
Jan. - Mar. 2023. Årgang 27

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

MISSION
De dyrebare dråber
s7

Nyt år - nye tider - nye titler s9

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Se vores privatlivspolitik på www.ias-danmark.dk



1

Leder

Hvad mon der sker i 
2023?

Det er et spørgsmål, der rumsterer hos 
mange. Forandringerne i denne tid er 
store. Både politisk, økonomisk, og på 
verdensplan er der mange store emner, 
der gør verden usikker; Krig, oprust-
ning, tørke og naturkatastrofer blandt 
flere. Det er virkelig meningsfuldt at 
ønske hinanden godt nytår: Et år, med 
håb om fred og bedring.

Som organisation med international 
mission og nødhjælp på hjertet, er dette 
en invitation til at hjælpe, trøste og brin-
ge håb til mennesker i nød. Det er her, 
ordene fra Jesus om at hjælpe, trøste, 
drage omsorg, virkelig giver mening. 
Jeg håber også, det giver mening for dig, 
trods din egen bekymring om fremti-
den. 

Guds opskrift på at flytte fokus væk 
fra det svære, til det, der giver håb, er: 
”…rækker (du) den sultne dit brød og 

mætter den forkuede, så skal dit lys 
bryde frem i mørket og dit mulm blive 
til højlys dag. Herren vil altid lede dig, 
selv i øde egne vil han mætte dig. Han 
vil styrke din krop, så du bliver som en 
frodig have, som et kildevæld, hvis vand 
ikke svigter.” (Esajas kap 58:10-11)

I dette blad fortæller vi historier om 
håb. Gennem IAS hjælp, har tusinder 
fået hjælp og et nyt liv i Ukraine og Afri-
ka. Der er stadig brug for hjælp, og vi 
vil derfor stadig være der og give liv, lys 
og håb til så mange, som vi kan nå ud 
til. Vil du være med til at gøre en forskel 
for et andet menneske et sted i verden? 
Tak til jer, der allerede gør det - også 
gennem IAS. 

Godt nytår!

Torben Madsen
Generalsekretær

v. Torben Madsen
Generalsekretær
IAS Denmark
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Vores juleindsamling til internt 
fordrevne ukrainske børn be-
tyder, at vi sammen fortsat gør 
en forskel for nogle af de børn, 
som lever med lyden af sirener.

Hele 22.000 kr. samlede vi ind, da 
vi bad om hjælp til at glæde nogle 
ukrainske børn i byen Bolgrad, i det 
sydlige Ukraine. 

Vi er dybt taknemmelige for 
opbakningen. Det har hele tiden været 
vigtigt for os at pengene ikke druknede 
i gebyrer og omkostninger, men at det 
fulde beløb gik direkte til børnene. 

Med hjælp fra vores gode venner i 
Pinsekirken i Korsør, især Preben 
West og vores ukrainske venner, 
fandt vi ud af, hvad det var, børnene 
havde allermest brug for. Hjemmesko 
og strømper stod højt på listen, og 
derudover besluttede vi, at pakkerne 
også skulle indeholde lidt slik og frugt.  

Evigt fordrevne, forældreløse og 
fattige
Det store beløb sikrede at hele tre kirker 
kunne glæde børnene ekstra meget, da 
de hver især afholdt jul og julefest for 
børnene og deres familier. 
Børnene er alle internt fordrevne, 
forældreløse eller kommer fra familier, 
som er deciderede fattige. Altså børn, 
hvor strømper og hjemmesko faktisk 
skaber glæde.
 
Børnehjemmets ønsker 
Heldigvis var der var faktisk penge 
til overs og derfor undersøgte vores 
ukrainske samarbejdspartner hvordan 
de bedst kunne bruges. Derfor glæder 
det os, at det resterende beløb er gået 
til at fire børn fra børnehjemmet i 
Suvorovo by, nu får hver deres egen 
brugte computer, så de lettere kan følge 
skolens fjernundervisningen, som er 
blevet normen i Ukraine siden krigen 
startede. ●

Opfølgning af 
julegaveindsamlingen
til udsatte børn i 
Ukraine



En mor sammen med hendes tre børn, der hver har fået en julegave.
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Partnerskab for forandring

v. Nicola Voss, 
Medarbejder, IAS Danmark

”Vi har oprettet et nyt valgfag. En stor 
del af faget drejer sig om at de studeren-
de får mulighed for at tage til Tanza-
nia, så der er en masse forberedelser. 
Faget hedder ”Change your World”, og 
vi håber, at rejsen og faget vil påvirke 
dem positivt resten af livet,” fortæller 
Tina Wirtz, viceforstander på Mariager 
Højskole, som er en bibelsk højskole og 
hører under Mosaik. 

