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Leder

I år er det 20 år siden IAS blev stiftet! 
Det er fantastisk at tænke tilbage på, 

hvad der er sket i de tyve år! I dette blad 
og i årets løb vil vi sætte fokus på den 
forandring og forvandling, der er sket 
gennem IAS’ arbejde.

Det er helt klart for mig, at kald 
og vision er drivkraften, som får 

tingene til at ske. For mig var det en 
oplevelse af Guds kald i 1996, der blev 
en drivkraft inden i mig, og som fik mig 
til at drømme og tænke tanker, som 
fødte en vision om at nå mennesker med 
Guds evangelie på Afrikas horn. I dag er 
arbejdet udvidet til 10 lande! 

At gå fra en vision til praktisk 
handling er en udvikling, der tager 

tid, og som tager form efterhånden, som 
man arbejder med visionen. Det var 
nemlig først tre år senere, at tanken om 

at starte en organisation blev født. Inden 
da, var jeg begyndt med at formulere en 
projektansøgning til Danida, og jeg var 
rejst ud for at undersøge og få en indre 
bekræftelse på, hvor vi skulle starte, og at 
møde andre organisationer og personer, 
jeg kunne stå sammen med. Efter nogen 
tid blev det til et partnerskab med IAS i 
Sverige, som på det tidspunkt arbejdede 
i Sudan. Vi besluttede at samarbejde og 
hjælpe hinanden. I 2000 besluttede jeg i 
samråd med min kirke, Betania i Blåhøj, 
at starte IAS med opbakning fra kirken 
i Kulturcentret i København og IAS i 
Sverige, og dermed blev IAS Danmark 
stiftet. I 2001 havde vi en organisation 
som en ramme, og efterhånden som 
tiden gik, fik vi også forbedere og støtter, 
som stod med os. 

Så hermed også en tak, fordi du er med 
og bakker op om IAS vision! 

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

 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.

Vision driver værket



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

INDSAMLING TIL
OFRE FOR CORONAVIRUS

● 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.
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Leif Zetterlund: 20 år 
med samarbejde 

Det var en fælles passion for radio-
mission, som bragte Leif Zetterlund 

og Torben Madsen sammen. Det skete 
i 1998. Leif Zetterlund husker, at de to 
missionærer mødtes i Nairobi, hvor de 
deltog i det samme møde. Det blev start-
skuddet til et tæt samarbejde, som har 
varet ved over alle årene. 

Svenskeren Leif Zetterlund begyndte ad-
skillige år tidligere. Allerede i 1988 blev 
IAS i Sverige etableret. Det skete, fordi 

der på grund af guerillakrig var stor 
nød i Sydsudan, hvor Leif Zetterlund 
arbejdede. 

-Vi blev kontaktet af lokale ledere, som 
spurgte om vi kunne hjælpe. Det gjorde 
vi, og vi sendte otte containere med 
brugt tøj. Vi erkendte ret hurtigt, at 
dette ikke blot blev en enkeltbegivenhed. 
For at kunne hjælpe og for at kunne få 
adgang til penge til at hjælpe med akut 
nødhjælp fra statslige organisationer 

v. Henrik Gunnertoft Bojsen

Billede af IAS stiftere (Torben, Leif Zetterlund, Arnulf Hogetveit, Ketema Kinfe og Adolfo Wagner)
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var der brug for at etablere en egentlig 
hjælpeorganisation. Dette skete med et 
første, regionalt kontor i Nairobi, Kenya, 
fortæller Leif Zetterlund.

Først lidt senere blev Torben Madsen og 
de danske kirker en del af samarbejdet. 
Samarbejdet tog sin spæde begyndelse 
i 1998. 

-Torben Madsen ønskede at undersøge 
mulighederne for at arbejde i Soma-
liland, hvor IAS Sverige havde vision 
om et projekt. Derfor spurgte Torben 
Madsen, om han kunne få et ID-kort fra 
IAS Sverige med i bagagen. Det kunne 
han godt, fortæller Leif Zetterlund. 

