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Hjemme og ude

Mission

Tusinder af familier har fået ødelagt deres hjem ved oversvømmel-
serne i malawi. deres marker og afgrøder, brønde og toiletter er 
skyllet væk. Flere hundrede er døde. der er stadig brug for hjælp til 
rent drikkevand og mange af de daglige fornødenheder. 
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jesus Havde medynk over FolkeT – Har vi?

”Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var 
vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde” (Matt. 9:36). 

Ordene stammer fra den kendte passage, hvor Jesus 
siger: ”Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor Hø-
stens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.”

Det er Jesu diagnose af de mennesker, vi skal nå. De er forkomne og van-
røgtede. Og derfor ynkes Jesus over dem. Bliver vi irriterede over men-
neskers fejl, mangler og tilbagevendende problemer? Eller har vi med-
ynk som Jesus og ser disse tilstande som tegn på, at høsten er moden?

At formidle evangeliet er at række ud til mennesker, som de er - med 
hud og hår, sjæl og ånd og sociale og materielle behov. Jesu egen pro-
gramerklæring lød: ”Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. 
Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe fri-
givelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at 
udråbe et nådeår fra Herren” (Luk. 4:18-19). 

Da Johannes Døber kom i tvivl og spurgte, om Jesus var den ventede 
Messias, sendte Jesus denne besked til ham: ”Gå hen og fortæl Johannes, 
hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve 
hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige” (Matt. 11:4-5). 

Evangeliets gode nyheder om, at mennesker kan få evigt fællesskab 
med Gud på grund af Jesus, smitter af på hele mennesket: Sindet bli-
ver frigjort, kroppen modtager lægedom og relationer bliver genop-
rettet. Begrebet ”et nådeår” henviser til jubelåret, hvor slaver frigives, 
forenes med deres familier og kan starte livet på en frisk.
Mission har altid gået på to ben: At forkynde evangeliet og at møde 
de aktuelle behov. De to ting kan ikke adskilles. Ord er ikke nok. Ger-
ninger er heller ikke nok. Derimod opfordrer Paulus til ”tro, som er 
virksom i kærlighed” (Gal 5:6).

Det begynder med, at vi virkelig ser menneskers behov – og ynkes 
over dem. Lad os bede om at få Jesu hjerte for mennesker.

Svend Løbner
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kære venner og sTøTTer!

nødHjælp Til malawi

Vi vil gerne sige tak til enhver, som 
har givet en gave til de nødlidende 
ved oversvømmelsen i Malawi, som 
vi skrev ud om for et par uger siden. 
Den 16. januar fik vi et nødråb fra 
Harrison Kamanga, som er leder for 

Pinsekirkerne i Malawi, og som PALMA gennem de sidste mange år 
har støttet med bygning af bibelskole, evangelistlønninger, kirkebyg-
gerier og meget andet over hele Malawi. Landet ligger syd for Tan-
zania og nord for Mozambique og er meget fattigt. Her i Januar faldt 
der så meget regn, at flere floder i det sydlige Malawi gik over sine 

Oversvømmelsen har ødelagt huse og familier er udsatte og har brug for hjælp.
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bredder. Tusinder mistede hus og hjem, da oversvømmelsen gjorde, 
at flere huse faldt helt eller delvist sammen – en stor katastrofe for de 
mange fattige mennesker. Mange søgte tilflugt i skoler og i kirkerne, 
som blev bygget for nogle år siden. Men situationen var og er stadig 
katastrofal, og mange har brug for hjælp. 

Takket være de mange gaver, der er kommet ind her i de sidste uger, 
har vi, sammen med Harrison og menighederne i Sydmalawi, kun-
net forberede en stor hjælpeindsats, og de er allerede nu i gang med 
at hjælpe hundreder af familier. I første omgang arbejdes der på at 
rense vand, der er blevet forurenet af kloaker og toiletter, og at få la-
vet midlertidige toiletter, så vandet ikke bliver forurenet igen. Og så 
bliver der delt tæpper og presenninger ud til dem, der mangler tag 
over hovedet, og der bliver delt mad og udstyr ud for at afhjælpe den 

Oversvømmelsen gjorde, at flere huse faldt helt eller delvist sammen.



5

akutte sult. Vi samarbejder med distriktsmyndighederne, så alt bliver 
koordineret, og så dem, der har store behov, f.eks. svage, ældre, syge 
og forældreløse børn, først får hjælp. En stor tak til alle jer, der har gjort 
dette muligt! 

