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MISSION

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

Svagtseende Tabarak fra Sudan 
får højeste karakter i sin klasse s8

Kaldet til handling s10
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Leder

Godt nytår!

Vi vil gerne ønske dig et godt 
nytår! Også for IAS er det tid til 
at se fremad i det nye år.

Vi er så taknemmelige for, at du vil føl-
ge os, tænke på os og bede for os og vore 
medarbejdere - hjemme som ude - som 
alle gør en kæmpe indsats, hvor der er 
behov for hjælp, både til ånd, sjæl og le-
geme. 
Det er også en tid, hvor vi ser tilbage på 
året, der gik. Gennem IAS’ arbejde og 
partnere i de lande, hvor vi arbejder, har 
vi hjulpet hundreder af handicappede 
børn til at komme i skole. Også piger fra 
især nomadiske kulturer og baggrunde 
er kommet i skole og er blevet beskyttet 
fra overgreb. De har nu også mulighed 
for at få  en håbefuld fremtid. 
Vi har også haft flere nødhjælpsprojek-
ter, hvor IAS har reddet liv. Mange ofre 
for borgerkrig og naturkatastrofer har 
fået akuthjælp og basale fornødenheder 

til at kunne starte tilværelsen op på ny. 
Vi har hjulpet mennesker på flugt til at 
få adgang til vand og bedre sundhed. 
Der er meget at fortælle, ikke mindst om 
de mange kirker og samarbejdspartne-
re, der står sammen med os i at bringe 
håb til udsatte og svage grupper, og ikke 
mindst budskabet om Guds kærlighed, 
trøst og hjælp. 
IAS’ vision om et guds-forvandlet sam-
fund er blevet opfyldt for mange menne-
sker og deres samfund, men der er stadig 
store behov. Vi står over for et nyt år med 
udfordringer. Der er brug for os derude. 
Brug for håb og for at styrke dem, der er 
svage og hjælpe, hvor mennesker bliver 
undertrykt og er ude af stand til selv at 
skabe sig et bedre liv. Der kan IAS, du og 
vi, gøre en forskel. Jeg vil derfor invitere 
dig til at stå sammen med os igen i år, så 
vi sammen kan nå endnu længere ud! 
Dorrit og jeg og IAS’ medarbejdere øn-
sker dig Guds velsignelse over 2019! ●

 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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Velkommen til
IAS generalforsamling 
og Mosaik missionsdag
Dagen, hvor vi mødes for at
• Tale om International mission og hjælpearbejde
• Netværke og skabe platform for samarbejde 
• Blive inspireret til at nå længere ud

Den 6. april 2019 kl. 10 - 17 
Sted: Kolding Kirkecenter 

Ole Rømersvej 8 
6000 Kolding

Der vil være en speciel gæst, som vil fortælle om, hvordan man kom-
mer ud i sit kald. 

Tilmelding til Torben Madsen 2852855 senest den 1. april.

Alle er velkommen!
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Følg os på:
Facebook: @ias.serve.dk
Instagram: @ias.serve
#iasserve
# leavingnoonebehind

Etiopien
Støtte til fire nye udsendinge
Her fra januar støtter vi nu fire nye udsendinge til nogle af de vanskeligste og mest 
unåede områder i Etiopien. Vi samarbejder med Pinsekirken i Etiopien (Assembli-
es of God). I Oromia regionen er der virkelig behov for Bibelens budskab om fred, 
kærlighed og forsoning. Området ligger i syd-Etiopien, hvor der er overvejende mus-
limsk befolkning. IAS arbejder både med at bore brønde og skaffe rent drikkevand 
og med landbrug efter en lang tørkeperiode siden 2011. ●

Færdiggørelse af bygning til træningscenter
For at styrke kirkens præster og udsendinge og mange af de nyomvendte bruger 
vi et træningscenter, der for mange år siden blev bygget af kirken i Etiopien med 
støtte fra norske kirker. Dog blev centret ikke helt færdigt, og der mangler inventar, 
senge, møbler osv. Sidste år samlede vi ind i danske kirker til dette arbejde, og der 
er næsten penge nok til at færdiggøre bygningen og købe inventar. Hvis du vil støtte 
dette, så vi kan blive helt færdige, så øremærk gaven ”Etiopien”. ●

