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

Guds kraft til frelse 

Da Paulus skrev sætningen, at ”evange-
liet er en Guds kraft til frelse” i brevet 
til kirken i Rom, var det fordi de kristne 
stod midt i en kulturel og åndelig udfor-
dring i landet. De stod overfor et mørke 
og en forfølgelse af kristne, som aldrig 
var set før. Ikke desto mindre voksede 
menigheden og mange romere omvend-
te sig og begyndte et nyt liv med Jesus. 
Evangeliets ord og kraft overvandt mør-
ket i den enkelte, og de oplevede et for-
vandlet liv. 

På denne måde har evangeliet forvandlet 
mennesker overalt i verden indtil i dag. 
Jeg kender mange, der har fået et nyt liv, 
fordi de vendte om til Gud og tog imod 
den gave, Jesus gav, da han ved sin sted-
fortrædende død skabte en vej til at få 
forbindelse med Gud. 

I dag ser vi dog at forfølgelse af kristne 
og ikke mindst drab og henrettelser sker 
i stort antal af mørke kræfter, som ikke 

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

vil lyset, godheden og kærligheden. Det 
er mørkt i verden, åndeligt talt. 

I dette blad vil vi gerne sætte fokus på 
nogle af de steder, hvor kristne lever un-
der pres, men hvor der alligevel er håb. 
Håbet i evangeliet er en trøst og et lys, 
der tændes, der hvor der ellers er håbløst. 
Vi hører vidnesbyrd om, at mennesker 
forvandles af Guds evangelium. Og vi 
hører, at evangeliets kraft gør dem i 
stand til at leve et kristenliv og være et 
lys i områder, landsbyer og blandt men-
nesker, hvor det er en stor risiko at være 
en kristen. Evangeliets kraft og lys bry-
der mørket. 

IAS støtter op om kristne, der forfølges 
og styrker dem, ligesom Paulus gjorde. 
Sammen kan vi formidle håbets evange-
lium til dem, der lever i mørket. 

Tak, fordi du står med os i denne
opgave. ●

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

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

#firstofallhope

I Somalia er det særdeles vanskeligt at være kristen. Er du kristen i 
landet, risikerer du at miste din familie, job eller status. Eller i vær-
ste fald at bliver dræbt eller tortureret i et fængsel. Hjælp os med 
at hjælpe de kristne familier, der må flygte og til at producere nye 

kristne radioprogrammer i Somalia. 

i Mariager den 13. - 19. juli 2019
Konto nr. 9712 - 6270281824 ● 

Mobile Pay: 58742 ● Mærk: ‘Somalia’

Mød os på Sommercamp
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I januar var jeg på min første arbejds-
rejse med IAS til Nairobi i Kenya. Her 

fik jeg et konkret blik for, hvad troen kan 
koste. I Nairobi mødte jeg Abdi, som er 
en mand fra Somalia på min egen alder 
– med kone og familie ligesom jeg selv. 
Abdi og jeg deler også tro, men vores liv 
og konsekvenserne for troen er vidt for-
skellige.  

Abdis liv er et vidnesbyrd om tro og 
stort mod. Abdi voksede op med den 

kristne tro gennem sin mor, som selv blev 
kristen efter et ganske kort møde med en 
sygeplejerske. Sygeplejersken benyttede 
den korte anledning under en indsprøjt-
ning til at fortælle evangeliet. Det var be-
stemt ikke uden risiko. I Somalia er det 
nemlig livsfarligt at fortælle andre om 

Jesus. Alligevel satsede sygeplejersken.
 Det samme gør Abdi nu som missionær, 
der laver kristen radio til muslimer i Øst-
afrika og Mellemøsten.  
Jeg ville meget gerne have taget et bil-
lede af Abdi eller have inviteret ham til 
Danmark for at fortælle om sit liv og sit 
arbejde, men det var ikke muligt. Det 
er for farligt for ham. Alene et billede af 
ham på de sociale medier langt væk fra 
sit hjemland kan bringe ham og familien 
i fare og kan ødelægge radioarbejdet.

I mødet med Abdi rammer troens alvor 
og styrke mig på én gang. Det er Abdis 

virkelighed, at han og familien kan bli-
ve slået ihjel for deres tro. Helt konkret 
betyder det, at Abdi lever under jorden 
og flytter med sin familie hver fjerde må-

Troen koster 
- et møde med Abdi 

SOMALIA

#firstofallhope

v. Katja G. Bojsen
Programkoordinator
IAS Denmark 

Troen som kristen koster. Men prisen er meget forskellig. Jeg har 
mødt missionæren Abdi, som driver radio, selvom det indebærer en 
stor risiko for ham og familien. Hans mod gør et kæmpe indtryk. 

SOMALIA

#firstofallhope

SOMALIA

#firstofallhope

SOMALIA

#firstofallhope
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ned, fordi han er mål for Al-Shabab og 
andre terrororganisationer. Med andre 
ord: Han betaler en kæmpe pris for sin 
tro og for at dele den med andre.  

På hjemrejsen reflekterer jeg over mø-
det med Abdi. Jeg tænker på forskel-

len mellem den pris, som troen koster 
ham og mig. Jeg kan ikke lade være med 
at beundre Abdi.  Det er svært at fore-
stille sig, hvilket pres og hvilken stress, 
der indimellem må ramme. Heldigvis 
fornemmer jeg, at Gud på en eller anden 
måde giver ham styrken til at være i det. 
Samtidig tænker jeg på, hvordan jeg 
kan lade Abdi og andre somaliske mis-
sionærfamilier som hans vide, at vi står 
med dem i deres hverdag med konstante 
trusler. At vi støtter og beundrer deres 
indsats og risikovillighed. Det er meget 
inspirerende, og selvom jeg ikke føler, at 
jeg kan bidrage med så meget, så tror jeg 
på, at både den åndelige og den økono-
miske støtte fra Danmark betyder rigtig 
meget. 

På Sommercamp 2019 vil vi samle ind 
til Abdi og hans kollegers arbejde 

med at sende kristen radio til Østafrika 

og store dele af Mellemøsten. Du kan 
også støtte direkte ved at øremærke din 
gave ”Serve Somalia”. 

Katja Gunnertoft Bojsen er IAS’ nye 
programkoordinator og arbejder på 

IAS-kontoret i København. Katja er gift 
med Henrik og de har tre børn. ●

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Somalia’

#firstofallhope
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Det begyndte på terrassen ved vores hus 
i Brande i 1996. Her oplevede jeg et kald 
til at nå de mest unåede folk på Afrikas 
Horn. Kaldet var så stærkt, at jeg sagde 
mit job som højskoleforstander op og 
rejste til Somalia for at finde en måde 
at række ud i dette formørkede sted i 
Afrika. I årene efter etablerede jeg IAS i 
Danmark, og jeg satte forskellige initia-
tiver og projekter i gang.

Et af projekterne var radiomission. 
I 1999 tog IAS – sammen med Åbne 
Døre, Ibra Radio og Pinsekirken i 
Kenya – initiativ til at producere en halv 
times dagligt radioprogram. Program-
met blev sendt i Afrikas Horn. Der var 
på det tidspunkt ingen andre kristne 
satellitkanaler eller radioer, der kunne 
høres i Somalia. Derfor begyndte vi i et 
radiostudie i Kenya, og nogle somaliske 
kristne blev ansat og trænet i radiopro-
duktion og i det tekniske. 

Lys i mørket
v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Serve Somalia’

#firstofallhope

De første programmer på somalisk blev 
sendt på kortbølge fra en sender i Tysk-
land og kunne høres over hele Afrikas 
Horn! I de efterfølgende år opbyggedes 
en lytterskare, og efterhånden blev 
radioen populær. Der var en forsigtig re-
spons, men da det blev mere almindeligt 
med Facebook og WhatsApp, begyndte 
somaliere at skrive og give respons med 
spørgsmål om islam, om verden udenfor 
Somalia, og om hvordan de kunne lære 
mere osv. 

I år er det 20 år siden, at det første 
radioprogram blev sendt, og radiopro-
grammerne er stadig et meget stærkt 
redskab i vores arbejde i Somalia. 
Samtidig er der gennem en hjemmeside 
adgang til online kurser og pjecer, som 
kan downloades. Som et af resultaterne 
af projektet er der opstået små grupper 
og undergrundskirker, og gennem radi-
oen opmuntres og styrkes de kristne.
I dette blad og på Sommercamp i Mari-
ager vil du høre mere om dette arbejde, 
så du kan bede for og støtte op omkring 
radioarbejdet og den forfulgte kirke på 
Afrikas Horn. ●

SOMALIA

#firstofallhope
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Julius tør drømme stort 
i mørket

Julius er en dreng på 11 år. Han bor i 
Mpanda i det vestlige Tanzania. Juli-
us er også albino. Det betyder, at han 
mangler pigment, som er et farvestof, 
der beskytter mod solens stråler. Pig-
mentet kan mangle i hud, hår og øjne, 
og det medfører manglende naturlig 
beskyttelse mod solens ultraviolette 
stråler, og det kan også give synsproble-
mer. Men det er ikke det største problem 
for Julius. Et liv som albino i Tanzania 
er et liv i konstant fare.    
Det er nemlig en udbredt overbevisning 
i landsdelen, at legemsdele fra albinoer 
har en særlig magisk kraft. En kraft, 
som kan skabe velstand og succes. 
Derfor bryder folk ind i huse. Ikke for 
at stjæle penge og værdigenstande, men 
for at bortføre albinoer – især børn. 
Jo yngre barnet er, desto større er den 
magiske kraft. 

SOMALIA

#firstofallhope

SOMALIA

#firstofallhope

Det er så ondt, at det er svært at fatte. 
Jeg har lyst til at fylde en stor bus med 
albinobørn og bare køre dem væk i sik-
kerhed. Men det er ikke muligt.
Heldigvis er der andre muligheder. 
IAS har igangsat et større arbejde med 
at inkludere børn med forskellige han-
dicap i skolesystemet. Julius går på en 
skole, som jeg er ude at tilse som en del 
af projektet. 
I kraft af IAS´ arbejde er forældre til 
albinobørn også begyndt at turde sende 
deres børn i skole. Det turde de ikke 
tidligere.
De albinobørn, som jeg mødte, var 
nedbøjede. Det var tydeligt at mærke, 
at de kæmper med at turde rette ryggen 
og tro på en fremtid i frihed og med 
muligheder. 
Men mulighederne og håbet er der - 
midt i den formørkelse, som omgiver 
dem. Børnene er begyndt at drømme 
om en lys fremtid. Når jeg spørger, hvad 
de drømmer om at blive, når de bliver 
voksne, får jeg forskellige svar. En min-
dre dreng drømmer om at blive lærer, 
en lille blind pige drømmer om at blive 
jurist. Og Julius drømmer om at komme 
i parlamentet i Tanzania. 
Jeg er opløftet. Sammen med de lokale 
kirker og samarbejdspartnere er IAS 
med til at skabe håb i mørket. For Julis 
og mange andre børn. ●

v. Katja Bojsen, 
Programkoordinator, IAS Danmark

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211
Mærk: ‘Serve nødhjælp’
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I maj besøgte IAS-medarbejder Ulrik 
Jacobsen Singida i Tanzania. Under 
besøget mødte Ulrik den lokale pinse-
kirke, som er involveret i at advokere 
for handicappede børns rettigheder, 
bl.a. retten til uddannelse. Ulrik mødte 
den fysisk handicappede pige Josephine 
Focus på den lokale folkeskole. Hun blev 
medlem af en af projektets skoleklubber, 
hvor hun bliver hjulpet af de andre børn 
på skolen med at komme frem og tilbage 
fra skolen, og deltage i undervisningen 
på lige fod med de andre elever. 

Lokale samarbejdspartnere som kirken 
i Singida er altafgørende for at lykkes 
med, at så mange børn som muligt kom-
mer i skole. Projektet samarbejder også 
med lokale skoler. Lærere på skolerne er 
blevet trænet i at identificere handicap-
pede børn, som bliver holdt hjemme af 
forældrene. Det er et stort tabu at have 
et handicappet barn. 
Projektet har identificeret 176 han-
dicappede børn og 280 gadebørn i 
tre kommuner. Det fortæller kirkens 
projektleder John Gallawa. Han fortæl-
ler også, at kirken nyder så stor respekt 
i lokalbefolkningen, at det har bidraget 

til, at projektet har haft så stor gennem-
slagskraft. Kirken bruger dens dybe for-
ankring i lokalsamfundet til at formidle 
hvor vigtigt ligeværd mellem mennesker 
er for et velfungerende samfund.
Kirken formidler også i dialogen med 
myndighederne qua den respekt, som 
er forankret i lokalbefolkningen. Det er 
samtidig med til at skabe et engagement 
i lokalbefolkningen, som bl.a. ses i de 
skoleklubber, som er blevet etableret 
som en del af projektet. Skoleklubber-
ne er med til at øge opmærksomheden 
på de medstuderendes situation og at 
lærerne bør tage hensyn til børn med 
særlige behov i undervisningen.

Ulrik siger farvel til en glad og stolt 
Josephine og mange andre børn, hvis 
tabu er brudt, og som ellers ville være 
overladt til deres egen skæbne. ●

 
      IAS for Mosaik 

Konto nr. 9712 - 0741793075 eller 
Mobile Pay: 59211

Mærk: ‘handikappede børn’

#inclusiveeducation

Tabu og mørke bliver 
brudt for gadebørn og 
handicappede børn
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For to år siden mødte vi Christine og 
Robert. Det var lige efter at Robert 
havde været ude for en frygtelig trafik-
ulykke med sin motorcykel og havde fået 
sit ene ben totalt smadret. Det så sort ud 
for den lille familie, der også ventede et 
barn. Hvem skulle nu forsørge familien? 

Forinden havde pinsekirken i Singida 
etableret en nødhjælpsindsamling en 
gang om måneden, et helt unikt initia-
tiv, som vi ikke havde mødt før. Pengene 
skulle gå til at række ud til fattige i byen, 
og det var kirkens kvinder, der stod i 
spidsen for at række ud ved hver uge 
og for at besøge enlige og familier med 
behov. Dorrit og jeg besøgte Robert og 
bad for, at Gud måtte helbrede og hjælpe 
ham. Vi følte os ledt til at give en gave 
til indsamlingen, for at vi kunne stå 
sammen om dette behov, og kvinderne 
begyndte at planlægge hvordan de skul-
le hjælpe Robert og hans familie. 
Det var derfor en stor oplevelse at 
besøge Christine og Robert igen for en 

måned siden. Robert var stadig senge-
liggende med sit ben, men da benet var i 
bredring, ville lægen ikke amputere det. 
Christine tog os med udenfor og viste 
stolt sin lille nye ”duka” frem, en lille 
butik, hvor naboerne kunne købe et fint 
udvalg af dagligvarer. Hun havde også 
født en lille pige, og trods de mange 
udfordringer, var de nu i stand til at 
forsørge sig selv. 

Robert og Christine har også fået et nyt 
forhold til Jesus igennem denne prø-
velse. ”Tak for forbøn. I kom i rette tid 
og Gud har vendt vores situation” sagde 
Robert, henvendt til kvinderne og os. 
”Bed fortsat for os, at Guds lys må stråle 
til vores naboer i vores samfund.”
Tak for jeres støtte. Hjælpen når ud! ●

Christine og Robert har 
fået nyt håb

Den lille familie har fået hjælp

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

#firstofallhope
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Betina giver sin tid til 
udsatte flygtningebørn

”De seneste år, har billederne fra det 
ødelagte Syrien kaldet på næstekærlig-
hed i hjertet på mange danskere. Derfor 
besluttede jeg mig for at tage en pause 
fra mit sædvanlige arbejde i en dansk 
kommune og rejse til Athen for at give 
mit bidrag til verdens udsatte børn. 

Jeg arbejder med psykosociale hand-
leplaner for unge drenge mellem 13-17 
år og unge kvinder mellem 18-29 år. 
Jeg taler dagligt med unge drenge, der 
er flygtet fra Taliban og kristne kvin-
der, der blot ønsker at udleve deres tro 
uden risiko for forfølgelse. Særligt har 
de drenge, der er kommet til Europa 
på egen hånd, påvirket mig. At disse 
børn, som er blevet svigtet af voksne, 
stadig kan finde i deres hjerte at stole på 
mig, ved at fortælle mig deres historie, 
fortæller mig noget om menneskelig 

robusthed og viljen til fællesskab, som 
jeg aldrig vil glemme. 

Nogle af de bedste minder er dog, når 
vi spiller fodbold med drengene. Når de 
smiler over en god scoring, ser jeg de 
helt almindelige drenge, som de stadig 
er. Det minder mig om, at teenage-
drenge er teenagedrenge, hvad enten de 
har oplevet krig eller er opvokset i en 
tryg dansk hverdag.” ●

Mød Betina, som er volontør udsendt med IAS til Faros i Athen. Her 
arbejder hun med unge flygtninge, som har mødt en hård virkelig-
hed på vejen til deres drømme om Europa.

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

#firstofallhope

   
Følg os på:
Facebook: @ias.serve.dk
Instagram: @ias.serve

#iasserve
#leavingnoonebehind

Betina
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På sidste års Sommercamp i Mariager 
blev der samlet ind til IAS’ arbejde i 
Etiopien under temaet ”Hope Ethiopia”. 
Vi vil gerne sige tak til enhver giver! 
Indsamlingen gik både til at støtte kir-
kerne med at række ud til nye områder, 
hvor der er åndeligt mørkt og hvor der 
er brug for de gode nyheder og til basal 
nødhjælp. Der kom ca. 110.000 kr. ind 
og pengene er blevet til stor velsignelse:
• 8 lokale udsendinge har fået en 

månedlig støtte, så kirkerne kan ud-
sende dem til nye områder og støtte 
op om nye kirkeplantninger. Støtten 
gives i 3 år.

• Træningsskole i Dodola er blevet re-
noveret og gjort i stand til at træne 
præster og nyomvendte kristne. 

• Støtte til basal nødhjælp og bibel-
materialer er blevet givet til krise-
ramte enlige og familier. 

Projektet går videre, da der er stort 
behov for vores støtte og tilstedeværelse 
i landet. Vi vil derfor sætte pris på din 
fortsatte forbøn og støtte.  ●

Der var stor glæde og begejstring, da vi 
kunne fortælle at der var kommet penge 
ind til nye gryder på skolen i Garissa, 
Kenya. Straks blev gryderne bestilt 
og sat op. Både køkkenmedarbejdere 
og børn nyder nu godt af de flotte og 
effektive gryder, der kun bruger 50% 
brændsel i forhold til de gamle! 
Stort tak fra elever og medarbejdere til 
alle jer, der støttede dette formål! ●

KORT NYT

En gruppe kristne i Etiopien

Indsamling til Etiopien Nye gryder gør lykke!



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 
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!


