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Jubilæumsår
I år er det 20 år siden, at IAS Danmark blev stiftet, og organisationen begyndte sit 
arbejde! Det skal fejres! Det er fantastisk at se tilbage på de resultater, der er opnået: 
De mange mennesker, der har fået hjælp og den forvandling, der er sket i mange 
menneskers liv. Vi vil derfor fejre det i denne rapport med fortællinger, der spreder sig 
som ringe i vandet.

IAS’ logo fortæller om den spredningseffekt, vi ønsker at have. At de små eller store 
indsatser vi foretager fra IAS, vil sprede sig som ringe i vandet og forvandle mennesker 
og situationer! At Bibelens budskab vil bringe håb og forvandling. Vi håber også, at 
disse historier vil inspirere dig, som læser og hører dem, så de skaber forvandling i dig!

Samtidig er det en alvorlig tid, vi lever i. Nøden i verden er ikke blevet mindre, 
uligheden er blevet større, religiøse mindretal bliver forfulgt, klimaet lider, og 
verden er blevet usikker på grund af ustabile politiske regimer, økonomiske kriser 
og verdensomspændende pandemier. Mest af alt er der behov for et indre håb, et 
lyspunkt, en forvandling af mennesket indefra. Derfor er IAS og samarbejdet med 
kirkerne vigtigt, og vi har en særlig opgave i at sprede Evangeliet og Guds lys til 
mennesker.

IAS’ årsberetning er denne gang i skyggen af pandemien. Som 
så mange andre mennesker har vi følt presset: magtesløsheden, 
usikkerheden – ”Hvordan skal dette år gå? Kommer vi igennem 
det? Hvor står IAS, når pandemien er overstået?” Det har krævet 
meget af os alle, og jeg vil især takke medarbejderne for deres 
loyalitet og styrke, når det gælder - og for opbakning fra besty-
relsen og baglandet i 2020. 

IAS er et lys, et håb i krise for de mennesker, vi rækker ud til. 
Når håbets lys tændes, forsvinder mørket, og hjerter, der havde 
givet op, bliver styrket og vågner til live igen. Det er det vidnes-
byrd, vi hører fra tusinder, som IAS har hjulpet i 2020. IAS part-
nere og medarbejdere har trodset frygten og uvisheden og givet 
sig selv for de svage, syge, udsatte, og vi har hjulpet med vand, 
hygiejne, beskyttelse mod overgreb, traumebehandling, økono-
misk håndsrækning og meget andet. Modtagerne af hjælpen 
siger tak! Tak til os og jer, tak for støtte, gaver, bønner, omsorg 
og en udstrakt hånd til den nødlidende. 

Torben Madsen 
CEO/daglig leder
IAS Danmark

Håb i krise – et anderledes år



Bølger af forandringer
Bølger af forandringer er det logo, der beskriver IAS. Bølger, som sættes i gang ud 
over verden. Jeg har haft det privilegium og store glæde at have været med på en 
rejse, hvor drømme bliver til virkelighed. En drøm om at redde liv, skabe mulighed for 
selvhjælp og give mennesker værdighed gennem forvandling, som går ud over nød-
hjælp og udvikling.

Det er i år et jubilæumsår, som også markerer et langvarigt samarbejde med gode part-
nere og et engageret bagland. Gennem IAS har vi i fællesskab afhjulpet nød, formidlet 
relevant og konkret hjælp til civilsamfund. Listen af initiativer er lang. 
Tusindvis af mennesker har fået assistance igennem kirkernes sociale arbejde, og loka-
le kirker har fået hjælp til at række ud til ”disse mine mindste” i langt højere grad. Og 
som frikirkernes nødhjælpsorganisation, har dette partnerskab vist sin styrke og velvilje 
til at rykke sammen og rykke ud, når katastroferne ramte, og behovene meldte sig. 

”Havde vi ikke haft IAS de sidste 20 år, var der rigtig 
mange mennesker, som ikke havde fået den hjælp, de så 
desperat havde brug for.”

