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

MISSION

Hjælp børnene tilbage 
i skole s6

Alle børn skal 
have lov at gå i 
skole s8

Mumina: ”Skolen har formet 
mit liv” s10
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Leder

Forleden dag blev jeg nødt til at afbestille 
en billet til Kenya. Det var på grund af 
restriktioner og vurdering af Corona-
situationen i Kenya. Jeg skulle have 
besøgt vores samarbejdspartner, Free 
Pentecostal Church, i byen Nakuru. Her 
skulle jeg have set det fantastiske arbejde, 
de gør for at hjælpe især kvinder og piger, 
der er ramt af vold og seksuel udnyttelse 
i hjemmet. Der er også flere og flere, der 
prostituerer sig for at få penge til det 
daglige brød. Her rækker kirken ud med 
rådgivning og nødhjælp, og så har de et 
krisecenter, hvor kvinderne får hjælp. 

Vi vil så gerne gøre mere og give dem de 
ressourcer, de har brug for!

Jeg blev inspireret af en tekst fra en 
af min mors bøger: ”…først af alt, at 
mange mennesker må høre evangeliet 
og blive født på ny ved troen på Jesus 
Kristus, Guds søn. Og dernæst … at vi 
som kristne menigheder må virke og 
leve som den første menighed gjorde 

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

i Apostlenes Gerninger. At vi har et 
ansvar for at skabe forandring i verden, 
både som enkeltpersoner og sammen 
som fælleskaber.”

I denne tid er vores rolle i Danmark 
at finansiere Guds mission. Mens de 
arbejder derude, må du og jeg bede og 
give. På den måde er vi sammen, som i 
et team, med til at bringe evangeliet og 
Guds kraft til mennesker. Når vi giver 
og beder, frigøres ressourcer og kraft til 
dem, der står i frontlinjen!

Denne tid åbner op for mission på en 
ny måde. Derfor må vi gøre en fornyet 
indsats for, at Guds rige må vokse, og at 
hans frelse må blive gjort kendt, både 
åndeligt og fysisk. At mennesker må 
komme til tro på Jesus og få trøst og 
hjælp. 

Vil du hjælpe os med at hjælpe, bede og 
give? 
Tak, at du står med os i denne tid. 

 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.

Hjælp os at hjælpe



● Støtter du med 100 kr. svarer det til 
sæbe og værnemidler til en familie i en 
hel måned. 

● Støtter du med 150 kr. svarer 
det til ris til en familie i en hel 
måned.

● Støtter du med 300 kr. 
svarer det til mad til en 
familie i en hel måned.

SMS teksten ’IAS’ til 1245 og støt med 100kr. 
Bank overførsel til konto: 9712 – 6270281824.
Støt med valgfrit beløb via MobilePay 58742. Tekst: ’Corona’.

STØT NU

OFRE FOR
CORONAVIRUS

Indsamling til
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Opfølgning af 
Coronaindsats

”Tak for hjælpen!” Sådan udtrykker Tan-
zanias YouTube TV kanal, Site TV TZ, 
den 4. august i en optagelse fra Rukwa i 
det sydlige Tanzania. 
IAS har sammen med kirken FPCT 
arbejdet med oplysningsarbejde og ud-
deling af værnemidler blandt de sårbare 
og handicappede børn og deres familier. 

En mor fortæller: 
-Vi kendte ikke til coronavirus, og vores 
børn fik ikke værnemidler, hvis det ikke 
havde været for jer. Jeg vil gerne udtryk-
ke en stor tak for hjælpen! 

I Sydsudan har IAS og partneren NCDO 
arbejdet med oplysning gennem radio og 
mobiltelefoner. Vi har også brugt mega-
foner og højtalere for at komme ud med 
budskabet. Kirken i Sydsudan spiller en 
vigtig rolle og bruger dens medlemmer 
til at give information videre fra mund 
til mund.

Vores medarbejder, Joyce, giver mad til 
en handicappet kvinde, Santina Ramba, 

Youtube klip fra en TV station. Kirken FPCT 
og IAS uddeler værnemidler i Sydtanzania Santina Ramba i Sydsudan

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark
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      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Corona’

#firstofallhope

som har mistet sin mand og forsørger 
for en måned siden. Nu er hun alene 
med fem børn.

