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Bibler til flygtninge-
menigheder i Rhino Camp s6

Alterna besøger
blindeskole i
Uganda s7

...overalt, hvor strømmen kommer, 
bliver der liv. Ez.47

MISSION
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Forord

Et hav af 
muligheder
Verden forandres og som individer, me-
nighedsfællesskaber og organisationer 
udfordres vi på omstillings-paratheden 
og villigheden til forandring, for bedre at 
kunne møde behovene. For nylig blev jeg 
spurgt, om vort arbejde ikke blot var som 
en dråbe i det store hav? Men spørgsmå-
let er, hvad man ser – begrænsningen el-
ler et hav af muligheder, for havet består 
jo af mange dråber.  
IAS gør en bemærkelsesværdig forskel 
der, hvor vi er repræsenteret. Uanset om 
det er blandt flygtninge i lejrene i Nordu-
ganda vedrørende flygtningekrisen fra 
Sydsudan, eller blandt menighedsplan-
tere i Etiopien. Vi lykkes, fordi vi har 
stærke samarbejdspartnere. Uden det 
kirkelige bagland og et netværk af en-
gagerede samarbejdspartnere, møder vi 
kun begrænsningen. Men i det gensidige 
engagement opstår mulighederne. Det er 
der, vi lykkes i at redde liv, skabe mulig-

hed for selvhjælp og værdighed gennem 
menneskelig forvandling, som går ud-
over nødhjælp og udvikling. Et samfund 
forvandlet af Gud gælder ikke kun det 
enkelte menneske, men hele skabervær-
ket.

På vores fælles missions- og nødhjælps-
dag i Mosaik netværket i foråret 1́8, 
mødtes kirker og organisationer fra hele 
landet, med ønsket om at skabe en plat-
form for fælles dialog, missionsinteresse 
og samarbejde. IAS rolle i denne sam-
menhæng, var mere rådgivende og in-
spirerende. Men der var masser af gode 
historier fra missionsarbejdet ud fra de 
danske kirker og organisationer. Nøgle-

  Følg os på:
Facebook: @ias.serve.dk
Instagram: @ias.serve

Et samfund forvandlet af 
Gud gælder ikke kun det 
enkelte menneske, men hele 
skaberværket.



Bent Larsen
Bestyrelsesformand
IAS Denmark 

 Organisation for Danske Mosaik kirker 
Arbejder i: Tanzania, Kenya, Etiopien, Uganda, Sydsudan,  
Sudan, Nepal og Grækenland

 Mission v. Dorrit og Torben Madsen 
Betania Kirkecenters Ydremission, Blåhøj 
Arbejder i: Israel, Tanzania, Kenya og Etiopien.

3

ordet var synergi. Mange kendte til det 
at stå alene med opgaverne. Men ved 
gode partnerskabsaftaler, lykkedes det. 
Nogle kunne berette om et rettigheds-
baseret projekt i Nakuru, Kenya. Her 
løftede man familierne, skabte fokus på 
ligestilling, reducerede vold i hjemmene 
samt omskæring af piger. Lokalsamfun-
det så forandringerne, og kirkerne i lo-
kalmiljøet voksede.  Andre var inspireret 
af besøget hos afrikanske landmænd og 
undervisningen af en miljørigtig dyrk-
ningsmetode, ”Farming God’s Way”, som 
forøgede landmandsfamiliernes udbytte. 
Det er lige præcis hvad IAS Serve hand-
ler om – at skabe et hav af muligheder for 
at tjene, som Jesus var en tjener. 
Derfor ser vi frem til et positivt og kon-
struktivt samarbejde med kirkelandska-
bet fremover. Tak til Gud, som hjælper os 
til at se et hav af muligheder, så vi kan 
hjælpe andre. ●
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Rhino Camp, Uganda

Bibeluddeling 
bringer glæde
Jeg er lige kommet hjem fra 
det nordlige Uganda, hvor vi 
hjælper over 30.000 flygtnin-
ge, som er flygtet fra borger-
krigen i Sydsudan.  

