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

MISSION

IAS hjælper kirker 
med mission s4

En familie vender hjem
til Afrika s8
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Leder

Godt nytår

Nu er vi her igen: Vi står overfor et 
nyt år. ”Det er spændende, hvad det 
nye år vil bringe”. Sådan plejer vi at 
sige.

At have en forventning om, at noget vil 
komme, som vil forandre eller velsigne 
ens liv, er en holdning, jeg også møder i 
udviklingslandene. Man afventer, hvad 
skæbnen vil bringe. Nogle har endda den 
tro eller indstilling, at alt sker forudbe-
stemt, og at man egentlig ikke kan ændre 
noget ved det selv. Livet sker bare, og det, 
der kommer på ens vej, er Allahs eller 
Guds vilje.

Men vores gudstro er anderledes. I Bibe-
len læser vi f.eks., at Gud sagde til Moses: 
”Hvad er det, du har i din hånd?”, da han 
kaldte ham til at befri det jødiske folk fra 
slaveriet i Egypten. Gud forventede, at 

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

Moses brugte det, han havde; de evner, 
han have lært, og den tro, han havde, på 
Guds indgriben. Det satte Moses i bevæ-
gelse, og fordi Moses brugte sin stav og 
sine evner, lykkedes det at befri jøderne 
med Guds hjælp.

Jesus udfordrede kvinden ved Sykars 
brønd, da hun bad ham om vand. Han 
sagde til hende: ”Giv du mig noget at 
drikke”. Hun forventede selv at få noget, 
men Jesus vendte hendes opmærksom-
hed mod, hvad hun selv kunne, og hvor-
dan hun kunne bruge det til at velsigne 
andre!

Her i det nye år vil jeg ønske, at mission 
og nødhjælp bliver mere håndgribeligt, 
og at dem, vi rækker ud til, får en hjælp, 
der sætter dem i stand til at forandre de-
res egen fremtid. 

 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.

Torben Madsen fylder 60 år

Velkommen til reception i IAS lokaler 
i Betania Kirkecenter, Blåhøj den 15. 

marts kl. 12 (efter gudstjensten). 

Torbens ønske er pengegaver til 
missionsarbejdet. Gaver kan gives på 

MobilePay 28552855.



Velkommen til
Mosaik Missionsdag 

og IAS årsmøde
Den 18. april kl. 10-17

Kom til en spændende dag hvor vi mødes omkring international mission og 
nødhjælp, og hvor vi netværker og inspirerer hinanden til samarbejde, hvor vi 
kan bruge hinanden. 
Tag interesserede med fra din kirke. Tilmeldingsfrist den 13. april.

Sted: Bykirken i Vejle, Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle 

Tilmelding til Torben Madsen tlf. 28552855 eller torben.madsen@IAS-intl.org

Hvorfor støtter du IAS?

Støt IAS som fast støtte eller bliv Hopemaker
Læs mere på www.ias-danmark.dk/støt

“Jeg kan se at de penge jeg giver 
dertil bliver brugt på de rigtig ting og 

alting ryger ikke til administration 
som man ser mange andre steder.”

 
- Ronni Madsen

“Jeg kan se at det arbejde de gør 
virker og pengene vi giver, bliver 

brugt fornuftigt.”

 - Ann-lizeth Mesnickow Madsen
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v. Claus Bækgaard
Præst, Odense Bykirke 

IAS hjælper kirker 
med mission

Mission er en vigtig del af at være kirke. Men risikoen er stor for 
at køre træt i skatteforhold, lønudbetaling, udrejseregler og andre 
praktiske forhold. 
IAS hjælper kirker med at fokusere på hjertet i missionen.

Athen, Grækenland
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Claus Bækgaard har i mange år været 
med til at støtte Patricia Kirk og Dan 
Biswas, der hjælper flygtningebørn 
i Athen. Først som præst i Roskilde 
Baptistkirke og nu som præst i Bykirken 
i Odense, der er en del af Mosaik-
kirkenetværket.  

