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VELKOMMEN
TIL ET NYT BLAD

- og vi er parat, ja vi sidder på ’nåle’ for at kunne nå længere.
AKO kalder på dig, ja, du som læser og/eller hører dette:

Højaktuelt:

Jeg udfordrer dig: Vil du adlyde Mesterens kald - og melde dig som partner
for at sponsorere en af vore evangelister- f.eks. Sri Lanka, der er klar til at plante nye menigheder. - i en af de tusinder af landsbyer, hvor evangeliet endnu ikke er blevet forkyndt.

Kære læsere
Det er NU vi skal handle. Det er NU, at det stadig er DAG. Det er NU!

Behov- Fra minimum 25€ for en ung, enlig evangelist, der støttes lidt af modermenigheden derude.
- Til en hel familie fra 50€ -100 € - Familien flytter til landsbyen for at tjene midt i blandt
borgerne der.

Der skal plantes, der skal vandes – og da giver Gud VÆKSTEN
Gud har undervist hele jordens befolkning- gang på gang.
Holder Gud regnen tilbage, da gror intet. Var der ikke ’kernekraft’ indbygget i al sæd, ville intet liv vokse og gro.

GØR følgende:
1. Meld dig via vores hjemmeside www.activemission.dk

Guds ord er kerner, indeholdende kernekraft.
Når ordet bliver sået i god jordbund, da spirer det og vokser og bærer frugt.
Men hvis Ordet ligger på lager og ikke spredes ud, da kan Ordet ikke skabe liv.
Sædemanden går ind på lageret, tager portioner af sæden(kernerne) og strør dem så ud på markerne. Nu gælder det
jordbundens beskaffenhed, nu gælder det vand og varme.
Gud har sagt til os: Jeg lader igen Helligånden falde som dug over hele jorden – blandt alle mennesker – og da bliver
der god jordbund, og når Ordet forkyndes, falder det i god jord – og spirer.
AKO er vidne til en fantastisk udvikling af menighedsplantninger – først igangsat i Rumænien i 90-erne, så kom Nepal
og Sri Lanka i nullerne – (2005 og fremad)

2. Vælg fanebladet ’Støt’ - Vælg knappen ’Bliv partner’
- Vælg beløb
- Tryk for: betalingsservice konto
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3. Ring eller send en mail til undertegnede på tlf: 23952386 - Mail: soeren.viftrup@gmail.com
- Fortæl, hvem/hvad du har valgt at støtte
- Jeg vil sende dig en bekræftelse og – snarest muligt, billede og andre data, samt en video
hilsen

Active Mission – er den ene gren af AKO’s globale virke.
Du kan vælge at støtte Sri Lanka bibelskoles genstart NU med beløb 200, 500 – pr måned eller
frit valg af beløb

Vores hovedformål er at adlyde Guds kald til:
1. BØN at bede Ham sende arbejdere ud til ’HØSTEN’ - 				

BØN

2. Kalde og udruste sådanne arbejdere - 						

BIBELSKOLE

3. Efteruddanne ved at gennemføre -						

SEMINARER

- Regionale, nationale og internationale samlinger,for at inspirere og opmuntre

4. Sende arbejderne ud – støtte deres underhold -				

KOLOFON

BESØG

- Vi kalder på Givertjenesten fra hundreder af familier og enlige, der kan støtte med fast beløb hver måned.

MELD dig I skaren af givere
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Mens du beder: Herre, send arbejdere ud til din HØST
kan du hermed også blive en del af svaret:
NEMLIG: støt en arbejder, der er villig/klar til at plante

ACTIVE MISSION er den missionale afdeling af AKO (Landsorganisationen AKTIVE
KRISTNES OMSORGSARBEJDE)
AKO - Sekretariatet
Vardevej 106, 7100 Vejle
Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-14

Telefon: 23952386 /93872386
Email: kontor@activecaring.dk
Formand: Søren Viftrup, Vejle
soeren.viftrup@gmail.com
Bogholder: Knud Andersen, ka@ako.dk
Bladredaktion:
Søren Viftrup, Knud Erik Palmelund,

Fia Thrane (layout)
Bladet udkommer i 500 eksemplarer
Giv en gave
via hjemmesiden
www.activemission.dk
eller på konto: 1551-4545689372
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Aktuelle reflektioner over
tidens tegn
Vores rasende forbrugsmønstre har i årtier iværksat
en stigende forurening af miljøet, og konsekvenserne er katastrofale. Kapitalens ækle fjæs: ”grådighed”
– hamrer løs for at få milliardprofit, ja, endda stjæle
og røve ved højlys dag – og uden samvittighedsnag.
Kapitalkoncentrationer har ingen selvfølgelig moral, men
til gengæld en iboende, umættelig hunger efter mere.
De svageste nationer og befolkningsgrupper franarres
deres ressourcer og efterlades med surogater og fattigdom, sult, sygdom, pest, arbejdsløshed og en deraf
følgende afværger-reaktion ved at migrere til de lande,
der huser goderne. Emigrationen sker med livet som
indsats og minder om gnuernes vandring i Centralafrika.

- v/Søren Viftrup

Luften forurenes i voldsom fart og truer klimaets balance.