I Kenya arbejdes der langt ude i bushen, 
hvor folk lever meget langt tilbage. Her 
kommer sjældent nødhjælpsorganisa-
tioner, så her er det vigtigt, at IAS er 
til stede og hjælper. IAS viser, hvordan 
man på en simpel måde kan vaske hæn-
der med en vanddunk. Det er billigt og 
effektivt. 

Sudan er et land, der har været præget 
af mange konflikter i over 25 år, og her 
er der mange sårbare grupper, især børn 
og unge pga. krige og overgreb mod 
befolkningen. Derfor satser IAS og part-
neren Zahara på skolerne og de sårbare 
børn, f.eks. traumaramte og handicap-
pede børn og unge. 

Vi fortsætter indsamlingen til ofre for 
coronakrisen. Tak, at du er med til at 
gøre en forskel! ●

Simpel mekanisk dunk til håndvask, i Kenya Oplysning og træning af skoleelever i 
Sudan



Corona’en ramte de fleste skoler i øst-
afrika i marts måned, og alle børn, store 
og små, blev sendt hjem. Her måtte de 
nu vente på besked om, hvornår de igen 
kunne vende tilbage til deres elskede 
skole. 

Eleverne er frygtelig kede af det og 
savner skolen utrolig meget, som er det 
deres andet hjem, hvor de har gode ven-
ner, lærere som hjælper og forstår dem. 

I mellemtiden besøger skolens lærere 
landsbyen og deler nødhjælp og mad 
ud til de allerfattigste og opmuntrer 
eleverne til at læse derhjemme, hvis 
det er muligt. Børnene er glade for at få 
denne opmuntring og håber, de snart 
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      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 – 0002266016 eller 
Mobile Pay: 94659
Mærk: ‘Telte’

#firstofallhope

kan komme tilbage.
For at børnene kan komme tilbage i sko-
le, har myndighederne pålagt skolerne 
mange restriktioner, bl.a. at reducere 
antal elever i hver klasse til en tredjedel! 
Det betyder at eleverne skal undervises 
under træerne eller i den bagende sol 
udenfor. 

Vi har derfor indhentet tilbud på telte, 
som kan sættes op udenfor klasserne, så 
børnene kan få læ for solen og få en god 
skoledag. Vi vil derfor gerne indsamle 
penge til køb af telte til skolen, så vi 
kan være klar til når børnene kommer 
tilbage. 

Teltene køber vi i Kenya og et telt koster 
7.000 kr. Der er brug for 10 telte, så 
vores mål er 70.000 kr. 

Vil du være med til at hjælpe børnene 
tilbage til deres dejlige skole?

Stort tak for dit bidrag, som vil blive til 
stor hjælp for alle børn, der skal tilbage 
i skole. ●

HJÆLP BØRNENE
TILBAGE I SKOLE



MobilePay valgsfrit beløb til 94659. Tekst: ‘Telte’

Bank overførsel til konto: 9712 – 6270281824

SMS teksten ’IAS’ til 1245 – så donerer du 100 kr.

HJÆLP BØRNENE TILBAGE I SKOLE

SÅDAN KAN DU HJÆLPE

Myndigheders krav til mere afstand pga COVID-19 virusset gælder også 
i Østafrika, hvor elever i normalt overfyldte klasser ikke må åbne igen før 
kravet om mere aftsand er overholdt. Telte kan give skolerne den ekstra 
plads der behøves, de er fleksible og kan bruges og flyttes efter behov. 

Vær med til at samle ind og hjælp børnene i skole igen.

