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Mange har sikkert undret sig over, hvor det 
TDH-nyt blev af, som skulle udkomme i juni 
måned. Forklaringen er, at der blev afholdt ge-
neralforsamling den 30. maj, men på grund af 
forskellige omstændigheder, blev der afholdt en 
ekstraordinær generalforsamling den 28. juni, og 
først derefter var der mulighed for planlægning af 
vores blad, som så kolliderede med sommerferie 
på trykkeriet mv.

Terre Des Hommes Danmark står med store ud-
fordringer i 2015. Vores politik har altid været, at 
hele det beløb, som blev indbetalt af fadderen, også 
skulle sendes ud til barnet, og det holder vi stadig-
væk fast i. Der er dog udgifter forbundet med at 
drive en organisation, udgifter som til dels er ble-
vet dækket af medlemsbidrag, gaver og bankren-
ter. I de sidste år har det dog været svært at få det 
til at balancere på grund af færre indbetalinger af 
medlemsbidrag, mindre i rente fra bankerne m.v. 
Derfor er vi nødsaget til at foretage forskellige til-
tag, for at få økonomien til at balancere.

Vi har igennem årene sendt mange penge ud til 
projekterne til børn, som har manglet en fadder. 
Det er der desværre ikke mulighed for længere, 
derfor vil jeg opfordre vores læsere af bladet til at gå 
ind på vores hjemmeside under akutlisten og hjæl-
pe os med at få afsat de børn, som mangler en fad-
der. Vi og børnene har virkelig brug for jeres hjælp.

Trods de udfordringer, som vi står med, har det 
været muligt det sidste halve år at indgå i et sam-
arbejde i det internationale Terre Des hommes. 
Et samarbejde for at få kravene i sikkerhedscer-
tifikatet ‘Keeping Children Safe’ dvs. ‘Sikre Børns 
Velfærd’ opfyldt. Det betyder, at der er sammensat 
vigtige krav og risiko-vurderinger for at sikre, at 

alle voksne, der er i kontakt med børn på projek-
terne ikke forvolder dem nogen som helst form 
for skade og dermed sikre, at børnene ikke lider 
nogen overlast. Her tænkes både på decideret 
vold, men også på psykisk vold, seksuelt misbrug, 
forsømmelse mv. 

Desuden samarbejdes der tæt for at hjælpe børn, 
der er på flugt. ”Destination Unknown” dvs. 
”Ukendt destination”- kampagnen tager udgangs-
punkt i FN’s børnerettigheder. Der er ud fra disse 
retningslinjer udarbejdet i alt 10 krav, som anses 
for at være dem, der først og fremmest skal opfyl-
des for migrerende børn uden et hjem og tryghed 
i hverdagen.

Ligeledes sætter Terre Des Hommes ind for at 
eliminere, at børn verden over udsættes for slave 
arbejde og prostitution. Der vil også i fremtiden 
findes et konstant og vedvarende samarbejde på 
tværs af medlemslandene, så der fremover med 
maksimal effektivitet kan hjælpes så mange børn 
som muligt til et mere sikkert og trygt liv. 

Sommeren er over os, om den er god eller dårlig 
kan diskuteres, men den hjælp som I yder står ikke 
til diskussion, for den betyder alt for de børn, som 
modtager den.

Tak for jeres fremtidige støtte

På den ekstraordinære generalforsamling den 28. 
juni 2015 blev der valgt en ny bestyrelse. Dorthe 
Kristensen blev valgt som formand for et år, og 
Mogens Pedersen blev valgt som kasserer for to 
år. Desuden blev Jessie Rosenmeier, Dina Rosen-
meier, Eva Nabi og Johnny Heinmann valgt for 
to år. Anders Blokager, Sven Røddig og Jens Ras-
mussen blev valgt for et år. 
Som suppleanter blev valgt: Helle Øskov og Anni 
Qvistgaard for to år. Leon Jensen og Ina Knudsen 
for et år. På det konstituerende bestyrelsesmøde 
herefter blev Sven Røddig valgt som næstfor-
mand, Jens Rasmussen som sekretær og Dina 
Rosenmeier som repræsentant i det internationale 
Terre Des Hommes.