Kollektiv Fornægtelse
De seneste hundrede års voksende fornægtelse af den skabende Gud, har medført en opblomstring af afgudsdyrkelse, narcisisme, individualisme, blind tiltro til en gammel kending: Jeg kan selv,
- jeg vil selv, jeg vil ikke vide af nogen skabende Gud, så
jeg iklæder mig en dragt med påskrevet logo: ’Videnskab’.
Jeg udgiver alle mine ønsker og teser og efter nogen tid
ophøjer jeg teserne til ’viden’. Derefter rundsendes dette
over alle medier (med statsstøtte) til alle nationer. Kendte, etiske og moralske værdier udråbes som ’snerrende
bånd’, thi ’der findes ingen sandhed.’ Enhver må selv
skabe sine værdier. (Anarkismens ABC i nutidig dragt)
I nogle stater er der indført navneforandring på åbenlys
mord: Man må begå provokeret abort indtil fødselstermin. – Det fuldbårne barn har mistet retten til at leve sit
liv.
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AKO – active mission og active caring bygger på Biblens
forkyndelse og Guds vejledning gennem de mere end 40
forfattere, der har formuleret, hvad Helligånden indgav/
vejledte dem til at skrive. Både gammel og ny testamente omtaler, at Gud har sat tider.
Siden Pinsedag har vi været i evangeliets
tidshusholdning. En tid, hvor evangeliet skal forkyndes
for alle folkeslag og etniske grupper, - og så skal enden
komme.
Ovennævnte er blot et uddrag af de signaler, som vi må
betragte som ’tidens tegn’.
Med alt dette i mente, vil jeg her citere fra: Bogen,
(Bibelen på hverdagsdansk) - Joels Bog kap. 3, 1-5:

Husker du indlægget fra professor Sløk i 1970’erne. I
Jyllandsposten skrev han et indlæg hvori han forsøgte at råbe danskerne op: Han sagde nemlig. ”Jeg vil
gerne fremsætte et alternativ til provokeret abort. Lad
alle børn blive født, men når de er blevet 12 år, kan man
se, hvem der har behandlingskrævende sygdomme, handicaps og andre uønskede udfordringer. Så kan man frasortere de uønskede ved at give dem en indsprøjtning.
Så kommer vi af dem, vi udnævner til mindreværdige og
dømmer til at mister livet.”

Forræderi

Forbrugerismen har benyttet sig af olien til at lave plastik
til emballering af næsten alle varegrupper. Og nu kæmper
vi med vand- og havforurening i mega-koncentrationer.

AKO - Aktive missions fundament

Endelig vil jeg påpege det seneste bidrag til forvanskning
og fordrejning af livsvilkår,– givet af Det danske Bibelselskab. DNA- Den ny Aftale, er udkommet med bevidste fordrejninger af grundskriften: I ny testamente vil man ikke
skrive ”Israel” om det jødiske folk, men jødiske byer. – Erstatningsteologiens skæve ansigt er fuldt genkendelig.
Israel skal ikke ha’ fair behandling. Antisemitismens skamløse fjæs træder nu frem i oversættelsen af Guds Ord. Den
radikale, muslimske verdens bedrag overfor deres egne
landsmænd siden 1948, skal forsat omskrives til anklage
mod Israel for at ville håndhæve retten til det land, som
siden Balfour-eklæringen i 1917 og Bermont aftalen i 1920,
ellers har været nedfældet i stormagtsaftaler som en erkendt og tilkendt ret for det jødiske folk. Det er forstemmende, ja - oprørende.
Bed for Israls fred og frelse

DER ER BRUG FOR DIN STØTTE
Støt Active Mission’s arbejde via vores
hjemmeside
www.activemission.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank:

AKO konto: 1551-4545689372

Derefter vil jeg sende min Ånd over alle mennesker.
Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal få
min vilje åbenbaret i drømme, mens jeres unge skal se den
i visioner
Selv over slaver vil jeg udgyde min Ånd, både over mænd
og kvinder; og jeg vil lade varsler og tegn ske på himlen og
jorden: - blod, ild og røgsøjler.
Solen skal formørkes, og månen skal blive rød som blod,
før Herrens store og frygtelige dag kommer. (Dommen
over nationerne)
Men enhver, som kalder på Herren for at få hjælp, skal
frelses.
På Zions bjerg og i Jerusalem skal der være frelse.
Vi er et pænt stykke inde i den epoke, som her omtales
Epoken: De sidste tider. -En af flere fremhævede begivenheder er: Dommen over nationerne.

En epoke, måske årtier med det sidste,
omfattende kald til alle folkeslag.
Nogle glimt fra Ny Testamentes skrifter:
Jesus underviser disciplene i tiden fra hans opstandelse og til hans Himmelfart.
Jeg minder her om Markus 16, 15-18:
Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling:
Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for
alle menneskene.
Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst.
Men den, som ikke tror, vil blive dømt.
Og disse tegn skal følge dem, der tror: med fuldmagt
fra mig skal de drive dæmoner ud, de skal tale med nye
tunger (andre sprog) og hvis de kommer til at tage på
slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke
gift, vil det heller ikke skade dem.
Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver
helbredt.

Vi læser i Ap.gj. kap. 1, vers 4 til 8 - Under den sidste
dags samvær – og under et måltid med fællesskab og
ivrig samtale, siger Jesus:
”I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget
det, som Faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer
om. Johannes døbte med vand, men I vil om ganske få
dage blive døbt med Helligånden.”
Mens de var sammen, spurgte de ham: ”Herre, er tiden
nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige?”
Jesus svarede: ”Det tilkommer ikke jer at få kendskab
til de tidspunkter, som Faderen i sin almagt har fastsat. M e n, I skal modtage en ny kraft, når Helligånden
kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om
mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, helt til
verdens ende.”

