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Kære Venner 
…”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket!" Dette var ordene, hyrderne    

hørte, da de en sen nattetime fik besøg af engle på marken, hvor de vogtede deres får. Et Barn var            

     blevet født i Betlehem, og det største løfte til verden gik i opfyldelse!! 

 Vores ønske for os alle sammen er, at glæden, som blev udråbt den nat på en græsgang i Mellemøsten, må være 
centrum i alle vore hjem og familier, som vi samles om Julens fejring og budskab; at håbet, som kom fra himlen og tog 
bolig på vores jord, må blive en virkelighed som følger hver enkelt af os ind i det Nye År. 
Med disse ord vil starte vores Julehilsen 2021. Et år som fylder os med taknemlighed til Gud for livet, hverdagen på 
missionsmarken i Europas fattigste afkrog og en forventning til det Nye År og en ny tid med nye udfordringer.  

Sidste nyt: Lørdag d. 11.december fejrede rehabcentret i 
Falesti 18 års fødselsdag. Fantastisk opmuntrende at se, 
hvordan arbejdet lever og vokser – helt uden statsstøtte! For 
tre år siden åbnedes en ”filial” – et nyt center syd for 
Chisinau i et lille, ældgammelt hus, som blev doneret til 
formålet. Der er der også liv og vækst, og planen er at bygge 
en helt ny bygning på grunden.. Tegningerne er klar, og 
næsten alle stempler og underskrifter er samlet ind..!  
Salen i Falesti var fyldt med ”forhenværende misbrugere”….  
vi vil hellere kalde dem nye, genfødte mennesker med nogle 
stærke vidnesbyrd: 
Natasha fortalte sin historie: ”…opvokset i et normalt hjem, 

men flyttede hjemmefra som 16 årig. Derfra gik det nedad, og lige før min 21 års fødselsdag blev jeg idømt 18 år og 3 
måneders fængsel for narko- misbrug og handel! Jeg var oprørsk mod alt og alle, 
brød alle regler og blev hele tiden sat i isolation som straf, og alle kendte mig som 
en, der var umulig at ”knække”..men en dag kom Jesus ind i mit fængsel. Nogen 
fortalte mig om Ham; jeg vidste ikke, hvordan man bad, men jeg sagde til Ham, at 
jeg gerne ville lære Ham at kende. Det hørte Jesus, og mit liv blev forvandlet! Da jeg 
læste i Bibelen, at vi er et tempel for Helligånden, forsvandt enhver trang til 
narkotika og cigaretter. Jeg var fri indvendigt, men blev ikke sat på fri fod! Jeg måtte 
udstå min straf og jeg brugte tiden (flere år) på at vidne for de andre i fængslet. Ude 
i friheden har Gud givet mig et helt nyt liv: jeg er blevet gift, har fået et hjem og 
hjælper kvinder, som kommer ud af fængslet.. Gud alene æren!”  

I Riscani startede vi også op med et nyt skole år i 
vores kristne kollegie. Vi har i øjeblikket 10 unge 
piger boende. Det har været et travlt efterår. Flere 
af vore studenter bliver færdige med deres 
skolegang næste år, og der har været en del 
eksamener her i efteråret. Vi arbejder hårdt på at 
forbedre skoleresultater og chancen for en god uddannelse, men glæder os 
allermest over at se, hvordan unge liv bliver genoprettet, selvværd og værdighed 
bliver styrket. Katja var den første unge pige, som kom til os knap 10 år gammel. Hun 
er i dag 18 år og et levende eksempel på, hvad Guds kærlighed formår. Katja voksede 
op i byens absolut mest berygtede tigger klan, og hendes mor sidder stadig på et 
stykke pap på en fortovs kant og tigger. Det var en kamp at få lov at hjælpe Katja. 
Myndighederne blander sig som regel ikke i Roma folkets liv, og bare at få skolen til 
at optage hende var en stor udfordring. Men hun startede i 1. klasse som ti årig. Til 
sommer bliver Katja færdig med niende klasse og drømmer om at blive kok. Katja’s  
mor kommer ind i mellem på besøg og hendes datter sørger for, at hun får et bad og 
en tallerken suppe og et knus. Bed for denne unge piges og de 9 andre skønne, unge 
pigers fremtid. 