Næste skridt bliver at hjælpe med at genopbygge huse. På billederne 
ses flere familier, hvis huse er ødelagte. Vi håber, vi i første omgang 
kan hjælpe mindst 50 familier. Hvis du vil hjælpe, kan du støtte med 
din gave øremærket ”Malawi”. Din gave gør det muligt at hjælpe og 
samtidig vise Guds kærlighed til de mange mennesker.  Arbejdet vil 
foregå de næste måneder, så tak også for forbøn for Harrison og de 
mange frivillige.

stor fejring i garissa

I januar var der stor fest på skolen, vi har bygget i Garissa i Kenya. 
Det viste sig, at skolen var blevet kåret til den bedste i hele regionen, 
og at de to dygtigste elever kom fra vores skole! Det var en stor dag, 
og vi glæder os over dette stærke vidnesbyrd og Guds velsignelse. De 
mange år, vi har støttet skolen, bærer nu frugt! I julen var der en jule-
fest for de tidligere elever, der nu er voksne. Mange har fået uddan-
nelse og arbejde, og flere er kommet til tro på Jesus gennem skolens 
vidnesbyrd!  

Fejring på  
skolen i Garissa, 

som blev kåret til 
den bedste skole  

i regioen.
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Et stort bønneemne var at få repareret spisesalen, der bliver brugt til 
de 450 børn, der får mad på skolen hver dag. Tænk, en dag ringede 
en af vore venner og spurgte, om vi havde et behov, han kunne støtte. 
Vi fortalte om spisesalen, og tænk, han sagde, at det ville han gerne 
støtte! Hvor er det fantastisk at få sådan et bønnesvar! 

Heartknit (hjertestrik)

Sidste år fik vi lov at tjene Gud på en særlig måde i missionsarbejdet, 
og mange blev hjulpet og nået gennem arbejdet. Dorrit og kvinderne 
i HeartKnit (Hjertestrik) herhjemme, arbejdede med strik og håndar-
bejde, og de har gennem arbejdet vist kærlighed og været til velsig-
nelse i flere lande. Bl.a. besøgte Dorrit og to af kvinderne Tanzania, 
hvor kirkens kvinder blev inspireret og styrket i deres arbejde, gen-
nem undervisning og inspiration i håndarbejde og det sociale arbejde 
for at nå ud i kvindefængslerne og blandt de fattige i byen. 

Under HeartKnit’s indsamlinger i sommeren blev det muligt at ind-
købe symaskiner for pengene, og det har gjort, at der nu er sat flere 
aktiviteter i gang, hvor ca. 50 kvinder deltager. Vi har netop sendt en 
container med stof og flere symaskiner af sted. 

Vi planlægger flere rejser i år, bl.a. en tur til Tanzania, hvor der igen 
vil blive satset på inspiration og undervisning. Vi oplever, at de får nyt 
mod, som resulterer i, at arbejdet bliver videreført, og at mange bliver 
hjulpet gennem kærlighedsgerninger og Guds ord. 

Vi vil også i år rejse til Israel, hvor vi bl.a. støtter ProLife, som støtter 
mødre og babyer, der er blevet reddet fra abort. HeartKnit’s hånd-
arbejde er til stor velsignelse for disse kvinder og deres små børn. 
Gennem dette ser de Guds kærlighed og vidnesbyrd. Det glemmer 
de aldrig! 

Hjælpearbejde og mission i 2015

Torben rejser til Sydsudan, Kenya og Tanzania i marts. I de sidste år 
har vi arbejdet meget med uddannelse af børn med handikap eller 
indlæringsvanskeligheder i Østafrika, især i de lande, der har været 
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ramt af krig. Der er så mange børn, der har traume  og har gennem-
gået forfærdelige ting i de borgerkrige, der er i Afrika. Men gennem 
arbejdet bliver mange børn hjulpet, og mange skoler bliver gjort mere 
handikapvenlige. Undervejs mødes Torben med myndighedsperso-
ner og skoleledere, som ønsker at få hjælp. Strategien er at sprede 
Guds ord og kærlighed gennem hjælpearbejdet, og samtidig at mødes 
med kirker og ledere og inspirere dem til at nå længere ud til dem, der 
ikke har fået evangeliet.

