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

MISSION

Her hjælper IAS
i Corona krisen s4

Hjælp bedre - hjælp flere s8

Covid-19 slår hårdt i Kenya – 
IAS samler ind s10
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Leder

Coronakrisen har fyldt godt i nyhe-
derne i de seneste måneder, og det 
fylder også for os i IAS. Det har 

været en tid med usikkerhed, svære be-
slutninger og tanker om fremtiden. 

Da krisen spredte sig til hele verden, stod 
det klart for os, at vi ikke kunne rejse i 
den kommende tid, og at det kunne bli-
ve svært at tilse projekter og besøge vore 
venner og partnere derude. Det kunne 
også få økonomiske konsekvenser for 
IAS, hvis der var nedgang i indtægter. 
Bestyrelsen besluttede derfor at bruge 
lønkompensationsordningen og sende 
de fleste af medarbejderne hjem. Ord-
ningen har betydet, at vi har fået et til-
skud til løn og likviditet, som hjælper os 
godt på vej. 

I de måneder, det har stået på, har arbej-
det i Afrika fortsat på trods af krisen, og 
vi har omlagt mange af vore aktiviteter, 
så der nu laves oplysningsarbejde og ta-
ges forholdsregler mod smitte, og der gi-

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

ves nødhjælp til særligt udsatte grupper 
i de områder, hvor vi har projekter. Det 
er Tanzania, Kenya, Sudan, Sydsudan, 
Etiopien, Somalia, og Niger. Det er glæ-
deligt, at vi kan række ud til mennesker 
med Guds omsorg, når de er i nød.

Hvordan ser verden så ud efter 
Corona-krisen? I Afrika er der 
flere og flere smittede, og situ-

ationen er uoverskuelig, da der ikke er 
samme testkapacitet og behandlingsmu-
ligheder, som vi har i Danmark. Vi ser en 
fremtid, hvor IAS må arbejde på en ny 
måde, bl.a. gennem stærke lokale kirker 
og partnere, og ved i langt større grad at 
hjælpe uden selv at være til stede. Og at 
gaver fra private støtter bliver en vigtig 
faktor, da fonde og støtte fra bistands-
midlerne let kan ændres af politikerne. 

Vi har derfor brug for at rykke tættere 
sammen, og beder dig om at stå sammen 
med os i denne tid. 
På forhånd tak!

 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.

IAS under og efter Coronakrisen



SMS teksten ’IAS’ til 1245 og støt med 100kr. 

Støt med valgfrit beløb via MobilePay 58742 med teksten 
’Corona’.

Eller se flere muligheder på www.ias-danmark.dk/doner.
IAS hjælper handicappede, mødre med små børn, ældre og 
udsatte under Corona-krisen.

STØT NU

OFRE FOR
CORONAVIRUS

Indsamling til
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Her hjælper IAS
i Coronakrisen
Afrika er hårdt ramt af virusangreb og konsekvenserne af Corona 
pandemien. Især de sårbare grupper, som vi også værner herhjem-
me, er hårdt ramt, men der er også andre konsekvenser, som ram-
mer de i forvejen fattige og svage grupper af samfundet. 

IAS hjælper lige nu i mange lande. Nogle indsatser er finansieret 
af fonde og bistandsmidler, og andre af private gaver. Her er en 
oversigt over, hvad vi gør. 

Kenya
I byen Nakuru, hvor lastbilchauffører 
stopper på vej til Uganda, forekommer 
mange overgreb mod kvinder og børn. 
Spredningen af Corona-virusset er 
høj i området. IAS og kirken i Nakuru 
arbejder med massive informationskam-
pagner om Covid-19, og man træner og 
engagere kirker og samfund, tilbyder 
psykologisk støtte, arrangerer ra-
dio-talkshows om vold, seksuelt misbrug 
og udnyttelse og rapporter voldssager til 
myndighederne. Desuden uddeles vær-
nemidler og undervises i hygiejneprak-
sis. For de mest sårbare, uddeles mad og 
basal nødhjælp, og der gives træning i 
hjælp til selvhjælp for de fattige.

