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MISSION

”Vi kan ikke lade være 
med at hjælpe”
s5

Soldater til familie: 
”Flygt! Ellers bliver I ramt af 
bomber”
s3
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Leder

Har du hjerte for mennesker 
i nød?

Hvad kan vi gøre for ukrainske 
flygtninge? Lukke hjertet op og 
række ud med hjælp, så godt vi 
kan.

”Hvad du har gjort mod én af disse mine 
mindste, har du gjort imod mig!”
Det sagde Jesus med en stærk opfor-
dring til at hjælpe mennesker i nød. 

Det er kirkens sjæl. At hjælpe de fattige. 
At række ud, besøge, mætte, trøste og 
styrke vores medmennesker. 

Da jeg først hørte om flygtningestrøm-
men fra Ukraine, sagde min kone til 
mig: Hvad ville du svare, hvis Jesus sag-
de: ”Jeg var sulten, og I gav mig noget at 
spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget 
at drikke, jeg var fremmed, og I tog 
imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig 
tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig…” 

v. Bergur Skovgaard
Præst
Citykirken Aarhus

Ja, så ville jeg nok svare: ”Hvornår har 
jeg gjort det?” Og så måske komme i 
tanker om de ukrainske flygtninge! For 
dem må jeg simpelthen hjælpe, så godt 
jeg kan.

Begrundelsen er enkel:
Hvordan kan man se på de ukrainske 
flygtninge uden at reagere? Det er jo 
mennesker, som er flygtet fra krig og 
har mistet alt. Jesus så ikke menneskers 
behov uden at reagere. Man får med-
lidenhed med dem, får ondt af dem og 
føler behov for at gøre noget.

Det handler om at have hjerte for 
mennesker i nød. Hvad nytter det at vi 
holder gudstjeneste i pæne kirker, hvis 
vi ikke rækker ud til mennesker i nød 
omkring os. 

Hvis vi ikke reagerer nu, så rammer vi 
helt ved siden af!

Hvad skal vi så gøre? Lukke hjertet 
op! Vi kan alle gøre noget. Bede, byde 
velkommen, give af vores overflod. Det 
handler om rummelighed. Og den må vi 
aldrig miste!

Så derfor opfordrer jeg frimodigt: Send 
de ukrainske flygtninge en gave gennem 
IAS!



- DIN HJÆLP GØR EN STOR FORSKEL

SMS IAS til 1245 og støt med 100kr. 

MobilePay valgfrit beløb til nr. 58742 Tekst: Tørke

Bankoverførsel til Vestjyske Bank 9712-6270281824 Tekst: Tørke

Tørke i Østafrika kalder på 
handling nu!

Der er brug for dig 

Sammen kan vi hjælpe endnu flere

Hjælp Ukraine

SMS IAS200 til 1245  (udløser gave på 200kr.)

SMS IAS200M til 1245  (udløser gave på 200kr./mdr.)

MobilePay valgfrit beløb til nr. 58742 (tekst: Ukraine)



Soldater til familie: 
”Flygt! Ellers bliver I ramt 
af bomber”

Tre flygtninge kommer ind i kirken, 
mens jeg interviewer Svitlana Berbat, 
der leder organisationen Charity Fund 
GIFT i Bolgrad, Ukraine. Hun er kon-
taktperson for IAS’ danske samarbejds-
partnere Pinsekirken Korsør, organi-
sationen ApiAid i Aarhus og danske 
Mosaik-kirker. 

Først kommer to flygtninge fra området 
omkring den ukrainske hovedstad Kiev:
- De gik på gaden og fik øje på Baptist-
kirkens bygning og gik ind for at søge 
hjælp til deres familier. Den ene, Pavel, 
er kommet alene til Bolgrad med sit 
etårige barn; den anden, Luka, er sam-
men med sin kone og parrets to piger på 
hhv. 6 og 9 år, fortæller Svitlana.

De fortæller med Svitlana som tolk: 
- De har måttet efterlade hus og hjem, ja 
alt, krigen kom helt tæt på. Pavel kunne 

fra sin lejlighed i en forstad til Kiev se 
russiske soldater og kampvogne ved 
lyskrydset nedenfor. Sirenerne hylede 
med bombevarsler. Luka fortæller, at 
banegården i hans hjemby Fastova er 
bombet; det samme er den nærliggende 
flyveplads. 

Ukrainske familier nåede med nød og næppe at undfly russiske 
bombardementer. Nu frygter de for deres børns fremtid, fortæller 
de i et direkte interview fra den ukrainske by Bolgrad, hvor lokale 
kirker giver mad og husly til udsatte.