Tak, at I vil bede for alt dette i de kommende måneder, og især huske 
nødhjælpsindsamlingen til Malawi, som er aktuel lige nu. Tak for je-
res trofaste støtte. Alle gaver til vores arbejde (øremærket MTU), går 
ubeskåret til missionsarbejdet.

Kærlig hilsen, Dorrit og Torben

Dorrit sammen med Lederne for ProLife. Strik fra Danmark spreder kærlig-
hed og varme i Israel.
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kære venner!

Det nye år er startet, og min mor sagde en dag til 
mig: ”Lena, i dag begynder resten af dit liv! ”Det 
er virkelig sandt, og ordene gav mig inspiration 
til at få bedt for det nye år og også lave nogle nye 
sange.

nyt fra Hospice

Jeg vil gerne her bede om forbøn for, at vores 
drømme må blive en realitet.  Gud har talt til mig om at opmuntre og 
synge, hvor der er behov for det. Det er det vigtigste, jeg oplever, at 
jeg kan gøre for Ham. En dag, da jeg var på et Hospice, var der ca. 15 
indlagte og sygeplejersker, som sad og ventede på mig. To af de syge 
sagde fra begyndelsen, at de var nødt til at gå hurtigt, og jeg sagde, at 
det var helt i orden.  Men det endte med, at de blev siddende og sang 
med i 1½ time, hvor vi både lo og græd sammen. Noget familie trop-
pede op, og vi endte med at være mange tilstede. 

Lena synger på hospice.
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Forleden, da jeg igen var på besøg på et Hospice, mødte jeg en familie, 
som fortalte mig, at de netop havde mistet deres kære veninde, datter 
og svigerinde. Jeg syntes, det var lidt svært at vide, hvad de havde 
brug for, men til sidst kom en frivillig og fortalte: ”Nu kommer de 
med kisten og går ud, mens vi synger”. Jeg fik lyst til at synge ”Om 
lidt bli’r der stille”, og det viste sig, at netop det vers havde de fået 
lavet på en mindetavle til deres kære. Familien stod rundt omkring 
mindetavlen og græd, og pludselig var der en af dem, som så på mig 
og vinkede til mig, mens hun smilede gennem tårerne og formede et 
”Tak” med læberne. Jeg fik nyt mod og sang sangen en gang til, mens 
de gik udenfor med kisten. 

Jeg er så taknemmelig for Helligånden, som viser vejen, når vi mindst 
venter det! 

Lenas sange spreder glæde blandt patienter og personale på hospice.
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”Fred hviler over land og by”

Den nye cd ”Fred hviler over land og by” er blevet godt modtaget. 
Her er et uddrag af de tilbagemeldinger, der er kommet: 

”Må jeg få en cd? Tusind tak. 
Hvor er coveret bare flot! Jeg 
har hørt cd’en ”Tak for alle 
roser”, så min søn næsten er 
træt af den. Nu skal jeg hjem 
og spille denne i stedet for, 
det glæder jeg mig til!”

”Jeg skriver til jer for at for-
tælle, at jeg hørte den nye cd 
i min bil. Da jeg kom til de 
afrikanske sange, blev bilen 
fyldt af Guds nærvær og jeg 
blev så rørt af det. Tak for je-
res lydighed!”

”Musikken er så smuk, og 
sangene går mig lige til hjertet!”

”Jeg vil have nogle flere, mine børn skal også have et eksemplar!” 

Cd’en kan bestilles på lena@haabforalle.dk eller via hjemmesiden  
haabforalle.dk.

For en uges tid siden sang jeg til en begravelse. Familien havde bedt 
mig på forhånd om at synge en bestemt sang, så jeg brugte tid på at få 
den lært. Præsten var alle tiders, og vi var blevet enige om, at jeg skul-
le sidde i hjørnet, forrest, bagved alteret. Jeg gjorde mig klar til at rejse 
mig og synge ved siden af kisten. Kirken var stopfyldt, og der var 
smukke blomster overalt. Præsten talte, og jeg følte mig meget lille 
overfor opgaven. Men da jeg rejste mig og begyndte at spille, kom der 
en stærk atmosfære lige med det samme. Vi var alle sammen meget 
rørte, og man kunne høre, at præsten bagefter også var berørt af Guds 
nærvær. Efter begravelsen blev jeg inviteret med til kaffen sammen 
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med 150 mennesker, og jeg fik hilst på mange af dem. Hustruen til 
manden, som var gået bort, holdt mig i hånden, og vi fik et naturligt 
venskab. Familien og jeg har holdt kontakt efterfølgende, og de har 
spurgt, om vi ikke skal ses igen. Bed meget gerne for denne familie, at 
de må få styrke til tiden, som de går igennem! 

