
AIDS Care holdt en lang række jule-
fester i løbet af december måned 2019.

Nogle af samlingerne var store med
over 100 deltagere, og andre var små
og holdt i et hjem., nogle blev holdt
om dagen og andre om aftenen.

Fælles for alle samlinger var aktiviteter
med masser af sang og musik, konkur-
rencer, julemad og julegaver til alle.

Samtidig blev evangeliet forkyndt og
nogle hørte om Jesu fødsel for første
gang.

Alle fik julegaver som et symbol på, at
Gud gav os Jesus som gave.

Nu er der et stort arbejde i at følge
op på de mange, som deltog i julefe-
sterne.

Tak for at du vil bede for dette vigtige
opfølgningsarbejde.

Tak for din økonomiske støtte, som
gør det muligt for os at glæde de mange
børn og voksne, som deltog.

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

Arbejdet er baseret på
frivillige gaver.

Netbank:
Konto 5059 7533038

MobilePay

93620

Gaver er fradragsberettiget

efter 16.300 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,

blive brudt.

Vi vil give konkret

hjælp til skolegang

og uddannelse og

være Guds kærlige

udstrakte hånd, som

bringer omsorg,

tilgivelse og nåde.

Hjælp til AIDS-ramte børn og familier i Thailand og Myanmar

AIDS Care Julefester 2019AIDS Care Julefester 2019
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Èn kan ikke
hjælpe alle -

 men alle kan
hjælpe én.

 AIDS Care
hjælper AIDS-
ramte børn og

deres familier 10
forskellige steder

i Nordthailand

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

Phi Oy, som igennem mange år har været en
trofast volontør i AIDS Care i Doi Law, døde
pludseligt den 26.12.2019 af  en hjerneblødning.

Selvom lægerne opererede hende to gange,
stod hendes liv ikke til at redde.

 Da hun var HIV-positiv, havde hun igennem
en del år forskellige problemer med helbredet,
men hun var altid glad og i godt humør.

Hun var meget optaget af, at HIV-positive
tager deres medicin på det rigtige tidspunkt af
dagen, og at de får god og nærende kost.

Phi Oy var en vigtig ressource og en dygtig
underviser, når AIDS Care tog rundt på de
lokale skoler i Doi Law og underviste om
AIDS.

Phi Oy var også en del af det AIDS Care
team, som producerer kort og gaveposer.

Tak for førbøn for Phi Oy's familie.

AIDS Care er afhængig af  trofaste medarbejdere og volontører.

Cheng (billedet) er én af de personer, som ikke arbejder 'ude i
marken', men som udfører et vigtigt arbejde med regnskab og
bogføring for AIDS Care.

Cheng er 47 år og ugift. Hun er fra Lawa bjergstammen og har
igennem mange år været  en trofast medarbejder for OMF på det
lokale kontor i Chiang Mai.

Hun har fået et stort hjerte for AIDS Care's arbejde og er begyndt at
deltage i de faste torsdags AIDS Care bedemøder på vores kontor i
Chiang Mai.

Tak for forbøn for Cheng og den vigtige opgave hun udfører i

AIDS Care's arbejde.

DødsfaldDødsfald

Phi Oy

AIDS Care medarbejdere ved Phi Oy's

begravelse

Bed for denne lille familie - især for
børnene Bay Teuy og Bay Khaew.

Både deres mor og far er i fængsel på grund

af handel med narkotika. Børnene bor derfor i

øjeblikket hos deres bedstefar og bedstemor.

Bedsteforældrene er meget stressede, da de

nu skal finde økonomi til deres to børnebørn.

Tak for forbøn for alle involverede i
denne sørgelige situation.
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra

salg af kort og

gaveposer støtter

AIDS Care 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

Næste skridt
I starten af et nyt år skal alle de unge, som

går i skole eller er under uddannelse tage be-

slutning om, hvad de vil i det kommende

skoleår.

Nogle bliver færdige med deres uddannelse

og skal nu finde et arbejde. Andre skal beslutte,

om de vil fortsætte med deres uddannelse, eller

om de skal ud på arbejdsmarkedet.

At fortsætte en videregående uddannelse er

en stor økonomisk belastning. AIDS Care for-

søger at støtte de fattigste økonomisk.

AIDS Care's medarbejdere er i dialog med

disse unge mennesker og prøver at rådgive

dem på bedste måde.

Bed om visdom for de unge og for AIDS

Care's medarbejdere, så de rigtige beslutning-

er tages.

Bed også for de unge, som skal ud og

finde et arbejde efter endt uddannelse.

Her er nogle af de unge, som er eller bliver færdige med deres uddannelse i 2020:

Gai er 23 år gammel. Han

har været med i AIDS Care

siden han var 4 år.

