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Lad os forlade 			
Arken, søstre
Sr. Mariaelena Aceti
Generalrådet

at lægge tomme ord til. Måske
kunne jeg bare skrive: ”2021…
søstre, associerede – hvad siger
I, skal vi gå ud? Det er faktisk alt
jeg har at sige. Og måske ender
jeg med at tilbyde dig en historie
om en drøm. En drøm, hvor jeg
selv og du kommer ud som ”fra

D

et er krævende at være i
frontlinjen. Hver gang jeg
føler ansvaret, spørger jeg
mig selv: hvad skal sige, der
er acceptabelt i hvert fald med
hensyn til autenticitet, i sådan en
fremtrædende position? I tider med
pandemi, bliver dette spørgsmål
endnu mere presserende. I denne
uendelige isolation bliver medierne
oversvømmet af appellerende
fortolkninger, der imidlertid ikke
ser ud til at lede til forandring i
praksis. Selv i de katolske medier,
hvor ordenskvinder faktisk har en
stemme, har jeg fundet oplysende
og kreative refleksioner i de
seneste måneder, der alligevel
stopper ved diagnosen. Men jeg
har tænkt over, om der er en
spirende kraft i dette.
Når det er sagt, så skulle jeg
måske i ærlighedens navn forholde
mig tavs. Der er en stor risiko for
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Jeg opfatter den fase med
forberedelse af Generalkapitlet
– en tid der også er fyldt med
Provinskapitler – som et år af
nåde. Jeg spørger mig selv:
hvordan kan vi undgå ”at drukne”
i dokumenter – for at bruge
stormfloden som billede – samt
undgå at sprede vores energi i
sterile genlæsninger og i stedet
skabe nye ideer, som forberedelse
til et Generalkapitel med fokus på
virkelig forandring? ”Forandring”
er faktisk ikke længere et råb fra
en ensom stemme. Forandring
er bydende nødvendigt, og den
resonerer i alle dele af samfundet.
Selv indenfor ordenslivet ser det for
mig ud til, at den flod, der tidligere
adskilte dem, som tilsluttede sig
”nyt er smukt” og ”forandring er
et livsvilkår”, fra dem, der tænkte
”forandring for forandringens
skyld leder til ødelæggelse” og
som tænker, at forandringer
kun skal ske, når de er strengt
nødvendige, og de skal foretages
på den mindst smertefulde
måde, tørre ud, og de to grupper
kommer hinanden nærmere. På
videokonferencer i UISG og andre
religiøse konferencer sætter flere
og flere i dag spørgsmålstegn
ved de strukturer, som har givet
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sikkerhed i ordenslivet i fortiden og
fremsætter hypoteser om et total
redesign af projektet.
At give plads til kreativitet og
at støtte dem, der tør forandring,
er nyt for os. Eller i hvert fald
den autoritet, som de resonerer
med iblandt os med, er ny; som
om vi ikke har nogen anden vej
ikke bare som individer, men som
en krop. Det er ord, der skaber
håb, fordi de smager af friheden i
begyndelser, da der ikke var nogen
sikkerhed at befri os selv fra,
fordi der var ingenting – alt måtte
opbygges.
Men disse nye handlinger,
som vi gerne vil se spire,
er starten på en rejse, som
pandemien – håber vi – virkelige
har sat gang i. Det første skridt er
at acceptere ”den fælles erfaring
af forvirring”. Ikke som individ,
men som fælles erfaring. En
erfaring som Francoise Varillon, SJ,
ikke er bange for at definere som
”en vej der kan lede os tættere til
ren tilbedelse”, og dermed bringe
os i sandhed tættere på Gud og
på livet. Pandemien har givet os
et enormt skub i den retning, for
aldrig har vi været så meget ”i tråd
med”, hvad som helst på jorden,
og aldrig har vi alle sammen været

