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Leder

Usikkerhed

Under folketingets åbning den 4. ok-
tober var det overskyggende tema den 
usikkerhed, der er i verden omkring 
os, forandringerne i den verden, vi har 
været vant til. Vi kan ikke fornægte det 
mere – selv lille trygge Danmark er 
blevet usikkert. Medierne fylder os med 
ord som ”krise”, ”frygt”, ”krig”, ”bekym-
ring”, og på det sidste er gamle ord som 
”jerntæppe” blevet genindført. Vi er på 
vej tilbage til tilstanden før 2. verdens-
krig! 

Som hjælpeorganisation med fokus 
på de fattige u-lande og bekæmpelse 
af ulighed, korruption og fattigdom, 
optages vi nu også af vores egen verden 
i forandring. Det giver bølger helt ind i 
vores velfærd, og man spørger sig selv: 
”Hvordan ser fremtiden ud? Skal man 
spare op og lægge til side? Skal man 
skrue ned for givertjenesten til mission 
og nødhjælp?” 

Bibelen taler meget om nød og krise. 
Der var store behov alle steder, og man 

v. Torben Madsen
Daglig Leder
IAS Denmark

havde stor nød, især blandt de krist-
ne, der blev forfulgt på grund af deres 
nyfundne tro. Apostlene Paulus og Peter 
oplevede det på nært hold,og led selv 
stor nød på grund af de omstændighe-
der, de stod i. Dog var de meget klare 
i deres holdning, og vi ser flere vigtige 
principper, som er værd at notere sig:

”Vær ikke bekymrede for noget, men 
sig altid Gud tak og læg jeres ønsker 
frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at 
Guds fred, som overgår al menneskelig 
forstand, vil beskytte jeres tanker og 
hjerter og bevare jeres tillid til Jesus 
Kristus.” (Filipperbrevet 4:6)

”Giv, så skal der gives jer. Den målestok, 
I anvender over for andre, vil blive an-
vendt over for jer.” (Lukas 6:38)

”Agabos rejste sig ved et møde og forud-
sagde ved Helligånden, at der ville kom-
me en stor hungersnød over hele verden 
(det skete, mens Claudius var kejser i 
Rom). Disciplene besluttede da at sende 
hjælp til deres medkristne i Judæa. En-
hver skulle give så meget, de havde råd 
til.” (Apostlenes Gerninger 11:28-29)

Lad os på samme måde holde fast ved 
troen på en Gud, som hører vore bønner 
og giver os fred, og at vi vil dele med den 
nødlidende og den fattige. Det er der 
velsignelse ved! ●
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til et udsat barn i Ukraine
GIV EN JULEGAVE

Vi vil opmuntre børn på børnehjem og børn i
særligt udsatte familier med en kærlighedsgave. 

Vi vil derfor opfordre dig til at give en julegave til
Ukraines børn nu, for at vi kan hjælpe her i julen!

via. bank overførsel
Vestjysk Bank konto 
9712-6270281824
med tekst ’Julegave Ukraine’

På forhånd tak!

SÅDAN GIVER DU EN GAVE

Du må meget gerne give flere gaver, så sender du
blot det tilsvarende beløb. Eks. tre gaver = 300kr.

EN GAVE INDEHOLDER
• Slik
• Frugt
• To par sokker
• Et par hjemmesko
• Evt. andre fornødenheder

100 kr.
Glædelig jul fra mig til dig

Se flere måder at støtte nødstedte i Ukraine på www.ias-danmark.dk/doner

via MobilePay
Send 100kr. til 58742 
med teksten 
’Julegave Ukraine’
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Da krigen begyndte i Ukraine, satte IAS 
en indsamling i gang i Danmark, blandt 
kirker og fonde, og vi takker for hver 
eneste krone, der er kommet ind, og som 
har gjort det muligt at gøre en forskel 
i Ukraine. En stor tak til dig, der har 
sendt en gave! 

Indsatsen, vi støtter, ligger i det vestlige 
Ukraine, tæt på grænsen til Moldova 
og Rumænien, hvortil mange flygter 
fra bombninger og rædsler. Byerne 
hedder Bolgrad og Izmail. Vi hjælper 
gennem et kirkeligt netværk af lokale 
kirker i de omkringliggende byer. Det 
har været utrolig stærkt at høre om den 
enhed, krisen har skabt, og hvordan 
de kristne hjælper dem, der er i nød. 
20 kirker fordelt i regionen har stået 
for maduddelingen og kirkerne har 
forkyndt evangeliet i ord og handing. 

