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Leder

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.

Et nyt år med håb

IAS motto er ”First of all Hope”. Det, vi 
gerne vil, er at sprede håb som noget 

af det første, når vi møder nødlidende, 
fattige og unåede mennesker. I de lande, 
vi arbejder i, møder vi ofte håbløshed 
og opgivenhed, især i de sidste år, hvor 
fattigdommen og nøden har været kom-
bineret med coronakrisen, restriktioner, 
arbejdsløshed, sygdom og overgreb på 
piger og kvinder. 

Jesu’ motto, da han holdt sin første 
tale i Nasaret (Lukas 4 v18), hand-

lede om håb og befrielse: ”Han har 
sendt mig for at bringe godt budskab til 
fattige, for at udråbe frigivelse for fanger 
og syn til blinde, for at sætte undertryk-
te i frihed, for at udråbe et nådeår fra 
Herren.” 

Dette nye år kalder på os, som 
kristne og menigheder, til at forny 

vores mission om at bringe evangeliets 
gode budskab til verdens ende. Ligesom 
disciplene, må vi forpligte os på den 
missionsbefaling, han gav os. 

Jeg glemmer aldrig det kald, Gud gav 
mig, hvor han viste mig de lande og 

folk, der var i stor nød, borgerkrig, og 
traumer. De var ”fanget, undertrykte, 
blinde” og det var et kald til at ”udrå-
be frigivelse, frihed, og helbredelse og 
nåde” for dem. Missionsbefalingens 
kraft ligger i dette, at gennem Jesu 
stedfortrædende offer og straf, sættes 
mennesker fri til at leve uden de tyngen-
de bånd af fortiden og konsekvenserne 
af den undertrykkelse, de har gennem-
levet. Når et menneske oplever Jesu 
frihed, bliver det virkelig fri!

IAS bestyrelse og medarbejdere var 
sammen sidste år for at tale sam-

men om retning for IAS arbejde i de 
kommende år. Verden omkring os har 
brug for os, og vi vil give vores respons 
på dette kald! Læs videre i bladet om 
de spændende ting, vi vil arbejde med 
i 2022. Tak at du står med os i bøn og 
offer!

Godt nytår!

STØT HER OG NU - DIN HJÆLP GØR EN STOR FORSKEL



Tørke i Østafrika kalder på 
handling nu!

SMS IAS til 1245 og støt med 100kr. 

MobilePay valgfrit beløb til nr. 59211 Tekst: Tørke

Bankoverførsel til Vestjyske Bank 9712-6270281824 Tekst: Tørke

STØT HER OG NU - DIN HJÆLP GØR EN STOR FORSKEL

Velkommen til
Mosaik missionsdag og IAS generalforsamling

Vær med til nogle spændende timer, hvor vi mødes omkring international mission og 
nødhjælp. Inviter gerne interesserede med fra din kirke.
Emnet vil være OPFOSTRENDE KULTUR - DRØMME FOR INTERNATIONAL MISSION  
Tilmeldingsfrist er den 25. april.

Program: 

• Erfaringsudveksling
• Videoindsalg fra brændpunkter i verden
• Informationsdeling
• Inspiration

Sted: Bykirken Vejle, Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle
Tilmelding til Torben Madsen tlf. 28552855 eller torben.madsen@IAS-intl.org

Den 30. april kl. 10-17

Mosaik missionsdag 
IAS generalforsamling

10:00 - 16:00
16:00 - 17:00



Her vil IAS hjæpe i 2022
Behovene kalder på os som aldrig før, og vi har som organisation, kirker og partere, 
en stor rolle at spille for at redde liv, kæmpe for rettigheder og skabe udvikling for at 
give liv med værdighed. Vi har derfor været samlet som bestyrelse og medarbejdere 
for at sætte retningen for de kommende år. 

IAS arbejde har siden begyndelsen i 2001 fokuseret på at række ud til ”disse mine 
mindste”, børnene, især de sårbare, svage, handicappede og dem, der udelukkes fra 
hjælp, skolegang, og ligestilling. Dette er et stort fokus for os, og det gør vi gennem 
uddannelsesprojekter, der er målrettet bredt mod offentlige skoler, forældre, og 
myndigheder. 

IAS har også nødhjælp som et stort fokus for at redde liv! Nødhjælp, der især tager 
hensyn til de svageste, og især handicappede mennesker, som ofte bliver overset, 
når katastrofen rammer.

