
d

1]

Binu 
Binu er en af vore fantastiske 
medarbejdere på Beloved Children 
Home. Hun er netop blevet færdig 
med sin sundhedsuddannelse.

Hun arbejder med børnenes 
udvikling og sundhed. Børnene har 
stor tillid til hende og åbne for 
hendes vejledning og omsorg i det 
daglige. 

NÅR DRIVKRAFTEN ER AFGØRENDE
Indimellem kan man forledes til at tro, at det ikke betyder så meget, hvad motivet bag vores handlinger er. 
Blot handlingen er rigtig. Mon det er sandt?

Betyder det virkelig noget, hvad der er motivet bag vores 
handlinger? På kort sigt synes det ofte svært at se nogen forskel på to, 
der gør det samme med forskellige motiver, men på lang sigt kommer 
drivkraften til at afgøre handlingen. Al erfaring viser, at selv de bedste 
idealer har en tendens til at kvæles af kortsigtede drivkræfter.  

Ofte er det nok at spørge os selv, hvad der styrer vores handlinger: er 
det profit, målinger, resultater, medieeksponering, skulderklap, ideologi 
osv? Uden selv at være ved vejs ende tror vi på, at al dybtgående 
forandring må være rodfæstet i Gud. Ikke religiøse idealer, men Guds 
karakter. Derfor taler vi ofte om barmhjertighed, godhed og retfærdighed.  
Ikke fordi de er religiøse idealer, men fordi de er afgørende træk ved 
Guds egen karakter. 

træk ved Guds egen karakter. I disse karaktertræk findes alt det, som er 
nødvendigt for den forandring, BørnSulter arbejder for. Alt.

Når alt er sagt og gjort er prøven på BørnSulters arbejde, om frugten er 
god: børn som er legemeligt, sjæleligt og åndeligt sunde.

    

Barmhjertighed
 Retfærdighed
godhed

BørnSulterOktober2013

Update

...på lang sigt kommer 
drivkræfterne til at afgøre 

vores handlinger

Beloved Children Home
Børnene på hjemmet har for første gang været på en rigtig ferie. Turen gik til et af de områder, hvor 
også mange turister valfarter til fra hele verden...og de glædede sig ubeskriveligt. Ja hvem ville ikke 
glæde sig over at være et sted med udsigt til Himalayabjergene. Vi bringer billeder fra turen i næste 
nyhedsbrev. 

En stor tak til alle jer, der gør det muligt at sørge for disse børns fremtid. Pt. arbejder vi på, at 
hjemmets børn selv lærer at hjælpe andre. Børnene har bl.a. besøgt nogle af Kathmandus fattigste, 
som bor ved floden, byens affaldsplads. Vi forsøger at lære dem, at de ikke primært skal række ud 
til dem, fordi behovene er enorme, men fordi Gud gør det! 



2]

Altid mange fødselsdage...
En af de helt store fordele ved at bo 
mange børn sammen er, at der altid er 
anledning til at holde en fest. En 
fødselsdagsfest om ikke andet. For 
ikke at skulle holde fødselsdag hver 
anden uge, med tilhørende kage og 
festivitas har vi valgt at samle den 
pågældende måneds fødselsdage, og 
så fejre en gang om måneden.

Haven, som hører til hjemmet, er blevet 
en Haven er en fantastisk oase i den 
lille bydel hvor hjemmet er beliggende. 
Børnene nyder så meget at bo et sted, 
som giver dem mulighed for at lege 
udendørs med sport og spil. Da vi 
lejede huset, lignede haven en 
losseplads, men idag er det nok Nepals 
hyggeligste have...

 

 

HYGGE...

Mon de er 
klar til VM i 

2014?
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Wisi mattis xleo suscipit nec amet, nisl fermentum tempor ac a, 
augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed 
ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus 
convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing 
posuere et, nisl arcu vitae laoreet. Morbi integer molestie, 
amet gravida suspendisse morbi, amet maecenas, a 
maecenas mauris neque proin nisl mollis. Suscipit nec nec 
ligula ipsum orci nulla, in posuere ut quis ultrices, lectus 
eget primis vehicula velit hasellus lectus, vestibulum orci 
laoreet inceptos vitae, at consectetuer amet et consectetuer.

Congue porta scelerisque praesent at, lacus vestibulum et at 
dignissim cras urna, ante convallis turpis duis lectus sed aliquet, at 
tempus et ultricies. Eros sociis cursus nec hamenaeos dignissimos 
imperdiet, luctus ac eros sed massa vestibulum, lobortis adipiscing 
praesent. Nec eros eu ridiculus libero felis.

Donec arcu risus diam amet sit. Congue tortor cursus risus 
vestibulum commodo nisl, luctus augue amet quis aenean maecenas 

sit, donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum 
volutpat dui lacus consectetuer, mauris at suspendisse, eu 

wisi rhoncus eget nibh velit, eget posuere sem in a sit. 
Sociosqu netus semper aenean suspendisse dictum, 
arcu enim conubia leo nulla ac nibh, purus hendrerit ut 
mattis nec maecenas, quo ac, vivamus praesent metus 

eget viverra ante. Natoque placerat sed sit hendrerit, 
dapibus velit molestiae. leo. 