Bibelskoler og partnerskaber
Netop derfor skal de studerende også 
besøge IAS’s samarbejdspartner Singida 
Town Center Church i Tanzania, som 
også er en bibelskole. 
”Vi håber, at partnerskabet vil inspirere 

og skabe nogle fremtidige forandring-
sagenter, som vil bidrage positivt til 
Verden,” udtaler Torben Madsen, IAS.

Relationer og perspektiver
Tina Wirtz supplerer og siger: ”Det bli-
ver jo enormt spændende at se hvad, de 
gør med oplevelserne, når de kommer 
hjem. De har forhåbentlig dannet nogle 
relationer og fået et større perspektiv, 
som jeg tror er rigtig sundt.”

Missionærer, selvhjælp og foran-
dring 
Kirken i Tanzania er partner med 
Mosaik og har haft mange missionærer 
på besøg i historien. De sidste 15 år har 

Mariager

Nyt samarbejde skal inspirere unge mennesker til at forbedre Ver-
den – blandt andet ved at sende dem ud i den.
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der været et stærkt samarbejde med 
IAS omkring børn med handicaps, og 
hundrede har fået hjælp til selvhjælp. 
Derfor er der også store forhåbninger 
hos partneren i syd.
“..Dette projekt vil også styrke partner-
skabet mellem vores kirker, bibelskoler, 
organisationer og de unge, der vil udføre 

forandringerne,” udtaler John Gallawa, 
som glæder sig til at byde de unge vel-
komne i Singida til marts. ●

Teamet der skal til Tanzania. Fire studerende fra Danmark, to fra Tyskland og en fra 
Finland. Yderst til højre ses Tina Wirtz, som også deltager i rejsen.
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I Kenya kæmper befolkningen 
med tørke. Faktisk er det den 
værste tørke i 40 år 

”Jeg var der under regnsæsonen, og 
heldigvis kom der lidt regn, men det var 
meget sporadisk. Alligevel var det helt 
utroligt at se forandringen i landskabet. 
Da jeg ankom, var alt rød-brunt og tørt, 
og da jeg rejste, var træerne forårsgrøn-
ne.”
Det fortæller Ronia Amalia Wendling, 
som har været i praktik hos IAS og 
besøgt partneren IAS Kenya. Til daglig 
læser Ronia en kandidat i Human 
Security, også kaldet Miljø- og Konflikt-
studier. 

Vandopsamling
”De har sådan nogle gigantiske for-
dybninger i jorden, som ligner en slags 
pools, hvor man opsamler regnvand. 
Ideelt kan det opsamlede vand forsøge 
3-5 gårde. Men desværre er der slet ikke 
nok af dem,” fortæller Ronia. Udover 
manglen på disse, er det også en kæmpe 
udfordring, at regnen er udeblevet de 
sidste 4 – 5 sæsoner.

Klimatilpasning og overlevelse
”Det er jo så slemt, at man må tale 
klimatilpasning. Lige nu er situationen 
dog så barsk, at ren overlevelse også er 
et fokus. 
Vores lokale partnere har fx et projekt, 

De dyrebare dråber

Ronia Wendling

v. Nicola Voss, IAS medarbejder

FAKTABOKS

Klimaet i det meste af Kenya er 
tropisk, præget af to regntider fra 
slutningen af marts til starten af juni 
og fra starten af oktober til starten af 
december 

Dog har regnen holdt sig væk 
tre sæsoner i træk og mindsket 
høstudbyttet med op mod 70 procent.
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hvor vi sikrer mad til skolebørn. For 
mange af børnene er det det eneste dag-
lige måltid, de får.” 