så ”forvirret”. Vi håber, at vaccinen
vil fjerne virussen, men ikke
slukke det spirituelle potentiale. Et
potentiale som vi vil være i stand til
at samle på vores Provinskapitler
og Generalkapitel og gå dybere
ind i.
Det andet skridt er at gå ud i
gaderne og ud i Skaberværket
og lytte til livets råb, berøre og
lade os selv blive berørt af de
meste skrøbelige og sårede.
Måske ser vi ikke det nye kald, vi
håber spirer mellem os, fordi vi
har for travlt med at se indad, at
se efter strukturer, vi er nødt til
at forandre, hvad vi skal beholde,
og hvad vi skal skille os af med.
Det hjælper heller ikke at have en
ledelse, der støtter forandring, hvis
drivkraften til forandring mangler,
hvis drømme og visioner mangler.
For mig ser det ud som om, at
svaret skal søges ”udenfor”, men
ikke set gennem kommunitetets
vindue, via fjernsynet eller ved
computerskærmen – jeg mener
virkelig udenfor! Jeg håber, at vi i
disse måneder med forberedelse
til Generalkapitlet, vil ”komme og
gå” og sende duen ud (Første
Mosebog 8:6) og være klar til at
gå ud så snart ”vandet har trukket
sig tilbage”!
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Vand er liv
Sr. Malati Devigowda
Tanzania

I

Songea nær Ruvuma-floden, der
ligger i det sydlige Tanzania,
har hver person brug for 20
liter vand hver dag, men de får
kun 5 liter hver dag. Vi erfarer,
hvor vigtig Ruvuma-floden er
for afvandingssystemerne i
syd, og den sikrer et passende
vandniveau under monsunen,
som den er afhængig af. Alligevel
mangler næsten 50% af de
fattige og store institutioner, selv
os i byerne og vores søstre, der
bor i landsbyerne i nærheden,
rent vand til at drikke og til andre
formål.
Om sommeren tørrer de
fleste brønde ud, og vandniveauet
falder markant. Tanzania er
velsignet med bjerge, dale, vilde
dyr, kostbare stene og mineraler,
men landet mangler tryk på
vandet. I landsbyer, der ligger
langt fra vandstrømmene – typisk
i skove og dale – er det svært at
få adgang til vand.
I år har det været meget
vanskeligt, fordi monsunen
lod vente på sig, så vi tog
ansvaret på os og var ekstra
opmærksomme på at spare på
vandet. Søstrene bruger vand,
som er blevet samlet op udenfor
og som ikke er filtreret eller
behandlet. Dette vand bliver brugt
til opvask, tøjvask og rengøring.
Vi oplever nogle gange meget
stor knaphed på brøndvand, så
det vand sparer vi på.
Vi – Sankt Joseph Søstre af

Chambéry – har missioneret i 21%
af landsbyerne, og af dem har
over halvdelen forbedret deres
vandforsyning. Alligevel kommer
det meste vand fra overfladevand.
Selvom vandpumper er ret
almindelige, er det under 60% af
befolkningen, der kan håndtere
disse maskiner. Faktisk anser 89%
af befolkningen i regionens 269
landsbyer stadig de traditionelle
vandkilder som et vigtigt element
i vandforsyningen. Opsamling af
vand ved traditionelle vandkilder
er en social begivenhed med et
stort antal mennesker samlet for at
bade, vaske og vande husdyr. Og
konsekvensen af det, er, at der er
en betragtelig forurening af disse
vandkilder.
Et større problem end
afstanden til det nærmeste vand,
er tilgængeligheden til vandet.
Selve landskabet er udfordrende,
fordi vandkilderne ofte er i bunden
af en stejl dal. Det er virkeligheden
for næsten 90% af landsbyerne,
og 30% af dem har højdeforskelle
på mere end 50 meter. Dette vand
bliver brugt til opvask i køkkenet
og genbrugt til planter, mens
brøndvand er skattet og bliver

brugt som drikkevand.
Eleverne på kostskolen ved
Sankt Joseph Centret står også
overfor mange problemer med
vandforsyningen. Vi retter deres
opmærksomhed mod deres
vandforbrug, da det er en konstant
kamp for alle. Både søstre og
ansatte ser og erfarer problemet.
Eleverne bliver overvåget, da
der er en begrænset mængde
vand til dem hver dag. Eleverne
bliver opfordret til at bruge 4
liters spande. Vi beder dem om
at bruge mindre tøj og hellere
skoleuniformer end kulørte kjoler.
Skoleuniformer sparer tid og vand,
og det er vigtigt, fordi vi er vidne til
mange steder, der ikke har noget
vand. Børnene har ikke toiletter
med skyl, da det bruger en masse
vand. Opvaskevand bliver brugt i
bananplantagen.
Opsamling af regnvand var
der ikke planer om tidligere, da vi
ikke havde nok penge. Men siden
sidste år har vi lavet cisterner til at
opsamle regnvand i, og det bliver
brugt til forskellige formål.
Vi husker på, at “MAJI NI
UHAI” betyder “VAND ER LIV” på
swahili.
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Min økologiske have
Sr. Fabiyola Morris
Nirmala-provinsen, Indien