nye drømme og visioner

Jeg har fået nogle henvendelser fra forskellige om at lave flere cd`er 
med den musik, som jeg producerer. Det tager lang tid, og der er man-
ge omkostninger ved udgivelse af cd’er og bøger, så der er virkelig 
brug for forbøn: Vi har en nød for at lave 2 forskellige produktioner. 

en med engelske sange til jøderne, som de kan blive opmuntret af. Jeg 
elsker Israel, så det må jeg bare gå i gang med omgående! 

en cd med lovsange, gamle og nye, som jeg har skrevet. Vi begynder 
at forme ideerne til sange og indhold, og jeg glæder mig til det.

Hjemløse

Vi elsker de hjemløse. Hver af dem har deres egen historie, og de er 
unikke alle sammen! I december gik vi rundt midt i København sam-
men med nogle af dem, der gik på gaden. De hjalp os med alle vores 
sække med tøj og poser med gaver. de fik hver en sovepose og noget 
tøj som tak, og de strålede, da vi skiltes. En butiksejer ringede i star-
ten af januar og fortalte, at de havde 3 store papkasser med ting til os. 
De vil i løbet af året ringe til os, når de har noget ekstra. Så nu har vi 
gaver igen, som vi kan dele ud af. Allerede i begyndelsen af året kan 
vi få lov til at være en opmuntring midt i kulden. Det er vi glade for! 

senge, tøj og skolematerialer til børn i israel

Jeg er så taknemmelig for, at dørene har åbnet sig til at støtte og hjælpe 
børn i Israel. De har det så svært, og intet af det, der sker, er deres 
skyld. Børnene er blevet bragt til børnelandsbyen, fordi de er blevet 
misbrugt, har forældre med trauma, depression og alkoholmisbrug. 
Nu kommer der endnu flere immigranter hjem til deres land, og man-
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ge af dem er sårede og ødelagte, så der er nok at gøre. ”Trøst mit folk”, 
siger Gud i Esajas 40,1, og det er det, vi har fået et kald til i Håb for 
Alle. vi har indtil nu sammen med jer givet 30 senge til børnelands-
byen, vi har givet legetøj, strikkede trøjer og andet tøj, legoklod-
ser og sang og musik. Sidst jeg var der, fik jeg lov til at hjælpe en af 
teenagepigerne, som ugen før havde prøvet at begå selvmord. Der lå 
en dyne af frygt over alle børnene, men efterhånden som jeg kom fra 
det ene hus til det andet, også rundt i klasserne, fik vi sunget frygten 
væk. Da jeg tog afsked med dem, var de glade og forventningsfulde 

til næste gang vi ses. 

der er så mange behov:

Senge, madrasser, sengelinned, tøj, 
legetøj, bøger, ja, alt det, som er i god 
stand kan bruges og vækker stor tak-
nemmelighed hos både medarbej-
derne og børnene. 

Tusind tak for forbønnen for dem, 
for de beløb, som I har sendt! 

Her ses Håb for alle-
teamet, der uddeler 
soveposer til  
hjemløse.

Der er også behov for skolemate-
rialer til børn.
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Må Gud velsigne dig og din familie med ALT, hvad I trænger til. Vi 
tænker på jer og husker jer i vores bønner! Her er en kalender. Tak for 
forbøn for de forskellige arrangementer: 

Tak til Mor og Far, som er sådan et forbillede alle steder. Tak til alle 
jer, som beder for mine børn Anne, Camilla og hendes søn Jamie og 
også for mig i tjenesten! Tak for jeres støtte til det arbejde, vi gør i Håb 
for Alle! Hvis du ønsker at støtte med et enkelt eller fast beløb, kan 
du bruge  girokortet eller kontonummeret på bagsiden, mærket HFA.