I Paulus brev til Thessalonikerne kap. 5 uddyber han forholdene omkring Jesu Genkomst. Jo, siger Paulus, alle ved I
jo, at Herrens dag dommer uventet. Men så fortæller han videre: Det er som med en fødende kvinde: Pludselig starter
veerne – og så…er tiden inde.
Men I, som tror på Kristus, lever jo ikke i uvidenhed og mørke, og derfor vil denne dag ikke overrumple jer. Vær blot
årvågne.
Husk, det er jo Guds hensigt at vi/de, som tror, skal få det evige liv gennem Jesus Kristus, vores Herre. Jesus døde og
opstod for os, for at vi kan få det samme opstandelsesliv, som han har, hvad enten vi sover eller er vågne på det tidspunkt, han kommer.

Kontakt gerne Søren Viftrup, for mere information Tlf: 23952386
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Moldova

Rumænien

Her et uddrag fra nyhedsbrev medeo Juni, fra Charlotte og Johannes, Pilgrim
International

- et land i knæ

Landet er i knæ -lukket ned. Forholdene har stor lighed
med Nepal, fordi også her i Rumænien er millioner af
mennesker blevet migranter, - nomader, der ustandselig
søger efter næste måltid. Mere end 5 millioner rumænere
er migranter, rejser til- eller bor midlertidig i vesteuropæiske lande for at finde jobs, men da også Vesteuropa er
ramt af pandemien og grænser er lukkede, ja så er jobs
også forsvundet.
Ang. Vores udviklingsprojekt i Mindresti, står færdiggørelsen af byggefasen i stampe. Ingen penge til at købe
isolation, varmeanlæg o.s.v. og – man må ikke bare køre
afsted. Skal du på en tur – et ærinde – så skal du hjemmefra skrive en lille køreseddel: Planlagt afgang ca. kl. 10,
kører fra A til B, videre til Metro for at købe mad - og så

hjem - forventer hjemkomst ca. kl. 13.
Hvis du bliver antruffet uden en sådan medbragt ’tur-beskrivelse’ over forventet færden, vil du kunne få en stor
bøde, såfremt politiet standser dig.
Da en husmor opdagede at en af grisene i
indelukket, var ved at slippe fri og løbe væk.
Løb husmoderen efter for at fange grisen.
Politiet kom uheldigvis forbi – standsede og forlangte at
se omtalte ’tur-beskrivelse’, - ja, så havde hun ingen, og
blev på stedet pålagt en større bøde. Desværre er dette
ikke en vandrehistorie, ej heller en molbohistorie, men
glimt fra det virkelige liv.

– Kom gennem søstermenigheden i Vicovu de Jos. Menigheden
opdagede vores kamp for at bygge
multihuset færdigt. AKO havde lukkede genbrug under coronakrisen,
- bl.a. deraf mangel på likviditet. De
mange lokale frivillige måtte i lang
tid ikke foretage sig noget på byggeriet.

Nu forsøger vi så at rejse midler til at købe Gastank (skal
stå ude) og anlæg til montering ved bagindgangen. Alt er
forberedt til denne montering.
En transport er sendt afsted fra Dk.(Nødhjælpsgården i
Ø.Vandet) medbringende flot, om end brugte køkkenelementer, Stole, borde, Lydanlæg o.m.m.
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center havde arrangeret
en ”Moldova dag”. Tak
til alle som deltog og var
med. Vi havde en rigtig god
dag med masser af input,
bøn og fælleskab. Vi takker
Gud for vores netværk på
tværs af kirkeskel og for
jer, som i mange år trofast
har været vores partnere i
dette arbejde. Uden jeres
støtte, medleven, bøn,
besøg og input var arbejdet ikke lykkedes. Tak også
til Kirken i Vejle for
deres indsats med
dette arrangement.
Tilbage i Moldova
holdt vi et stort
ungdoms stævne
med 100 deltagere.
Det var 3 fantastiske
dage, med liv, begejstring for Jesus og
rigtig god undervisning. Vi oplever et kald
til at udfordre de unge til at

fordybe sig i Ordet, troen,
kaldet og Jesus. Stævnet
sluttede den 7. marts og d.
11 blev landet lukket ned
- ingen Covid-19 tilfælde
under stævnet!!
”Pilgrim House” har under
hele karantænen været
hjem for 7 unge piger.

Nepal

Miraklet fra himlen

Men da der kom en lille åbning for
arbejderne, kom nogle fra kirken
i Vicovu de Jos og så vores udfordring. En mand donerede et større
beløb. Kirken sendte 2 håndværkerteams. Udvendig isolering blev
gennemført, der blev pudset og
der blev malet. Indvendig gik man i gang på 1.sal og færdiggjorde vægge og lofte. For os alle var og er dette en
gave fra Himlen. Pris ske Gud.

Kære Venner.
Her en hilsen fra arbejde
her i Moldova. Vi adlød
ikke udenrigsministeriets
opfordring til alle danskere
om at ”komme hjem”.. Vi
er jo hjemme herude.. Alt
er vel, vi har det godt, har
ikke været syge, og vi har
vænnet os til lockdown,
social distancering, masker,
karantæne, håndsprit osv.,
men vi ser, at der er lys
forude. Vi håber grænserne
snart bliver åbnet, så man
igen kan bevæge sig frit. Der
er en del, vi meget gerne vil
besøge…
Indtil da, må Gud velsigne &
bevare jer!!