Samarbejdet udviklede sig positivt, og 
i 2001 var tiden moden til, at Torben 
Madsen etablerede en selvstændig 
dansk IAS organisation. 
Leif Zetterlund husker, at første stif-
tende møde fandt sted i Københavns 
Kristne Kulturcenter, der er pinsekirken 
i København.  

Tæt samarbejde i alle årene
Samarbejdet mellem IAS i Sverige og 
Danmark har været tæt over alle årene. 
Leif Zetterlund betegner de to organi-
sationer som brødre, hvor IAS i Sverige 
har været lidt ældre end IAS i Danmark. 
De to organisationer har kørt utallige 
projekter sammen. Det er ifølge Leif 
Zetterlund en stor styrke. Man når me-
get længere i samarbejde og fællesskab 
end hver for sig. Og samarbejdet danner 
rollemodel for andre. I fællesskab har 
IAS ifølge Leif Zetterlund hjulpet millio-
ner af mennesker i områder, hvor andre 
organisationer ikke har været. 

Adspurgt, hvilke konkrete projekter, der 
har gjort den største forskel, peger Leif 
Zetterlund på to indsatser. 

Den ene handler om uddannelse af 
udsatte børn og det andet at skaffe rent 
drikkevand ved at bygge brønde i en 
række forskellige lande. 

En brønd giver kvinderne en helt anden 
livskvalitet.

Billede af IAS stiftere (Torben, Leif Zetterlund, Arnulf Hogetveit, Ketema Kinfe og Adolfo Wagner)
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Liv, der er fuldstændig forandret
-Det er fantastisk at se, hvilken forskel 
disse projekter gør. Uden brønd skal 
en helt almindelig kvinde gå op til fire 
timer ud til en kilde, hvor hun graver et 
hul i sandet med en kop efter vand, for 
derefter at tage hele turen tilbage igen. 
Men med en brønd i landsbyen slipper 
hun for hele denne tur, og får adgang til 
drikkevand i god kvalitet. Det har æn-
dret kvindernes liv fuldstændigt, siger 
Leif Zetterlund.

Leif Zetterlund peger også på arbejdet 
med inklusion af børn og voksne med 
handicap i skolerne, så de bliver accep-
teret i lokalsamfundet og kan udfylde 
deres rolle. Det er nemlig ingen selv-
følge. I store dele af Afrika er handicap 
forbundet med stigmatisering og skam. 
Mange steder gemmer man børn med 
handicap af vejen. Det har IAS igennem 

årene arbejdet målrettet på at ændre, 
hvilket har skabt gode resultater.

-At se en far i Somaliland gå hånd i 
hånd med sin søn, som har et mentalt 
handicap på vej til skole. Sønnen pænt 
klædt på, hvor han før var gemt væk, og 
hvor faderen er stolt af sin søn, der nu 
går i skole. Det er et stort mirakel, siger 
Leif Zetterlund. 

Samarbejde som forbillede
Samarbejdet har udviklet sig over årene, 
og IAS Sverige og IAS Danmark har 
sammen med de lokale kirker og andre 
organisationer brugt mange kræfter på 
at udvikle fælles visions- og missionsdo-
kumenter. 

-Vi fandt ret hurtigt ud af, at vi ikke 
ville skabe forvirring i forhold til vores 
samarbejdspartnere, om det var IAS 

Leif Zetterlund med teamet i Chad



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

#firstofallhope
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Sverige, IAS Danmark, IAS USA, IAS 
Tyskland der hjalp. Det vigtige for vores 
partnere var, at vi var IAS, og at vi hjæl-
per.  Om vi var fra Sverige, Danmark, 
Tyskland eller USA var ikke så vigtigt.

Dermed et er der udviklet et fælles 
grundlag for et effektivt samarbejde 
i felten. Det er ifølge noget af det, der 
ifølge Leif Zetterlund peger fremad. Han 
mener, at der er brug for endnu mere 
samarbejde. Ved at IAS samarbejder 
internt i IAS familien og med andre 
NGO’er og kirker, går IAS foran som et 
forbillede.  

