
Vi ønsker dig en rigtig glædelig jul og et vel-
signet 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 2020 må regne med dig.

Antallet af børn og familier, som AIDS Care
hjælper, er faldet en smule i 2019 bl.a. på grund
af, at mange unge har færdiggjort deres
skolegang og uddannelse.

Vi forventer dog igen at øge antallet af  børn
i 2020, men for at gøre dette har vi brug for
stigende gaveindtægter.

Derforuden har mange af vore familier brug
for ekstra støtte og forbøn. Mange kæmper
med at finde arbejde og få økonomien til at
hænge sammen. Når børnene bliver større
stiger udgifterne til skolegang, skoleuniformer
m.m.

Uden din forbøn og støtte ville vi ikke have
mulighed for at hjælpe de mange AIDS ramte
børn og familier og dele Guds kærlighed,
omsorg og nåde med dem.

Tak om du vil overveje at give en ekstra god
julegave, så vi i 2020 kan møde de stigende
behov, vi konfronteres med.

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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Nyhedsbrev, december 2019

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

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...



Julegaverne kan indeholde daglige fornø-
denheder så som sæbe, tandpasta og tand-
børster, håndklæder, puder og tæpper.

Ialt forventer vi op mod 400 deltagere,
som hører juleevangeliet - og får julegaver
og julemad.

Hjælp os med at give børnene og deres
familier en god dag midt i deres ellers van-
skelige hverdag.

Tak for forbøn og støtte, så AIDS Care's
arbejde kan gøre en forskel og imødekom-
me mange af  de behov, der er.

www.aids-care.dk
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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

AIDS Care Julefester 2017 -
din mulighed for at gøre en forskel.

AIDS Care Julefester 2019 -
din mulighed for at gøre en forskel

AIDS Care holder hvert år i december
måned en række julefester, hvor vi samler
børnene og deres familier.

Disse julefester har stor tilslutning både fra de
familier, som AIDS Care hjælper, samt fra lo-
kalsamfundet.

Det er en oplagt mulighed for at have fælles-
skab og for at forkynde julens evangelium.

Der er også planlagt spisning, sang, konkur-
rencer og lege.

En vigtig del af julefesterne er uddeling af ju-
legaver både til børnene og deres familier og til
alle, som deltager i julefesten.

Giv en julegave
via Mobile Pay 93620 eller

 Netbank 5059 7533038
(oplys CPR-nummer og navn/adresse hvis du

ønsker skattefradrag for din gave)

Der skal pakkes mange julegaver ind til ca. 400 mennesker



fællesskab inden hjemrejse. For nogle 5-6

timers kørsel.

Tak for forbøn for disse medarbejdere

som arbejder i frontlinien af AIDS Care's

tjeneste.

De fleste af disse medarbejdere og volon-

tører er ikke lønnede, men får et mindre

beløb til dækning af  omkostninger.

Bed om, at de til stadighed må have evnen

til at dele Guds kærlighed og give gode råd

og hjælp i de vanskelige situationer.

Hvert efterår samles AIDS Care medarbejde-

re og volontører til en dag, hvor der er under-

visning, fællesskab og bøn.

I år var det den 19. november og ialt 15

medarbejdere og volontører kom til Chiang

Mai. Desværre var det ikke alle, som havde

mulighed for at deltage.

Dagen startede med lovsang og bøn. An-

drew Goodman, leder af OMF's Mekong felt,

underviste og understregede vigtigheden af, at

vi delte Guds kærlighed med de AIDS-ramte

børn og familier, vi hver uge besøger.

De forskellige projektledere og volontører

delte historier fra de forskellige felter og delte

de udfordringer og vanskeligheder, som de

konfronteres med hver dag og der var

selvfølgelig forbøn for alt dette.

Rodjana, som er volontør i AIDS Care med

en speciel viden og erfaring om HIV/AIDS,

underviste om, hvordan vi takler mange af  de

konkrete spørgsmål, som vi får, i vores møde

med AIDS-ramte.

Dette årlige møde er en vigtig del af AIDS

Cares arbejde og har også til formål at skabe

en samhørighed og et fællesskab på tværs af de

geografisk adskilte arbejdssteder.

Dagen sluttede af med spisning og socialt

www.aids-care.dk
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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

Nogle af AIDS Care's medarbejdere og volontører

AIDS Care Reunion 2019



I sidste nyhedsbrev fortalte vi om, at

den kirke AIDS Care samarbejder med i

Hot området, har bygget til.

Pengene til byggeriet er kommet fra den

malaisiske ambassade og er givet, bl.a.

fordi kirken er involveret i AIDS Care's

arbejde og holder en del AIDS Care

kurser og seminarer.

 Bygningen blev indviet den 30. novem-

ber og er nu taget i brug. Den har et stort

samlingsrum i midten, og 2 soverum i

hver side, samt badeværelser.

 AIDS Care vil anvende den til lørdags-

samlinger, lejre og seminarer.

Derforuden kan bygningen være sam-

lings- og overnatningssted for de forskel-

lige teams, som kommer og hjælper

kirken og AIDS Care.

ind og gøre en indsats i Danmark.

Vi har derfor besluttet at afholde en

orienteringsdag, hvor vi vil fortælle om,

hvad det betyder at gå ind i AIDS Care's

bestyrelse.

At deltage i orienteringsdagen er uden

forpligtigelser. Det er udelukkende en dag,

hvor du kan få mere baggrund for at tage

en beslutning om eventuel involvering i

AIDS Care's bestyrelse.

Har du lyst eller kende du nogen, som

kunne have lyst til at deltage i sådan en

orienteringsdag, så henvend dig til Inger

Lise og Mogens på tlf. 75 33 03 22(mobil

24 83 55 90).

Vi har de seneste par år kunnet se, at vores

gaveindtægt er vigende, og vi ved, at der er

gavebreve, som er udløbet/udløber i 2020.

Vi har derfor brug for nye faste givere for at

kunne opretholde aktivitetsniveauet og møde de

stigende behov for økonomisk støtte til AIDS-

ramte børn og familier i Thailand.

Vi vil derfor bede dig om, ind for Gud, at

overveje, om du skal blive en fast del af  AIDS

Care's økonomiske bagland/øge din økono-

miske støtte til AIDS Care.

AIDS Care's bestyrelse

 Igennem mange år har AIDS Care haft en

trofast bestyrelse, som har været med i udvik-

lingen af arbejdet.

Vi erkender dog, at der er brug for nye og

yngre kræfter i dette arbejde, som aktivt vil gå

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 relationer til børn og voksne

• Tak Gud for alle medarbejdere og volontører

• Tak Gud for den nye bygning i Hot, som giver nye muligheder

• Bed for de børn og familier, som AIDS Care hjælper

• Bed for vore medarbejdere og volontører

• 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

Indvielse i Hot

Økonomi m.m.

Orienteringsdag om AIDS Care's
bestyrelsesarbejde

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


