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Family Mentor har nu været i gang i Indonesien i 1.5 år. Der er sket rigtig meget på denne tid. Indtil 

videre har vi hjulpet og afsluttet 4 familier og vi hjælper lige nu 6 familier.  

Det er fantastisk at se, hvor stor en forskel det gør for familierne, at vi hjælper dem via. 

Mentorordning, og det er fantastisk at se, hvad Jesus gør ind i disse familiers liv.  

Vi har bedt sammen med familier, fortalt dem om Jesus og så har vi haft en muslimsk familie med i 

kirke, som startede i børnekirke og cellegruppe.  

På søndag kommer en af vores nye familier med i kirke og jeg glæder mig til at følge med i, hvordan 

Jesus kommer til at være med til at forvandle deres liv.  

Family Mentor står lige nu foran en udvikling. 2023 bliver et år hvor vi kommer til at hjælpe mange 

flere familier, og hvor endnu flere familier vil få mulighed for at høre om Jesus. Der er nemlig blevet 

ansat en mere kristen mentor. Hun er lige nu i oplæring, hvor hun er med mig ude hos familierne og 

når hun er klar og vi har flere familier at hjælpe, så starter hun som mentor. Målet er, at hun kan 

komme ud til 10 familier. Jeg vil  fortsat komme til at have 6 familier, da jeg har meget arbejde 

omkring Family Mentor udover at komme ud til familierne, og så har vi pædagogstuderende i 6 

måneders praktik, som vil kunne komme ud og hjælp 2 familier på egen hånd. Derfor er det forventet, 

at vi i 2023 vil gå fra at hjælpe 6 familier til at hjælpe 18 familier.  

Dog så er der behov for hjælp til, at det vil kunne køre rundt i 2023. Vi har brug for 2000kr mere om 

måneden, som er løn til den nye mentor og penge til nødhjælpspakker til familierne.  

Til dem som ikke kender til Family Mentor, så er det en organisation i Indonesien, opstartet af danske ut. Stine 

Henriksen. Efter 8 måneder i praktik som pædagog i Indonesien, oplevede jeg, at Jesus kaldte mig til at gøre en 

forskel i landet. At hjælpe udsatte familier med at finde langsigtede løsninger via. En mentorordning og hjælp 

til selvhjælps princippet. Målet er, at forhindre forældre i at sende deres børn på gaden eller på børnehjem, 

ved at skabe trivsel i familien. Det kan være økonomiske problemer, hvor vi hjælper dem med at komme i 

arbejde, det kan være vold i familien, hvor vi hjælper med kontakten til kommunen og meget andet i disse 

situationer. Og så er der familier som er så brudte, at de ikke har været udenfor en dør i et år – her kommer vi 

og er der og lytter, samt beder sammen med dem. Problematikkerne kan være mange, og uden Jesus, vil dette 

store arbejde ikke kunne lade sig gøre.  

Vær gerne med i bøn for:  

- Familierne 

- For de ansatte og jeg, ift. at få visdom og styrke fra Jesus til vores arbejde 

- For økonomien 

  


