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hjemme og ude

nu er der 3 gode grunde til, at vi holder en stor og velsignet 
lovsangsfest på nyborg strand hotel til ære for gud, som kaldte 
os til tjeneste for ham – og har været trofast indtil i dag. alle vore 
kære venner, forbedere og familie er hjerteLIgt VeLKomne!



2

Kære allesammen!

Den 18. Marts 2017 er I hjerteligt velkomne til stor takkefest på  
Nyborg Strand Hotel, Østerøvej 2. Nyborg.

Program:
Ankomst til koncertsalen kl. 10.00, hvor der bliver sunget og spillet 
både nye og gamle sange, som vi elsker. Der vil være mange forskel-
lige spændende indslag:

1. Vi har  besluttet at fejre Peters 85 års fødselsdag!
    Den skal fejres sammen med jer, - familie, venner og forbedere!

2. Samme dag vil vi fejre vores 55 års jubilæum som missionærer. Gud 
kaldte os, da vi var ganske unge, og for 55 år siden slap vi arbejde, 
familie, hus og hjem i Danmark og rejste ned til Tanzania for at tjene 
Herren. Tænk, at det er så længe siden! Og Helligånden har ladet tin-
gene lykkes for os gennem alle årene. Vi var og er meget små og ringe 
tjenere for Gud, men Han har lagt gerningerne til rette for os, så alt, 
hvad Han talte til os om at gøre, er lykkedes. Halleluja! Derfor skal 
HAN æres og prises til festen den 18. Marts 2017. (Se de to billeder på 
forsiden, hvor der er 55 års forskel!)
For 25 år siden var Peter meget syg og var faktisk ”ude af kroppen” og 
troede, han skulle hjem til Herren. Han blev bevidstløs og i ånden løf-
tet højt op over jorden og så alle de steder, hvor vi har arbejdet i Afrika 
og andre lande. Han kom hen over Danmark til sidst. Da lød der en 
røst: ”Der er stadig meget, der skal gøres!” Derefter vågnede han op i 
ambulancen, som kørte med fuld udrykning til Slagelse sygehus med 
ham. Mange af jer kender historien: Peter blev meget hurtigt rask ef-
ter operationen og kunne med det samme begynde at holde møder 
i Danmark. Mange sagde til os: ”Nu skal I skrue ned for arbejdet og 
begynde at slappe af!” Men da Peter var ind for Gud i bøn, hørte han 
Helligåndens tale klart og tydeligt: ”Når du bliver 85 år, skal du skrue 
ned!”
Siden er det gået slag i slag med mange forskellige opgaver i Guds 
rige i Afrika, Israel, Danmark og mange andre lande. Vi er taknemme-
lige til Betanias Ydre Mission, som har stået bag os i 40 år. Vi føler klart 

Anne-Lise og Peter Madsen skriver:
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begge to, at tiden nu er kommet, hvor vi ikke skal rejse så meget, men 
videregive arbejdet, skrue ned og bruge tiden, som Gud leder os til.

3. Vores børn går videre i Guds kald både hjemme og ude!
De deler deres visioner med os alle til festen, og vi velsigner dem og 
beder for dem.

4. Kl. 12.00 er der stor, lækker buffet med kolde og varme retter,  
isvand, kaffe, the og kage m.m. Vi slutter ca. kl. 17.00

Vi vil bede dig tilmelde dig og evt. andre med fornavn og efternavn 
til festen, så vi ved, hvor mange der skal dækkes festbord til!
du kan maile til os:   lobnerma@gmail.com
eller ring til os på tlf. 25215006
eller skriv et brev til os: jernbanegade 9.2. lejl. 1  
7330 brande

Vi ønsker ikke gaver i form af ting og sager, blomster o.l. da vi ikke 
har plads til mere i vores lille lejlighed, men vil du give en penge-
gave til festen, vil vi være meget glade for det!