Kærlig hilsen og Guds fred 
Lena

Februar
• Torsdag d. 5/2 Hospicekoncert
•  Søndag d. 22/2 kl. 14.30: Ringsted, Powerkirken,  

Roskildevej, Ringsted
•  Søndag d. 22/2 kl 19.00: Stenlille frikirke,  

Hovedgaden 57, Stenlille

marTs
• Mandag d. 9/3 Møde m hospice frivillige
•  Torsdag d. 12/3 Hospicekoncert
• D. 20/3-30/3 Besøg hos Børnelandsby og andre projekter i Israel

april                                                                                                                                            
•  Lørdag & søndag d. 11/4 og 12/4 Kolding Apostolsk kirke, 

Lykkegårdsvej 67, 6000 Kolding (nærmere info følger)
•  Lørdag  d. 18/4  Håb for Alle Dag i Teglgårdskirken, Tegl-

gårdsparken 22, 5500 Middelfart Kl 12.00-17.30. 100kr pr per-
son inkl. forplejning. Kontakt Håb for Alle for tilmelding! Vi 
glæder os!
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vore kære  
TroFasTe venner!

Vi blev så glade, da vi i dag blev 
mindet om at læse i Hebræerbre-
vet 10, hvor der står i vers 10, at 

”Vi er blevet helligede, ved at 
Jesu Kristi legeme én gang for 
alle er blevet ofret,” og i vers 12: 

”Han har frembåret ét offer for 
synder og derefter for bestandig taget sæde ved Guds højre hånd -”, 
og det stadfæstes i vers 12:

 ”Thi med et eneste offer har han for bestandig ført dem, der helliges 
til fuldendelse.”

Det er et vidunderligt budskab til alle, som tror på Jesu fuldbragte 
værk på Golgata, at vi må stå rene og hellige ind for Gud i en ond og 
kold verden og hvile i, at Han fører os til fuldendelse – uden fordøm-
melse!

læs helt til vers 24, hvor der står, at vi skal give agt på hverandre, så 
vi opflammer hverandre til kærlighed og gode gerninger!

Det gør vi med frimodighed i dette lille blad og i vore breve, fordi vi 
har så meget at takke for, og det er en stor nåde, at vi fra Danmark kan 
være med til at være gode mod mange, som har det meget svært!

TAK, elskede venner, for hjælpen til mange af dem, der har mistet 
alt ved oversvømmelsen i Malawi og stadig er i nød, fordi de har det 
meget svært. Vi vil stadig være glade for hjælp til dem.

Vi er meget taknemmelige til Gud, fordi Han har ladet mange ting 
lykkes for os i de forløbne måneder, og det, der så håbløst ud for men-



15

nesker, har Gud gjort! Det viser os igen, at det arbejde, vi er kaldet til 
at gøre, ikke er vort eget – men Hans. Vi skal blot være lydige redska-
ber i Hans hånd!

Her er vi sammen med Nissim og hans kone, Betty. Nissim er grund-
læggeren af den store hjælpeorganisation Pitchon Lev, som vi for ny-
lig – sammen med kristne venner fra Danmark – hjalp til at få en va-
revogn, som kan køre ud med mad og anden livsnødvendig hjælp til 
de ældre, fattige, syge og enlige forældre i de områder, hvor det er 
farligt at gå ud for at købe mad. Da vi var ude med mad sammen med 
de frivillige hjælpere i den nye bil, så vi med det samme, at der snart 
ville blive brug for en bil mere til det store arbejde. Vi har bedt Gud 
om penge til det og også nævnt det for jer.

Lige inden vi rejste til Danmark fra Israel, kunne vi sende bud til Nis-
sim om, at vi nu havde fået penge til bil nr. 2. Der blev stor glæde og 
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taknemmelighed på hele hjælpe centeret. Det ulmer overalt ved Isra-
els grænser, så alle er forsigtige og frygter det værste.

Vi vil sende en stor og hjertelig tak til alle jer, der har været med til at 
ofre til denne bil og til alle de andre ting, vi arbejder med.

Lad os, som vi læste i begyndelsen af bladet: opflamme hverandre til 
kærlighed og gode gerninger!

Nu, hvor prøvelserne også er kommet til Danmark, har vi brug for 
også at hjælpe og bede meget for dem, der er udsatte også i vort eget 
land!

Her er den store underjordiske parkeringsplads, hvor ca. 4.000 fattige 
får hjælp hver uge af Pitchon Lev.
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vores livshistorie

Vi har også den store 
glæde, at bogen om 
vores liv i Guds tje-
neste først var til 
stor velsignelse for 
mange i Israel, som 
kunne læse engelsk.