I Tana i det østlige Kenya når IAS ud til 
700.000 mennesker gennem radiokam-
pagner om Covid-19, og IAS’ partnere 
går fra hus til hus og besøger omkring 

200 særligt udsatte familier med råd-
givning og værnemidler. Der deles også 
hygiejneartikler og håndsæbe ud til 
befolkningen. 
På en skole i byen Garissa gives øko-
nomisk støtte, ind til børnene kommer 
tilbage efter krisen.

Tanzania
I Tanzania informerer vore medarbej-
dere og kirker gennem medierne og 
ved at besøge særligt udsatte og uddele 
værnemidler og undervise i hygiejne. I 
Dodoma og Singida deles spande og bal-
jer ud på skoler og blandt udsatte, samt 
håndsæbe og værnemidler til mennesker 
for at øge håndhygiejnen. 

Niger
IAS installerer håndvaske og vandsy-
stemer for 3.800 elever på skoler i 25 
landsbyer og underviser børnene, der 
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netop er kommet tilbage i skole, om, 
hvordan man mindsker smitte med 
Coronavirus. Desuden besøger IAS’ 
ansatte og frivillige hjemmene i lands-
byerne og underviser i hygiejne (ca. 
15.000 mennesker) og deler håndsæbe 
ud til befolkningen. Desuden skaffer vi 
rent drikkevand til fem landsbyer, der 
ikke har en fungerende brønd og deler 
vandrensningstabletter for at mindske 
sygdom fra forurenet vand.  

Sudan
Her arbejder IAS i et uroligt grænse-
område i Nubabjergene, hvor mange 
mennesker er internt fordrevne. I alt 
vil IAS hjælpe 17.000 mennesker med 
information om beskyttelse mod virus-
set gennem oplysningskampagner på 
radio, uddele værnemidler, oplyse lokale 
myndigheder og ledere om Covid-19 for 
at forebygge spredning, konstruerer fem 
nye brønde med rent drikkevand, laver 
håndvaskefaciliteter og uddeler hånd-
sæbe på offentlige steder såsom skoler, 
klinikker, markeder, osv. IAS uddeler 
også mad og anden nødhjælp til de 
særligt udsatte. Desuden beskytter IAS 
kvinder og børn mod seksuelle krænkel-
ser og udnyttelse og giver dem psykolog-
hjælp, samt styrker myndighederne, så 
de kan gribe ind og straffe de skyldige 
og ansvarlige.

Sydsudan
Her er der oplysningskampagner i byen 
Terekeka og Juba om Covid-19 og om, 
hvordan man beskytter sig mod smitte. 
Vi arbejder gennem lokale kirker og 
partner for at komme så langt ud som 
muligt. Gennem samarbejde med sund-

hedsmyndighederne bliver smittede 
personer bragt i isolation og får behand-
ling på offentlige sygehuse. Der sættes 
simple håndvaskfaciliteter op, og der 
uddeles sæbe og værnemidler på skoler 
og offentlige steder. Desuden uddeles 
mad og basal nødhjælp til særligt udsat-
te, handicappede, ældre og enlige mødre 
med små børn.

Etiopien
Her arbejder vi i særligt område med 
mange flygtninge, og der er store behov 
for hjælp. Der uddeles vandcontainere, 
baljer, sæbe og hygiejneartikler til over 
10.000 mennesker, og der er oplysnings-
kampagner og dør-til-dør besøg for at 
advare om sygdommen. Der deles også 
brochurer og plakater ud, og både IAS’ 
medarbejdere, frivillige, myndigheder 
og kirker bliver undervist om forebyg-
gelse, og hvordan man hjælper smittede. 

Somalia
I byen Garmaal og Baqbaq, hvor der bor 
6000 mennesker, er de meget udsatte, 
da der ikke er en stabil vandforsyning. 
Vi etablerer derfor vandforsyning for 
byen og laver latriner, så på den måde 
styrker hygiejnen og forebygger sygdom 
generelt. Desuden laver vi oplysnings-
kampagner for befolkningen og over 
10.000 mennesker får hjælp. ●



Torben Madsen om IAS og 
Corona-krisen: Vores partnere 
skal have en stærkere rolle

Covid-19 spreder sig både i Danmark og i IAS’ partnerlande i 
Afrika. Det ændrer fundamentalt ved vilkårene for hjælp og 
mission til de mest udsatte i Afrika. Det er ikke muligt at rejse til 
Afrika, og Corona-krisen påvirker alle aspekter af IAS’ indsats. Det 
kalder på en stærkere rolle for IAS’ samarbejdspartnere, fortæller 
Torben Madsen.