-IAS udtrykker det smukke i at bygge 
gensidigt på hinandens styrker og kom-
petencer.
Det sidste nye er et nyt samarbejde mel-
lem Torben og Leif i Chad, hvor IAS har 
været til stede med støtte fra USA og 
Sverige i nogle år. Her har IAS Danmark 
fået støtte fra Novo Nordisk Fonden til 
et projekt, der skal afhjælpe de mange 
behov under Corona-epidemien i landet.

De lokale kirker skal spille en 
mere fremtrædende rolle
Kirkerne i Chad skal ifølge Leif Zetter-
lund spille en endnu mere fremtræden-
de rolle. 

-Der er brug for - så meget som vi over-
hovedet kan - at styrke de lokale kirker 
til at gøre kirkearbejdet lokalt. De lokale 
kirker skal gøre alt det, de selv kan, og 
så skal vi som partner fylde hullerne, 
der hvor kompetencerne ikke slår til. 

IAS er lykkedes med at skabe sammen-
hæng mellem humanitære indsatser, 
udviklingsarbejde og støtter til kirkerne. 
Samtidig er vi lykkedes med at udvikle 
nye ledere i kirkerne. I fremtiden kan 
kirkerne spille en endnu større rolle. ● 

NYT PROJEKT I CHAD
IAS støtter et projekt i Chad, der skal 
begrænse spredning af Coronavirus 
blandt den sårbare befolkning i Guéra-
regionen og øge deres livskvalitet.

• 4 nye brønde bores og konstrueres 
med vedligeholdelsesfrie 
solcellepumper.

• 6000 mennesker får adgang til rent 
drikkevand indenfor 500 meters 
afstand.

• 4 skoler og 4 sundhedsklinikker får 
forbedret adgang vand, sanitet og 
hygiejne.

• Information om forebyggelse af 
Covid-19 smitte spredes i samarbejde 
med kirkerne i fire byer.

• 6000 mennesker modtager 850 kits 
med værnemidler og håndsæbe.

• Vandbårne sygdomme reduceres 
gennem forbedring af vandkvalitet 
og sanitetsforhold.



8

I år er det 20 år siden, at IAS Danmark blev stiftet, og 
organisationen begyndte sit arbejde! Det skal fejres! 

Vi synes, det er fantastisk at se tilbage på de resultater, der er opnået: 
De mange mennesker, der har fået hjælp, og den forvandling, der er sket 
i mange menneskers liv. Vi vil derfor gennem året fejre det i dette blad, 
på de sociale medier og ved de konferencer og møder, der arrangeres 
gennem året.

Jubilæumsår

Fortællinger, der spreder sig som ringe i vandet
IAS’ logo fortæller om den spredningseffekt, vi ønsker at have. At de små 
eller store indsatser, vi foretager fra IAS, vil sprede sig som ringe i vandet 
og forvandle mennesker og situationer! At Bibelens budskab vil bringe 
håb og forvandling. Vi håber også, at disse historier vil inspirere dig, som 
læser og hører dem, så de skaber forvandling i dig! 

Samtidig er det en alvorlig tid, vi lever i. Nøden i verden er ikke blevet 
mindre, uligheden er blevet større, religiøse mindretal bliver forfulgt, 
klimaet lider, og verden er blevet usikker på grund af ustabile politiske 
regimer, økonomske kriser og verdensomspændende pandemier. 
Mest af alt er der behov for et indre håb, et lyspunkt, en forvandling 
af mennesket indefra. Derfor er IAS og samarbejdet med kirkerne 
vigtigt, og vi har en særlig opgave i at sprede Evangeliet og Guds lys til 
mennesker. 
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Jürgen Galonska, der i dag er præst 
i Citykirken i Aarhus, var IAS’ første 
bestyrelsesformand. 
Vi har stillet ham nogle spørgsmål i 
anledning af 20-års jubilæet.

Hvad var baggrunden for at starte IAS 
nødhjælpsorganisation?
- Betania Kirkecenter’s og andre kirkers 
nødhjælpsarbejde voksede og udviklede 
sig mere og mere. Behovet for en bedre 
koordinering, videndeling og større 
effektivitet var årsagen, at man gik sam-
men og dannede IAS. IAS blev oprettet 
som en organisation, som andre kirker 
også kunne tage del i. 

