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Gaver er

fradragsberettiget efter

15.200 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.

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

Montri og hasn familieBørnelejr -
april 2016

Montri er 15 år gammel, men går
kun i 4 klasse i den lokale skole. Han
er en kristen og er med i den lokale
kirke.

Montri blev smittet med AIDS
af  sin mor. Hans far døde for 10
år siden. Montri's helbred er dårligt,
og han er ofte indlagt på sygehuset. Han er
meget lille og vejer kun 28 kg. Han startede
med at få livsforlængende HIV-medicin i
januar 2016.

Montri's mor, Gleu Uay, er 46 år og fra
Karen stammen. Hun har en ny mand, som
er 64 år gammel. Montri's bedstemor bor
sammen med dem i et lille hus - vel nærmest
et skur, som ligger bag ved det lokale sygehus.

Huset har 1 rum og køkken udenfor. Der
er ingen toilet, ingen TV eller køleskab og
meget få hjælpemidler til det daglige.

 Foran deres hus har de lavet et lille anneks,
som de bruger til at opbevare de ting, som de
finder og som de lever af at videresælge, så
som plastikposer, plastikbøtter, metal m.m.

Montri og hans familie

 Montri's mor er den eneste, som kan arbejde.
Hun kan tjene op til Bath 120 (dkr. 20) på en
dag.

Montris helbred er meget svingende. Han er
som regel altid forkølet, han er meget tynd, og
han er både fysisk og psykisk udfordret. Han
har problemer med hørelsen, da hans ører ofte
er betændte. Han har også problemer med at
tage sin livforlængende medicin på de
tidspunkter, den skal tages.

Da familien har bygget deres 'hus' på jord,
som ikke er deres - de er som sådan BZ-ere -
lever de i en konstant frygt for at blive 'sat på
porten'.

Der er mange udfordringer og behov for
forbøn og støtte til den lille familie. Bed om at
vi må få visdom til at hjælpe dem på bedste

måde.



Nuk kom med i AIDS Care i 2004. Hendes

far døde i 1997 og moderen døde i 2000.
Begge på grund af  komplikationer på grund

af  AIDS.

Nuk´s bedstemor tog sig så af hende og
forsøgte af skabe økonomisk mulighed for at

forsørge Nuk og sende hende i skole.

I 2014 fik Nuk's bedstemor konstateret
Alzheimers og hun havde også for højt

blodtryk, sukkersyge og problemer med
nyrerne. Så hun var ofte indlagt på sygehuset,

og Nuk måtte tage sig af bedstemoderen i
weekender og skoleferier.

Når hun havde tid, så underviste Nuk også

AIDS Care's yngre børn i engelsk. I hendes
studietid har Nuk arbejde på deltid for at tjene

penge til sine studier og til at forsørge bedste-
moderen. AIDS Cares støtte til hendes uddan-

nelse har været af  stor betydning.

I marts 2015 døde Nuk's 75 årige bedste-
moder. I 2016 fik Nuk sin Bachelor indenfor

'fremmede sprog'. Hun har nu arbejde i
administrationen hos en stor Mercedes Benz

forhandler i Chiang Mai.

Laa kom med i AIDS Care i 2012. Hun
har boet hos sin mor, som er 64 år gammel

og som arbejder som daglejer. Laa's far døde
af AIDS relateret sygdom i 1995, da hun var

2 år gammel.

Laa har en ældre bror, som har kone og et
barn. Ingen af  dem arbejder og de er begge

narkomaner og bor sammen med Laa og
hendes mor.

Laa's mor solgte alt hun kunne undvære for

at hjælpe Laa i skole og få en uddannelse.
Mens Laa studerede på universitetet boede

hun på et værelse sammen med en veninde
og hendes daglige budget til mad m.m. var

Bath 50 (ca. dkr. 10).

www.aids-care.dk
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Èn kan ikke
hjælpe alle -

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2016 hjælpe 170

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

På de næste par sider i dette nyheds-
brev vil vi gerne dele nogle historier om
de unge, som har fået en videregående
uddannelse.

Mange af dem har været med i AIDS
Care igennem mange år og har fået økono-
misk støtte til deres skolegang og videre-
gående uddannelse. Bl.a. har vores handi-
craft projekt hjulpet med til at financiere
deres uddannelse.

Videregående uddannelse

Nuk - et billede fra hendes eksamensdag

For disse unge mennesker er 'den
onde cirkel forårsaget af AIDS' blevet
brudt, og de er nu i stand til at få et fast
arbejde og dermed forsørge deres bedste-
forældre.

Vi er begejstrede - og håber også at du
bliver det.

I 2016 forventer vi at 6 unge færdig-
gør deres videregående uddannelse.

Laa - et billede fra hendes eksamensdag fortsættes..



astma, og hun har et stort modermærke, som

næsten dækker den ene side af ansigtet. AIDS
Care har hjulpet hende med at få behandling

for dette modermærke, og selvom det ikke er
helt forsvundet, så er det blevet mindre synligt.

I 2014 blev Gift's onkel syg og ude af stand

til at arbejde. Gift's tante var allerede handicap-
pet og havde været ude af stand til at arbejde i

mange år.

Pengene til Gifts uddannelse måtte nu kom-

me fra lån fra regeringen og studiestøtte fra
AIDS Care. Hendes onkel havde også en

mindre opsparing, som kunne hjælpe.