J

eg er vokset op med at se min
mor holde en velholdt baghave,
der gav forskellige grøntsager,
som vi brugte til dagligt. I
weekenderne skulle jeg hjælpe
hende med at fjerne ukrudt og
vande dem. Disse opgaver løste
jeg halvhjertet. Min lille sjæl var
ikke klar over, at jeg drog omsorg
for naturen.
En dag sidste år fik jeg helt
impulsivt den ide at anlægge en
køkkenhave. Jeg ville lave noget
udenfor, da det er en form for fritid,
jeg nyder og som bringer mig tæt
på naturen. Jeg vidste absolut intet
om at passe en have, så jeg fandt
nogle personer, der var i stand til
at give mig ideer, og vi diskuterede
det, jeg gerne vil i gang med.
Jeg lavede en plan for at skabe
en flot køkkenhave og var meget
begejstret for den. Bearbejdning af
jorden og udplantning blev udført
med præcision. Dér begyndte min
kærlighed til haven. Selvom jeg
startede med at plante meget sent
på sæsonen, fik jeg det smukkeste
udbytte af grønne bønner, okra,
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Blomkål i sr. Fabiyolas have

salater, græskar, auberginer,
broccoli, blomkål, kålblade og
tomater. Nu glæder jeg mig over
muligheden for at plante flere
grøntsager.
Så hvis du er bare det
mindste interesseret i
havearbejde, er det værd at
dyrke en have. Smagen af en
frisk tomat fra haven kan slet ikke
sammenlignes med en købt i et
supermarked, for den har ingen
smag. Den måde, som leverancen
af grøntsager til supermarkeder
er indrettet på, betyder, at de
ofte er blevet produceret mange
kilometer væk, så der kan være
mange dage mellem høsten og
dit bord. Denne proces går ofte

ud over kvaliteten.
Selvom det at dyrke dine
egne grøntsager kan virke
overvældende for nogle, er det
faktisk meget enklere, end det
lyder. Selv hvis du ikke har en have,
overvej at lave en have på en
terrasse eller måske en indendørs
krydderurtehave i en vindueskarm.
Du vil blive overrasket over, hvor
mange tomater og peberfrugter du
kan dyrke i en potte!
Hvis du har naturen som din
største bekymring, vil du blive dens
bekymring.
Med Joel Osteens ord: “Når
du fokuserer på at være en
velsignelse, sørger Gud for, at du
altid bliver velsignet til overflod.”
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Omsorg for vores fælles hjem
Sr. Anari Felipe Nantes
Brasilien

M

iljøbeskyttelse er en opgave
for staten, sociale
organisationer og enhver
borger. Det kræver opmærksomhed
og omsorg for, hvad der sker
omkring os. Kun dem, der udvikler
en følsomhed overfor at beskytte
og forsvare livet, er i stand til at
erkende og kæmpe for truet liv
i alle dimensioner. I slutningen
af 2020 blev beviset for dette
erfaret af Sankt Joseph Søstrene
Olga Manosso, Marília Carra og
Neusabete Sant’Ana de Freitas
samt associerede i Itamaratibosættelsen i Brasilien (Ponta
Porã/Mato Grosso do Sul).
Itamarati er den største
reformbosættelse med landbrug
i Brasilien. Den blev overgivet til
landarbejdere i 2003. Bosættelsen
består af 57.000 hektar land, og
heraf er 800 hektar et permanent
beskyttelsesområde. Det er
indbyggerne selv, der har ansvaret
for vedligeholdelse og pleje af
området. Det skal understreges,
at de særligt beskyttede områder
ligger strategiske steder i
beskyttelsesområdet – for
eksempel der hvor der er kilder,
vandfald, floder, vandløb og
damme. Det nationale institut for
kolonisering og landbrugsreformer
lancerede det overordnede
projekt ”Novos Campos” i 2010,
og garanterede ressourcer
(2,3 millioner danske kroner/
R$ 2 millioner) til alle den slags
bosættelser med henblik på
at genopbygge de beskyttede
områder. Indbyggerne siger, at de
har været i stand til at købe mange