For Claus Bækgaard og Roskilde 
Baptistkirke begyndte arbejdet dog 
med en vigtig erfaring, nemlig, at man 
som kirke let kan komme til at stå 
med opgaver og et ansvar, som det er 
vanskeligt for en lokal kirke at løfte:    
”Vi var kommet lidt skævt i gang med 
et projekt i Honduras. Vi valgte at 
støtte nogle mennesker, der allerede 
var taget afsted. De gjorde et rigtig 
godt arbejde. Men midt i det hele 

fandt vi som kirke ud af, hvor meget 
det egentligt kræver. De fik børn, og 
pludselig var det en hel familie, vi havde 
ansvar for. Vi havde derfor brug for 
nogle professionelle spillere, der kunne 
komme på banen med hjælp til alle 
de praktiske og juridiske ting. Derfor 
var det vigtigt, at der var nogen til at 
støtte op omkring alt det praktiske, da 
Roskilde Baptistkirke skulle i gang med 
et nyt missionsprojekt. Samtidig ledte 
menigheden efter et projekt, som den 
kunne få ejerskab over”, fortæller Claus 
Bækgaard. ”Vi kiggede efter noget, der 
var tættere på. Men vi kiggede også efter 
noget, hvor det ikke var os, der stod med 
det udsendende ansvar. Vi havde hørt 
om Patricia, så vi tog kontakt til hende 
for at høre, om der var en måde, som vi 

Claus og unge fra Danmark spiller fodbold med flygtningedrenge i Athen



kunne være en medspiller på.”  Claus 
Bækgaard fortæller videre:  ”Vi var en 
gruppe, der tog til at Athen. Vi så, at 
projektet flugtede med det, vi ville med 
missionsarbejdet, hvor vi ikke var de 
direkte udsendende. Vi kunne byde ind 
med økonomi, og vi kunne sende folk fra 
kirken derned. På den måde kunne vi 
adoptere projektet og få hjerte for det.”

En praktisk løsning 
På det tidspunkt var IAS med til at blive 
baglandet for Patricia og Dan. Gennem 
samarbejdet med IAS kunne flere 
kirker være med, og fire lokale kirker 
valgte at engagere sig. Foruden Roskilde 
Baptistkirke, var det Apostelkirken, der 
er Folkekirke på Vesterbro i København, 
Mariagerfjord Frikirke og Bykirken i 
Odense.  

De fire kirker er forskellige, og de kan 
bidrage forskelligt. Men i samarbejdet 
med IAS har forskellighederne været 
en styrke. Claus Bækgaard har oplevet 
det som en stor berigelse af lære andre 
kirker at kende – også på tværs af skellet 
mellem de forskellige kirkesamfund.  

Partnerskabet med IAS rummer også 

praktiske fordele: ”Når der er flere 
kirker, der går sammen om et projekt, 
så er et lavpraktisk spørgsmål, hvor 
det organisatorisk skal ligge? Skal det 
ligge hos én af kirkerne? Så kan der 
let blive en skævvridning, hvor nogle 
ville kunne føle sig mere eller mindre 
engagerende og  ansvarlige. Med IAS 
som organisatorisk forankring er den 
udfordring løst.”  

En vigtig opgave at støtte 
kirkernes egen mission
Torben Madsen, der leder IAS er rigtig 
glad for samarbejdet. Noget som han 
godt kunne se udvikle sig langt mere i 
de kommende år: ”I IAS ser vi det som 
én af vores fornemste opgaver at støtte 
kirkerne i deres eget missionsarbejde og 
at få international mission gjort mulig. 
Vi tror på, at samarbejdet til gavn for 
alle: kirkerne, IAS – og ikke mindst de 
mennesker, der er mål for projekterne.”

Den vurdering er Claus Bækgaard enig 
i: ”Partnerskabet med IAS betyder 
enormt meget.” Han uddyber: ”Kirken 
har et projekt, som vi kører og har 
ejerskab for, og så har IAS et system 
vedrørende det organisatoriske og 
det administrative: lønudbetaling, 
kontrakter, alt det juridiske. Det 
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      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘IAS’

#firstofallhope

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

#iasserve
#leavingnoonebehind

behøver vi ikke at bekymre os om. I 
stedet kan vi fokusere på den del, der 
har med hjertet og missionen at gøre. ”

Ejerskabet er vigtigt 
Der er masser muligheder for at støtte 
gode formål. Men behovet for ejerskab 
har stor betydning. Claus Bækgaard 
siger: ”Forskellen i forhold til andre 
projekter, hvor vi bare har samlet ind 
til én stor kasse, er, at når vi gør det 
på denne måde, så er der et tættere 
ejerskab. Både fra vores side, men 
faktisk også fra de udsendte. Patricia 
og Dan behøver ikke at forholde sig til 
alle kirker. De kan nøjes med primært 
at fokusere på dem, som, de ved, er 