IAS hjælper i Ukraine

Svitlana sammen med Baptistkirkens præst
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Nåede at flygte inden bomber
- De er nu begge meget bange for deres 
børns fremtid, fortæller Svitlana, og 
endnu en flygtning kommer ind.

- Timothy er flygtet med sin kone og 
to børn fra bomber og skudepisoder i 
Kharkiv, fortæller Svitlana. - Ukrainske 
soldater advarede dem: ”Hvis I ikke 
flygter nu, vil I blive ramt af russiske 
bombardementer. Det er nu, I skal flyg-
te, så saml jeres ejendele og kom væk i 
en fart!” 

- Senere fandt de ud af, at deres hus var 
blevet fuldstændig ødelagt af de russiske 
bomber. De har virkelig reddet deres og 
børnenes liv. De gemte sig i kælderen og 

flygtede derefter her til Bolgrad, hvor 
de nu får husly i Baptistkirken. De er 
kristne og beder til og tror på, at Gud 
vil stoppe denne krig, fortæller Svitlana 
Berbat.

”Vi arbejder hånd i hånd”
Charity Fund GIFT koordinerer hjæl-
pearbejdet for flere kirkeri Bolgrad 
området. Sammenlagt uddeles 1.260 
måltider mad om dagen til de mest 
udsatte mennesker: Flygtninge, fordrev-
ne, ældre, personer med handicap og 
familier i særlige vanskeligheder. 

Svitlana Berbat er glad og stolt over 
at kunne gøre en forskel for sine med-
borgere sammen med 12-15 frivillige 
fra kirkerne, Bolgrads socialkontor og 
almindelige borgere. 

- Tak til vores kære brødre og søstre 
i Danmark. Vi arbejder hånd i hånd 
og gør Guds arbejde sammen. Vi kan 
mærke jeres kærlighed, jeres bønner og 
jeres hjælp. Mange af vores medborgere 
får nu omsorg på grund af jer, siger hun 
og tilføjer:
- Vi er sammen om det her med stor 
kraft og styrke, og vi vil bringe fred og 
Guds kærlighed til dette folk. Det kan 
godt være, I er langt væk, men I står 
vore hjerter nær. Tak for jeres forbøn ●  

Timothy er flygtet med sin kone og to børn

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Ukraine’
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Kirker og private har indsamlet næsten 
600.000 kr. Desuden fik IAS godkendt 
en ansøgning om 1 million kr. til nød-
hjælpsarbejdet i det sydvestlige Ukra-
ine! Midlerne kommer fra ulandsbistan-
den (Danish Emergency Relief Fund) og 
skal give mad, medicin og anden basal 
hjælp til over 100.000 mennesker over 
en 4-måneders periode. 
Pinsekirken Korsør fokuserer hjælpear-

bejdet på byerne Izmail og Bolgrad i det 
sydvestlige Ukraine, tæt ved grænsen til 
Moldova og Rumænien. Her samarbej-
der man med den lokale kristne hjælpe-
organisation Charity Fund GIFT.  

Torben Madsen, glæder sig over sam-
arbejdet og at kunne gøre en forskel for 
ofrene for krigen i Ukraine: ”Det er en 
glæde for mig at kunne bakke op om 

Preben Westh (tv.) sammen med frivillige, klar til at uddele hjælp 

Kirkens hjælpearbejde i Ukraine er vokset ”eksplosivt”, siden 
krigens start, fortæller præst i Pinsekirken Korsør Preben Westh. 
Gennem IAS samles der nu ind i hele Danmark til at flygtende ukra-
inere kan få mad og anden basal nødhjælp.

IAS hjælper i Ukraine

Vi kan ikke lade være 
med at hjælpe”
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Korsør Pinsekirke og Århus Citykirke’s 
samarbejdspartner i Izmail og den store 
indsats de gør sammen med mange 
kirker i Ukraine”

Preben Westh fra Pinsekirken i Korsør:
- Vi kan simpelthen ikke lade være med 
at hjælpe, når man ser, hvor stor nøden 
er og samtidig oplever deres gæstfrihed 
overfor flygtningene. De giver alt! 
Responsen fra Pinsekirken Korsør er 
imponerende:
- Tænk at vi 25 medlemmer har kunnet 
samle 25.000 kroner ind – det er 1.000 
kroner pr. person. Forestil dig, at store 
kirker gjorde det samme! smiler Preben 
Westh. 
Vi arbejder nu i døgndrift for at sende 

pengene derned og sikre, at vores part-
ner i Ukraine gør gavn for flest mulige 
mennesker, siger Preben Westh.

Den lokale organisation Charity Fund 
GIFT ledes af Svitlana Berbat. Før 
havde hun 3-4 frivillige hjælpere til at 
dele maden ud – nu er over 50 frivil-
lige i fuld gang med at hjælpe – og de 
kommer både fra kirken, socialkontoret 
og lokalområdet. Fælles for dem er, at de 
bare vil gøre en forskel. 