----------------
Vores børn har alle virket for Herren i mange år på hver deres måde 
både ude og hjemme, så vi vil også bruge festdagen til at velsigne dem 
til at gå videre i deres kald. Markerne er meget hvide til høsten på hele 
jorden, og Herren søger nat og dag efter arbejdere til denne store høst. 
Vi kan se allerede nu, at vore børn, af Guds nåde, når endnu længere 
ud med Evangeliet, end vi har kunnet, så der er virkelig grund til at 
lovprise Gud og velsigne dem i deres videre færd. Det er naturligt for 
os, at Dorrit og Torben, som også er udsendt af Betanias Ydre mission 
og arbejder i Afrika og Israel, fra 1. April overtager ansvaret for bladet 
Mission hjemme og ude samt Palmas administration og økonomi. Vi 
vil bakke dem op, så meget vi kan, og vi vil skrive engang imellem 
om, hvad vi oplever. Lena og Svend udgiver også deres egne nyheds-
breve, som I kan følge med i. 

Du kan læse på bagsiden af bladet her, hvordan du kan støtte indtil 1. 
April. Gud har gjort det så godt for os, at vi nu har en dejlig lejlighed i 
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Brande og kan klare os for vores folkepension. Vi vil være meget tak-
nemmelige og glade, hvis I fortsat vil være trofaste i forbøn og støtte 
for det store arbejde, vores børn udfører! 

I får en hilsen fra vores børn her i bladet, så I får et overblik over, hvor-
dan arbejdet fortsætter gennem dem. 

hvilke opgaver ligger der til os fremover?

Som vi tidligere har nævnt, føler vi, Gud har lagt en nød på vore hjer-
ter, når vi hører fra mange af de udenlandske turister, vi møder i Is-
rael, at de næsten ingen undervisning får om Israel i deres hjemlande, 
og når de hører om Israel, er det ofte vildledende lære, de hører, som 
ikke harmonerer med Guds Ord – men bygger på menneskelig, anti-
israelsk tankegang. Vi følte klart, at vi skulle give de udenlandske 
kristne turister, som ønskede det, materialer til selv at starte undervis-
ning i emnet til deres nærmeste.
Vi har derfor sammen med Victor Kalisher fra Bibelselskabet i Jerusa-
lem genoptrykt Peters bog, Guds Øjesten, og ændret og udvidet den, 
så den er up-to-date. Den er bygget direkte på, hvad Bibelen siger om 
Israel, Jerusalem og folket. 

 

Victor og Peter har gjort bogen færdig.

Vi var i Israel i ca. 5 uger, og hver eneste dag ledte Helligånden os 
sammen med nye mennesker fra mange lande, som havde den samme 
nød for Israel, som vi har. De var alle klar til at læse og bruge Peters 
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bog som undervisning i deres hjem, grupper og kirker, og vi mærkede 
med det samme, at det var Herren, der havde planlagt alt fra først til 
sidst. Vi har nu mange kontakter i over 20 nationer. Bogen er oversat 
til engelsk, norsk, swahili, indisk og dansk. (Den vil snart komme i en 
ny dansk udgivelse) En søster fra Bangladesh er ved at oversætte den 
til bangla, og en præsteven fra Nepal vil få den oversat hurtigst mu-
ligt til nepalesisk. Budskabet kommer ud, og vi vil bruge fremtiden til 
at holde kontakt med alle disse nøglepersoner, så de bliver opmuntret 
til at fortsætte. Vi vil også sige en stor og hjertelig tak til vores menig-
hed, som gennem 40 år har sendt os ud og bedt for os!
Du kan læse alle vore bøger på vores hjemmeside: www.palma- 
mission.dk  og udskrive dem gratis.

taK til gud og til jer for forbøn og gaver i 2016. I ser her nogle af 
resultaterne:

Bogen med vidnesbyrd fra de holocaustoverlevende blev skrevet og 
oversat med hjælp af damerne på billedet og går i trykken nu. Det 
store, verdensomspændende bogfirma AMAZON er meget interesse-
ret i at sende den ud i hele verden på engelsk. Det er en stor sejr, som 
vil give AMCHA støtte og hjælp
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Mange børn har fået hjælp på børnehjemmene, og tusinder af nye im-
migranter og børnefamilier er hjulpet hjem til Israel fra Etiopien og 
Indien og er ved at blive integreret i deres israelske hjem.

Midt i vores arbejde med at pakke bøger og sende ud til de mange 
lande, blev der pludselig kaos i hele Israel. Store dele af landet var 
blevet sat i brand, så over 70.000 mennesker fra Haifa måtte evakueres 
fra deres hjem. Mange landsbyer udenfor Jerusalem, hvor vi boede, 
blev også sat i brand på én gang, så mange familier blev hjemløse og 
mistede alt, hvad de ejede. Nogle kom hjem fra arbejde og så, at deres 
huse var brændt ned til grunden. Ingen blev dræbt, Gud være lovet, 
men der var chok over hele landet. Alle prøvede at gøre deres bedste 
for at hjælpe, og vi havde  mulighed for gennem venner i Danmark og 
gennem Bibelselskabet at hjælpe mange familier, så de kunne købe de 
mest nødvendige ting til dagligdagen. Mange er stadig i stor nød, og 
selv om forsikringer og staten vil betale en del, tager det lang tid at få 
det hele bygget op igen. 
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Midt i nøden var det en stor glæde, at Bibelselskabet kunne få lov til 
at dele Bibler gratis ud til alle, der gerne ville have en Bibel. Her kon-
taktede en dame Bibelselskabet og bad om en Bibel og undervisning 
om, hvordan man kan få et personligt møde med Jesus. Hun fik hjælp 
og gik glad hjem med sin nye Bibel.

taK, kære venner, for al hjælp, vi har modtaget i 2016. gud elsker 
en glad giver, og han vil velsigne jer alle. rigtig godt og velsignet 
nytår! Vi håber at se jer til stor fest i nyborg, hvor vi sammen skal 
fejre jesus og hans store kærlighed til alle mennesker.

mange kærlige hilsener  Peter og Anne-Lise



8

Kære missionsvenner og støtter

Allerførst ønsker vi alle et Godt Nytår med 
Guds velsignelse over 2017. I det forgangne 
år har vi set, hvordan Gud har ledt os ind i 
mange spændende og forud beredte gernin-
ger, og det er fantastisk at se resultaterne og 
de mange mennesker, der bliver nået. Vi er 
privilegerede at få lov til at tjene Gud midt i 
denne spændende tid. 2017 år ligger foran os 

med flere spændende opgaver, og vi beder jer om forbøn og støtte for 
at kunne gøre det, som Gud lægger os på hjerte.

Vi er taknemlige til Gud, som har ledt og brugt mor og far i 55 år 
i missionens tjeneste, og vi glæder os over den åndelige arv, vi har 
fået. Som I har læst ovenfor, så vil Dorrit og jeg overtage ansvaret for 
bladet og for økonomien når mor og far trapper ned 1. april. Det er 
nogle store fodspor at gå i, men vi tror på, at vi, ved Guds nåde, skal 
få lov til at række endnu længere ud og fortsætte den mission, som 
Gud har lagt på vores hjerter. Vi er taknemlige for at vi må tjene Jesus 
som familie, med det kald, Gud giver. Vi håber, at du, som læser dette 
blad og beder og støtter, vil fortsætte så længe du kan. Det vil vi være 
utrolig taknemmelige for! 

Etiopien. I de sidste breve har jeg skrevet om, hvordan Gud lagde det 
på mit hjerte at nå unåede folk i dette land. For flere år siden oplevede 
jeg en lukket dør, men Gud viste mig, at en dag ville han åbne en 
ny dør! Dette er nu sket, og jeg har nu et samarbejde med kirker og 
medarbejdere i Etiopien, som har samme vision og ønsker om at nå 
de befolkningsgrupper, der ikke endnu er nået, og som lever i under-
trykkelse under Islam. Lige nu er der en voksende vækkelse og flere 
og flere kommer til tro. Vi støtter denne indsats og vil komme til at 
satse endnu mere i det kommende år, så vi kan høste de mange ind, 
der kommer til tro

Radio og internet. I 1996 startede jeg, sammen med nogle af vore nær-
meste partnere, et radio studie i Somalia, og strategien var at nå soma-

Dorrit og Torben skriver:
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lierne med radioudsendelser, da der ikke er andre evangeliske udsen-
delser til landet. I dag – 20 år efter – er radioen stadig aktiv og sender 
det gode budskab hver dag ind i de somaliske hjem. I dag er radioen 
udvidet med internet radio og et rigtig stærkt opfølgningsprogram, 
hvor lokale missionærer rejser rundt i landet og mødes med mange af 
de nye kristne. Det samme gælder det østlige Etiopien, hvor der satses 
på at nå ud og følge op på de mange hundreder, der modtager Jesus. 
Vi har støttet denne indsats i mange år, og vil fortsætte, da det er et 
meget stærk redskab i guds hånd.

Kenya. For over 20 år siden startede vi et skoleprojekt i det østlige 
Kenya, hvor der også er mange somaliere. Skolen har spillet en stor 
rolle i udvikling i området, især med at nå de lokale byer langs med 
floden Tana med evangeliet, og i dag er der en accept af de kristne kir-
ker. Jeg mødtes med den muslimske høvding i november sidste år, og 
han fortalte mig, at Islam har på mange måder slået fejl, og nu havde 
han sagt til de kristne i byen, at nu måtte de hjælpe. Han så,  hvordan 
de kommende generationer ville blive tabt, hvis ikke der kom foran-
dring, og han ville derfor give kirker chancen for at forkynde evan-
geliet. Samme uge blev den første evangelisations kampagne nogen-
sinde afholdt i denne landsby - med høvdingens velsignelse! dette er 
en åben dør, som vi gerne vil bakke op om. Mange af de elever, der 
har gået på ”vores skole”, er nu unge kristne mænd og kvinder, som 
har fået gode stillinger og dermed gerne vil gøre en forskel i deres by 
og give det tilbage til byen, som de har fået. 

Træning af ledere og styrkelse af kirkernes arbejde. Vi har mange invi-
tationer til at komme og undervise og styrke kirker og ledere i Afrika 
og Asien. Vi kalder det ”integreret mission”, da det handler om at 
træne ledere og medarbejdere i at kombinere det at nå ud både ånde-
ligt og socialt. Gennem samarbejde med vores organisation IAS har 
kirkerne mulighed for at nå ud til de behov, der er i deres nærområde, 
men ofte har de svært ved at gøre en social indsats, som er bæredyg-
tig og dybtgående. det vil vi gerne støtte og bakke op om, da det er 
uhyre effektivt og gør dem til missionærer i deres eget land!
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Israel. Vi har i de senere år fået lov at velsigne Israel på flere måder. 
Dorrits arbejde med HeartKnit, som er en strikkeklub i Danmark, har 
gjort en forskel for udstødte nyfødte babyer og deres mødre. Dorrit 
føler at Gud har åbnet denne dør i Israel for at velsigne dem, der er 
udsatte og uønskede af mennesker, men ønskede af Gud! Vi vil fort-
sætte med at støtte dette arbejde og besøge Israel.

Gud har også givet os samarbejdspartnere som Victor fra Bibelselska-
bet, og Nissim fra hjælpeorganisationen PitchonLev til at nå jøderne 
med bibler og med nødhjælp til de allermest udsatte og trængte. Vi 
vil gerne fortsætte at støtte dette arbejde og velsigne Israel i fremti-
den, og sætte guds ejendomsfolk først! 

Vi ser frem til 2017, og de ting, Gud vil gøre i Afrika og Israel. På forhånd tak 
for din forbøn og støtte!

Hilsen, Dorrit og Torben

Gud bruger radioen til at nå Somalia 
og Etiopien

Torben prædiker i Etiopien
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Kære Venner, 

Jeg er glad for at kunne skrive lidt om, hvad der 
sker i arbejdet med Håb for Alle. Jeg vil gerne al-
lerførst give en stor tak til MOR og FAR for det for-
billede de har været for mig og mine børn. De har 
både været fantastiske forældre, bedsteforældre og 
troskæmper i tjenesten. Hvis det ikke havde været 

for dem, havde vi ikke været, hvor vi er i dag! 

I december måned har vi i Håb for Alle delt julehjælp ud og sunget for 
de hjemløse. Vi har sunget i en sognegård og på hospice.  Vi har bedt 
med mennesker, som har mødt Jesus og også til helbredelse. Cd’er og 
bogen “Frygt ikke!” er delt ud til de mest trængte. 

En kvinde ringede og fortalte, at jeg havde sunget ved hendes mors 
begravelse for et par år siden. Kvinden er nu leder på et værested, 
og nu ville hun og hendes bror gerne have mig på besøg for at synge 
for dem og deres venner og for psykisk syge. Det blev en dejlig aften, 
hvor der var fuldt hus. Mens jeg sang, hentede de spontant instru-
menter og spillede og sang med. Bagefter fik de en cd hver som gave, 
og alle var så glade.  Jeg fik en sms ugen efter, hvor der stod: Jeg våg-
ner op om morgenen med sangen “Vær ikke bange hvad end der sker, 
Gud passer godt på mig. Tusind tak for sangen!”

En uge før jul fik jeg en opringning og en invitation til at komme og 
synge i et område i Århus med mange udsatte familier. Der var mange 
familier, både danskere og udlændinge, da vi kom. Kirken var invite-
ret med til kommunens arrangement for allerførste gang, og vi sang 
mange julesange. 

Jeg spurgte, om de vidste, hvorfor vi holder jul. “Nej,” lød det fra 
mange helt spontant, og jeg fortalte, at vi fejrer Jesus, som kom til jor-
den som en lille baby. Det er helt utroligt, at man ikke ved, hvorfor vi 
holder Jul! Da jeg sang “Tak for alle roser” blev alle, både danskere og 
udlændinge, voksne og børn stille og hørte efter. Medarbejderen fra 
kirken fortalte mig, at flere var begyndt at græde, hvor hun fik gode 
samtaler med dem. Det var en stærk oplevelse at opleve de udsatte 

Lena skriver:
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familier og snakke med dem. Medarbejderne fra området hjalp mig 
med at få sat udstyret op, og de var meget dejlige at snakke med.  Jeg 
fik virkelig en nød på mit hjerte bagefter og måtte bede for dem alle! 
Tak, hvis I vil huske disse familier og medarbejderne fra kirken i bøn.

I 2010 startede jeg sammen med en dejlig bestyrelse og frivillige en 
forening, som hedder Håb for Alle (www.haabforalle.dk). Siden da 
har arbejdet udviklet sig til at omfatte Danmark, Færøerne, Island, 
Grønland, Sverige og ikke mindst ISRAEL, halleluja. Der deles ind-
samlede gaver ud. Jeg får lov til at synge, tilbede og opmuntre ved at 
dele Guds Ord og vidne om personlige oplevelser fra mit eget liv. 

Jeg får sammen med støttepartnere, frivillige og forskellige menighe-
der også lov til bla. at række ud til:

•	 Hjemløse, herunder ”Klippen” ved Istedgade og Sundholmen på    
Amager. 

•	 Hospice patienter, pårørende, frivillige og ansatte
•	 Indsatte i fængsler
•	 Forældreløse børn på børnehjem, holocaust overlevende, handi-

cappede børn og cancerramte familier i Israel
•	 Jeg oplever at få inspiration til at skrive sange, som bliver indspil-

let på cd’er og brugt overalt, hvor der er åbne døre.  Gud er god! 
•	 Tusind tak for din opbakning, forbøn og støtte. Det betyder alver-

den for mig, da jeg lever i tro og er afhængig af Guds nåde hver 
eneste dag. Det er en stor opmuntring og udfordring at vandre i 
Guds kald og gøre, hvad jeg kan. Jeg ønsker så inderligt, at det vil 
lykkes for mig at vokse i tro og visdom gennem de døre, som Gud 
åbner for mig også fremover. 

Hvis du efter 1. April 2017 ønsker at få løbende nyheder fra mig og 
Håb for Alle, så ring eller sms endelig til 30526508 eller skriv en mail 
til lena@haabforalle.dk. 
Støtte kan sendes på 2276-0742774333. Hvis du ønsker fradrag, kan 
du bruge konto/gironummeret på bagsiden, mærket Håb for Alle. Må 
Gud velsigne dig tilbage med alt, hvad du behøver! 
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med ønsket om et velsignet år 2017                               Lena

Møde blandt udsatte familier i Århus

Der var stor glæde blandt de psykisk syge efter sang og musik.
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En flig af Guds rige
At vokse op i en missionærfamilie sætter sit præg. 
Gud er altid med i ligningen; det er ham, der kal-
der og leder, og det er ham, vi altid kan komme 
til, når det brænder på. Han er med i det hele og 
er også det forbillede, man som barn og teenager 
ønsker at leve op til. Også selv om man ikke altid 
formår at gøre det. 

Hvor utroligt det end lyder: Det har faktisk været en tryg barndom 
– trods mange rejser, megen sygdom og ofte savn fra skolen langt 
hjemmefra. Trygheden lå i Gud, ja, men den lå også i hjemmets gode 
atmosfære, i bevidstheden om, at man var ok, og at man altid kunne 
tale sammen. 

Der var travlhed, projekter, byggerier, kvinder, der ville lære at sy og 
bage, præster i lange køer, der ville tale med far på kontoret, men 
midt i alt dette formåede mine forældre at bygge et hjem, og hver af-
ten kunne vi hygge os i stuen, lytte til Radio Addis Abeba, læse højt, 
snakke, spille og synge.  

Hvad kalder man sådan noget? Et godt hjem. Et naturligt familieliv. 
En selvfølge for de fleste? Jeg kalder det en flig af Guds rige. For un-
der de omskiftelige omstændigheder og store afsavn er tryghed ikke 
en selvfølge. Gud har uden tvivl haft en finger med i spillet!

I dag er det min længsel at formidle en flig af Guds rige til mine med-
mennesker. Det behøver ikke at se ud af noget, bare værdierne er der. 
For som Jesus sagde: Guds rige er ikke af denne verden; det er ikke, 
så man udvortes kan betragte det, men det kan mærkes, fordi det er 
inden i os og midt iblandt os.  Og Paulus pointerer, at Guds rige ikke 
består i ord, men i kraft; det er ikke, hvad man spiser og drikker, men 
retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. 

Det er ikke kun de ord, vi prædiker på møder – selv om de også er 
vigtige. Det er ikke de materielle ting, som vores projekter ofte be-
står af – selv om de også er nødvendige. Det er livet selv i omgang 

Svend skriver:



15

Takkefest på Nyborg Strand
Den 18. Marts 2017 er I hjerteligt velkomne til stor takkefest 
på Nyborg Strand Hotel, Østerøvej 2. Nyborg.

Vi vil bede dig tilmelde dig og evt. andre med fornavn og 
efternavn til festen, så vi ved, hvor mange der skal dæk-
kes festbord til!
Du kan maile til os:   lobnerma@gmail.com
Eller ring til os på tlf. 25215006
Eller skriv et brev til os: Jernbanegade 9.2. lejl. 1  
7330 Brande

Kærlig hilsen, Anne-Lise og Peter

med vores medmennesker, det handler om. Naboerne, kassedamen, 
medpassagererne, kollegaerne og den fremmede, som vi skal gøre en 
særlig indsats for at nå.

Sådan er mit liv nu. Ja, jeg skriver artikler, vedligeholder hjemmesi-
der, holder foredrag om religionsmøde, underviser i kommunikation 
og deltager i mediedebatter. Men det vigtigste sker mellem disse ak-
tiviteter. Når jeg elsker min kone, hjælper mine børn og møder med 
mine medmennesker med åbent sind.

Så skaber jeg rum for Guds rige. Sådan er jeg vokset op.

Svend Løbner



PALMA MISSION - Att. Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen
E-mail: lobnerma@gmail.com
www.palma-mission.dk

Betanias Ydre Mission - Att. Willy Højgård 
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande 
Tlf. 5191 3058,
E-mail: ymission@betania.dk

Tak for forbøn og støtte til:
arbejdet i Israel: Palma Mission hjælper holocaustoverlevende og støtter bibeludde-
ling, børnehjem og nødlidende.
Håb for Alle hjælper 300 børn i børnelandsbyen Neve Michael, samt handicappede og 
holocaustoverlevende og udgiver musik til opmuntring for både messianske og orto-
dokse jøder.
Mission til Unåede støtter nødhjælpsarbejde til de mest udsatte og fattige immigranter
i Israel, og støtte til kvinder, der får hjælp til deres spædbørn.
arbejdet i afrika: Mission til Unåede støtter mission, ledertræning og evangelisation 
til unåede folk i Etiopien, Somalia, Kenya, Tanzania. Desuden hjælp til selvhjælpsar-
bejde blandt kvinder og nødhjælp til udsatte kvinder og børn i Tanzania.
arbejdet i danmark: Håb for Alle hjælper hjemløse, kræftramte børn og deres fami- 
lier og synger for uhelbredeligt syge på hospice i Danmark og Norden. Kristus til alle 
udbreder kendskabet til Jesus Kristus gennem husmenigheder, debatindlæg, foredrag,
mediekurser og gode nyheder fra dansk kirkeliv til hele pressen gennem det gratis 
Ugebrevet Søndag Morgen.

At være trospartner vil sige, at du står sammen med os i bøn, tro og offer for vort ar-
bejde. Du vil da jævnligt høre fra os og er på den måde mere direkte med i arbejdet og 
kan følge udviklingen, og Gud vil ifølge sit ord lønne dig!

testamente: Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem Betanias 
Ydre Mission berettiget til at modtage arv uden at skulle betale arveafgifter. I testamen-
tet skal der stå: »Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande. Palma Mission
hjemme og ude«. Tal evt. med kasserer Willy Højgaard om det på tlf. 5191 3058.
Se øverst her på bagsiden, hvordan du skal gøre, hvis du ønsker skattefradrag

Hvis du får 2 blade eller ikke ønsker vort blad tilsendt længere, bedes du returnere det uønskede
til postvæsenet.

I kan fortsat støtte vores missionsarbejde gennem den giroblanket til Betanias Ydre 
Mission, som ligger inde i bladet - Giro (01) 134 4218. Men I kan også støtte gennem 
NETBANK: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075. Du kan mærke beløbet til den, du vil støtte. 
Du kan bruge det samme girokort eller netbank nummer til følgende:

 Palma Mission - Annelise og Peter 
 Mission til Unåede - Dorrit og Torben 
 Håb for alle - Lena 
 Kristus til alle - Svend

Du kan trække op til 15.200 kr. fra i skat. Husk at skrive cpr. nr. på indbetalingen. Ønsker du, 
at dit personnummer skal holdes hemmeligt, kan du ringe til vores kasserer Willy Højgaard, tlf. 
5191 3058.

Husk!


