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De har en lys fremtid
Jeg rejste for nyligt til Bangkok, med en gruppe stu-
derende fra School For The Blind, for at deltage i en 
konference. Da vi fik pakket vores ting og var på vej i 
bussen, var der en af drengene, der spurgte mig hvilken 
telefon jeg havde. 

Heldigvis havde jeg 
et par dage tidligere, 
købt en ny smart-pho-
ne. Ikke fordi jeg hav-
de pengene eller fordi 
jeg havde brug for en 
ny, og jeg er også godt 
klar over, at jeg aldrig 
vil lære alle funktio-
nerne at kende. Men 
hver gang min gamle 
telefon ringede, gri-
nede alle børnene på 
Children’s Home ad 

mig, fordi jeg havde sådan en ” oldgammel ” telefon. 

En af vores sygeplejersker var chokeret over at se, at 
jeg stadigvæk brugte sådan en gammel telefon. De små 
børn fra Day Care Centeret, kiggede altid forvirrede på 
mig, når jeg tog min gamle telefon op der ikke kunne 
tage billeder, eller havde en skærm der ikke kunne ” 
scrolle ” op og ned.  

Tilbage i bussen på vej mod Bangkok, fortalte jeg en 
elev ved siden af mig, hvilket mærke telefon jeg havde. 
Da han en lille smule syn, gav jeg telefonen til ham, så 
han kunne kigge på den. Men da jeg gav den til ham, 
opdagede jeg at hver enkelt elev i bussen, også havde 
en smart-phone, hvilket gjorde mig lidt forvirret. 

Med de gamle typer telefoner, kunne de blinde elver 
mærke telefonen og tasterne. Men på en smart-phone er 
der ingen knapper. På trods af dette, sad de der i bussen, 
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i mens de snakkede med deres venner og lyttede til mu-
sik. En af drengene var ligefrem i gang med, at spille et 
spil. Vel og mærket på en telefon uden knapper. 

De forklarede mig efterfølgende, at de kan bruge den 
samme type telefon som jeg, da deres er modificeret, 
således at telefonen ” snakker ” til dem når de scroller 
ned fra venstre til højre, eller op og ned. Det er åbenbart 
simpelt!

På vejen tilbage fra Bangkok stoppede vi, for at spise 
hos en velkendt nuddel-suppe restaurant. I mens vi alle 
var ved vores tredje skål, af de mest fantastiske nud-
ler jeg nogensinde har smagt, fortalte eleverne mig, at 
de den følgende dag skulle i arbejdstræning hos et Call 
Center : Dette måtte jeg se. 

Der var de den efterfølgende dag, alle sammen sidden-
de foran en computer, iført et headset, imens de mod-
tog den træning de skulle bruge. Endnu engang spurgte 
jeg hvordan det fungerede, og endnu engang forklarede 
de, langsomt, at ved at bruge et specielt system snak-
ker computeren til dem. Derefter kan de nemt følge 
instrukserne og håndtere 
kunderne, når deres træ-
ningsperiode er overstå-
et. 

Er det ikke fantastisk 
hvad de er i stand til? År 
tilbage ville deres frem-
tid have været, at sidde 
derhjemme og være af-
hængige af deres familie 
medlemmer til, at gøre 
alting for dem. Men nu 
om dage vil de arbejde, 
tjene deres egne penge, leve alene væk fra familien og 
det virker til, at intet kan stoppe dem. 
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at der ikke måtte smides med vand 
der, under Songkran. Men hvordan 
fortæller man flere hundrede børn, 
at Songkran er aflyst? Vi prøvede, 
men hvis de ikke kunne kaste med 
vand ved hovedindgangen, var der 
stadigvæk bagindgangen. 

Da den officielle og traditionelle 
Songkran ceremoni var ovre, var 
der et ræs mod bagindgangen. Det 
bestod af flere hundrede børn og 
medarbejdere, alle sammen iført 
deres mest farverige t-shirts.  Alle 

bærende på vandpistoler og spande ; Intet skulle stop-
pe dem i at nydeden sjoveste dag på hele året. 

Songkran, det Thailandske nytår 
der finder sted i April, var mere stil-
le end normalt i år. Primært grundet 
den vand tørke, der påvirker store 
dele af landet. Denne sæson har 
været varmere, end den har været i 
de sidste 50 år. Hvilket har efterladt 
mange af landets ris farmere, ude 
af stand til at gro og producere nok 
ris, grundet manglen på vand. Så 
det føltes ikke rigtigt, da vi skulle 
bruge hele dagen på, at kaste med 
vand på hinanden. 