Læs om flere støttemuligheder og fradragsberettigelse her: www.ias-danmark.dk/støt
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Vi hjælper de mest udsatte 
-Piger, børn med handicap og noma-
debørn er blandt de mest udsatte. Vi 
hjælper dem, så de får skolegang og 
en fremtid, fortæller Katja Gunnertoft 
Bojsen.
-I de områder, hvor vi arbejder, kan for-
ældre have svært ved at se pointen med 
at sende en pige i skole. ”Hvad skal hun 
bruge det til?”, spørger de ofte. Foræl-
drene tænker, at skolegang til en datter 
ikke lærer hende de kvindelige pligter og 
opgaver, som  hun skal tage sig, når hun 
bliver gift og stifter familie. 
-Desuden spænder fattigdom ben. 
Forældrene kan ofte ikke se, hvordan de 
skal kunne betale for skolegang – og så 
opgiver de på forhånd. Hvis de har flere 
børn, så satser de på drengene, mens 
piger og børn med handicap kommer 
bagerst i køen, siger Katja Gunnertoft 
Bojsen.
-Vores arbejde er vigtigt, fordi det hjæl-
per børn, som er diskrimineret i deres 
lokalsamfund. Piger med handicap 

er dobbelt-diskrimineret. Hvis vi kan 
give dem skolefærdigheder, bliver deres 
vilkår for selvstændighed styrket, og de 
får et håb om en fremtid, som de selv 
kan præge i stedet for at leve af andres 
almisser.
 
Hjælp, der også gør en forskel 
på langt sigt
-Det er vigtigt, at børn kommer i skole. 
Det er også vigtigt, at de får undervis-
ning, som er relevant og kvalificeret, når 
de først er indskrevet. Derfor træner vi 
lærere i, hvordan de f.eks. inkluderer 
børn med handicap i undervisningen. 
De træner så andre lærere, så erfarin-
gerne bygges op og gives videre, fortæl-
ler Katja Gunnertoft Bojsen.  
En del af strategien er at skabe mo-
delskoler. De fysiske rammer har også 
betydning. 
-Vi har fokus på at lave en tilgængelig 
skole, så der f.eks. er kørestolsramper 
i stedet for trapper og handicapvenligt 
toilet, som er kønsopdelt. At kunne 

v. Katja Gunnertoft Bojsen
Pramgram koordinator, IAS Danmark 

Alle børn skal have lov at 
gå i skole

IAS’ rækker ud med hjælp til de mest udsatte børn i Afrika, så de 
kan komme i skole. Programkoordinator, Katja Gunnertoft Bojsen 
fortæller om arbejdet. 
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komme værdigt på toilet i løbet af skole-
dagen er en lille ting, der kan have stor 
betydning for, om en pige med bevægel-
seshandicap kan få lov at komme i skole.
-Vi har også skoler med et lille testte-
ster, som kan afklare børnenes behov. 
Her kan vi bl.a. teste hørelse og syn , 
og vi kan finde frem til de nødvendige 
hjælpemidler, fortæller Katja Gunner-
toft Bojsen. 

Styrker de lokale
Programmet handler også om at styrke 
lokale foreninger af forældre og lærere, 
så  de kan skubbe på hos de lokale myn-
digheder og få dem i den rigtige retning.
-Det nytter ikke noget, at vi kommer fra 
Danmark og slår myndighederne i ho-
vedet og fortæller dem, hvordan tingene 
burde gøres. Det er langt bedre – også 
på den lange bane – er at styrke de 
eksisterende eller de spirende foreninger 
og organisationer, der lokalt ønsker at 
forbedre livet for udsatte børn. Så kan 
de lokale tage dialogen med politikere 
og myndigheder, siger Katja Gunnertoft 
Bojsen.
IAS opbygger og styrker lokale organi-
sationers lobbyarbejde både lokalt og 
på nationalt niveau i forhold til rege-

En gruppe drenge med nedsat hørelses/handicap.

Børn på udredning og rehabilitering af 
deres handicap, Sydsudan.

ringerne i Tanzania, Kenya, Sudan og 
Sydsudan, som er de fire lande, hvor 
programmet kører. 
-Problemet er i høj grad, at gode initia-
tiver ikke bliver gennemført i virkelig-
hedens verden. I alle fire lande har man 
på papiret love og regler, der skal sikre, 
at alle børn inkluderes i skolesystemet. 
Men alt for ofte gennemføres reglerne 
kun minimalt, og der følger ikke de 
nødvendige penge med.
-Ved både at fokusere på det nære på 
den enkelte skole og på at ændre de 
overordnede rammer kan vi være med 
til at skabe håb for forandring – både 
her og nu og i fremtiden, siger Katja 
Bojsen. ●
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Skolegang er mere end uddannelse. 
Det former hele livet. Det kan Mumina 
Ahmed tale med om. Hun gik på dansk-
støttet skole i Kenya. 
Mit liv begyndte ved Life Frontier 
School! Sådan konkluderer Mumina 
Ahmed sin historie. Life Frontier School 
er en grundskole, der er oprettet og støt-
ter af den danske organisation Friends 
International (et sponsorprogram i sam-
arbejde med IAS Engage). Skolen ligger i 
byen Garrissa i det nordøstlige Kenya.
Mumina er vokset op med en enlig 
mor, som ikke havde råd til at betale 
skolepenge. Men hun fik fadderstøtte 
gennem Friends International, fuldførte 
sin grundskole, fortsatte i gymnasiet, 
fik en uddannelse i hæren, deltog i et 
udviklingsprojekt og blev bagefter ansat 
i Politiet.  

