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Reportage fra 400 
småbønder i Tanzania s6

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

MISSION

Oversvømmelse i det 
nordøstlige Kenya s7
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Leder

Forvandlingens kraft

Hjertet fyldes med glæde når 
vi ser at mennesker og deres 
situationer forvandles! 

I dette blad fortæller vi om, hvordan vi, 
vore medarbejdere og partnere-, er et  
redskab for at dette kan ske. Gennem 
handlinger og en udstrakt hånd ram-
mes mennesker  ind i hjertet med Guds 
kærlighed. Det taler stærkere end tusind 
ord!  

Ordet ”forvandling” betyder, at noget 
radikalt og gennemgribende har fun-
det sted. Det er mere end forandring og 
stikker dybere. I den danske ordbog be-
skrives forvandling som, ”forandre fuld-
stændig, ofte fra det ene øjeblik til det 
andet” og et eksempel gives: ” Den tætte 
støvregn forvandlede sig på få sekunder 
til en piskende stormflod..” Det er også 
det, vi oplever, når vi rækker ud og viser 
ægte og sand kærlighed – nemlig at Guds 
kærlighed vist i handling smelter hjerter 

og forvandler situationer for de menne-
sker, vi hjælper. 

Jesus talte hele tiden om, at ”Guds rige 
er kommet nær” og at ”Guds rige er midt 
iblandt jer”. Gudsriget kom med Jesus, 
og nu kommer gudsriget gennem os, når 
vi, fyldt af Hans kærlighed og kraft, går 
ud blandt mennesker! Jesus talte om ”at 
lægge sit liv ned” og kærligheden beskri-
ves ved at ”den sørger, hvis nogen lider 
uret, men glæder sig, når sandheden sej-
rer. Kærligheden holder altid fast. Den er 
fuld af tillid, forventning og udholden-
hed. Kærligheden varer evigt”. 

IAS SERVE – tjeneste. Det er det, vi vil. 
Tjene mennesker og gøre en forskel, som 
skaber evighedsværdi! Tak for at du står 
sammen med os i denne opgave gennem 
opbakning i tanke, bøn og støtte. På den-
ne praktiske måde skaber vi forvandling 
og gør en forskel! ●

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

 Mission v. Dorrit og Torben Madsen 
Betania Kirkecenters Ydremission, Blåhøj 

v. Torben Madsen, 
Missionær og leder af IAS
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Vi vil gerne inspirere dig til at sprede håb.
Derfor giver vi den populære HOPEMAKER t-shirt til
de første 30 personer, der bliver IAS HOPEMAKERs!

BLIV 
HOPEMAKER

Det gør du ved at blive medlem af IAS på
www.ias-danmark.dk/hopemaker
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Sanjaranda Bible College, Tanzania

Reportage fra 400 
småbønder i Tanzania

En afrikansk præst sagde engang, at 
”du er ikke lykkedes før din efterfølger 
er lykkedes”. Med andre ord – når vi 
hjælper og formidler Guds ord og kær-
lighed til andre, er det ikke fuldendt 
før dem, vi har hjulpet, selv hjælper 
andre og tager stafetten videre. 

Jeg var fornylig i Tanzania og besøgte 
Sanjaranda Bible College, som er vores 
samarbejdspartner. Siden 2012 har 
vi støttet et projekt, hvor bibelskolen 
rækker ud til 400 fattige småbønder, 
som på grund af tørke og ændringer i 
klimaet har det rigtigt svært. Bibelsko-
len har siden 1980’erne arbejdet med 
undervisning i landbrugsmetoder for 
præster, men i nogle år har de kunnet  
række ud til lokalsamfundet på en 
praktisk måde og vise ord i handling! 
Og det er ikke kun uddeling af så-
sæd og landbrugsudstyr, det handler 
om, men meget mere om at styrke og 
undervise småbønderne og tilse, at de 
selv udfører arbejdet. De har også lært 
bønderne at organisere sig og spare 
penge op i en lille fond, som de så kan 
låne ud til hinanden – også kaldet 

”spare-låne-grupper”. Tænk, Bibelsko-
len, som før var for de kristne, er nu en 
aktiv del af lokalsamfundet og yder en 
relevant og tiltrængt hjælp. 

Da jeg kom rundt og besøgte bønder-
ne, slog det mig, at for første gang no-
gensinde hørte jeg ikke nogen bede om 
hjælp. Tværtimod - de var stolte over 
hvad de havde opnået, og flere fortalte 
om, hvordan de nu havde klaret tør-
keperioden med nye afgrøder, bedre 
metoder, og ved at have sparet penge 
op til krisetider. Det var rørende at 
høre dem sige, at de så op til bibelsko-
lens medarbejdere og takkede dem for 
deres hjælp, som kom i rette tid – og 
at de ville videreføre og sprede det, 
de havde lært. De 400 bønder var på 
en måde allerede vokset til over 2000 
bønder, som fik hjælp. 