I løbet af 4 måneder er der delt 611.550 
måltider mad ud til 6.795 mennesker, 
heraf 420 udsatte børn på børnehjem, 
og 4.200 flygtninge har fået hjælp 
til de basale behov som tøj, sko, 
hygiejneartikler, lommelygtebatterier, 
legetøj til børnene, og meget andet.
 
Der er sket meget, men krisen er fortsat 
omfattende og ødelæggende for mange 
mennesker! 
Det er derfor vigtigt, at vi ikke lader 
Ukraine komme i baggrunden, men 
fortsætter med at støtte og bede.

Snart afgår en lastbil med nødhjælp 
fra vores samarbejdspartner API-AID 
i Aarhus med tøj, sko, og andre vigtige 
ting, der vil hjælpe dem, der er i nød. 
Lastbilen ankommer først i november, 
og vi håber og beder til, at det må gå 
som planlagt, og at myndighederne vil 
lade lastbilen komme over grænsen. 
I disse dage er der på ny 
bombardementer over ukrainske byer! 

Opdatering fra Ukraine

En ung mor og hendes søn får hjælp
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Mange uskyldige mennesker dør eller 
bliver såret, og mange flygter for deres 
liv! Vi vil derfor fortsætte med at støtte, 
og især i denne tid fokusere støtten på 
børn og børnefamilier. 
I julen vil vi opmuntre børn på 
børnehjem og børn i særligt udsatte 
familier med en kærlighedsgave. Jeg vil 
derfor opfordre dig til at give en julegave 
til Ukraines børn allerede nu, for at vi 

kan hjælpe her i julen! 

Når du hjælper et af disse børn, tjener 
du Jesus med din gave. Gud vil velsigne 
dig tilbage rigeligt, for han skylder 
aldrig nogen noget! Det vil være 
fantastisk, at vi som IAS ”Hopemakers”  
sammen kan sende en god gave afsted 
og blive en opmuntring for rigtig mange 
børn i denne krisetid! ●

En mor og hendes tre børn får hjælp

100 kr.

Glædelig jul

Giv en julegave til et udsat barn i Ukraine

En gave indeholder slik, frugt, to par sokker, et par 
hjemmesko og evt. andre fornødenheder.

Støt via MobilePay. Send 100kr./gave til nr. 58742 
med teksten ’Julegave Ukraine’

Læs evt. mere her bladet på annoncen på side 2
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Religionsfrihed i Isiolo

v. Christoffer Wilki-Kurtzhans, 
Medarbejder, IAS Danmark

”He is my Muslim brother - not my 
enemy.” Præsten kigger intenst på 

mig, imens han siger det, og der nikkes 
anerkendende fra de andre i lokalet. 
Side om side sidder imamer, præster, 
sheiker og religiøse ledere fra lokal-
samfundet. Vi er samlet i en lille kirke 
bygget af blikplader i en af Isiolos små 
gyder og har netop forinden været på 
besøg i byens største moské. 

Jeg befinder mig i byen Isiolo i det 
centrale Kenya, hvor jeg besøger et af 

IAS’ tros- og religionsfriheds-projekter. 
Projektet er et samarbejde med det pin-
sekirkelige netværk i Kenya. Projektets 
mål er, at muslimske og kristne sam-
fund respekterer hinandens tro, mens 
de arbejder sammen om at fremme en 
kultur af tolerance, gensidig respekt 
og fred. Isiolo har ry for at være en by 
præget af religiøse konflikter og intole-
rance. Eksemplerne på dette er mange: 
kristne udelukkes fra job grundet deres 
tro, muslimer må ikke åbne butikker 
i kristne områder, der kastes sten på 

Kenya

Den lokale præst og imam glæder sig over 
at kunne mødes og tale sammen
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      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Kenya’

både kirker og moskéer, og religiøse 
fordomme vokser. Byen er ligeledes 
kendt for tidligere at have været rekrut-
teringsområde for terror-organisationen 
Al-Shabaab i Somalia. Siden 2013 er 
200 unge mænd blevet radikaliseret og 
rekrutteret til organisationen. Situatio-
nen i området er skrøbelig, og de mange 
etniske og politiske konflikter samt den 
vedvarende tørke gør ikke situationen 
lettere. Så hvad er der sket, siden kristne 
og muslimer nu synes at have fundet 
hinanden?

Projektet har engageret religiøse og 
kvindelige ledere, unge samt jour-

nalister. Disse grupper er blevet trænet i 
religions- og trosfrihed samt respekt for 
andres tro og religion. Netværk er blevet 
dannet mellem kristne og muslimer, 
og der er blevet skabt 
forståelse for hinanden. 
De religiøse ledere har 
besøgt hinandens kirker 
og moskeer og med egne 
øjne set, hvordan bøn 
foregår. Under mit besøg 
i Isiolo hører jeg utallige 
eksempler på, hvilken 
forandring det har skabt. Kristne og 
muslimer kan nu være i samme lokale, 
gøre indkøb i hinandens butikker og 
deltage i hinandens sociale liv. Der er 
mindre spændinger og frygt for de an-
dre. Sammen arbejder de imod radikali-
sering af unge og for fremgang for deres 

lokalsamfund. ”Things are turning 
out better for all of us”, som en imam 
udtrykker det. 