deres bagland.” For Claus Bækgaard 
er en side af ejerskabet også, at det 
er lettere for menigheden at knytte 
personlige bånd til de mennesker, de 
støtter i projektet. ”Da jeg var præst i 
Roskilde Baptistkirke, tog ungdoms- og 
teenagegrupper afsted til Athen. Både 
for at hjælpe, men nok så meget for at 
få et hjerte for mission. Det har været 
enormt givende for vores unge, der har 
været afsted.” 
Så på spørgsmålet, om han kan anbefale 
andre kirker at indgå i tilsvarende 
partnerskaber med IAS, er svaret: ”Det 
kan jeg absolut. Det er en dannelsesrejse 
og en opdagelsesrejse at gå ind i 
det, men man får lov til at være tæt 
med i processen. Jeg oplever ikke, at 
missionsarbejdet bliver sat ind i stor 
kasse og bliver løftet væk. Jeg føler 
stadig, at det er tæt på, og at vi selv har 
ejerskab ind over det.” ●



Efter to år på kontoret i København er 
IAS’ medarbejder gennem en årrække, 
Anders Jacobsen, sammen med sin fa-
milie tilbage i Afrika. Denne gang i 
Sudan. Det er et nyt land og en ny 
kultur, som familien skal til at lære at 
kende.  

Familien Jacobsen har arbejdet med 
nødhjælp og udviklingsarbejde siden 
2005. Først fire år i Kenya og efterføl-
gende 7 år i Tanzania. Familien har nu 
været omkring tre måneder i Sudan, 
hvor de bor i hovedstaden Khartoum. 
De er udsendt af Københavns Frikirke.

Afrejsen til det uroplagede land blev 
ellers udskudt i flere omgange. Alt 
imens, at familien gjorde sig klar til at 
rejse afsted, skete der sidste vinter et 
militærkup, hvor den hidtidige regering 
i Sudan blev afsat. I kølvandet på kuppet 
var der uro, og det var ikke sikkert for 
familien at rejse afsted. De måtte vente 
fire måneder med afrejsen. 

”Det var en stor forløsning, da vi i 
august endelig kunne rejse. Vi troede 
hver uge, at nu rejser vi. Men det gjorde 
vi så ikke. Da vi så endelig rejste afsted, 
var det meget befriende”, fortæller 

Anders Jacobsen.  
Anders og familien er ankommet til et 
land med store behov, og arbejdet er al-
lerede i fuld gang. IAS  fokuserer blandt 
andet på at hjælpe de mennesker, der 
nu kæmper med at skabe sig et liv og en 
fremtid, i kølvandet på væbnede konflik-
ter. ”Sudan er et komplekst og sammen-
sat land. Der er strøm og gadebelysning 
i Khartoum, mens der intet er ude på 
landet: Der er ingen hospitaler, ingen 
skoler og ingen strøm. ”

Ikke mindst det sydlige Sudan er hærget 
af konflikterne, og her har Anders sam-
men med sine kollegaer gang i flere nye 
projekter. Et af dem er at hjælpe piger, 
børn med handicap og i nomadefamilier.  
”Børn, der kommer ud af konflikt eller 
er internt fordrevne, kommer med nogle 
helt andre behov. Børnene har simpelt-
hen brug for at være trygge for at kunne 
lære noget fagligt. Vi er i gang med at 
udvikle en ny respons til det”, fortæller 
Anders.  

Indsatsen ligger i rummet 
mellem nødhjælp og 
udviklingshjælp
”Projektet skal være robust, så, hvis der 
igen opstår konflikt, er læreren i stand 

En familie vender hjem til 
Afrika
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v. Henrik Gunnertoft
Freelancejournalist for
IAS Danmark
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      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Sudan’

#firstofallhope

til at flytte skolen og børnene med sig. 
Derfor kan skolerne for eksempel være 
telte, som let kan flyttes sammen med 
eleverne og deres familier til mere fre-
delige steder.”
Der bliver dog ikke skabt stabil fred 
fra den ene dag til anden. Det er noget, 
der tager tid. Heldigvis oplever Anders 
Jacobsen og familien at være sikre og 
trygge: ”Der er en meget god sikkerhed 
i Khartoum. Der er ingen problemer 
med at gå ud klokken to natten. Det er 
anderledes end andre lande i Afrika, 
hvor man aldrig skal bevæge sig ud efter 
mørkets frembrud.”

