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MISSION

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

Forandring af et helt samfund 
gennem danske sponsorer s8

En succeshistorie om en kvinde 
og hendes forretning s10
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Leder

Passover

Når dette blad udkommer, har der 
været påske, en vigtig helligdag i 
den kristne og jødiske kalender. 

Påske betyder for mange også en ferie, 
hvor man får slappet af og nydt at være 
sammen med familie og venner. Men den 
oprindelige påske, som den blev oplevet i 
Egypten, da over 400.000 af Israels folk 
blev befriet fra slaveri og nød og deref-
ter påbegyndte rejsen til det forjættede 
land, var alt andet end afslapning, spis-
ning og fridage. Bibelen kalder påske for 
”Passover” – lettest oversat ”at gå over 
til..” eller ”at passere igennem..”. Israels 
folk levede under et forfærdeligt tyranni, 
undertrykkelse, overgreb, slaveri, sult, 
afmagt, ekstreme arbejdsbyrder, syg-
dom, osv. pga den status, de havde som 
et fremmed folk i Egypten. Da hjælpen 
fra Gud kom, var det gennem store om-
kostninger og lidelser, og til sidst, efter 
mange mirakler, lod Farao dem slippe 
fri. Fri til at tage ud i ørkenen og tilbede 

Gud og til at påbegynde en lang vandring 
til det lovede land, Kaanan. 

Passover er også noget, der er behov for i 
vores verden i dag. Man kan næsten se en 
lighed hos mange befolkningsgrupper og 
i mange lande med det, som Israels folk 
oplevede dengang. Jeg synes, at verden er 
blevet mere krigsfyldt, mere utryg, mere 
udnyttende og grådig osv., og flere og fle-
re i verden lider under forfærdelige kår. 
Mange kan identificere sig med lidelse og 
undertrykkelse. Det er her, Gud kalder 
os, kirker og kristne og ikke mindst IAS 
som hjælpeorganisation, til at gribe ind, 
lindre smerten, føre folk over i Passover, 
gennem lidelser og undertrykkelse, over 
til et bedre liv med frihed og værdighed. 
Vi har om nogen noget at sige, noget at 
gøre, i den verden vi er i. Jesus sagde: ”gå 
ud.. udfri.., helbred.., forkynd..”. Det vil 
vi gøre – og sammen kan vi gøre det end-
nu stærkere og synliggøre det kald, Gud 
har givet os. ●

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

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

v. Torben Madsen, 
Missionær og leder af IAS
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VI HAR BRUG 
FOR DIG

Har du lyst til at støtte vores arbejde i 2019?

Vi har brug for dig som partner og støtte!

Tak om du vil overveje at blive fast støttepartner 
eller om du vil støtte et af de projekter, vi arbejder 
med, f.eks. handicappede børn i Østafrika eller 
akut nødhjælp!

Link til siden hvor du kan læse mere og give din 
støtte: www.ias-danmark.dk/betalingsservice

“Vi støtter IAS alene af den grund at 
IAS gør en kæmpestor forskel med de 
projekter de gør og det de foretager 
sig derude og det er en enorm inspira-
tion at få lov at se og også at opleve, 
at tingene går direkte der, hvor der er 
behov.

- Gudrun og Preben Hansen
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Vi har netop haft generalforsamling, 
hvor vi har set tilbage på 2018, men også 
set fremad på de kommende år. Da Dorrit 
og jeg startede IAS og missionsarbejdet i 
2000, drømte vi ikke om, at IAS kunne 
blive til det, vi ser i dag. Det er en stor 
taksigelse til Gud for hans velsignelse og 
vejledning skridt for skridt! Tak også til 
medarbejdere og bestyrelse, som bakker 
op og gør et fantastisk arbejde! Og tak 
til jer, der bakker op med bøn og økono-
mi. Jeg vil her tegne et billede af,  hvad 
vi planlægger for de kommende år inden 
for de tre funktionsområder Transform 
(samarbejde med offentlige donorer om 
projekter og nødhjælp), Engage (samar-

bejde med skoler og partnere) og Serve 
(samarbejde med kirker og bagland):

IAS Danmark har i løbet af de seneste år 
arbejdet med at styrke organisationens 
kerne og kommunikationsveje. Målet 
i de næste tre år er yderligere at styrke 
samarbejdet med baglandet og skabe 
strategisk retning og vækst inden for 
funktionsområder og -sektorer. 

