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Rom 12, 4-5.
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Du kender det sikkert: At have en opgave foran dig,
som virker uoverskuelig eller uforståelig for dig. Når
det sker for mig, prøver jeg at huske på, at jeg ikke
er alene. Gud er altid med mig, for Han har skabt os
til at søge fællesskab med andre. Det betyder ikke
at opgaverne bliver mindre, men at vi ikke skal løse
problemet alene, og det er da gode nyheder! Vi har
nemlig hver vores opgave, som lemmer på Kristi
legeme og har på den måde alle del i at bringe
Guds kærlighed videre.
Dette blad har fokus på nogle af de opgaver, som
Aktiv Missions projekter arbejder med. Du vil i
bladet kunne læse om Valera, som frivilligt hjælper
Drusjki med at udbrede evangeliet til stofmisbrug
ere i Rusland og om ASSI’s medarbejder Prakash,
der fortæller om sit syn på, at arbejde steder, hvor
kristne ikke altid er velkomne. Du vil også kunne
læse, hvordan Ania, som er medlem af Krakow Gospel kor, sammen med Lea Kjeldsen har startet gos-

Forsidefoto: Nykristne indere i bøn

pel op på et plejehjem, og hvordan albanske Elvira
mødte Gud på en sommerlejr og nu selv arbejder
som frivillig.
De ansatte i vores projektlande ville aldrig kunne
nå ud med hjælp til alle de tusindvis af mennesker,
som hvert år bliver berørt af Guds arbejde gennem
Aktiv Mission, hvis de ikke fik hjælp. Både fra dem,
som giver en del af deres fritid til at hjælpe eller fra
dem, der som du, gavmildt støtter Aktiv Mission.
Tak for din støtte. Som et samlet legeme står vi
stærkere i at nå ud med Guds kærlighed!

René Hartzner, generalsekretær
Aktiv Mission

Gospel


på plejehjemmet

Da Ania Poltorak valgte at arbejde
med gospel i sit afgangsprojekt på
uddannelsen til beskæftigelsesvejleder, havde hun ikke forestillet sig,
at projektet skulle komme til at skabe store forandringer for beboerne
på det plejehjem, hvor hun arbejder.
Ania Poltorak mødte gospelmusik
ken, da hun som 20 årig flyttede til
Krakow og meldte sig ind i Krakow
Gospel Association, hvor Lea Kjeldsen,
støttet af Aktiv Mission, er korleder.
Gospelmusikken blev både vejen til
Gud og til et nyt fællesskab for Ania,
så da hun mange år senere skulle lave
afgangsprojekt på sin uddannelse som
beskæftigelsesvejleder, fandt hun på at
forene interessen for gospel med jobbet
på det lokale plejehjem.
Hendes første idé var at lave en gospel
koncert, men det, syntes hendes vejle
der, var for tyndt. Derfor fik Ania den idé
at arrangere fire gospelmøder, hvor de
ældre ikke bare skulle høre musik, men
også synge, tale om teksterne og se
musikvideoer fra internettet.

De fire gospelmøder fik temaerne
kærlighed, glæde, taknemmelighed og
frihed, og der blev arrangeret et ekstra
møde, der handlede om tilgivelse.

lignede hun en tordensky. Men budska
bet om tilgivelse fik hende til at tø op, og
da hun gik, smilede hun,” fortæller Lea
Kjeldsen.

Som juleaften

”Jeg havde ikke forestillet mig, at der
ligefrem kunne komme en forandring af
menneskers indstilling gennem ordenes
indhold og det åndelige perspektiv i
gospel,” siger Ania Poltorak.

Effekten oversteg langt Anias forvent
ninger: ”Det får mig til at tænke over
min hverdag,” sagde flere af beboerne,
andre gav udtryk for, at gospelmødet fik
dem til at slappe af. ”Det er den bedste
terapi, vi har her på hjemmet,” sagde en
beboer. En anden sagde: ”Jeg føler mig så
tilfreds, som hvis nogen gav mig 100 zloty
i lommen (200 kr. red.),” mens endnu en
beboer sammenlignede den lykkefølelse,
mødet gav hende, med juleaften.

