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Leder

Dette nummer er det sidste for i år. Gen-
nem året har vi sat fokus på IAS 20-åri-
ge eksistens, hvordan det hele startede, 
visionen, kaldet og de første år. Det har 
været fantastisk at se tilbage på Guds 
trofasthed, og hvordan Han har ført IAS 
igennem, år efter år. I dette nummer fo-
kuserer jeg lidt på nutiden og fremtiden. 
Den verden, vi lever i, har brug for Je-
sus! Den har brug for det gode budskab, 
som bringer håb ind i menneskers liv. 
Der er mennesker der ude, der har brug 
for Gud og brug for IAS! 

Da Jesus blev født, var det i en urolig og 
ustabil verden, som var præget af ro-
mernes undertrykkelse af jøderne, og da 
bragte profetierne om Messias håb om 
fred og genoprettelse. Men midt i kaoset 
måtte Maria og Josef og Jesus-barnet 
flygte fra Herodes’ konspiration og 
magtsyge til nabolandet Egypten. I vo-
res tid er der også mange, der flygter for 

at finde et bedre liv. Familier og hele be-
folkningsgrupper er i bevægelse, væk fra 
steder hvor de har boet i hundreder af 
år, og ind i en usikker fremtid. Det kan 
skyldes interne uroligheder og krig, som 
er forårsaget af magtsyge ledere, der 
ikke vil folket deres bedste, men tænker 
på sig selv; klimaforandringer, hvor eks-
trem tørke eller naturkatastrofer får folk 
til at søge efter et bedre liv, eller religi-
onsforfølgelse, hvor kristne må flygte for 
ikke at blive dræbt! 

For mig er dette et kald til handling! 
Vi vil gøre alt, vi kan, for at være en 
hjælpeorganisation, der rækker ud med 
Guds kærlighed og hjælp, både til ånd, 
sjæl og legeme. 

Jeg ønsker dig en God Jul og ser frem til 
et nyt år, hvor mennesker får hjælp til 
ånd, sjæl og legeme!

 Organisation for Danske Mosaik kirker 
Arbejder i: Tanzania, Kenya, Etiopien, Uganda,
Sydsudan, Sudan, Nepal og Grækenland

globe-americas Mission v. Dorrit og Torben Madsen 
Betania Kirkecenters Ydremission, Blåhøj 
Arbejder i: Israel, Tanzania, Kenya og Etiopien.

Verden har brug for Jesus
v. Torben Madsen
Daglig leder, IAS Denmark 



FLYGTNINGE  
I LIBANON 

MobilePay: Støt med et valgfrit beløb til  
nr. 59211 mærket ’Libanon’

SMS: Send en SMS med teksten IAS til nummer 245  
- så udløser det en gave på 100kr.

Netbank/betalingsoverførsel: Indsæt et valgfrit  
beløb på vores konto i Vestjyske Bank 9712-6270281824  
med teksten ’Libanon’.

Mange af de syriske flygtningebørn og unge har  ikke råd til skolegang. 
Det ønsker vi at gøre noget ved med årets juleindsamling. Uddannelse 
repræsenterer et håb om en vej ud af denne desperation.

Sådan  
hjælper du  
børnene 

Indsamling til Indsamling til 

20-ÅRS JUBILÆUMSEVENT 
 Velkommen til et gratis online-event  
 onsdag d. 8. december kl. 19.15

Det er 20 år siden, at IAS Danmark startede sit arbejde, og det skal fejres. 

Vi vil se tilbage på nogle af de største succeshistorier og projekter gennem 
årene, hvor menneskeliv og samfund er blevet forvandlet. Vi vil give indblik i 
alt det spændende og meningsfulde arbejde, der lige nu er i gang med vores 
samarbejdspartnere verden over. Og vi vil fortælle om IAS’ visioner om fremtiden, 
og hvor vi ønsker at være 10 år fra nu.  

Sæt kryds i kalenderen d. 8. december, hvor vi vil bruge en time sammen  
fyldt med spændende og inspirerende oplæg.  
Mere information på mail og på hjemmesiden
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IAS’ ungdomsprojekt Beyond har netop 
fået godkendt en ansøgning på 200.000 
af Dansk Ungdoms Fællesråd til et pro-
jekt for unge syriske flygtninge og ud-
satte libanesere i Beirut, Libanon. Pro-
jektet hedder ”Empowerment of Young 
Syrian Refugees in Lebanon.” 

