
Jul. - Sep. 2022. Årgang 26

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

MISSION

Levende vand til tørstige 
s7

Hjælp til 
voldsramte 
kvinder
s3

Folk strømmer til 
kirken og får hjælp
s5



Leder

Tjen Gud ved at dele 
med de nødlidende

Det sidste halve år har været eks-
tremt på mange måder. Først var 

der tørkekrise i Østafrika, hvor vi fik 
nødråb fra vore partnere i Kenya, Soma-
liland og Etiopien. Vi gjorde en indsats 
for at søge penge til tørkeramte i alle tre 
lande. Det var et stort svar på bøn, da 
vi fik bevilliget over 4 millioner kr. til 
nødhjælp og kunne sætte en indsats i 
gang og redde menneskeliv. Vi har netop 
besøgt alle tre lande, hvor tusinder af 
mænd, kvinder, børn og deres kvæg er 
blevet reddet fra sultedøden.

Midt i det hele kom krisen i Ukra-
ine. Med det samme respondere-

de vore samarbejdskirker i Korsør og 
Århus med det, de havde af nødhjælp, 
som de sendte over med lastbil, tillige 
med indsamlede penge. Nødråbet fra 
partnerkirkerne i Ukraine var stort og 
behovene umættelige. Jeg besluttede at 
søge en fond om penge, og vi satte også 
en indsamling i gang i kirkerne. I løbet 

af  nogle uger havde vi fået indsamlet 
penge, og fonden sagde Ja til at støtte 
indsatsen inde i Ukraine med mad til 
de tusinder, der flygtede mod vest. For 
nogle uger siden besøgte en af vore med-
arbejdere Ukraine, og hun så med egne 
øjne den nødhjælp, der deles ud til de 
mange mennesker hver eneste dag.

Vores rettesnor er ordene fra Bibelen: 
”For når I tjener Gud ved at dele 

med de nødlidende, så møder I ikke kun 
deres behov, men I bliver også årsag til, 
at mange mennesker vil takke Gud. Ved 
at gennemføre denne indsamling giver 
I ære til Gud, dels fordi det viser, at I er 
lydige over for budskabet om Kristus, 
dels fordi det viser jeres oprigtige 
omsorg for de fattige, ja over for alle 
mennesker” 
(2 Kor 9 vers 13-14).

Tak fordi du giver, beder og bakker op, 
så at vi kan hjælpe de nødlidende! ●

v. Torben Madsen
Daglig Leder
IAS Denmark
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Artiklen fortsætter på næste side...

I 2004 påbegyndte et samarbejde 
mellem IAS og kirken ”FPFK” i Nakuru, 
Kenya. Kirken var på det tidspunkt 
stærkt involveret i et slumområde i 
samarbejde med et missionærpar, 
Susanne og Leif Madsen udsendt 
fra Betania Kirkecenter i Brande. 
Slumområdet og samfundet i Nakuru 
var præget af gennemgribende 
fattigdom, og der var mange konflikter, 
vold og udnyttelse af kvinder og børn. 

Vi blev involveret, da der åbnede sig 
en mulighed for at skaffe penge til et 
nyt krisecenter, og vi sendte et dansk 

ægtepar, Lotte og Kaare Madsen fra 
København, ud til opgaven. Nu, 18 år 
senere, kan vi se tilbage på, at rigtigt 
mange kvinder og piger er blevet hjulpet 
ud af vold og udnyttelse til et stabilt og 
værdigt liv, og gennem troen på Jesus 
har de fået et nyt håb og et nyt liv.

Margaret Muchendu, som besøgte os 
i Danmark i juni, er leder af FPFK’s 
Kvindekrisecenter. Hun fortæller, 
at krisecentret er et trygt sted for 
misbrugte og sårbare kvinder og piger 
med deres børn. 

Hjælp
til voldsramte 
kvinder
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”Det er et arbejde, hvis mål er at give 
håb til kvinder, sætte et smil på deres 
læber, og give dem mulighed for at 
ernære sig selv ”, fortæller Margaret.

Hun fortæller videre: ”Jeg har 
arbejdet med disse sårbare kvinder 
i mere end 10 år, og i alle år har jeg 
bedt Gud om at vejlede mig i, hvordan 
jeg bedst kunne hjælpe dem. Under 
mit besøg i Danmark blev det klart 
for mig, at jeg skulle fortsætte og 

intensivere mit arbejde blandt disse 
kvinder. Da jeg talte med tidligere 
missionær, Anne-Lise Madsen, som 
også har arbejdet blandt kvinder, 
blev det helt tydeligt for mig, at Gud 
har kaldet mig til at tjene og hjælpe 
kvinder!” 