Det er inspirerende at opleve, og det 
giver stor motivation til udviklingen 

af næste fase af projektet, som der skri-
ves på om aftenen på hotelværelset. Nu 
skal de mange religiøse og kvindelige 
ledere, unge og journalister nemlig tage 
deres viden og erfaringer ud til andre 
medlemmer i lokalsamfundet – fra de 
politiske beslutningstagere i byrådet, til 
lyttere af radioprogrammer og samtaler 
med beboere i landsbyer under skyggen 
af akacietræerne. 

I den lille kirke er mødet for religiøse 
ledere ved at være slut. Der bedes en 

bøn, denne gang af en kristen, og alle 
deltager respektfuldt i den. Gruppen går 

samlet ud i den livlige 
gyde og tiltrækker sig 
straks undrende blikke 
fra de forbipasseren-
de – hvad laver de dog 
sammen? Jeg kan egent-
lig godt forstå denne 
undren, tænker jeg for 
mig selv. I en by præget 

af religiøs intolerance og konflikt, synes 
der nu at være skabt et fællesskab mel-
lem kristne og muslimer, som arbejder 
for en fælles vej frem for deres lokal-
samfund.  Og det er da ikke hver dag, at 
man ser det. ●

”Things are 
turning out 
better for
all of us”
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Jeg blev introduceret til IAS på Leder-
skabskonferencen 2022 i Mariager. Jeg 
havde brug for et praktikophold uden 
for Danmark med fokus på interna-
tionale relationer eller udvikling. Jeg 
kontaktede IAS for en praktikplads, 
fordi de har flere udviklingsprojekter 
i flere dele af verden, og min drøm var 

at arbejde i en international organisati-
on, der beskæftiger sig med sociale og 
udviklingsmæssige spørgsmål i Afri-
ka. Min opgave er kort fortalt at bruge 
min teoretiske viden og at tilegne mig 
praktisk erfaring inden for mit felt. Jeg 
besluttede at tage på praktik i Østafrika 
(Tanzania), fordi jeg ønsker at arbejde i 
Østafrika i fremtiden. Jeg vil gerne være 
mere fortrolig med de behov og udvik-
lingsproblemer, som Østafrika beskæf-
tiger sig med. IE-projektet fangede min 
interesse, da det er en af mine passioner 
at hjælpe marginaliserede børn/unge, 
arbejde med handicappede og hjælpe 
med at levere en løsning til dem, der har 
det hårdt.

Denne tur har været en øjenåbner indtil 
videre, jeg har lært så meget og er blevet 
inspireret af så mange mennesker. 
Projektlederen John Sumbu Galawa har 
været en stor inspiration for mig. Han 
arbejder som lærer; han er projektleder 

Nyt fra volontør

Eliane Kisonga

Mit navn er Eliane Kisonga, 29 år, og jeg kommer oprindeligt fra 
Den Demokratiske Republik Congo. Jeg er i gang med min master i 
udvikling og internationale relationer på Aalborg Universitet. Som 
en del af mit 9. semester er jeg i 4 måneders praktik hos kirkens 
projektteam i Singida, Tanzania. Projektteamet samarbejder med 
IAS og fokuserer på inklusion på skoler (IE), og de arbejder også 
med at styrke kirkens organisation.

v. Eliane Kisonga, Studerende på Aalborg univeritet
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og kirkeældste. Han har lært mig meget 
i de få uger, vi har stiftet bekendtskab, 
og jeg håber at lære meget mere af ham.

Gud har rørt mit hjerte på mange må-
der, min åndelige vandring med Gud er 
blevet styrket, og jeg er blevet bekræftet 
i mit karrieremål. Jeg er blevet inspire-
ret til at bruge min viden og mine evner 
til at hjælpe andre. I fremtiden vil jeg 
gerne være mere frivillig, fordi jeg har 
lært, at jeg kan gøre en forskel. At gøre 
en forskel i nogens liv kræver ikke, at du 
har meget, du skal kun have viljen.
Jeg vil anbefale enhver, især de unge, 
at tage på praktik i udlandet med IAS, 
fordi du ikke kun vil arbejde og tilegne 
dig viden inden for dit felt, men du vil 
også arbejde på din spirituelle vandring 

med Kristus. Jeg har været i stand til 
at arbejde professionelt og tjene Gud på 
samme tid. At arbejde med mennesker 
og komme tæt på kan hjælpe dig med 
at opdage dig selv og revurdere dine 
prioriteter. Jeg er glad for, at jeg tog 
denne udfordring og tog til et land, jeg 
ikke vidste noget om. På grund af denne 
beslutning har jeg genfundet mig selv. ●

