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Leder

I dette blad sætter vi fokus på den rolle, 
kirkerne har i samfundet. IAS er kirke-
lig organisation med et stærkt bagland 
af aktive menigheder og enkeltper-
soner. Historisk har pinsevækkelsen 
sendt mange missionærer ud og været 
et instrument til at evangeliet er blevet 
udbredt i mange lande og verdensdele. I 
IAS sætter vi stor pris samarbejdet med 
kirker hjemme og ude, og når man ser 
tilbage, opdager man den forandring, 
og de mange resultater, der er opnået 
derude.

Kirken er unikt placeret til at skabe for-
andring. Jesus sagde i Joh 14:12: Den, 
der tror på mig, han skal også gøre de 
gerninger, jeg gør, ja, gøre større ger-
ninger end dem, for jeg går til Faderen. 
Og apostlene, der fulgte efter i den før-
ste menighed, gjorde en stor forskel og 
skabte stor forandring i deres samfund. 
Gud kalder os til at gøre det samme! 

Gud virker på mange måder, både gen-
nem kirker, menigheder og grupper, og 
gennem enkeltpersoner. En har sagt, at 
Gud ikke nedsatte en bestyrelse, men 
han kaldte et menneske til at udføre 
hans arbejde! Derfor er det vigtigt at 
mennesker får et kald og udfører det, 
bakket op af kirkens ledere og menighe-
dens forbøn! Det var det, der skete for 
over 20 år siden, da jeg fik Guds kald til 
at starte et arbejde i Somalia for udsatte 
børn!

Min bøn er, at mange kirker må blive 
tændt for international mission. Verden 
har brug for os, også selv om missio-
nærrollen er anderledes i dag end da 
mine forældre rejste ud i 1963. Gud har 
også brug for enkeltpersoner, der bliver 
ildsjæle og går ud og gøre en forskel! 
Lad os stå sammen om at nå ud i verden 
med Guds ord og kærlighed!

 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.

Kirker, der skaber  
forandring i samfundet
v. Torben Madsen
Daglig leder, IAS Denmark 



En lampe til forskel
Under temaet LYS I MØRKET uddeler vi solcellelamper til særligt udsatte 
børn og unge, der sidder i deres mørke hytter og ikke kan lave lektier efter 
solnedgang. For dem betyder en lampe rigtig meget. Samtidig fortæller vi 
om verdens lys, der oplyser menneskers liv. 
 
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig  
vandre i mørket, men have livets lys” (JOH. 9: 12) 
 
En solcellelampe af god kvalitet og holdbarhed koster 250 kr.

MobilePay
Støt med et valgfrit beløb til 
nummer nr. 59211 med teksten 
’Lys i mørket’

Vil du være med til at tænde et LYS I MØRKET

TÆND ET 

?

Betalingskort
Klik dig videre her for at kunne donere  
et valgfrit beløb med et betalingskort: 
www.ias-danmark.dk/doner

SMS
Send en SMS med teksten IAS 
til nummer 1245 - så udløser det 
en gave på 100kr.

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

Du kan støtte på følgende måder:
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-Vi er ikke kun kristne, når vi forkynder 
evangeliet. Vi er også kristne, når vi 
hjælper fattige bønder i Afrika til at få 
råd til tøj til børnene og tag på huset. 
Det er også en del af vores mission. 
Sådan fortæller Anders Jacobsen, som 
gennem sit arbejde i IAS siden 2008 
har hjulpet danske lokale kirker med at 
bygge nye og bedre partnerskaber med 
kirker i Afrika. 
Udgangspunktet for samarbejdet er 
kirkernes mission i traditionel fortand: 

At forkynde det kristne evangelium. 
Men det strækker sig videre end det, 
nemlig til at møde mennesker med alle 
de mange forskellige fysiske, sociale og 
menneskelige behov, som de har. 
Anders Jacobsen fortæller:  
-Vi bygger på det fundament, at pinse-
kirker i Danmark har været med til at 
etablere kirker i Afrika. Vi mødes med 
disse kirker i Afrika om social og diako-
nal ansvarlighed: Hvordan kan vi ek-
sempelvis lukke det hul, der handler om, 

