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

Disse mine mindste

Ordene kommer fra Jesus i Mattæus 
24, vers 40 og 45. Med ordene udtryk-
ker Jesus, hvor vigtigt det er at se Ham 
i alle mennesker. Alle mennesker er vær-
difuldt skabt og med Guds velvilje over 
deres liv – uanset hvilken situation de 
er havnet i. Hvad enten et menneske er 
i fængsel, fattigdom, sult, tørst eller syg-
dom.  Vi er som medmennesker sat til at 
arbejde med denne opgave. Det, som Je-
sus lægger vægt på, er vores motiv til at 
hjælpe. Om vi ser – eller ikke ser – men-
nesker med Jesu øjne. 

I den verden, vi lever i, er børn særligt 
udsatte. Ofte bliver børn tilsidesat og 
glemt, når der er kriser, sult eller syg-
dom. Børn sendes på gaden for at tigge 
eller arbejde. Traffi  cking af børn til billig 
arbejdskraft eller til sex bliver mere og 
mere udbredt. I dag tales der om at sla-
veri er mere udbredt end nogensinde! 
Lausanne-bevægelsen, som IAS bakker 

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

op om, peger på følgende indsatsområ-
der, hvor kristne på en særlig måde kan 
gøre en forskel:
• Tage børn seriøst gennem at refl ektere 
over Guds kærlighed og formål for dem 
og gennem dem. 
• Fokusere på at træne og udruste men-
nesker og afsætte ressourcer til at møde 
børnenes behov overalt i verden.
• Afsløre, modstå og tage kampen op 
mod al form for udnyttelse af børn. 

Gud er tilstede i hvert eneste menne-
ske – og måske på en særlig måde i de 
svageste og mest udsatte. I dette blad 
vil vi fokusere på ”disse mine mindste”: 
Børnene, som vi kæmper for. Især dem, 
der er udsatte og ikke får den hjælp, de 
fortjener. Vi må ikke give op ved kun at 
se håbløsheden og mængden af behov. Vi 
må række ud til børn i alle situationer og 
kriser, så vi kan skabe forandring og en 
positiv fremtid for dem. ●

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.

”Alt, hvad I ikke har gjort mod en af 
disse mindste, det har I heller ikke gjort 
mod mig!”



GÅ IKKE GLIP AF IAS’s

ADVENTSKALENDER
Du kommer på en rejse til det nordlige Uganda, hvor James, en 

blind dreng, lukker os ind i sin verden og hans dagligdag i skolen, 
familien og hjemmet. Første afsnit vises torsdag den 28. november 
2019. De andre afsnit vises de næstfølgende tre torsdage op til jul.

Vil du vise afsnittene i din kirke, cellegruppe, skoleklasse eller andet? 
Vi sender gerne afsnittene til dig. Skriv til tessia.diboscio@ias-intl.dk.

             Se afsnittene her:
     www.facebook.com/iasdanmark
     www.facebook.com/ias.serve.dk
     www.facebook.com/ias.engage

Glædelig  jul

Du kan sende din støtte via MobilePay nr. 58742 mærket ’IAS’ eller 
ved at sende en SMS med teksten ’IAS’ til nr. 1245, så giver du 50kr.
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Atanga Primary School er én af de skoler, 
som IAS støtter. På skolen går næsten 
tusind elever. En ud af ti har et eller flere 
handicaps. På skolen får disse elever håb 
om en fremtid med samme muligheder 
som alle andre. 
Lyden af børns latter og råb høres i 
skolegården. Nogle spiller fodbold, 
andre leger og nogle sidder i grupper og 
sludrer. Det er spisefrikvarter. Det er 
varmt og solen skinner. Heldigvis er der 
store træer, hvor man kan finde skygge. 
De fleste af børnene er klædt i 
skoleuniform. Blå nederdel eller shorts 
og hvid skjorte. 
Skolegang er ifølge regeringen gratis, 
men det er ikke helt rigtigt, fortæller IAS 
Ugandas landechef, Juliet Namukasa:
- Undervisningen er gratis og egentlig 
obligatorisk for alle børn. Alligevel er 
det langt fra alle børn, der går i skole, for 
forældrene skal selv betale for uniform, 
mad og bøger. Og det er ikke alle, der har 
råd til det eller prioriterer det.