De tilgav hinanden

En af de ting, som særligt slog korleder
Lea Kjeldsen under møderne, var, hvor
dan møderne påvirkede den måde,
beboerne forholdt sig til hinanden på.
”Den dag, hvor temaet var tilgivelse, var
der en dame, som var meget vred på
en medbeboer. Først ville hun slet ikke
deltage, og da hun endelig kom ned,

Sangen fortsætter

Mødernes succes betød, at de ældre ef
terfølgende bad plejehjemmets direktør,
om de ikke måtte fortsætte, og nu har
plejehjemmet fast gospelmøde en gang
om måneden. ”Der kommer omkring 11
personer hver gang, uden at vi behøver
at reklamere for det, og det er virkelig et
godt fremmøde hos os,” afslutter Ania
Poltorak.

INDIEN
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INDIEN
Prakash James besøger
husmenighed i det
nordlige Indien.

At forkynde ordet
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på de mest fjendtlige steder

Prakash James er leder af ASSIs arbejde i Delhi og de nordlige indiske
delstater. Her fortæller han, hvad
der gør arbejdet i ASSI helt specielt.

Hvordan kom du til at arbejde hos ASSI, og hvad
er dine hovedopgaver?

Victor John, som er ASSIs leder, er et
kendt ansigt her i Indien. Da jeg mødte
ham personligt, blev jeg meget impone
ret over det arbejde, Gud gør igennem

ham. Han blev min mentor, og herfra
ledte Jesus mig til arbejdet hos ASSI.

gav dem en masse ny energi og mod på
fremtiden.

Jeg hjælper Victor John med at lede
organisationen. Desuden uddanner og
støtter jeg ledere og kirkeplantere fra
andre områder i Indien og ledere fra an
dre kirkelige organisationer, som ønsker
at lære om vores kirkeplanterstrategi.

For to år siden startede vi med at ud
danne to lokale ledere, så det var en stor
glæde for os at se, at de havde skabt 55
kirker i et område, der før var helt lukket
for evangeliet. Det var også fantastisk
at se, at selvom de bliver udsat for stor
fjendtlighed, hver gang de starter en ny
kirke, så overlever de, og med tiden bli
ver kirkerne accepteret i samfundet. En
af vores lokale ledere ’Krishna’ fortalte, at
landsbyrådet havde truet ham og sagt,
at han ikke skulle forkynde. Men det
fik ham kun til at evangelisere endnu
mere. Da vi besøgte ham, stod han i et
vejkryds og kunne pege i begge ret
ninger og sige, at der var kirker overalt.
Han havde startet seks kirker på bare 18
måneder!

Jeg har også ansvaret for at udvikle og
udbrede ASSIs læringscentre. Og når vi
har gæster og volontører udefra, er det
mig, som står for uddannelse og for at
hjælpe dem til rette.

Hvad var de største udfordringer,
som mødte dig i delstaten Haryana?

Haryana er et område, som er kendt for
at være meget svært at nå ud til med
evangeliet. Før ASSI var det ikke lyk
kedes nogen overhovedet. Vi startede
vores arbejde deroppe for to år siden,
og for nyligt var jeg afsted igen for at se,
hvordan det er gået og for at styrke og
støtte de ledere, vi har lært op, så de kan
fortsætte med at plante nye kirker, skabe
nye disciple og nye ledere. Vores besøg

Jeg har også besøgt delstaten Varanasi
for nyligt. Der skulle jeg vise en gruppe
kristne kinesiske gæster vores arbejde
blandt de lokale i det nordligste Indien.
Vi mødte blandt andet en læge, der var
kommet til tro for otte måneder siden

og allerede havde startet en kirke, hvor 12 buddhister fra et
nærliggende buddhistisk pilgrimscenter var konverteret til
kristendommen.
Varanasi og Haryana er meget forskellige. I Varanasi er der tu
sindvis af ledere og kirker. Haryana er meget sværere at nå.