To af bestyrelsesmedlemmerne er helt nye i TDH-
regi. Det var Eva Nabi og Johnny Heinmann.
TDH-Nyt har her en lille præsentation af de to:

eva nabi, Cand. Jur., 44 år.
Mor til 3, gift med Morten. 
Bosiddende i Gentofte.
Eva Nabi har boet i Lon-
don, Los Angeles og Bu-
enos Aires fra 2000-2013, 
hvor charity og charity-
arbejdet var en stor del af 

kulturen og hverdagen. Hun har herhjemme lavet 
en del arrangementer og aktiviteter for blandt an-
det Røde Kors, hvor hun afholdt en charity-mid-
dag, som indbragte 550.000 kroner. Derudover 
har hun designet iphone-covers, som er blevet 
solgt for samme organisation og som indbragte 
178.000 kroner. Eva Nabi er involveret i forenin-
gen Hope Now, som arbejder for at forhindre 
menneskesmugling og forbedre forholdene for 
dem, som allerede er fanget i en ulykkelig situa-

tion i Danmark. Eva Nabi har desuden arbejdet 
for store internationale virksomheder med kom-
munikation, markedsføring samt branding med 
juraen som baggrund.
- Jeg glæder mig til at kaste mig over arbejdet for 
Terre des Hommes og vores børn, udtaler Eva Nabi.

johnny Heinmann, 50 år, 
gift med Lidia siden 2001 
og bosiddende i Gjessø ved 
Silkeborg. Far til Mette, 
Laura og Julie.
Startede sin første virksom-
hed i Folkeskolen i 1980 og 
har siden beskæftiget sig 

med privat virksomhedsdrift og -ledelse.
Bestyrelsesformand og medejer af Analysegrup-
pen A/S med kontorer i Silkeborg og København. 
Medlem af flere virksomhedsbestyrelser og advi-
sory boards.
Frivillig rådgiver i Erhvervsstyrelsens “Early War-
ning” program, som én af 110 erfarne erhvervs-
folk, der hjælper kriseramte virksomheder med at 
overleve eller afvikle så skånsomt som muligt.
Bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance Silkeborg. 
Medlem af DC10, Presidents Institute og Board 
Institute siden 2009 (netværk for erhvervsledere 
og bestyrelsesmedlemmer).
Medlem af de internationale erhvervs- og bran-
cheorganisationer ESOMAR, AIMRI og BIG i 
mere end 10 år. Deltager i 2-3 internationale kon-
ferencer årligt.
Medlem af Klub 100 Marathon Denmark (for-
ening for løbere, der har gennemført minimum 
100 officielle marathonløb).

Næste blaD uDkommer
December 2015

DeaDliNe
20. November 2015

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

store udfordringer i 2015

nye bestyrelsesmedlemmer
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Min samarbejdspartner i Bagnan skoleprojektet er 
stødt på en familie med en pige, Divangi Roy, 2,6 
år. Hun er svært hørehæmmet og er blevet under-
søgt på flere audiologiske klinikker. Divangi har 
gået med høreapparater i 2,5 år. Det har hjulpet 
lidt, men fungerer ikke optimalt. Eksperterne har 
konkluderet, at det eneste der kan hjælpe, er ind-
operation af et Cochlear implantat i begge ører 
(Cochlear = øresnegl).

Operationen inkl. et års efterfølgende terapi ko-
ster 1 mio Rupees = 110.000 kr. Forældrene har 

solgt en ejendom og værdigenstande, hvilket har 
indbragt ¼ af beløbet. Yderligere ¼ er indsamlet 
lokalt, dvs. halvdelen, 55.000 kr., mangler. Min 
samarbejdspartner har henvendt sig til mig med 
en bøn om hjælp.

Problemet er akut for Divangi, for med den alder 
hun har, er opøvelse her og nu af hendes tale- og 
sprogfærdighed af afgørende betydning for hen-
des videre udvikling.

Jeg har hørt om danske læger, der frivilligt rejser 
til udlandet for at yde hjælpetjeneste og har været 
i kontakt med Læger Uden Grænser samt hospi-
taler herhjemme, der har specialiseret sig på det 
audiologiske område. Men uden resultat.

Jeg har startet en indsamling online på caremaker.
dk. Her kommer et link:

https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/hjaelp_til_en_
lille_pige_med_et_handicap/

Pr. 1. juni 2015 er der indsamlet 11.000 kr., så det 
er op ad bakke for at nå målet på de 55.000 kr.

Giv et bidrag på caremaker.dk eller indbetal på 
min fadderskabskonto 7448  1011893, mrk. ”han-
dicap”.

Yderligere oplysninger hos Mogens Pedersen, 
lenmog9@gmail.com eller tlf. 25184366.
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en lille pige med et Handicap

Af Mogens Pedersen
 fadderskabsleder, lenmog9@gmail.com

Divagi Roy.