Børnene kan, når de får den 
nødvendige støtte
Vi befinder os på Atanga Primary School 
i det nordlige Uganda. Her går 965 elever, 
og ud af dem har 110 elever et eller flere 
handicaps. Skolen har en specialafdeling 
for blinde eller svagtseende børn. 
Skolen har to speciallærere ansat. En af 
dem er Evelyn, som selv er blind. Hun 
mistede synet som tiårig på grund af 

v. Rut Juhl
Nødhjælpskoordinator
IAS Denmark 

Evelyn er blind - 
og hjælper blinde børn

Evelyn sammen med hendes elever
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mæslinger. 
Evelyn er ikke ked af sit synshandicap. 
Hun oplever at kunne gøre en forskel for 
blinde børn ved at hjælpe dem til at tro 
på, at deres liv er værdifuldt, og at også 
de en dag kan få en uddannelse præcis 
som børn uden handicap. 
Odong Alexis, som er rektor på skolen, 
deler Evelyns holdning: 
- Hvis børnene får den nødvendige 
støtte, kan de blive eksperter. De har 
brug for støtte, og får de den, kan de 
blive hvad som helst, siger han. 
Dette er ellers ikke den gængse opfattelse 
i lokalsamfundet. De fleste anser børn 
med særlige behov for værdiløse, som 
en byrde. Før i tiden blev mange af disse 
børn smidt i floden. Forældrene prøvede 
at få det til at se ud som et uheld. 
I dag bliver børnene ofte gemt væk i 
husene, nogle bliver bundet. Det anses 
som flovt at have et barn med handicap, 
og mange tror det skyldes en forbandelse.

Troede, at der var heksekræfter 
på spil
James er en af eleverne på skolen. Han er 
17 år. Han er blind fra fødslen. Hans øjne 
var anderledes end andre spædbørns. 
Pupillerne i James øjne var nogle gange 
helt væk, og man kunne kun se det hvide 
i øjnene. 
Forældrene troede, at det var heksekræf-

Tre blinde eller svagtseende elever. James er længst til højre

James



ter, der var på spil. De udførte derfor tra-
ditionelle ritualer for at få James øjne til 
at blive normale, men det virkede ikke. 
Efter et stykke tid indså de, at det ikke 
skyldtes en forbandelse. James var blind. 
Sådan var han født. Han ville aldrig 
komme til at se. 
Deres glæde over at være blevet forældre 
svandt, og det samme gjorde deres håb 
for James’ fremtid. Et blindt barn fra 
en fattig familie i en lille landsby i det 
nordlige Uganda ville få meget svært ved 
at klare sig. 
Familien lever af landbrug, men James 

kan ikke dyrke jorden. Han kan ikke 
styre en plov trukket af okser, og det er 
for farligt at arbejde med en skarp hakke. 
James er nu en stor dreng, men 
forældrene er stadig bekymrede. 
Bekymrede for James’ fremtid – og også 
for deres egen. I Uganda er det børnene, 
der tager sig af forældrene, når de er 
vokset op, og forældrene blevet gamle. 
Der er ingen pension og intet socialt 
sikkerhedsnet. 

Mange udfordringer
Da James skulle i skole, begyndte han i 

James sammen med hans familie



James skriver på blinde skrivemaskine

den nærmeste landsbyskole, men her var 
der ingen lærere, der var uddannede til 
at undervise blinde, og han lærte ikke at 
læse og skrive. 
Heldigvis fik Atanga Primary School 
for et par år siden kontakt til James’ 
forældre, så han kunne skifte skole.  
På Atanga Primary School går eleverne 
med særlige behov sammen med 
børn uden handicaps. De blinde børn 
modtager specialundervisning i at 
læse og skrive blindskrift. I de fleste 
andre timer er de integreret i den 
normale undervisning.  Der er et godt 
sammenhold mellem eleverne. 