Itamarati-bosættelsen

kimplanter af oprindelige sorter til
genetablering af skovområder.
Alt gik godt indtil anden
halvdel af 2020, hvor nogle af
disse særligt beskyttede områder
blev invaderet af ukendte
mennesker, der ankom og satte ild
til vegetationen, byggede hytter og
startede med at bearbejde jorden,
så der kunne dyrkes sojabønner
i den. Indbyggerne reagerede og
startede en konflikt. De brugte
endda skydevåben. Situationen
blev uholdbar, og de bad
myndighederne om at fordømme
situationen, men det havde
ingen effekt. Et valg nærmede
sig, og alt blev sat i stå ud over
muligheden for at skrive klagen.
Det var årsagen til et oprør iblandt
indbyggerne, fordi de satte deres
egne liv på spil, og ingen gjorde
noget for dem.
En af de associerede, der
også er en af de indbyggere,
som er ansvarlige for plejen af et
af de invaderede områder, delte
problemerne med søstrene. Det
var i den proces, at ideen om at
kontakte pressen og bede dem om
at offentliggøre en fordømmelse
af, hvad der foregik i alle de
beskyttede områder. Det faktum, at

bosættelsen lå i en grænseregion
og mange grupper var involveret
– herunder folk fra Paraguay
– skabte frygt og gjorde folk
handlingslammede. Heldigvis var
det muligt at finde nogen, der var
villige til at skrive om situationen.
Efter artiklerne var
offentliggjort, blev de ved med at
kontakte de offentlige myndigheder,
der har ansvaret for efterforskning
og straffe i miljøstraffesager.
Men miljøpolitiet gik først i aktion
efter valget. Mandagen efter
valget startede eftersøgningen
og beslaglæggelsen i hele
bosættelsen. Adskillige personer
fik bøder, hytterne blev fjernet,
maskiner blev beslaglagt og
efterforskningen er i gang for
at finde dem, der er ansvarlige
for disse kriminelle handlinger.
Vi håber, at myndighederne fra
nu af vil forpligte dem selv til
den permanente beskyttelse af
områderne. Hvis de ikke gør det,
vil indbyggerne komme til at stå
overfor disse gruppers kriminelle
handlinger.
Lad denne erfaring inspirere
os til at blive endnu mere forpligtet
til at forsvare livet og beskyttelse
af vores fælles hjem.
CSJournal l År 2021 - nr . 1
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Forsvarer for
de marginaliserede
Sr. Neha Choorathuruthel
Tanmaya-provinsen, Indien

P.

Stan Swamy, SJ, er blevet
arresteret og tilbageholdt
af det nationale
efterforskningsagentur
på baggrund af påståede
beskyldninger om, at han er en del
af den forbudte Maoist-gruppe,
der organiserede en voldelig
demonstration i Bhima-Koregaon
i delstaten Maharashtra i det
vestlige Indien. Det står klart, at
det regerende ”Indiens Folkeparti”
(hindunationalistisk parti - BJP)
er bange for en almindelig
mand som den 83-årige P. Stan.
Hans styrke kommer ikke fra en
sekterisk ideologi, men fra værdier
og idealer hentet fra den hellige
forfatning for vores land. P. Stan
repræsenterer ikke et snævert
religiøst værdisæt, men har viet
hele sit liv til ligestilling af Adivasisfolket – det vil sige de oprindelige
folk i Indien. De er frataget deres
basale menneskerettigheder.
Det står klart, at det
regerende parti er foruroliget over
P. Stans indflydelse på livet iblandt
stammefolk i Jharkhand. Hele
verden har fordømt arrestationen
af P. Stan Swamy. Beviserne er
fabrikerede, og de beskyldninger,
der rettet mod ham, er grundløse.
Regeringen hører ingenting, dens
øjne er lukkede overfor sandhed,

