i Filippinerne har 
i mange år arbejdet med at hjælpe 
underernærede børn ud fra en mobil 
klinik. De seneste års pandemi har ført 
til, at mange familier kæmper øko-
nomisk, og at mange børn fra fattige 
familier lider af underernæring.

I de sidste to år har Children’s Missi-
on hjulpet mere end 500 underernære-
de børn med at opnå en sund ernæ-
ringstilstand i forhold til deres alder. 
Nogle er kommet ind i forbindelse med 
pandemien, andre er ikke.

I foråret 2022 gik Children’s Mission 
ind og hjalp en tre-årig pige, Janin, 
som havde fået konstateret leukæmi. 
Hendes mor er husmor, og hendes far 
er bygningsarbejder, men hans løn 
rækker knap nok til at brødføde famili-
en, og der er ikke plads til lægeudgifter 
i budgettet.

Da Janin ankom til Children’s Mis-
sions mobile klinik, var hun bleg og 
tavs. Hun fik vitaminer og mineraler, 
men fik det ikke bedre, snarere tvært 
imod, og hendes hud havde en gul 
misfarvning.

Moren havde været på en lokal 
klinik og fået medicin, som ikke hjalp. 
Children’s Mission hjalp derfor pigen 
hen til et hospital, hvor hun fik fore-
taget en række prøver. Hun fik også 
blodtransfusioner og behandling og 
har været indlagt med jævne mellem-
rum siden maj.

Children’s Mission har hjulpet fami-
lien med udgifter til pleje og medicin. 
I øjeblikket har Janin det godt. Hun 
er glad og aktiv, men hendes helbred 
skal overvåges i lang tid fremover. Bed 
gerne for Janin og hendes familie.
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Borneysley Ismail er 15 år 
og bor i nærheden af Gift 
School. 

– Gift School er en god 
skole, for lærerne er gode, 
og de underviser godt. Jeg 
vil selv gerne være lærer og 
hjælpe børn med deres uddan-
nelse. Drømmen er at starte min egen skole, 
hvor jeg kan give gratis undervisning til børn 
fra fattige familier, hvis forældre ikke har råd 
til at betale for deres skolegang. Der er mange 
børn i vores område, som slet ikke går i skole, 
fordi forældrene ikke har råd.

Fattigdom er et stort problem i Mombasas 
slumkvarterer, og det er noget Borneysley 
selv kender til.

– Mor er erhvervsdrivende, og far kører 
motorcykel, men det er svært for dem at tjene 
penge nok til at brødføde familien, siger han.

Tereziah Ngeti har syv søskende. Hun startede 
på Gift School, da hun var otte år gammel.

− Det er en stor udfordring for os i fami-
lien at få penge nok til mad, skolepenge 
og tøj. Gift School er en god skole, hvor 
jeg kan møde venner. Jeg prøver at gøre 
mit bedste i skolen og drømmer om at 

arbejde som læge en dag.

Treuis Otieno er 13 år og bor i nærhe-
den af skolen med sin mor, far og to 
søstre. Hans far plejede at arbejde 
på en fabrik. Men så skete der en 
ulykke, der involverede syre. 

– Mange arbejdere kom til skade, 
også min far. Herefter lukkede fa-
brikken, og far og de andre arbejdere 
mistede deres arbejde. Nu har han ikke 
noget arbejde, og det er svært at finde 
noget.

Treuis mor sælger fisk.
– Nogle gange har hun lidt penge med 

hjem, andre gange slet ingen. Så er det 
meget svært. Derfor har vi ingen penge 
til mad eller skolepenge.

– Jeg kan godt lide skolen. I fremtiden 
vil jeg gerne være præst, så jeg kan dele 
min tro med andre mennesker.

14-årige Gloria Awino skal til at starte i ottende 
klasse på Gift School og håber på at blive advokat. 
Hun bor i slumområdet med sine forældre og to 
søskende. 

– Jeg har mange venner her, og det gør livet 
lettere, selvom der også er store problemer. Jeg 
kan godt lide undervisningen i skolen, og jeg er 
meget glad for, at vi får skolemad. Vi får ofte ris og 
bønner, og det er godt, siger hun.

