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Letland 
Jeanette Holm  23316460  jeanette.info@gmail.com 

Congo 
Anders Flinck  24290554  flinck.anders@gmail.com 
Jette Flinck  21709664   flinck.jette@gmail.com 
 
Indien 
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Sushma Hørlyck   21466613   sushma@chicks.dk
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Honduras 
Mai-Brit Tvilling 28687174  familien@tvilling.dk
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Nye initiativer?
Alle lande

Enkeltindsamlinger

Der opstår løbende ting nye ideer, initiativer og tiltag 
rundt omkring i de lokale menigheder. Vil i gerne igang 
med et projekt eller tilkobles et af de allerede nævnte 
projekter så kontakt gerne en i missionsrådet, og lad os 
sammen skabe og udleve mission både lokalt og globalt. 

Ad hoc opgaver
Alle lande

Enkeltindsamlinger

Der er løbende ting, som vi eller vores samarbejspartnere 
lokalt, ikke kan forudse, men som kan blive en økon-

omisk udfordring og et benspænd for det arbejde, som 
foregår. Vi ønsker at kunne hjælpe i sådanne situationer, 
hvor der for eksempel behøves tavlemaling, for at de kan 
undervise børn i Congo, eller ligeledes at der mangler en 

generator i Congo, som skal kunne levere strøm, sådan 
at der kan opereres, selvom der er strømsvigt. Eller i 

Letland, hvor der mangler midler til børn og unges som-
merferie, eller at vinteren er virkelig hård, og de behøver 

en ekstra sending vintertøj.  
Der er mange eksempler, men ens for alle er at disse Ad 

Hoc indsamlinger er mere enkeltstående og akutte.



ANDET

Ud at rejse?
Honduras, Congo, Letland

Udgifter pr. tur er varierende  

Honduras.  
Omkring hvert andet år arrangeres en teamtur for 10-15 mennesker. På turen 
til Honduras hjælpes der, hvor behovet er. På turen opleves Honduras og pro-
jekterne og der bygges relationer mellem mennesker. Hertil fundraises penge 

til turen og de projekter som besøges undervejs.  
Næste tur: Vides ikke

Congo.  
Ligeledes er det muligt at tage med til Congo, hvor det primært er praktisk 

arbejde forbundet med de vandprojekter, som er sat i værk i Lukunki og 
Mulungwishi. Jette og Anders Flinck rejser jævnligt til Congo og følger op på 

projekterne i Congo. 
Næste tur: Vides ikke.

Letland.
Ofte besøges Letland på mindre ture; Jeanette Holm rejser årligt til Letland og 

holder kontakten til menigheder og venner. Metodistkirken Unge har besøgt 
Applefestival, som foregår i september 2015, og Rasmus Hastrup har været 

frivillig over sommeren 2016 på Camp Wesley og i Riga. Det er muligt at 
rejse afsted  som frivillig til Wesley Camp og hjælpe med afviklingen.

Næste Camps: Juli 2018 og 2019 

Er du interesseret i mere information, så kontakt gerne Missionsrådet.

Teamturen 2017
Honduras

I sommeren 2017 tog 8 volontører i alderen 21-30 år afsted til Honduras 
for at besøge børnehjemmet Renacér. Temaet for turen var: ”Medborger-
skab- lokalt og globalt”
Formålet med turen var hovedsagligt at være på børnehjemmet Renacér, 
som også modtag denøkonimiske støtte som var blevet fundraiset. 
Tiden og pengene til Renacér gik med:

- Aktiviteter med børnene: Bl.a. weekendtur med de ældste børn til 
feriebyen Valle de Angeles, glidebane danskerdag (dansk mad og aktivi-
teter), olympiade og meget mere.
- Mange af pengene gik til at renovere et af børnehjemmets huse; casa 
Moises. Det er huset, hvor de yngste piger på børnehjemmet bor.
- Resten af pengene er gået til den almindelige drift af børnehjemmet.

Yderligere besøgte de også hovedstaden Tegucigalpa, hvor de blev 
sat ind i Honduras’ politiske, sociale og politiske forhold. Det blev til 
tre indholdsrige dage, hvor holdet besøgte forskellige organisationer, 
herunder; Manos extendidios, Transparency project, slumområdet i 
Nueva Suyapa med videre.