Hvad er den vigtigste del af dit arbejde for ASSI?

At uddanne og hjælpe lokale ledere med at plante kirker, hvor
der er få eller slet ingen kirker og at gøre disse ledere dygtige til
at leve et liv centreret om evangeliet.

Hvad er den mest udfordrende del af dit arbejde?

At hjælpe nye ledere med ikke at lade sig distrahere og i ste
det fokusere på målet og bruge Biblens principper til at guide
andre. Det er også en udfordring at hjælpe folk til at leve deres
liv efter Biblens ord. Det kan være en person, som er en dygtig
leder og kirkeplanter, men som også er korrupt eller har be
drevet utroskab. I sådan en situation er det udfordrende at få
vedkommende til at forstå, at de skal ændre adfærd uden at
fornærme dem.
Og så synes jeg, det er svært, når jeg bliver konfronteret med
folk, der altid har været kristne, men ikke tror på det arbejde,
Gud gør gennem ASSI. For eksempel har de svært ved at tro
på, at Gud kan vælge at bruge mennesker, der ikke er ordine
rede præster i sit arbejde, eller at vi nogle gange døber 200 nye
kristne på en måned. Det har de aldrig oplevet før.

Hvad giver dig energien til at fortsætte?

Når nye disciple, nye kirker og nye ledere begynder at blive flere
og at høre deres vidnesbyrd, når de begynder at opleve Guds
hjælp i deres dagligliv. Og at opleve Guds arbejde på de mest
fjendtlige steder.

ALBANIEN
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Frivillige hos Mission Possible

Mission Possible har haft udenlandske frivillige med på
sommerlejre siden 2008. Nogle gange er de frivillige ekstra
hænder, andre gange sætter de gang i nye selvstændige
aktiviteter. Begge parter får mulighed for at knytte et særligt
bånd, og de frivillige får en personlig indsigt i den fattigdom
og de problemer, som er børnenes og deres familiers hver
dag. Mission Possible modtager med stor glæde frivillige,
så længe de selv medbringer en leder, som kan tage sig af
dem og deres del af programmet.

En ganske særlig


sommerlejr

Hvert år arrangerer Mission Possible sommerlejr for
mellem 300 og 400 børn fra fattige familier. Lejren
drives af organisationens ungdomsgruppe og får ofte
besøg af frivillige udefra. 20-årige Elvira Salva fortæller
om sin første sommerlejr som frivillig.
Sammen med de andre unge i Mission Possibles ungdoms
gruppe brugte jeg fire uger på at give 360 børn fra Bathores
fattige hjem en særlig oplevelse. Børnene var afsted hver
formiddag en uge ad gangen på skift og var delt op i hold,
som fik navne inspireret af åndens frugter: Glæde, tålmodighed,
venlighed, tro, fred og tilbedelse.
Ungdomsgruppen havde sammen med Mission Possibles an
satte forberedt en farverig uge for børnene med det formål at
underholde dem og samtidig lære dem en masse nye ting gen
nem tegning, maling, dans og spil. Og sidst, men ikke mindst,
fik børnene på lejren også serveret sund mad, som jeg var med
til at lave.
Hver dag var der fælles tilbedelse og bibelundervisning. Det
foregik ved hjælp af små teaterstykker, som vi havde forberedt,
og hver dag sluttede vi af med at lære børnene et bibelvers.
Dagens øvrige aktiviteter var arrangeret som konkurrencer for
at få børnene til at gøre sig ekstra umage.