K E N Y A

Historier fra Gift School
Gift School i Mombasas slumkvarter er en skole, hvor udsatte børn får håb  

for fremtiden. Her kommer de børn, der ikke har råd til at gå i skole, fordi deres  
forældre ikke kan betale skolepenge, skoleuniformer og skolebøger.  

Gift School blev startet i 
2002 af Linah Samba. Si-
den 2021 har Children’s 
Mission været med til at 
sponsorere skolen.
– Vi kan modtage alle 
børn, uanset alder, uan-
set om de har skoleun-
iformer eller ej. Her får 
de en god uddannelse, 
for vi ved, at uddan-
nelse er en skjult skat. 
Alle børn er lige meget 
værd og har ret til at gå 
i skole, uanset om de 
kommer fra rige eller 
fattige familier, siger 
Linah Samba.
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S Y D S U D A N

Children’s  
Mission bygger  
i Sydsudan
I Kapoeta i Sydsuan er byggeriet i fuld 
gang. Langsomt men sikkert opstår der 
et multifunktionelt byggeri, som skal 
bruges til undervisning i ugens løb og 
som kirke om søndagen.

Children’s Mission betaler for byggeriet takket være 
en indsamling blandt giverne. Tanken var, at bygge-
riet skulle være startet tidligere, men Corona-pande-
mien førte til, at byggestarten blev rykket frem, og 
byggearbejdet startede derfor først i marts 2022.

Byggeriet af kirken/skolen er en del af et større pro-
jekt for fred og forsoning i Sydsudan, som Pinsekirken 
i Jönköping driver sammen med forskellige hjælpeor-
ganisationer.

– Situationen i Sydsudan er ustabil efter nordiske 
forhold, men spørger man den almindelige suda-
neser på gaden, synes de, at situationen er ret god 
nu. Men på vejene er situationen altid usikker. Der 
er daglige skyderier og især omkring Kapoeta er der 
mange overfald, røverier og bagholdsangreb, siger 
Filip Lidström og Magdalena Waern, der arbejder som 
missionærer i Sydsudan.

Staten Sydsudan blev oprettet i 2011, da Sudan 
blev delt i to dele. Borgerkrig har præget landet i lang 
tid. Fire millioner mennesker er på flugt, enten som 
internt fordrevne i landet eller flygtninge i et nabo-
land. Der bor omkring 12,5 millioner mennesker i 
landet.

Sydsudan er et af verdens fattigste lande. Ifølge 
Unicef mangler halvdelen af landets befolkning mad, 
og 1,2 millioner børn er underernærede. 2,2 millioner 
børn går ikke i skole.

U G A N D A

Landbrugskursus 
forvandlede  
Zaujas liv
Zauja Naikoba er 34 år gammel. Hun er enlig mor med 
fire børn at forsørge. For tre år siden flyttede hun tilbage 
til sine forældres hus og begyndte at dyrke majs. På én 
hektar jord kunne hun dyrke 300 kilo majs, men det var 
alt for lidt til at dække familiens behov for mad, medicin 
og skolegang.

Da Zauja hørte om et iværksætterkursus, der afhol-
des af Children’s Missions partnerorganisation CFE, 
skyndte hun sig derhen for at melde sig til. Nu har hun 
gennemført uddannelsen og lært at se landbrug som en 
forretning. Hun har besøgt demonstrationsgårde og fået 
viden om, hvordan man dyrker jorden effektivt. I dag 
dyrker hun maniok-rødder på 1,5 hektar. Derudover er 
hun begyndt at dyrke tomater og auberginer.

Zauja har anskaffet sig en markedsbod og er begyndt 
at sælge sine grøntsager. Indtægterne fra salget har også 
gjort hende i stand til at starte en lille virksomhed, der 
hjælper folk med digitale pengeoverførsler. 