Vi ved ikke hvor længe krisen vil vare, 
men IAS vil støtte og bakke op så længe 
det er nødvendigt, for at hjælpe de 
mange flygtninge og udsatte mennesker 
i Bolgrad og Izmail. ●

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

Preben Westh deler mad ud

6



- Lørdagen før krigen startede om tors-
dagen nåede vi lige at sende en lastbil 
med 12 ton tøj, sko og skolemøbler af 
sted til Ukraine.

Det fortæller Hans Peter Jensen, for-
mand for hjælpeorganisationen ApiAid 
i Aarhus, der i sin tid blev startet af 
Aarhus Pinsekirke, i dag CityKirken i 
Aarhus. 

- Vi vil så gerne hjælpe. Og den tak-
nemmelighed, vi møder, er helt over-
vældende. Det nytter virkelig at hjælpe. 
Donationerne gør gavn, både tøj, sko, 
møbler og køkkengrej. Og så er det også 
dejligt at vide, at vi gør det for Jesus, 
som jo siger: ”Hvad I har gjort mod én 
af mine mindste, har I gjort imod mig”, 
tilføjer han. 

Last gjorde gavn i Lviv
Lastbilen skulle frem til Svitlana Ber-
bats hjælpearbejde i Bolgrad gennem 
den lokale hjælpeorganisation Charity 
Fund GIFT. Men da lastbilen kom til 
Lviv, var Odessa allerede blevet bom-

bet. Chaufføren turde derfor ikke køre 
videre.

- Vi besluttede i bestyrelsen, at vi i 
hvert fald ikke ville have lasten tilbage, 
så Svitlana undersøgte om der var en 
organisation i Lviv, som kunne bruge 
hjælpen – og det var der. Så de 90 ku-
bikmeter tøj, sko og skolemøbler kom til 
at gøre gavn i Lviv i stedet for. 

ApiAids lastbil med nødhjælp til Ukraine blev standset af krigen – 
men gjorde alligevel gavn i Lviv. Overskud fra butikken Smukt & 
Brugt sendes sammen med penge fra IAS-indsamling til Bolgrad, 
hvor der uddeles mad til ukrainske flygtninge.

”Taknemmeligheden er  overvældende”

IAS hjælper i Ukraine

Taknemmelige modtagere i Lviv
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      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 – 0002266016 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Ukraine’

#firstofallhope

13.000 kroner på en uge
ApiAids genbrugsbutik Smukt & Brugt 
giver et overskud, som sammen med 
den øvrige hjælp fra danske Mosaik kir-
ker gennem IAS sendes ned og veksles 
om til mad og fødevarepakker i Ukraine. 

- Blot sidste uge fik vi er overskud på 
13.000 kroner, fortæller genbrugsleder 
Gunhild Kåsastul.

Hun var med til at starte ApiAid for 21 
år siden, hvor det også var Ukraine, der 
var i fokus:

- Jeg læste i et norsk blad, at børn i Kiev 
sad på varme kloakrør under byen og 
sniffede lim og måtte klare sig med mad 
fra affaldsdynger. Jeg vidste bare, at 
vi skulle gøre noget. Så jeg startede en 
strikkeklub i kirken og kørte med en 
gruppe ned til Kiev med trøjer til børne-
ne, fortæller hun. 

Siden er det gået slag i slag. I begyndel-
sen betalte kirken for transport og told, 
men det blev efterhånden en dyr udgift. 

- Så vi startede ApiAid og genbrugsbu-
tikken Smukt & Brugt i 2001 og få en 
indtægt ved salg af tøj, køkkengrej og 
legesager, slutter Gunhild Kåsastul, der 
ikke er alene om at køre butikken. 34 
frivillige giver en hånd med. 

”IAS samarbejde med API-AID giver 
effektiv hjælp til ukrainere i landet. På 
den måde når vi længst ud”, siger Torben 
Madsen, IAS ●

Nødhjælpen når ud til dem der har brug for den
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Tak til freelancejournalist Svend Løbner 
som har lavet interviews og skrevet 
artiklerne om Ukraine.
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I februar lykkedes det endelig at mødes 
med Pinsekirken i Nakuru i Kenya. Og 
det blev et glædeligt gensyn mellem 
partnerne, hvor der blev udvekslet 
hilsner og fortællinger fra årene med 
Corona og de mange ting, der var sket 
både i Danmark og i Kenya. 

