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...overalt, hvor strømmen kommer, 
bliver der liv. Ez.47
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Leder

Ryk tæt på 
Gud

Medens dette blad bliver skrevet, 
udvikler Coronakrisen sig eks-

plosivt, både i Danmark og i hele verden. 
Det er alvorligt og uoverskueligt, hvor 
mange ofre, der vil blive, og hvordan 
det vil påvirke os og vore liv i fremtiden. 
I Afrika, i de lande, vi arbejder i, får vi 
nødråb om hjælp til de mange udsatte 
og berørte mennesker. Gennem vore ud-
sendte missionærer, kirker og partnere, 
kan vi række ud og hjælpe. I dette blad 
opfordrer vi til at støtte vores indsats for 
ofrene for Coronavirus.

Regeringen og sundhedsmyndigheder-
ne fortæller os, at vi skal holde afstand, 
så smitten ikke breder sig. Det gør, at vi 
går i en ring uden om hinanden, når vi 
mødes. Det giver afstand, og på en mær-
kelig måde føler man sig næsten som en 
spedalsk. 

v. Torben Madsen, 
Daglig leder, IAS Danmark

Det minder om Bibelens tid, hvor spedal-
ske blev sendt ud af byen og blev isoleret 
fra den øvrige befolkning. 

Men det er nu, vi skal rykke tættere på 
Gud! Afstanden fra mennesker er ikke 
afstand fra Gud. Tværtimod! Jesus gik 
tæt på de spedalske imod al sædvane. 
Han viste, at Gud er tæt på den, der er 
i nød, er syg eller svag, ja selv den, der 
ikke fortjener Guds opmærksomhed eller 
hjælp. Jesus greb også ind og brød syg-
dommens magt og helbredte den syge! Vi 
må rykke tæt på Gud og tage imod hans 
trøst og hjælp, og tro på hans indgreb og 
beskyttelse overfor Coronavirusset.

Også i vores arbejde, må vi rykke tættere 
på Gud og på dem, der er i nød. Tak om 
du vil bede for IAS og støtte vores arbej-
de især lige nu!

 Organisation for Danske Mosaik kirker 
Arbejder i: Tanzania, Kenya, Etiopien, Uganda,
Sydsudan, Sudan, Nepal og Grækenland

 Mission v. Dorrit og Torben Madsen 
Betania Kirkecenters Ydremission, Blåhøj 
Arbejder i: Israel, Tanzania, Kenya og Etiopien.

På grund af COVID-19 epidemien i 
Danmark, er IAS generalforsamling 
udskudt til den 3. juni kl. 19:00, hvor

den vil blive afholdt online. Link 
til mødet vil blive udsendt til 

repræsentanterne og på IAS ś 
hjemmeside.

VIGTIG INFORMATION



IAS får nødråb fra flere af vores samar-
bejdspartnere om mangel på mad ifm. 
nedlukning pga. Corona-krisen.

I Afrika er der ikke det samme sikker-
hedsnet som i Danmark. Mange sulter 
i hjemmene fordi markederne lukker 
og familiens forsørgere bliver arbejds-
løse, da virksomhederne fyrer deres 
ansatte.

Vi vil gerne række ud til de værst 
ramte; mødre med små børn, ældre 
og syge.
Dit bidrag vil blive brugt med 
stor omtanke.

SMS teksten
’IAS’ til 1245
og støt med 100 kr. 

Støt med valgfrit 
beløb via MobilePay 
58742 med teksten 
’Corona’

eller se flere muligheder på
www.ias-danmark.dk/doner

STØT NU

På grund af COVID-19 epidemien i 
Danmark, er IAS generalforsamling 
udskudt til den 3. juni kl. 19:00, hvor

den vil blive afholdt online. Link 
til mødet vil blive udsendt til 

repræsentanterne og på IAS ś 
hjemmeside.

Indsamling til 
OFRE FOR
CORONAVIRUS
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Bro til et nyt liv

Abdi laver radio til muslimer i Østafrika. Det er et risikabelt arbej-
de, men mennesker kommer til tro. Deltagerne på Sommercamp i 
Mariager indsamlede sidste år 60.000 kr., som bliver brugt til at 
hjælpe forfulgte kristne til det nye liv. 