Nogle af studenterne fra Falesti på scenen 

Katja med sin mor 

Juletræet i Riscani 



Gaver kan sættes ind på konto:   1569-0002056666      

Det er meget vigtigt, at mærke beløbene: ”Moldova” 
Vores telefon numre er:      Johs: 00373 687 82723  Charlotte:  00373 683 34497 

E-mail adresse:  mail@pilgrims.dk      Hjemmeside: www.pilgrims.mono.net   eller 

Facebook:  „Pilgrims International“ 

Vores to nye projekter Sewing Room og Business Academy har haft en fantastisk opstart.  

Sewing Room giver unge piger 
og mødre mulighed for at 
tjene en ekstra løn ved at sy 
smukke håndlavede ting, som 
vi sørger for at sælge. Vi har 
virkelig kunnet udvikle nogle 
smukke produkter og er 
imponeret over kvindernes 
talenter og kreativitet. Du kan 
bestille vore smukke shoppere 
på @handmaderiscani. Vi har 
set et vækst i vores gruppe for unge mødre, og de er stolte over at kunne tjene lidt ekstra ved at lave disse smukke 
ting. Flere af dem er vant til hårdt markarbejde så tiden i Sewing Room er både afslappende og givende.. 

Det første semester af Business Academy er afsluttet. Det har været 
tre utrolig spændende måneder med nogle engagerede aspirerende 
entreprenører. Vi er ret stolte af det niveau af undervisning, vi har 
kunnet tilbyde og håber at se mange nye forretnings foretag vokse 
ud af denne skole. Moldova har brug for unge kristne forretnings 
initiativer, som vil drive forretning med sunde principper. Forrige 
lørdag delte en panel med lokale forretnings folk deres erfaring og 
udfordringer. Vildt inspirerende. Charlotte præsenterede hendes 
erfaring med Coffee House – vores lokale Café, som er byens absolut 
mest attraktive kaffe sted. 

Efteråret har også været en tid med nye tiltag og kirkeplantninger. 
Vi samarbejder med kirken i Falesti om en ny kirkeplantning nordpå 
i Briceni.  Johannes  har haft travlt med at lave lokalerne i stand og 
en gruppe tager hver uge op og besøger og beder med mennesker. Det er skønt at se nye pioner tiltag og denne gang 
er det det ikke missionen, men de lokale kirker som bærer ansvaret.  

Kirkene i Moldova er også i fuld gang med at forberede Julefest. 
Charlotte har traditionen tro skrevet endnu et Juleshow, og der 
bliver syet kostumer og øvet replikker. Vi har de sidste to år ikke 
modtaget julepakker fra vore venner i Tyskland, som på grund af 
restriktioner ikke har kørt med sendinger. Men Gud er trofast og 
også i år vil vi kunne dele 450 julegaver ud til børn i vores region. 
Det er altid en kæmpe glæde og fest og ofte den eneste julepakke 
disse børn får, så der er stor begejstring og glæde. 

Vi vil være i Dk fra d. 23.12 til 9 jan og være med til Gudtjeneste i 

følgende kirker:  

Søndag d. 2. januar:  ”Livets Kilde” Esbjerg & Varde 

Søndag d. 9. Januar: KBH Frikirke, Frederiksberg  

Vi håber at se rigtig mange af jer kære venner og partnere. 

Tak for jeres giversind og forbøn og medleven. Tak for hilsener og likes på facebook og venskab. Vi takker Gud for 

jer og ved at alt dette slet ikke havde været muligt uden jeres hjælp og støtte,,, 

Glædelig Jul 

Charlotte og Johannes 

 

Business School Academy, Riscani 

Fra vores ”Julemarked” i Riscani 
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