In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus 
convallis eros rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere 
et, nisl arcu vitae laoreet. Morbi integer molestie, amet gravida 
suspendisse morbi, amet maecenas, a maecenas mauris neque proin 
nisl mollis. Suscipit nec nec ligula ipsum orci nulla, in posuere ut quis.

Male suada 
Quis  Dolor 
Set Ipsum

 YouthOnPlanet
YouthOnPlanet er navnet på et ungdomsarbejde, som Ramesh, 
vores daglige leder af arbejdet i Nepal, har startet. YouthOn Planet er 
en invitation til teenagere og unge til at deltage i fællesskabet om 
Jesus Kristus. Foreløbig er der taget initiativ til at holde et 
ungdomsmøde hver måned.

Selvom mødet er i BørnSulter regi, er det ikke kun for de børn, som 
er tilknyttet BørnSulters arbejde, men en invitiation, som forsøger at 
nå bredt ud til Kathmandus ungdom. Du kan læse mere på 
Youthonplanets facebookside.
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I Tanzania går det godt på de 
skoler, som BørnSulter finansierer. 
BørnSulter betaler driften af to skoler i 
Tanzania. En er beliggende i Arusha og en 
anden i kystbyen Tanga. Begge skoler 
ligger i slumområder og hjælper de 
allerfattigste børn, som ingen chance ville 
have for skolegang. 

Begge steder er det præster og kirker, 
som har taget initiativ til at starte skole for 
de fattigste. Da de ikke har midler til at 
bygge skoler, fungerer kirkebygningen 
som skole. De har ingen forpligtigelse til at 
tilbyde skolegang, men oplever det som 
deres måde at række ud til de 
forældreløse og til børn, der lever i ekstrem 
fattigdom. På begge skoler får børnene et 
måltid mad, som for mange er dagens 
bedste.  

Noelli 
Selvom der er mange gode historier, er 
der også de historier, som ikke får en 
lykkelig afslutning. For nogen tid siden blev 
vi bedt om at hjælpe en lille dreng, Noelli, 
som havde pådraget sig en 
lungebetændelse. Vi betalte gladeligt 
hospitalsregningen og glædede os over, 
at han havde modtaget medicinsk 
behandling i tide. Desværre blev han for 
kort tid siden indlagt igen, og denne gang 
stod hans liv ikke til at redde. Han blev kun  
otte mdr. Selvom Noelli ikke klarede den, 
ved vi, at han nu er i Guds stærke og 
gode hænder. 

Noelli er blot en af dem, som vi får lov at 
hjælpe med medicin og lægeregninger. 
For selvom det ikke mætter, redder det liv. 
Mange er dømt til at dø, hvis ikke de kan 
betale disse udgifter. 

Masaierne
En af de rigtig lykkelige historier fra 
Tanzania er, at masaierne, som tidligere 
har fået tonsvis af madhjælp i form af 
majs, ikke behøver dette i år. Hele 
masailandet har fået regn nok, og søen er 
fyldt op. Det betyder, at de kan dyrke 
jorden og høste til rette tid. Livet består. 
Forfølgelse
I disse måneder foregår der en forfølgelse 
af landets kristne. Dette er en tendens, 
der har spredt sig i mange afrikanske og 
mellemøstlige lande. Meget tyder på, at 
islamiske rettroende er igang med en 
systematisk udryddelse af de kristne, og 
dette er noget, som er i tiltagende. 

En af de skoler, BørnSulter finansierer, er 
beliggende i en by, som er 90% muslimsk, 
og vores medarbejdere der beder os om 
at bede om beskyttelse. Så hvis du tror, 
der er magt i de foldede hænder, har tiden 
til at folde dem aldrig været mere aktuel 
end nu.To kirker i denne by er allerede 
brændt ned til grunden.  

   

TANZANIA

Skolearbejde... 
 I afrikanske skoler er der en disciplin, 
som er ukendt for danske elever. 
Denne disciplin er måske medvirkende 
til, at børnene har en stor læringsglæde. 
Årsagen til den meget store motivation til 
at gå i skole, som børnene har, skal 
uden tvivl findes i deres bevidsthed om, 
hvor afgørende det er for deres fremtid 
at have gode skolepapirer. 

Når BørnSulter prioriterer at hjælpe børn 
til at komme i skole, er det, fordi det 
næsten er lige så vigtigt som at få mad 
for at overleve.
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BØRNSULTER
Vesterskoven 8
9550 Mariager

bornsulter.dk

dk.bornsulter.dk

NØDHJÆLP
Nødhjælpskonto
3708 3708059188

Administrationskonto
3708 3708059218

Taknemlighed
Det er aldrig for sent at lære at være taknemmelig. 
Det er heller aldrig for sent at lære at praktisere taknemlighed. Jo, det kan 
praktiseres. Hvis jeg er bevidst om, at det gode i mit liv altid skyldes noget, 
som er givet mig, opstår en taknemlighedsfølelse. 
Nå vi i starten af brevet talte om drivkræfter, er taknemligheden en af de gode.            
         Fordi den altid peger hen på noget andet end os selv. Vi er ikke gode.
               Men vi kan reflektere det gode. Og ja, endnu engang ender vi med    
                   at konkludere, at Gud er den eneste, der er værd at kalde god. 
                          
                            Det betyder, at vi har en stående invitation til at reflektere  
                               ham, der ikke bare opfandt godheden, men selv er den.    
                                      BørnSulter er en opfordring til, at øve os i dette.          
                                        

WEB

MAIL