Som noget nyt vil vi også sætte fokus på tre temaer, som der på en særlig måde er 
brug for i denne tid:

Fred og forsoningsarbejde
Freden i små samfund i ulandene er truet af stammekrig og magtkampe for at 
få tildelt ressourcer, f.eks. vand eller andre basale fornødenheder, og der er uro-
ligheder og internt fordrevne pga. politiske optøjer, uenighed om jordlodder, og 

IAS’ bestyrelse og medarbejdere
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Her vil IAS hjæpe i 2022
Fred og forsoningsarbejde mellem to stammer

væbnede konflikter opstår pga. interne 
stridigheder. IAS arbejder i nogle af de 
mest kriseramte lande i verden! IAS 
samarbejder flere steder med kirker, der 
er dygtige til at skabe dialog og fredsiniti-
ativer. Dem vil vi støtte endnu mere i den kommende tid for at hjælpe befolkningen 
til at leve sammen i fred og harmoni!

Kristne og kirker
De er til stadighed under pres fra andre religioner og i de lande, vi arbejder i, især 
hvis der er ekstremistiske muslimer. Nogle steder fører det til afbrænding af kirker 
og forfølgelse af kirkens medlemmer. Der er derfor behov for at træde til med helt 
konkrete løsninger for at stoppe forfølgelsen og ekstremismen. Der er brug for at 
skabe dialog og fred, hvor der er konflikt mellem forskellige religioner. Her vil IAS 
arbejde for tros- og religionsfrihed for alle, også andre religiøse minoriteter.

Klimaforandringer
Kampen for at forebygge klimaforandringer og at passe på miljøet er meget aktuel 
i de fattige lande. Vi ser tydelige konsekvenser som f.eks. tørke og naturkatastrofer 
i de afrikanske lande, hvor vi arbejder, og mange menneskers liv og eksistens er 
truet. IAS vil arbejde for at skaffe nye og bæredygtige vandressourcer og forebygge 
at miljøet ødelægges, f.eks. ved at bruge andre energiformer og træplantning, og 
styrke lokalbefolkningens robusthed og tilpasningsevne f.eks. når det gælder dyrk-
ningsmetoder. ●
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Vand er liv, og uden vand lider både 
mennesker og dyr. I de senere år har 
regntiderne ikke været stabile, dvs. at 
enten kommer regnen senere, så bøn-
derne ikke ved, hvornår de skal plante, 
eller også holder det op med at regne 
før tid, hvilket resulterer i, at planterne 
visner lige før, de begynder at modnes, 
så hele høsten går tabt. I de sidste 2 år 
har regnen helt udeblevet. For Tha-
raka-folket er der ikke tvivl. Klimaet har 
forandret sig!

Catherine Muthengi, farmer fra lands-
byen Kamaguna fortæller: ”I de sidste 
ti år er det blevet værre og værre med 

regnen. Når vi har plantet, venter vi på 
regn, og efterhånden er det normalen, at 
regnen udebliver”

John Sakayo, fra Tharaka’s admini-
stration fortæller: ”I de senere år har 
vi brugt  mere tid på at søge efter vand. 
Kvinderne går i timevis, og kvæget skal 
drives længere og længere væk for at få 
vand. Det er en uholdbar situation.” 

I oktober 2021 var jeg i Tharaka for at 
få indblik i situationen. I 2020 fik vi 
godkendt et projekt, der skulle arbejde 
med at etablere vanddamme, som kunne 
holde regnvand til landsbyerne. 

I Tharaka ved de hvad 
klimaforandringer er
v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark
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Projektet skulle også oplyse om klima-
forandringer, og hvordan befolkningen 
kunne klare de udfordringer, det gav. 
Det, jeg så, var helt åbenlyst en klar og 
tydelig krise, som har en stor negativ 
effekt på alle, men især kvinder og børn, 
og også på landbrug og husdyrhold. 

Det er lykkedes os i samarbejde med 
IAS Kenya at få et godt samarbejde 
med de kenyanske myndigheder om 
skabelse af vandforsyning ved at lave 
store vanddamme, og også at overrisle 
et landbrugsområde med 400 farmere. 
Sidstnævnte blev etableret for ca. 10 år 
siden, og det har forandret området og 
bøndernes vilkår markant, så de nu kan 
dyrke bananer, meloner, majs, bønner 
sukkerrør, osv. 

Joseph Marina, Regionens Landbrugs-
chef udtaler: ”Vi forventer at farmerne 
lærer nye metoder og teknikker, så de 
bliver bedre til at tilpasse sig klimaet. 
Dette hjælper IAS os med.”

IAS arbejder nu for, at resten af Tharaka 
kan få vand! Der er ikke floder, de kan 
få vand fra, og derfor er strategien at 
etablere vanddamme, der kan opsamle 
regnvand. Vi har allerede etableret eller 
renoveret 4 vanddamme, og det har 
givet bønderne gode muligheder for at 
få drikkevand og dyrke køkkenhaver. 
Folk i landsbyerne har selv etableret op 
imod 30 damme, men der er stadig stort 
behov, hvis hele regionen skal få vand. 
En vanddam kan holde 10.000 m3 (10 
mio. liter) vand i 3-4 måneder, dvs. at 
de kan få adgang til vand, indtil det igen 
regner. Der skal kun 2-3 store regnskyl 
til at fylde en dam.