Gennem AIDS Cares arbejde er Gift kom-
met til tro på Jesus, og hun oplever mange

gange bønnesvar på de behov hun har.

Gift har studeret til sygeplejeske i Phayao,
som ligger 150 km nord for Doi Law. I hendes

studietid boede hun sammen med en kristen
veninde og deltog i en lokal kirke. Gift var med

til at lede lovsangen i denne kirke.

Gift vil modtage sit sygeplejebevis i decem-
ber 2016.

stand til at hjælpe Laa økonomisk med

studierne. Så Laa begyndte at arbejde endnu
mere for at tjene penge nok til studierne og

den økonomiske hjælp fra AIDS Care var
meget vigtig.

I 2015 fik hun sin Bachelor fra universite-

tet. I øjeblikket arbejder hun for at spare op,
så hun kan få råd til at få sin Masters eksa-

men.

I 2001 fødtes drømmen og visionen om at
hjælpe børn/unge med at bryde den onde
cirkel af  AIDS, og den drøm ser vi nu i stigen-
de grad blive til virkelighed.

Satsning på skolegang og uddannelse for
børn af AIDS-ramte forældre har vist sig at
være rigtig. Igennem årene har AIDS Care
været i stand til at hjælpe over 250 børn med at
få skolegang og uddannelse.

Mange af disse børn/unge har ikke blot fået
håb for idag og i morgen - men også fået håb for
evigheden.

Med Guds velsignelse og din opbakning er
drømmen blevet til virkelighed. Tak til alle jer,
som har stået bag os med forbøn og støtte
igennem årene. Vi er dybt taknemmelige.

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra
salg af kort og

gaveposer vil AIDS
Care i 2016 støtte

35 unges videre-

gående 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

Rekvirer handicraft
katalog Gift kom med i AIDS Care i 2004. Siden hen-

des mor og far døde af AIDS har hun boet hos
sin onkel og tante.

Gift har været meget trofast i AIDS Care og

hjulpet med mange forskellige opgaver. Gift har

Laa studerede matematik på universitetet og
om aftenen og i weekenden arbejdede hun

bl.a. med at sælge sko, arbejde på en popcorn-
fabrik og hvad hun ellers kunne finde. Laa

gjorde hvad hun kunne for at hjælpe til med at
betale for sine studier.

Da Laa's bror og familie flyttede ind i

moderens hus var moderen ikke længere i

Laa - fortsat fra forrige side

“Ved betingelsesløs kærlighed og Guds kraft, at

bryde den onde cirkel af  sårbarhed, som de, der er

blevet ofre for AIDS, står i.”

AIDS Care's vision er:



Serve Asia by AIDS Care (AIDS
Cares ungdomsarbejde) arrangerer

en missionstur for unge i sommeren
2017.

Målet med turen er at eksponere

og udfordre unge til at involvere sig
i mission i Thailand og omkringliggende lande.

Turen arrangeres af  AIDS Care i samarbejde
med OMF's lokale missionsarbejde i Thailand.

Der er allerede nu en stor interesse for turen, og
mange pladser er booket.

Tak for jeres forbøn for denne tur og plan-
lægningen af  den. Tak også for forbøn for den

økonomiske side af turen.

Vi har en del udfordringer med at holde
deltagerbetalingen nede på et realistisk niveau.

Hvis du vil støtte turen økonomisk så mærk
din indbetaling med 'Missionstur'.

A, Auto og deres familie

A er en 11 år gammel pige i AIDS Care.
Hun er meget åben og frimodig, men hun

synes, at det er udfordrende at gå i skole,
fordi hun er HIV+.

Men hun holder ud og er stædig. Hun er
meget ivrig efter at deltage i alle AIDS

Care's aktiviteter. A's ældre bror, Auto, er
også med i AIDS Care, han er heldigvis ikke

HIV-smittet. Begge forældre er allerede
døde og A og Auto bor nu hos deres

bedstefar, som tager sig af ialt 5 børnebørn
samt en alkoholiseret datter. Bedstemoderen

døde i november 2015, så bedstefaderen er
alene om dette store ansvar.

Bedstefaderen arbejder på forskellige byg-

gepladser for at tjene til familiens daglige
fornødenheder. Derfor er AIDS Care's støt-

te til A og Auto's skolegang af allerstørste
betydning.

Familien har brug for din forbøn. At skulle

tage sig af 5 børnebørn i en fremskreden
alder er et stort arbejde. Desværre fik bed-

stefaderen for nyligt en arbejdsskade - det er
endnu uvist, om han kan komme til at arbej-

de igen.

Tak for forbøn for bedstefaderen og hans
helbred.

Yderligere information:

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

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

• Tak Gud for de unge, som færdiggør en uddannelse

• Tak Gud for Hans velsignelse over AIDS Cares arbejde

• Bed for de unge i AIDS Care, som er kommet til tro på Jesus

• Bed for Serve Asia initiativet for unge i Danmark og missionsturen

• Bed for medarbejdere, lokale volontører og handicraft projektet

• Bed for økonomien i  2016. Vi har brug for en øget gaveindtægt

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
15.200 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

A (øverst) og

AIDS Care på

besøg hos familien

(nederst)

https://www.youtube.com/watch?v=y6GC5ZplsO8

Se video om missionstur på Youtube


