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Leder

Da jeg i 2006 blev spurgt om at gå ind i 
bestyrelsen for IAS, var det motiveret af 
ønsket om at fremme IAS vision, nemlig 
”at redde liv, skabe mulighed for selv-
hjælp og give mennesker værdighed gen-
nem forvandling som går ud over nød-
hjælp og udvikling”. Igennem årene har 
vi set denne vision blive til virkelighed.  

Vi har dygtige og passionerede medar-
bejdere, som er fleksible og omstillings-
parate. Sikkerhed er derfor i højsæde, da 
IAS arbejder i ustabile områder af ver-
den, hvor vi er ”first movers.” 

Vi har gode partnere, og gennem IAS har 
de fået hjælp til at sprede evangeliet og 
række ud til ”disse mine mindste” i langt 
højere grad. Fx. har mange sårbare fami-
lier med handicappede børn, gadebørn, 
osv. fået hjælp igennem kirkernes sociale 
arbejde. Vi har også hjulpet tusinder af 

fattige bønder ud af fattigdom gennem 
spare-låne grupper. 
Kirkerne er blevet styrket til at række ud 
på en relevant måde til de allersvageste i 
deres lokalsamfund.

IAS er kirkernes fælles nødhjælpsorga-
nisation. Det har vist sin styrke og ef-
fektivitet, når vi på landsplan har stået 
sammen om konkrete nødhjælpsind-
samlinger.

IAS er et trosforetagende og økonomi-
en er en trossag. Vi er kommet igennem 
Coronapandemien sidste år. Der er sta-
dig udfordringer foran os, men Gud har 
vist sin trofasthed år for år. Tak til vort 
bagland, alle kirkepartnere og private 
støtter, samt fonde der har støttet visio-
nen. Vær fortsat med til at bede for ar-
bejdet og de mennesker, der er med til at 
sætte ringe af forandring ud til andre.

 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.

IAS er et trosforetagende

v. Bent Hald Larsen
Bestyrelsesformand
IAS Denmark 

Den 17. april kl. 9-12
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SMS IAS til 1245 og støt med 100kr

MobilePay 58742. Tekst: Nødhjælp
Bank overførsel til konto: 9712 – 6270281824

Se flere muligheder på www.ias-danmark.dk/doner

Velkommen til
IAS generalforsamling
og Mosaik missionsdag

Den 17. april kl. 9-12

Vær med til nogle spændende timer på Zoom, hvor vi mødes omkring 
international mission og nødhjælp. 
Inviter gerne interesserede med fra din kirke. 
Tilmeldingsfrist er den 12. april.

Program: 
9.00 - 9.45 IAS generalforsamling
10.00 - 12.00 Mosaik missionsdag

• Erfaringsudveksling
• Videoindsalg fra brændpunkter i verden
• Informationsdeling
• Inspiration

Sted: Mødet afholdes via Zoom, link udsendees ugen før.
Tilmelding til Torben Madsen tlf. 28552855 eller torben.madsen@IAS-intl.org

HAR DU LYST TIL AT STØTTE 
ET AF IAS’ PROJEKTER?
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v. Henrik Gunnertoft Bojsen

Afrika har aldrig sluppet sit tag i Torben 
Madsen, der er leder af Mosaik-kirker-
nes fælles hjælpeorganisation Inter-
national Aid Services (IAS). Han er 
opvokset i Tanzania, har sammen med 
familien været fastboende missionær i 
Kenya i en årrække. I dag har Torben 
ansvar for IAS arbejde i 8 afrikanske 
lande.

Det er i år 20 år siden, at han for første 
gang rejste ind i det krigshærgede 
Somalia for at undersøge landets behov. 
Han rejste derind, fordi han ikke kunne 
slippe tanken om at hjælpe den trau-
matiserede befolkning. I hovedstaden 
Mogadishu kunne han de første par dage 
ikke komme uden for en dør, fordi det 
føg med kugler mellem rivaliserende 
krigsherrer i gaderne. 

Gør noget for børnene!
Men efter, at der var faldet lidt ro på, 
besøgte han blandt andet et hospital: 

- En læge trak mig til side og sagde: 
Hvis du vil gøre noget for somaliere, så 

hjælp alle de børn, der er traumatise-
rede på grund af borgerkrigen. Lægens 
ord blev ved med at ringe i hovedet på 
mig, fortæller Torben.

Kort efter sendte han et team til pro-
vinsen Somaliland i den nordlige del 
af Somalia for at undersøge behovene. 
Der viste sig at være over 500 mentalt 
handicappede og udviklingshæmmede 
børn i storbyen Hargeisa. Mange af 
børnene var traumatiserede som følge af 
borgerkrigen. I en årrække drev IAS en 
specialskole for børnene, der ellers ville 
være bundet ved sengestolpen hjemme i 
husene på grund af forældrenes magtes-
løshed. 