Vi vil fortsætte kampen for Tharaka og 
for mennesker, der er ofre for tørke, og 
vi vil gøre vores til at forbedre vilkårene 
for dem, der har det svært med klima-
forandringerne. ●
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FAKTA
Tharaka er et stort område på størrelse 
med Fyn. 
Det ligger i det centrale Kenya. 
Regionen har et areal på 2609 km² og 
en befolkning på 393.177 mennesker 
fra fire forskellige stammer. Til trods 
for at Mount Kenya ligger vest for, er 
der kun en flod med vand fra bjerget, 
mens resten af regionen er afhængig af 
regnen som falder i to regntider, den 
lange og den korte regntid. 

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

Joseph Marina
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IAS har ansat en ny humanitær koordi-
nator, Ravi Christensen. Ravis opgave er 
blandt andet at koordinere IAS’ huma-
nitære nødhjælpsprojekter. Ravi har 
arbejdet i IAS siden 1. maj sidste år, og 
han har ansvar for IAS’ nødhjælpspro-
jekter – f.eks. at få mad, vand og andre 
livsnødvendigheder frem til nogle af de 
mennesker, der lige nu er allerhårdest 
ramt af tørke i Etiopien, Somaliland og 
Kenya. 
Ravi Christensen har læst statskund-
skab fra Aarhus Universitet, hvorfor han 
er uddannet cand.scient.pol. Det er dog 
ikke kun uddannelsen, der har klædt 
Ravi godt på til jobbet i IAS. Ravi kom-
mer med en stor og bred erfaring:
”Jeg begyndte for 20 år siden med 
UNDP og forskellige andre FN-orga-
nisationer og efterfølgende nogle år i 
Folkekirkens Nødhjælp. I disse organi-
sationer arbejdede jeg med udviklings-
hjælp fra forskellige vinkler. F.eks. var 
jeg udstationeret på Sri Lanka jeg i 3 
år med min familie, hvor jeg arbejdede 
med genopbygning i forbindelse med 
borgerkrigen” fortæller Ravi.

I 2008 forlod han dog udviklingsar-
bejdet for at arbejde som projektleder 
forskellige steder i den private og i den 
offentlige sektor. De seneste ti år frem 
til, at han sidste forår blev ansat i IAS, 

har han arbejdet som projektleder i 
Rigspolitiet. Her har han bl.a. være med 
til at udvikle og gennemføre forskellige 
it-løsninger.
”Så fik jeg lyst til at vende tilbage til en 
NGO, men det skulle være en mindre 
organisation, og det skulle være en 
trosbaseret organisation. Det var forud-
sætningen for at vende tilbage” fortæller 
han.
”Det har været spændende at få lov til at 
lave så meget forskelligt på så kort tid. 
Søde og dygtige kolleger, ingen bureau-
krati, hurtig til handling-  og så er det 
selvfølgelig virkelig dejligt at arbejde 
med vores kristne partnere i Syd.”
Ravi har haft en travl første tid i IAS. 
Han har blandt sikret, at IAS har fået 
bevilling til projekter, der hjælper 
mennesker i yderste fattigdom og sult, 
og han har også fået et projekt igennem, 
der går ud på at tage hånd om vold mod 
kvinder. 

Privat er den 50-årige Ravi er gift med 
Ruth, og de har fire børn i alderen otte 
til 19 år. Ruth er leder af en internatio-
nal teaterskole ved navn The Commedia 
School. Ravi og Ruth kommer i Fredens 
og Nazaret kirke på Østerbro i Køben-
havn, og en af deres drenge er begyndt 
at komme i Pinsekirken på Drejervej i 
København. ●

Hils på IAS’ nye 
medarbejder: 
Ravi Christensen
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Uddeling af mad

Vi hører ikke meget om det i aviserne og i TV, men det østlige 
Afrika er lige nu ramt af hård tørke og hungersnød. Hundrede-
tusindvis af mennesker lever i sult og yderste fattigdom. Disse 
mennesker har brug for hjælp – nu.

v. Henrik Gunnertoft Bojsen

Tørke i Afrika 
kalder på handling nu

”Lige nu er der tørke i store området 
omkring Afrikas Horn. IAS har fået be-
villing til to projekter, der skal hjælpe de 
hungersnødramte mennesker” fortæl-
ler IAS’ humanitære koordinator Ravi 
Christensen. 
”Det ene projekt er i Turkana i det nord-
lige Kenya. Det er nomadefolk, som le-
ver deroppe, og som er meget afhængige 
af deres kvæg. På grund af uregelmæssig 
regn har det påvirket både høsten, men 
også deres vandforsyninger. Samtidig er 
skolerne begyndt at lukke, fordi der ikke 
er vand nok. Skolernes brønde tørrer ud. 
Derfor har vi et projekt i Turkana, hvor 
vi både tilvejebringer fødevarer og vand 
til husholdninger og til skoler. Store 
lastbiler kører i pendulfart vand ud til 
det afsidesliggende områder. I alt er det 
mellem elleve og tolv tusinde menne-
sker, der modtager hjælpen” fortæller 
Ravi Christensen. 