Vil bare gerne føle sig normal
James fortæller, at han bare gerne vil 
føle sig normal og blive behandlet som 
enhver anden ung dreng. Det bliver han 
på skolen, og han er glad for at gå der. 
Samtidig lærer de andre elever, at børn 
med særlige behov på mange måder er 
som alle andre børn, og at handicaps 
ikke behøver at være en hindring for 
læring. Det er en lærdom, de tager med 
sig ind i voksenlivet og forhåbentlig vil 
give videre til deres børn. 
IAS kæmper for børnenes rettigheder til 
at lære og til at gå i skole og dermed få 
medindflydelse på deres eget fremtidige 

liv. IAS arbejder også for, at forældre og 
samfund skal få et mere nuanceret og 
positivt syn på udsatte børns muligheder 
for at lære - både her i Uganda og andre 
steder i Afrika. ●

7

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Uganda’

#firstofallhope

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

#iasserve
#leavingnoonebehind



For nogle år siden, da der var voldelige 
kampe og stammekrige i Kenya, gik 

Pinsekirkerne i byen Nakuru ind som 
mæglere mellem de stridende stammer 
i et område på størrelse med Sjælland. 
Med støtte fra IAS gik præster, ung-
domsledere og medlemmer bogstaveligt 
talt ind i ”orkanens øje”, hvor voldelige 
kampe stod på, og de formåede i løbet af 
nogle måneder at skabe fred og forso-
ning i området. 

Det har altid betydet meget for mig 
at samarbejde med kirker i udvik-

lingslandene, når vi rækker ud med 
hjælp fra IAS. Kirkerne har ofte en bred 
kontakt til befolkningen og er anerkendt 
i det lokale samfund. De brænder for 
at hjælpe mennesker og gøre en forskel 
for Gud. Kirkerne har mange frivillige 
og ressourcer. De er drevet af missions-
befalingen, at gå ud i verden og gøre 
folkeslag til disciple. Derfor når vi meget 

længere ud, når vi samarbejder med 
kirkerne.  

For nogle måneder siden havde IAS  et 
skelsættende møde i Kenya. Vi havde 

inviteret ledere til et morgenmøde på 
et centralt sted i Nairobi. I flere år har 
vi haft et samarbejde med flere lokale 
kirker i Kenya, men formålet var nu at 
mødes med nationale kirker og tale sam-
men om, hvordan vi kan gøre det bedre 
og indgå i et mere formelt partnerskab. 

Dette skelsættende møde betyder, at 
IAS nu har et bagland med fire sto-

re nationale kirker i Kenya med hundre-
der af lokale kirker, som tilsammen har 
mange hundrede tusinde medlemmer 
spredt ud over hele Kenya. Vi er net-
op nu påbegyndt et samarbejde i fire 
regioner for at styrke de lokale kirkers 
arbejde i deres område. ●

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
Mærk: ‘Serve’

#firstofallhope

Kirker 
rækker ud 
sammen

Møde i Kenya med flere lokale kirker

8



9

      IAS for Mosaik
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Serve Uganda’

#fi rstofallhope

Øjenvidneberetning - Ligesom 
mine egne drenge

Drengens fi ngre glider over mine arme, 
mit ansigt og mit hår. Han er blind, han 
oplever og sanser igennem føle-, lugte- 
og høresanserne. 

Jeg er der for at interviewe ham, fi lme 
ham og opleve verden, som han oplever 
den. For at forstå, hvordan det er at være 
et blindt barn i et landdistrikt i Uganda. 
Han er et barn med udfordringer. Udfor-
dringer, der nemt kan ekskludere ham 
fra skolegang og fra et liv med en frem-
tid. 

Han deler sine tanker, sine drømme og 
sine bekymringer med mig:
- Jeg vil bare gerne inkluderes; jeg vil 
bare gerne hygge mig og have det sjovt 
med mine venner.  Jeg vil bare gerne bli-
ve behandlet som en normal dreng. Jeg 
vil ikke være en byrde for min forældre. 

Han drømmer om at blive lærer. Han 

v. Rut Juhl
Nødhjælpskoordinator
IAS Danmark

vil gerne hjælpe børn ligesom han selv. 
Hjælpe dem til at lære, til at tro på, at de 
kan blive til noget. At de er noget – noget 
værd. Og så vil han gerne være uafhæn-
gig af andre. 