Vi arbejder efter dette princip overalt, 
hvor vi er. Vi styrker og hjælper dem 
til at hjælpe. På den måde kommer vi 
meget længere ud og får en meget stor 
effekt af det, vi gør! Se oversigtskortet, 
hvor vi hjælper på side 6. ●

v. Torben Madsen, 
Missionær og leder af IAS

En bonde viste mig begejstret sin mark med 
tomater-, en ny afgrøde, som han nu tjener 
godt ved på det lokale marked.
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Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 21 86 86 84
Mærk: ’Serve Tanzania’

IAS for Mosaik

Her er en bonde, der stolt viser mig, at han 
har lånt penge til at købe en vogn til at 
hente vand i floden. Indtægten fra vognen 
har givet hans familie penge til at bygge et 
hus og en mark.

En forretningsmand har købt en vand-
pumpe, og nu kan landsbyen hente vand. 
Desuden overrisles deres fælles mark, så de 
har fået en stor høst. 

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

Bønderne har dannet en forening og har nu bygget et stort varehus til opmagasinering af 
høstudbyttet. De indgår nu aftaler med større markeder og forretningsfolk i distriktet, hvor-
ved de kan forhandle bedre priser, og bønderne får derved en større indtjening.
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IAS hjælper 300 ramte fa-
milier fra oversvømmelse i 
det nordøstlige Kenya

Tana River, Kenya

Som mange sikkert ved, har vi i de 
sidste 20 år opbygget og støttet en 
skole udenfor byen Garissa, hvor 
der nu er over 700 børn fra Tana 
River-området. Skolen fejrer 20-års 
jubilæum i november.

I begyndelsen af september besøgte 
vores medarbejder, Rut Juhl fra IAS 
DK, Chewele og Nanighi landsbyerne 
i Tana River i det nordøstlige Kenya. 
De store regnmasser forårsagede 
massive ødelæggelser af bebyggelse i 
området, og mange beboere var nød-
saget til at flygte fra deres hjem for 
at komme i sikkerhed. IAS DK søgte 
om midler gennem Danish Emergen-
cy Relief Fund (DERF) for at hjælpe 
nogle af de mest nødlidende 
i området.

Under Ruts besøg deltog hun i ud-
delingen af bl.a. hygiejneartikler og 
madvarer sammen med IAS Kenya og 
10 projektansatte fra lokalområdet. 
For at komme frem til de mest fjerne 
områder måtte Rut og medarbejderne 
fra IAS Kenya krydse en flod med 
krokodiller i kano, hvorefter der stadig 
var et par kilometer til de var fremme 
ved landsbyen. Da de nåede tilbage til 
kanoen, var der livlig aktivitet, hvor 
der nu også var kommet flodheste til, 
og de kunne ikke komme over, men 
måtte gå en lang omvej 
for at komme over 
en bro. 

I april blev Tana River-området ramt af voldsomme oversvøm-
melser, hvor det regnede seks gange så meget, som det havde 
gjort i foregående år.
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Selvom projektets primære fokus 
er at redde og opretholde liv, 
lægges der også vægt på, at fam-

ilierne kan rejse sig og komme styrket 
igennem krisen. Der bliver bl.a. sat en 
vandtank op i hver landsby, så bebo-
erne har adgang til rent drikkevand. 
Kort efter at oversvømmelserne ramte 
området i april, udbrød en koleraepi-
demi. Beboerne er derfor også blevet 
trænet i, hvordan de sikrer en høj 
standard af personlig hygiejne. Da en af 
mændene bliver spurgt, hvilken forskel 
undervisningen i hygiejne og sanitet 
har gjort, tager han sig til maven og 
fortæller stolt og ivrigt, at de har langt 
færre maveproblemer nu.

Undervisningen har også medført, at 
beboerne selv er gået i gang med at 
bygge latriner, som de ikke havde før. 
Det er meget bemærkelsesværdigt, at 
de selv er påbegyndt at konstruere la-
triner, og de viste stolte hullerne, som 
de havde gravet, frem. Endvidere har 
de af beboerne, som har modtaget un-
dervisningen i hygiejne, fortalt deres 
nye viden videre til nabolandsbyerne. 
IAS vægter højt, at de, som modtager 
undervisning, skal sprede budskab-
erne, så flest muligt får gavn af dem. 

Undervisningen i sanitet og hygiejne 
inkluderer også et særligt forløb for 
teenagepiger, som får undervisning 

Hygiejne og sanitet 
har høj prioritet

Uddeling af nødhjælp



9

 IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 21 86 86 84
Mærk: ’Serve Nødhjælp’

#iasserveafrica

v. Caroline Steiner
Communications Officer
IAS Denmark 

i, hvordan de skal forholde sig til menstruation, og de modtager bind og truss-
er. Det betyder, at kvinderne kan fortsætte med at udføre deres daglige arbejde 
uden at skulle bekymre sig, og at teenagepigerne ikke misser flere skoledage i 
træk. Der er i det hele taget særligt fokus på unge mødre, kvindelige ledere af 
husholdninger, sårbare børn, ældre og handicappede.
For at sikre varigheden af indsatsen bliver der også lagt stor vægt på, at bebo-
erne bliver selvforsynende igen. Hertil modtager familierne såsæd og hjælp til at 
præparere den nye jord til beplantning, så de selv kan så og senere høste deres 
afgrøder. ●

Rut med landsbyhøvding

Projektet yder støtte til 300 hjem, 150 i hver af de to landsbyer, som består af uddeling 
af ikke-mad relaterede artikler som gryder, tæpper, kopper, tallerkner og en solcelle-
lampe én gang i løbet af projektets seks måneders løbetid. Derudover modtager famil-
ierne madvarer én gang om måneden. De mest sårbare børn får ekstra næringsrig føde 
for at undgå underernæring.

