
Vi ønsker dig en rigtig glædelig jul og et velsignet
nytår.

Sammen med alle AIDS Care børnene og deres
familier, vil vi gerne sige en STOR TAK for din
forbøn og støtte i året, der snart er gået.

Tak at vi også i 2017 må regne med dig.

Familien på billedet kommer oprindelig fra
Burma. For 2 år siden kendte de ikke noget til Jesus.
Deres børn kom med i AIDS Care, og snart blev
familien interesseret i det med Gud og Jesus.

For ca. 1 år siden blev de kristne og oplever, at
Gud svarer på bøn. Vi besøgte dem i oktober må-
ned i år, da de havde en gudstjeneste i deres fattige
bambushytte. Vi var 26 børn og voksne som sam-
men lovpriste Gud for Hans kærlighed og trofast-
hed. At høre 'Amazing Grace' sunget på shan, ka-
ren, thailandsk og dansk (på samme tid) var en
oplevelse ud over det sædvanlige.

Uden din forbøn og støtte ville vi ikke have haft
mulighed for at hjælpe denne familie og dele Guds
kærlighed, omsorg og nåde med dem - og der er
mange flere AIDS-ramte børn og familier i Thai-
land, som har brug for hjælp.

Tak for en god julegave så vi kan møde de stigen-
de behov, vi konkronteres med.

FormÂl:
• 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
ï  Undervisning

Arbejdet er baseret pÂ
frivillige gaver.

Netbank:
Konto 5059 7533038

Gaver  er
fradragsberettiget  efter
14.500 kr.  reglen  (ß8A)
og ß12  (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

Glædelig Jul

Verden i mine øjne

af Rebekka, 16 år - Juni 2012

Vi har det bare så godt,
alt er “ih” og “åh” så flot.
Tøj og hus og god smag,
vi kalder det for dagligdag.

Hva’ så dem med sult og tørst?
skulle vi tænke på dem først?

Hvad med lillepigen der?
hun løber rundt i bare tær’!
Hun ville blive glad,
hvis bare hun fik mad.

En smule af det vi får,
kunne mætte hende et helt år.

Det kunne være så fedt,
hvis vi gjorde - bare lidt!
Forær et lille stykke,
og se hvad det kan rykke.

Se dit fine liv,
og giv og giv og giv...

Tak for en god julegave
til AIDS Care's arbejde.



Chiang Mai
Store udfordringer med at kunne besøge famili-
erne regelmæssigt, da mange af dem er på ar-
bejde. Kirken vi samles i er sat til salg, og der
skal findes et nyt sted til vore lørdagssamlinger.
Mae Sai
Ud af de 10 børn, vi hjælper her, er 4 HIV+
hvilket giver mange udfordringer - også i for-
hold til de andre raske børn. Vi har 2 volon-
tører, som løbende besøger børnene og deres
familier.
Mae Wang
Er et område med vanskelige transportforhold,
som er en udfordring for de 2 lokale volon-
tører.  En del af  AIDS Care børnene og deres
familier kommer fast i den lokale kirke.
AIDS Care Outreach
Et arbejde som oprererer på tvær af de geo-
grafisk orienterede projekter med fokus på
AIDS, medicin og undervisning. Der arbejdes
med planer og program for undervisning om
AIDS, som vi hvert 2. år foretager på 17 kom-
munale skoler i Doi Law.
Julefester 2016:
Der arbejdes i øjeblikket med, hvordan vi kan
afholde AIDS Cares årlige julefester og samtidig
vise respekt for den nu afdøde thailandske
konge.
Følgende julefester er planlagt::
  3. december i Hot
10. december i Doi Law
17. december i Mae Sai
18. december i Chiang Mai
25. december i Pai, Chiang Dao og Mae Wang.

Vi forventer ialt op mod 400 deltagere, som
hører juleevangeliet - og får julegaver og jule-
mad.

Tak for forbøn og støtte, så AIDS Cares
arbejde kan gøre en forskel, og imødekomme
mange af  de behov, vi ser.

Tak også for forbøn for projektledere og
volontører.

www.aids-care.dk
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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

AIDS Care samler hvert år alle projektle-
dere og volontører i Chiang Mai.

 I år var samlingen - også kaldet 'Reuni-
on' - den 17. november.  19 ud af  27 medar-
bejdere og volontører havde mulighed for
at være med.

Formiddagen blev brugt til undervisning og
information. Der var bibelundervisning ud fra
Gal. 5. 22-23 med fokus på, at vi hver dag må
tage mange beslutninger, og at det er vigtigt at
søge Gud, når disse beslutninger tages. Vi ønsker
også at, vi må være i stand til at lære børnene i
AIDS Care, at tage gode beslutninger.