Udfordringer har der været mange af. Det hører med, når man vokser. Men Gud har 
hjulpet og båret os igennem kriser, gidseltagninger, COVID-19, eller når større uforud-
sete ting sker, og økonomien presser os i knæ. Midt i det hele står IAS styrket og fuld 
af håb. Der er nye unge kræfter i bestyrelsen, og et fælles ungt spor, ”Beyond”. Derfor 
skal der også lyde en stor tak til Dorrit og Torben Madsen, som startede IAS for 20 år 
siden. Tak til alle medarbejdere, partnere og alle, som har fulgt IAS og været med på 
rejsen at igangsætte ringe af forandringer i verden.
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Bent Hald Larsen 
Bestyrelsesformand
IAS Danmark



Highlights af IAS 
igennem 20 år

1998
Torben Madsen oplever et kald 
gennem at læse om, hvor få kristne 
og hvor meget elendighed, der 
er i Somalia. Han rejser til det 
borgerkrigsramte Somalia for at 
undersøge forholdene i landet. 
Efter møde med en somalisk læge i 
Mogadishu, bliver det klart for Torben, 
at fokus på hjælpearbejdet skal være 
UDSATTE BØRN MED PSYKISKE 
LIDELSER ELLER MULTIHANDICAP. 

1999
Torben Madsen rejser til Kenya, 
hvor han undersøger muligheder for 
at starte et projekt. Her møder han 
Leif Zetterlund fra IAS i Sverige, som 
grundlagde IAS i Sudan i 1989. De 
to beslutter at samarbejde og starte et 
arbejde i Somaliland. Torben skriver 
en projektansøgning til Danida, men 
den bliver afslået pga. manglende 
organisering i Danmark.

2000
Betania Kirkecenter i Brande 
bakker op om Torbens vision om 
at stifte en hjælpeorganisation. 
Kirken i Kulturcentret i København 
bakker op om initiativet på et møde 
i december 2000 i København. 
Hermed er den første bestyrelse 
klar, og IAS bliver stiftet og starter 
op i 2001. 

2003
IAS i Sverige og IAS i Danmark søger 
i samarbejde om et fælles vandprojekt 
i Nuba-bjergene i Sudan, som er et 
meget konfliktfyldt område, og hvor 
Nuba-folket er kommet i klemme mellem 
guerillakrigere og Sudans hær og får en 
bevillig. På grund af IAS’ tilstedeværelse 
bliver FNs fredsbevarende styrker sat 
ind, og borgerkrigen aftager. IAS’ 
lokale ansatte fra Kenya løber en stor 
sikkerhedsmæssig risiko, men oplever 
Guds beskyttelse og hjælp.

2001
Det lykkes at få godkendt en projektansøgning hos 
EU’s delegation i Nairobi. Pengene skal gå til at 
oprette en skole for børn med psykiske handicaps 
og med indlæringsvanskeligheder i hovedstaden 
Hargeisa i Somaliland. Myndighederne 
beder IAS om at forestå udvikling af landets 
undervisningspolitik for grundskolen. I Danmark 
beslutter Pinsevækkelsen at IAS DK skal varetage 
fælles interesser for kirkerne.

2004
IAS DK får adgang til midler fra Dansk 
Missionsråds Udviklingsafdeling og 
begynder at hjælpe Pinsekirker med at 
søge om støtte til deres missionsprojekter. 
Støtte til en nødhjælpsindsats i Rumænien, 
et udviklingsprojekt i Kenya og en 
container med nødhjælp til Tanzania 
bliver muligt, og IAS DK arbejder nu 
også i Paraguay og Nigeria. 

1998
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Highlights af IAS 
igennem 20 år

2020

2005
Tsunamien i Asien den 25. december 
2004 rammer bl.a. Sri Lanka, hvor 
Pinsekirken i Århus er partner med 
New Life Church i Colombo. Gennem 
IAS DK lykkes det at skaffe 1 mio. kr. 
til akut nødhjælp og nogle få dage 
efter begynder redningsarbejdet. 
Senere indsamler kirkerne i Danmark 
næsten 500.000 kr. til arbejdet.

2008
IAS-landene går sammen i en 
alliance, og IAS DK har nu adgang 
til kontorer i otte  lande, hvor der 
er 350 ansatte. Fokusområderne 
er fremskaffelse af rent drikkevand, 
hygiejne og sundhed og på inklusion 
i uddannelse. IAS får flere kirker i 
Danmark og Østafrika engageret, 
og flere sociale projekter kommer 
til. IAS udsender en medarbejder 
til specifikt at mobilisere kirkerne 
og deres engagement i samfundet, 
hvilket åbner nye døre til 
myndighederne.