- Det er en anderledes verden, vi lige 
pludselige står i. Sådan siger Torben 
Madsen, daglig leder af IAS om Coro-
nakrisen.
Krisen har på kort tid vendt op og ned 
på den måde, som IAS kan arbejde på. 
- Mange ting bygger på, at vi kan rejse 
ud. At vi kan mødes med kirkerne, holde 
konferencer og tilse projekterne. Så læn-
ge, vi ikke kan det, må vi gribe tingene 
anderledes an. 

Det er ikke kun i Danmark, at 
Covid-19 er en kæmpe udfordring 
Det er den også i Afrika. Selvom det er 
vanskeligere at få præcis viden om, hvor 
galt det står til, så kommer der indberet-
ninger om, at mange mennesker bliver 
syge og mange dør. Samtidig har Afrika 
ikke de samme ressourcer til at bekæm-
pe sygdommen. Corona-krisen er ikke 
løst efter et halvt eller et helt år, forud-
ser Torben.
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- Derfor skal arbejdet skal gribes ander-
ledes an i løbet af de kommende må-
neder, for der er virkelig brug for vores 
indsats.
Han peger på en model, som lægger 
større ansvar og flere opgaver over til 
IAS’ samarbejdspartnere i Afrika. 
- Vi bliver også nødt til at tænke i 
fjernpartnerskaber og fjern-tilsyn, så vi 
kan følge og styre tingene hjemme fra. 
Vi styrker vores partnere, så de bliver 
rigtig gode og stærke. Vi investerer 
endnu mere i deres dygtighed og viden. 
Samtidig skal vi lytte meget mere til 
deres visioner, så vi er endnu mere sikre 
på, at det virkelig er dem, vi støtter op 
omkring – og ikke vores egne ideer og 
visioner i Danmark. 

Ny teknologi og internettets mu-
ligheder skal udnyttes. 
- Vores partnere har brug for bedre 
infrastruktur og bedre redskaber. Det 
kan f.eks. være stærkere internetforbin-
delser og nyt kommunikationsudstyr, så 
videomøder over f.eks. Skype og Zoom 
fungerer godt. 
Ny teknologi gør det dog ikke alene. 
Der er brug for at rokke ved den måde, 
vi i Danmark har tradition for at tænke 

mission og hjælp til de udsatte på.
- Vi danskere kan godt lide blive foto-
graferet sammen med vores partnere 
ved for eksempel en brønd, der er ved at 
blive bygget. 
- Det giver noget særligt at mødes ansigt 
til ansigt med de mennesker, som bliver 
hjulpet. Ofte oplever vi, at givere vælger 
at støtte et projekt, som de med egne 
øjne har set og oplevet. Men så længe, 
vi har Corona-krisen, må tingene gøres 
anderledes. Jeg tror, der bliver brug for 
et kulturskifte. Vi skal turde give i tro, 
uden at tænke så meget over, hvad vi 
selv får ud af det, siger Torben Madsen.
Opgaven bliver ikke let, for udfordrin-
gerne er mange i Afrika. For eksempel 
er der store kulturforskelle mellem 
Afrika og Danmark, og det er til stadig-
hed en kæmpe opgave at drive projek-
terne effektivt og gennemsigtigt. Derfor 
håber han også, at Corna-krisen med 
tiden kan afhjælpes, så tingene igen kan 
normaliseres. Men nogle ting vil ganske 
givet blive forandret for altid. 
-Vi skal bruge krisen som en mulighed 
til at blive bedre. Vi skal fastholde vores 
vision og mission, samtidig med at vi er 
parate til at bruge helt nye redskaber, 
siger Torben Madsen. ●

7

IAS lokale partnere i Afrika
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Den 3. juni var vi samlet virtuelt til IAS’ 
generalforsamling. Her så vi tilbage på 
året 2019, der har været et spændende 
år med både udfordringer og resultater. 
Som ledelse står man overfor mange 
valg og beslutninger. Nogle er drevet af 
behov, og andre er mere strategisk drev-
ne. Men det, der overordnet driver os, er 
den kraft, som vi har fra missionsbefa-
lingen og fra Guds ord og værdier. Som 
kirkelig organisation gør vi en forskel i 
verden med en helt særlig vinkel, som 
Gud har kaldet os til. 