IAS støtter op om Margaret og 
krisecentrets tjeneste i Nakuru, og i 
denne sommer samler vi ind til dette 
projekt. ●
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Se mere på www.ias-danmark.dk/støt

Hjælp os med at hjælpe
de voldsramte piger og kvinder!

Send 100 kr. via SMS tekst ‘IAS’ til 1245eller et valgfrit beløb via MobilePay 58742

• Krisehjælp
• Husly
• Hjælp til selvhjælp 

Krisecentret i Nakuru hjælper med:

Krisecentret drives af den lokale pinsekirke med støtte fra IAS.

Mange piger 
og kvinder i 
Kenya lever i 
konstant fare for 
vold og seksuelle 
overgreb
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I midten af maj rejste jeg til Ukraine og 
blev fuldstændig overrumplet af den 
gæstfrie modtagelse fra et folk, som er 
hårdt under angreb på flere måder. Det 
har været en kæmpe oplevelse, som på 
én gang var inspirerende, rørende og 
opbyggende!

Jeg kan dårligt beskrive energien i det 
hårde arbejde, samhørigheden mellem 
alle de involverede og taknemmelighe-
den over det, som foregår i og omkring 
byen Bolgrad. Alt sammen ledt af en 
enkelt kvinde, Sveta Berbat.

Arbejdet startede for over 10 år siden 
ved hjælp af små private givere – blandt 
andet via Korsør Pinsekirke -  der gav 
støtte til de fattigste. Nu er det hele eks-
ploderet med en donation fra Danida, 

Folk strømmer til kirken 
og får hjælp

v. Marianne Helmich Andersen, 
Financial Controller, IAS Danmark

IAS hjælper i Ukraine

Madpakker til udsatte børn (øverst)
Sveta Berbat (til venstre)
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og jeg har i kraft af min finansielle rolle 
hos IAS været i Ukraine for at føre tilsyn 
med projektet. Hver uge deles mange, 
mange poser mad ud fra 20 kirker i om-
rådet, og derudover deles 1000 måltider 
mad ud til de svageste - mange som er 
efterladt i krigens kølvand. 

Dette er blot én side af historien!
Den anden historie er, at kirkerne står 
historisk sammen. Lederne af 20 kirker 
har samlet sig, set hinanden i øjnene 
for første gang, og som en af præsterne 
sagde: Vi er forenet og beder for fred!! 
Meget lidt vrede, offerrolle-mentalitet, 
eller opgivenhed var at spore, da jeg 
besøgte dem, men håb og glæde over, at 
folk strømmer til kirken og får hjælp og 
håb om et andet og bedre liv! ●

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

Madpakke til en uge

Ledere fra 20 kirker, der hjælper til med uddeling af mad til flygtninge
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I det sidste år har tusindvis af udsatte 
mennesker i Kenya, Etiopien og Somalia 
levet under en ekstrem tørke. Dette er 
forårsaget af fejlslagne regntider i 3 år. 
Nu er der bare ikke mere mad og vand 
tilbage! Kvinder med småbørn, syge og 
ældre mennesker har det særligt svært, 
da de ikke selv kan gå ud for at finde 
føde. Selv de unge og stærke mænd må 
give op, da nærmeste vandressourcer 
ligger mere end 50 km væk! Situationen 
er særlig svær, fordi regnen stadig ser ud 
til at udeblive i denne sæson!

Ravi Christensen og jeg har besøgt flere 
af områderne, efter at IAS er gået ind i 
at afhjælpe den værste nød! Vi og vore 
partnere, Pinsekirken i Kenya, IAS i Eti-
opien og IAS i Somalia har været travlt 
optaget med at redde liv. Dette sker 
gennem at køre rent drikkevand ud med 
store tankvogne til landsbyer, hvor be-
folkningen er særlig ramt. Vandet bliver 
delt ud til sårbare familier ved at deres 
vanddunke bliver fyldt op en gang om 
ugen. Desuden bliver landsbyens fælles 
vandforsyning fyldt op, og i nogle tilfæl-
de bliver der boret en dyb brønd, som 
kan nå ned til grundvandet. Derudover 
bliver der delt de mest basale fødevarer 
ud, bl.a. majs, ris, olie, og i Etiopien en 

særlig melblanding med vitamintilskud, 
så underernærede børn kan få særlig 
hjælp! I Somalia giver vi familierne 
penge, så de selv kan købe den mad, de 
har brug for. På den måde styrkes også 
de lokale forretninger, så der kommer 
varer på hylderne til alle i byen. Og 
samtidig giver det en mere værdig hjælp, 
idet familierne selv kan bestemme hvad 
de vil købe. 
I Somalia er de vant til tørke, men den-
ne gang er det særlig slemt.  