6
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P. Stan Swamy, SJ

retfærdighed, menneskerettigheder
og sekularisme. Alle, der
siger regeringen imod, bliver
stigmatiseret som anti-national.
Hvor er vores fundamentale
rettigheder – vores ytringsfrihed?
Minoriteters menneskerettigheder
er ikke til diskussion. Regeringen
forholder sig tavs og prøver diskret
at udslette minoriteter og aktivister
fra landet.
Den aktuelle situation
handler om meget andet
end det, som øjet kan se.
Regeringen samarbejder med
fundamentalistiske organisationer.
Når de fremsætter falske
dagsordener, ødelægger de de
demokratiske værdier, selvom det
er de principper, de praler med.
Enhver, der ikke tilslutter sig til
ideologien, som det regerende
parti har, er truet, og minoriteterne
er tvunget til at leve i usikkerhed.
Det er et direkte angreb på vores
fundamentale ret til sikkerhed. Bag

løftet om ”ét Indien, ét valg” er der
skjult en dagsorden om at skabe
vejen for én religion (hinduisme),
én leder, én forretningsstruktur
med underkastede bønder og
en økonomi, der ikke har et
menneskeligt ansigt. Hvis dette
bliver virkelighed, vil det true
forskelligheden i vores nation.
Og vi risikerer at tabe et fredeligt
og udviklet Indien, som var den
grundlæggende tanke bag vores
forfatning.
Vi, der har afgivet løfte om at
leve efter sandhed og retfærdighed
kan ikke gå baglæns. Vi vil kæmpe
for sandhed og retfærdighed.
Vi står side om side med Stan.
Når en ”Stan” bliver uretfærdigt
fængslet, så vil hundredvis af
”Staner” vise sig motiveret af
ånden i vores forfatning samt af
de visionærer i vores nation, som
støtter stammefolkene. Vi tror
stadig på vores forfatning og på
de fundamentale rettigheder. Vi har

tillid til højesteret, og vi tror på
Mahatma Gandis veje. Vi vil leve
idealet om, at ”Sandheden alene
sejrer”. Arrestationen af Stan har
fået mange mennesker til at søge
sandhed, retfærdighed og støtte
kampen for menneskerettigheder.
Vi har givet løfte om at leve for
at forbedre vilkårene for den
anden og for det fælles gode for
hele menneskeheden. Vi er helt
sikkert motiveret af P. Stans ånd
og de, der som ham, arbejder i
afsidesliggende hjørner af vores
land. De arbejder utrætteligt for
de underprivilegerede. Vi taler
for fred og kærlighed ligesom
Kristus og ingen kan stoppe os.
Hændelsen er en drivkraft til at
forpligte os selv og til at arbejde
for et samfund, hvor der er plads
til alle.

Folk kræver retfærdighed for P. Stan

Er det her ikke en tid til at
undersøge og tilslutte sig den bitre
virkelighed for vores brødre og
søstre, der er marginaliserede og

som lever i periferien? Når vi står
over for hændelser som disse, og
hvis vi ikke rejser os og forsvarer
de fattige, hvem vil så?

Sankt Joseph Søstre af
Pinerolo i Brasilien
Søstre i kommuniteterne i nordøst
Brasilien
Brasilien

K

ongregationen af Sankt
Joseph Søstre af Pinerolo,
der er i en proces med
henblik på sammenlægning med
Kongregationen af Sankt Joseph
Søstre af Chambéry, har været til
stede i den nordøstlige region i
Brasilien i over 40 år. Lige nu har
de fire kommuniteter, der er på
mission i forskellige virkeligheder.
I 1975 udråbte Pave Paul VI
året til et ”Helligt år med fornyelse
og forsoning”. Som svar på denne
appel besluttede Kongregationen

Pinerolo-kommuniteter i Brasilien – sr. Sally er på besøg via internettet

af Sankt Joseph Søstre af Pinerolo
sig for at udtrykke solidaritet
gennem konkret handling. Tre
søstre blev sendt til Cicero
Dantas, Bahia, der var en region