I 2018 reviderede vi IAS’ værdier og 
lagde an til en ny strategi under over-
skriften ”Hjælpe bedre for at hjælpe 
flere”. IAS Danmarks bibelske forståelse 
af mission motiverer alt, hvad vi gør. 
Det, vi gør, skal vi gøre med viden og 
professionalisme, og kvalitet skal være i 
fokus. De marginaliserede og underpri-

vilegerede befolkningsgrupper er fokus 
i arbejdet med formidling af det kristne 
budskab i ord og handling!

TRANSFORM
IAS er styrket i sin position over for eks-
terne partnere og donorer som fortaler 

v. Torben Madsen
Daglig leder, IAS Danmark 

Hjælpe bedre – hjælpe flere

IAS ønsker at bringe håb og at bekæmpe fattigdom og 
uretfærdighed i verden. Vi fokuserer på integreret mission, hvor 
det kristne budskab og den humanitære hjælp går hånd i hånd, og 
hvor Bibelens ord får liv gennem ord og handling i næstekærlighed. 
Jeg inviterer dig med til at gøre en forskel med IAS i en verden, der 
har brug for mere end nødhjælp – nemlig Guds ord i handling

Tilbageblik på 2019

IAS årsrapport 2019
Kan læses her:

www.ias-danmark.dk/om-os/aarsrapport
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for de svageste; IAS er blevet en huma-
nitær aktør i katastrofer og menneske-
skabte kriser, og IAS har flere bære-
dygtige indsatser med åndeligt fokus i 
kirke-til-kirke (nord-syd) projekter 

SERVE
• Vi har studeret missions- og nød-

hjælpsmodeller for pinsebevægel-
serne i Norge, Sverige og Finland. 
Vore nordiske partnere har et man-
geårigt og stærkt missionsfokus og 
et aktivt bagland. IAS DK vil gerne 
lære af disse modeller og indføre 
det, der er relevant for vores arbejde 
i Danmark.

• Fokus på integreret mission, hvor 
det missionale får indflydelse i det 
sociale og diakonale arbejde – og 
omvendt. Det giver en stærk værdi-
mæssig udvikling og viser kirkernes 
særlige værdi i udviklingsarbejde 
og nødhjælp. IAS er i kontakt med 
flere Mosaik-kirker om fremtidigt 
samarbejde 

• Flere kirker i Danmark har ønsket 
at få støtte til missionsprojekter 
gennem IAS. Det er positivt, at vi 
på denne måde får styrket kirkernes 
internationale mission og får nye og 
bedre muligheder. 

• Tros- og religionsfrihed er kom-
met på dagsordenen. Her har IAS 
været aktiv, og vi er med i dialogen 
med Udenrigsministeriet og Dansk 
Missionsråds Udviklingsafdeling 
om en ny pulje, man kan søge, til 
støtte for projekter i lande, hvor der 
er forfølgelse af kristne eller andre 
religioner 

ENGAGE
I sommeren 2019 indgik IAS og Ung 
Mosaik i et samarbejde om at engagere 
unge i mission og udviklingsarbejde, 
og vi ansatte en fælles frivillighedskon-
sulent. Arbejdet har allerede engageret 
mange unge, og der er startet studie-
rejser og volontørophold, hvor unge 
møder andre unge i en anden kultur, får 
mulighed for tjeneste og vender tilbage 
til Danmark med en brand for mission. 
Det smitter af på IAS, som får et yngre 
og styrket bagland! Samarbejdet med 
efterskolen Alterna og Mariager Højsko-
le har betydet, at flere unge har været 
ude i IAS’ projekter og gjort en forskel 
ude i verden!