Nairobi, Kenya

Abdi er på mange måder en ganske 
almindelig mand. Han er 40 år, og han 
bor Nairobi i Kenya med sin kone og 
deres fire børn. Hans arbejde er dog 
ikke helt almindeligt. Han er radiomis-
sionær, der sender programmer til den 
muslimske verden i Kenya og de om-
kringliggende lande i Østafrika. Det har 
stor betydning for ham selv og familiens 
sikkerhed. De må jævnligt flytte fra sted 
til sted, og de skal i det hele taget være 
forsigtige. 

Det er forbundet med stor fare at 
missionere i den muslimske verden, 
men Abdi ønsker at bringe budskabet 
om Guds kærlighed og tilgivelse til den 
muslimske verden, som han selv kom-
mer fra. Gennem sin mor kom han til 
tro, og den tro vil han give videre. 
 
- Gennem radioprogrammerne bliver 
mange opmuntret, og nogle kommer til 

tro, fortæller Abdi.  
I mange muslimske miljøer er det ikke 
acceptabelt at forlade Islam. Derfor 
oplever de, der møder Kristus gennem 
Abdis radioprogrammer, ofte social ud-
stødelse, stigmatisering og forfølgelse. 
Nogle må flygte, fortæller Abdi.  

Det er vanskeligt at miste sin familie; 
ikke mindst i Afrika, hvor familien ud-
gør det sociale sikkerhedsnet:
- I Afrika er det vanskeligt at leve livet 
videre, når man mister sin familie. Når 
de mennesker, der er blevet kristne, får 
behov for hjælp, så ved de ikke, hvem de 
skal vende sig til. Derfor tager vi os også 
af familierne, siger Abdi. 

Erfaringen har vist, at der er behov for 
at knytte radioprogrammerne sammen 
med en konkret opfølgning i forhold til 
de mennesker, der kommer til tro. De er 
begyndt rejsen som kristne, men de har 

v. Henrik Gunnertoft
Freelancejournalist for
IAS Danmark

Abdi i radiostudiet



situation. Han anslår, at kun tre-fire af 
familierne er stærke nok til at klare sig 
selv. Resten har brug for hjælp og støtte. 
Mange har ikke bare behov for job, mad 

og et sted at bo. De kæmper også med 
psykiske men.
I løbet af de seneste to-tre år har Abdi 
oplevet større opbakning til de nye 
kristne fra de lokale kirker. Pengene 
er dog stadig små i forhold til behovet, 
og der er et stort behov for åndelig og 
økonomisk støtte til det arbejde, som 
han udfører.

Derfor blev der samlet ind til arbejdet 
på Sommercamp i Mariager 2019. I alt 
blev der samlet ca. 60.000 kroner ind. 
Stor tak for alle gaver! Pengene bliver 
brugt til at hjælpe familier på vejen til et 
nyt liv og hverdag som kristne i Kenya.●
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ikke nået destinationen endnu. De har 
brug for en ny familie, fortæller Abdi.
Når familien ikke er der til at støtte i 
krisesituationer, er det særligt vigtigt, at 
de nye kristne har færdigheder og job, 
så de kan klare sig selv. Det gælder ikke 
mindst for kvinderne, som kan være 
lette ofre for misbrug.  

-Vi hjælper dem med at skabe et nyt 
økonomisk livsgrundlag, og et nyt job, 
så de bliver i stand til at leve et nyt liv 
uden den støtte fra familien, som de 
var vant til. Det handler om hjælp til 
selvhjælp. 

Abdi har kontakt til 70 familier, som 
alle er kommet til tro gennem radioar-
bejdet, og som nu står i en meget sårbar 

 
      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Somalia’

#firstofallhope

Abdi i radiostudiet

En mor fortæller: ’Jeg har ofte beundret 
smykkerne i butikkerne og på markedet, 
når jeg gik forbi, men nu kan jeg selv 
designe og lave smykker, som jeg sælger. 
Indtægten har gjort, at jeg kan betale ud-
gifterne til at få min søn i skole og dække 
andre udgifter I hjemmet!’



IAS mission lyder sådan: ”IAS er sat 
i verden for at redde liv, skabe mulig-
hed for selvhjælp og give mennesker 
værdighed gennem forvandling, som 
går udover nødhjælp og udvikling”. Jeg 
elsker især det sidste, da det peger hen 
på den forvandling, der kommer, når et 
menneske tager imod Jesus og det liv, 
han giver!

