
Informasjon fra Madagaskar

Mange mennesker på Madagaskar går til grunne på grunn av fattigdom. Det kan vi 

gjøre noe med! 

På Madagaskar har smitteverntiltakene vært like drepende som pandemien. Mange har mistet levebrødet. Mange klarer 
ikke skaffe seg mat og medisiner. Tørke i sør, og flom i forbindelse med en syklon i øst, gjør at en million mennesker er 
rammet av ødelagte avlinger. For første gang på flere tiår har den ekstreme fattigdommen økt kraftig.
Derfor er misjonsarbeidet på Madagaskar viktigere enn noensinne.

Sammen med kirken på Madagaskar er NMS med på et langsiktig og viktig arbeid. På kort sikt deles det ut mat til fattige. 
Det tilbys også lese- og skriveopplæring for barn og ungdom som ikke går på skole kurs og oppfølging til unge arbeids-
løse. Det har langsiktige ringvirkninger. Mennesker blir istandsatt til å forsørge seg selv, og kan komme ut av 
fattigdommen

Klimasmart jordbruk

Dette året vil kampen mot fattigdom bli enda viktigere på Madagaskar. De store behovene gjør at både kirken og NMS 
ønsker å gjøre enda Wmer, særlig i områdene som er rammet av tørke. Menneskene i dette området har levd helt på 
grensen av hva som er mulig å tåle så lenge at både fysisk og psykisk helse er helt ødelagt. 
De nye prosjektene som skal starte vil blant annet handle om klimasmart jordbruk.  Nye måter å dyrke jorda på, som vil 
sikre bedre avlinger og motvirke klimaendringene, skal innføres. 

Det er stor kirkevekst på Madagaskar. Hver uke startes det 

nye menigheter. Foto: Pierrot Men

Syklonen Batisiray lagde store ødeleggelser på Madagaskar 

i februar i år. Foto: NMS-info



Legger om driften på grunn av syklonene.

Hobiharisoa Randrianarijao («Hobi») er direktør på Fihaonana landbruksskole. Han forteller at de vil legge 
om driften på grunn av de voldsomme syklonene tidligere i år: 

– Vi  vil ikke lenger satse på å dyrke vanilje og kaffe. Dette er vekster som det tar flere år å dyrke fram. Vi 
må skifte ut det vi dyrker slik at vi får årlige avlinger. Hvis vi mister avlingen mister vi bare ett års produk-
sjon. Vi vil for eksempel begynne å dyrke søtpotet og holde ender. Ender trenger vann og er ikke redde for 
sykloner, sier «Hobi».

Vi kan gi 
framtid og håp 

til mennesker som 
er desperate 
av fattigdom!

FORSLAG TIL FORBØNN FOR MADAGASKAR

Herre, vi takker og ber deg for Den lutherske kirken på Madagaskar. Vi takker for vekst og mange nye menigheter. Vi ber 
om at menighetene kan få være en positiv kraft i samfunnet. Vi ber for alt arbeidet kirken er med på for å stoppe 
fattigdommen på Madagaskar. Vi ber om at mennesker må få framtid og håp i møte med kirken.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar 

Gode Gud, vi ber for alle som er rammet av klimaendringer på Madagaskar. Vær med alle som mistet hus og avlinger i de 
sterke syklonene som herjet tidligere i år. Vær med dem som sulter på grunn av tørke. Vi ber for omleggingen til klimas-
mart jordbruk, både på jordbrukssskolen Fihaonana og alle andre steder på øya.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Så ber vi i Jesu navn for utsendingene NMS har på Madagaskar, og for alle lokale ildsjeler som arbeider hardt for å hjelpe. 
Takk for at nye misjonærer skal reise til Madagaskar. Takk for at vi kan få være med på å gjøre enda mer for å stoppe den 
ekstreme fattigdommen.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Direktør Hobi på Fihaonana. Foto: Erik 

Tomin Storbæk Eriksen
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