Projektet går ud på at starte en klub 
op, som skal være et ’safe-space’ for de 
sårbare 13-18-årige unge flygtninge i 
Beirut. Her kan de hænge ud i et trygt 
socialt fællesskab og samtidig få givende 
undervisning og lære nye færdigheder. 
De vil eksempelvis opnå færdigheder i 

Vi vil udruste syriske  
flygtninge og udsatte  
libanesere til at få en 
stemme i samfundet 

En ny ungdomsklub for syriske flygtninge i Libanon  
skal udruste sårbare unge med færdigheder og  
indføre dem i et stærkt fællesskab. 
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Vi vil udruste syriske  
flygtninge og udsatte  
libanesere til at få en 
stemme i samfundet 

musik, drama, engelsk og IT. Derudover 
vil klubben have fokus på det relationel-
le aspekt mellem de unge. Med klubben 
ønsker lederne af samarbejdskirken 
”Eagles in Christ” at skabe et rum, hvor 
sunde relationer kendetegnet ved gensi-
dig respekt kan blive skabt mellem piger 
og drenge. 

Disse klasser er til for at styrke de un-
ges uddannelse og give dem brugbare 

færdigheder, der også vil øge deres selv-
tillid. Formålet er at styrke de unge per-
sonligt og professionelt, så de bliver ud-
rustet til en bedre fremtid for dem selv, 
og det samfund de er en del af, hvilket 
også skal hjælpe dem til at undgå at ryge 
ud i et destruktivt miljø, som er en stor 
risiko i et land i krise.

Et land i knæ
Libanon er et af de lande, hvor der bor 
flest syriske flygtninge. Det massive 
pres har længe udfordret det libanesiske 
samfund og dets økonomi, hvilket har 
skabt svære vilkår for syrerne som flygt-
ninge i landet. 

Oven i det har Libanon i løbet af de 
sidste 2 år været ude for en række store 
udfordringer.  
I 2019 udbrød store demonstrationer 
mod regeringens ledelse af landet. Det 
begyndte som fredelige demonstratio-
ner, men udviklede sig til at have volde-
lige konsekvenser. Allerede på det tids-
punkt var det tydeligt, at landet var på 
vej mod en økonomisk krise - og så kom 
Covid-19-pandemien. Ikke nok med det, 
kom der i august 2020 en voldsom eks-
plosion ved havnen i Beirut, der ødelag-
de store dele af hovedstaden. Siden da er 
den økonomiske krise kun blevet værre.

En svær situation for  
unge og flygtninge
Tilsammen har det skabt en svær situa-
tion for libaneserne, hvilket kan mærkes 
hos den enkelte borger – og endnu mere 
som flygtning. Kriserne har skabt stor 
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arbejdsløshed, fattigdom og mangel 
på motivation og håb. Særligt de unge 
oplever, at de mangler viden, evner og 
selvtillid til at håndtere situationen. De 

unge flygtninge kommer typisk fra sår-
bare hjem, da det ikke er nemt at få ar-
bejde som flygtning. Derfor er mange af 
familierne ekstremt fattige og kæmper 
en kamp for det daglige brød.
 
Det er de unge, der skal udgøre landets 
fremtid og være med til at påvirke sam-
fundet i en positiv retning. Men der er 
behov for nogle, der opmuntrer de unge, 
tror på dem og hjælper dem konkret 
videre med viden, færdigheder og net-
værk. Det er klubbens formål. 

Klubben vil primært række ud til sy-
riske flygtninge, dernæst libanesere, 
men også andre nationaliteter. Det er 
både unge med en kristen og muslimsk 
baggrund, selvom klubben har kristne 
værdier og medarbejdere. 

Pengene vil gå til materialer, ekskursi-
oner, lejrture og workshops om unges 
muligheder for indflydelse, frivillighed 
og lighed mellem køn

Hvordan kan du bidrage?

•  Du kan støtte projektet økonomisk med valgfrit beløb  
på Mobilepay nr: 59211

•  Har du et hjerte for Libanon/Mellemøsten, eller vil du blive  
klogere på internationalt projektarbejde? Så er der mulighed for at 
blive en del af vores arbejdsgruppe – Kontakt Christoffer Wilki på: 
christoffer.wilki-kurtzhals@ias-intl.org
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Besøget på skolerne i Sydsudan gjorde stort indtryk.

Et besøg i Sydsudan,  
der gjorde indtryk
Hvis man er en pige, handicappet  
eller værre endnu – en pige med 
handicap, så er det ikke nemt at 
vokse op i Sydsudan. Men med 
IAS’ og de lokale partners indsats 
bliver både børn med handicap 
og piger set og får en stemme 
samt en mulighed for et bedre og 
mere værdigt liv.

