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- fortsættes næste side...

Siden sidst har jeg været i Danmark i 
nogle måneder, for at besøge familie, 
arbejde for at tjene penge og for at 
bygge relationer og netværke, så støtte 
til vores tjeneste og arbejde øges. Jeg 
fik drukket mange kopper kaffe rundt 
hos venner. Jeg takker for dejligt fæl-
lesskab og for de mange skulderklap 
og opmuntringer, Tanya og jeg har fået. 
Dejligt at mærke når hjerterne hos jer er 
varme og brænder. 

Jeg fik også mulighed for at besøge 
nogle kirker og fortælle om arbejdet, og 
det var både dejligt at opleve, hvor de-
jligt det er at holde gudstjeneste uden 
coronarestriktioner og så omsider få lov 
at mødes med folk og fortælle om arbe-
jdet foran en forsamling. Her i Kasakh-
stan er vores kirkebygning midlertidigt 
lukket pga. istandsættelse og før det 
var den lukket pga. Corona. 

ved Tanya og Allan Smith

for jeres varme 
modtagelse 

På min tilbagerejse her til Kasakhstan, 
var jeg en uge i Georgien, og besøgte 
kirken i Batumi og pastor Elguja 
en uges tid. Vi var ude at se på en 
byggegrund til at bygge et fremtidigt 
retrætecenter for kristne ledere. Et sted 
lidt uden for Batumi med en fantastisk 
udsigt ud over havet. Men grunden 
har senere vist sig ikke at være egnet 
til byggeri, og derfor leder jeg, min ven 
pastor Ivan og Elguja videre efter et 
sted, som er egnet til formålet. 
Behovet for et retrætested er mild-
est talt ENORMT, da mange kristne 
ledere er tæt på at være udkørte, eller 
udbrændte og har brug for genopret-
ning og også ferie hvile til at komme 
ovenpå igen. Problemet kendes også 
i Danmark med udbrændte, stressede 
og trætte kristne ledere, men i Central 
Asien (og også i Batumi området som 
er en muslimsk republik i Georgien) 
kommer forfølgelse, trusler og pres fra 
muslimer bare oven i, og gør problemet 
endnu større.  

Tak 

Fik bil som gave til Georgien
Mens jeg var i Danmark, fik 
jeg også tilbudt en bil til mis-
sionsarbejdet. Bilen fik jeg og 
giveren kørt til Hamburg, hvor 
den blev sendt i en container 
med skib i Georgien, hvor den 
skal tjene kirken i byen Batumi 
og i menighedsplantning i 
regionen for at nå ”fredags-
folket” med evangeliet.

- på besøg i Lykkeskær Bedehus

På besøg i KirkeCenter Livets Kilde
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Geogien

- talte i Georgien....

Mange kristne i Danmark som kender 
mig, og kender til arbejdet her i 
Kasakhstan, og har nok en ide om 
hvad jeg og Tanya laver her, men ikke 
alle kender til dybden og omfanget. 
Missionsarbejdet har nemlig ændret 
sig igennem årene, og er vokset sig 
større med tiden. Det skyldtes bla. mit 
samarbejde med Dansk Europamission 
(DEM) gennem en årrække. 

Ja, en god nyhed, som jeg fik lige før 
min afgang fra Danmark, er, at jeg har 
fået godkendt min ansøgninger om 
midler til 3 nye projekter hos DEM. 

Egentligt er det ikke mig, som står som 
ansøger til projekterne, men jeg har 
hjulpet lederne af de 3 projekter med 
at lave ansøgningerne, og ofte er det 
ikke så simpelt som det måske lyder.

Nye projekter styrker mission 
i Central-Asien

- bil på vej til Georgien via Tyskland

De 3 projekter har 
følgende formål:
1) Projekt Koldsmedning, som er et 
”hjælp til selvhjælps projekt” til støtte for 
økonomisk trængt kirke i Kasakhstan. 
2) Projekt ”poser med håb” (mad til 
fattige børnefamilier) i Usbekistan, som 
allerede har haft stor virkning, og hvor 
igennem rigtig mange mennesker er 
kommet til tro på Jesus. 
3) Hjælp til udgifter til forsvarsadvokater 
til forfulgte kirker. 
Mange kender DEM igennem årene helt 
tilbage til bibelsmugling i H.K Nerskovs 
tid, og organisationen bliver tit sammen-
lignet med organisationen Åbne Døre, 
som også gør et godt arbejde, og som 
også har som hovedformål at støtte og 
hjælpe forfulgte kristne i verden. Dog 
adskiller de to organisationer, i min optik, 
sig lidt fra hinanden, da DEM har et 
missionerede aspekt i sig, med en stærk 
vision for menighedsplantning i de mus-
limske lande. Denne vision går helt i tråd 
med min vision. Så derfor sætter jeg stor 
pris på dette samarbejde.  - pastorsamling i VestKasakhstan



Min tjeneste består i dag af 
hovedsageligt to dele. 
1) Jeg har ansvar for, koordinerer 
og tilser mange DEM-finansierede 
projekter.  