2016 - 2018
IAS bliver godkendt af Danida 
til at udføre humanitære 
projekter i større skala. IAS 
nødhjælpsprojekter sikrer hjælp 
for tusinder af nødlidende i 
Uganda, Niger, Chad, Etiopien, 
Somalia og Kenya. IAS bliver 
officielt fællesforetagende for 
Mosaik-netværket af danske 
pinsekirker. Dette styrker IAS’ 
bagland og IAS’ rolle som 
kirkernes ressource i mission, 
udvikling og nødhjælp.

2012
En IAS-indsamling i Mariager til 
kirkebyggeri i Sudan og Kenya 
giver et rekord stort beløb på 
1,2 mio. kr., og sætter for alvor 
IAS i kirkernes bevidsthed. 
På anmodning fra en dansk 
kirke bliver IAS involveret i at 
starte et projekt for uledsagede 
mindreårige flygtninge i Athen. 
Flere danske kirker bliver inddraget 
i samarbejdet sammen med græske 
evangeliske kirker.

2019 - 2020
IAS strategi i de senere år skaber 
vækst og IAS kontor i Kbh. vokser. 
IAS samarbejder med Ung Mosaik 
om at engagere unge i mission 
og udviklingsarbejde og ansætter 
en frivilligkonsulent. Pga. Corona 
pandemien må IAS skære ned på 
medarbejdere for at klare krisen. 
Samtidig vokser IAS i netværk med 
pinsekirker i Norden, Pinsekirker 
på verdensplan og i Danmark med 
Dansk Handikapforbund og andre 
nationale netværk.  

2015
IAS arbejde for inklusion af børn 
med særlige behov i skoler i 
Tanzania, Kenya, Sydsudan og 
Sudan tager fart, og IAS sikrer 
finansiering i tre år i et 10-årigt 
perspektiv i en programaftale. 
IAS kan nu arbejde for at give 
børnene og deres forældre en 
stemme, styrke skolesystemet og 
øge samarbejdet med myndigheder 
for at få gjort inklusion obligatorisk 
i de fire lande.
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En tanke, et ord, blev hjælp til tusindvis af børn
Det er 20 år siden, at Torben Madsen gik i gang med at hjælpe børn med krig-
straumer i Somalia. Tusindvis af børn med særlige behov er blevet hjulpet 
gennem indsatsen.

I 1999 forsøgte han første gang at rejse ind i det krigshærgede 
Somalia, hvor det føg med kugler mellem rivaliserende krigs-
herrer i gaderne, for at undersøge landets behov. Han rejste 
derind, fordi han ikke kunne slippe tanken om at hjælpe den 
traumatiserede befolkning. 

Men efter, at der var faldet lidt ro på, besøgte han blandt andet 
et hospital: ’En læge trak mig til side og sagde: Hvis du vil gøre 
noget for somaliere, så hjælp alle de børn, der er traumatise-
rede på grund af borgerkrigen. Lægens ord blev ved med at 
ringe i hovedet på mig’, fortæller Torben.

Kort efter sendte han et team til provinsen Somaliland i den 
nordlige del af Somalia for at undersøge behovene. Der viste 
sig at være over 500 mentalt handicappede og udviklingshæm-
mede børn i storbyen Hargeisa. Mange af børnene var trau-
matiserede som følge af borgerkrigen. I en årrække drev IAS 
en specialskole for børnene, der ellers ville være bundet ved 
sengestolpen hjemme i husene på grund af forældrenes magtes-
løshed. 

Torben husker tilbage på skolens 
start: ’Det var voldsomt! I Danmark 
er der som regel flere pædagoger 
i en klasse med 10 børn med sær-

lige behov. Her var der kun 12 lærere til 200 børn, som løb rundt 
og kradsede, bed og slog!’

Da Torben genbesøgte skolen i 2011 var billedet et helt andet. 
’Der var ingen tegn på tumult, da vi besøgte skolen. Børnene sad 
stille og roligt ved borde og tegnede og skrev. Nogle lærte at 
tælle med en slags kuglerammer, som skolen selv producerede 
i et beskyttet sløjdværksted. Og når der var frikvarter, løber de 
hen på legepladsen og fodboldbanen, og de slog sig løs som helt 
”almindelige” børn.’

