
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 2021 må regne med dig.

AIDS Cares arbejde blev i 2020 også
påvirket af  COVID-19 situationen. Selvom
der blev lukket for at køre mellem provinser,
så blev vi ikke påvirket af dette, da vores
lokale projektledere og volontører kunne

besøge børn og familier i deres nærområde.
Behovet for hjælp til madvarer har været
meget større, da mange af vores familier har
mistet deres indkomstgrundlag.

Tak for en god julegave så vi 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 2020

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 familier i Thailand og Myanmar

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

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...

Glædelig Jul



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

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2018 hjælpe 150-
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 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, men også
andre fra lokalsamfundet.

Vores julefester er en oplagt mulighed for at
have fællesskab og for at forkynde julens evan-
gelium.

Der er altid 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.

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

Ialt forventer vi op mod 300 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.

Giv en julegave
via Mobile Pay 93620 eller

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

ønsker skattefradrag for din gave)

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

AIDS Care Julefester 2020 -
din mulighed for at gøre en forskel.

Der skal pakkes mange julegaver ind til ca. 300 mennesker



 Dette årlige møde er en vigtig del af

AIDS Cares arbejde og har bl.a. til formål at

skabe samhørighed og fællesskab på tværs af

de geografisk adskilte arbejdssteder.

Som altid, når thailændere mødes, så var

der konkurrencer og lege samt god thai-

landsk mad.

Tak for forbøn for alle medarbejdere og

volontører - de har brug for din forbøn og

støtte. De står ofte i vanskelige situationer.

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra

salg af kort og

gaveposer vil AIDS

Care i 2018 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

Hvert år i oktober måned samles AIDS Care

medarbejdere og volontører til en dag, hvor

der er undervisning, fællesskab og bøn.

I år var det den 16. oktober og ialt 21 med-

arbejdere og volontører kom til Chiang Mai.

Alle fik en opdatering på HIV-situationen i

Thailand og fik bibelundervisning.

De forskellige AIDS Care projekter delte de

udfordringer og problemer, som de møder, og

der var bøn for dette.

Nogle af AIDS Care's medarbejdere og volontører

AIDS Care ReunionAIDS Care Reunion

 Børnelejr i Mae Sai

I oktober måned organiserede Chalor i Mae

Sai en børnelejr, hvor også AIDS Care børnene

deltog.

Et af  AIDS Care børnene, Venus, hjælper

Chalor med at undervise i søndagsskolen. Hun

er interesseret i at studere musik og teologi,

men har endnu ikke bestemt sig.

Tak for forbøn og støtte til AIDS Care's

arbejde i Mae Sai. Bed også for Venus og

hendes fremtidsplaner.

Venus fra Mae Sai



Der er foreløbig planlagt følgende

julefester i december 2020:

5. December
Julefest i AIDS Care, Hot
12. december
Julefest i AIDS Care, Doi Law
13. december
Julefest i AIDS Care, Chiang Mai
Mae Hong Son - I løbet af december

måned vil AIDS Care's lokale medarbej-

dere rejse til de fjernest liggende lands-

byer og holde julefester.

Derforuden arrangeres der julebesøg i

AIDS Care Chiang Dao, Pai, Mae Sai
og Mae Chaem.
Tak for forbøn og støtte for disse

vigtige arrangementer. Bed for alle de

praktiske forhold og alle involverede.

Den nye volontør i Mae Chaem, Mae On

(længst til højre på billedet), er så småt ved at

lære at kende de forskellige børn og voksne,

som AIDS Care hjælper i Mae Chaem.

Længst til venstre på billedet er Buupaa,

som er med i det lokale AIDS netværk. Hun

er til stor hjælp i AIDS Care, da hun kender

de børn og familier, som har størst behov.

I øjeblikket hjælper AIDS Care 8 børn og

familier i Mae Chaem, men der er flere børn

på vores liste, som venter på at blive en del

af AIDS Care's hjælpearbejde.

Tak for støtte så vi snarest kan tage disse

børn med i vores hjælpeprogram.

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 2020 på trods af  udfordringer p.g.a. COVID-19

• Tak Gud for et godt fællesskab blandt medarbejdere og volontører

• Bed for alle børn og deres familier

• Bed for de kommende AIDS Care julefester

• Bed for en god julegave i 2020 så økonomien balancerer

• Bed for forberedelserne med budgettet for 2021

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 Care

En far til et af  de børn AIDS Care

hjælper i Mae Chaem.

Julefester 2020

Billeder fra tidligere julefester

Ny volontør i Mae Chaem

NYT Mobile Pay
nummer

Vi har brug for en ekstra god
julegave for at få økonomien til at

hænge sammen.