Eliane er i gang med sin master i udvikling og internationale relationer

Læs om det på www.ias-dan-
mark.dk/volontoer eller kontakt 
IAS/Ung Mosaik frivilligkonsu-
lent, Christoffer Wilki-Kurtzhals 
via mail christoffer.wilki-kurtz-
hals@ias-intl.org

Er du interesseret i at blive 
volontør for IAS
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IAS indgår i samarbejde om 
løsning på tørkekriser i Østafrika

Tørken i Østafrika har stadig større 
konsekvenser, da det ikke har regnet 

i 4 år! Store områder i Tanzania, Kenya, 
Etiopien og Somalia er hårdt ramt, og 
millioner er berørt af krisen ved at deres 
livsvilkår er truede eller helt ødelagt. 

Kvæg dør af tørst. Landbrugsområder er 
helt tørlagt. Vandressourcer er udtørre-
de. Børn, ældre og syge mennesker dør 
af underernæring. Billederne, vi får fra 
vore partnere i de fire lande er horrible 
og taler sit eget sprog! Og når man ser 

v. Eileen Jarnholt
Projekt koordinator
IAS Denmark
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og hører disse historier, føler man sig 
magtesløs, for vi kan kun gøre så meget, 
som vi kan, med de midler vi har! Om-
vendt ser vi også, at selv små midler gør 
en stor forskel! Derfor har vi brug for at 
stå sammen og hjælpe, så meget vi kan 
for at redde liv.

I forsøget på at hjælpe, har vi indgået et 
partnerskab med organisationen Glo-

bal Water Center (GWC), en NGO med 
hovedkontor i South Carolina, USA, som 
fokuserer på at få afsluttet vandkrisen 
bl.a. gennem et samarbejde med IAS.
Partnerskabet har til formål at bringe de 
to organisationer sammen om et fælles 
vandprogram, for at skabe interesse og 
fokus på problemet, og finde finansie-
ring til en indsats i Østafrika. GWC og 
IAS tror på at dette kan gøre en stor 
forskel i fremtiden!

Global Water Center er udsprunget 
af deres moderorganisation, Water 

Mission, en kristen-NGO, som har en 
lang historie med at levere rent drikke-
vand og sundhedsforebyggende løsnin-
ger i over 57 lande. Under Coronakrisen, 
lykkedes det Water Mission at bygge 
et stort solcelledrevet vandsystem i 
flygtningelejren Nyarugusu i det vestlige 
Tanzania, som i dag leverer vand til 
titusinder af flygtninge.

I år har IAS og GWC ansat en fælles 
medarbejder, Eileen Jarnholt, som 

skal føre partnerskabet ud i livet. Eileen 
blev præsenteret i forrige Serve-blad. 

IAS og GWC ser frem til at drømme 
sammen om måder at kombinere 

ekspertisen fra begge organisationer til 
meningsfulde projekter og initiativer i 
Afrika. ●

Solcelleanlæg

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

Tørken har krævet mange ofre



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 fradrag for gaver og bidrag. Ønsker du det, så husk at skrive 
dit cpr. nr. på indbetalingen. Ønsker du, at dit personnummer skal holdes hemmeligt, 
er det intet problem. Ring til telefonnummeret nederst på siden, så hjælper vi dig.

Fradrag

Ønsker du at testamentere til vort arbejde, er vi berettiget til at modtage arv uden at 
skulle betale arveafgift. Vi tilbyder gratis advokathjælp til oprettelse af testamentet 
hos www.legadesk.dk og www.dokument24.dk. 
Ring til Torben Madsen på tlf. 28552855 hvis du ønsker yderligere information.

Testamente

TAK FOR DIN OPBAKNING OG STØTTE!

Vil du være partner og stå sammen med os i bøn, tro og gave?

Send ’IAS’ til nr. 1245
og støt med 100kr.

SMS

59211
(Valgfrit beløb)

MobilePay

Reg. nr. 9712 
Konto nr. 0741793075

Kontooverførsel

Se under hver artikel i bladet, hvordan du øremærker din gave. 
Er gaven ikke øremærket, vil gaven blive brugt hvor behovet er størst. 

Se flere støttemuligheder på www.ias-danmark.dk/støt

SÅDAN KAN DU STØTTE


