
 

Få mere at vide 

• Se mere om IM’s projekt i Indien på indremission.dk/aktiviteter/indien 
 
• Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til hes@imh.dk med 

oplysning om navn og adresse 
 
• Vil du vide mere kontakt konsulent for mission Bjarne Gertz Olsen på  
 23 11 83 45 eller bjarne.gertz.olsen@indremission.dk 

 

Giv en gave til arbejdet i Indien 

Indre Missions projekt i Indien støttes kun 
med specielt indsamlede midler til dette 
formål. Derfor skal gaver til formålet, som 
ikke gives via hjemmesiden  altid mærkes 
’Indien’. 

Du kan støtte på følgende måder: 

• Engangsgave 
• Månedsgave 
• Gavebrev 
• Blive fadder for et barn ved at oprette et gavebrev på 3.000 kr. årligt til 

et barns ophold på børnehjemmet. Som fadder vil du blive informeret om, 
hvilket barn du støtter 

 
Læs mere om ovenstående støttemuligheder på hjemmesiden indremission.dk/
aktiviteter/indien eller kontakt Bjarne Gertz Olsen. 

Bankkonto: 7170—2212631 (Mrk. ’Indien’) 

30 børn har en tryg base på Lutheran  
Children Home (LCH), Gudipadu, Indien 

Information om  
det lutherske børnehjem 

- Indre Missions projekt i Indien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem for 30 børn  

 

Der bor 30 børn på børne-
hjemmet. De kan bo der, 
indtil de er 15 år. Nogle af 
børnene er forældreløse, 
andre har forældre, der ikke 
kan tage sig af dem på grund 
af sygdom eller fattigdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristne værdier 
 

Børnehjemmet drives på et 
evangelisk luthersk grundlag, og 
de kristne værdier præger hver-
dagen. "Børnene skal have en 
tryg hverdag, og det er vigtigt, 
at de oplever børnehjemmet 
som deres hjem," fortæller lede-
ren Peter Duggi. 

Børnenes søndagsskole 
 

Efter gudstjenesten er der søn- 
dagsskole på børnehjemmet 
for alle børn i landsbyen. "Det 
er sjovt at gå i søndagsskole. 
Vi synger sammen, lærer om 
Bibelen og har sjove aktivite-
ter," siger en af børnene.  

Seks dage i skole 

 

Børnene går i skole seks 
dage om ugen i den loka-
le skole. Skolegang i Indi-
en er gratis, men foræl-
dre skal betale for skole-
uniform og bøger. Børne-
hjemmet skal derfor be-
tale denne udgift. Når 
der er lektietid på børne-
hjemmet, sker det i god 
ro og orden.  

Børnenes hverdag 

 

Børnene står tidligt op om morge-
nen. Lidt i otte går de i skole og 
kommer hjem ved fire-tiden. Der-
efter er der tid til leg. Nogle gan-
ge har de kammerater med hjem 
fra landsbyen. Bagefter er der 
spisning, og menuen morgen, mid-
dag og aften er varianter af kyl-
ling og ris. 

Historie 
 

Opførslen af det 
lutherske børne-
hjem begyndte i 
2011 og blev ind-
viet den 27. april 
2014. Det er ma-
let i sprudlende 
farver, som in-
derne er glade 
for.  

Placering 

 

Det lutherske børnehjem ligger i Gudipadu 
i den sydøstlige del af Indien. 

IM’s medvandrerbevægelse ’Christu Suda 
Communications & Ministries’ (CSCM) ejer 
børnehjemmet, som er en vigtig ressource 
i arbejdet, hvor forkyndelse, diakoni og 
undervisning går hånd i hånd. Der afhol-
des årligt seminarer for præster og søn-
dagsskoleledere. 

Indretning 
 

Hjemmet er indrettet med pige- 
og drengesoverum, værelser til 
gæster, køkken og lederbolig. 
Det store konferencerum bruges 
som spisesal, andagtsrum og når 
der holdes seminarer og konfe-
rencer. Der er fire ansatte, et 
lederpar og to damer, der står 
for madlavning og andet. 


