
Derforuden planlægger vi besøg hos forskelligt
missionsarbejde i området.

Fra 17.-20. juli går turen til Mae Hong Son,
hvor opgaven er praktisk: maling og renovering
af AIDS Care's hus i byen. Samtidig vil der blive
arrangeret husbesøg hos nogle af de familier, som
AIDS Care støtter i Mae Hong Son området.

 Den 21. juli om aftenen flyver vi hjem fra
Chiang Mai til København via Bangkok.

Økonomi

Sammen med et tilskud fra AIDS Care betaler
teamet selv alle rejse- og opholdsudgifter.

Det er teamets drøm, at de økonomisk kan
støtte AIDS Care's lejr for børn og unge, samt
give børnene en gave som minde om lejren.

Renovering af huset i Mae Hong Son (maling
m..m.) vil de også gerne økonomisk kunne hjælpe
med.

Derforuden vil de gerne have lidt ekstra penge
med, så de økonomisk kan afhjælpe en akut nød,
hvor det er relevant.

Budget for Lejr og gaver kr. 25.000
     Budget for renovation af hus kr.   6.000
     Anden økonomisk hjælp kr.   6.000

Du kan støtte missionsturen ved at indbetale din
gave på netbank på regnr.: 5059 konto: 7533038
eller Mobil Pay 2477 8389 - mærk din gave
"Gave missionstur"

Vil du have skattefradrag for din gave, så oplys
dit CPR-nummer samt navn og adresse.

Tak for din forbøn og støtte til turen.

Arbejdet er baseret på
frivillige gaver.

Netbank:
Konto 5059 7533038

Gaver er

fradragsberettiget efter

15.600 kr. reglen (§8A)

og §12 (Gavebreve)

I Danmark er AIDS Care
et missionsprojekt fra

Bethaniakirken, Aalborg
og Vestermarkskirken,

Grindsted
 - kirker tilsluttet Det

Danske Missionsforbund.

I Thailand er AIDS Care
et OMF International

projekt i Mekong
regionen.

www.facebook.com/aids-care

www.aids-care.dk

AIDS Care
www.aids-care.dk
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Vores vision er:
At se den onde cirkel
 af sårbarhed, som
 ofre for AIDS ofte

befinder sig i,
bliver brudt.

Vi vil give konkret
hjælp til skolegang

og uddannelse,
være Guds kærlige

udstrakte hånd, som
bringer omsorg,

tilgivelse og nåde.

Hjælp til AIDS-ramte familier i Thailand

Så er Serve Asia's team til missionsrejsen
6.-21. juli 2017 fastlagt - de kalder sig selv
'the Dream Team'.

De samles 2 gange inden turen. Den første
gang var i marts måned fra en fredag aften til
lørdag aften. Saralystkirken i Århus havde
velvilligt stillet deres lokaler til rådighed for
teamsamlingen - en stor tak til Saralystkirken.

Fredag aften var en 'ryste sammen aften'
og starten på opbygningen af et team af
forskellige mennesker med forskellig bag-
grund. Om lørdagen startede vi med lovsang
og bøn før undervisningen gik i gang.

En fantastisk weekend, som lover godt for
den kommende missionstur. Dynamiske
unge med forskellige evner og gaver, som
alle har en drøm om at gøre en forskel på
turen, men også i tiden efter turen.

Planer for turen

Torsdag den 6. juli er der afgang fra
Københavns lufthavn med kurs mod Chiang
Mai i det nordlige Thailand via Bangkok.

Her vil teamet tilbringe de første dage og
bl.a. besøge AIDS Cares arbejde i Doi Law,
være til gudstjeneste i en Thai-kirke, oriente-
ring om Mission i Mekong området (Thai-
land, Burma, Laos Vietnam, Cambodia,
Sydkina) på OMF's Mekong Center. Der vil
være besøg på Fredens Stemme, bønnevan-
dring på et lokalt marked m.m.

Fra den 13. - 15. juli vil teamet deltage i en
lejr for AIDS-ramte børn og unge.