med alvorlige økonomiske og
sociale problemer: fattigdom, sult,
analfabetisme, sygdomme, høj
børnedødelighed, arbejdsløshed
og få fremtidsudsigter for unge
CSJournal l År 2021 - nr . 1
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mennesker. Søstrene stod
over for denne virkelighed og
begyndte et ydmygt arbejde
med evangelisering og
læseundervisning for unge og
voksne.
Guds befriende ord blev der
læst og reflekteret over i
små grupper, og de fattige
og landarbejderne bød det
velkommen. En stor indsats i
evangeliseringsarbejdet kom fra
den nationale bevægelse BCC, som
søstrene hjalp med organiseringen
af i regionen.
Den manglede hjælp til syge
ledte til, at sr. Dolores tilbød sin
hjælp som sygeplejerske på et lille
fødselshospital. Hun bliver husket
med hengivenhed og taknemlighed
selv i dag, hvor der er gået 23
år siden, hun vendte tilbage til
Italien i 1997. Frem til i dag kan
den mission, som Sankt Joseph
Søstrene er på i den lille region i
Bahia, karakteriseres som følger:
evangelisering, undervisning
og promovering af menneskets
værdi. I Cristinápolis/Sergipe har
vi et uddannelseskommunitet,
hvor meget af tiden er helliget
studier og uddannelse. Søstrenes
missionsaktiviteter er noget
begrænset. Vi arbejder med
pastorale aktiviteter for børn,
katekese, Ordets gudstjeneste,
Bibelgrupper, besøg hos familier
og i landbrugsområder samt med
kaldsarbejde. Vi følger ”Projekt
Opvågnen”, der støtter børn, som
er sårbare socialt set. Vi vejleder
studerende efter skole og tilbyder
supplerende aktiviteter, sport og
afslapning. Projektet tilbyder også
et kursus i udskæring og syning
til to grupper af kvinder og målet
er at skabe muligheder, der kan
give en indkomst til husstanden. I
tillæg til at skabe nye muligheder
er der plads til samtale, refleksion
og bøn.
I 33 år har søstrene været i
Joaquim Gomes og Maceió,
8
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Alagoas, hvor de bliver ved med at
så de frø, der er mulige for deres
lille kommunitet. De er involveret
i katekese, i grupper, der hjælper
de fattige, menighedsarbejde med
unge og ældre samt gudstjeneste.
De besøger sengeliggende og
lammede patienter, lytter til dem
og hjælper de fattige familier.
Derudover har de over årene
skabt en gruppe af associerede,
og i dag er der to grupper
associerede, der har givet tilsagn,
som er begejstrede og forelsket i P.
Médailles karisme.
For at hjælpe regionen

forsøger søstrene at blive ved med
at drive en børnehave for børn
mellem 3 og 5 år samt projekter
for børn og unge mellem 7 og 17
år. Tilsammen når de ud til 450
deltagere i fire centre i de mest
sårbare områder af byen.
I marts var de nødt til at
lukke skolen i Maceió i området
kaldet Ponta Grossa. Nu bliver
stedet brugt til møder for mødre.
På grund af pandemien bliver
disse møder holdt i mindre
grupper, hvor de læser i Biblen.
Med hjælp fra nogle NGO’er bliver
de også tilbudt mad.

Kommunitetet Cícero Dantas, Bahia

Gå gennem periferien
Sr. Pratima Kulathunkal &
Sr. Laveena D’Souza
Tanmaya-provinsen, Indien

G

ulab Ganj er en landsby i
Madhya Pradesh i det
centrale Indien med en samlet
befolkning på 1844 personer. De
fleste er beskæftiget i landbruget.
De høster afgrøder to gange
om året: vinterafgrøder (Rabi)
og efterårsafgrøder (Kharif).
Efterårsafgrøder er primært ris,
majs, sojabønner og peanuts,
mens vinterafgrøder er hvede,
bælgfrugter, sennep og andre ting.
Både kastesystemet og
godssystemet er meget stærke
strukturer. Godsejerne ansætter
arbejdskraft, der er rejst dertil,
fordi de ikke vil have folk fra de
lavere kaster til at arbejde på
deres marker. På grund af det
kæmper de lokale folk for at
overleve.
Da de rige mænd har
monopol i samfundet, bliver disse
landsbybeboer udnyttet økonomisk
og holdt fra alle muligheder for
at involvere sig i politik. Selvom
der historisk er blevet givet visse
muligheder til disse undertrykte
grupper, er de ikke i stand til
at samarbejde og kæmpe for
deres rettigheder sammen med
de lave kasters repræsentanter
i regeringen. De er som små
hundehvalpe i de riges hænder.
I samfundet er der ulighed
mellem kønnene, kvinders
eksistens er ubemærket og
deres stemmer bliver ikke hørt.
De fleste kvinder er analfabeter
og er begrænset til at tage sig
af gøremål i hjemmet. De er