For et år siden strømmede tusindvis af 
mennesker over grænsen til Uganda, 
mange af dem uden deres ejendele, og 
nogle havde mistet deres mand, hustru, 
børn, naboer eller slægtninge. Det var 
et frygteligt syn! Med det samme søgte 
vi Danida om støtte til at hjælpe – og fik 
godkendt et projekt. Lige siden da, har 
vi arbejdet i lejren med vand, sanitet, 
sundhedsoplysning og sameksistens 
/ forebyggelse af konflikt. Da mange 
er traumatiserede og har mistet deres 
ejendom og deres kære, er der en enorm 
frustration og afmagt blandt flygtnin-
gene. 

Vi fik et opråb fra kirkeledere i lejren. 
Det viste sig at der var 17 kirkesamfund 
repræsenterede i lejren. Præsterne, 
lederne, forbederne, børnearbejderne, 

lovsanglederne – alle havde mistet alt – 
også deres bibler, sangbøger, lovsange, 
instrumenter, osv. osv. Præsterne og 
lederne kom til os og fortalte, at de-
res åndelige tjeneste i lejren var vigtig 
og tiltrængt til de mange sørgende og 
åndeligt søgende, men at deres største 
ønske var bibler og materialer til kirken! 
Vi besluttede at hjælpe, ikke kun med 
nødhjælp, men med bibelmateriale til 
lederne. I sommeren 2017 indsamlede vi 
ca. 100.000 kr. til dette behov. En stor 
tak til alle jer, der gav af hjertet til denne 
indsamling!

Det var en stor dag da vi kunne over-
række bibelmaterialer til lederne! De 
rørte forsigtigt ved bøgerne, tog dem ind 
til sig, og fældede en tåre. Lederen af 
sammenslutningen af kirkerne udtal-
te: ”Der er mange organisationer, der 
hjælper i flygtningelejren, men det er 
kun IAS, der hjælper os i vore åndelige 
behov! TAK IAS for jeres hjælp! Det 
betyder mere end I aner! Nu kan vi 
forberede gode prædikener og undervis-
ning. Nu kan vi undervise børnene og de 
unge. TAK!” 

v. Torben Madsen, 
Missionær og leder af IAS
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Samtidig fik vi også at vide, hvor store 
behovene var. De 17 kirker dækker et 
område med over 250.000 flygtninge 
i et areal på størrelse med Fyn. Der 
er stadig brug for hjælp og forbøn for 
kirkerne og flygtningene i Norduganda 
– og mest af alt, FRED i Sydsudan! ●

Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 21 86 86 84
Mærk: “Serve Uganda”

#iasserveafrica

IAS for Mosaik
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Vil du være partner og stå sammen med os i bøn, tro og offer? 
Når vi modtager faste indtægter kan vi bedre planlægge arbejdet.  
Sådan giver du din gave:
 ● Med den giroblanket, som findes inde i bladet, 
 ● Giro (+01) 134 4218
 ● Via NETBANK: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075.  
  Du kan også oprette en fast overføsel i Netbank.  
 ● På mobilePay nr. 21 86 86 64

Indbetalingen øremærkes ”Serve” + det, du ønsker at give til – se under hver artikel 
i bladet. Er gaven ikke øremærket, vil vi gaven blive brugt hvor behovet er størst. 

Alle gaver kan trækkes fra i skat med op til 15.900 kr. Ønsker du det (og 
har vi ikke dit cpr. nr) så husk at skrive dit cpr. nr. på indbetalingen. Ønsker du, at 
dit personnummer skal holdes hemmeligt, kan du ringe til telefonnummeret neden-
for, se telefonnumer nederst på siden. 

Testamente: Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem 
Betanias Ydre Mission berettiget til at modtage arv uden at skulle betale arveaf-
gift. I testamentet skal der stå: »Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, 7330 
Brande«. Tal med os eller med kasserer Willy Højgård om det på tlf. 5191 3058. 

IAS SERVE administration kontakt: 
Willy Højgård, Tlf. 51 91 30 58, email: ymission@betania.dk

Husk at melde adresseforandring, når du flytter. Det er vigtigt, så du undgår at 
bladet bliver forsinket og så vi får adressen rettet i kartoteket.

Tak for din opbakning og støtte!