Mumina: ’Skolen har formet 
mit liv’

Lærer betalte gæld til gymnasiet
På gymnasiet i Nairobi var det imidler-
tid småt med pengene. Fadderskabet 
dækkede kun halvdelen af omkostnin-
gerne og gælden til skolen steg, indtil 
hun blev truet med at blive sendt hjem.
Heldigvis var en lærer fra Life Frontier 
School samtidig på kursus i den kenyan-
ske hovedstad. Hun kontaktede ham, 
og han betalte gælden, så hun kunne 
fortsætte og fuldføre sin gymnasieud-
dannelse. 

Lærte at leve med tolerance
- Det kan ikke udtrykkes med ord, 
hvad jeg fik ud af at gå på Life Frontier 
School. Det er mere end en skole; det er 
en skole for livet, fortæller hun og tilfø-
jer: - Jeg lærte at man kan leve sammen 
med mennesker i forskellig alder, køn, 
hudfarve og religion.
I dag er Mumina Ahmed gift og har 
et lille barn. Hun arbejder som poli-
tibetjent og ser tilbage på sit liv med 
taknemmelighed:
- Jeg takker Gud for alle dem, der har 
hjulpet med at forme mig til den kvinde, 
jeg er i dag, slutter hun ●

v. Dorrit Madsen
Daglig leder, Friends International 

Mumina

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 – 0002266016 eller 
Mobile Pay: 94659
Mærk: ‘Skole’

#firstofallhope
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Jakob og Malene Lundager og deres lille 
datter Natalie er netop blevet udsendt 
som volontører til Athen. Parret er fra 
Randers Evangeliske Frikirke, og de næ-
ste 5 måneder skal de være volontører 
hos organisationen Faros. Faros hjælper 
uledsagede mindreårige flygtninge, 
og Jakob og Malene skal indgå i dette 
arbejde. Gennem sociale og sportslige 
aktiviteter skal de skabe rammer for, 
at børn og unge kan få gode oplevelser 
midt i en svær tid. 

Unge i mission - fornyet samar-
bejde med Ung Mosaik
IAS og Ung Mosaik har fornyet samar-
bejdet om at engagere unge i mission. 
Visionen for samarbejdet er at skabe et 
ungt missionalt samarbejde, som skaber 
fællesskaber, der går ud over grænser og 
bringer Gudsriget nær gennem ord og 
handling. Gennem studierejser, volon-
tørophold og partnerskaber med kirke-
lige ungdomsorganisationer i Græken-

land, Kenya og Libanon kan unge blive 
engageret i integreret mission. Målet 
er at skabe bedre livsvilkår for udsatte 
børn og unge. 
I det kirkelige danske bagland sætter 
unge frivillige fokus på mission for unge 
ved at besøge ungdomsgrupper, kirker 
og lejre. Med afsæt i egne oplevelser 
fortæller de om forandrende møder med 
børn og unge verden og inviterer andre 
unge til at blive engageret. ●

Du kan søge om at komme afsted. Læs mere på vores hjemmeside: 
www.ias-danmark.dk/vaer-med/rejs-ud-med-ias/bliv-volontoer 

Nye volontører giver 
udsatte børn gode 
oplevelser i en svær tid
v. Christoffer Wilki-Kurtzhals
Frivillig konsulent, IAS Danmark 

Jakob og Malene Lundager og deres lille 
datter Natalie

Vi søger volontører til foråret 2021



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? 


