
Naung On har arbejdet for AIDS Care siden 2009. Hun har ansvaret

for AIDS Care i Doi Law og påtog sig sidste forår også ansvaret for

det nystartede AIDS Care i Hot området.

Hun har 3 børn (2 drenge og 1 pige), men lever ikke længere sammen

med sin mand, som nu bor i Bangkok. Hun bor i et hus sammen med

sin mor og far og en ung pige, som tidligere var en del af AIDS Care.

Hendes søster er gift med præsten i den lille lokale kirke, som AIDS

Care i Chiang Mai bruger. Derforuden har hun en yngre adopteret bror,

som bor sydligere i Thailand. Naung On er i sin fritid ved at uddanne

sig yderligere. Hun vil gerne åbne en skønhedsklinik.

Tak for forbøn for Naung On, hendes familie og hendes tjeneste i

AIDS Care.

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

Uden trofaste og dedikerede medarbejder og frivillige volontører, så ville AIDS Care ikke
kunne nå så mange børn og familier med omsorg og hjælp. Vi vil her præsentere dig for 2 af
vore medarbejdere.

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

AIDS Care medarbejder spotlight

Pastor Num har hjulpet AIDS Care i Doi

Law de sidste 8 år. Han har trofast undervist

vore teenagere og unge i bibelen og ledt dem i

lovsang og bøn

Han er en meget udadvendt person og har

et godt og tillidsfuldt forhold til de unge. Han

har ledt en del af  dem til tro på Jesus.

Når man hører hans livshistorie og hans

drømme, så opdager man, at han også ind

imellem er utålmodig.

Han voksede op i en kristen familie i det

område, hvor han bor nu og blev som ung en

personlig kristen på en lejr. Efter endt skole-

gang gik han på bibelskole, og derefter blev

han medhjælper i den lokale kirke samtidig

med, at han hjalp til i et skolehjem, som drives

af kirken. Her startede han en lille bibelskole

for de ældste elever.

På skolehjemmet var der en ung pige fra ka-

rén bjergstammen, som han forelskede sig i og

blev gift med. De har været gift i 12 år, men

har ingen børn endnu, hvilket er en byrde for

dem.

Pastor Num indrømmer, at han er utålmodig

og gerne vil 'komme videre' i sin tjeneste. Han

er en meget dygtig underviser, kommunikator

og musiker/lovsangsleder.

Noget som AIDS Care har nydt godt af

både til vore lørdagssamlinger i Doi Law og til

Pastor Num - 35 år

de årlige ungdomslejre. Derforuden har han

om sommeren et missionsarbejde, som er

koncentreret omkring fodbold.

Han vil gerne til udlandet for at forbedre sit

engelsk - noget, som han tror vil hjælpe ham i

hans fortsatte tjeneste.

Tak for forbøn for pastor Num, hans fa-

milie og hans fremtid.

Naung On



Bed også for AIDS Cares lokale medarbejdere, at de

må være i stand til at hjælpe denne lille familie på bedste

måde.

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

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2017 hjælpe ca.
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

Gokhrua og hans bedstemor
Gokhrua bor ude i bjergene i Mae

Hong Son provins. Han er 12 år

gammel, men er lille i forhold til sin

alder.

Han elsker at gå i skole og hans

favorittimer er thai, matematik og

sociale forhold. Men han er desværre

ofte syg og har for nylig været indlagt

på sygehuset med tuberkulose. En

sygdom som HIV-positive ofte bliver

smittet med.

Han er oprindelig født i Burma/

Myanmar. Da hans mor døde, bad

hans far, som selv var meget syg,

bedstemoderen om at krydse græn-

sen til Thailand og tage Gokhrua

med sig.

Så Gokhrua har, sammen med

bedstemoderen, boet i Thailand i

mange år.

Men Gokhrua og bedstemoderen

er ikke thailandske statsborgere og

har derfor ikke ret til at få gratis

læge-og sygehusbehandling.

Heldigvis har skolen skaffet Gokh-

rua et medicinkort, så han kan kom-

me på sygehuset uden at skulle betale

en masse penge.

Skolen og lærerne hjælper også

Gokhrua med at tage den livsfor-

længende HIV-medicin på de rigtige

tidspunkter.

Hans bedstemor er buddhist og

laver og sælger nogle specielle riska-

ger. Dette er deres eneste indkomst.

 Bedstemoderen er bekymret for,

hvor lang tid hun er i stand til at tage

sig af Gokhrua.

Hun vil gerne at Gokhrua flytter

hen i templet, men det er han ikke

begejstret for.

Han kommer i den lokale kirke og

er interesseret i at lære mere om

Jesus.

Tak for forbøn for Gokhrua, hans

fremtid og for hans bedstemor.

Gokhrua sammen med bedstemoderen

Gokhrua og bedstemoderen hus

Riskager, som er bedstemoderens eneste indkomst



restaurant. Han sender hver måned penge til

bedsteforældrene og Phum. En tante hjælper

dem også ind imellem ved at sende penge, så

familien overlever.

AIDS Cares økonomiske hjælp til Phom's

skolegang er derfor af  stor betydning.

