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Hedensted

I sommeren 2012 byttede 
den uddannede tømrer 
Michael Nielsen sin tryg-
ge hverdag i St. Dalby ud 

med et komplet anderledes 
liv i den honduranske ho-
vedstad Tegucigalpa.

Gennem det velgørende 
projekt Manos Extendidas - 
udstrakte hænder - har han 
nærmest uafbrudt lige siden 
hjulpet gadebørn og udsatte 
unge mennesker med at læ-
se og skrive, uddelt mad til 
den fattigste del af befolk-
ningen og givet en hånd til 
dem, der har været klar til at 
tage det første skridt selv - 
eksempelvis ud af kriminali-
tet eller stofmisbrug.

Egentlig var det kun pla-
nen at tage afsted på et en-
kelt ophold. Alligevel varede 
første besøg i landet 10 må-
neder, og efter en velover-
stået jul og nytår hos famili-

en i St. Dalby er han på 24. 
måned nu atter vendt tilba-
ge til sin anden familie i 
Honduras.

- Jeg kan kun nyde livet i 
nuet, hvis jeg ved, at jeg er 
noget for andre. Selvfølgelig 
er det fedt at køre gocart 
med gutterne, men man må 
kunne udnytte livet og tiden 
på bedre måder end ved ba-
re at behage sig selv. Jeg lig-
ger kun i sengen og tænker 
over, hvor fantastisk livet er, 
hvis jeg har givet en form for 
værdi til andre - og det kan i 
højere grad lade sig gøre i 
Honduras, siger Michael 
Nielsen.

Størstedelen af hans ar-
bejde foregår i tæt samar-
bejde med gadepræsten Al-
vin, med hvem han også un-
derviser i sin kristne tro.

Derudover foregår hver-
dagen meget i projekter, for-

trinsvis som den ansvarlige 
for at bygge huse.

Hvor er ”hjemme”?
Efter mere end to år i Hon-
duras har Michael Nielsen 

efterhånden nået et punkt, 
hvor han har svært ved at 
definere, hvor ”hjemme” er.

I øjeblikket bor han hos en 
familie, han føler sig godt til-
pas sammen med, og det 

har været altafgørende for, 
at han heller ikke lider no-
gen afsavn. Både socialt og 
personligt er behovene 
nemlig opfyldt.

- Nogle gange undrer jeg 

mig over, at jeg savner så 
meget at komme til Hondu-
ras igen. For den følelse har 
jeg ikke, selvom jeg har væ-
ret et år væk fra Danmark. 
Det er nok, fordi jeg altid 

Michael har to hjem - og intet

Sådan ser et af de huse  ud, som Michael Nielsen har ansvaret for 
at bygge i Honduras. Privatfoto

En af de vigtigste opgaver  i Honduras er at uddele mad til de 
fattigste børn. Privatfoto

Den danske dagligdag  har aldrig sagt Michael Nielsen noget. frem for villa, volvo og vovse lægger han vægt på at være noget for andre.

 n I verdens farligste land, Honduras,  føler 24-årige Michael Nielsen sig godt tilpas med muligheden for at præge  
befolkningens liv i positiv retning
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Hør også om The 
Big Bang og tag 
med på 
pilgrimsvandring

hedensted - FOF har netop 
udsendt sit forårskatalog 
med godt og vel 400 mulig-
heder. Kataloget dækker 
Horsens, Vejle og Heden-
sted kommuner, og dermed 
har folk i Hedensted gode 
muligheder for at finde det 
rigtige kursus, hvad enten 
man vil lære sprog, være 
kreativ eller få ny viden.

Et nyt foredrag hos FOF er 
”Børn og angst” i Hedensted 
6. april. Laila Felicia Vester 
Nielsen henvender sig til for-
ældre, der har et barn, som 
bekymrer sig om mangt og 
meget. Hovedpine, ondt i 
maven ved sengetid og ved 
dagens start? Har barnet 
svært ved at komme i insti-
tution eller skole, sove selv, 
møde hunde - eller svært 
ved at være alene på værel-
set eller hos en ven? Så kan 
det handle om, at angsten 
har overtaget.

Denne aften kan forældre 
få indsigt i angstens verden. 
Laila Felicia Vester Nielsen 
fortæller en personlig beret-
ning og tager forældrene 
med på rejsen ind i forståel-
sen af angsten og især, hvor-
dan den unge kan hjælpes.

Pilgrimsvandring
FOF har pilgrimsvandring i 
Portugal med Santiago de 
Compostela som mål.

Der er afrejse 12. maj og 
hjemkomst 20. maj. Delta-

gerne oplever de mest spæn-
dende strækninger på Cami-
noen i Portugal. Ni dage, 
ophold på nyt hotel hver af-
ten, 83 km til fods – og bus-
sen er i nærheden, hvis der 
er brug for den. Hurtig til-
melding er nødvendig.

The Big Bang
Børge Svane Nielsen holder 
foredrag 9. marts i Heden-
sted om ”The Big Bang”.