  
INTRO 

I denne ånd vil vi hermed præsentere dette projekt kat-
alog, som vi håber vil være udbytterig for alle menigh-
eder, inklusiv arbejdsgrene, smågrupper og udvalg. Vi 
opfordrer alle grupper til at vælge et projekt (eller flere), 
hvor vi ikke kun er med til at tage ansvar og ejerskab 
for et vigtigt arbejde, men er med til at fremme Guds 
mission i verden. Missionsrådet står til rådighed for alle, 
der vil være med til at viderebringe Guds store kærlighed 
til verden gennem vores omsorg og engagement, som 
disse og andre projekter giver udtryk for. Vi glæder os til 
et fortsat godt samarbejde i Guds vide og brede rige!

Mark Lewis, missionssekretær

I mange år har missionsrådet været med til at formidle 
kirkens udadrettet engagement i en global sammenhæng, 
og vi har set resultaterne! Rent vand, bespisninger og 
sundhedsklinikken i DR Congo, støtte for skolebørn i 
Indien såvel som Congo, videresendelse af indsamlinger 
og velgørenheds projekter i Letland, lindring for kriser-
amte mennesker og verdens fattigste.. Disse er blot få af 
de områder, hvor kirkens missionsarbejde har været med 
til at binde mennesker sammen, og skabe forskel. Og det 
kunne ikke have være muligt uden os alle!



Børne-  og ungdomsaktiviteter
Letland

ca. 35.000 kr årligt

Letland er fortsat under opbyggelse efter uafhængigheden af 
Sovjetunionen, og det offentlige system er ikke som vi kender det 
i Danmark. Kirkerne har derfor en vigtig rolle at påtage sig i sam-

fundet. Dette ved socialt ansvar og etablering af aktiviteter for børn 
og unge i løbet af ugen, med lektiecafeer, pasningsordninger m.v.

WEn af de lokale præster, Vera, og hendes mand holder til i det 
nordlige Letland, i byen Liapa, som er en af de fattigste menigh-
eder i metodistkirken. Pastor Vera sørger her for at børnene, som 

kommer får bad, et måltid, lærer om Gud, og undervises. Børnene 
som kommer hos pastor Vera er ofte fra familie som er påvirket af 

vold og alkoholmisbrug, men i kirken og fritidhjmmet har de helle. 
Det er et projekt, som indtil videre er afhængig af økonomiske 

gaver og sponsorater, for at kunne eksistere, og som pastor Vera 
siger; hun takker Gud hver dag, for de gaver han sender.

LETLAND
Camp Wesley
Letland

  Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

Metodistkirken i Letland ejer lejrstedet Camp Wesley, som hvert år 
sætter rammen om gode lejroplevelser for lettiske børn og unge. Camp 
Wesley var en gård, kirken købte i 2004. Dengang var bygningen i meget 
dårlig stand, men mange har siden givet en hånd. I dag er der sket mange 
forbedringer, med bl. a. køkkenfaciliteter og sovesal med madrasser og et 
stort fællesrum på loftet til fællesaktiviter og gudstjenester.
Der er dog stadig behov for hjælp til inventar og istandsættelse, ligesom 
der er brug for hjælp til at afholde sommerlejrene.
Deltagerne på flere af sommerens lejre er børn og unge fra dårligtstillede 
familier, som får mulighed for at komme lidt væk fra hverdagen, og ikke 
mindst få 3 måltider mad hver dag!
Der er brug for økonomisk støtte til afholdelse af disse sommerlejre, 
både til mad, aktiviteter og transport af børnene til og fra Camp Wesley.

Det er videre muligt at deltage som frivillig hjælper og afvikler af børne- 
og ungdomslejre på Camp Wesley 1-4 uger i juli måned. 

Viva Impact 
Honduras

Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

Vi, som Metodistkirke og Missionsråd, er tilknyttet 
Honduras gennem menigheden i Solrød, som videre 
samarbejder med Impact og Viva, hvor igennem vi 

udsender teams og holder kontakten både økonomisk og 
ift. projekterne.