Kære sponsor

Livet er uforudsigeligt, og ingen kender da-
gen i morgen. Alle ønsker vi det bedste for 
vore børn, og med din hjælp får et barn en 
hårdt tiltrængt tryghed, støtte og retning i 
livet. - En base for et godt liv. 

Disse børn har prøvet nok. Derfor er det eks-
tra hjerteskærende, når livet engang imellem 
ikke går, som vi planlægger det: Når trygheden 
og støtten fra den ene dag til den anden plud-
selig rives væk under vores børn. 
Når vi må sende et barn på gaden igen, fordi 
et barns sponsor pludselig falder bort. Døds-
fald, økonomiske problemer, ændrede planer. 
Grundene er mange, men følelsen af afmagt, 
uretfærdighed og sorg i forhold til barnet er 
lige stor hver gang. 
Derfor har vi besluttet at lave en øremær-
ket fond som skal træde til, de gange livet 

spiller os et puds. Give os muligheden for at 
finde en ny sponsor, uden at være tvunget til 
at sende barnet på gaden, til det lykkes. Vi 
tror ikke på, at et menneske, som en gang har 
åbnet sit hjerte og villet gøre en forskel for 
et barn i nød, med vilje ønsker at det barn 
igen skal stå i en uholdbar situation.  Så vi 
igangsætter denne fond med et øremærket 
bidrag på 10 kr. pr måned, direkte indsat på 
en konto som alene bruges til støtte for de 
børn, for hvem en sponsor pludselig falder 
bort. Som tryghed for dig. - Og i særdeleshed 
som tryghed for dit barn. 

Hvad sker der
Hvis du ikke er Her mere…

FAKTA:
På den ordinære general-
forsamling den 30. maj 
2015 blev det vedtaget, 
at ethvert sponsorbidrag 
hæves med 10 kr., som 
skal bruges til dækning af 
ledige sponsorbørn i alle 
sponsorater, gældende fra 
1. juli 2015. 
Af administrative årsager 
træder ordningen først i 
kraft fra 1. oktober 2015.
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Hemant, 9 år
Hemant går i 2. klasse i en kommuneskole i New Delhi. Hans 
far er chauffør og tjener ca. 750 kr. om måneden. Moderen er 
hjemmegående. Hemant har en ældre bror på 11 år. Familien 
bor til leje i et hus der består af et enkelt rum på 10 m2, altså 
uden separat køkken. Huslejen koster ca. 200 kr. Der benyttes et 
offentligt toilet i lokalområdet. Kommunen leverer drikkevand 
fra en tankvogn.
Et fadderskab koster 60 kr. om måneden.
Henvendelse til Mogens Pedersen, lenmog9@gmail.com tlf. 
25184366.

ishika, 7 år
Ishika går i 2. klasse. Faderen har forefaldende arbejde i en butik 
med en indtægt på ca. 550 kr. om måneden. Moderen er hjem-
megående, men er på kursus for at lære computer betjening. En 
ældre bror går i 8. klasse. Familien bor i et lille hus uden køkken 
eller toilet. Der hentes vand fra en tankvogn.
Et fadderskab koster 60 kr. om måneden.
Henvendelse til Mogens Pedersen, lenmog9@gmail.com tlf. 
25184366

khushi, 7 år
Khushi går i 3. klasse. Hendes far har forefaldende arbejde i et 
renseri, hvor han tjener ca. 550 kr. om måneden. Moderen er 
hjemmegående. Khushi har 5 søskende, en bror på 8 og 4 søstre 
på 3, 11, 14 og 18 år. Familien bor til leje i et murstenshus. Vand 
til at drikke og til madlavning må købes i flasker på det lokale 
marked.

Harshita, 7 år
Harshita går i børnehaveklasse. Hendes far er daglejer og tjener 
pt. ca. 850 kr. om måneden. Moderen er hjemmegående. Hars-
hita har en søster på 5 år. Familien bor til leje i et hus på 15 m2 
uden separat køkken eller toilet. Vand hentes fra en tankvogn i 
lokalområdet.

amit, 7 år
Amit går i 2. klasse. Hans far er daglejer og tjener ca. 650 kr. om 
måneden, hvis der ellers er arbejde at få. Moderen har en lille bod 
med grøntsager, som giver familien en supplerende indtægt på 
ca. 550 kr. om måneden. Amit har to brødre på 1 og 14 år samt 
en søster på 15. De bor i eget hus på 10 m2 uden separat køkken 
og uden toilet. Hvis den offentlige tankvogn er løbet tør, må der 
købes flasker med vand på det lokale marked.

vi mangler fadder til projekt 
balwaadi, new delHi

et fadderskab koster 60 kr. om måneden.

