
Oplevelsen af at man ikke er alene med
udfordringerne er til stor opmuntring for den
enkelte.

Ikke mindst det at få lov til at dele det lokale
arbejde og opleve, at alle står sammen i bøn for
dette i AIDS Care.

En del af vore familier og volontører har hel-
bredsproblemer, så der var især megen forbøn
for dem.

AIDS Care's arbejde vokser og vokser. Der er
stigende udfordringer med, at børnene nogle ste-
der bliver ældre og ældre. Studier og arbejde
kræver mere og mere af dem.

Dette giver nye udfordringer, da vi gerne vil
bevare kontakten med så mange som muligt.

Tak for din forbøn og støtte

Én gang om året samler vi så mange med-
arbejdere og volontører som muligt til un-
dervisning, fællesskab og hygge.

I 2017 skete det i starten af november
måned, inden travlheden i forbindelse med
julefesterne startede.

Ikke alle volontører havde mulighed for at
komme, men der var 22 medarbejdere og
volontører samlet fra AIDS Care's vidt
forgrenede arbejde.

Selvom det er meget forskellige betingel-
ser, de enkelte medarbejdere har at arbejde
under, så er det grundlæggende de samme
udfordringer og problemstillinger, de møder.

Derfor er det godt at kunne mødes med
andre for at dele erfaringer, problemer og
udfordringer.

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

15.600 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.

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 og Myanmar

AIDS Care Reunion



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

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2018 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 Julefester 2017

Julefest i Chiang Dao

Julefest i Chiang Dao

Julefest i Mae Wang

Julefest i Chiang Dao

Julefest i Doi Law

Julefest i Hot

Julefest i Hot

Julefest i Mae Hong Son



Pum er en 14 år gammel HIV+ dreng fra Mae
Hong Son provins.

Han har boet hos sine gamle bedsteforældre
sammen med en yngre kusine. Pums mor forlod
ham, da hun fandt en ny mand, og siden da har
Pum følt, at han var ''kasseret".

Især da han blev syg og indlagt på sygehuset.
Hans bedstemor tog sig af Pum på sygehuset,
indtil man besluttede at overføre Pum til et syge-
hus i Chiang Mai, som ligger 7 timers kørsel væk.
Han blev overført, fordi han fortsatte med at tabe
sig og ikke blive bedre.

Dette bevirkede, at bedstemoderen ikke længere
kunne tage sig af ham, men heldigvis bor hans
mor i Chiang Mai og tager sig af ham på sygehu-
set der.

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

Bok, som var udsat for en alvorlig motor-
cykel ulykke i oktober måned, er i klar bedring.

Han kan nu begynde at bevæge sig rundt
ved hjælp af  krykker, men da deres hus ligger
på en skrånende og ujævn grund, så er det
begrænset, hvor meget han kan optræne sit
ben.

Men nu kan hans kone, Lek, arbejde på
fuld tid igen, og det hjælper selvfølgelig på
familiens økonomi.

Mens Bok lå på sygehuset, kom en gruppe
af hans naboer og besøgte ham. De forsøgte
at overbevise ham om, at han skulle afsværge
sin kristne tro på grund af ulykken.

Men både Bok og Lek nægtede og stod
fast på deres tro på Jesus.

Tak for fortsat forbøn for denne familie.

Motorcykelulykke - update

Pum har det svært

Bed for Pum, at han må tage på i vægt -
han har tabt 7 kilo - og at han må opleve, at
hans mor elsker ham.

Andre bønne emner og behov
Anong's juledag var ikke en god dag, for det

var den dag, hendes mor døde. Anong er en 17 år
gammel pige og nu, hvor begge hendes forældre
er døde, bor hun nu hos sin nygifte ældre søster.

Vores lokale medarbejdere er ikke begejstrede
for, at Anong bor i det samme hus, som sin ny-
gifte svoger.

Tak for forbøn for Anong's situation.

Ton Khaw sørger over sin afdøde onkel,
som var den, der tog sig af hende, efter at
Ton Khaws far døde sidste år.

Ton Khaws tante, som nu er enke, arbej-
der som daglejer for at tjene penge, så hun
kan forsørge Ton Khaw, en bedstemoder og
sig selv.

Tak for forbøn for denne familie.



I januar tog medarbejdere og volontører
fra AIDS Care i Doi Law og Hot på en
weekendtur, hvor de besøgte nogle AIDS-
ramte familier i et nyt område.

I Hot området er der store behov, og vi
har en række børn og familier, som har brug
for hjælp.

Turen var også en visionstur, hvor planer
og drømme for 2018 blev drøftet.

Fællesskab omkring udvikling af AIDS
Cares arbejde, og den enkelte medarbejders
opgave er vigtig, og en sådan tur er med til
at styrke det.

Tak for forbøn for vore medarbejdere og
volontører.

Tak for forbøn for James, som nu har
mistet sin mor.

Bed også for AIDS Cares lokale medarbej-
dere, at de må omslutte James med Gud kær-
lighed i denne vanskelige tid.

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 trofaste forbedere og støtter
• Tak Gud for alle julefester, hvor mange hørte evangeliet om Jesus
• Bed for Bok og Lek's situation i Mae Hong Son
• Bed for James, som nu har mistet sin mor Pii Saa
• Bed for færdiggørelse af  budgetter og planer for 2018
• Bed for 2018 om at vi må nå endnu flere børn og familier

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

Vi har tidligere fortalt om James og hans
mor Pii Sah. James var en lovende student,
men da hans mor fik en kræftsvulst på hjer-
nen, måtte James afbryde sine studier for at
passe moderen.

Hun blev langsomt dårligere og dårligere.
Til sidst gav hendes krop op, og hun døde
den 25. januar. Pii Sah var i flere år volontør
for AIDS Care i det lokalområde, hvor hun
boede.

AIDS Care og nogle af medarbejderne
deltog i Pii Sah's begravelse.

Nu håber vi på, at James kan vende tilba-
ge til sine studier for at færdiggøre sin uddan-
nelse som ingeniør.

I øjeblikket er han, som den buddhistiske
tradion foreskriver, blevet munk i 3 måneder.

Pii Saa fik fred

Visionstur til Omkoi

AIDS Care medarbejdere og volontører til

Pii Saa's begravelse.