I Sydsudan arbejder IAS for, at piger og 
børn med særlige behov bliver inklude-
ret i skolegangen. Sydsudan er et af de 

lande, hvor piger utrolig sjældent ses på 
skolebænken. Nyere statistik fra Sydsu-
dan viser, at sandsynligheden for at en 
pige dør ved at give fødsel er større, end 
sandsynligheden for at hun gennem-
fører grundskolen. Pigerne giftes ofte 
i en meget ung alder og bliver mest set 
som nogen, der blot skal være mødre og 
gå hjemme. Samlet set er Sydsudan det 
land i verden med flest børn uden for 
skolegang (kilde: Borgenproject.org). 
IAS og vores lokale partner, NCDO (Natio-
nal Christian Development Organization), 



har trænet skolelærere i inklusion af piger 
og børn med handicap. Her er det også 
målet, at det ikke kun er undervisningen, 
der er inkluderende, men at de fysiske 
rammer også er handicapvenlige samt 
indrettet med separate latriner for piger 
og drenge. Det sker ved, at IAS og de 
lokale partnere bygger modelskoler med 
disse forhold, som vi håber på og arbejder 
for, at de lokale myndigheder efterligner i 
arbejdet med nye skoler i landet.

Et besøg, der gjorde indtryk
Marianne Andersen, der til dagligt er 
økonomiansvarlig for IAS, har netop 
været på besøg for første gang ved vores 
partner i Sydsudan. Hun fortæller:
”Det var en kæmpe kontrast at rejse 
direkte fra Danmark til Sydsudan, hvor 
man træder ud i et helt andet land, kli-

ma og kultur. Det umiddelbare indtryk 
er et sted, som på overfladen fungerer 
med travlhed, gadehandel, trafik, skoler, 
spisesteder, og alt det som en større by 
rummer.

”Jo længere vi kom ud på landet, var det 
tydeligt, at en stor del af landet lever fra 
hånden til munden med meget få mulig-
heder for at skabe indkomst, velstand og 
en håbefuld fremtid. Besøget gjorde mig 
utrolig ydmyg over den virkelighed, som 
folk lever i, sammenlignet med danske 
forhold.”

Fred og forsoning i et kriseramt land
IAS har arbejdet med inklusion i skoler-
ne siden 2017. Vi håber på at fortsætte 
længere frem og udvide arbejdet til at 
inkludere fred og forsoning, da mange 
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Marianne sammen  
med Sydsudans  
skønne børn
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stammer slås på grund af fattigdom og 
mangel på mad. 6 ud af 10 mio. borgere 
i Sydsudan anslås at lide af sult (kilde: 
Worldbank.org). Det er meget svære 
vilkår at leve under - især i et land, hvor 
der findes rigtig mange våben efter 20 
års borgerkrig med Sudan.

Men Marianne fortæller, at de mødte 
mennesker med en vision for et bedre 
fremtidigt Sydsudan:
”Vi besøgte skolerne i landdistrikter 
omkring Terekeka. Jeg blev særlig rørt 
over en skoleleder, som med stolthed 
præsenterede sine 250 elever. De havde 
forberedt sig på vores besøg, og det var 
tydeligt, at vi her mødte en mand med 
en vision for børnenes uddannelse og 
den første generation af sydsudanesere.”

IAS ser en klar fremgang,  
men behovene er mange
Siden vi startede vores arbejde i 2017, er 
vi lykkes med at se flere piger i skole, og 
børn med handicap begynder at komme 
ud fra skjulet i deres hytter, hvor de har 
været gemt væk i skam. 

”Vi hilste på elever der, til trods for fy-
siske handicaps, er blevet inkluderet i 
skolegangen. Eleverne var dog generte, 
og da jeg spurgte en dreng, hvordan 
det er, at gå i skole med en skæv arm og 
stok, kunne jeg fornemme, at det stadig 
var svært for ham at skille sig ud,” for-
tæller Marianne.

En kilde til inspiration
”Ud over at møde de elever, som inklu-
sionsprogrammet er til for, blev vi præ-
senteret for en nyetableret organisation 

Hjælpemidler til blinde børn

bestående af voksne med handicap. De 
havde ingen penge og kun et lille skur 
som kontor, men de var stålsatte på at 
være gode eksempler for andre personer 
med handicap og vise, at det kan lyk-
kes at skabe sig en selv-supporterende 
fremtid og være en ligeværdig del af 
samfundet.”