Samtidig med dette, bliver en vejtunnel lige nu redu-
ceret fra 4 vejbaner til 2, lige udenfor vores hovedkon-
tor. Hvilket fik politikorpset til at give os besked om, 

Ingen vand at kaste med

I mens Pattaya og resten af Thailand, såvel som nabo-
erne, Cambodia, Laos og Myanmar, alle fejrede Song-
kran, var flere unge drenge fra Children’s Village iføl-
ge med et hundrede lokale drenge, hos et nærliggende 
tempel. Hvor de igen ordinerede som Buddhistiske 
novice munke. 
For jeg selv er dette altid en fantastisk ceremoni, at 
overvære og være en del af. Jeg ankom ved templet, 
på samme tidspunkt som hundrede af familie medlem-
mer. De var kommet for at overvære den ordinerede 
ceremoni. Som den eneste udlænding dér tiltrak jeg, 
en hel del stirrende blikke.
Drengene ventede i et møde lokale, så jeg stod der ved 
højlys dag midt i varmen, sammen med alle familier-
ne der ventede på deres sønner. 
Dørene blev åbnet og drengene skyndte sig ned af 
trapperne, da en af vores drenge fik øje på mig. Han 
tog min hånd og trak mig med ind i det store telt. Han 
sikrede sig at jeg sad på en af stolene, hvor han ef-
terfølgende knælede foran mig. Præcis som de andre 
drenge gjorde, foran deres familier. På signal fra Ab-
beden, nejede og bukkede drengene 3 gange, som tegn 

Ordineret igen på respekt. Nu var det min tur til at sidde på stolen. 
Jeg stod bag eleven som voksen, hvilket betød at mit 
job var at klippe hans hår. Ikke hele håret, men kun et 
par totter som vi samlede, kom indeni et stort blad og 
senere begravede i haven. 
Jeg skrev i et tidligere nyhedsbrev, at jeg ikke var en 
særlig god Engelsk-lærer. Men, jeg er heller ikke en 
særlig god barber, heldigvis betød stil eller frisure in-
genting denne dag. Få minutter senere tog jeg drengen 
med hen til en munk, der barberede både hans hår og 
øjenbryn af. 
Da det var ovre med barberingen, modtog drengene 
deres kåber. Hvilke munkene hjalp dem i, med stor 
taknemmelighed fra drengene. Et år bad drengene om 
min hjælp, til at få dem i deres kåber. Dette endte med 
at virke til, at tage en evighed. 
Drengene boede ved templet i 4 uger, hvor de skal 
følge strenge regler, én af dem værende at man ingen 
mad må indtage, efter klokken 12:00 om formiddagen. 
Hvilket ikke altid er nemt for så unge drenge. Dagen 
efter drengene kom ud fra templet, tog jeg dem med til 
den nærmeste restaurant, der solgte friture stegt kyl-
ling. Hvor jeg sørgede for, at vi ankom for at spise, 
blot få minutter efter klokken 12:00 denne formiddag.
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tidlige liv, med at bo i hytter bygget af gamle stykker 
træ. Hytterne er utætte hvilket betyder at der regner ind, 
samtidig med at disse hytter bliver uhyre varme om som-
meren. 
Mange af disse små børn, er børn der går hos Father Ray 
Day Care Center. 
For de fleste af disse børn er deres første tid hos os fyldt-
med tårer. Ofte er dette første gang hvor børnene, bliver 

separeret fra deres mor eller familie. Så dette er en ret 
traumatisk oplevelse for dem. At se dem ankomme om 
morgenen gør, at jeg ville ønske at vi kunne tilbyde for-
ældre et måltid mad. Nogle af disse forældre, ser ud til 
ikke at have fået et solidt måltid mad, i meget lang tid. 
Men hvis du får mulighed for at komme og besøge vores 
børn, tænker du måske med dig selv, at børnene ikke ser 
fattige eller underernærede ud. Grunden til dette er at vi 
giver dem to måltid om dagen, plus snacks ind i mellem 
måltiderne. Vi giver dem rene  uniformer  på og hver må-
ned, kommer der en sygeplejerske der giver alle børnene 
et sundhedstjek. Vi har endvidere en kollega hvis primæ-
re job er, hver eneste dag at presse flere kilo appelsiner. 
Således at alle børnene kan få en frisk kop appelsinjuice 

hver dag. 
Men derfor må vi ej forglemme, hvor fattige nogle af 
disse børn virkelig er og hvor hård en kamp det er for 
forældrene. Vi håber blot på at forældrene har mulighed 
for at forbedre deres situation, imens børnene er i vores 
varetægt. At fremtiden vil bedre og lysere end fortiden. 

I mine tidlige dage 
her hos Father Ray 
Foundation, ville jeg 
stå på den ene side af 
indkørslen hver mor-
gen, hvor alle bør-
nene ville hænge ud 
af vinduerne og give 
mig highfives, når de 

passerede mig på vej til skole. 
Om eftermiddagen ville jeg vente ved indgangen, ved 
hovedvejen, hvor jeg kunne se bussen komme kørende 
hen ad vejen. Her ville børnene også hænge ud af vindu-
erne, og råbe til mig på den modsatte side. 
I de dage var hovedvejen kun ment med 4 vejbaner, to 
på hver side. Men i dag er der 8 baner, en ny overføring  
direkte foran vores hovedkontor, er der en ny tunnel, der 
er ved at blive bygget. Jeg kan med besvær se over på 
den anden side af vejen, hvor der altid virker til at være 
problemer med trafik propper. 