I Moldova skinner solen,
der er høj himmel, og landet er begyndt at åbne op
efter 10-ugers lockdown.
Skoler og børnehaver er
stadig lukket, gudstjenester må kun foregå udendørs
på kirkens territorium,
men forretninger, markeder osv er åbne igen – med
masker og håndsprit!!! Der
er til dags dato registreret
5000 tilfælde af smittede
og 175 døde. Det har været
hårdt for det lille land.
Lockdown har betydet
store tab for mange. Børn
som vokser op i belastede
hjem har været afskåret fra
kontakt med skole, hvor
de også var garanteret et
måltid mad. Forældre som
lever fra dagløn til dagløn
er blevet efterladt uden
indkomst....
Vi var i DK lige før det hele
lukkede, hvor vores hjemmemenighed, Vejle Kirke-

- alvorligt opråb

& første svar alleredse ultimo juni
GCPN Global church Planting- Nepal er nået langt ud over
bjerge og dale – landsbyer og storbyer.
MEN - Covid-19 har også sat sit præg i tiden fra marts 2020
og vil sikkert være fortsat meget påtrængende og barskt
for befolkningen.
Et håndværkerteam med Plik i spidsen måtte udsætte deres tidl. planlagte tur for at montere køkken og lyd. Og
vi venter og vi venter – på, at grænserne og landene kan
lukke op.
Følg os også på Facebook.www.facebook.com/Active-Missionv/Søren V

ramt. Jeg har kendt Raj Kumar personlig siden 2007 - men
også han er alvorlig ramt. Hårdt ramt. Hvad skal han sige
til alle de tusinder af ny kristne, der lider under forholdene.? - og hvad skal han sige til alle, gode naboer i samme
situation?

Landet er lukket kraftigt ned – familier skal blive hjemme
– og må kun gå ud 2 gange om 1 time, 2-3 gange om ugen
– og kun for at hente madvarer o.l.
De mange migrantarbejdere har mistet jobs og kan ikke
få andet job før på den anden side af pandemien.
Ingen penge, ingen mad. Ja, sulten er i høj grad blevet
en uvelkommen gæst. Og familierne er trykket, usikre, bange, og mange kan slet ikke se lys forude. Her
er ingen velfærd, ingen offentlig støtte – No nothing.
Raj Kumar har sent os en video om forholdene til Kirkecenteret i Vejle, (som jo bærer den økonomiske del af
Grace Bible School.) Da jeg så videoen, - blev jeg voldsom
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Raj Kumar prøver at holde telefonkontakt med de mange
nye menighedsplantere og pastorer. Og det er godt. Men,
frygten for fremtiden, sulten i maven – hos børnene, ja
hos alle – det ryster både nationen, lokalsamfundet og
enkeltpersoner. Glem dem ikke i forbøn.

Løft dem op for Gud i bøn. Løft hele nationen.
AKO overfører penge til vores dygtige sekretær i Katmandu: Samjhana. Sammen med Purnima, Raj Kumar, og
dygtige ledere, fik de hurtigt formidlet den første økonomisk hjælp på den aller bedste måde.

Ingen kan hjælpe alle,

Tusinde tak for mange gaver i juni til ris.
- De rakte til 260 familier!

MEN rigtig mange af os i de rige lande,
kan godt undvære et beløb til 1 eller flere i

Menigheden i Trincomalee
I det nordøstlige hjørne af Sri Lanka befinder der sig en
apostolsk menighed.
Menigheden er en blandet flok af mange børn, en del
kvinder og enkelte mænd – en menighed på ca. 50 medlemmer.
Menigheden ledes af pastor Yogarajah – en leder som vi
gennem en række år har støttet da han for år tilbage fik
vision for at flytte til området og plante en menighed.

nød.

Nu er der en velfungerende menighed som vokser stille
og roligt år for år. Menigheden holder til hos en af menighedens medlemmer. Kirken er en tilbygning til det hus,
der ligger på grunden.

Vi vil gerne række ud med penge så de mange kirker kan købe og distribuere madvarer.
Men penge gror ikke i min baghave.- Så vi er afhængig af Herren og af Hans kald til hver enkelt.
Situationen er virkelig slem i så mange lande. Ja, man kan
let fristes til at give op p.g.a. omfanget.

Siden bombeangrebet i Sri Lanka i påsken 2019 er der sket
mange ændringer i den måde, som gudstjenester kan
gennemføres på.

AKO’s virke i Nepal fortsætter med menighedsplantning
og sociale projekter – men vi kan ikke rejse derud foreløbig.

Politiet anbefaler kirkerne om ikke at holde gudstjenester – officielt fordi der er fare for nye bombeangreb;
måske lige så meget for at lægge de kristne hindringer i
vejen for at mødes!

Tusinder og atter tusinder af nepalesere vil dø i disse og i kommende måneder – som resultat af Covid-19. Smitten forventes at peake medio august.

Brev fra Yogarajah

Sri Lanka

Menighedsplantninger
Der er flere måder at håndtere nye menighedsplantninger i Sri Lanka.

- Evangalister sendes ud
Generelt
På den netop offentliggjorte oversigt over forfulgte
kristne fra OPEN DOORS ligger Sri Lanka på en 30.
plads – det er en forværring fra sidste års plads som
nummer 46.
Det er især buddhistiske munke som står bag de
mange overgreb på kristne. Der sker overfald på
præster, overgreb rettes mod hele menigheder, der
kan opleve at der bliver kastet med sten mod dem. I
værre tilfælde bliver kirken brændt ned.
Buddhister, der har konverteret til kristendom, udsættes for et voldsomt pres for at afsværge kristendommen igen.
I påsken 2019 blev kristne kirker og hoteller angrebet
af islamiske terrorister med 253 døde som resultat.
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Siden denne terrorhandling er det kun blevet værre
for de kristne. Myndighederne anbefaler de kristne
ikke at holde gudstjenester – dels af frygt for nye angreb, dels for at chikanere de kristnes gudstjenester.
Mange kirker trodser forbuddet og holder gudstjenester alligevel, men en del af menighedens medlemmer bliver borte af frygt.
Skolebørn på Sri Lanka bliver undervist alene i buddhisme og hinduisme – så der er brug
for kirkerne og et solidt børnearbejde for at
også de mindste kan få lov at høre om Jesus.
Der er brug for bøn for de
kristnes situation på Sri Lanka