Kvinder i Danmark  og kvinder i Addis Abeba rækker ud
På sidste rejse i oktober, mødtes Dorrit med lederne fra kvindearbejdet i Assemblies 
of God i Addis Abeba, Etiopien. Her blev der delt hjerter og visioner, og Dorrit fik 
lejlighed til at mødes med mange af de fattige kvinder i byen og dele to store kuffer-
ter med strik og håndarbejde ud. Det blev modtaget med stor glæde og taknemme-
lighed! ●

KORT NYT



IAS modtager støtte til partnere i Afrika
IAS har søgt og fået bevilliget penge til at styrke kirkens arbejde i Nakuru i Ken-
ya. Formålet med projektet er at opbygge 30 kenyanske pinsekirkers kapacitet til 
at udføre menighedsbaseret diakonalt arbejde i Kenya. Diakoni er, når kirker og 
kristne organisationer udfører socialt arbejde på et kristent grundlag. Det er altså 
koblingen mellem det åndelige og religiøse (menneskets forhold til Gud) på den 
ene side, og omsorgen for de fattige og udstødte og deres materielle behov (menne-
skers forhold til hinanden) på den anden side. Når diakonien er menighedsbaseret 
betyder det, at menigheden er direkte engageret, f.eks. som frivillige. Det er en stor 
glæde at vi på denne måde kan skabe bæredygtig forandring i Kenya! ●

 IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
Mærk: “Serve Etiopien”

#hopemaker
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Vores volontører og medarbejdere skaber store resultater iblandt dem vi hjælper
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Nu gør jeg 
noget nyt…

Ordene stammer fra Esajas 43 
vers 19, hvor der står ”For nu 
vil jeg gøre noget helt nyt! Det 

spirer frem allerede. Ser I det ikke? Nu 
baner jeg en vej gennem ørkenen og la-
der vandstrømme bryde frem i ødemar-
ken”. Ordet taler om genoprettelse fra en 
forfærdelig situation, Israel gennemgik 
og som de længtes efter at komme ud af. 
Det er opmuntrende at Guds ord skaber 
håb og tro på noget bedre. Det er kende-
tegnende på missions- og hjælpearbejde, 
at vi tror på et håb om en bedre fremtid, 
og at vi giver mennesker de redskaber, 
der er brug for, for at de kan komme 
ud af fattigdom, undertrykkelse, og det 
verdensbillede, de er bundet af, så de 
kan få et nyt liv. 

Sidst i 2018 var vi samlet som IAS med-
arbejdere for at tale om arbejdet, vi gør, 
og hvorfor vi er sat i verden. Det var en 

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

#iasserve

v. Torben Madsen
Daglig Leder
IAS Denmark 

spændende dag, hvor vi også så frem-
ad og talte om, hvordan vi kan opfylde 
vores vision og skabe håb og forandring. 
Vi påbegyndte arbejdet i 2000 i Soma-
liland for at hjælpe børn med handicap 
og særlige behov - en ekstrem margina-
liseret befolkningsgruppe - der slet ikke 
sås i gadebilledet, for slet ikke at tale om 
skolerne. Denne tilgang er kendeteg-
nende og vi ser et ansvar for at arbejde 
med de svageste grupper og komplekse 
problematikker i skrøbelige kontekster, 
hvor det er svært at arbejde. Vi ser at ar-
bejdet med kirkerne i syd har en dobbelt 
effekt, hvor det, IAS gør, accelereres af 
kirkens passion for mennesker og ved 
at bruge den platform, kirkerne allerede 
har skabt ved socialt arbejde. Tro og håb 
giver forandring. IAS’ holistiske tilgang, 
med udgangspunkt i den kristne tro, 
åbner op for en dialog om eksistentielle 
emner, liv og død, og skaber håb hos 
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mennesker i arbejdet. Dette ligner den 
metode, som Jesus brugte, da han satte 
sig og talte til den samaritanske kvinde, 
han mødte i Samaria, og på den måde 
ledte samtalen ind på vigtige emner. Det 
satte hende på ret kurs og forvandlede 
hendes liv.