En stor tak og Guds velsignelse ønsker 
vi alle IAS givere og støtter, kirker og 
enkeltpersoner, der står bag os. ●

Frivilligekonsulent Christoffer Wilki-Kurtzhals længst til højre med gruppen fra Ung Mosaik
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David Musumba er præst i Nakuru og 
er desuden en del af kirkebevægelsen 
FPCK/Free Pentecostal Churches of 
Kenya, som er en af IAS’ partnere i 
Kenya. 
Gennem organisationen hjælper David 
Musumba lokalsamfund og familier 
i slumområdet Rhonda, som er det 
største slumområde i Nakuru-distriktet 
i Kenya. 
Som reaktion på coronakrisen har 
myndighederne i Kenya gennemført en 
økonomisk nedlukning af samfundet 
i stil med, hvad vi kender i Danmark, 
men desuden er der også gennemført et 
udgangsforbud. Det slår hårdt. 
Mens der i Danmark er gennemført sto-
re hjælpepakker, og danskerne generelt 
er økonomisk velpolstrede, er situatio-
nen aldeles anderledes kritisk og akut i 
Kenyas slumområder.  
- De fattige i slumområderne lever for 

under en dollar om dagen og uden noget 
som helst at falde tilbage på, fortæller 
David Musumba. Uden job er der stort 
set ingen som mulighed for, at folk kan 
tjene til de daglige fornødenheder.  
Normalt har folk jobs i byggeri, land-
brug, eller de har små butikker, hvor de 
kan tjene til dagen og vejen. Det er de nu 
blevet forhindret i. 
Situationen har meget vidtrækken-
de konsekvenser både økonomisk og 
socialt. 
- Beboerne i slumområdet bor under 
meget simple vilkår i små, interimistiske 
hytter. Ikke desto mindre skal de betale 
husleje. Det kan de dog ikke nu. Derfor 
oplever op mod halvdelen af dem at blive 
smidt ud af deres hjem – hvor simple de 
end måtte være. 
Børnene er særligt udsatte, fortæller 
David Musumba. 
- Mange forældre tager ud i byen for at 

Covid-19 slår hårdt i 
Kenya – IAS samler 
ind

Coronakrisen er et hårdt slag for de mest udsatte og sårbare i 
Afrika. De er truet på deres eksistens. Ikke alene er de i risiko for 
at blive ramt af sygdommen, de er også forhindret i at arbejde, 
og de har ingen form for opsparing. IAS samler ind, og nogle af 
pengene bliver brugt på at hjælpe i slumområdet Rhonda Nakuru-
distriktet i Kenya. 

v. Henrik Gunnertoft
Freelancejournalist for
IAS Danmark



11

lede efter småjobs og mad til deres børn. 
Af frygt for tyveri låser de hjemmene af, 
mens børnene løber rundt alene– uden 
mad eller noget at tage sig til. Skolerne 
er lukket af, og det måltid, som børnene 
normalt får der, må de også undvære. 
Derfor samles børnene på kirkens grund 
i slummen, hvor de kan lege, og hvor de 
får et måltid mad.
Situationen er desperat, og derfor er 
vold i hjemmene meget udbredt. Det 
samme er seksuel udnyttelse, hvor 
mænd bytter mad for seksuelle ydelser.
Gennem kirken hjælper David Musum-
ba sammen med sine medarbejdere på 
forskellige måder. 
Behovet er enormt. Alene i Rhon-
da-slummen bor der mere end 800.000 
mennesker, som nu har levet under 
cornakrisens sanktioner i mere end 
tre måneder. Det er langt fra alle, som 
David Musumba og kirken kan hjælpe, 
men de får midlerne, som de blandt 
andet modtager fra IAS, til at række så 
langt som muligt.
Kirken deler mad ud - mel, ris, olie og 
bønner. En tankbil leverer gratis vand 
til slumområdet, hvor det er meget 
knapt med rent drikkevand. Der bliver 
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også delt sæbe ud.
Samtidig underviser kirken i, hvordan 
Covid19 kan undgås. Og der gøres også 
en social indsats i forhold til familierne, 
hvor et stort problem er mændene, som 
ofte er meget deprimerede, stressede og 
vrede. 
Desværre ser tingene ikke ud til at være 
i bedring. Tværtimod, fortæller David 
Musumba. 
Antallet af nye coronasmittede er fortsat 
stigende samtidig med, at Kenya er på 
vej mod den kolde sæson. Derfor er be-
hovet for støtte større end nogensinde, 
slutter David Musumba. ●

David Musumba deler mad ud

David Musumba og kirken deler mad og 
håndsæbe ud



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 100 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? 