FAKTA OM PROJEKTET

Uddeling af nødhjælp
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Fred og glæde i 
Etiopiens ødemark
IAS samarbejder med etiopiske kirker om at formidle 
kristne værdier sammen med konkret hjælp til lokalbe-
folkningen i tørre egne mod syd og øst.

Fred giver mulighed for at hvile i sig 
selv. Glæde giver overskud til at være 
noget for andre. Begge dele er nødven-
dige for at det enkelte menneske kan 
trives og udvikles i godt samspil med 
familie og samfund.
Det gælder også befolkningen i det syd-
lige og østlige Etiopien, hvor Internatio-
nal Aid Services arbejder. Og det viser, 
hvor vigtigt det er, at hjælpearbejde og 
evangelium går hånd i hånd.
Når mennesker forstår, at Gud elsker 
dem – endda så højt at han sendte Jesus 
for at påtage sig alle deres dårligdomme 
– sker der noget indeni. Noget, der gør 
godt. Noget, der begynder at sprudle.

Indre fred og glæde
IAS’ landeleder i Etiopien fortæller:

- De oplever Kristi kærlighed. De får 
indre fred. Og det vil de ikke bytte med 
noget som helst andet på jordens over-
flade.
Han er en del af kirken Assemblies of 
God i Etiopien som samarbejder bredt 
med andre kirker for at nå ud med de 
gode nyheder til den sydlige og østlige 
del af landet, hvor 96 procent er musli-
mer. 
- Befolkningen er meget fattig. Den lever 
et hårdt liv. Det er varmt, svært at finde 
brænde og næsten umuligt at dyrke 
noget som helst. Derudover har kvinder 
og piger det meget svært, fordi de bliver 

IAS’ landeleder i Etiopien, Ketema Kinfe
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v. Svend Løbner
Freelance journalist 



undertrykt på grund af kulturen og reli-
gionen, fortæller Ketema Kinfe. 

Forfærdelig forfølgelse
Derfor falder evangeliet om Guds 
kærlighed i god jord – også selv om det 
indebærer forfølgelse:
- Når muslimer bliver omvendt, begyn-
der forfølgelsen, men det hindrer ikke 
mennesker i at komme til tro.
- Der er sket mere de seneste 2-3 år end 
de seneste 100 år. Hver eneste dag kom-
mer mennesker til tro og hver uge bliver 
mennesker døbt. Det sker ”non-stop”! 
De nyomvendte bliver så begejstrede for 
det nye livsindhold, de har fået, at de 
fortæller det vidt og bredt i lokalsam-
fundet. På den måde spreder værdierne 
sig, selv om det er op ad bakke.

Samarbejder med lokale 
ildsjæle
Binyam Temesgen, fra kirken i Etiopien 
mener, at tiden kræver helt nye måder at 
arbejde på:
- Før rejste præster til området og blev 
der i 10-15 år og måske livet ud. Men i 
stedet for at andre rejser dertil, støtter 
vi de lokale, som lever i miljøet. De ken-
der befolkningen, de taler sproget, og 
de kender kulturen. Denne nye arbejds-
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FAKTA OM ETIOPIEN
61 procent af den etiopiske befolk-
ning er kristne og 33 procent er 
muslimer. De fleste kristne er tilknyttet 
den etiopisk ortodokse kirke, men de 
senere år er flere kirkeretninger kom-
met til, bl.a. Assemblies of God, der 
sammen med andre kirkeretninger 
repræsenterer 10 millioner kristne i 
landet. IAS skaffer vand og sanitet til 
det tørkeramte Borema-distrikt i syd 
og sørger for inkluderende under-
visning til børn med særlige udfor-
dringer i Sidama-området mod øst.

 IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 0741793075 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ’Serve Etiopien’
#iasserveafrica

form er mere effektivt og mindsker 
samtidig forfølgelsen. Og den er knap så 
farlig for sikkerheden.
Dorrit og Torben rejser til Etiopien i 
oktober, hvor støtten fra Sommercamp 
vil blive givet videre til nødhjælp og til 
at støtte de nye præster, som der blev 
samlet ind til. Desuden vil Dorrit mødes 
med kvinder i Etiopien for at inspirere 
dem og styrke dem i deres arbejde til 
at hjælpe fattige og udsatte mødre og 
børn. ●



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 overførsel til din 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. 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.

Testamente: Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem 
Betanias 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!