Derefter havde de enkelte projekter (9 ialt) mu-
lighed for at dele udfordringer og glæder i tjene-
sten, og der var en tid til fælles forbøn for de en-
kelte projekter, familer og børn. Vi skal her nævne
nogle få af emnerne:
Doi Law:
Der er 6 unge, som forventer at afslutte deres
uddannelse, og som har brug for at finde et fast
arbejde, så de kan forsørge dem selv og deres
familie.
Hot:
Et af de nye steder AIDS Care startede før som-
merferien. Der er i øjeblikket 6 børn og familier,
og vi forventer at udvidde med yderligere 15
børn og familier i 2017.
Chiang Dao:
Da området beboes af en række forskellige bjerg-
stammer (Karen, Lahu m.m.) er der store sprogli-
ge udfordringer. Der er planer om at starte engelsk
undervisning op, som en del af  AIDS Cares sam-
linger.
Mae Hong Son, Maelanoi og Pai
Mae Hong Son er en bjergrig provins og AIDS
Cares arbejde er derfor meget geografisk spredt
og er delt i 3 separate projekter med en fælles
projektleder.

AIDS Care Reunion 2016

Nogle af  deltagerne på Reunion 2016



de nok skulle rive deres hytte ned og flytte til
en lokal losseplads.

Tak for forbøn for Montri's familie. Bed
om, at de må kunne bliver i deres hjem.

Bed også for den anden familie, at de også
må få et toilet, og at de må kunne blive på
den jord, hvor de bor.

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra
salg af kort og

gaveposer vil AIDS
Care i 2015 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

To af  de familier, som AIDS Care hjælper i
Hot, havde intet toilet, men måtte gå ud i skoven.

Begge familier er meget fattige og bor i fal-
defærdige skure, der er placeret på jord, som de
ikke selv ejer.

AIDS Cares lokale projektleder kontaktede
derfor en anden organisation og skabte en
kontakt, som bevirkede at Montri's familie fik et
toilet.

I første omgang var Montri's familie begej-
strede for deres nye toilet, men kun to uger efter
at toilettet var færdigt, blev familien truet med, at

Sørger over Jye
Ikke alt i AIDS Cares tjeneste er rosenrødt.

Efter at have kæmpet med helbredsproblemer i
et år, blev Jye indlagt på sygehuset i Chiang Mai
og døde få dage senere.

Efter hans forældre døde for en del år siden,
tog hans tante sig af ham. Han kom med i
AIDS Cares program, og han klarede sig fint i
skolen og fik en uddannelse. Efter endt uddan-
nelse fik han arbejde på en restaurant i Chiang
Mai.

Tak for forbøn for hans familie, den lokale
kirke i Mae Hong Son, hvor han voksede op
og for AIDS Cares lokale projektleder og
volontører.

Jye blev begravet ud fra kirken i Napajat i
Mae Hog Son. Han blev 23 år gammel.

4 nye børn og
deres familier er
kommen med i

AIDS Care i Mae
Hong Son.

Tak for forbøn for
disse børn.

Montri's familie fik et toilet

Byggearbejderne er færdige



Hvis du overvejer at tage med, så log ind
på www.serve-asia.dk/missionstur. Udfyld
ansøgningsskemaet og send det til
info@serve-asia.dk.

Turen er fra 6.-21. juli 2017 og du skal
være min. 18 år, maximum pris er kr. 9.000,
men vi forventer, at den endelige pris bliver
ca. kr. 7.000-7.500

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 et godt 2016 hvor AIDS Care startede 2 nye steder
ï Tak Gud for en god årlig reunion for AIDS Care's medarbejdere
• Bed for Montri's familie og de andre familier i Hot
• Bed for de kommende AIDS Care julefester
• Bed for forberedelserne med budgettet for 2017
ï Bed for en god julegave i 2016 så økonomien balancerer

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

Pim er et nyt barn i AIDS Care
Pim er 6 år gammel og bor sammen med

sin mor og stedfader i Doi Law. Hendes mor
arbejder i en lokal frugtplantage og tjener ca. kr.
40 pr. dag.

Pim's mor er HIV+, og får livsforlængende
ARV-medicin. Pim har en storebror på 13 år.
Han er allerede stoppet med at gå i skole, og
arbejder som daglejer i Chiang Mai.

Pim's stedfader har en datter på 11 år fra et
tidligere ægteskab, som også bor sammen med
familien.

Pim's far kommer på besøg engang imellem,
men på grund af hans drikkeri, skaber det ofte
problemer i familien.

Bed for denne familie at de igennem AIDS
Care må erfare Guds omsorg og kærlighed.

MobilePay
2477 8389

MobilePay
2477 8389

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

... følg os på Facebook

Serve Asia by AIDS Care's missionstur i
sommeren 2017 er ved at være fuldtegnet.

På nuværende tidspunkt er der 10 tilmeld-
te - så der er plads til 1-2 mere. Men du skal
skynde dig!

Det endelige antal skal være fastlagt senest
15. januar 2017, så tiden er knap, og det er
antallet af ledige pladser også.

Pim og Pim's familie (t.h.)