For nylig, nemlig sidste år, gik udviklingen i en ny retning, fortæl-
ler Torben: ’Hargeisa Universitet spurgte IAS, om vi kunne bruge 
specialskolen som praktikplads for en ny uddannelse for specialpæ-
dagoger, de havde oprettet. Og sådan blev det.’

Historien fra Somaliland har forplantet sig til seks andre lande i 
Østafrika, hvor IAS nu inkluderer børn med handicaps på skoler, 
og mange børn får adgang til uddannelse.
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HILSEN FRA FREE PENTECOSTAL FELLOWSHIP OF KENYA
Samarbejdet, der startede i 2004, har resulteret i livsforandringer og modstands-
dygtighed i samfundene i Kenya og har påvirket mange menneskers liv. FPFK (Free 
Pentecostal Fellowship of Kenya) er efter dette blevet en søjle i samfundet, og kirken 
er som et fyrtårn for folkene, når de viser evangeliet i handling. IAS DK og FPFK har 
sat forskellige projekter i gang, f.eks. et rettighedsprojekt, hvor organisationerne bag 
er blevet fortaler for de svageste i samfundet, bl.a. gennem bekæmpelse af omskæring 
af kvinder og drift af et kvindekrisecenter -  det første af sin art i Kenya. Mange kvin-
der og piger er blevet reddet, rehabiliteret, hjulpet og blevet integreret i samfundet. 
Partnerskabsaftalerne og møderne mellem IAS DK og FPFK har givet meget læring og 

har været en hjælp i samarbejdet mellem Syd og Nord. FPFK og IAS DK har udvidet partnerskabet på det 
nationale niveau og har udvidet arbejdet med et freds- og forsoningsprojekt, flere Covid-19 projekter og et 
fortalerprojekt mod udnyttelse af kvinder i Nakuru amt, Baringo amt samt Kericho amt. 
Tak for godt arbejde og hver eneste gave, I gav.

- David Musumba, præst i Nakuru og en del af kirkebevægelsen FPCK.

HILSEN FRA IAS KENYA
IAS Kenya og de samfund, som vi tjener (Tharaka Nithi, Tana River, Kilifi og Nakuru), 
sender vores hjerteligste hilsner ved denne særlige lejlighed. Vi er stolte over at være 
tilknyttet en organisation af så høj kaliber og takker Gud for IAS Danmark og for det 
enorme arbejde, vi har opnået sammen. IAS Kenya og IAS Danmark har gennem 
årene bygget et meget stærkt og frugtbart partnerskab, der har hjulpet samfundene 
med at bekæmpe fattigdom, skabe ligestilling mellem kønnene, styrke kvinder, inklude-
re børn med handicap på skoler, være fortaler for menneskerettigheder, opbygge modstandsdygtige sam-
fund, sikre adgang til vand og sætte fokus på evangeliet. 

I 2019-2020 støttede IAS Danmark organisationsudviklingen af IAS Kenya. Det førte til en ny strategisk plan 
for organisationen, hvor politikker og organisatoriske strukturer kom på plads, hvilket gør IAS Kenya til en 
konkurrencedygtig organisation. Dette var helt nyt for os. Vi ser frem til fortsat partnerskab i fremtiden og 
ønsker jer bedre dage forude. Må I fejre mange flere jubilæer i fremtiden!

- Mary Githiomi, direktør IAS Kenya.

HILSEN FRA SINGIDA, TANZANIA
Jeg vil på vegne af min kirke lykønske jer med jeres store vision og fremskridt, når det drejer sig om at tjene 
det danske samfund og de sydlige partnere, og os, som en af disse modtagere.
Vores kirke har haft stor fordel af IAS DK’s initiativer. Nogle af de væsentligste resultater er: styrkelse af 
kirkens kapacitet inden for projektstyring, finansiel styring, rettighedsbaseret tilgang i kirkens arbejde, orga-
nisationsudvikling og netværkssamarbejde med andre organisationer i vores område. 
Gennem partnerskabet har IAS DK genoplivet vores mangeårige relation med danske missionærer, og dette 

har bragt nyt liv til menighedens åndelige tjeneste. IAS DK er blevet en fakkel for vores 
kirke og har lyst op i mørket og givet løsninger på sociale udfordringer ved at tilvejebrin-
ge mikrolån og humanitær hjælp under Covid-19.