Anders Jacobsen fortæller, at der fortsat 
er jævnlige demonstrationer: ”Sudane-
serne marcherer igennem gaderne for at 
kræve retfærdighed, men stemningen 
er god. Og heldigvis går det i den rigtige 
retning. Forandringerne betyder blandt 
andet, at der bliver mere plads til krist-
ne og til kirkerne.  Den nye minister for 
religiøse anliggender har været rundt at 
undskylde i kirkerne, og for eksempel 
kan præster, der har været på en sort-
liste, nu komme tilbage at tjene i deres 
kirker. Det giver mulighed for, at IAS 
igen kan samarbejde igennem kirkerne”, 
siger Anders Jacobsen. ●

Anders, hans kone Anne og deres tre børn; Mathias på 10, Kristine på 12, Anne på 14 år. 
Mathias og Anne er med i Sudan og Kristine går på Skovbo Efterskole i Danmark.



IAS udvider samarbejdet i 
Tanzania
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Tanzania er et af de lande, som 
danske missionærer har været 
udsendt til af Pinsevækkelsen 

siden midt 1950-erne. Missionærerne 
bosatte sig i Singida-regionen, hvor 
ingen havde hørt Evangeliet. 

Op igennem årene er der sket meget i 
dette område, så kirkerne i Singida-re-
gionen i dag er blandt de største Frie 
pinsekirker i Tanzania (Free Pentecostal 
Churches of Tanzania, FPCT). Også i 
Arusha og Dodoma er der missionærer, 
der arbejder ihærdigt med både evange-
lisation og socialt arbejde. 

I 2016 begyndte IAS et projekt sammen 
med FPCT i det sydvestlige Tanzanias 
Rukwa- og Katavi-regioner – og senest 
også i Dodoma region. Her arbejder IAS 

for at inkludere børn med særlige behov 
i kommunens skoler. Allerede nu ses en 
stor forskel på antallet af børn, der får 
uddannelse, og det ses, at kommunen 
tager større ansvar for de svageste.
I november i år mødtes jeg med ledelsen 
af FPCT i Dar Es Salaam for at tage et 
nyt skridt til samarbejde i de kommende 
år. Her mødte jeg også den nye biskop 
Steve Mulenga og generalsekretær 
George Mwita, der blev valgt på års-
mødet i år, og som skal stå i spidsen for 
kirkens fremtidige ledelse. 

FPCT har over 400.000 medlemmer og 
over 5.000 kirker i Tanzania. FPCT  
har et særligt fokus og vision for at nå de 
områder i Tanzania, der endnu ikke er 
nået. Det drejer sig om ”Swahili Coast” 
(kyststrækningen) og andre svært 

v. Torben Madsen
Daglig leder
IAS Danmark 



11

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

#firstofallhope

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

#iasserve
#leavingnoonebehind

tilgængelige områder. IAS og FPCT har 
et stærkt partnerskab, når det gælder at 
skabe forbindelse mellem menneskers 
behov og kirkens mission. Når menne-

sker ser Guds kærlighed i aktion, bliver 
Guds ord praktisk og levende, og mange 
mennesker, som er fanget i fattigdom og 
undertrykkelse, bliver løftet op. ●

Underskift og udveksling af samarbejdsaftale

Det nye projektteam



Vi tager databeskyttelse alvorligt. Se vores privatlivspolitik på www.ias-danmark.dk

IAS SERVE administration kontakt: 
Willy Højgaard (kasserer) tlf. 5191 3058 og mail: ymission@betania.dk

Torben Madsen (daglig leder) tlf. 2855 2855 og mail: torben.madsen@IAS-intl.org

Få op til 16.600kr./år i for gaver og bi-
drag. Ønsker du det (og har vi ikke dit 
cpr. nr.) så husk at skrive dit cpr. nr. på 
indbetalingen. Ønsker du, at dit person-
nummer skal holdes hemmeligt, er det 
intet problem. Ring til telefonnummeret 

nederst på siden, så hjælper vi dig.

Fradrag

Ønsker du at testamentere til vort arbej-
de, er vi berettiget til at modtage arv 
uden at skulle betale arveafgift. Vi tilby-
der gratis advokathjælp til oprettelse af 
testamentet hos www.dokument24.dk. 
Ring til Torben Madsen på 28552855 
hvis du ønsker yderligere information.

Testamente

Tak for din opbakning og støtte!

Sådan giver du din gave:
 ● Med den giroblanket, som findes inde på adressebæreren 
 	 Giro (+01) 134 4218.
 ● Via kontooverførsel: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075.  
  Der kan du også oprette en fast månedlig overførsel.
 ● På MobilePay nr. 59211
 ● Send en SMS med teksten ’IAS’ til nr. 1245, så giver du 50 kr.

Se under hver artikel i bladet hvordan du øremærker din gave. 
Er gaven ikke øremærket, vil gaven blive brugt hvor behovet er størst. 

Vil du være partner og stå sammen med os i bøn, tro og offer? 