Ravi Christensen og IAS samarbejder 
om projektet med partnerorganisatio-
nen FPCK, Free Pentecostal Churches of 
Kenya, som er partnere til Betania Kir-

kecenter i Blåhøj. Her er Festus Mukoya  
leder, og det er ham, der står i spidsen 
for den operationelle del af projektet. 
Han fortæller: ”Det er et område, som er 
ekstremt varmt, typisk 30 til 40 grader, 
der er meget tørt og meget sandet. Siden 
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februar sidste år har det ikke regnet 
overhovedet, hvilket går hårdt ud over 
nomadefolkets kvæg. Og selv for dem, 
der dyrker korn på deres marker, har 
høsten slået fejl. Brønde tørrer ud, så 
der er mangel på vand og mad. Konse-
kvensen er, at folk risikerer at dø af sult. 
Netop, fordi det er nomadefolk, vælger 
mange af de stærkeste at drage videre 
til andre områder mod syd for at finde 
græsningsområder til deres kvæg, men 
det efterlader de mest sårbare, f.eks. 
børn og de ældre, hjemme. ”

”Det andet projekt er i Borena i det syd-
lige Etiopien. Borena har været ramt af 
mange forskellige humanitære katastro-
fer” fortæller Ravi Christensen. 

”De har været ramt af tørke seks gange 
siden 2011, og de har været ramt af over-
svømmelser og af græshopper, der bare 
æder det hele. Den seneste regnsæson 
fra maj sidste år var meget uregelmæs-
sig og gav en høst med et udbytte, der 
var 70 pct. lavere, end den plejer.
Vi har modtaget to millioner kroner til 
dette projekt. Pengene bruger vi til at 
støtte de mest udsatte grupper – det vil 
sige børn, der lider af underernæring, 
gravide og ammende kvinder og ældre 
mennesker. 

Desuden arbejder vi som et element i 
projektet også med det, som vi kalder 
kønsbaseret vold. Vi er næsten færdige 
med at producere fødevarerne, som 
bliver produceret i Addis Abba. Nu skal 
de fordeles; det begynder vi med i næste 
uge. I Etiopien er det knap 4.000 men-

Uddeling af mad

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

#firstofallhope

nesker, der får gavn af hjælpen i seks 
måneder” siger Ravi Christensen
”Det er hjælp, som er absolut livsnød-
vendig. Men det kan være et dilemma, 
hvordan det gøres bedst muligt” siger 
Ravi Christensen. ”Det er meget dra-
matisk dernede lige nu – og især for de 
grupper, som vi arbejder med. Vi står 
hele tiden i dilemmaet: Skal vi hjælpe 
hele lokalsamfundet, eller skal vi mål-
rette hjælpen til de allermest sårbare. 
Det, vi kan se, er, at stort set alle er 
sårbare. Derfor gør vi lidt forskelligt. 
Når vi hjælper de mest udsatte, så er der 
mange så mange, at vi i virkeligheden 
rammer næsten hele lokalsamfundet. 
Folk er gode til at dele hjælpen i de her 
samfund. ”

Når det gælder projektet i Borena ar-
bejder Ravi Christensen sammen med 
Isayas Seyoum, som er Programme 
Manager. Han fortæller: 
”Der er har ikke været reel regn i to år. 
Kvæg dør, og vi forventer ikke regn før i 
maj måned. Folk risikerer at dø, hvis de 
ikke får hjælp, og 200.000 mennesker 
har umiddelbart brug for mad i områ-
det. ”

Ifølge Isayas kommer tørke oftere, og 
regnen er mere og mere uforudsigelig 

og langt mindre regelmæssigt. Der har 
været tørke, men også meget hårde 
regnskyl, der skyller høsten væk.  Der er 
risiko for en ond cirkel:

”Der er ingen tvivl om at det dette skyl-
des klimaforandringerne. Det er let at 
observere konsekvenserne af klimafor-
andringerne” siger Isayas Seyoum 

”Vores fokus her og nu er at skaffe vand 
og mad. Men på længere sigt handler 
det om at løse problemerne på et mere 
grundlæggende niveau. Det handler 
blandt andet om en mere sikker adgang 
til vand. På længere sigt er der brug for 
at grave dybere og skabe bedre brønde 
og vandværker” siger Isayas Seyoum. ●

Der bliver delt vand 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 17.000kr./år i for gaver og 
bidrag. 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? 