Besøg fra England

Den sidste uge på sommerlejren var noget helt særligt, fordi

vi fik besøg af en gruppe frivillige fra Bristol i England. Selvom
vi ikke alle kunne tale engelsk med dem, så blev vi rigtig gode
venner, og de delte en masse nye ideer og lege med os, som vi
kunne bruge på vores sommerlejr.
En af de dage vores nye engelske venner var hos os, tog vi ud
og besøgte nogle af børnenes familier sammen med dem for
at høre deres svære historier og bede med dem. Blandt andet
besøgte vi Behije Hasa, der bor i et hus lavet af blik og pap og
andre forefaldende materialer sammen med sin mand, som har
et handicap og deres tre store børn.
Behije forsørger hele familien alene, så de er meget fattige, men
de havde det pænt og rent. Dog var loftet i børnenes værelse
ved at falde helt sammen. Vi bad sammen med familien, og
Behije erklærede stolt, at hendes datter Antonella, som deltog i
sommerlejren, beder hver dag.

En hjælpende hånd

Den sidste dag spurgte vores engelske venner, om der var
noget særligt, vi kunne tænke os at få hjælp til, og det blev en
stemmigt vedtaget, at vi skulle gøre noget særligt for at muntre
de små børn op. Det gjorde de så ved at male de bare vægge
i de to små børnehavelokaler. De mere talentfulde malede fine
billeder, og andre malede muren udenfor. Hvor blev de små
overraskede, da de kom mandag morgen og så, hvor fine deres
lokaler var blevet.

Født igen til et nyt liv

For mig personligt skete en af de vigtigste begivenheder i mit
liv, mens vores engelske frivillige var på besøg. En af aftnerne
afsluttede vi med et ungdomsmøde fyldt med vidnesbyrd,
ord fra biblen, bøn og fællesskab, sjov og leg. Lederen for de
engelske frivillige kaldte os sammen for at bede, og han spurgte
os, om de måtte lægge deres hænder på vores skuldre og bad
os om at åbne vore hjerter for denne bøn.
Mens de andre bad for problemer og andre udfordringer, som
vi står med i vores hverdag, mærkede jeg nogle helt nye og
anderledes følelser. Jeg kunne næsten ikke sige noget på grund
af de mange følelser, men jeg tog mod til mig og stillede mig
op foran de andre og spurgte dem, om de ville bede for min
frelse, og for at min sjæl kunne modtage den.
Trods mine egne stærke følelser, vil jeg aldrig glemme den
glæde, jeg tydeligt kunne læse i de andres øjne, da de slog ring
omkring mig og sammen bad for min frelse.
Siden da er det frø, som blev plantet vokset, næret dagligt af
Biblens ord. Jeg vil gerne sig tak til Gud, mine venner i ung
domsgruppen og de engelske frivillige for at have ledt mig på
vej til et rigere liv.
Det viste sig, at én af de familier, de engelske frivillige
besøgte, havde en lille dreng med handicap. Ham
blev der også bedt for og leget med.

Her bor familien Hasa, hvis datter Antonella deltog i sommerlejren.

RUSLAND
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Fakta:
Det kristne russiske band Drusjki
har ni frivillige, som deltager i
koncerter og selv laver events.
Nogle har arbejde ved siden af
og kommer gratis, nogle får en
mindre betaling.
Derudover får de frivillige mad og
transport.

Hvis ingen havde hjulpet mig,



var jeg død nu

Valera Odintsov var tæt på at dø af sit stofmisbrug, da
en tidligere misbruger viste ham en vej ud. I dag hjælper
han Drusjki med at forhindre unge i at blive narkomaner.

ingen havde hjulpet mig, var jeg helt sikkert død nu. Så da Gera
(forsanger i Drusjki, red.) spurgte, om jeg ville hjælpe Drusjki,
blev jeg glad.”

Til hverdag arbejder Valera Odintsov som leder af et rehabili
teringscenter for stof- og alkoholmisbrugere. I sin fritid hjælper
han frivilligt til ved Drusjkis koncerter. Her hjælper han unge
med at indse sandheden om stoffer, og det er han god til. Der
er styrke og overtalelseskraft i hans ord kombineret med et
stærkt ønske om at hjælpe unge mennesker, så de ikke bliver
fanget i afhængighedsfælden.