  
Viva’s fire indsatsområder er:

- Gadebørn - opsøgende indsats
- Børnehjem og familie

- Unge og uddannelse
- Fremme børns rettigheder

Udsatte Børn og familier
Honduras

 Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

Manos Extendidas
Manos Extendidas betyder udstakte hænder og består af en 
række programmer, i hovedstaden Tegucigalpa, under ledelse af 
gadepræsten Alvin Anderson. Hertil hører bespisningsprojekter, 
genhusning, maduddeling, undervisning, børnehave, kirkesam-
fund mv. 
 
El Buen Samaritaño
Er en børnehave og skole, som har dets virke i en af de fattigste 
dele af Tesgucigalpa. 
 
Lossepladsen
På en bakketop af skrald lever en række mennesker og kæmper 
om de samme rester skrald, som køer, hunde og gribbe, for 
at overleve. For disse mennesker er der skabt en skole, hvori 
børnene fra lossepladsen kan komme, blive uddannet og få en ny 
chance i livet.

Børnehjemmet Renacer
Honduras

 Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

Renacér er et børnehjem, der ligger en times kørsel fra hovedstaden 
Tegucigalpa. Børnehjemmet er en del af et større netværk, hvor 
børn for en ny chance for et værdigt liv. I Honduras er uligheden 
herskene og kun ved hjælp fra kirkelige organisationer, kan den 
store mængde af ekstremt fattige få bedre livskår. Arbejdet fra 
kirkerne er enormt vigtigt. På børnehjemmet bor børnene i huse af 
8-12 stk, hvor hver hus har en ‘mama’ tilknyttet. Her får de mad på 
bordet, venner, en ny familie og skolegang - et liv. 

Efter Børnehjemmet; Hvad så?
Som Børnehjemsbarn har man intet sikkerthedsnet, når man som 
18-årig sættes ud i livet fra børnehjemmet. I Honduras er familien 
central og herudfra springer barnets økonomiske og sociale success 
i livet. LifeWorks-programmet hjælper unge, der er vokset op på 
børnehjem i Honduras, med at få en succesfuld start på voksenlivet 
- udenfor børnehjemmet og blive integreret i samfundet.

   

HONDURAS



Tøj - indsamling og pakning
Letland

Tøj, mindre møbler, legesager og babyudstyr

Der er gennem flere år blevet indsamlet brugt tøj og sko til Letland.
Flere menigheder er med i dette arbejde og har etableret praktiske 
teams, der tager sig af pakning og sortering.
Behovet for godt og pænt brugt tøj er fortsat til stede hos vores 
kontaktmeningheder i Letland, og der udleveres fra kirkerne lokalt, 
både til medlemmer, men også til familier i lokalområdet omkring 
kirkerne.

Der sendes tøj 1-3 gange årligt fra Danmark til Letland.  
Udgifter til fragt støttes af Betaniaforeningen i Danmark, og 
projektet bliver derfor rent økonomisk for dig og os ikke en byrde, 
men af stor betydning for modtagerne. I dette projekt støtter du 
med tid og tøj. 
Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde, så skal du henvende 
dig til menighederne i Aarhus, Frederikshavn, Esbjerg og Vejle. 
Hvor du kan blive en del af teamet.

Hope Center
Letland

Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

Enlige teenagemødre i Letland står ofte i en vanskelig situation. Få har 
kontakt til familie, og de fleste har hverken uddannelse eller arbejde. På 
Hope Center får de unge mødre et trygt hjem, undervisning og hjælp til 

at klare opgaven.
Pigerne, som kommer til Hope Center kommer oftest fra resourcesvage 
familier og har ingen forudsætninger for at være en ansvarlig forælder, 
og naturligvis har de fleste haft overvejelser om abort. Pigerne bor på 

Hope Center den sidste del af graviditeten og optil mange måneder efter 
fødslen. 

På centret er der frivillige og ansatte, der giver de unge mødre og de 
nyfødte børn den hjælp, de har brug for. Man forsøger tillige at hjælpe 

pigerne til en uddannelse, så de har bedre forudsætninger for at klare sig 
selv, når de forlader Hope Center.