Formål:

• Støtte til AIDS ramte
  børns skolegang
• Afhjælpe akutte be-
   hov for mad, tøj m.m.
• Økonomisk hjælp til
  medicin, sygehus.
• Besøg i hjem, på sy-
   gehuse m.m.
• Give råd og vejled-
  ning
• Række ud med Guds
  kærlighed og omsorg
• Undervisning

Serve Asia - the Dream Team

Bagerst fra venstre: Julie Hadberg

Stephansen, Nasya Rasmussen,

Alexander Lorenzen, Jonathan

Hadberg Stephansen

Forrest fra venstre: Katinka

Rinkovski, Line Koch Jensen,

Maja Vestergård Jensen, Isabella

Hønnicke.

  The Dream Team
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Èn kan ikke
hjælpe alle -

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2017 hjælpe 175

AIDS ramte børn
og deres familier.

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted
- kirker tilsluttet Det Danske Missionsforbund

"Hver gang jeg ser ind

i øjnene af en person,

som er døende af

AIDS, så har jeg den

oplevelse, at det er

Jesus, som ser ind i

mine"

Mother Teresa

De gode nyheder er,
at vi ikke behøver at

opgive håbet.
Gud inviterer os til at
være med til at dele

det håb, Han
tilbyder midt i AIDS

krisen

Nyt fra AIDS Care i Hot
Siden starten i Hot for ca. 1 år siden har vi

bedt om, at Gud ville sende en kristen volontør
samt skabe mulighed for at etablere et samar-
bejde med en lokal kirke.

Den bøn er nu blevet besvaret. En lokal
præst og hans kone (Mae Jaem) har gennem
længere tid følt et kald til at hjælpe AIDS-
ramte, men deres kirke har ikke været parat.

Derfor er præsteparret glade for at kunne
samarbejde med AIDS Care. Præstekonen Mae
Jaem er nu fast volontør for AIDS Care i Hot.
Præsteparret har 2 biologiske børn og en
adopteret pige (Gaem), hvis mor ikke ville vide
af hende.

De har derforuden en del børn boende i
det hus, de har lejet. Børnene går i den lokale
skole.

 Mae Jaem har fået uddannelse og træning
af en kristen organisation i Chiang Mai, som
arbejder med beskyttelse af børn. Så det er en
kompetent volontør vi har fået.

Med denne udvikling har vi besluttet at øge
antallet af børn i Hot området.

Mae Jaem sammen med sin adopterede datter.

Nye børn i Hot
Ball - 12 år gammel

Ball bor sammen med sin mor og sin sted-
fader. Hans far døde da Ball var spæd.

Moderen er HIV+ men stedfaderen er ikke
smittet. Heldigvis er Ball heller ikke smittet, og
hele familiens helbred er rimelig godt. Moderen
har fået livsforlængende medicin (ARV-medicin)
i de sidste 5 år.

De er daglejere og har til tider svært ved at
finde arbejde, og deres indkomst er derfor me-
get svingende.

Når det går godt, så kan de måske tilsam-
men tjene Bath 3.000 (ca. dkr. 500) om måne-
den. Da Ball har meget langt til skole er han
nødt til at tage den lokale skolebus, og det
koster Bath 450 pr. måned.

Familien er meget fattig og bor i et lille hus
med 1 værelse. Det er nærmest et skur, som
ligger tæt op ad en befærdet vej.

Da vi besøgte dem, spurgte vi, om vi måtte
bede for dem. Selvom de er buddhister, så ville
de gerne bedes for.



Tak for din forbøn og støtte til bl.a. disse
børn og familier.

Vi vil i næste nyhedsbrev præsentere dig for
flere af disse nye børn.

First - 6 år

First bor sammen med sine forældre og sin
ældre søster.

Begge forældre er HIV+ og får livsforlæng-
ende medicin. Ingen af børnene er smittede.

First har en lang vej til skole og må tage
skolebussen, som koster Bath 600 pr. måned.
Selvom faderen har et fast arbejde i national-
parken, så er familien fattig, hvilket bl.a. ses på
det hus, de bor i.

First har astma og lider af thalæssami. En
arvelig sygdom, som bevirker, at de røde
blodlegemer er ustabile og nedbrydes hurtigt,
så First's helbred er ikke så stærkt, som det
burde være.

First er glad for at gå i børnehaveklasse.

Firn - 15 år gammel

Firn er storesøster til First. Hun går i 10
klasse og hun elsker engelsk. En dag vil hun
gerne undervise i engelsk.

Hun er god til at passe sin lillebror First, så
forældrene kan arbejde.