For nogle måneder siden forlød det, 
at en sværm af græshopper ”af bibelsk 
dimension”, var på vej ned igennem Øst-
afrika, og at sværmen ville ødelægge alt 
på sin vej. Efter nogle uger hørte vi fra 
vores partnere i Somaliland, Etiopien og 
senere det nordlige Kenya, at sværmene 
bestod af millioner af store græshopper, 
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som fortærede alle afgrøder og efterlod 
landmændene med ødelagte marker og 
afgrøder. Det betyder for mange, at det, 
de skulle leve af i et helt år, er borte. 
Mange familier sulter allerede nu, og 
de har ingen såsæd eller indtægt til at 
købe ny såsæd for, for ikke at tale om 
det daglige brød. Der er behov for, at vi 
hjælper dem.

I Niger i Vestafrika lød der 
et nødråb fra et område, 
hvor mange flygtninge og 
lokale havde fået proble-
mer pga. mangel på rent 
drikkevand. Det lykkedes 
os at få støtte fra Novo 
Nordisk Fond til at løse 
problemet, så der nu er 
rent vand til alle. Desuden 
optimerer vi børnenes 
læring ved at give nye og 
forbedrede skolemateria-
ler (bøger, tavler osv.) og 
sørger for belysning. Der 

v. Torben Madsen
Daglig leder, IAS Danmark 

Hjælp os med at 
redde liv

At redde liv er allerhøjeste 
prioritet for os, også set ud 
fra et bibelsk perspektiv. Et 
af de ti bud lyder ganske 
enkelt: ”Du må ikke slå 
ihjel”. Derfor er det vigtigt 
at værne om mennesket, 
som af den ene eller anden 
grund, er i fare og nød. 

Niger, Vestafrika
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      IAS for Mosaik 
Konto nr. 9712 - 6270281824 eller 
Mobile Pay: 58742
Mærk: ‘Nødhjælp’

#firstofallhope

Børnene med er stilt hvorpå der står: ”Vi vasker hænderne med sæbe”

vil også blive stillet håndvaske op ved 
skolen, samt  latriner/toiletter, og bør-
nene bliver undervist i hygiejne.

Nu står vi så med Coronakrisen, som 
rammer ikke kun Danmark, men i 
endnu større omfang udviklingslan-
dene. Her forventes det, at krisen kan 
blive langt større end herhjemme, og 

den rammer de fattige 
og mest sårbare. IAS er 
tilstede i Østafrika, Vest-
afrika og i Afrikas horn. 
Jeg vil opfordre dig til at 
støtte og bakke IAS op, 
så meget som du kan, så 
vi kan redde liv! Tak ● Rent vand til alle
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v. Christoffer Wilki-Kurtzhals og Anna Maria Lausten Madsen 
som arbejder for IAS og Ung Mosaik

I vinterferien drog vi sammen med 8 
andre forventningsfulde unge til Kenya. 
Vi skulle besøge kirken FPFK Filadelfia 
og organisationen New Life Africa In-
ternational. Turens formål var at skabe 
relationer mellem danske og kenyanske 
unge samt at blive inspireret af hvordan 
integreret mission ser ud i Kenya. Turen 
var første studietur i samarbejdet mel-
lem IAS og Ung Mosaik, som skal enga-
gere flere unge i international mission. 

Dans, fodbold og fællesskab ud 
over grænser
Fra første dag, følte vi os enormt godt 
taget imod af vores kenyanske værter. 
Ved gudstjenesten blev vi budt velkom-
men med sang og dans. Varme smil og 
hilsner mødte os overalt – i Kenya er 
den besøgende en velsignelse. Gennem 
stoledans, fodbold og konkurrencer 
fik vi skabt relationer til kirkens unge. 
Vi oplevede et fællesskab på tværs af 
grænser og venskaber blev knyttet. Som 
en deltager sagde: ”Man følte sig som en 
stor familie!”. 

Forandrende møder 
Turen bød også på svære møder som 
rørte og forandrede os dybt. Særligt 
besøgene i en kirke i slummen, samt hos 
familier som boede på en losseplads var 
svære. Vi fik også lov til at dele liv med 
unge mødre på et kvindekrisecenter. Vi 
blev rørt af de svære livskår som disse 
mødre og familier lever under, men 
også af den overvældende gæstfrihed 
og styrke, som de udstrålede. Det blev 
nogle forandrende møder, hvor vi fik lov 
til at velsigne folk, men i høj grad også 
at lade os velsigne og forandre af dem, 
som vi mødte. Som en deltager beskrev 
det: ”Jeg endte med at komme hjem og 
oplevede, at jeg havde modtaget mere 
end hvad jeg havde givet.” 