Stort tillykke med den kommende 20 års jubilæumsfest! Jeg ønsker jer Guds velsignelse 
og ser frem til vores  partnerskab i fremtiden.

- Bishop Dr .Paul Samwel, præst i Singida Town Centre Church.

Hilsen fra Syd
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Forandringer 2020
IAS implementerer projekter med varig effekt. Vores projekter er rettighedsba-
serede for at målgrupperne kan skabe sig en værdig fremtid efter projekternes 
afslutning. Herunder er eksempler på den varige forandring, vi har skabt.

Sudan 
IAS TRANSFORM 
Covid-19 indsats var målrettet børn 
med handicap for at bevare deres 
psyko-sociale velvære igennem pan-
demien. 150 børn med handicap 
og deres familier fik særlig støtte i 3 
udsatte områder i Sudan.

150
børn og deres familier fik 
særlig psykosocial støtte 
og træning under Covid-

19 indsats

Sydsudan 
IAS TRANSFORM 
11.000 mennesker har fået oplysning og fået 
oplysning om Corona og fået sæbe, masker 
og anden hjælp til at modstå smitte. Ydermere 
har 14.697 mennesker fået adgang til rent 
drikkevand, hygiejne og kønsadskilte toiletter. 
Problemet med kønsrelateret vold er blevet 
belyst, og antallet af overgreb er faldet.

25.697
mennesker bliver bedre 

rustet mod Corona

        

20
kirker i Baringo, Kenya 
går foran for at stoppe 

omskærelse af piger

Kenya
IAS SERVE 
FPFK kirkernes involvering har 
resulteret i at mange kulturelle (ulov-
ligt praktiserende) jordemødre er 
stoppet med at omskære piger og 
har fået egen indkomst, og at kvin-
der accepteres, selv om de ikke er 
omskåret, og at myndigheder slår 
hårdt ned på dem, der stadig prakti-
serer omskæring af piger.

Tanzania 
IAS SERVE
Træning af 16 præster fra 8 kirker om arbejdet med inklusion af børn i 
samfundet og skolesystemet. Træningen fokuserede på kirkernes særlige 
forpligtelse for at støtte de mest marginaliserede børn i Tanzania, og 
hvordan kirkerne kan gå foran i kampen for børns livsmuligheder og ret-
tigheder.

 Træning af 

16
kirkeledere om inklusion 
af børn med handicap i 

lokalsamfundet 



Kenya 
IAS ENGAGE
10 unge fra danske kirker deltog 
i en studietur til Kenya. Gruppen 
besøgte kirker og så deres enga-
gement i lokalsamfundet. Gruppen 
deltog fx i aktiviteter for udsatte 
børn/unge. Der blev ligeledes 
dannet relationer til kenyanske 
unge og lagt planer for fremtidige 
partnerskaber. 

10
danske unge deltog på 

studietur til Kenya.

Pinsekirkerne i Etiopien 
hjælper 

11.490 
mennesker og 30 
sundhedsklinikker

13.801
mennesker får akut
hjælp efter cyklon

Oplysning om
Covid-19 til

250.000
borgere i Tanzania

Tanzania
IAS TRANSFORM 
Uddeling af hygiejne- og værnemidler i 
IAS indsatsområder. Herudover massiv 
oplysning om Covid-19 til 250.000 bor-
gere via radio og tv i de lokalområder, 
hvor IAS arbejder. 
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Etiopien
IAS TRANSFORM 
11.490 mennesker, som mistede hus og 
hjem på grund af oversvømmelser i det syd-
lige Etiopien, har fået akut hjælp som f.eks. 
gryder, tallerkener, vanddunke, madras-
ser, tæpper og presenninger. På grund af 
Coronavirus forbedrede IAS deres hygiejne 
gennem uddeling af sæbe, vanddunke, 
baljer og oplyste befolkningen om tiltag for 
at begrænse smitte og donerede 37.250 
mundbind og 8000 flasker håndsprit til 30 
sundhedsklinikker i området.