Betania Kirkecenter i Blåhøj, IAS og 
Pinsekirken i Nakuru i Kenya har været 
partnere i over 20 år. Det startede, da 
Susanne og Leif Madsen blev udsendt af 
Betania som missionærer i 1994. Efter 
nogle år følte de Guds kald til at lave et 
projekt for gadebørnene i Nakurus slum. 

Senere, i 2004, kom IAS ind i billedet 
ved at støtte et projekt for voldsramte 
kvinder, og et år efter måtte IAS træde 
til med nødhjælp efter præsidentval-
get, der skabte en regulær borgerkrig i 
Kenya mellem flere etniske grupper og 
stammer. 

Efter denne tid har vi som partnere 
arbejdet sammen for fred og forsoning 

i området, og nye projekter er igangsat 
for at stoppe kønsbaseret vold, omskæ-
relse af kvinder og styrke kirken som 
forandringsskaber og mægler i alle disse 
forhold. Kirken driver også missionsar-
bejde i det nordlige Kenya og sender selv 
teams af unge afsted for at forkynde og 
skabe åndelig forandring. 

Partnerskab med kirker i Syd er en nøg-
le til et succesfuldt missionsarbejde for 
Betania Kirkecenter. Betania har ellers 
danmarksrekord i at udsende missio-
nærer! Men mission i dag handler også 
om at bakke op om sydpartnerne og 
deres vision, styrke deres kapacitet, og 
finansiere deres visioner og drømme om 
forandring for deres lokalområde. 

Partnerskabskonferencen mundede ud 
i en aftale om at støtte gadebørnsarbej-
det, sende volontører ud, styrke kirkens 
evne til at drive flere projekter, støtte 
den fortsatte kamp mod kvindeomskæ-
relse og menneskerettigheder, og støtte 
kirkens mission i Nakuru og omegn. ● 

Partnere gennem tykt og tyndt

Betania: Morten Patrzalek; Kirken i Nakuru: Biskop David Ford; IAS: Torben Madsen; Gadebørns-
projektet: Susanne Madsen
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Mød IAS’ nye 
medarbejdere
Ulrik Jacobsen
Jeg er uddannet i Internationale Udvik-
lingsstudier og Geografi fra Roskilde 
Universitet. Jeg har tidligere arbejdet 
for IAS, Center for Kirkeligt Udvik-
lingssamarbejde og Baptistkirken i 
Danmark. Jeg er kort sagt uddannet i 
at planlægge, gennemføre og evaluere 
udviklingsprojekter.
Jeg vil gerne arbejde med lokale kir-
ker som partnere, fordi de kender det 
omgivende samfund samt den lokale 
befolkning og deres problemer. Jeg tror 
på, at kirkerne og deres lokale menighe-
der kan være helt afgørende for menne-
skelig udvikling og hensynet til klimaet 
og naturen.   
IAS arbejder ud fra klare kristne 
værdier og er en meget erfaren organi-
sation med kendskab til mange lande 
og kristne menigheder i Afrika. IAS har 
fokus på personlige relationer til sam-
arbejdspartnere og arbejder samtidig 
meget professionelt med projektledelse 
og donorer og spiller en vigtig rolle i 
civilsamfundet i Danmark og udlandet.
Jeg glæder mig særligt til at arbejde 
med IAS’ store program for inklusion 
af børn og unge med handicap og andre 
udfordringer. Jeg er også tiltrukket af 
IAS arbejde med klimaforandringer, 
fred og forsoning mellem forskelli-
ge befolkningsgrupper samt tros-og 
religionsfrihed. Jeg glæder mig også til 
at komme ud og rejse igen for at besøge 
IAS partnere og projekter.  

Eileen Dyer Jarnholt
Jeg er uddannet i internationale ud-
viklingsstudier på hhv. kandidat- og 
ph.d.-niveau, med særlig fokus på Øst 
Afrika og har flere års erfaring som 
forsker, underviser, og programme 
manager af uddannelsesprogrammer på 
universitet. 
Jeg synes IAS arbejde er spændende, 
fordi jeg gerne vil arbejde med relevante 
og spændende projekter i udviklingslan-
dene, som når ud til de mennesker, der 
er meste marginaliserede og udsatte. 
IAS værdier om at fokusere på, at 
hvert menneske er skabt med værdi og 
dermed prøver at formidle det kristne 
budskab i praksis, syner jeg er vigtigt. 
 Jeg glæder mig til at arbejde med 
ansøgninger til projekter, assistere med 
udarbejdelse af projektrapporter, arran-
gere besøg af vores partnereog at besøge 
partnerne i Afrika. 
Min mand Simon og jeg bor i Køben-
havn Nordvest, har to små piger og 
kommer fast i København Vineyard. ●

Ulrik Eileen

Mød IAS’ nye medarbejdere
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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? 