Henvendelse til mogens pedersen, lenmog9@gmail.com tlf. 251845366.

der mangler faddere til børn i balwadi-projektet i new delhi. 
Her er fem af dem, som mangler en fadder her og nu:
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bogHolder efterlyses

Bogholder til hjælp med den fremtidige bogføring i Terre Des Hommes søges.
Bogføringen vil ske i samarbejde med kassereren.
Kendskab til bogføring og til bogføringssystemet C5 vil være en fordel.
Henvendelse til formand Dorthe Kristensen, tlf. 60 74 20 15, 
ad.kristensen@mail.dk

På den ordinære generalforsamling den 30. maj 
2015 blev det enstemmigt vedtaget, at betalin-
gen for NETS-gebyrer fremover skal betales af 
sponsor.

Baggrunden for forslaget er at holde omkostnin-
gerne i Terre Des Hommes nede, for indtil nu er 
NETS-gebyrerne blevet betalt af foreningen.

Som sponsor kan man let undgå at komme til 
at betale det nuværende gebyr pr. transaktion, da 
man blot kan benytte netbank og indbetale til 

Terre Des Hommes’ bankforbindelse:
nørre sundby bank

Indbetalingerne skal ske til projektkontoen. Kon-
tonummeret kan oplyses ved henvendelse til fad-
derskabslederne på de pågældende projekter.

Husk at oplyse navn, projekt og fadderskabsbørn.

I det hele taget arbejder den nye bestyrelse på at 
finde besparelser i alle foreningens administrative 
omkostninger. 

brug netbank – slip for gebyr

medlemskontingent for 2016 
i terre des Hommes

På den ordinære generalforsamling den 30. maj 2015 blev medlemskontingentet 
for 2016 fastsat til:

250 kroner pr. husstand. 

Det vil sige et enhedskontingent, og alle dermed betaler det samme og differen-
tieringen i kontingent for studerende, enlige og pensionister er faldet bort.

TDH-ambassadøren, revyskuespilleren Jan Schou 
er igen i hopla som konferencier, når TDH’s støt-
tegruppe i Silkeborg afholder modeshow

tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.00

Det foregår i lokalerne hos autoforhandler Poul 
Munk, Citroën, Nørrevænget 15-23 i Silkeborg.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en hyggelig 
aften, hvor der vil blive vist efterårsmode fra en 
række forretninger i Silkeborg.
Aftenen vil desuden blive krydret med forskellig 
underholdning.

Billetter kan købes ved henvendelse til Dorthe Kri-
stensen, tlf. 60 74 20 15,  ad.kristensen@mail.dk

billetprisen er kr. 125,00 og inkluderer 
et let traktement.

modesHow i silkeborg

Jan Schou er klar igen som konferencier ved 
modeshowet i Silkeborg. Her ved sidste års show 

sammen med Cirkus Krones direktør Irene Thierry.  

Modeshowet sidste år bød for mange flotte  festkjoler. .  
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tsunami-projekter som Hjælp 
til selvHjælp

Af landsformand Dorthe Kristensen
ad.kristensen@mail.dk

To nye Iværksætterstøtteprojekter 
har set dagens lys i de områder i Syd-
indien, som blev ramt af tsunamien 
i 2004, og hvor vi i sin tid startede 
tsunamiprojektet. 

Det er områder med stor arbejdsløs-
hed, idet mange af beboerne ernærer 
sig ved fiskeriet. Problemet er blot, at 
de er i stærk konkurrence med udefra 
kommende fiskefartøjer af en stør-
relse, som de slet ikke har mulighed 
for at konkurrere imod med deres 
små både og dårlige fiskegrej. 
Det er to grupper af kvinder i Aratu-
puzha og Edavanakkad, som har fået 
mulighed for at få iværksætterstøtte. 
De har startet fiskeforarbejdning af 
blandt andet tørret fisk, og de for-
venter et godt marked, så det bliver 
spændene at følge grupperne.

To kvindegrupper i Sydindien har startet fiskeforarbejdning med 
iværksætterstøtte fra Terre Des Hommes

Kvinderne sorterer tørret  fisk ude i det fri i projektet. 

Der tændes lys ved indvielsen af iværksætterstøtteprojek-
terne, og det betyder, at man ønsker, det skal bringe lykke 

og held. Det er nogle ritualer, som de gennemfører i Indien 
ved indvielser og ved besøg på projekter, hvor man skal 

være med til at tænde lyset

Der blev afholdt formelle indvielser af projekter-
ne med deltagelse af medlemmer fra udviklings-
udvalget i området, og ligeledes fra det lokale råd. 