Frivillig med Drusjki

Valeras motivation er blandt andet hans egen fortid som stof
misbruger. Hans mor døde i en bilulykke, da han var 14 år, og i
den svære tid, der fulgte, prøvede han for første gang heroin.
Herefter levede Valera som
narkoman i mere end 10 år
Valeras motivation er blandt andet
med forgiftninger, sygdom
og kriminalitet. Men for cirka
hans egen fortid som stofmisbruger
fem år siden mødte han en
tidligere narkoman, som hjalp
ham med at blive indlagt på et kristent rehabiliteringscenter,
droppe stofferne og finde et nyt liv med Jesus. Her mødte
han også Drusjki, som kom på centret for at spille og tale med
patienterne.
Om sin motivation for at være frivillig siger Valera: ”Jeg vil prøve
at forhindre, at unge mennesker begår de fejl, jeg begik. Hvis

Først tog Valera med til et af de seminarer, som Gera og hans
kone Lucy arrangerer for frivillige, og herefter begyndte han
stille og roligt at engagere sig mere og mere i selve koncer
terne. I dag er han endda selv begyndt at tage ud og synge
og tale med unge. ”Jeg har lært et par sange, og sammen

med min ven Gena, der også arbejder
på rehabiliteringscentret, leder jeg en
gruppe for narkomaner og alkoholikere,
der har svært ved at finde vejen ud af
deres misbrug, men som gerne vil have
et nyt liv. Vi mødes hjemme hos et af
gruppens medlemmer hver onsdag,
hvor vi læser i biblen, beder, synger og
drikker te.”

Nogle af medlemmerne vælger hen ad
vejen at komme til rehabiliteringscentret
og blive behandlet.

Helet af at hjælpe andre

Valera føler, at hans engagement ikke
blot giver de unge noget, selv bliver han
helt konkret helet af koncerterne. ”Jeg
er HIV-smittet og før i tiden lå mine tal

Det koster gennemsnitligt 550 kr.
at afholde en koncert mod stoffer.

meget højt. Men i januar, da jeg var til
undersøgelse, sagde lægen, at mine tal
var blevet meget bedre. Det overraskede
ham meget. Jeg er sikker på, det hæn
ger sammen med mit arbejde med de
unge.”
Valera spiller guitar, og fornyligt forærede
Drusjki ham en ny god guitar, som tegn
på deres støtte til Valeras voksende en
gagement. ”Jeg er meget glad for den.
Jeg øver mig på den og er faktisk selv
begyndt at skrive sange,” fortæller Valera.

Valera sammen med Drusjki og nogle af de unge,
som de hjælper gennem deres koncerter.
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Sådan støtter du Aktiv Mission
14.800 KRONERS REGLEN

BRUG NETBANK

Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 4130108121

Nyt fra

 Aktiv Mission
Mød Aktiv Mission i Mariager

Aktiv Mission deltager i Sommercamp i Mariager.
Mød generalsekretær René Hartzner rundt
omkring på campen og få en snak om Aktiv
Missions arbejde ude i verden.

Lederrejse til Indien
I uge 42 rejser René Hartzner til Indien for at vise det revolutionerende
arbejde, der gøres gennem Aktiv Missions samarbejdspartner ASSI. I
Aktiv Mission ønsker vi, at ledere og præster fra danske kirker med vision
for kirkevækst tager med på denne rejse både for at inspirere til vækst i
Danmark og for at få støtte til arbejdet i Indien.

Det var et særligt øjeblik, da hele salen
sammen bad for Drusjkis arbejde.

Bed for:

– at flere må blive frivillige
i projektlandene

BRUG BETALINGSSERVICE

AKTIV MISSION
– hjælp til liv

Tænk langsigtet og brug Betalingsservice. Ved at støtte Aktiv
Mission med et fast beløb hver måned, hvert kvartal, hvert
halve eller hele år gør du det lettere for os at planlægge vores
arbejde fremover. Det er en billig og enkel løsning – både for
dig og for Aktiv Mission.