Han bliver færdig med sin

universitetsuddannelse inden-

for landbrug og husdyr.

Bed om at han må finde et

arbejde, så han kan forsørge

sine bedsteforældre. De er

begge gamle og svagelige.

Hans forældre er døde af

AIDS for mange år siden.

Faa er 22 år gammel. Hun

startede som barn i AIDS

Care tilbage i 2001.

Hun bliver færdig med sin

uddannelse som sygeplejeske

i 2020.

Bed om at hun må finde et

arbejde, så hun kan hjælpe

sin HIV-positive familie.

Hendes bror Sam er ud-

dannet gartner og arbejder i

Japan.

An er 22 år gammel. Han har

været med i AIDS Care i

mange år.

Han er en dygtig musiker og

studerer musik på universitetet.

Han drømmer om at blive

professionel musiker i et sym-

foniorkester.

Han var, sammen med den

musikgruppe han spiller i, in-

viteret til Holland til en interna-

tional konkurrence som de

vandt.

Yaem er 23 år gammel.

Hun bliver færdig med sine

studier på universitetet in-

denfor økonomi og admi-

nistration.

Hun studerer hhv. i Bang-

kok og Chiang Mai 3 måne-

der ad gangen.

Hun bor hos sine onkel og

tante, da begge hendes for-

ældre er døde af  AIDS.

Jenny er 24 år gammel.

Hun blev i efteråret 2019

færdig med sine studier på

universitetet. Hun er nu

uddannet psykolog.

Jenny er en af de få

thailandske unge, som taler

flydende engelsk. Vi har

brugt hende som oversætter

flere gange.

 Hun søger nu et arbejde.

Vore indtægter ved salg

af kort og gaveposer er

faldende - men behovet for

støtte til en videregående

uddannelse er stigende.

Dette giver AIDS Care

store udfordringer. Vi

ønsker, at så mange unge

som muligt får mulighed

for en videregående uddan-

nelse.

Det vil give dem større

chancer for at få et godt

arbejde.

Mange af de unge har jo

'arvet' deres forældres for-

sørgeropgave overfor bed-

steforældrene.



med de mange forskellige mennesker der er

planlagt.

En mangeårig drøm og et

stærkt ønske er endelig blevet til

virkelighed for vores ungdoms-
præst Num og han kone.

De har været gift i 15 år, og et

barn har igennem mange år væ-

ret deres højeste ønske.

Og nu er det endelig lykkedes.

Så et stort TILLYKKE til dem.

Num er også blevet en You-

tube stjerne. Han producerer

Youtube videoer, hvor han laver

primitiv mad over bål ude i naturen. Han har

1.44 mill følgere på Youtube - så han er popu-

lær.

Populær er han også blandt AIDS Care's

børn og unge. Han er en fantastisk bibelunder-

viser og lovsangsmusiker/leder.

Tak for forbøn for Num og hans kone og

det kommende familiemedlem.

Inger Lise og Mogens K. Pedersen besøger

AIDS Care i Thailand fra 27. februar til 15.

marts 2020.

De skal besøge så mange, af de steder

AIDS Care arbejder, som muligt for at følge

med i udviklingen af arbejdet.

De vil også komme med på en række hus-

besøg hos nogle af de børn og familier, som

AIDS Care hjælper.

Derforuden er der planlagt møder med

den/de lokale ledere i Chiang Mai samt

deltagelse i nogle af de lørdagssamlinger

AIDS Care har hver måned.

Der er planlagt møder omkring de stigende

økonomiske udfordringer og behov, vi ser

Tak for forbøn for beskyttelse på de mange

rejser på de thailandske veje og for møderne

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 gode julefester

• Tak Gud for alle medarbejdere og volontører

• Tak Gud for Phi Oy, som hjalp AIDS Care i mange år

• Bed for de børn og unge som skal tage beslutning om fremtiden

• Bed for Bay Teuy og Bay Khaew og deres familie

• Bed for stigende økonomisk støtte i 2020

For 250 kr. pr. måned

kan du hjælpe os

med at hjælpe ét

barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 7533 038
Gaver er

fradragsberettiget efter
16.300 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 LivBøn ændrer LivBøn ændrer LivBøn ændrer LivBøn ændrer Liv

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
93620

MobilePay
93620

Støt AIDS CareNYT Mobile Pay
nummer

Tur til AIDS Care, Thailand

Orienteringsdag om AIDS Care's
bestyrelsesarbejde

18. april 2020, kl. 14 - 17
Nollundvej 77, 7200 Grindsted

Kontakt info@aids-care.dk for

yderligere information hvis du er

interesseret.

Pastor Num sammen med sin kone

Tillykke

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev så

har AIDS Care Danmark brug for

friske kræfter i bestyrelsen. Derfor

afholder vi