Endvidere var vores kontaktperson Ms. Linda, 
som er socialrådgiveren i området, og repræsen-
tanter for forældrene til sponserede børn var også 
til stede under åbningen af projekterne.

Gennem Terre Des Hommes er det muligt at få 
iværksætterstøtte på kr. 7.500,- som modtageren 
indenfor 2 – 3 år skal betale tilbage uden renter. 

Derefter kan beløbet overgå til en anden person/
gruppe, som dermed får muligheden for at starte 
deres forretning og en drøm om et bedre liv.

Har du, din familie, arbejdsplads eller vennekreds 
lyst til at støtte et konkret iværksætter projekt 
med hjælp til selvhjælp som drivkraft, står vi klar 
til at modtage din støtte.

Iværksætterstøtte er fradragsberettiget.

Henvendelse til dorthe kristensen, mail: 
ad.kristensen@mail.dk
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Børnene i tsunami-projektet har fået lejlighed til at komme på en sommercamp, og det har været 
meget stimulerende for dem.

Sommercampen har været en succes for børnene, 
der her lytter opmærksomt til deres lærer.

Adarsh er 10 år, han er meget interesseret i skolearbejdet og i sport. 
Hans far arbejder ved fiskeriet, når der er jobs at få, han er astma 
patient, og det betyder også, at han tit har svært ved at udføres et 
stykke arbejde.
Hans mor har til tider et daglejer job, for at hjælpe med at tjene 
penge til de mest basale fornødenheder. I familien er der også en lille 
pige på 4 år.
Et fadderskab vil betyde at Adarsh trods familiens svingende ind-
tægter, kan fuldføre sin skolegang.

Pris for et fadderskab i kr.  50/måned - 600/år

Muhammed er 10 år og bor sammen med sin familie i et gammelt 
hus med meget få faciliteter. Hans far er fisker, og hans mor har også 
et lille job, men begge job er sæsonbestemte. Det vil sige, at der er 
perioder, hvor de intet tjener, og i de perioder, hvor de tjener penge, 
er det så lidt, at det er umuligt at spare op. Derfor vil et fadderskab 
betyde, at hans skolegang er sikret uanset forældrenes svingende ind-
tægt.

Pris for fadderskabet i kr. 50/måned- 600/år

Madav er 9 år, og bor sammen med sin familie, som består af far, 
mor og en bror. Hans far er fisker, men problemet i området er, at 
der ikke er ret meget arbejde at får som fisker, når man ikke selv har 
sin egen båd. Det betyder, at der er meget få penge til de daglige 
fornødenheder, og derfor vil et fadderskab betyde uendelig meget for 
familien, således at skoleudgifterne ikke længere er en belastning for 
familiens økonomi.

Pris for fadderskabet i kr. 50/måned- 600/år

I områderne, hvor de to iværksætter 
støttegrupper er startet, er der et stort 
behov for hjælp til mange af børnene.

Familiens økonomi er mange gange 
så dårlig på grund af arbejdsløshed, at 
børnenes skolegang ikke kan gennem-
føres på grund af forældrenes svigtende 
indtægt.

Derfor vil det betyde uendelig meget 
for børnene, hvis de får en fadder, så 
deres skolegang bliver sikret.

fadderskaber kan sikre fast skolegang

Her er tre af de børn, som mangler faddere 
i tsunami-projektet:
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For at forstå nutiden, kan det være godt at 
kende fortiden, og glemt bliver historien 
om Danmarks 225 års engagement i In-
dien ikke af dem, der læser den nordjyske 
forfatter Birthe Lauritsens bog ”Seram-
pore. Da Danmark bragte Biblen og Teen 
til Indien”.
Den historiske periode, der starter i 1616, 
bliver fortalt igennem de personer, som var 
udstationeret for Danmark i Trankebar og 
Serampore, der ligger tæt på Calcutta/Kol-
kata i Bengalen i det østlige Indien.
Det var en af hovedpersonerne, den ene-
vældige nordmand Ole Bie, der var chef i 
Serampore i peroden 1776-1805, som tog 
initiativ til byggeriet af en kirke og med 
tilladelse fra den danske konge gav asyl til 
britiske baptistmissionærer.
En af dem var den engelske præst William 
Carey, der også blev en central person i 
den danske koloni. Han var en usædvanlig 
sprogbegavelse, der oversatte hele Bibelen 