En måde er at plante menigheder ved at udsende en pastor til et område, hvor der samtidig skal investeres i køb
af grund, bygning af kirke samt løn til menighedsplanteren.
I menigheden i Trincomalee har man besluttet at gennemføre gudstjenester, men de bliver nødt til at være
stille – ingen højlydt sang og musik; ingen høj tale.
Nogle fra menigheden er angste for at møde til gudstjeneste, så i sådanne tilfælde tager pastoren på besøg i
hjem, hvor der så afholdes bedemøder.
Et stort ønske for menigheden gik i december måned i opfyldelse. Der blev købt en grund, så menigheden kan komme i gang med at bygge egen kirkebygning. AKO har lovet
at betale i alt euro 5.000 til projektet. Men der er brug for
yderligere midler før der står en funktionsdygtig kirke!
I sit julebrev til AKO takker Yogarajah for al den støtte han
allerede har fået og også for fremtidig støtte.
Han støttes også fremover af Active Mission. Han er en af
Guds udsendte høstarbejdere, og han arbejder utrætteligt på at udbrede evangeliet i et vanskeligt område domineret af muslimer og hinduer.

Det har vi gjort i tilfældet med pastor Yogarajah i Trincomalee, men det er en ret kostbar måde at plante nye
menigheder på.
Der er også den mulighed at give en form for løn til en
pastor, der allerede bor og har et levebrød i et område.
Den form for menighedsplantning er ikke så kostbar som
førstnævnte, men alligevel skal der en del midler til for at
holde menighedslivet i gang og vokse.
AKO har siden 2019 benyttet en helt tredje måde for menighedsplantning.
Denne form fungerer på den måde, at der i en støtte kirke
findes en eller flere personer, som har den tjeneste, at de
hver søndag efter gudstjenesten i egen kirke, drager til en
anden del af storbyen eller til en landsby, og her holder
gudstjeneste for den lille menighed – måske en husmenighed.
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Vi har fra 2019 indgået en aftale om at støtte 10 sådanne menighedsplantere.
De får hver for sig 10 euro (kroner 75) om måneden for denne tjeneste, som er til stor velsignelse for både den kirke,
der sender menighedsplanteren og for den lille menighed, som nu kan holde gudstjeneste hver søndag. Den ret lille
omkostning på kr. 75, går primært til at dække menighedsplanterens transportudgifter.
Der er et kæmpe behov for sådanne ordninger. Guds ord bliver forkyndt til tro og omvendelse – så vil du være med til,
at vi sammen med Den Apostolske Kirke i Sri Lanka kan sende endnu flere ud på missionsmarken?
For 75 kroner om måneden kan du sende en ud.
En af dem, der planter menigheder på denne måde,
er pastor Saman Dilroy bosiddende i Nikaweratiya i
den nordvestlige del af Sri
Lanka. Saman har ansvaret
for 3 menighedsplantninger ud fra sin egen menighed.
En anden er pastor Hansamal; han har påbegyndt
en menighedsplantning ud
fra moderkirken i Wellawatha i et område kaldet
Salawa.
Her betjener han en menighed bestående
at p.t. 3 familier,
der mødes for
at lovsynge og
høre Guds ord.

hans vision at bruge meget
mere tid sammen med denne lille, nye menighed.
Ud over at forkynde fra bibelen for de voksne, ser
han frem til at udvikle børnearbejdet. Og netop børnearbejdet i menighederne
er af stor betydning, fordi der ikke må undervises
i kristendom i skolerne.

Igennem en årrække har vi haft ansat Niroshani som
AKO’s sekretær på Sri Lanka.
Det er hendes opgaver:
• At sørge for kommunikation mellem Apostolic Church
Sri Lanka og AKO. Vi har brug for information om arbejdet
i Sri Lanka generelt og for særlig information om de forskellige aktiviteter, som vi støtter.
• At drage omsorg for, at de støttemidler, som AKO
sender til Sri Lanka bliver videresendt til de rette formål. I
den forbindelse skal hun også sørge for at indhente kvitteringer, som modtager skal underskrive i forbindelse
med, at de modtager støtten
• At udarbejde regnskabet for vores aktiviteter og indsats på Sri Lanka.
Hun løser denne opgave for os forbilledligt og vi har til
hensigt at fortsætte samarbejdet i de kommende år.
Niroshani får 75 euro om måneden, til hende, hendes
mand Shehan og deres 3 børn.
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Der er brug for en indsats for at genskabe og udbygge fællesskabet menighederne, pastorerne, ledere og
landsledelse imellem.
Vi hører dette råb om hjælp og vil gøre en indsats for at kunne samle midler til at afholde
en pastor- og lederkonference i 2020.

Der er brug for at den enkelte pastor modtager undervisning.
Der er brug for at sammenhængskraften
styrkes gennem fælles oplevelser.
v/KEP
En tredje er pastor Wijaya
Kanthan som en nat i en
drøm fik et syn om, at hun
skulle gå ind i tjenesten for
Guds rige.