Hope Center får betaling fra det offentlige pr. beboer, men det er ikke 
nok til at dække de udgifter der er forbundet med at drive stedet og holde 
bygninger i stand m.v. Der er derfor altid brug for støtte til dette projekt.

Præstelønninger
Letland

20.000 kr

Letland genvandt sin uafhængighed i 1991, men landet har efter-
følgende båret præg af de mange år under sovjetisk indflydelse. I 
det nye årtusinde er det gået langsomt fremad, men desværre har 
den globale finanskrise ramt Letland særlig hårdt. 
En præsteuddannelse koster penge, og færdiguddannede præster 
får en meget ringe løn. Kirken i Letland har brug for støtte til 
både præsteuddannelser, lønninger og sygeforsikringer. 
Lønninger er generelt lave og kirkens medlemmer kan ikke 
betale, et bidrag, der dækker hvad det koster at drive kirken., som 
har en stor rolle i opbygningen af landet og påtager sig mange 
sociale opgaver og tager sig af de svage grupper i samfundet.

Metodistkirken i Danmark har forpligtet sig til at støtte med 
20.000 kr. årligt. Derfor samles der, som der er nu, ind i alle 
danske menigheder én søndag i februar til dette formål.  

HIV-ramte familier
Indien

Indsamlede beløb sendes videre via YWCA

 YWCA hjælper ramte familier med at blive selvforsør-
gende ved hjælp af kyllingefarming og uddannelse. 
Desuden hjælpes med lægehjælp, medicinudgifter og 
psykologsamtaler. Projektet finder sted i Mizoram og 
Tamil Nadu.

Pipal Chhaya 
Indien

Faste sponsorer og indsamlinger bidrager med ca 50.000,- årligt.

Pipal Chhaya er et udviklingsprojekt  ledet af YWCA, og som agerer 
i Trilokpuri (bydel i Delhi).
Målgruppen er: 
* Piger i alderen 9 til 15 år fra marginaliserede familier.
Formålet er:
* At øge muligheden for skolegang for børn fra marginaliserede 
familier
* At fremme en positiv indstilling i lokalsamfundet for at sårbare 
børn tilbydes skolegang
* At gøre det muligt for sårbare børn at få adgang til uddannelse
* At ændre livsvilkårene for sårbare børn via uddannelse
* At hjælpe børnenes familier til at være selvforsørgende
* At sikre børn ret til basal sundhedspleje
Centret har åbent hver dag. De har både opsøgende aktiviteter og 
aktiviteter for pigerne efter skoletid. Det drejer sig om lektiehjælp, 
fokusgrupper, sundhedsklasser, klubmøder og hjemmebesøg.

   

INDIEN



Bespisning
Congo

Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes 
(de seneste år har vi støtte med 20.000 kr. om året)

 
Bespisningsprogrammet i Mulungwishi hjælper fejl- og 
underernærede børn i alderen mellem et halvt og fem år. 

100 til 150 børn deltager i programmet. Nogle børn er 
stærkt undervægtige, andre i farezonen. Mange mødre 

kommer langvejsfra med deres små børn for at få en por-
tion brune bønner, majsgrød med soja eller anden nærings-

rig mad. En sygeplejerske vejer de små børn. Vægten 
bliver noteret i en bog, så børnenes udvikling kan følges. 

Hvis børnene er syge eller i en meget dårlig forfatning får 
de lægehjælp og bliver indlagt hvis nødvendigt. Mødrene 
bliver undervist i korrekt ernæring og hygiejne, og de får 

gerne en pakke med olie og mad med hjem til familien. 

Hospital / Klinikken
Congo

 Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

Patienterne betaler for klinikkens daglige drift. Men betalingen er 
lav, fordi de fleste patienter ellers ikke har råd til behandling. 
Derfor er der ikke mange penge til vedligehold og renovering.
De har gennem de senere år renoveret bygningerne så det ikke 
regner ind gennem taget, sat håndvaske op i undersøgelsesrum og 
renoveret toilet og badeforhold.