Pattaya bliver ved med at vokse og det virker som om, at 
hvor end du vender dig hen, er der nye byggerier i gang 
; shopping centre, møbelforretninger, vandlande og hver 
eneste del af frit land der er, bliver brugt til at bygge nye 
moderne hoteller på.  
Fra mit skrivebord kan jeg se fortsatte strømme af tour 
guides, der bærer på grupper af kinesiske og russiske tu-
rister. Tidlig morgen i midten af byen går trafikken i stå. 
Men som byen vokser og antallet af turister stiger, kom-
mer der også flere thailændere til. De kommer fra hele 
landet for at tjene penge og forhåbentlig få en chance, for 
at gøre livet bedre 
for deres familier. 
Ved siden af de 
store 5-stjernede 
hoteller, de ny-
byggede lejlig-
hedskomplekser 
og eksklusive bu-
tikker, er der fa-
milier der stadig lever i elendighed. Børn starter deres 

Vokser sig større for hvert år
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Siden November, hvor jeg fik kon-
stateret kræft, har jeg i alt modtaget 
18 behandlinger af kemoterapi. 
Jeg rejste regelmæssigt til et hospital 
i Bangkok, hvor jeg blev i flere dage 
imens jeg modtog behandling, sam-
tidig med at jeg var under observati-
on for mulige bivirkninger. 
Hospitaler er aldrig det bedste sted 
at være, specielt ikke når man ikke 
har det godt og gerne vil være der-
hjemme. Da jeg modtog min sidste 
behandling af kemoterapi fik jeg en 
glædelig overraskelse, da 9 af bør-
nene fra Children’s Home og Chil-
dren’s Village kom på besøg. 
Jeg har kendt hver og en, af disse 
unge børn i mange år. Da de hørte 
nyheden om at jeg var syg, havde de 
flere gange bedt om lov til at besø-
ge mig. Den dag de besøgte mig på 
sygehuset, var også dagen hvor jeg 
modtog min sidste behandling, hvil-
ket gav mig lov til at tage tilbage til 
Pattaya. 
I April vendte jeg tilbage til Bang-
kok for at mødes med den læge, der 
efter flere blodprøvetagninger send-
te mig i scanning. For derefter at 
kunne fortælle mig, at behandlingen 
havde bekæmpet alle kræftcellerne i 
min krop. 
Ikke nok med dette var han også 
overrasket over, hvor godt min krop 
havde reageret på den store dosis 
medicin og kemikalier. Hvor godt 

jeg havde reageret på behandlingen, 
samt hvor hurtigt min krop havde 
kommet sig. 
Som mit energi niveau begyndte at 
stige, gjorde mine arbejdsopgaver 
det samme. Men jeg er i stand til at 
tage det stille og roligt, da jeg selv 
kan bestemme hvilket tempo jeg skal 

arbejde i. 
I midten af Juni rejser jeg til Rom, 
for at holde et kursus der omhandler 
regnskab. Derefter rejser jeg videre 
til Canada i et par måneder for at 
slappe af, men samtidig også for at 
besøge venner og familie, inden jeg 
vender tilbage til Thailand i Septem-
ber. 
Tak, for alle jeres bønner, jeres rø-
rende beskeder, jeres besøg og op-
muntrende ord. Gud velsigne jer! 
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Tilbage til skolen Opdatering
Efter hvad der virkede til at være 
den længste ferie nogensinde, var 
det den første skoledag i det nye år 
og børnene var endelig tilbage. Det 
virkede ikke kun som den længste 
ferie, det havde også været den 
varmeste sommer, i mere end 50 år. 
Men vi tror på, at børnene har nydt 
det. De brugte et par dage på en 
militær camp, hvorefter de nød 
fejringen af Songkran. Her fik de 
lov til at sove længe, spille com-
puterspil og bruge pool bordet. 
De organiserede to store fester, en 
for fødselsdage og en anden, på 
den sidste dag i ferien. Mange af 
børnene fra Children’s Village og 
Children’s Home, brugte tid på at 
besøge familie medlemmer. Vi me-
ner at det er utroligt vigtigt for bør-
nene, at holde kontakten med deres 
familier. 
Da den første skoledag startede 
efter ferien, virkede de fleste af 
børnene glade for at være tilbage 
i skolen igen. De var alle så flotte 
i deres nye skoleuniformer, hvor 
børnenes navne skal være broderet 
ind i. 
Mens vi så på alle børnene dag de 
kravlede ind i bussen, smilede de 
alle sammen. 
På nær en lille pige der skulle starte 
i skole for første gang. Hun havde 
ikke lyst til at skulle hen på skolen, 
hvilket også resulterede i tårer. På 
et tidspunkt blev hun halvt båret 
og halvt trukket med ind i mini-
bussen, der skulle kører hende den 
korte tur hen til hendes nye skole. 
Til sidst begyndte hun at slappe af 
og sagde ” jeg tager derhen i dag, 
men ikke i morgen ”. Hun ved bare 
ikke, at hun har 12 år tilbage før 
hun er færdig med at gå i skole. 