Pastor Saman Dilroy & familie

AKO-sekretær Niroshani Fernando

Den apostolske kirke på Sri Lanka har gennem de senere år været udfordret på sammenhængskraft. Der har været
nogen utilfredshed med fællesskabet og nogle kirker har forladt fællesskabet.

Der er brug for at fællesskabet bliver fornyet.

Børnene lærer kun om Jesus hvis de hører om det
derhjemme eller de kommer i en menighed.

Hansamal
ser
store muligheder for at mange
flere kommer
til tro, og det er

Pastorkonference

Pastor Wijaya Kanthan

Han tog på bibelskole, blev
gift og begyndte sin tjeneste; først med en deltidstjeneste siden blev han ansat
på fuld tid.Han har allerede
plantet flere menigheder
og hans vision er, at der skal
plantes mindst en ny menighed hvert år. Vil du være
med til at bære hans vision?

Der er brug for at den enkelte pastor og leder får en mulighed for at vedligeholde og
udbygge netværk.
Du kan også med bøn og økonomisk støtte
være en del af denne opgave.

Støtte til undervisning
AKO har gennem en årrække støttet pastorer og ledere
med et bidrag til deres uddannelse. Midlerne er brugt til
at betale undervisningsgebyrer og lærebøger.
I 2020 vil vi fortsat støtte undervisningstilbud, der gør de
støttede bedre i stand til at modtage den undervisning,
der er til gavn for deres virke.
Vi støtter fremadrettet 2 personer:
• Sujini Fernando
• Robert Perera

Shehan Fernando
– vores kontaktperson i 13 år – er nu leder af Apostolic
Church, SriLanka, indsat som landsleder her i februar 2020.
Han er veluddannet, visionær, bibelskoleleder i mange år,
pastor og menighedsplanter i 5 år og med stor passion og
brand i hjertet for menighedsplantning. Vi har en løbende
dialog om udvikling af kirken og er inviteret til at stå med
i de forandringsprocesser, der re nødvendige for at møde
dagens morgendagens befolkningsgruppe.
De sociale udfordringer er enorme, - det buddhistiske regimes pres øges, - og midt i dette står vi sammen med kirken
i dens kamp for at brede evangeliet ud til den store befolkning i landet. Sri Lanka er en meget smuk ø, et smukt og
farverigt land med utrolig stor biodiversitet – påfugle og
elefanter spankulerer på arealerne, vi passerer i bil.
v/SV

Vi modtager jævnligt information om deres studieforløb
fra vores sekretær Niroshani samt fra personerne selv,
som sender deres taknemmelig til dem, der støtter.

Børnearbejde
Børnearbejdet på Sri Lanka er en meget vigtig del af
kirkens arbejde. Børn på Sri Lanka bliver kun undervist
i hinduisme og buddhisme, så kendskab til Jesus får du
kun gennem deres kristne forældre eller gennem kirkernes børnearbejde.
Sujini Fernando har gennem mange år haft ansvar for
børnearbejdet i flere kirker og på børnekonferencer, hvor
kun utrætteligt gennem leg og forkyndelse får budskabet
om Jesus frem til børnene.
Hun er blevet bedt om at påtage sig tjenesten som ansvarlig for børnearbejdet på landsplan fra 2020. En stor
opgave som vi tror på hun vil varetage på bedste vis.
Men bed med hende om Guds beskyttelse over hende og
tjenesten – som nævnt er modstanden mod de kristne
vokset meget i de senere år.
Børnearbejdet kan hurtigt blive et emne, som fremkalder
chikane og forfølgelse.
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Menighedsplantere & Evangelister

- aktuel støttet af Active Mission
Rumænien

Raj Kumar Rana Bhat
Anugraha Ashis Church
Nepal

Sangkhai Tamang
Anughara Ashis Church
Napal

Samjhana Ranabhat
Anugraha Ashis Church
Nepal

Aitalal Praja
Bittakuni Church
Nepal

Støt en menighedsplanter
Du kan støtte en af vores menighedsplantere via bank overførsel eller MobilPay
Bankoverførsel:
Danske bank - Reg. nummer: 1551 Bankkonto: 4545689372

Danut
Chilisceni church m.fl.
Rumænien

Gorgan Mihai
Corjeuti Crisan church
Rumænien

Cosmin Abuziloaia
Diakon i Mindresti
Rumænien

Scrobinta
Baranca Hudesti church
Rumænien

MobilPay:

Kumar Praja
Immanuel Church
Nepal

Nepal

Active missiom - Rumænien		

111444		

Avtive mission - Nepal			

111427

Active mission - Sri lanka		

110060
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Hvis du ønsker fradrag har vi brug for dit cpr. nummer i kommentar feltet

Sri Lanka

Bir Bahadur Praja
Pabitra Ghotame Church,
Nepal

Gunga Bahadur Gurung
Prakash Church,
Nepal

Deepak Rai
Prakash Church (Daughter Church)
Nepal

Jeevan Shing Dhami
Dharampur Church
Nepal
Shehan Fernando
wellawatta church
Sri Lanka
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Niroshani Fernando
Wellawatta church
Sri Lanka

Sujini
Søndagsskole pioner
Sri Lanka

Pastor Roberts
Colombo
Sri Lanka
13

Ledende samarbejdspartnere i
Rumænien - Her nogle af de aktuelle

Yugoraja & hustru
Trincomalee church
Sri Lanka

Janaka muthukotuwa
Anuradapurq
Sri Lanka

R. Vijaya Kanthan
Apostolic church
Amunuwewq
Sri Lanka

M. Akilan Shagar
Apostolic church
Horaha
Sri Lanka

Dana & Costica Macoveiciuc
leder Ako centeret i Lisaura
Koordinerer mission og social
indsats
Distribuere årligt 500 m3
nødhjælp

Saman Dilroy
Boraluwewa
Sri Lanka

Vinsan Amos
Apostolic Church
Punkuduthevu
Sri Lanka

Robert Silva
Kalawana
Sri Lanka

Raveenthian Kalep
Mannar
Sri Lanka

P. Sundharalingam
Kilinochi
Sri Lanka

Hansamal
Salawa
Sri Lanka

Ansvarlig for AKO lager i
Dumbravitia
Koordinerer mission og social
indsats

Octav Axinte
Ledende præst i Elim, Botosani
Mangeårig ansvarlig for AKO
menighedsplantning
Fmd. for RomAgra

Malaka Wijesinghe
Sri Lanka
Dinu og Anca Gaina

Nicu Gafencu

Ion Axente

Ledere af Fundatia

Pastor i Iasi

Pastor i Mindresti

Ansvarlig for AKO Camp i
Cimpulung - mm.

leder for menighedsplantning i
Victoria området

Ansvarlig for byggeri af
multihuset

Radu & Maria Gaina

Remus Abuziloaia

Pastor sangkhai
Sri Lanka
Leder af ”maskinstation”
i Ibanesti
Distripuere nødhjælp
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Soltuzu Aurel
Pastor og område leder

Diakon og ass. pastor i Mindresti
Rumænien
Ansv. for RomAgrar
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Vision & håb for

Vision & håb for

Salig er de, der erkender deres afhængighed af Gud, for de skal
få del i Guds Rige (Matt. 5,3)

MOLDOVA

Kloden har nu i 4 måneder gennemlevet en krise af historiske dimensioner- og vi er ikke kommet igennem
endnu. – Dog er vi her i Danmark
utrolig langt – alt iberegnet.
Hvad har vi måttet erkende i den forløbne periode?
•

•

At vi kan lukkes ned – kan spærres inde –kan lukkes ude fra fællesskab
kan tvinges ud bort fra arbejdspladsen og kan miste ’sikker’ indtjening.

Ingen – ej heller de skarpeste hjerner, ej heller de mægtigste
kvinder
og
mænd..
-Nej, ingen kunne komme med forløsende svar og slet ikke bare styre
udenom!
De mægted’ ej det mindste blad, at
sætte på en nælde.

RUMÆNIEN
Udviklingsprojektet MULTIHUS i
Mindresti. -færdigmonteres, indvies
og tages i brug. 5 landsbyers befolkning deltager og venter med spænding.
Kirken derude vokser hastigt og flytter til de nye lokaler for kirkens aktiviteter
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Jorden er proppet med himmel,
Gud brænder i hver eneste busk.
Men kun den, der ser det,
tager skoene af De andre sidder der bare
og plukker brombær
Elisabeth Barrett Browning.

Vores vidunderlige skaber, vores
Himmelske Far, - kalder med toner,
der vibrerer i alt det skabte.
Gud kalder på sit skaberværk, kalder
på den ypperste af alle skabninger,
mennesket. Han kalder i alle nationer
og han kalder igennem alle tænkelige
virkemidler. Jo, jorden er proppet af
himmel.
Nu lyder kaldet til os alle vegne:
Kom, kom og vær med i en verdensomspændende
bevægelse,
der bringer håb, bringer liv, bringer forsoning og bringer hjælp.

Evangeliet er på en og samme tid
både jordnær og himmelråbende aktuel. – Uanset mange sidder og plukker brombær.
Fra mit hjerte lyder der en udfordring
og en opfordring til enhver, som læser eller hører disse ord:

•

Støtte udviklingen af Pilgrim Int.
arbejde.

•

Sende transporter.

•

Støtte udsatte familier.

•

Team-ture.

•

Pigehjem.

Slip alle dine forbehold. Grib Guds udstrakte hånd. Gå ind i Guds nærhed,
- erkend, at du er afhængig af Ham.
Og giv Ham så dit JA til at tage imod
Hans Gave (Johs.ev. 1,12)
Gaven indeholder: Invitation til at
være fuldgyldig datter og søn hos
den levende Gud.
Og dernæst en udfordring, et kald:
Tag del i at bringe invitationen ud til
jordens ende
Gud vil vise dig, hvad du kan gøre.
GØR DET.

AKO kalder på mænd og kvinder, der melder sig til tjeneste.
Kontakt os på sekretariatet. Jeg deler gerne samtaler om hvorledes du
kan blive en vigtig faktor for at bringe andre ind i Guds Rige.

Kommuneplanet styrker børnenes
skolegang og forebygger ’drop out’

•

•

Iværksætter-projekter kickstartes.

•

Menighedsplantning

Ring på 23952386 – eller skriv på min
email. – eller benyt Whats App.

•

Sommerlejre for børn fra fattige
familier.

•

Træning

•

•

Team-ture

Kan du ’give et år’ på sekretariatet – og hjælpe os der, - ring”

•

Basal social hjælp til de fattigste
– gennem AKO-Mothercare og
gennem AKO’s mange
transporter

•

Indgå aktivt i at hverve medlemmer, partnere – ud fra dit aktuelle bosted.

•

Ønsker du at starte en Genbrugsbutik - For at rejse penge menighedsplantninger i vore focuslande. Ring!

•

Ønsker du at give et månedlig
beløb. Ring for at – høre vore
muligheder for at connecte dig
med høstarbejdet.

Opgradering af undervisningsudstyr i skoler.

•

•

Velkommen til at blive medlem og lær os at kende:
Send SMS til 1217 med ordet: AKO
– så bliver du vejledt direkte på
skærmen.
Du kan også ringe til os –
så hjælper vi gerne.