Det gjorde stort indtryk på Marianne:
”Det var en kæmpe inspiration til mig 
selv; tankevækkende, at man altid kan 
bringe noget godt frem uanset den situa-
tion man er i, eller hvilke livsvilkår man 
er blevet givet”

Støt IAS Arbejde:
 
   IAS i Sydsudan 
Konto nr. 9712 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ’IAS’



November 2020 åbnede IAS’ 
samarbejdspartner Faros et  
’drop-in’-center med fokus på 
hjemløse flygtningebørn og unge 
i Grækenland. I disse måneder 
skaber kriserne i Afghanistan og 
Syrien stor tilstrømning til stedet. 
Selvom børnene kommer fra  
håbløse omstændigheder,  
opstår der håb, når de får  
omsorg, støtte og rådgivning.

Faros er en kristen NGO, der arbejder 
med humanitær hjælp, individuel støtte 
og vejledning til flygtningebørn og unge 
i Grækenland. IAS støtter og samarbej-
der med Faros både økonomisk og ved 
at udsende volontører og medarbejdere. 
Lige nu har IAS to faste medarbejdere, 
Patricia og Dan Kirk-Biswas, på stedet. 
Og en af dem, der blev udsendt som en 
del af IAS’ volontørprogram for 2 år 
siden, er Betina Wind. 
I dag er Betina Wind den nye leder for 
teamet på ’drop-in’-centret, der ræk-
ker ud til børn og unge på gaden. 
Teamet har fået opbygget en stabil 
tilstedeværelse i mange af områ-
derne, hvor de hjemløse flygtninge 
befinder sig og oplever nu, at både 
de unge og børnene begynder at 
søge hjælp ved centret. 
”Vi møder oftest børn og unge på 
gaderne, som kommer ind gen-

nem den nordøstlige grænse. De fleste 
kommer fra Afghanistan og Syrien 
efter mange svære forsøg på at krydse 
grænsen, hvor de ofte er blevet udsat 
for vold. Børnene er overrasket over, 
hvor meget der mangler et system til at 
samle dem op i Europa.”
Betina fortæller, at når de finder børne-
ne på gaden, står de i forfærdelige situa-
tioner. Der virker det helt uoverskueligt 
for dem at overkomme deres omstæn-
digheder. Men når børnene oplever, at 
der er nogen, der griber deres hånd, 
støtter dem og bærer deres byrder med 
dem, bliver det lettere at se en udvej.

Alene til fods fra  
Grækenland til Tyskland
En af de drenge, som centret for nyligt 
har hjulpet, er en syrisk dreng på 15 år. 
Han voksede op i det nordlige Syrien, 
hvor ISIS har været meget aktiv i flere 

år. Han flygtede alene til Græken-
land i håbet om, at nå frem til 
Tyskland, hvor han har tætte 
familierelationer. 
Betina Wind fortæller, at ”hans 
plan var at gå hele vejen alene til 
fods fra Grækenland til Tyskland 
for at finde sine slægtninge.” 
Da teamet fandt ham, var hans 

’Drop-in’ - center for  
flygtningebørn mere  
relevant end nogensinde før

Betina Wind,  
leder af drop-in centeret

10



11

fødder og ben hævet op, og han var eks-
tremt udmattet fra sin rejse. 
”Da vi fandt ud af, at han har tætte fa-
milierelationer i Tyskland, kunne vi med 
begejstring fortælle ham, at han faktisk 
har juridiske rettigheder til at få hjælp 
til uddannelse, husly og familiesam-
menførelse.”
I dag har han fået husly i et af Faros’ 
shelters og er netop startet i skole, hvor 
han blandt andet er ved at lære tysk og 
andre færdigheder. Håbet er, at han får 
hjælp i en sådan grad, at han har gode 
fremtidsmuligheder og kan blive ført 
sammen med hans familie i Tyskland.
”Det rører mig altid dybt at stå sammen 
med dem i en af de sværeste situationer 
i deres liv,” udtrykker Betina.

FAKTA:

Faros har lige nu 22 flygtninge bo-
ende

Udover basal hjælp som mad og ly, 
udbyder Faros grundkurser i prak-
tiske færdigheder og sprog for at 
ruste flygtningebørnene til at blive 
sammenført med deres familier eller 
få asyl.

Faros’ træningscenter har haft over 
160 unge flygtninge gennem deres 
kurser, hvor de unge får basal ud-
dannelse i design, snedkeri, compu-
terdesign, og gøres klar til arbejds-
markedet. 

Faros har for nyligt fået et nyt, stør-
re træningscenter, som er købt med 
støtte fra Velux-fonden i Danmark.

Drengene på Drop-in  
centret får uddannelse  
og nye færdigheder

Støt IAS Arbejde:
 
   IAS i Athen 
Konto nr. 9712 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ’Athen’



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 bi-
drag. 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 ar-
bejde, 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? 