Akut behov for hjælp
Situationen er slem, men med opbak-
ning er Ronia alligevel håbefuld.
”Jeg tror, at hvis man er med til at skabe 
fællesskab og muligheder, så kan vi give 
plads til at ildsjælene kan skubbe de 
nødvendige forandringer i gang.” ●

Annoncen på side 2
Ronia på besøg hos vores partner IAS Kenya.
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Nyt år - nye tider - nye titler

Generalsekretær Torben 
Madsen:

Hvad skal du lave som General-
sekretær? 
’Helt overordnet skal jeg være visions-
bærer for IAS og ansvarlig for udvikling 
af os som organisation, og formidle 

denne til bagland, netværk, partnere.’
Hvad bliver den største foran-
dring i forhold til din nye rolle?
’Ved ansættelse af en programleder, 
bliver jeg frigjort til det jeg skal og 
får mere tid til at fokusere på vision, 
strategi, bagland, og IAS vigtige mission 
gennem de partnere, vi har i Syd. Det 
glæder jeg mig utrolig meget til.’

Hvad kommer du til at savne?
’Det er altid svært at afgive noget, men 
jeg vil prøve at holde mig ajour med 
projekterne.’ 

Hvad var det, der gjorde at 
netop Thomas blev ansat som 
programleder?
’Thomas har nogle meget vigtige kvali-
fikationer og personlige kompetencer, 
der kun sjældent findes. Han passer ind 
i IAS DNA og vil kunne drive visionen 
videre.’ 

Hvad er dit håb for IAS og frem-
tiden?
’At IAS må opfylde sin vision på en mere 
holistisk måde, dvs. både gennem et 
styrket programkontor, og også med kir-
kebaglandets involvering og engagement 
i IAS, og med styrkede partnerne i Syd.’  

Torben Madsen

2023 starter helt fantastisk spændende for IAS Danmark, da direk-
tør Torben Madsen udnævnes til Generalsekretær mens Thomas 
Spanner starter som Programleder.
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Programleder Thomas Spanner:

Hvad er det spændende ved at 
arbejde for IAS?
’Mange årsager. Blandt andet fordi der 
er villighed til at gå nye veje for bedst 
muligt at støtte de lokale partnere i 
deres arbejde. Derudover synes jeg, at 
det er spændende, at IAS arbejder med 
handicappede igennem Inclusiv Educa-
tion programmet. 
Jeg er selv vokset op med en udviklings-
hæmmet storebror, og ved derfor, at det 
betyder uendeligt meget, at få forståelse 
og støtte til at give dit handicappede 
barn samme muligheder, som andre 
børn.’

Hvad er din baggrund? 
’De seneste 25 år har jeg arbejdet med 
udvikling og nødhjælp. Jeg har bl.a. 
arbejdet for Dansk Missionsråd, Bap-
tistkirken i Danmark, et kirkenetværk i 
Burundi, den Internationale NGO World 
Relief og for Center for Kirkeligt Udvik-
lingssamarbejde.’

Hvad skal du lave?
’Jeg skal sikre at IAS og vores partnere 
kommer i mål med de aftaler, vi laver. 
Derudover skal jeg være med til at ud-
vikle nye projekter.’

Hvilke værdier og kvaliteter, 
synes du IAS har?
’Jeg har set at kirken, som en lokal tros-
baseret organisation, kan være blandt 
de bedste til at gennemføre udviklings-
aktiviteter til gavn for de lokalsamfund, 
de er en del af. 
IAS, som trosbaseret organisation, 
arbejder netop med og igennem lokale 
partnere, som har stort ejerskab og lo-
kalkendskab. Det gør, at de med relativt 
få midler kan være med til at skabe store 
forandringer, som er og bliver bærende, 
fordi de er ejet lokalt.’

Hvilke opgaver glæder du dig 
over at arbejde med? 
’Jeg glæder mig til rejserne og samtaler-
ne med dygtige og engagerede medar-
bejdere rundt omkring. Jeg glæder mig 
til at knytte partnerskaber og sammen 
styrke kirken (i den bredest mulige for-
ståelse af ordet), til at være relevant og 
dygtig til netop at være kirke.’ ●

Thomas Spanner
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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