Hvorfor var IAS et vigtigt initiativ at 
tage i Danmark? Det var jo noget nyt, 
som ikke havde eksisteret tidligere i 
Pinsevækkelsen. 
- Kapaciteten er begrænset, når man gør 
tingene alene. Når man arbejder sam-
men bliver der plads til flere og større 
projekter, samtidigt bliver netværket 
udvidet. Et kirkeligt arbejde baseres på 
et godt netværk, og det var man åben for 
at udvikle. 

Er der et særligt highlight i IAS historie, 
som du har oplevet? 
-Det største highlight er nok et besøg i 
Afrika, hvor jeg selv har set frugterne af 
IAS’ arbejde. At se hvordan relativt få 
midler kan være til stor gavn for en by 
og dens befolkning. Når en landsby får 
en vandpumpe, så forandrer det livet i 
hele landsbyen. Det er en kæmpe glæde 
og viser, at indsatsen er det hele værd. 

Hvilke områder ser du at IAS kan styrke 
i dag? I Danmark og i verden.
-IAS er mere end katastrofehjælp og 
gode projekter. IAS’ værdier afspejler 
Guds hjerte for mennesker og denne 
verden. IAS kan blive endnu bedre 
til det, man gør i forvejen: At skabe 
netværk, at binde kirkerne sammen, at 
hjælpe kirkerne. Men også at IAS bliver 
bredere kendt for noget godt, så  endnu 
flere firmaer, organisationer, kirker og 
privatpersoner – også folk, som ikke er 
kristne - engageret i at skabe en bedre 
verden for de mennesker, der ikke har 
det så godt som os i Danmark. 

Tillykke med de 20 år og god medvind 
for de næste 20 år! ●

IAS afspejler Guds 
hjerte for mennesker 
og denne verden

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

Jürgen Galonska
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Genåbning af skolerne i Kenya i 
begyndelsen af januar var både en 

glæde og en udfordring. På Life Frontier 
skolen i Madogo i det nord-østlige Ken-
ya har det været en svær tid, da næsten 
alle medarbejdere og lærere blev opsagt 
og sendt hjem under nedlukningen fra 
marts til december 2020. Over 700 
børn blev også sendt hjem. Tilbage var 
skolelederen og nogle få medarbejdere, 
der ”holdt skansen”, for at ikke bygning-
er og inventar skulle blive ødelagt og 
stjålet. Det betød også, at skolepenge fra 
eleverne ikke kom ind, og dermed var 
skolen i fare for at gå konkurs. 
I 2020 har vi støttet med ca. 70.000 
kr., og det har bevirket, at situationen 

er løst, og skolen kan køre videre til stor 
glæde for lærerne og eleverne.

Leila Abdallah glæder sig over at være 
tilbage i skole. Hun husker tilbage 

på dengang, hun som 7-årig lille pige 
stod foran porten til skolen og længtes 
efter at komme ind. Hun havde hørt, at 
dette var den bedste skole i byen, og hun 
kunne forestille sig, hvordan det måtte 
være, at lærerne var tilstede – modsat 
den skole, hvor hun gik dengang, hvor 
lærerne ikke mødte op, og hvor de var 
ligeglade med børnene. Leilas forældre 
kunne ikke få råd til at sende hende på 
en privat skole. Og som den mindste af 
syv børn, var chancerne endnu mindre! 

Leila er tilbage i skole
v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

Leila foran skolen
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Leila

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

#firstofallhope

Men her er hun i dag.
Nu er det så et nyt skoleår og 

til vores glæde er de 700 elever vendt 
tilbage. 
Life Frontier står nu og kæmper med 
de nye retningslinjer pga. Covid19 og 
skal sørge for håndvaskefaciliteter, god 
afstand i klasserne, og at checke tem-

peratur på eleverne hver anden time. 
Desuden skal skolebussen synes og have 
service, så den kan transportere 150 
børn morgen og aften. ”Vi er taknem-
melige for jeres opbakning og forbøn! 
Det giver os styrke til hverdagen og 
børnene en håbefuld fremtid” udtrykker 
Skoleleder Madam Eunice. ●



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? 