En tanke, et ord, blev hjælp 
til tusindvis af børn

Det er 20 år siden, Torben Madsen gik i gang med at hjælpe børn 
med krigstraumer i Somalia. Tusindvis af udviklingshæmmede børn er 
blevet hjulpet gennem indsatsen.

Torben foran skolen i Hargeisa i 2003

En af drengene gør fremskridt i skolen
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Tusindvis af børn har siden 2001 fået 
specialundervisning og fysisk og psykisk 
genoptræning på skoler i Østafrika, og 
mange har derefter kunnet overføres til 
almindelige grundskoler.

I dag er specialskolen i Hargeisa adop-
teret af Somalilands undervisningsmi-
nisterium i samarbejde med Hargeisa 
University, og drives i samarbejde med 
en lokal forening af forældre og andre 
interesserede, som IAS har oprettet. 
Samtidig er der oprettet forældrenet-
værk, og der er oprettet mobile lærer-
teams, der kan træne svært handicap-
pede i hjemmene og uddanne deres 
forældre. 

Torben husker tilbage på skolens start:

- Det var voldsomt! I Danmark er der 
som regel flere pædagoger i en klasse 
med 10 børn med særlige behov. Her 
var der kun 12 lærere til 200 børn, som 
løb rundt og kradsede, bed og slog!

Da Torben genbesøgte skolen i 2011 var 
billedet et helt andet. 
-Der var ingen tegn på tumult, da vi 

besøgte skolen. Børnene sad stille og 
roligt ved borde og tegnede og skrev. 
Nogle lærte at tælle med en slags kugle-
rammer, som skolen selv producerede i 
et beskyttet sløjdværksted. Og når der 
var frikvarter, løber de hen på lege-
pladsen og fodboldbanen, og de slog sig 
løs som helt ”almindelige” børn.

For nylig, nemlig sidste år, gik udviklin-
gen i en ny retning, fortæller Torben:

- Selv om Somaliland på mange må-
der stadig er udfordret mht. interne 
klankonflikter, humanitære behov og 
fattigdom, prøver man at skabe foran-
dring og stabilitet. Hargeisa Univer-
sitet spurgte IAS om de kunne bruge 
specialskolen som praktikplads for en 
ny uddannelse for specialpædagoger, 
de havde oprettet. Målet var at styrke 
indsatsen for de handicappede og børn 
med særlige behov i Somalilands folke-
skoler. Desuden fik vi i IAS en donation, 
der gjorde, at skolen kunne blive reno-
veret efter næsten 20 års brug. 

En af drengene gør fremskridt i skolen

Klasse med psykisk handcappede børn



Historien fra Somaliland har forplantet 
sig til 6 andre lande i Østafrika, hvor 
skolerne nu inkluderer børn med han-
dicaps og mange børn nu får adgang til 
uddannelse. 
IAS arbejder også med de nationale 
myndigheder og påvirker lovgivningen 
indenfor børnerettigheder og uddannel-
se af særligt sårbare grupper. 
  
Har du lyst til at støtte IAS projekter, se 
hvordan på side 3. ●

Mariam er lykkelig i skolen
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FAKTA OM SOMALILAND

Somaliland er et land på størrelse med England og ligger på Afrikas “horn”. 

Somaliland er tidligere britisk koloni, som blev selvstændig den 7. juni 1960. 

Somalia var en italiensk koloni og blev selvstændig tre uger senere, den 1. juli 

1960. Det tidligere Britisk Somaliland fik en stedmoderlig behandling i det nye 

Somalia og mente ikke, de fik den retmæssige repræsentation i parlamentet. 

Derfor gjorde området med Hargeisa som hovedsæde i 1980’erne oprør mod 

den somaliske regering i Mogadishu. Det førte til adskillige gengældelsesangreb, 

som kulminerede i bombningen af Hargeisa i 1988. 

Somaliland rev sig endelig løs fra Somalia i 1991 og erklærede sig som den 

uafhængige republik Somaliland. 

Somalia har i alt 9,1 mio. indbyggere med yderligere 5 mio. spredt som 

flygtninge og indvandrere i det øvrige Afrika og verden. 85 pct. af befolkningen 

er somaliere, resten er enten bantu eller arabere. Somali er det officielle sprog 

for både Somalia og Somaliland. Mange kan desuden snakke arabisk og – 

nødtvungent – engelsk. Somalia og Somaliland er sunni-muslimsk.