For nogle måneder siden besøgte jeg 
Tana River området, hvor vi har rakt ud 
med nødhjælp efter en stor oversvøm-
melse sidste år. Jeg sad under et stort 
træ og faldt i snak med en ældre mand 
fra den lokale stamme. Han fortalte 
hvordan der i 1800-tallet var slaveri i 
området og drenge og mænd fra hans 
stamme blev solgt som slaver til Saudi 
Arabien. Men så kom der en missionær 
fra England. Han købte slaverne fri og 
talte til slavehandlerne om, at det var 

uværdigt og forkert. Og tænk, på grund 
af hans indsats i 1800-tallet, stoppede 
slaveriet! Den ældre mand lyste op og så 
på mig: ”Det, I gør, skaber stor foran-
dring – større end I er klar over!” Han 
fortalte, hvordan hans stamme dengang 
blev kristne, og hvordan religionen hav-
de givet dem fred og forsoning mellem 
dem og andre nabostammer, og at de nu 
havde et bedre liv. 

I de kommende år vil vi satse mere på 
det, vi kalder integreret mission – sam-
spillet mellem mission og social indsats 
i nødhjælpsarbejdet. Det er en ny måde 
at arbejde på, men Jesus gjorde det alle-
rede – han løftede mennesker og skabte 
håb og forandring gennem at bruge 
Guds riges principper og den forvand-
ling, der kommer gennem Guds ord. ●
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Mit første møde med Sudan 
har ændret min opfattelse af 
landet. Mediedækningen i 

Europa har ikke meget fokus på landet, 
og hvis der berettes om Sudan, tender-
er det til at handle om krig og konflikt. 
Og der er ganske vist væbnet konflikt i 
dele af landet, men det er ikke kende-
tegnende for størstedelen af landet.

Efter ankomst til landet, modtog min 
kollega og jeg vores visa efter over-
raskende kort ventetid. Det viste sig, at 
vores lokale logistikansvarlige kolle-

ga havde hyret en i lufthavnen til at 
hjælpe os, og det foregik ret gnidnings-
frit. Først efter man er ankommet til 
Khartoum kan man søge om tilladelse 
til at rejse ud af hovedstaden og besøge 
andre dele af landet. Vi søgte om at 
besøge de nubiske pyramider 500 km 
nord for Khartoum og for at komme 
til Dilling i South Kordofan State, hvor 
IAS implementerer et inkluderende 
uddannelsesprogram.

IAS er velkendt i Dilling
Vi fik vores tilladelser, men også kun 
lige i tide til, at vi kunne nå at få flybil-
letter til El-Obeid for derefter at køre 
to timer for at komme frem til Dilling, 
halvanden time med en sudanesisk 
chauffør. Vi ankom til Dilling sent på 
eftermiddagen omkring skumring, og 
der var en behagelig fredelig stemning 
i byen til trods for, at der havde været 
væbnede kampe for bare syv år siden. 
Der kørte ofte militærbiler igennem 
den lille by, men det ændrede ikke på 
den rolige stemning, der var på marke-
det på hovedgaden igennem byen.

Svagtseende Tabarak fra 
Sudan får højeste 
karakter i sin klasse

Dilling, Sudan

IAS’ kommunikationsansvarlige har besøgt Sudan for første gang 
og fortæller her om hendes indtryk af landet, og hvordan IAS er 
med til at sikre, at marginaliserede børn kommer i skole.

Tabarak
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Den næste dag gik med at besøge den 
humanitære kommission, som giv-
er tilladelser til alle organisationer, 
der opererer i området. De kender 
IAS på kontoret – ligesom de havde 
nikket genkendende og smilende, når 
vi nævnte, at vi var fra IAS ved de 
forskellige check-points på vejen fra 
El-Obeid lufthavn til Dilling – og de 
forsikrede os om, at de ville sørge for 
vores sikkerhed ved at stille to officerer 
til rådighed til alle vores møder i byen.

Imamer vil samarbejde med 
præster
I løbet af de tre dage vi samlet havde i 
byen, mødtes vi bl.a. med vores lokale 
partner, Zahara, Union of Persons with 
Disabilities (forening for mennesker 
med handicap) og flere lokale imamer. 
I mødet med en af imamerne deltog 
de to sikkerhedsofficerer også. IAS har 
opbygget et stærkt samarbejde med 
imamerne, som betyder, at lokal-
befolkningen er trygge ved os, fordi 
imamerne har sagt god for os. Selvom 
Sudan hovedsageligt er et muslimsk 
land, er der også et kristent mindretal 
i landet. Under mødet med imamen 
siger en af de to sikkerhedsofficerer 
pludselig, at vi burde da have inviteret 
en af de lokale præster med. Det kunne 
vi ikke andet end være enige i.

Samarbejdet med imamerne er en 
forudsætning for, at IAS overhovedet 
kan arbejde i området. Vi samarbejder 
med lokale skoler, lærere og foreninger 
(fx Union of Persons with Disabilities) 
for at arbejde mod at opfylde målet om 
at sikre uddannelse til alle børn – in-
klusiv handicappede og andre margin-
aliserede grupper som nomadiske børn 
og piger. 

Oplysningsmøde har sikret 
Tabarak hjælp
Et af de børn er Tabarak på 13, som er 
svagtseende. Hendes mor fortalte, at 
de ikke havde kendt til Konventionen 
for mennesker med handicap (Con-
vention on the Rights of Persons with 
Disabilities) indtil for to år siden. Da 
havde IAS holdt et oplysningsmøde 
på en lokal skole, hvor de blev gjort 
opmærksomme på deres rettighed-
er. Tabarak vil gerne lære engelsk 
og nu ved hendes mor, hvordan hun 
skal støtte sin datter med at lære. De 
fortalte også, at de har fået en recorder 
fra Union of Persons with Disabilities, 
som Tabarak kan bruge til at optage, 
hvad læreren siger. Om det skyldes 
recorderen eller Tabaraks viljestyrke er 
svært at sige, men hun får den højeste 
karakter i sin klasse. ●

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

#iasserve

v. Caroline Steiner
Communications 
Officer
IAS Denmark 
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Jeg er her i det nye år gået ind i 
min sidste måned, hvor jeg arbej-
der for IAS i Danmark. Efter 13 

spændende år er det blevet tid til en 
forandring. Tankerne går uvægerligt 
tilbage til 2005, hvor vi som familie 
blev udsendt fra Apostolsk Kirke i 
Kolding til arbejdet med IAS i Kenya, 
Tanzania og Somaliland. Udsendelsen 
kom som et svar på kaldet til handling 
– hvor brænden for at arbejde med 
mission og uretfærdighed fandt en 
plads. I IAS fandt jeg en organisation, 
der målrettet arbejder med integral 
mission – et term jeg først senere 
stiftede bekendtskab med efter at have 
studeret den enorme effekt af kirker-
nes sociale arbejde i Sydamerika - 
hvor tilgangen for de kristnes arbejde i 
især slumområder ikke opdelte prokla-
mationen” (forkyndelsen) og ”demon-
strationen” (det diakonale arbejde), 

hvilket forårsagede en forvandling af 
mennesker, livsforhold, arkitektur, ja, 
alle sfærer af samfundet.
Gennem IAS har jeg arbejdet i Eti-
opien, Kenya, Somalia, Somaliland, 
Sydsudan, Sudan, Tchad, Tanzania, 
Uganda med nødhjælps- og udvik-
lingsprojekter med støtte fra stater, 
kirker, firmaer og private givere i 
samarbejde med professionelle kol-
legaer, lokale kirker, landsby boere, 
myndigheder og mange mange flere… 
Hundredtusindvis af mennesker er 
blevet hjulpet, og hvis det fundament 
vi har lagt ellers holder, vil vi i årene 
fremover se millioner af især børn bli-
ve hjulpet i deres skolegang igennem 
IAS’ arbejde.
IAS’ kirkepartner i Tanzania, Free 
Pentecostal Church of Tanzania, 
samlede i november de skandinavi-
ske pinsemissioner til en dialog om 

v. Anders Jacobsen
Programme Manager
IAS Denmark 

Kaldet til 
handling
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bl.a. det fremtidige missionsarbejde. 
Emnet var, hvordan kirken kan række 
ud til en unik befolkningsgruppe i et 
kystområde, der løber fra Somalia, 
igennem Kenya og Tanzania til Mo-
zambique. Et område hvor der findes 
meget få skoler, kirker, sygehuse, og 
behovene er derfor store.
Arbejdet, med at række ud til men-
nesker i nød, slutter nemlig ikke med 
udgangen af januar. IAS fortsætter den 
seje kamp for at nå de svageste, de ud-

stødte, de mindste… dem Kristus så, 
dem Han kaldte til sig for at velsigne 
dem. 
Jeg vil gerne takke for opbakning og 
forbøn i forbindelse med de mange år 
i IAS og arbejdet i udsatte og udfor-
drende situationer.
Guds rige velsignelse til arbejdet 
fremover!

Anders Jacobsen



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!