boganmeldelse
- da danmark bragte biblen og teen til indien

Anmeldelse af Jens Rasmussen
JingfredR@gmail.com

til seksforskellige indiske  sprog og yderligere 
dele af den til 29 indiske sprog. Hans arbejde 
med at nedskrive en lang række indiske sprog 
anses for medvirkende til, at de endnu eksi-
sterede, da Indien i 1947 blev en selvstændig 
nation. 
William Carey kæmpede også indædt imod 
nogle af de grusomme skikke, som fandtes i 
det indiske samfund dengang. Der var tale om 
børneofringer, enkebrændinger(Sati) og be-
gravelse af levende.
Det lykkedes således William Carey at få 
englænderne til at udstede et forbud imod 
religiøse barnemod i 1802 og et forbud imod 
enkebrændinger i hele Indien i 1829.
Udbredelsen af Bibelen skete ikke mindst, for-
di Ole Bie gav englænderne lov til at etablere 
en trykpresse. Desuden oprettedes skoler for 
lokalbefolkningen og Asiens første universitet. 
Det eksisterer stadigvæk, hvilket også er tilfæl-
det med flere af skolerne.
Den engelske kvinde Hannah Marshman var 
en anden personlighed, som var med til at 
bringe kristendommen til Indien. Hun starte-
de Indiens første pigeskole. Det var i året 1800.
- At læse er vejen frem, understregede hun 
gang på gang, og hver gang en indisk pige blev 
sendt til en af hendes åbne skoler, følte hun det 
som en sejr. Hendes drøm var, at alle indiske 
piger skulle gå i skole.

Men bogen er også historien om krig, kærlig-
hed, handel og et klima, der fik mange euro-
pæere til at bukke under. Det er også historien 
om de rigdomme, som blev skabt i København 
med baggrund i Serampore, der var Danmarks 
indiske guldæg.
Den danske kirurg Nathaniel Wallich kom 
som kongelig udsending til Serampore, men 
det var som botaniker, at han i Calcutta/Kol-
kotas botaniske have brød Kinas monopol på 
te-dyrkning og gjorde Indien til en te-nation.
Nogle af bogens mange styrker er, at der ba-
gerst i den, findes register med ordforklarin-
ger, portrætter og beskrivelser af emner som 
Opiumskrigene, Te-nationen, Kolonitiden i 
Indien, Calcutta/Kolkata i dag og Serampore 
i dag foruden litteratur- og kildehenvisninger.
 Bogen er dog først og fremmest en levende 
fortælling om de mennesker, der fik Biblen og 
Teen til Indien.

Forfatteren Birthe Lauridsen, født 1942, er 
journalist og forfatter, og hun har siden 1984 
udgivet omkring 40 bøger.

Birthe Lauritsen: Serampore. Da Danmark 
bragte Bibelen og Teen til Indien. 528 sider. 
299 kroner. Puella’s Edition.

Det er godt at kende fortiden, og en ny bog om Danmark som kolonimagt i Indien 
giver et godt indblik i historien
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sekretariat – tlf. 60 74 20 15 – tdhsekr@sol.dk – telefontid: onsdag fra 16.00 til 20.00

Hovedbestyrelsen
landsformand – Dorthe Kristensen
Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffetid onsdag kl. 16-20

næstformand – Sven Røddik
Bernstoffsvej 9 · 2900 Hellerup 
Tlf. 20 35 95 72 · sven.roeddik@gmail.com

kasserer  – Mogens Pedersen
Havrevænget · Thorsager · 8410 Rønde
Tlf. 25 18 43 66 · lenmog9@gmail.com

sekretær – Jens I. Rasmussen
Bragesvej 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 40 83 56 71 · JingfredR@gmail.com

øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jessie Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg
Tlf. 41 68 07 12 · jessierosenmeier@me.com

iftdH-repræsentant: 
Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg 
drosenmeier@mac.com 

Eva Nabi · Tagesmindevej 5 · 2820 Gentofte 
Tlf. 53 58 00 00 · Eva.nabi@gmail.com

Johnny Heinmann · Merkurvej 3  · 
Gjessø  · 8600 Silkeborg
Tlf. 20 15 86 08· Johnny@heinmann.dk

Anders Blokager Olsen · Borup Byvej 87
8920 Randers NV ·  Tlf. 20 84 34 94 
anders_blokager@hotmail.com

suppleanter
Helle Ørskov · Gothersgade 107, 1123 København K
Tlf. 26 16 50 00 · helle@missing-ink.dk

Leo Jensen  · Baunevej 22, 8361 Hasselager
Tlf 40 58 58 39 · gsleo@mail.dk

Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4,  Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk

Anni Qvistgaard,  Ankerets kvt 14c, 2620 Albertslund
Tlf. 27 39 45 45, anniqv@gmail

tdH-nyts redaktion
redaktør: Jens I. Rasmussen
Bragesvej 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 40 83 56 71 · JingfredR@gmail.com

ansvarshavende: Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk

webmaster
Morten Lauridsen · 8600 Silkeborg 
lauridsen65@gmail.com

støttegrupper

københavn (herunder frederiksberg, 
Hellerup og charlottenlund):
Irene Thygesen · Kronprinsessegade 5,3 
1140 København K · Tlf. 23 48 09 39 · irene@thygesen.mail.dk 

Holbæk: Anne Marie Harrsen · Bredetvedvej 24
4300 Holbæk · Tlf. 59 18 28 03 · skovhoej@post.tele.dk

silkeborg: Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk

tylstrup: Susanne og Henrik Bøg Christensen
Gl. Skolevej 9 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 22 61 / 40 75 02 52 · terredeshommes@mail.dk

Hedehusene: Lise Jensen · Lyngevej 9 
2640 Hedehusene · Tlf. 35 11 39 90 · lise2640@live.dk  
www.hedehusene-arbejdsgruppe.dk

aarhus: Louise Bønneland Elkjær · Lollandsgade 49 st. 
8000 Århus C · Tlf. 22 13 04 05 · iba1001@gmail.com 
www.hedehuspigerne.wordpress.com

Terre Des Hommes adresser

tdH-nyt stopper i papirudgave fra næste år
TDH-Nyt udkommer denne gang i papirudgave, og det samme er også tilfældet med et 
december-nummer.

Men fra 2016 udkommer bladet ikke længere i papir, og der sker en ændring af foreningens 
information, som derefter vil foregå via hjemmesiden og et nyhedsbrev, der vil blive udsendt 
regelmæssigt.

Til de medlemmer og modtagere af TDH-Nyt, der ikke har mulighed for at se hjemmesiden 
eller læse mails på en computer, vil vi yde den service at sende informationen til dem med post.

Disse medlemmer bedes derfor henvende sig til:
TDH Nyt’s redaktør Jens Rasmussen, Bragesvej 3, 8600 Silkeborg, tlf. 40 83 56 71

vi Har brug for alle medlemmers mailadresser

Vi har ikke mailadresser på alle vore medlemmer, 
men vi er gået i gang med at få samlet dem ind. 
Det ville derfor være en stor hjælp, hvis vore med-
lemmer sendte en mail til TDH’s sekretær
 Jens Rasmussen, JingfredR@gmail.com, så vi kan 

få lavet en komplet liste. Den skal blandt andet 
bruges til nyhedsbreve og anden information.
Man kan selvfølgelig stadigvæk være medlem af 
TDH, selv om man ikke har en mailadresse eller 
computer. 

vær opmærksom på listen over 
fadderskabsledere
Der er sket en række ændringer på listen over fadderskabsledere, som man bør være 
opmærksom på.  Se den ajourførte liste over fadderskabsledere bagerst i bladet.
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sri lanka
ELSINORE
Ranjit Fernando · Søndermarken 24, st,tv 
· 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 16 36 · dk.ranjitfernando@gmail.com
birgit.fernando@gmail.com

MATTAGOTA – HALABAWAVA 
Maja Søgaard Kristensen · Borup Byvej 87
8920 Randers NV · Tlf. 28 86 73 14
maja_soegaard@hotmail.com

EVELYN NURSERIES – DAY CARE CENTRE
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4, Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk

HIKKADUWA
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4, Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk

KATOLSKE NONNER
Gerda Steffensen og Leo Jensen · Baunevej 22
8361 Hasselager · Tlf. 23 29 83 23 · gsleo@mail.dk

NUGEGODA – DØVESKOLEN 
– SETH MEDURA
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk

TEPLANTAGERNE
Birgit Bertelsen, Egevænget 18, 8382 Hinnerup
Tlf: 40 11 60 61 · birgittdh@gmail.com

KALUTARA PROJEKTET
Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4,  Tykhøjet
7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk

indien
CASP
Dorthe Mikkelsen · Stenshøj 11 · 8800 Viborg
Tlf 43 71 44 17 · dorthe.eam@gmail.com

CASP BALWAADI, NEW DELHI
Mogens Pedersen · Havrevænget 17, Thorsager
8410 Rønde · Tlf. 25 18 43 66 � lenmog9@gmail.com