Gennem flere år har klinikken bygget en hel ny operationsbygn-
ing. Byggeriet foregik med de få midler klinikken selv kunne skaf-
fe og med støtte fra bl.a. Danmark (vinduer, døre, strømføringen 
i bygningen, senge mm.) Operationsbygningen kunne indvies 
og tages i brug i 2017. Men der er fortsat brug for bygningernes 
vedligehold og udskiftning af materiale og udstyr, både til klinik-
ken og fødeklinikken. Der er også plads til forbedringer som nye 
instrumenter, bedre sterilisation, laboratoriemateriale etc.

Kvindeskolen Mama Doris
Congo

Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

De fleste som læser til præst i Mulungwishi er mænd og har 
allerede en familie, der kommer med dem til Mulungwishi. 

Deres koner besøger kvindeskolen, som underviser kvinderne i 
mange forskellige fag for at forberede dem bedst muligt til livet 

som præstekone. Kvindernes baggrund er meget forskellig. Men 
alle lærer lidt fransk, husholdning og ernæring, bibelkendskab 

mm., men de har også praktiske fag hvor de laver mad og lærer 
at sy og at strikke. De syger kjoler til sig selv og skjorter til 

deres mænd. Skolen optager også kvinder fra de omliggende 
landsbyer, som ofte kun fik få ars skolegang. Kvinderne er især 
glade for at lære at sy, det hjælper dem med at lave tøj til deres 

familier, men de kan også tjene penge ved at sy for andre.

Løn til teknikkere
Congo
Min. forpligtigelse 200$ om måneden (1 løn á 150$, 1 løn á 50$)

Vi har 2½ ansat til at passe vandværkerne og hjælpe til med elinstalla-
tioner på missionsstationen. En nødvendighed for at vores vandprojekt 
bære frugt. UMK (universitetet i Mulungwishi) betaler for én hvor vi 
betaler for de andre. 

Løn til nye lærlinge
Congo
Minimum forpligtigelse 40$/300DKK om måneden
 
Når vi søsætter projekter, som vi efterfølgende rejser fra, er det vigtigt, 
at der uddannes lokale til at varetage vedligeholdelsen. Glædeligt 
vokser teknikkernes profession og landsbyerne omkring Mulungwishi 
grundet forbedringen af drikkevand. 
Vores teknikkere Jaques og Tata er fantastisk, men hvis projektet skal 
forblive bæredygtigt og skabe muligheder, må der uddannes nye til 
at varetage, når Jaques og Tata ikke længere kan. Vi ønsker, at kunne 
ansætte to-tre lærlinge til at sikre rent drikkevand i fremtiden, øget 
levestandard og velstand i området.

Lærerlønninger UMK
Congo
Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes
 
Lønninger til professorer og lærer på universitetet i Mulungwishi er 
en meget stor post for universitetet, dette kan ikke dækkes alene med 
elevbetalingerne, derfor er det nødvendigt med støtte udefra.
Universitetet ønsker at opretholde en god lærestand til alle fakulteter 
(pædagogik, landbrug og teologi.)
En professor med en doktorgrad fra udlandet får en månedsløn på ca. 
500 $ 

Rent vand - Den Gode Forbindelse
Congo

Intet fastsat budget, indsendte gaver videresendes

Vi har siden 2006 installeret 5 vandværker, (der giver rent drikkevand 
til over 20.000 mennesker) med brøndboringer der er 50-100m dybe, i 
Mulungwishi og landsbyerne omkring. At holde dem kørende kræver 

konstant vedligehold. Vi forsøger at landbyerne selv skaffer 50% til 
reservedele og udvidelser, så forsøger vi at skaffe de andre 50% via 

indsamlede midler.

Skolebørn
Congo

Minimum 50.000 kr (naturlig stigning pr. år)

Skolegang er ikke gratis i Congo. Projektet samarbejder 
med skolernes ledelser, som udvælger særligt udsatte 

børn, typisk forældreløse eller fra meget fattige familier, 
som ellers ikke kan gå i skole. For tiden giver det 70 børn 

muligheden til at gå i skole fra 1. til 6. klasse.
Der bor ca. 4000 børn i det område vi dækker, som har 
alderen til  at gå i 1. til 6. klasse, men det er pt kun om-

kring 2000 der går i  skole, så behovet er langt større.
Børnene og familierne vi arbejder med er fra områderne 

Mulungwishi, Mununnu Kyaba og Lukunki.

CONGO


