
"One Way" var titlen på AIDS Care's
børnelejr, som blev holdt 6. - 8. april i
Chiang Mai.

Vi havde samlet de yngste børn fra
AIDS Care's arbejde i Doi Law, Chiang
Mai og Chiang Dao.

Der kom 19 børn i alderen 8-14 år, og
igen i år var det Chalor fra AIDS Care i
Mae Sai, som stod for bibelundervis-
ningen. Hun havde et team med fra
kirken i Mae Sai, som hjalp hende.

Dagene var travle med sang, lege,
konkurrencer, bibelhistorier, lovsang og
bøn, samt en masse lækker mad.

Vi havde fået en speciel pris på det
hotel, som vi havde booket til lejren.
Hotellet havde også en swimming pool.

Den var det store hit for børnene, fordi
april måned er en af  de varmeste måne-
der i Thailand - og i år var der ekstra
varmt.

Tak for forbøn og støtte, så vi kan
holde disse lejre hvert år. De er af  stor
værdi for både børn og voksne.

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

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

Børnelejr - april 2016Børnelejr - april 2016



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 trods af udfordringer med at få fri
fra studier og arbejde lykkedes det 39 af
vores teenagere/unge fra Doi Law, Mae
Wang, Chiang Mai og Chiang Dao at del-
tage i den årlige ungdomslejr.

Som altid var lejren fyldt med masser
af latter og energi. Fællesskab mellem de
unge var prioriteret højt.

Nogle af højdepunkterne på lejren var
undervisning og gruppearbejder om,
hvordan Gud har skabt hver enkelt af os
forskelligt og aktiviteter/gruppearbejder
om personlighedstyper og selvværd.

Der var video med vidnesbyrd fra
kendte thai personligheder og personlige
vidnesbyrd/historier fra nogle af AIDS
Care's ledere.

Det hele var 'krydret' med engelske
lege, god mad og masser af konkurrencer
- og så blev hotellets swimmingpool brugt
flittigt.

Tak for forbøn og støtte så vi
kan holde disse lejre. Bed for de
unge mennesker, mange af dem er
nye i troen og har brug for din
forbøn.

"Step by Step" ungdomslejr 27. - 29. maj

Pastor Num (i midten) sammen med nogle af  drengene

Lovsang, bøn og leg - alt

sammen integreret i en

smuk buket sammen med

vore unge.



Montri er 15 år gammel. Han blev smittet
med HIV af  sin mor. Hans helbred er ikke
godt, og han er ofte på sygehuset.

Hans fysiske og psykiske udvikling er lang-
sommere end andre på samme alder, og han
vejer kun 35 kg. Hans hørelse har taget skade,
og han får livsforlængende ARV-medicin.

Han bor sammen med sin mor og stedfader.
Familien lever af  at sælge det genbrugsaffald,
som de kan finde.

YimWan er 12 år gammel. Hun blev
smittet med HIV fra moderen, men hun er
under opsyn af lægen. Hun har ingen
symptomer og hendes helbred er i øjeblikket
godt.

Hendes far er død af AIDS og moderen er
gift igen. Hendes mor og stedfar får begge
livsforlængende ARV-medicin.

Sammen med familien bor Yim Wans 62-
årige bedstemoder, som er handicappet og
sengeliggende.

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

Ved starten af  arbejdet i Hot og Malanoi områderne er der føjet flere børn og familier til

AIDS Care's hjælpeprogrammer. Her er en kort præsentation af  nogle af  disse børn og familier.

Tak for din forbøn og støtte både til børnene, deres familier og for vore lokale volontører og

medarbejdere.

Nye børn og familier i AIDS Care

Naung Cake
Naung Cake er 12 år gammel. Hun bor sammen med

sin mor og far - faderen er HIV+ og får livsforlængende
ARV-medicin.

Faderen arbejder som daglejer og moderen sælger de
grøntsager på markedet, som hun finder i skoven.

Familien bor sammen med Cake's gamle bedstemo-
der på 84 år.

Naung YaaNaung Yaa er 14 år gammel.
Han bor sammen med sin mor,
sin ældre søster, hendes mand og
deres 2 år gamle søn.

Naung Yaa's far døde af  AIDS
i november 2015. Naung Yaa's
mor arbejder som daglejer og har
derfor ikke en stabil indkomst.

Deres hus er bygget på kom-
munens jord, og de kan derfor blive
tvunget til at flytte, når kommunen
forlanger det. Huset, som er i en dårlig

stand, har 1 værelse, hvor de alle 5 bor.

Yim Waan

Montri



   3. Klik på Serve Asia's logo

   4. Tryk på menuen 'Videoer'

Så får du en oversigt over de videoer, som
er tilgængelige. Alle videoer har danske un-

dertekster og er af ca. 2-3 min. varighed.

Skulle din kirke, ungdomsforening, celle-

gruppe eller andre have lyst til at høre mere
om Serve Asia's arbejde og visioner - så

send en e-mail til jonathan@serve-asia.dk,
og du vil blive kontaktet.

Dontri er 12 år gammel og fra Lawa bjerg-
stammen. Hans navn betyder 'musik', og han

går i kirke hver lørdag aften for at studere

musik.

Han bor hos sin mor og far (begge HIV-

positive) sammen med 7 andre familiemed-
lemmer. Hans far har været lammet og senge-

liggende de sidste 10 år og kan ikke tale.

Sammen med bedstemoderen passer

Dontri's mor faderen og sørger for ham.

Dontri's mor, Tia, er lokal AIDS Care vo-
lontør og ansvarlig for arbejdet i det netop ny-

startede AIDS Care projekt i Maelanoi.

Tia er også leder af en lille lokal kirke i

området og hjælper svigerfaderen med arbej-

det i deres marker. Da vi sidst besøgte dem,
havde de lige afsluttet høsten af  hvidløg.

Uheldigvis har Tia problemer med en ankel.

Den har en godartet svulst, som Tia er blevet

opereret for, men den er kommet igen. Den er

ikke farlig, men giver Tia mange smerter. Tia
håber på, at hun kan få et par ugers hvile inden,

de skal til at plante ris.

At bo så mange mennesker i ét hus skaber

naturligvis af  og til problemer.

Bed for Dondri, Tia og hele familien. Bed
også for Tia's ankel og for Dontri's far.

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 en god børnelejr

• Tak Gud for en god ungdomslejr

• Bed for børn og familier i de 2 nye AIDS Care projekter

• Bed for Serve Asia initiativet for unge i Danmark

• 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
14.500 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

Dontri og hans familie

På vores sidste tur til Thailand blev der opta-

get en lang række korte videointerviews af  både
unge, forældre, AIDS Care medarbejdere og

volontører.

Disse videoer er nu tilgængelige på Serve Asia
by AIDS Cares videokanal på YouTube.

Sådan finder du dem:
   1. Gå ind på www.YouTube.com

   2. Skriv 'Serve Asia by AIDS Care' i søge-
      feltet.