Mot - 6 år

Mot bor sammen med sine forældre og en
bedstemor. Mots mor er HIV+ men Mots
far er ikke er smittet. Heldigvis er Mot også
HIV-negativ og har et godt helbred.

Mots far tjener penge ved at finde forskelligt
i skoven, som han sælger på markedet. Bl.a.
ved han, hvor han kan finde æg fra røde
myrer, som er en delikatesse.

Moderen har lært at lave fiskenet, som hun
sælger på det lokale marked.

Mot går i børnehaveklasse, men skal snart
flytte skole, da han er den eneste i klassen. Det
er han utryg ved, da han ikke kender nogen i
den nye skole, og den nye skole ligger også
længere væk.

Han synes ikke, at han er så god til at læse og
skrive, men han er meget stolt over de 3 sølv-
medajler, han har vundet i løb.

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra
salg af kort og

gaveposer vil AIDS
Care i 2017 støtte 35
unges videregående

uddannelse.

"Behovet for

kærlighed er langt

vanskeligere at stille

end behovet for mad"

Mother Teresa

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted
- kirker tilsluttet Det Danske Missionsforbund

Vi har ialt øget antallet af børn og familier i
Hot med 6, så vi nu støtter 11 børn og familier i
Hot området.

Og der er mange flere fattige AIDS-ramte
børn og familier, som har brug for hjælp.



Uden dig havde AIDS Care ikke kunnet
gøre en forskel i så mange børns liv og tilvæ-
relse.

En stor TAK for forbøn og støtte - og
TAK, at vi også må regne med den i 2017.

AIDS Care har brug for øget gaveindtægt
til alle de opgaver, som ligger og venter på os.

Tak om du vil bede for de stigende øko-
nomiske behov.

Yderligere information:

Inger Lise og
Mogens K. Pedersen
Nollundvej 77
7200 Grindsted
Tel.: 75 33 03 22

E-mail adresse:
info@aids-care.dk
www. aids-care.dk

• Tak Gud for en god start på 2017
• Tak Gud for Serve Asia's missionsteam
• Bed for missionsturen og økonomien til den
• Bed for planlægningen af forårets og sommerens aktiviteter
• Bed for de nye børn og familier i AIDS Care
• Bed for alle medarbejdere og volontører

For 250 kr.
pr.måned kan du
hjælpe os med at
hjælpe ét barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 75 33 03 8
Gaver er

fradragsberettiget efter
15.600 kr. reglen (§8A)

og §12 (Gavebreve)

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted
- kirker tilsluttet Det Danske Missionsforbund
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Bøn ændrer LBøn ændrer LBøn ændrer LBøn ændrer LBøn ændrer Liviviviviv

Bedeemner

Vil du hjælpe os
med at hjælpe.

Giv en fast
månedlig gave til

AIDS Cares
arbejde!

Rekvirer vores månedlige bede-mail -
 send din E-mail adresse til: bed@aids-care.dk

MobilePay
2477 8389

MobilePay
2477 8389

www.facebook.com/aids-care Støt AIDS Care

... følg os på Facebook

Engang imellem så synes vi, at det går
stærkt, og det kniber lidt med at følge med.

Når vi, som er involveret og tæt på
arbejdet, har det sådan, hvordan har du, som
er lidt længere væk, det så ikke.

Det hele bliver nemt uoverskueligt, så vi
har her lavet en lille grafisk fremstilling over,
hvordan AIDS Care har udviklet sig siden
starten i år 2000.

At det har været muligt er først og frem-
mest på grund af Guds velsignelse og hans
trofasthed.

Dernæst er det på grund af din forbøn og
støtte igennem årene.

Vi håber at du, sammen med os, kan glæ-
de dig over de mange børn og familier, som
AIDS Care har kunnet hjælpe indtil i dag.
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Antal børn og familier som

AIDS Care hjælper

Start

Mae Hong Son

Start 

Chiang Mai

Start 

Mae Sai

Start

Chiang Dao

Start

Mae Wang

Start Hot og

Maelanoi

Retur til DK

Doi Law

År 2003 - 22 børn og familier
År 2017 - 175 børn og familier
I årenes løb har vi ialt hjulpet
ca. 300 børn og familier

År 2003 - Budget ca. dkr. 45.000
År 2017 - Budget ca. dkr. 600.000