Kvinder lærer at designe armbåndene

afhængige af mændene, der
bruger deres arbejdskraft og dem
til deres fornøjelser. Det er ikke
usædvanligt, at disse kvinder bliver
voldtaget af mænd fra de høje
kaster.
Landsbyen Gulab Ganj er ikke
blevet nævnt i nogen
regeringsplaner og projekter.
Skolerne, der mangler struktur
og overvågning, er enten tomme
eller har færre end tyve børn med
dårligt uddannede lærere.
Midt i alt dette kastede
Søstre af Sankt Joseph (Tanmayaprovinsen, Indien) sig ud i denne
mission i 2019. På nuværende
tidspunkt bliver sr. Dorothy
Beck, sr. Pratima Kulathunkal
og sr. Madhu Kapil ved med at
besøge familier for at gøre dem
opmærksom på deres rettigheder
og andre anliggender. Det første
skridt var at gøre kvinderne
økonomisk stabile. Med støtte fra
Kongregationen organiserede
søstrene et kursus i at lave
smykker. Faktisk meldte 15 kvinder
sig, men 8 fuldførte de ti dages
kursus og fik kursusbeviser.
Kvinderne var ivrige og
nysgerrige efter at få nye
færdigheder og var fast besluttet
på at give sig i kast med denne

handel med smykker. I sin
refleksion sagde sr. Dorothy
Beck: ”Disse kvinder fik ikke bare
færdigheder, men de tog initiativ til
at kontakte små butiksejere for at
skaffe råmaterialer og for at få et
marked til de færdige produkter.”
Og videre tilføjede hun: ”Ved siden
af at få selvtillid har de udviklet
et positivt syn på deres liv. For de
fleste af dem var det den første
mulighed for at være uden for
deres hjem”.
For sr. Pratima var det en
anden form for kursus, og det
krævede, at hun skabte en
atmosfære af tillid for at samle
disse kvinder. Hun gav udtryk for
tilfredshed med kurset ved at
sige: ”Selvom det er det første
kursus i denne landsby, føler jeg
glæden ved at række ud til disse
marginaliserede kvinder. Langsomt
skabte vi opmærksomhed og
overbeviste dem om, at det var
muligt at skabe forandringer
gennem dem”.
Både sr. Dorothy Beck og sr.
Pratima har store forhåbninger og
planer med at række ud til disse
marginaliserede kvinder. Med stor
sikkerhed siger de: ”Vi udvider
vores mission med mennesker i
periferien”.
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En ny erfaring
Sr. Elisabeth Guo
Sankt Joseph Søster i Kina

H

vilken glæde det har været,
at det var muligt at deltage
i Provinskapitlet, der fandt
sted den 31. december 2020,
for at vælge delegerede til
Generalkapitlet i 2021. Jeg er
meget taknemlig over sr. Jona
(Provincialpriorinde i Frankrig
og Belgien) og hendes råd for
at tillade mig at deltage i dette
Kapitel som tilhører. For mig var
det en ny og vigtig erfaring.
Jeg mener en ny erfaring,
fordi det var første gang i mit
ordensliv, at jeg deltog i et
Provinskapitel i en international
Kongregation, da der skulle
vælges delegerede til
Generalkapitlet. Jeg er medlem
af en Kongregation knyttet til
et bispedømme, og vi er ca. 30
søstre, så vi har ikke behov for at
vælge delegerede til at deltage
i et Generalkapitel, fordi alle
søstre, der aflagt deres evige
løfter, deltager.

Det, jeg lagde mærke til,
var søstrenes aktive deltagelse.
Selvom nogle søstre ikke
kunne komme på grund af
sundhedsrestriktioner, deltog de
gennem bøn. Uanset alder (også
de ældre søstre) deltog aktivt i
dagen, som var intens. De viste
et godt eksempel på ansvarlighed
over for hele Kongregationen.
Min anden pointe er at
lytte. Det var ikke bare at lytte til
Guds stemme ved at påkalde sig
Helligånden, men det var også at
lytte til hinanden. Kandidaterne
til at blive delegerede kunne
frit udtrykke deres tanker og
bekymringer. Kapitelsamlingen

modtog dem med stor respekt
uden kritik og fordomme. Det
afgørende valg sluttede i fred og
glæde – et klart tegn på Guds
tilstedeværelse.
Jeg er taknemlig for, at Gud
har ladet mig blive i Frankrig. Der
er ingen tvivl om, at pandemien,
der har holdt mig i dette land, er
ansvarlig for denne velsignede
forsinkelse. Jeg er taknemlig for
Provincialpriorinden, Provinsrådet
og alle søstrene i Provinsen for
at have taget i mod mig og for at
have givet mig tilladelse til at få
denne smukke erfaring iblandt dem
og også for, at det har været muligt
at dele livet i visse kommuniteter.
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