Skal du med næste gang? 
Turen har været startskuddet til et godt 
samarbejde i Kenya. I 2021 arrangeres 
endnu en studietur og fra sommer af, er 
det muligt at rejse ud som volontør til 
Kenya. ●

Et fællesskab
på tværs af grænser

Se video fra turen
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Hjerte for de mest 
udsatte

Torben Madsen rundede med sin 60 års 
fødselsdag den 9. marts et skarpt hjør-
ne. Han har brugt det meste af sit liv på 
mission. Særligt de, der er mest udsatte 
og har allermest brug for hjælp, har han 
et hjerte for at nå ud til.  

Henrik Gunnertoft Bojsen har skrevet 
dette tilbageblik om Torben Madsen. 
Torben har Afrika og mission i blodet 
som få.  Han er vokset op i Tanzania 
som missionærbarn. Fra han var blot 
to år gammel, har han boet i Afrika, og 
han har brugt stort set lige så meget af 
sit liv i Afrika som i Danmark. 

Han har et særligt hjerte for de mest 
udsatte. I 1999 fik Torben et kald til at 
arbejde med somalierne i Afrikas Horn. 
Arbejdet begyndte i et partnerskab med 
hjælpeorganisationen IAS i Sverige, 
hvilket blev startskuddet til en selv-

stændig IAS-organisation i Danmark. 
Den har Torben stået i spidsen for siden 
slutningen af år 2000. IAS kæmper for
verdens mest udsatte. Det sker typisk i 
partnerskab med kirker i Danmark og i 
Afrika.
IAS har i dag ni ansatte i Danmark, 
som gennemfører aktiviteter i ni lande 
primært i Østafrika. Organisationen 
har også arbejdet i blandt andet i lande i 
Sydamerika og Asien.

På den måde har Torben taget stafetten 
videre fra sine forældre, Anne-Lise og 
Peter Løbner-Madsen. 
- Mine forældre har helt fra starten lært 
mig at leve et liv i tro; både i forhold til 
liv, kald og økonomi. Jeg har lært, at 
man ikke kan regne den ud, men må 
stole på Gud. Et styrende princip for 
mig, er, at jeg skal gøre det, jeg kan, og 
så må Gud gøre det, jeg ikke kan. 

v. Henrik Gunnertoft
Freelancejournalist for IAS Danmark

Når jeg flyver henover Afrika, tænker jeg: 
”Der må være nogen der nede, der har brug for at 
høre de gode nyheder…”
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Opvæksten i Afrika var naturligvis ikke 
uden udfordringer. To gange var Torben 
ramt af alvorlig sygdom. Først tuber-
kulose og senere leverbetændelse, men 
familien oplevede, at Gud greb ind ved 
bøn. Det har givet ham en dyb tillid til 
Gud. 

- Mine forældre levede i tro til, at Gud 
sørger for os. Nogle gange var det svært, 
men jeg husker ikke, at vi manglede 
noget. Det lærte mig at tro Gud for alle 
ting; at han er trofast og aldrig kommer 
for sent. Vi levede et naturligt tros- og 
bønsliv, hvor vi vidste at Gud er med os, 
også selvom der var sygdom, svære tider 
og prøvelser. 

Som 15-årig vendte Torben sammen 
med familien tilbage til Danmark. 
Forældrene var kaldet som forstander-
par i Betania Kirkecenter i Blåhøj ved 
Brande. 
- I kirken mødte jeg Dorrit. Vi blev 
hurtigt venner, og hun hjalp mig med 
at forstå mit nye liv i Danmark. Da vi 
blev kærester, var jeg blot 16 år gammel, 
og Dorrit var 15. Vi har holdt sammen 
siden. Det blev et partnerskab for livet. 

- Vi oplevede begge Guds kald til at tjene 
ham, og vi besluttede at sætte Gud først 
i vores liv og følge ham. Det konkrete 
kald var et børnehjem, Testimony Faith 
Homes, i Eldoret, Kenya.