Han vil fortælle om en my-
stisk verden af kvarker, gluo-
ner og mørkt stof. Samtidig 
bevæger foredraget sig til-
bage i tid til de første brøk-
dele af et sekund efter Big 
Bang, da hele verden kunne 
rummes i en fodbold.

FOF samler brugt tøj
Som noget nyt i år er FOF 
gået i samarbejde med flere 
organisationer i Hedensted 
Kommune, fortæller leder 
Anne Zibrandtsen.

- Vi arbejder sammen med 
Røde Kors, Red Barnet i He-
densted, Home-Start He-
densted og Fritid til Alle.  Vi 
vil skabe et samlet sted for 
køb af brugt sports- og fri-
tidsudstyr samt sports- og 
fritidstøj. De vil gøre det let-
tere at få adgang til billigt tøj 
og udstyr til fritidsaktivite-
ter.

- Enhver har nu mulighed 
for at donere sit brugte 
sports- og fritidstøj eller ud-
styr hos FOF i Horsens og 
Vejle. Enhver kan lægge tøj 
og udstyr i den opsatte kas-
se, der står i caféområdet. 
Så sørger FOF for den videre 
formidling.  HYTTEL

FOF har 
kursus om 
børn og angst

FOF har pilgrimsvandring  i Portugal med Santiago de Compostela 
som mål.  arkivfoTo

”Jeg føler mig ikke rodløs - men nok splittet mellem to verdener 
og to kulturer.”

Michael NielseN

Tekst: Lennart 
Poulsen
lepo@hsfo.dk

Foto:  
Martin Ravn
mr@hsfo.dk

ved, at Danmark er mere 
uændret - jeg ved, hvad jeg 
kommer tilbage til, og at 
dem, jeg holder af, er trygge 
og kan klare sig. Med Hon-
duras føler jeg omvendt, at 
jeg går glip af mere, og dem 
jeg kender, kan være flyttet 
på kryds og tværs i mellem-
tiden. Jeg ved, de har mere 
brug for min støtte end i 
Danmark, og det gør det 
svært at være væk ”hjemme-
fra”, siger den 24-årige vo-
lontør.

Spørgsmålet er nok også 
snarere, hvor Michael Niel-
sen passer bedst ind. Svaret 
vævrer fortsat, da hverken 
Danmark eller Honduras af 
vidt forskellige grunde by-
der på det perfekte match.

- Eftersom jeg ikke er eg-
net til at klare en almindelig 
hverdag og arbejdsliv i Dan-
mark, føler jeg mig ikke helt 

hjemme i Danmark. Men i 
Honduras vil de også altid 
kigge anderledes på mig. Jeg 
vælger at se på det ved, at 
mit hjem er mere i menne-
sker end i steder. Mit hjem 
er familie og venner - både i 
Danmark og Honduras, si-
ger Michael Nielsen.

Alle kender en, der  
er blevet dræbt
At det lige netop blev Hon-
duras, Michael Nielsen rej-
ste til, skyldtes erfaringer 
fra andre bekendte og det 
faktum, at det var det u-
land, han havde størst for-
udgående kendskab til.

Honduras er ellers kendt, 
måske snarere berygtet, 
som verdens farligste land 
uden for krigszoner målt på 
antallet af drab pr. indbyg-
ger, angiveligt på grund af 
den mexicanske narkokrig 

og andre banderelaterede 
mord.

En uundgåelig virkelighed 
for befolkningen, men det 
påvirker ham ikke.

- Man kan fornemme en 
smule frygt hos alle, og du 
ser ikke meget aktivitet efter 
mørkets frembrud. Alle ken-
der en helt tæt på, der er 
blevet dræbt. Tegucigalpa 
fungerer lidt som i GTA (vol-
deligt videospil, red.) med 
bander, der slås om områ-
der og regerer deres egne 
skarpt opskårede territori-
er. Måske burde jeg også 
være bange, men det er en 
risiko, jeg har accepteret, og 
ingen ønsker mig noget 
ondt. Det hænger måske og-
så sammen med min tro. 
Både fordi Gud holder en 
hånd over mig, men også 
fordi alle i Honduras tror på 
Gud, og fordi selv de værste 

karle sætter pris på, når 
man kommer fra Danmark 
for at hjælpe deres land.

Hvor længe han bliver i 
det centralamerikanske 
land, kan han ikke svare 
bedre på, end den almene 
dansker kan sige, hvor læn-
ge han har tænkt sig at blive 
i Danmark.

- Lige nu er jeg, hvor jeg 
føler, jeg skal være. Så kan 
jeg ikke udelukke, at det bli-
ver for altid, slutter han, der 
tirsdag rejste tilbage til Hon-
duras.

Michael nielsen er blevet opdraget  i et kristent hjem i St. Dalby. Troen har han taget med til 
Honduras, hvor han blandt andet underviser i Guds budskaber.