Jeg tænker, han skal nok klare den. Han 
er stærk – viljestærk. Og så er han heldi-
gere end de fl este i samme situation. Han 
har en familie, der støtter op om hans 
læring og investerer i hans fremtid med 
de ellers meget sparsomme ressourcer, 
de har at gøre godt med. 

Jeg besøger ham i hans hjem og på hans 
skole. Hans familie tager så godt imod 
mig. Det samme gør lærerne og eleverne 
på skolen. 

Han tror på Jesus. Han tror på, at hans 
liv og fremtid er i Guds hænder. At han er 
skabt og villet af Gud. Det tror jeg også. 

Det er hårdt at høre, hvordan den alme-
ne holdning er til børn som ham. At børn 
med særlige behov er uønskede. At de 
ikke er noget værd, fordi de ikke er pro-
duktive. At de skal forsørges og ikke selv 
kan give noget igen. 

Det er især hårdt, efter jeg har lært ham 
at kende. Nu er han ikke længere bare 
en fremmed. Han har en dejlig person-
lighed. Han er et menneske – en dreng 
præcis som mine egne drenge derhjem-
me. ●
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Konto nr. 9712 - 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
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I sidste blad fortalte vi om Ahmed og 
hans familie, der måtte flygte fra sted 

til sted på grund af forfølgelse i Somalia. 
På Sommercamp i Mariager blev der i år 
indsamlet over 60.000 kr. til at hjælpe 
familier som denne. Ahmed er blot en 
af mange, der er offer for den stigende 
ekstremisme i mange lande i Afrika, og 
som i takt med at mange muslimer om-
vender sig til kristendommen, oplever 
konsekvenser som f.eks. at blive udstødt 
af samfund og familie, miste sit job, og i 
yderste konsekvens, blive truet på livet. 

Som kristne har vi pligt til at række 
ud til vores trosfæller. Det krist-

ne fællesskab sammenlignes med et 
legeme, hvor alle lemmer tager sig af 
hinanden. Det betyder også, at vi i IAS 

tager  ansvar, når vi møder sådanne si-
tuationer, og rækker ud med omsorg og 
nødhjælp. Da vi mødte Ahmed, beslutte-
de vi at hjælpe ikke kun ham, men flere 
af dem, der måtte flygte og genetablere 
sig et nyt og sikrere sted. Det er især 
børnene, der har brug for en ny og tryg 
hverdag og skolegang. Det er nu mu-
ligt at hjælpe fem familier ved hjælp af 
gaven fra Sommercamp. 

Hjælper du en familie, opfylder du 
et stort behov. Vi giver familien et 

tilskud på 500 kr. om måneden, som 
de kan bruge til at betale for skole eller 
behov i hjemmet. Denne gave gives i 12 
mdr., hvorefter vi regner med, at famili-
en er etableret og har en indkomst. ●

Forfulgte kristne får hjælp

v. Torben Madsen
Daglig leder
IAS Denmark 
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I Somalia er det særdeles vanskeligt at være kristen. Er du kri-
sten i landet, risikerer du at miste din familie, job eller status. 
Eller i værste fald at blive dræbt eller tortureret i et fængsel. 

Hjælp os med at hjælpe de kristne familier, der må fl ygte og til 
at producere nye kristne radioprogrammer i Somalia. 

Konto nr. 9712 - 6270281824 ●
Mobile Pay: 58742 ● Mærk: ‘IAS’

STØT MED 50 kr.
SMS ’IAS’ TIL 1245



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 på adressebæreren 
 	 Giro (+01) 134 4218.
 ● Via NETBANK: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075.  
  Du kan også oprette en fast overførsel i Netbank.  
 ● På MobilePay nr. 59211
 ● Send en SMS med teksten ’IAS’ til nr. 1245, så giver du 50 kr.

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

Alle gaver kan trækkes fra i skat med op til 15.900 kr om året. 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 
nederst på siden.  
Vi tager databeskyttelse alvorligt. Se vores privatlivspolitik på www.ias-danmark.dk

Testamente: Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem Beta-
nias Ydre Mission berettiget til at modtage arv uden at skulle betale arve- 
afgift. I testamentet skal der stå: »Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, 7330 
Brande«. Tal med os på 28552855. 

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!