Somaliland har i dag ca. 3,5 mio. indbyggere. Ingen af verdens lande har officielt 

anerkendt landet, selv om det er demokratisk organiseret med hele seks partier 

og et over- og underhus, der inddrager de traditionelle familieklaner. Somaliland 

afholdt landets første frie præsidentvalg i 1997.



IAS efter 20 år: Vi er 
stadig dem, der vil ud til 
de allermest ramte
Det er i år 20 år siden, at Torben 
Madsen etablerede IAS i Danmark. 
Arbejdet har igennem alle årene i høj 
grad handlet om at hjælpe helt derude, 
hvor behovet er størst, og mennesker 
har allermest brug for hjælp. Det gør det 
stadig.  

Da IAS begyndte, var et af de første 
større projekter et projekt i Nuba-bjer-
gene i et meget konfliktfyldt område 
midt mellem Nord- og Sydsudan. 
-Det var det første projekt, der gjorde 
en rigtig stor forskel. Vi kom hurtigt 
i gang i et krigsområde, der virkelig 
havde brug for hjælp. Der var egent-
ligt vildt, at vi begyndte der, fortæller 
Torben Madsen, der er stifter og leder 
af IAS i Danmark. 

Projektet blev til i et samarbejde med 
IAS Sverige i 2004, og blev blandt andet 
støttet af Danida. 
-Der var var krig mellem Nord- og 
Sydsudan. Der var der voldsomme 
krigshandlinger, og befolkningen led 

forfærdeligt. Vi besluttede i samråd 
med IAS Sverige at flyve kenyanske 
medarbejdere og en boremaskine, der 
skulle bruges til vandboringer, ind. Den 
blev dumpet ned lige midt i krigsområ-
det. 

At IAS kom ind i området, og at vand-
pumpen kom i brug, betød, at parterne 
blev nødt til at stoppe krigen. 
-Når der er en NGO midt i et krigsom-
råde, så er der nogle internationale 
regler, der siger, at FN’s 
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IAS boremaskine køres gennem et flodleje



fredsbevarende styrker kan få lov at 
komme ind i området. Og så blev der 
simpelthen våbenhvile, og det har der 
faktisk været siden. Så på en måde var 
det IAS, der skabte våbenhvilen. 
Det er fantastik at se, hvad man kan 
udrette, hvis man gør det på det rigtige 
tidspunkt, fortæller Torben Madsen.

IAS’ indsats var et ægte pionerarbejde. 
Efter IAS kom der flere NGO’er ind. Men 
IAS var de første. 
-Den første vej i området blev hugget 
ind gennem skoven med knive, save og 
macheter af IAS. Det var nødvendigt 

for at komme ind til de folk, der havde 
brug for hjælpen. 

IAS var i området i 4-5 år, hvor IAS 
fortsatte med at lave bl.a. vandprojekter, 
der hjalp befolkningen med at komme 
på fode.
-Det var en fantastisk start, fordi vi 
kom rigtig hurtigt i gang og fik så stort 
et projekt tidligt i organisationens 
liv. Og siden da har det været vores 
fokusområde at hjælpe menneskene i 
de meget konfliktfyldte områder. Som 
kristen organisation har vi pligt til at 
hjælpe de allersvageste, både fysisk og 
åndeligt.

Det har været en sejr for Torben Madsen 
og IAS: 
-Det er en sejr, at vi i fællesskabet af 
IAS-lande kunne komme ind i Nuba. 
Det var en troskamp. Vi havde en brand 
i hjertet, men det krævede udholdenhed, 
og det krævede fokus på visionen, så vi 
ikke gav op, men blev ved med at arbej-
de, til det blev virkelighed.

IAS har efterfølgende holdt fast i områ-
det og er stadig til stede - blandt andet i 
byen Dilling, som ligger ca. 100 km. 

Torben reparerer en boremaskine
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nord for, hvor den første 
indsats blev gennemført. 
Arbejdet har udviklet sig 
over årene. 
-I starten var det akut 
nødhjælp, hvor vi gen-
nemført vandprojekterne, 
men senere hen blev det 
også udviklingshjælp, 
hvor vi hjalp børn, der var 
traumatiserede af krigen 
og eller havde et handicap, 
fordi de f.eks. havde trådt 
på landminer. Det var ud 
af det, vi kom til at lave 
vores uddannelsesprojek-
ter om inkluderende undervisning, 
som vi kører i dag. 