Nu er den udkom-
met på hebraisk, og 
det var en stor over-
raskelse for os, at 
folk er ellevilde for 
at læse den på de-
res eget sprog. 

Nogle har læst 
den 3-4 gange og 
synes, alt, hvad vi 
skriver, er blevet 
meget ”levende” 
og meget mere 
spændende for 
dem. 

Den når nu meget langt ud i landet, da alle, 
der ønsker den, får den gratis. 

Vi takker Gud for denne chance for at herliggøre Hans navn!
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De mange nye kurser, vi har været med til at sætte i gang i AMCHA 
for de holocaustoverlevende, er til stor glæde. Her er nogle af de æl-
dre til gymnastik, som de nyder at være med til.

Lederen, Marga, som sidder i baggrunden, er begyndt at skrive en ny 
bog med vidnesbyrd om, hvad de ældre oplevede i KZ-lejrene. Hun 
har fået en dygtig engelsktalende medarbejder, Netanya, (i forgrun-
den) til hjælp. Vi er blevet bedt om at sponsorere denne nye bog.
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Den største glæde, vi har haft, er, at mange helt spontant har spurgt 
os, om vi vil fortælle dem meget indgående om, hvem Jesus var og er. 
Det har vi ventet på i mange år, men nu er tiden inde, hvor over halv-
delen af jøderne gerne vil læse i Bibelen. Mange ser nu, at Jesus var 
noget særligt og ønsker at vide mere. Å, hvor er Gud god. Samtidig 
med, at tusinder af jøder vender hjem til deres land, som Ordet har 
forudsagt, bliver hjerterne åbne for Guds ord. 

Mange læser de herlige løfter i Jeremias 31-33 og hele Esajas, og de ser, 
at der er fremtid og håb for Guds folk. 

Torvene i vores by, Natanya, er her fyldt med mennesker, der er lykke-
lige for at være hjemme i deres land. Bed for landets ledere og til Gud, 
at der må blive skabt plads til mange flere, som er på vej!

Til slut vil vi minde om, at vores bog, Ildsøjlen, kan købes på  nettet på 
www.ProRex.dk eller ved at ringe til 74 56 33 43 eller 20 97 77 27. Du 
kan også skrive til Postbox 23, 6070 Christiansfeldt.

Tak for forbøn og støtte. Vi rejser igen den 8. Marts. Gud velsigne jer 
rigeligt!                       

 Jeres taknemmelige Peter og Anne-Lise     



Husk!
I kan fortsat støtte vores missionsarbejde gennem den giroblanket til Betanias 
Ydre Mission, som ligger inde i bladet. Men I kan også støtte gennem NET-
BANK: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075. Det er vigtigt at mærke beløbet til PAL-
MA mission!

Hvis du ønsker skattefradrag, er det også vigtigt, at du skriver dit eget navn og 
personnummer tydeligt på indbetalingsblanketterne. Ønsker du, at dit person-
nummer skal holdes hemmeligt, kan du sende det til vores kasserer:

Willy Højgård · Søndermarksvej 307· DK 7190 Billund 
tlf. 7535 3058 · e-mail: ymission@stofanet.dk

PALMAMISSION HJEMME OG UDE
Missionærer Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen,
Fænøsund Park 16 · 1. tv., 5500 Middelfart 
Tlf. 2521 5006 · E-mail: alpema@stofanet.dk
www.palma-mission.dk

Tak for forbøn og støtte til:

arbejdet i israel!
Ved at hjælpe psykisk syge og vanskeligt stillede børn og unge på børnehjem og 
hospitaler, hjælp til nye immigranter, hjælp til overlevende fra koncentrations-
lejrene, træplantning, bibeluddeling og meget andet.
Arbejdet muliggøres ved Guds nåde gennem trospartnere og støtter, (frivillige 
gaver), som kan gives på vedlagte girokort:
betania kirkecenters ydremission giro 134 4218 - mærket palmamission 
Hjemme og ude. (Uden vore personnavne) Se øverst her på bagsiden, hvor-
dan du skal gøre, hvis du ønsker skattefradrag.

at være trospartner
vil sige, at du står sammen med os i bøn, tro og offer for vort arbejde. 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 Betania Kirkecen-
ters ydremission berettiget til at modtage arv uden at skulle betale arveafgifter. 
I testamentet skal der stå:
Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande. 
Palma Mission hjemme og ude.

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