Kort sagt: 
IAS Danmark vil hjælpe bedre 
for at kunne hjælpe flere.

Transform
Vi ønsker at hjælpe bedre og hjælpe fle-
re ved at synliggøre og bruge kirkernes 
særlige værdi i udviklingsarbejdet gen-
nem øget involvering af kirkebaglandet 
og forskellige partnere i projekterne, og 
fokusere på kvalitet og bæredygtighed i 
vores langvarige projekter og nødhjælp, 
og at styrke indsatsen inden for inklude-
rende undervisning i Østafrika og Afri-

v. Torben Madsen
Daglig Leder
IAS Denmark 

First of all hope
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kas Horn for at skabe vækst og bæredygtige resultater, der går i dybden og bredden 
på nationalt og regionalt niveau. 

Engage
Vi ønsker at hjælpe bedre og flere ved at skabe større engagement af frivillige, ud-
dannelsesinstitutioner, menigheder og kirkesamfund for en øget folkelig forankring 
af organisationens arbejde.

Serve
Vi ønsker at hjælpe bedre og flere ved at styrke frikirkernes og IAS’ legitimitet som 
en kirkelig aktør i nødhjælps- og udviklingsarbejdet.

Fordi: Håb er lys, der tændes i mørket. Håb er Guds første opmuntring i et hjerte, 
der har givet op. Håb er det første lyspunkt, når noget nyt fødes og vokser frem. Når 
håbet tændes, forsvinder mørket. Derfor bringer vi først af alt håb. ●

 IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
Mærk: ‘Serve’

#firstofallhope

IAS TRANSFORM

IAS SERVE

IAS ENGAGE

Hjælpe bedre ved at styrke kvalitet 
og metoder i hjælpearbejdet

Hjælpe mere og flere gennem samarbejde med 
kirker i Danmark og i Syd

Hjælpe flere ved at styrke vore partnere og 
indgå i nye partnerskaber og netværk
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Skolen i Garissa i Kenya har hårdt brug for nye
gryder.

Hver dag, i 16 år, er gryderne blevet brugt til at lave mad 
til 700 fattige skolebørn og nu er de meget
slidte.

Vil du hjælpe med til at skolen kan få nye gryder?

Send din støtte via MobilePay 59211
Eller se andre muligheder for at hjælpe her:
www.ias-danmark.dk/doner

Din gave kan trækkes fra i skat!

Vi
mangler

kun
7.000 kr.

Se video’en her
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Strik til Afrikas børn
En af de meget engagerede grupper i 
Danmark hedder ’HeartKnit’. Dorrit 
startede gruppen i Blåhøj i 2012, og 
siden da er det vokset til flere byer, hvor 
kvinder mødes og har et godt fællesskab 
medens de strikker og hækler. Det, der 
driver værket, er at man gør noget for 
andre, at man viser Jesu kærlighed og 
næstekærlighed gennem det praktiske 
arbejde. Der bliver strikket til børn i 
Tanzania, Israel, Nepal og Grækenland. 
Når der så er en fra HeartKnit, der rej-
ser til et af landene, tager man en eller 
flere kufferter med. Her er det Marie 
og Willy Højgaard (vores kasserer for 
Serve), der var i Tanzania i november 
og tog nogle kufferter med. Det blev til 
stor glæde for kvindegruppen i Singida 

i Tanzania, der bruger tøjet som kærlig-
hedsgave til udsatte familier med børn 
eller til kvinder med børn i byens kvin-
defængsel. Kvinderne i Singida arbejder 
også med hjælp til selvhjælpsarbejde, og 
mange kvinder i byen har allerede lært 
flere slags håndarbejde, som er til stor 
hjælp for dem og deres familier. 