- Vi kastede os ud i det med opbakning 
fra vores forældre og kirken. De stod bag 
os, men det var en lidt vild beslutning, 
for vi var kun 21 og 22 år, da vi rejste ud 
sammen med vores 9 måneder gamle 
barn.
I Kenya blev Dorrit leder for en børne-
have, og Torben blev leder for en meka-

Torben som barn

Torben som ung

Torben som ung
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nikeruddannelse for unge forældreløse 
drenge, der var i deres pubertet på godt 
og ondt. Samtidig skulle der mad på 
bordet til 60 forældreløse børn og med-
arbejdere. Tiden var ikke let, fortæller 
Torben. 

- Vi måtte lære at have tillid til Gud 
omkring det hele. Vores unge ægteskab 
og barn, vores opgave på børnehjemmet, 
hvor vi ikke på forhånd anede til de 
udfordringer og forventninger, vi blev 
kastet ud i. Vi lærte at stå sammen i tro 
for at få mad på bordet, vi lærte kon-
fliktløsning, og vi lærte, hvordan vi i det 
hele taget skulle tackle livet. 

- Da vi kom hjem på besøg et år senere 
sagde menigheden: ”I rejste ud som 
børn, men kom hjem som voksne”, for-
tæller Torben. Efter to år i Kenya havde 
det unge par nogle år i Danmark, hvor 
Torben var ungdomsleder og senere 

medforstander i menigheden. I årene 
1988-1992 rejste Dorrit og Torben igen 
til Eldoret i Kenya – og igen med menig-
heden i ryggen. 
- Det var en fantastisk tid, som vi ofte 
ser tilbage på med stor glæde. I de fire år 
plantede vi sammen med vores kenyan-
ske menighed 40 kirker, vi byggede en 
bibelskole, og vi uddannede over 30 nye 
præster, fortæller Torben. 

Dette arbejde bygges der videre på i 
dag. Torben Madsen ønsker at bygge bro 
mellem menighederne i Danmark og 
udviklingslande. 

- IAS skal være den svagestes stemme 
og fortaler, både ved direkte at være 
engageret og gennem kirkepartnerne. 

At hjælpe de mennesker, der er mest 
usynlige, og som har absolut mindst, 
både åndeligt og fysisk, er en ledetråd. 

- Dorrit og jeg ønsker at se kirker og 
tjenester i Afrika lykkes i at nå deres 
egne mål. Vi drømmer om, at de styrkes, 
så arbejdet ejes af dem og dermed bliver 
vedvarende og bæredygtigt. ●

Torben og Dorrits fadderskabsprojekt for 
børn med særlige behov

Torben og Dorrit



Vi tager databeskyttelse alvorligt. Se vores privatlivspolitik på www.ias-danmark.dk

IAS SERVE administration kontakt: 
Willy Højgaard (kasserer) tlf. 5191 3058 og mail: ymission@betania.dk

Torben Madsen (daglig leder) tlf. 2855 2855 og mail: torben.madsen@IAS-intl.org

Få op til 16.600kr./år i for gaver og bi-
drag. Ønsker du det (og har vi ikke dit 
cpr. nr.) så husk at skrive dit cpr. nr. på 
indbetalingen. Ønsker du, at dit person-
nummer skal holdes hemmeligt, er det 
intet problem. Ring til telefonnummeret 

nederst på siden, så hjælper vi dig.

Fradrag

Ønsker du at testamentere til vort arbej-
de, er vi berettiget til at modtage arv 
uden at skulle betale arveafgift. Vi tilby-
der gratis advokathjælp til oprettelse af 
testamentet hos www.dokument24.dk. 
Ring til Torben Madsen på 28552855 
hvis du ønsker yderligere information.

Testamente

Tak for din opbakning og støtte!

Sådan giver du din gave:
 ● Med den giroblanket, som findes inde på adressebæreren 
 	 Giro (+01) 134 4218.
 ● Via kontooverførsel: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075.  
  Der kan du også oprette en fast månedlig overførsel.
 ● På MobilePay nr. 59211
 ● Send en SMS med teksten ’IAS’ til nr. 1245, så giver du 100 kr.

Se under hver artikel i bladet hvordan du øremærker din gave. 
Er gaven ikke øremærket, vil gaven blive brugt hvor behovet er størst. 

Vil du være partner og stå sammen med os i bøn, tro og offer? 