2) Jeg støtte og hjælper pastorer 
og menighedsplantere igennem 
min mentortjeneste, og min erfar-
ing igennem årene. 
Hvis de lykkes bedre i deres liv og 
tjeneste, så er min tjeneste lykk-
edes, plejer jeg at sige.

Jeg har lavet et lille overblik over 
projekterne her i Central Asien 
som jeg tilser og er mentor for:

Lige nu er der fem projek-
ter Kasakhstan, som jeg 
tilser på vegne af Dansk 
Europamission:
1) Projekt Præsteuddannelse for 
kristne ledere. Projektet foregår i to 
byer i Kasakhstan. 

2) Projekt ”poser med håb” (mad 
til fattige børnefamilier) i fire byer i 
Kasakhstan.

3) Rehabiliteringscenter, landbrug-
sprojekt og hjælp-til-selvhjælp-
sprojekt.

4) Et nyt, hjælp-til-selvhjælpspro-
jekt (Projekt Koldsmedning) til 
støtte for en økonomisk trængt 
kirke.

5) Hjælp til forfulgte kristne og 
kirker (støtte til forsvarsadvokater 
m.m.)

Derudover tilser jeg to projekter i 
Usbekistan: Et med fængselsmis-
sion, og et med uddeling af mad til 
fattige. I Kirgisistan og Tadsjikistan 
tilser jeg et projekt for socialt ud-
satte piger.

Ud over disse projekter støtter jeg 
også min ven Ivan (hjælper ham) 
i hans tjeneste, fx med at pleje 
og bygge relationer til partnere 
for kirkernes missionsarbejde i 
Central-Asien, og så tjener jeg 
også som mentor for pastorer og 
menighedsplantere i tjeneste. 

I øjeblikket støtter jeg 12 pastorer 
i Kasakhstan med mentortjeneste. 
Tre pastorer i Usbekistan, to pa-
storer i Kirgisistan, og en pastor i 
Georgien. Disse 18 pastorer er jeg 
i kontakt med næsten hver uge. 
Ud over disse har jeg også kontakt 
med og støtter mange flere pas-
torer og menighedsplantere her i 
Central-Asien med råd, samtaler 
og besøg. Med andre ord er mit 
netværk meget stort, og ofte har 
jeg også rådgivet andre typer mis-
sionsarbejde her i regionen, som 
har haft brug for assistance. 

Det arbejder vi med i dag

- 3 pastore her i vest Kasakhstan foran kirke-
byggeri i byen Aktau

- Præstesamling i Almaty oktober 2021 - stedet hvor præstesamling i Almaty holdes i  oktober 2021

INDBLIK:

- billedet her er fra Georgien
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Vær med til at bede for

9 - 18 oktober er jeg, Allan, 
i Almaty, Kasakhstan. 
Først for at hjælpe Ivan i 
nogle dage, derefter med 
til pastorsamling i bjergene uden for Almaty, og så 
sammen med pastor ægtepar fra Usbekistan.

I November skal jeg muligvis til London på vegne af 
kirkerne i Kasakhstan for at besøge en af vores part-
nerorganisationer inden for menighedsplantning.

29/10 - 5/11 Vores familie er i Almaty.
5/11 - 13/11 Vores familie er i Usbekistan.
13/11 Tanya og børnene tilbage til Aktobe.
14/11 Jeg flyver til London.
14/11 - 22/11 Jeg er i London.
23/11 - 29/11 Allan i Danmark.
30/11 - 7/12 Allan i Georgien eller Kirgisistan.
7/12 Allan tilbage i Aktobe.

Planer:

Jeg har i dette nyhedsbrev på hjertet 
at nævne at følgende behov, som I 
gerne må bede for:
1) Der er akut brug for at støtte et krist-
ent Rehabiliteringsarbejde, for stof- og 
alkoholmisbrugere, som har 20 beboere 
og en medarbejder. Rehabarbejdet 
består at to rehab centre som ligger 
5 km fra hinanden, hvoraf det ene er 
et landbrugsprojekt. Behovet er 3000 
kr. om måneden i støtte i 8 mdr. frem 
til sommeren 2022. Dette skyldes at 
kirkernes økonomi er ekstremt trængt 
her under Coronapandemien pga. man-
glende indtægter. Det har betydet, at de 
ikke er i stand til at støtte rehabarbejdet 
med midler, som de ellers har gjort. Støt-
ten skal bruges til at få rehabarbejdet til 
at overleve, og hjælpe mange flere.

2) At Gud må gøre et mirakel så vi kan 
fået et retrætecenter uden for Central-
Asien, og også et retrætested her i 
Central Asien.

MobilePay 43950 - skriv ”Kasakhstan” eller ”Allan og Tanya”
Ønskes fradrag skal CPR-nr. oplyses til Apostolsk Kirkes Mission.

Via lokale kirker: 
Ølgod Menighedscenter, Livets Kilde Esbjerg og Varde, 
Thisted Bibel- & Missions-center, The PowerHouse Rødekro, 
Silkeborg Frikirke, Teglgårdskirken eller via en anden lokal kirke 
i Apostolsk Kirke i Danmark. -

Via Apostolsk Kirkes Mission: 
Konto: 1569-2056666 - Mærk din gave: ”Allan Kasakhstan”St
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Vær med til 
at bede for:


