
Kære venner og familie. 
 
Vi skal sendes ud! 
Vi går ombord på missionsskibet Logos 
Hope fra september 2020 til september 
2022. Det er en stor beslutning for os, men 
vi er ikke i tvivl om, at det er dét, som Gud 
kalder os til! 
 
Siden vi blev gift i slutningen af 2018, har vi 
drømt om at kunne bruge vores evner og 
professioner til i fællesskab at dele Guds 
kærlighed med andre. I efteråret 2019 fik vi 
sådan en mulighed gennem en måneds besøg og arbejde på missionsskibet Logos Hope. 
Det blev en begivenhedsrig måned ombord, der satte rigtig mange tanker i gang. For skibet 
er som skræddersyet til os! Mathias kan bruge sin profession som søofficer ombord, og 
Madeleine sin uddannelse “Kristendom, Kultur og Kommunikation”. Og der bliver muligheder 
for at møde mange mennesker både ombord og i land. Mennesker, som vi kan få lov til at 
dele liv og tro med. 
 
Det har været en stor beslutning for os at sætte de hjemlige planer med hus/lejlighed og 
karrierer på pause. Men i løbet af foråret har vi klart og tydeligt oplevet Guds kald til at tage 
med skibet for en længere periode. Særligt beretningen fra Bibelen om Peter (Matt 
14,22-32), der midt på søen bliver kaldt ud af båden af Jesus, er blevet et stærkt vidnesbyrd 
for os, og metaforen med at ‘’træde ud af båden’’ har fået nye betydninger. 
 
Hvad er Logos Hope og OM? 
Sammen med en besætning på 400 frivillige fra 60 forskellige lande, kommer vi til at sejle 
rundt i verden med Logos Hope. Logos Hope’s mission er at være med til at nå mennesker 
med evangeliet om Jesus, ved at dele Guds kærlighed gennem viden, hjælp og håb med 
de mennesker, som vi møder i de lokale havnebyer, hvor skibet lægger til. Viden bl.a. 
gennem skibets store boghandel, hvor der findes kristen litteratur, skønlitteratur, skolebøger 
mm. og gennem undervisnings-konferencer ombord. Hjælp varierer lokalt og gives f.eks. 
gennem uddeling af læsebriller og drikkevandsfiltre samt byggeprojekter. Håb handler om at 
møde mennesker med den kærlighed, som Jesus har vist os. 
Logos Hope er en del af den tværkirkelige kristne organisation Operation Mobilisation (OM). 
OM’s vision er at nå de mindst nåede i verden med evangeliet om Jesus gennem Logos 
Hope og lokale afdelinger i mere end 120 lande, heriblandt Danmark. Vi udsendes af OM 
Danmark og vores egen menighed, Byens Valgmenighed. 

 
“Det er med stor glæde at Madeleine og Mathias igennem OM Danmark vil blive sendt ud i mission 

ombord Logos Hope. Siden begyndelsen af 2019 har de overvejet, bedt, tænkt, snakket og drømt om 
at komme af sted. Det har været godt at følge dem og se hvordan Herren har ledt dem og bekræftet 

sit kald til dem. De kommer til at blive til stor velsignelse på Logos Hope og vil være med til at 
mennesker møder Gud.  

OM Danmark udsender Madeleine og Mathias i samarbejde med Byens Valgmenighed 
og mange enkeltpersoner ud over Danmark. Vær med til at bede for dem, støtte dem 

økonomisk og opmuntre dem igennem hilsner mens de er afsted.”  
Kristian Knudsen, missionscoach i OM Danmark 

 
Læs mere om organisationen og skibet på om.org/dk. 



Invitation til at være med 
At tage ud i mission for en toårig periode er hverken noget vi kan eller ønsker at gøre alene. 
Derfor vil vi gerne invitere jer til at være med til at sende os ud og være en del af vores rejse.  
 
Vi har brug jeres forbøn og jeres opbakning. Vi tror på at bøn virker, og derfor vil vi gerne 
spørge jer om at bede for os, både nu under forberedelserne, men også særligt mens vi er 
afsted. 
 
Vi vil også gerne spørge jer, om I vil overveje at støtte os økonomisk. Arbejdet ombord er 
ulønnet, og vi skal selv dække vores kost og logi samt forsikringer, hvilket svarer til 11.600 
kr. om måneden.  
Hvis I beslutter jer for at støtte os økonomisk, kan I gøre det ved at give et engangsbeløb 
eller oprette en månedlig overførsel til OM Danmarks konto:  
Reg. nr.: 5470 
Konto: 0002037770.  
Husk at mærke gaven “Madeleine og Mathias, Logos Hope”, og at videregive navn og 
cpr.-nummer, såfremt I ønsker skattefradrag. Tak om I vil lade os vide om I vil støtte os 
økonomisk, så vi ved hvornår vi er kommet i mål. 
 
Vi vil gerne have jer med hele vejen! I kan derfor følge med i vores dagligdag og hvad Gud 
gør gennem skibets arbejde ved at modtage vores nyhedsmail og ved at følge med i vores 
facebookgruppe. Send os jeres mailadresse, og så sørger vi for at sende regelmæssige 
nyhedsmails. 
 
Hvis I har spørgsmål til rejsen, både nu og undervejs, hører vi meget gerne fra jer. Ligesom 
vi også altid gerne vil modtage forbønsemner og bede for jer og jeres hverdag hjemme i 
Danmark.  
 
Find os her:  
Facebookgruppe: Mathias og Madeleine på Logos Hope 
Mails: madeleinetoft@gmail.com og westroenne@gmail.com 
Telefon: 2226 5524 (Madeleine) og 2758 6602 (Mathias) 
 
På forhånd stor TAK til alle jer, som vil tage med os ud på rejsen med Logos Hope, her 
hjemme fra Danmark. Vi kan ikke gøre dette uden jer! 
 
Vi ønsker jer Guds rige velsignelse. 
 
Kærlig hilsen Madeleine og Mathias Toft Rønne 

_________________________________________________________________________ 
 
Har I lyst, kan I takke og bede for disse emner allerede nu.  
Tak for: 

- den store opbakning vi allerede oplever i forbindelse med vores tur 
- at vi kan fremleje af vores lejlighed i de to år vi er afsted 
- at Mathias kan nå de kurser han skal have, inden vi rejser 

Bed for: 
- vores kommende møder i kirker og fællesskaber 
- god tid til fællesskab med venner og familie inden vi rejser 
- at vi må kunne rejse den nødvendige økonomi og finde flybilletter ud til skibet 