Somaliland
IAS TRANSFORM 
En cyklon i Puntland udslettede to 
landsbyer. 13.801 personer fik akut 
hjælp til at genopbygge deres hjem. 
IAS renoverede vandtilførslen til 
byen og byggede 35 nye toiletter. 
Der blev desuden oplyst om hygiej-
ne og gjort op med opfattelsen, at 
Corona virus kun ramte de vestlige 
lande.
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Finansielle resultater
IAS har i 2020 øget sin omsætning med næsten 30 pct. i sammenligning med  
året før. Indtægter til løn og administration er således også steget. Udgifter lig-
ger tæt på samme niveau som i 2019. Se tallene nedenfor og i IAS’ finansielle 
rapport, som er fremlagt på generalforsamlingen.

Støt IAS’ arbejde i denne svære tid. Vi vil række ud til de 
værst ramte; mødre med små børn, ældre og syge. 

Dit bidrag vil blive brugt med stor omtanke.

SMS IAS til 1245 og støt med 100kr.
MobilePay 58742. Tekst: Corona

Bank overførsel til konto: 9712 – 6270281824 
Se flere muligheder på www.ias-danmark.dk/doner

INDSAMLING TIL OFRE FOR CORONA VIRUS

Katastrofe indsats
100.000 kr.
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Forbrug og donorer 
Herunder ses fordelingen af IAS’ omsætning fordelt pr. land, operationelle 
omkostninger og administration.

Administration
344.000 kr.

Tanzania
176.000 kr.

Katastrofe indsats
100.000 kr.

Mindre projekter
1.043.000 kr.

 
IAS Danmark har
i 2020 forbrugt

18,8 mio. kr.
Fordelt på 8 lande, 1 program,

20 projekter, en række
mindre projekter samt
1 katastrofe indsats

 

IAS Danmarks 
donorer

Novo Nordisk Fonden
(NNF) 
16,8%

Danish Emergency 
Relief Fund

42,7% Øvrige
0,0%

HMK Hilfe og 
Operation Blessing
0,8%

Danida 
(CISU og DMRU)

33,1%

Personlige og 
kollektive gaver

6,7%

Kenya
1.452.000 kr.

IE Programmet
3.870.000 kr.

Etiopien
1.393.000 kr. 

SydSudan
949.000 kr.

Niger
3.076.000 kr.

Somaliland
941.000 kr.

Operationelle udgifter 
(løn og rejseomk.)
2.899.000 kr.

Chad
868.000 kr.

Sudan
1.736.000 kr.



 

Programkontor
Drejervej 15, 5.
2400 København NV
Tlf +45 93 88 58 55
E-mail ias-denmark@ias-intl.org

Medlems- og økonomi kontor
Blåhøj Stationsvej 27
7330 Brande
Tlf +45 75 34 58 55
E-mail ias-denmark@ias-intl.org

Online
www.ias-denmark.dk
facebook: iasdanmark
instagram: ias.transform
twitter: ias_aid

En frivillig projektgruppe på seks unge har indgået et 
partnerskab med en kirkelig ungdomsorganisation i Beirut. 

Sammen arbejder de for at hjælpe syriske unge flygtninge i 
et af Beiruts fattigste kvarter i en god retning i livet. Ugentlige 

sociale aktiviteter såsom sport og musik kombineret med 
uddannelsestilbud bringer håb og en vej mod en bedre fremtid. 

I distriktet Tana River, hvor IAS arbejder 
med at forbedre rettigheder for børn med 
handicap i grundskolen, har de lokale 
myndigheder kopieret IAS’ handicapvenlige 
skoler til fire andre skoler. Tana River 
distriktet er også det eneste distrikt i Kenyas 
47 distrikter, der nu har vedtaget en lov, der 
sikrer børn og voksne med handicap særlig 
ret til serviceydelser.

IAS International Aid Services Danmark

Covid-19 indsats med oplysning og uddeling af hygiejne- 
og værnemidler til 226 familer i 8 landsbyer. Oplysningen 
skete bl.a. via 70 små mobile digitale afspillere på det 
lokale sprog (mundari), som sikrede at oplysning om 
Covid-19 og selvbeskyttelse kom ud til fjerne landsbyer i 
Sydsudan. 

IAS International Aid Services Danmark

Fem volontører har været udsendt til Athen. Her har de været 
engageret i arbejdet med uledsagede mindreårige flygtninge. 

Gennem sociale, uddannelsesmæssige og sportslige aktiviteter har 
de været med til at skabe rammer for gode oplevelser midt i en 

svær tid for børn og unge på flugt. 

Succeshistorier