Læs mere om HeartKnits arbejde på 
heartknit.dk ●

 IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
Mærk: ‘Serve Heartknit’

#firstofallhope
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Rithwan Abdi på 13 år har været 
elev på Life Frontier School (LFS) 

siden 2015. Hun er meget glad for at gå 
på LFS, og hun siger at lærerne er gode 
til at støtte hende. Rithwan er også 
med i spejderarbejdet på skolen og 
kan godt lide at hejse flaget og andre 
spejderaktiviteter. 
Rithwans yndlingsfag er naturvi-
denskab. Hun kan godt lide det, fordi 
det er et praktisk fag, som beskæftiger 
sig med hverdagsemner som hygiejne 
og hun fascineres af at lære om den 
menneskelige krop. Hendes drømme-
karriere er at blive kirurg, fordi hun 
gerne vil hjælpe mennesker i nød. 
Hun beskriver sit stolteste øjeblik 
som den dag, hun fandt ud af, at hun 
havde klaret sig særlig godt til naturv-
idenskabseksamen og havde fået 100 
rigtige svar.

Hendes mor, Fardhoza Mohammed, er 
hjemmegående husmor. Hun er ikke 

økonomisk stærk og har svært ved at 
betale Rithwans skolepenge. Hendes 
stedfar har heller ikke været i stand til 
det, fordi han har mistet højre hånd i 
en ulykke og derfor ikke kan arbejde. 
Han insisterede på, at han ikke var i 
stand til at betale hendes skolepenge, 
og han ville derfor gifte hende bort, 
som er almindelig kutyme. I stedet 
har Madame Eunice, skolens rektor, 
tilladt Rithwan at blive på skolen, som 
er muliggjort igennem IAS Engage’s 

Forandring af et helt 
samfund gennem danske 
sponsorer
For over 20 år siden fik Dorrit og jeg en vision om at støtte en skole 
i et afsides område i det østlige Kenya. Skolen var bare ikke byg-
get endnu. De følgende år arbejdede vi ihærdigt med at skaffe 
penge for at give de mest udsatte og glemte børn en chance i livet. 
I de 20 år, skolen nu har eksisteret, er omkring 400 elever gået ud 
af skolen med de bedste karakterer i regionen. Her er en fantastisk 
historie om Rithwan Abdi, som snart er færdig i skolen. 

Rithwan
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sponsorprogram, og derfor undgår hun 
tidligt ægteskab. 

Før sponsorprogrammet var 
Rithwans skolegang årsag til 
mange familiemæssige stri-

digheder mellem de to forældre, der 
ikke delte samme synspunkt angående 
vigtigheden af hendes uddannelse. 
Hendes stedfar mente, at fordi hun 
var en pige, kunne hun let giftes bort 
i stedet for, at de skulle have det pres, 
som det var at skaffe penge til skolen. 
Hendes mor mente, at uddannelse var 
en nødvendig ting - uanset barnets 
køn. Før sponsorprogrammet kom, 
havde moren været ked af, at hun ikke 
havde råd til at betale for datterens 
uddannelse, fordi hun var skrædder 
og ikke tjente nok penge. Sponsor-
programmet har derfor været en stor 

hjælp for familien og er med til at sikre 
Rithwans uddannelse.

Bliv sponsor gennem IAS. Her gør 
du en stor forskel! Din faste støtte - 
månedligt eller på anden måde - gør 
det muligt at hjælpe børn som Rithwan 
til en fremtid med håb!
Kontakt Dorrit Madsen på 29470055 
eller dorrit.madsen@ias-intl.org for at 
få mere information. 
Øremærk: IAS Engage sponsor ●

 IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
Mærk: ‘IAS Engage sponsor’

#firstofallhope

Rithwan og hendes mor Fardhoza

   
Følg os på:
Facebook: @ias.serve.dk
Instagram: @ias.serve
#iasserve
# leavingnoonebehind

Rithwan
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En succeshistorie om en 
kvinde og hendes 
forretning

En gruppe kvinder i Kenya del-
tog i 2018 i et af IAS’ projekter 
- undervisning om menneske-

rettigheder og om hvordan man driver 
en forretning.  Kurset blev holdt i en 
kirke i byen Baringo i Kenya. Kvinderne 
ansøgte derefter en offentlig pulje om et 
lån og blev bevilget  100.000 kenyanske 
shillings (7.500kr.). 

En mor til tre skolesøgende børn, 
Belinda, og hendes mand kæmpede for 
at få mandens løn til at slå til. Belinda 
vidste, at det var muligt at låne penge til 
opstart af en forretning. Hun gennem-
førte undervisningen om, hvordan man 
kunne drive en lille virksomhed.

En dag lagde hun mærke til, hvor stor 
fortjeneste der var på elektroniske artik-
ler, og hun blev interesseret i at starte en 
lille elektronikbutik, som der kun var et 
fåtal af. 

Belinda indsendte låneansøgningen og 
blev bevilget 50.000 k. shillings. Så gik 
hun i gang med sin lille forretning, idet 
hun brugte den viden, hun havde fået. 
Desuden vidste hendes mand noget om 
elektronik, som han bidrog med.

”Jeg er meget taknemmelig for at have 
fået redskaber gennem IAS-projektet 
til at drive en forretning. Jeg har set, 
hvordan min kundekreds er øget ved 
bl.a. at bruge Facebook til at annoncere, 
så jeg også når mennesker langt væk. 
Min supplerende indtægt har gjort det 
muligt for min familie at leve et godt 
liv. Alle vore tre børn går nu på private 
skoler. Det har været en milepæl for 
mig at gå ind i dette forretningseventyr. 
Uden de ressourcer jeg har fået igennem 
dette projekt ville jeg ikke have været i 
stand til at starte op. Jeg er så lykkelig 
over frugterne af undervisningen,” siger 
en smilende Belinda.

 IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
Mærk: ‘Serve’

#firstofallhope



Belinda afdrager nu på sit lån og håber, 
hun senere kan låne igen og udvide for-
retningen. Hun er meget  taknemmelig 
til den lokale pinsekirke, som har været 
en stor opmuntring for hende på alle 
måder.

Kirkens præst siger: ”Belinda er blevet 
en kvindelig leder i min kirke. Det er en 
stor glæde at se, hvordan hun opmun-
trer andre kvinder og piger til at gøre 
noget med deres liv, også selv om det 
kan være svært i vort mandsdomineren-
de samfund.”

Ulrik Jacobsen, IAS project coordinator:
”Belinda deltager i et projekt, som er 
baseret i en lokal pinsekirke i Kenya. 
Kirken har støttet ved at stille lokaler til 
rådighed for undervisningen og støt-
ter Belinda og hendes kvindegruppe. 
Kirken er således med til at uddanne 
kvinderne og forbedre familiernes øko-
nomi, og kirkens styrke er, at de bliver 
inviteret ind i et lokalt fællesskab med 
andre kvinder og deres familier.” ●

Belinda i hendes forretning
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Ønsker du at gøre en forskel for uledsagede mindreårige flygtninge og vil du 
samtidig gerne opleve verden og udvikle dig selv? 
Har du fem mdr. mellem studier eller arbejde og er du 18-35 år? Så rejs ud med 
International Aid Services DK og bliv volontør i Athen. 
Læs mere her: www.ias-danmark.dk/node/301

Volontører



Vil du være partner og stå sammen med os i bøn, tro og offer? 
Når vi modtager faste indtægter kan vi bedre planlægge arbejdet.  
Sådan giver du din gave:
 ● Med den giroblanket, som findes inde på adressebæreren 
 ● Giro (+01) 134 4218
 ● Via NETBANK: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075.  
  Du kan også oprette en fast overføsel i Netbank.  
 ● På mobilePay nr. 59211

Indbetalingen øremærkes ’Serve’ + det, du ønsker at give til – se under hver artikel i 
bladet. Er gaven ikke øremærket, vil gaven blive brugt hvor behovet er størst. 

Alle gaver kan trækkes fra i skat med op til 15.900 kr om året. Ønsker du 
det (og har vi ikke dit cpr. nr.) så husk at skrive dit cpr. nr. på indbetalingen. Ønsker 
du, at dit personnummer skal holdes hemmeligt, kan du ringe til telefonnummeret 
nedenfor, se telefonnummer nederst på siden.  
Vi tager databeskyttelse alvorligt. Se vores privatlivspolitik på www.ias-danmark.dk

Testamente: Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem Beta-
nias Ydre Mission berettiget til at modtage arv uden at skulle betale arve- 
afgift. I testamentet skal der stå: »Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, 7330 
Brande«. Tal med os på 28552855. 

IAS SERVE administration kontakt: 
Willy Højgård, Tlf. 51 91 30 58, email: ymission@betania.dk

Husk at melde adresseforandring, når du flytter. Det er vigtigt, så du undgår at 
bladet bliver forsinket og så vi får adressen rettet i kartoteket.

Tak for din opbakning og støtte!