Tak for forbøn for Phum og hans bedstefor-

ældre og hele familiens vanskelige situation.

 Han svarede, at han ikke havde brug for

Jesus, da han allerede havde et alter, hvor han

tilbad en lokal buddhistmunk.

Bed for Toey at hun må klare sig godt i

skolen, så hendes drøm om at blive syge-

plejeske kan gå i opfyldelse.

Bed for hendes far og stedmoder og hele

familiens situation.

Toey - 9 år

Toey er fra SHAN fol-

ket og bor sammen med

sin far og stedmoder. Hun

klarer sig godt i skolen,

hvor matematik er hendes

yndlingsfag.

Toey er HIV-negativ,

men hendes far og sted-

moder er begge HIV+.

Toey's biologiske mor

blev skilt fra Toey's far for

nogle år siden, og hun er

siden både blevet gift og

skilt igen.

Toey siger at hun en dag vil læse til

sygeplejeske og rejse til Bangkok for at arbejde.

Toeys far har flere gange, når vi har besøgt

ham, spurgt Lanette og Christoph - AIDS

Cares daglige ledelse - om ikke de ville tage

Toey med til Chiang Mai og opfostre hende,

da Toey's far er bekymret for sit helbred.

Vi forslog at han skulle bede til Jesus, som er

den, der er i stand til at gøre selv det umulige

muligt.

Phum - 13 år

Phum er en høj slank teenager.

Hans far døde af  AIDS, da

Phum var 3 måneder gammel.

Hans mor er også HIV+ og har

altid været modstander af, at

Phum var med i AIDS Care.

Sandsynligvis fordi hun ikke øn-

skede, at hendes omgivelser skulle

vide, at hun var HIV+.

Moderen er nu blevet gift igen

og er flyttet. Hun har efterladt

Phum hos bedsteforældrene, hvor

han bor sammen med en 4 år

gammel kusine, som de også tager

sig af sig af.

Bedsteforældrene er ikke raske, og især

bedstemoderens helbred er ikke for godt.

Tidligere arbejdede bedstefaderen som

skovarbejder, men efter en arbejdsulykke

kan han ikke arbejde der mere. Ind imellem

så sælger han honning.

Phum's storebror er 17 år og arbejder i en

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

Phom (rød t-shirt) sammen med bedsteforældrene og kusinen

Toey sammen med din far



flytte hjemmefra og til en større by for at starte

en videregående uddannelse.

Mange nye udfordringer møder de unge. Også

stigende økonomiske krav, som betyder, at de

ofte må finde et arbejde ved siden af uddan-

nelsen.

Bed for alle de børn og unge, som netop i
denne tid oplever nogle af disse mange ud-
fordringer.

For AIDS Cares medarbejdere og volontører

indebærer disse skole-og uddannelsesskift også

store udfordringer.

Ikke blot er der en del forskellige sprog, som

de skal tackle, men der er ofte store udfor-

dringer med at holde kontakten: manglende

dækning til mobiltelefonen, skift af telefonnum-

mer m.m. På grund af de store geografiske

afstande er en enkel kommunikation vigtig.

Bed for medarbejdere og volontører, at de
må tackle disse udfordringer på bedste må-
de, så vi til stadighed har mulighed for at
dele Guds omsorg og kærlighed med vore
børn og familier.

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 gode, dedikerede medarbejdere og volontører

• Tak Gud for Serve Asia's missionsteam

• Bed for missionsturen og økonomien til den

• Bed for sommerlejren i juli måned, som de danske unge er en del af.

• Bed for de børn og unge, som har skiftet skole/uddannelsessted

• Bed for alle medarbejdere og volontører

For 250 kr.

pr.måned kan du

hjælpe os med at

hjælpe ét barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 7533038
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

10 til Forskel
Spar Nord fonden har et

støtteprojekt som de kalder

'10tilForskel'.

Her kan man præsentere en 90

sek. video og bede venner og

bekendte om at stemme på

videoen.

Hver måned bliver den video,

som har fået flest stemmer, tildelt

kr. 10.000 fra Spar Nord fonden.

Serve Asia by AIDS Care har

produceret sådan en video, og

den er blevet godkendt af Spar

Nord fonden og ligger nu klar til at få din stemme!

Hvad gør du så?

- Gå ind på www.10tilforskel.dk

- Stem på videoen 'Teenagelejr i Thailand

- Gå på Facebook

- Find Serve Asia's facebookside

- Del videoen på siden med dine venner og

opfordre dem til at stemme og at dele

videoen.

Tak for din hjælp til, at denne video får flest

stemmer i juni måned og dermed vinder kr.

10.000, som kan bruge på missionsturen i juli

måned.

Som mange allerede ved, så er der 3 årstider i

Thailand: varm, kold og regntid.

Thailandske skoler holder lukket i 2 måneder i

den varme tid (marts og april).

Så alle børn og unge er nu startet på et nyt

skoleår/uddannelsesår, hvilket betyder nye klasse-

kammerater, nye lærere og for nogle nye skoler

og uddannelsessteder.

For mange betyder det måske også, at de skal