Vi ønsker at bidrage til at bygge bro,   skabe tillid og ændre historien

Pinsekirken i Singida, Tanzania, som nu meget engagerede i byen og samfundet
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statens penge i mange afrikanske lande 
forsvinder og ikke bruges på alminde-
lige borgere? 
 Arbejdet tager blandt andet udgangs-
punkt i bibelen, når den taler om sand-
hed og om at tale de mest udsattes sag, 
fortæller Anders Jacobsen.
Samarbejdet med kirker i Danmark og i 
Syd kom rigtigt i fokus i 2007, hvor, le-
der i IAS, Torben Madsen sammen med 
Anders Jacobsen tog kontakt til de kir-
ker i Tanzania og Kenya, som Pinsekir-
kerne i Danmark har samarbejdet med 

siden 1950’erne. Dengang blomstrerede 
det gennem de udsendte missionærer, 
men efterhånden som tiden gik, blev det 
vigtigt for IAS at tage kontakten op for 
at styrke de lokale kirkers mission og 
sociale arbejde. 
-Resultatet af otte års arbejde med 19 
kirkepartnere i seks lande er impone-
rende. Kirkerne er nu meget engagerede 
i relevante problemstillinger i samfun-
det, og de er en del af løsningen sammen 
med myndigheder og befolkningen, for-
tæller Torben Madsen.

Vi ønsker at bidrage til at bygge bro,   skabe tillid og ændre historien
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Én af de kirker, som IAS samarbejder 
tæt med, er Bykirken i Vejle, hvor Tonny 
Jacobsen er præst. Siden 2008 har kir-
ken bygget et tæt samarbejde op med en 
stor kirke i Kaduna i det nordlige Nige-
ria. Kirken ligger i et muslimsk domine-
ret område. 
Sammen har kirkerne i Vejle og Kaduna 
gennemført en række forskellige projek-
ter. Blandt andet er der bygget børne-
hjem og et fødeafsnit, hvor kvinder kan 
føde i sikkerhed. Der er også gennem-
ført et uddannelsesprojekt, og der er 
rakt ud med hjælp til internt fordrevne. 
Med tiden er samarbejdet blevet meget 
tæt og tillidsfuldt. 
Kirken i Vejle støtter ikke partnerkir-
kens almindelige drift, men derimod 
ting, der rækker længere ud. I forhold til 
mission i traditionel forstand handler 
det blandt andet om at plante nye kirker. 
Tonny Jacobsen fortæller: 
-Vi støtter ikke partnerkirkens normale 
drift, men vi støtter at drive mission 
uden for egen hjemmebane. Vi er nu 
partnere i at plante og bygge nye kirker 

i blandt andet det nordlige Nigeria. Vi 
bærer omkostninger til bygningerne, 
mens de bærer alle lønningerne og un-
dervisningen af præsterne. Det er et 
meget reelt partnerskab. 
Den del af samarbejdet, som IAS bi-
drager til, handler om den diakonale 
dimension. På spørgsmålet om, hvilken 
værdi det giver for Bykirken i Vejle at 
samarbejde med IAS, lyder svaret fra 
Tonny Jacobsen: 
-Med IAS har vi har en professionel 
partner, som ved, hvordan man kan få 
støtte ind i disse projekter, som er en 
blanding af forkyndelse og diakoni. For-
kyndelsen bærer vi selv, men diakonisi-
den er det fantastisk, at vi kan få støtte 
til, så vi netop kan opleve, at tingene 
kan gå hånd i hånd.
Og støtten er med til at bygge bro over 
ellers dybe kløfter:
Projekterne bygger bro mellem musli-
mer og kristne, fortæller Tonny Jacob-
sen. Det giver meget stor troværdighed 
– også for muslimerne – at de kan se, 
at hjælpen gives ligeligt til alle. Det har 
givet langt større velvilje – også langt 
uden for de kristne cirkler, fordi der 
netop bliver lagt vægt på, at de projekter 
er for alle uanset tro. 
Over årene har samarbejdet mellem 
kirken i Vejle og Nigeria udviklet sig, så 
det i dag er meget og tillidsfuldt. 
-Det har været vigtigt for vores part-
nerkirke, at vi ikke har haft behov for at 
sætte et dansk flag. Kirken i Nigeria er 
stærk, og derfor har den også haft man-
ge andre tilbud om partnerskab. Men vi 
har lagt vægt på, at samarbejdet skulle 
være ligeværdigt. 
Det er et vigtigt element i projekterne, 