COIMBATORE
Dorthe og Per Hasselgren · Nørgårdsvej 16
9260 Gistrup · Tlf. 40 93 17 48 · dorthehas@9260.dk

GUJARAT
Bente og Ivan Dalsgaard · Gammel Løkkenvej 49
9800 Hjørring · Tlf. 98 99 14 32 · Mobil 22 16 14 32
tdh@ivanmail.dk

TSUNAMI-PROJEKTET
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00

KHETWADI 
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf. 60 74 20 15 · ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00

MUMBAI, DELHI, PUNE
Bente og Ivan Dalsgaard · Gammel Løkkenvej 49
9800 Hjørring · Tlf. 98 99 14 32 · Mobil 22 16 14 32
tdh@ivanmail.dk

NEW DELHI, CALCUTTA
Mogens Pedersen · Havrevænget 17, Thorsager
8410 Rønde · Tlf. 25 18 43 66 · lenmog9@gmail.com

TEREWAYANGANI
Doris Dalsgaard Petersen · Enggårdsvej 45
4490 Jerslev · Tlf. 59 52 12 72 · dorislydia@ka-net.dk

TIHAR JAIL
Dorte Stenbryggen · Vægtervej 7 · 9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 17 03 / 22 90 13 45 · findot@mail123.dk

TRANKEBAR
Gerda og Leo Steffensen · Baunevej 22
8361 Hasselager · Tlf. 86 28 23 20 · gsleo@mail.dk

Fadderskabsledere
TIBETANSKE FLYGTNINGE
Anne Marie Harrsen · Bredetvedvej 24
4300 Holdbæk · Tlf. 59 18 28 03
skovhoej@post.tele.dk

VATSALAY FOUNDATION, MUMBAI
Dina Rosenmeier · Højmarksvej 3 
9000 Aalborg · drosenmeier@mac.com

cambodia
Anders Moltke-Leth 
Cort Adelergade 1, 3. tv.  1053 København K 
Tlf. 40 45 22 54 · andersml@post10.tele.dk

Haiti
Grete og Flemming Kvist Andersen  
Hundshøjvej 5 · 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 44 49 · kvist@mail.dk

indonesien
Terre Des Hommes sekretariatet
Tlf. 60 74 20 15

kenya
WEMA
Tove Riis Flensburg · Vikingevej 3, 2 tv.
9400 Nørre Sundby · Tlf. 98 17 52 57
Mobil 21 78 03 44 · tove@triif.dk

rumænien
Doris Dalgaard Petersen · Enggårdsvej 45
4490 Jerslev · Tlf. 59 52 12 72
dorislydia@ka-net.dk

tanzania
ENDULEN
Terre Des Hommes sekretariatet
Tlf. 60 74 20 15

ARUSHA OG MERERANI
Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 
8600 Silkeborg · Tlf. 60 74 20 15
ad.kristensen@mail.dk
Træffes bedst efter kl. 20.00

tHailand
Torben Enevoldsen · Hejrevænget 24
5610 Assens · Tlf. 29 24 23 96
torben.enevoldsen@mail.dk

Har du Husket....
Over 100 af vore medlemmer har nu valgt at skifte til den elektronisk udgave af 
Terre Des Hommes Nyt, og tak for det.

Men vi skulle gerne op på endnu flere, så husk at tilmelde dig hos:

Jens Rasmussen, Bragesvej 3, 8600 Silkeborg

Mobil 40835671 - JingfredR@gmail.com.



vi mangler faddere
– bl.a. i bhutan, cambodja, Haiti, indien, indonesien, kenya

rumænien, sri lanka, tanzania og thailand.

Terre Des Hommes kan tilbyde fadderskaber
fra 35 til 150 kr. om måneden. Beløbet går ubeskåret til barnet.

Din støtte sikrer et barn skolegang, mad og uddannelse i et af de 51 projekter,
som Terre Des Hommes støtter.

En til to gange om året får du en rapport om, hvordan det går ”dit” barn.

Det er så lidt, der skal til, for at sikre, at også fattige børn får en chance i dette liv!

sådan bliver du fadder til et barn i den tredje verden

Udfyld talonen og aflever den til en repræsentant for Terre Des Hommes
eller send den til sekretariatet:

v/ Dorthe kristensen · kirsebærvej 1, 8600 silkeborg · tlf.: 60 74 20 15

Det er også muligt at tilmelde dig via vores hjemmeside

www.terredeshommes.dk

undertegnede vil gerne tegne et fadderskab i:

Navn:

Gade:

Postnr. / By:

Tlf.:

E-mail:

land