Kontakt:
Mail : soeren.viftrup@gmail.com
		ft@ako.dk
Tlf: 		
		

23952386 - Søren
93872386 - Fia
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Generalforsamling 2020
NEPAL
•

Så er det igen ved at være tid til den årlige generalforsamling.
Fredag d. 25 september 2020

Landsby-udviklings-projekter på
tegne brættet -blive til virkelighed i bjergene.
Forventninger til samarbejdet
med DMR-U v/ Daniel styrket,
omend corona-krisen har forsinket tilgangen mindst et halvt år.

Program

•

Fortsat støtte med sække af ris.

19:00

•

Udsende, støtte og efteruddanne evangelister.

•

•

Team-ture.

Spisning kl. 18,00 - HUSK tilmelding senest d. 18 september
Mødet starter kl. 19.00 - ca. 21.30

Velkomst v/SV
- Sang

19:10

Indledning

19:15
		

Generalforsamling
- Valg af dirigent

• Formandens beretning, v/ Søren Viftrup
• Godkendelse af regnskab v/ Knud Andersen
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af revisor

Sri Lanka
•

Genstart af bibelskolen.

•

Struktur-tilretning i den aktive, apostolske kirke.

•

Følge og støtte udsendte evangelister og menighedsplantere.

•

Herunder den nye landsleder for
børnekirkens arbejde i Sri Lanka’s 70
menigheder.

Gratis testamente til AKO
med ”DOKUMENT 24”
Donation via testamente
Du kan oprette dit testamente med donation
til AKO, via virksomheden Dokument 24.
Testamentet er gratis, når det indeholder en
donation til os. Det er muligt at tale med
eller skrive til Dokument 24, hvis du ønsker
juridisk rådgivning i forbindelse,

• Indkomne forslag- Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Evt.
20:15

Kaffe - efter generalfor samlingen

20:45

Nyt fra lokalforeninger

med oprettelsen.
www.dokument24.dk
ALT I TRYKSAGER / VISITKORT / FOLDERE / LØSBLADE / HÆFTER / PLAKATER / BANNERE / BØGER / ROLL-UPS M.M.

- Der er plads til spørgsmål til alle
		

lokalgrupper
- Glimt af ’Morgendagen

21:30

TRYKSAGER
HAR ALDRIG

Tak - og god tur hjem

Tilmelding på mail eller tlf:

VÆRET BILLIGERE

mail: soeren.viftrup@gmail.com
tlf: 23952386
eller
mail: ft@ako.dk
tlf: 93872386

FLYERS
A6, FARVETRYK

753-,
K.

0 ST

2.00

VISITKORT
215-,
FARVETRYK

.
STKK.
5000ST
50

FOLDERE
-,
1.374
M65, FARVETRYK

1.000

.

STK

PLAKATER
941-,
A2, FARVETRYK

K.

250 ST

Sujini er vores søndagsskole pioner
TLF. 87 303 303 · INFO@LASERTRYK.DK
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AKO’s Bestyrelse

Formand:

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Søren Viftrup, Vejle

Flemming Philip, Sønderborg

Gunner Andersen, Thisted

soeren.viftrup@gmail.com

philip@c.dk

bodilgumse@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:

Helle Ploug, Horsens

Bjarke Schmidt, Sønderborg

Karsten Bjørnestad, Odense

helleovervadploug@gmail.com

bjarke.privat@gmail.com

karsten@bjoernestad.dk

Fokus på partnerskaber
På vores hjemmeside er alle vores projekter udførligt beskrevet og det er muligt at øremærke sit bidrag til et konkret
projekt. Udover øremærkede bidrag er vi meget afhængige
af vores trofaste partnere, som støtter organisationen og
dermed giver os handlefrihed og grobund til at udvikle og
lave nye tiltag.

på 500 kr. hver måned.

100 nye partnere

Hvis du endnu ikke er partner, vil vi bede dig overveje at blive
det. Du kan se hvordan du opretter et partnerskab via vores
hjemmeside www.activemission.dk. Det er nemt og enkelt.

Et af vores mål for 2019 er at få 100 nye partnere, som vil
støtte Active Mission med et fast beløb hver måned. Vi har
inddelt vores partnerskaber i tre kategorier, hvor man kan
vælge et bronze partnerskab på 100 kr. hver måned, et sølv
partnerskab på 250 kr. hver måned eller et guld partnerskab

Som partner vil du være med til at sikre kontinuitet i vores
arbejde og gøre det muligt at lægge langsigtede planer med
hensyn til kapacitetsopbygningen de steder, hvor vi arbejder. Du er med til at ændre livsvilkårene blandt mennesker,
der lever under håbløse omstændigheder.

Din støtte er fradragsberettiget ifølge ligningslovens § 8a og
du kan til enhver tid opsige dit partnerskab enten telefonisk
eller skriftligt.

ER DU MED? SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDS E-MAIL
Tilmeld dig via www.activemission.dk
SÅDAN STØTTER DU
Støt Active missions arbejde via vores
hjemmeside www.activemission.dk
eller overfør til vores konto i Danske
Bank: AKO konto: 1551-4545689372

- For yderligere information kontakt Søren Viftrup på tlf: 23952386
AKO er godkendt efter ligningslovens
§8A og §12 stk. 3 d.v.s. gaver er fradragsberettigede og der kan oprettes
gavebreve.

Bliv medlem:
Kontingent: kr. 50,- årligt pr. person
kr. 100,- pr. husstand (hjemmeboende børn over 18 år)