Zaujas liv har ændret sig fuldstændig. Hun kan give 
sine børn god mad, sundhedspleje og uddannelse. Hun 
har også inspireret sin svigerinde til at dyrke og sælge 
grøntsager. Zauja er enormt taknemmelig for den hjælp, 
hun har fået af Children’s Mission og CFE til at ændre sit 
og sine børns liv.

 7



Sanjithas far er daglejer, der skal 
finde arbejde hver dag. Desværre 

er de penge, han tjener, ikke nok til at 
forsørge familien. I regntiden, hvor det er 

særligt svært at finde arbejde, mangler famili-
en ofte mad.

Sanjitha går i femte klasse i en folkeskole, men hun får 
også ekstra hjælp til sit skolearbejde på Children’s Missions 

hjælpeskole. Her kommer hun hver dag for at få støtte og 
hjælp til lektierne. Sanjithas drøm er at blive lærer.

Til hverdag hjælper Sanjitha sin mor i hjemmet og tager 
sig af familiens geder. Men hun elsker også at lege med sine 
venner. Hun er især glad for spillet ”kanamachhi”, som er en 
slags gemmeleg.

Sanjitha og hendes forældre er så taknemmelige for hjæl-
pen til at få en god uddannelse.

Eleverne kommer fra meget fattige 
familier. Nogle af børnene går også i 
folkeskole, men for mange af børnene 
er de to timers undervisning på hjælpe-
skolen al den uddannelse, hvad de får.

I februar fik børnene fra Children’s 
Missions hjælpeskoler træplanter og 
grøntsagsfrø med hjem. I alt blev hjæl-
pen uddelt til 700 familier, som nu kan 
plante frugttræer og grøntsager, der 
kan give mad til familierne. Familierne 
var meget taknemmelige for gaverne. 
De tager sig godt af deres afgrøder, og 
mange har opfordret naboer og venner 
til også at dyrke grøntsager.

Hjælpeskolerne har også arrangeret 
temadage for børn, forældre og lands-
byboere. Temadagene handler om 
problemerne med børneægteskab og 
medgift. Mange nygifte kvinder begår 
selvmord eller bliver myrdet på grund 

af tvister i forbindelse med medgiften. 
Det er også almindeligt, at forældre 
bortgifter deres døtre allerede som 
børn, fordi kravene til medgiften så er 
mindre. Men børneægteskab ødelæg-
ger livet for mange piger. De forhindres 
i at få en uddannelse, rammes af alvor-
lige helbredsmæssige konsekvenser 
og er i fare for at dø på grund af tidlige 
graviditeter eller vold.

I løbet af foråret blev der afholdt 
seminarer om, hvordan man mindsker 
risikoen for at få Covid-19, hvordan 
man opretholder en god hygiejne, om 
kvinders ret til uddannelse, om gode 
familier og om grøntsagsdyrkning. 
Der var også et informationsmøde om 
risikoen for lynnedslag – en af de mest 
fatale naturkatastrofer i Bangladesh – 
som dræber over 400 mennesker  
hvert år.

P A K I S T A N

Mad til mur-
stensarbejdere
LIVET SOM murstensarbejder i Paki-
stan er ekstremt hårdt. Både forældre 
og børn har lange arbejdsdage med 
hårdt arbejde i stegende sol og høj 
varme. Familierne bor i simple skure 
ved fabrikken. Lønnen er minimal og 
rækker knap nok til det daglige brød.

Children’s Mission har i samarbejde 
med partnerorganisationen Full Go-
spel Assemblies FGA uddelt fødevare-
pakker til familier, der arbejder på en 
murstensfabrik uden for Faisalabad. 
Glæden og taknemmeligheden blandt 
modtagerne var enorm.

B A N G L A D E S H

Sanjithas historie
Sanjitha Roy kommer fra en hinduistisk familie og bor sammen med sine 
forældre og lillesøster i Dinajpurregionen i det nordlige Bangladesh.

B A N G L A D E S H

Køkkenhaver og  
temadage for familier

Children’s Mission driver en række hjælpeskoler i Bangladesh 
sammen med partnerorganisationen FCCB.
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