BLIV KIRKEPARTNER

Er din kirke interesseret i at blive partner med en kirke i et af
Aktiv Missions samarbejdslande?
Så kontakt projektkoordinator Vibeke Førrisdahl på 39 61 20
12 eller vibeke.forrisdahl@missioneast.org

ARV OG TESTAMENTE

For mange er det rart at
vide, at deres virke rækker
længere end deres egen
levetid. Derfor vælger de
at testamentere en pengegave til et godt formål.
En sådan gave har fremtiden i sig, fordi den giver
os mulighed for at dele
evangeliet med endnu
flere mennesker – også
fremover.
Ring til Aktiv Mission og få
gratis vejledning.

Har din kirke en leder, som vil med til Indien? Så er der stadig enkelte
ledige pladser. I kan kontakte projektleder Vibeke Førrisdahl på adressen
vibeke.forrisdahl@aktivmission.org

BS-tilmeldingsblanket

Vellykket årsmøde i Karlslunde
Aktiv Mission afholdt et velbesøgt og
stemningsfuldt årsmøde i Karlslunde
Strandkirke d. 16. marts 2014.
Som vanligt deltog det russiske band
Drusjki. Denne gang havde bandet
medbragt en særlig gæst og frivillig
poeten Arkady Bushin.

BRUG GIROKORT

Brug girokortet på næste side eller indbetal din gave på
gironummer: 60080852

Giver du en almindelig pengegave til Aktiv Mission, kan du
trække op til 14.800 kr. fra på selvangivelsen. Ønsker du at
give et større beløb, kan du opnå fradrag ved at tegne et
gavebrev. Kontakt Aktiv Mission, hvis du vil vide mere.

Kuponen sendes til: Aktiv Mission, Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup
Kuponen må gerne kopieres, hvis du ønsker ikke at klippe i bladet

Navn
Adresse
Rejsen giver en unik mulighed for at opleve Aktiv Missions arbejde i
Indien på første hånd og for at møde mange af de mennesker, hvis liv
er blevet ændret gennem ASSIs arbejde.

– at de frivillige møder Gud
gennem deres arbejde

– at Aktiv Missions tur til
Indien må være til inspiration

Beløb

Postnr.
Email

By

Overførsel

Pengeinstitut
Bankkonto reg. nr.

Kontonr.

Fra dato

CPR nr.

-

Støt Aktiv Mission

Dato

Underskrift

100 kr.

300 kr.

600 kr.

Andet beløb		

kr.

Hver måned		

Hvert kvartal

Hvert halve år

Hvert år

Støt et bestemt land
Nej tak, jeg ønsker ikke takkebrev

Overførsel fra kontonummer
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INDBETALING
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RetuRneRes ved vaRig adResseændRing

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

PP

DANMARK

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Giro 6 00 80 852

Giro 6 00 80 852

Aktiv Mission

Aktiv Mission
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Præstens klumme

De frivillige er kirkens overlevelse
Af: sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen, Karlslunde Strandkirke

Der findes ingen kirke uden frivillighed! Hvorfor? Jo, fordi det
er i frivilligheden, vi finder iveren og nerven i den kirkelige
mission: At lede mennesker til Kristus.
Denne påstand kan lyde meget kategorisk og forsimplet,
men jeg er overbevist om, at der ligger en nøgle til kirkens
overlevelseskraft i dens frivillighed. Selvfølgelig er det ikke
uden betydning at ansætte præster, sognemedhjælpere,
kirkemusikere, kordegne og kirketjenere. Selvfølgelig er det
ikke uden betydning at have en kassebeholdning, hvor det

er muligt at betale sig til og fra opgaver. Og dette angår fol
kekirken såvel som andre kirker. Men det ligger i kirkens DNA,
at den er drevet frem af frivillige hænder og hjerter, som giver
af deres tid og penge.
Som præst har jeg brug for at blive mindet om, hvad det
er for en opgave, vi som kirke har for øje; for løn, status og
magtsyge er de største farer ved at være ansat i en kirke. Det
er de frivillige, som kalder mig tilbage til kirkens mission. Ja,
de frivillige er kirkens overlevelse.