Projekterne har været med til at sætte 
kursen for IAS, fortæller Torben Mad-
sen.
-Vi vil fortsat være den organisati-
on, der når ud til de mest ramte. Som 
kristen organisation har vi en særlig 
forpligtelse til at række ud, som Jesus 
gjorde. Vi fortsætter med nødhjælps-
projekterne. Både sammen med kirker-
ne, men også på egen hånd. 

Vi er fleksible og kan gå ind nye steder. 
For eksempel overvejer vi lige nu et 
projekt i Yemen, som er et af de værste 
lande i verden. Der er ekstrem fattig-
dom, og der er hele tiden borgerkrig, og 
det har der været i mange, mange år. 
-Derfor har IAS fortsat brug for hjælp 
til at nå ud, hvor der er de allerstørste 
behov. Der er mange krige og mange 
vanskeligheder lige nu, fortæller Torben 
Madsen. ●

En brønd med håndpumpe
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Corona - opfølgning på 
vores indsats

Coronaen er fortsat det, der optager 
os mere end noget andet. Det gælder 
desværre også Afrika, hvor der er store 
udfordringer, både direkte som følge af 
sygdommen og indirekte, som følge af 
de restriktioner, der er pålagt af regerin-
gerne i de afrikanske lande. I de lande, 

vi arbejder i, er folk blevet mere fattige 
og har det svært, da de har mistet deres 
arbejde eller indtægtskilde. Behovene 
er stadig store og mange har brug for 
hjælp. Der går nok nogen tid inden den 
afrikanske befolkning er blevet vaccine-
ret.

Kirken i Rhonda hjælper med at dele mad ud til børnene og deres familier.

v. Torben Madsen
Daglig leder
IAS Denmark 

Vi vil gerne sige tak til jer, der har støttet indsamlingen 
til Corona-ramte. Det har gjort en stor forskel og reddet 
familier og børn fra at gå sulte i seng. 
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Pastor Musumba fra Rhonda i 
Nakuru Kenya fortæller
På grund af den fortsatte nedlukning i 
Kenya, har det været meget vanskeligt 
for folket, og som kirke måtte vi organi-
sere familierne fra slumområdet, for at 
de kunne få et varmt måltid mad. Kir-
kens folk meldte sig frivilligt, og endnu 
flere familier kom for at få et måltid, der 
blev tilberedt, da de fleste af dem ikke 
havde fået noget at spise i flere dage.
Vi har haft en situation, hvor to unge 
piger blev forladt af deres forældre, og 
da moderen ikke kunne klare det mere, 
valgte hun at forlade dem og vi ved 
endnu ikke, hvor hun er. Børnene blev 
efterladt alene, så vi har hjulpet dem, så 
de nu bor hos en af menighedens familie 
som også har fået dem tilbage i skole. 
Vi håber at genintegrere dem tilbage til 
deres mor, når alt bliver normalt.
Mange tak for den værdsatte støtte fra 
IAS! Vi sætter stor pris på jeres kærlig-
hed! 

Somaliske flygtninge
Abdalla på 68, en kristen somalier, der 
er flygtning og arbejdsløs, bor i ud-
kanten af Nairobi i Kenya og oplevede 
de sociale, mentale, økonomiske og 
åndelige virkninger af pandemien. Han 
blev så paranoid over for denne nye 
coronavirus, som hverken havde kur 
eller vaccine, en ny virkelighed, som 
han måtte leve med. Covid-19’s mareridt 
svævede altid over ham, medens han 
hele tiden kiggede op til himlen for at få 
lindring.
På det tidspunkt blev han kontaktet 
af en af IAS medarbejdere som tilbød 
hjælp i form af muligheden for at mod-

tage noget husleje og mad. Abdallah ud-
brød: ”Jeg har ingen ord at sige! I mine 
over 60 år af livet havde jeg aldrig 
forventet eller engang forestillet mig en 
sådan tid med usikkerhed, forvirring 
og ensomhed. I dag har du genoplivet 
mit håb, da du spurgte om mit nuvæ-
rende presserende behov. ”

Carafat kommer fra kystområdet i 
Kenya, er kristen og far til en familie på 
5. Børnene led af underernæring pga. 
restriktionerne og familien har gennem-
gået store lidelser. Vores medarbejder 
hørte om situationen og sørgede for at 
Carafat og hans familie fik hjælp. ”Nu, 
hvor vi har betalt vores husleje i de 
næste tre måneder, og vi har mad i de 
næste tre måneder, er der håb for alle 
vores børn, og vi er alle forenede og 
stærke sammen i vores hus. ”

Behovene er stadig store. Har du lyst til 
at hjælpe, sørger vi for at pengene når 
frem! Se hvordan på side 3. ●

Carafat med hans kone



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 17.000kr./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? 