Tonny Jacobsen
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at de bygger på gensidig respekt. Og 
selvom kirken i Vejle hjælper med støtte 
til konkrete behov, er relationen mellem 
partnerne mere ligeværdig, end man 
måske umiddelbart skulle tro. Tonny 
Jacobsen fortæller:  
-Vi har et godt samarbejde med kirkens 
grundlægger og præst, Tunde Bolanta, 
som vi gennem årene har haft meget 
glæde af. Han er årligt på et besøg i 
Danmark, og han er noget helt særligt 
for mange mennesker i Danmark. Han 
har en særlig evne til at kommunikere 
og til bruge sine gaver. 
-Vi har også brugt Tunde Bolanta til at 
undervise på ledelsesdage, og vi har fået 
inspiration ud af at samarbejde med 
en præst, der har skabt en kirke med 
mange tusinde medlemmer ud af ingen-
ting. Relationen har været en styrke og 
en velsignelse.  
Ifølge IAS’ medarbejder, Anders Jacob-
sen, er netop respekt og ligeværdighed 
meget vigtig:
-Vi gør rigtig meget ud af at være op-
mærksomme på det styrkeforhold, der 
eksisterer i, at det er kirken i nord, der 
råder over pengene, som partneren i Syd 
har behov for. Vi italesætter elefanten i 
rummet, og hvordan det påvirker vores 
relation. 
 I det hele taget arbejder IAS fokuseret 
på udvikling af det gode samarbejde, 
fortæller Anders Jacobsen: 
-Vi taler meget om, hvilke roller har vi 
i trepartssamtaler mellem kirker i syd, 
kirker i nord og IAS. Det handler blandt 
om, hvad er formål, hvad er forventnin-
ger og hvad er ansvar og forpligtigelser? 
Hvis der f.eks. ikke er sammenhæng 
mellem forventninger på den ene side og 

ansvar og forpligtelser på den anden, så 
kan tingene meget let gå galt. Og hvad 
sker der, når der opstår konflikter – for 
det gør der, men de kan også blive løst, 
hvis vi på forhånd har aftalt, hvordan vi 
håndterer dem, fortæller Anders Jacob-
sen. 
Og heldigvis kan samarbejde og part-
nerskab gå rigtig godt. Det har været 
tilfældet for Vejle Bykirkes samarbejde 
med Tunde Bolantas kirke i Nigeria. 
Derfor er der planer for fremtiden. Ton-
ny Jacobsen fortæller: 
-Vi tror, at vi i fremtiden skal arbejde 
med brobygning imellem de kirkelige 
og muslimerne i denne meget plagede 
del af verden. Nigeria er måske det land 
i verden, hvor flest mennesker bliver 
dræbt for deres tro. Vi ønsker at bidrage 
til at bygge bro, skabe tillid og modsige 
voldshistorien. Der findes også mange 
moderate muslimer, som er trætte af 
volden. Desuden vil vi gerne hjælpe med 
uddannelse inden for humaniora, teo-
logi og journalistik. Det kan være svært 
for almindelige mennesker at uddanne 
sig fornuftigt videre, fordi uddannelse i 
Nigeria er for de få privilegerede. ●

Tunde Bolanta
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Når vi ser tilbage på de 20 år, 
der er gået siden IAS blev startet, 
og i særdeleshed det sidste år 
med Coronapandemi i verden, 
kan vi kun være taknemmelige til 
Gud for hans trofaste hjælp. Vi 
tager det ikke for givet at, at vi er 
nået hertil i dag!

Nøden i verden er ikke blevet mindre; 
uligheden er blevet større, religiøse 
mindretal bliver forfulgt, klimaet lider, 

Se tilbage og se fremad
og verden er blevet usikker på grund af 
ustabile politiske regimer, økonomiske 
kriser og verdensomspændende pan-
demier. 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 Evange-
liet og Guds lys til mennesker. 

Her er nogle hilsner fra vore samar-
bejdspartnere i Kenya og Tanzania 

HILSEN FRA FREE PENTECOSTAL  
FELLOWSHIP OF KENYA 
Samarbejdet, der startede i 2004, har resulteret i livs-
forandringer og modstandsdygtighed i samfundene 
i Kenya og har påvirket mange menneskers liv. FPFK 
(Free Pentecostal Fellowship of Kenya) er efter dette blevet en søjle i samfun-
det, 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 rettighedspro-
jekt, hvor organisationerne bag er blevet fortaler for de svageste i samfundet, 
bl.a. gennem bekæmpelse af omskæring af kvinder og drift af et kvindekrise-
center – det første af sin art i Kenya. Mange kvinder og piger er blevet reddet, 
rehabiliteret, hjulpet og blevet integreret i samfundet. 

Partnerskabsaftalerne og møderne mellem IAS DK, danske kirker 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 ud-
videt arbejdet med et freds- og forsoningsprojekt, flere Covid-19 projekter og et 
fortalerprojekt mod udnyttelse af kvinder i Nakuru-, Baringo- samt Kericho amt. 

Tak for godt arbejde og hver eneste gave, I gav. 
- David Musumba, præst i Nakuru og en del af kirkebevægelsen FPFK. 
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Ny formand for IAS bestyrelse

På årsmødet takkede Bent Hald (Her-
ning Frikirke) af som formand for IAS 
bestyrelse, og ind kom i stedet Morten 
Patrzalek (Betania Kirkecenter Blåhøj) 
som ny formand, og Bent Hald blev 
næstformand. En stor tak til Bent Hald 
som har været formand siden 2008 og 
har ydet en stor indsats!

Morten Patrzalek udtaler: 
IAS har gennem de 20 år været på en 
spændende rejse, hvor IAS gennem kirker 
og partnere har været med til at forvandle 
menneskers liv. IAS’ dedikerede medar-
bejdere har skabt muligheder for selv-
hjælp, som har været med til at genskabe 
menneskers værdighed. En forvandling, 
der går ud over nødhjælp og udvikling.

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, organisationsudvikling 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 tjene-
ste. IAS DK er blevet en fakkel for vores kirke og har lyst op i mørket og givet 
løsninger på sociale udfordringer ved at tilvejebringe mikrolån og humanitær 
hjælp under Covid-19. 

Jeg ønsker jer Guds velsignelse og ser frem til vores partnerskab i fremtiden. 
- Biskop Dr .Paul Samwel, præst i Singida Town Centre Church. 

(Du kan læse den spændende fortælling om 2020 på hjemmesiden www.ias-danmark.dk)

 

Som formand for IAS ønsker jeg at 
bakke op omkring, at denne rejse kan 
fortsætte, så vi sammen kan forvandle 
menneskers liv. En rejse, som stadigvæk 
sker sammen med det stærke bagland, 
som danske kirker er. En rejse, som også 
fortsætter sammen med donorer, som 
deler IAS’ vision om at forvandle men-
neskers liv. ●
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Langsigtet hjælp til ånd, 
sjæl og krop

Libanon er lige nu et land i krise. Øko-
nomisk kollaps, Covid-19 pandemi 
og eksplosioner i Beiruts havn i 2020 
har efterladt landets befolkning i en 
nærmest håbløs situation. Særligt de 
mange syriske flygtninge lever i en desil-
lusioneret virkelighed. De har oplevet 
krig og flugt og lever nu uden basale 
rettigheder, herunder begrænset mulig-
hed for uddannelse og arbejde grundet 
deres status som flygtninge. Med en 
handlingslammet regering er det op til 
det libanesiske lokalsamfund at hjælpe. 

Her spiller de lokale kirker en afgørende 
rolle.  
 
IAS har derfor indgået et partnerskab 
med kirken ’Church of God Bourj Ham-
moud’, som ligger i et af Beiruts fattigste 
kvarterer. Kirken er dybt engageret i at 
bringe Guds kærlighed til lokalsamfun-
det og har et stærkt missionalt hjerte 
med fokus på muslimer. Gennem mad-
uddeling, gratis skolegang samt bibel-
grupper og discipelskabskurser bringer 
kirken hjælp til både ånd, sjæl og krop. 

v. Christoffer Wilki-Kurtzhals 

Church of God Beirut, Libanon
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Partnerskabet skal udmønte sig i kon-
krete projekter som fx sætter flygtninge 
i stand til at komme ind på arbejdsmar-
kedet og dermed skabe håb for deres 
egen fremtid. Modellen med kirkepart-
nerskaber giver IAS mulighed for at 
skabe forandring for udsatte befolk-
ningsgrupper, hvor disse bliver en fast 
del af et kirkeligt fællesskab, der ikke 
slutter pludseligt, som et projekt gør.  
 
Et partnerskab udsprunget  
af frivillige kræfter 
Partnerskabet mellem IAS og ’Church 
of God Bourj Hammoud’ er kommet i 
stand gennem frivilligt engagement. I 
2019 besøgte 10 unge danskere kirken 
i Beirut, og partnerskabet er vokset ud 
af denne relation. I dag er flere af de 
unge engageret i IAS’ ungdomsinitiativ, 
Beyond*, som samarbejder med kirkens 
unge om at skabe en klub for syriske 
unge på flugt. ●

*Beyond er et samarbejde mellem  
IAS og Ung Mosaik.

Kirken i Libanon rækker ud med mad til de fattige



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? 