Levende vand til tørstige

Uddeling af mad i Kenya

Nyheder fra tørkeprojekter i Kenya, Etiopien, Somaliland

v. Torben Madsen, Daglig leder, IAS Danmark
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Borgmesteren i byen Garadag takkede 
IAS for den hjælp, der var kommet, men 
han var også meget optaget af, hvad der 
kunne gøres for at tilpasse sig klimafor-
andringerne. Det kunne f.eks. være at 
grave større vandreservoirer, der kan 
holde vand i længere tid, men også at 
give unge uddannelse, så de kan få sig 
et andet levebrød end kvægdrift, som er 
meget sårbart under tørkeperioder. 

Har du lyst til at hjælpe en tørkeramt 
familie, så kan du sende et valgfrit beløb 
via MobilePay nr. 58742 med teksten 
’Tørke’ eller donere 200kr. ved at sende 
en SMS med teksten ’IAS200’ til nr. 
1245. ●

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

Uddeling af vand i Somaliland

En kvinde i Etiopien, er glad for hjælpen
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Vi har lavet et fantastisk samarbejde med Dropzone 
Denmark, som gør at DU kan få et gavekort til et 
faldskærmsudspring.

Det eneste du skal gøre, er at oprette en indsamling via 
BetterNow og for hver 5000kr. du samler ind, kvitterer 
Dropzone Denmark, som tak, med et gavekort til et 
faldskærmudspring.

IAS samarbejder med Dropzone Denmark, som er det 
eneste professionelle faldskærmscenter i Danmark, om at 
samle ind til kørestole til handicappede børn i Østafrika.

Gå ind på siden her og se hvordan du kommer i gang: 
www.ias-danmark.dk/vaer-med/dropzone

- DIN HJÆLP GØR EN STOR FORSKEL

SMS IAS200 til 1245 og støt med 200kr. 

MobilePay valgfrit beløb til nr. 58742 Tekst: Tørke

Bankoverførsel til Vestjysk Bank 9712-6270281824 Tekst: Tørke

Tørke i Østafrika kalder på 
handling nu!

Få et faldskærmsudspring i gave!
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Christoffer Wilki-Kurtzhals, 
medarbejder ved IAS i 3 år

Hvad er din baggrund? 
Jeg er uddannet cand. mag. i Kulturmø-
der og Pædagogik fra Roskilde Uni-
versitet. Jeg har tidligere arbejdet for 
Ungdommens Røde Kors og senest boet 
i Athen, hvor jeg arbejde for en græsk 
kirkelig organisation, Faros, som hjæl-
per børn og unge, der er alene på flugt. 

Hvorfor syntes du det var spæn-
dende at komme til at arbejde 
for IAS? 
IAS’ vision om at skabe forvandling som 
går ud over nødhjælp og udvikling til-
talte mig i høj grad. Som en trosbaseret 
organisation kæmper IAS dagligt for at 
vise Guds kærlighed for særligt udsatte 
børn og unge, og det gjorde virkelig et 
stort indtryk på mig. 

Hvilke værdier og kvaliteter, 
synes du IAS har? 
Mission bliver mere end bare ord med et 
fokus på at bryde grænser ned og bringe 
fred, forsoning og skabe retfærdige sam-

En snak med 
Christoffer

fund der afspejler Guds kærlighed. IAS’ 
har nogle stærke partnere i Syd, og det 
er en stor kvalitet for arbejdet. Gennem 
deres erfaring og rolle i lokalsamfun-
dene kan der nemlig skabes langsigtet 
forandring og retfærdighed for menne-
sker som undertrykkes. 

Hvilke opgaver glæder du dig 
over at arbejde med? 
Til daglig står jeg primært for IAS’ og 
Ung Mosaik’s engagementsindsatser for 
unge. Jeg elsker at engagere vores dan-
ske frivillige i fællesskaber med andre 
unge i Kenya, Grækenland og Libanon. 
Det giver virkelig et kick, når jeg ser de-
res venskaber og den forandring som de 
sammen skaber fx gennem en teenage-
klub for syriske flygtninge i Beirut. ●

Følg med i Christoffers arbejde, og 
se hvordan unge skaber forandring 
gennem IAS. Følg Beyond på Facebook: 
www.facebook.com/beyondDK og på 
Instagram: beyond_dk.



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 17.200kr./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? 


