årgang 54

Nr. 1

jan. - feb. - marts 2016

Mission
Hjemme og ude

Mange jøder kommer ind i Bibelselskabets butik i Jerusalem, hvor
de studerer skrifterne og får svar på deres mange spørgsmål. Der er
også en læsestue nu, hvor man sidder og studerer og kan få samtaler
med medarbejderne.

Elsk Gud - og gør, hvad du vil!
»Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden;
for den, der elsker andre, har opfyldt loven« (Rom. 13:8).
Da jeg som ung hørte kirkefaderen Augustins ord: »Elsk
Gud, og gør, hvad du vil!«, tænkte jeg: »Wauw! Nu kan
jeg gøre lige, hvad der passer mig, bare jeg elsker Gud!«.
Men så dæmrede det langsomt for mig, at hvis jeg virkelig elsker Gud, vil jeg jo kun gøre hans vilje. Ordet fanger.
Kærligheden er lovens opfyldelse, siger Jesus. Det største bud i loven er
at elske Gud og elske sin næste. Og vi har ikke andre forpligtelser end
at elske, skriver Paulus.
Det eneste, Gud forlanger af os, er kærlighed. Kærlighed til ham. Kærlighed til hinanden. Og kærlighed til alle dem, vi møder på vores vej.
Det er egentlig ret enkelt.
Men hvad så med forkyndelsen af evangeliet? Det gør vi først og fremmest ved at elske. Johannes 3:16 begynder med »Thi således elskede
Gud verden…« og først derefter uddybes, hvordan han elskede (»at
han gav sin Søn den enbårne«), og hvordan vi tager mod hans kærlighed (»for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv«).
Gud elsker først og fremmest. Punktum. Han kan ikke lade være, for
han ER kærlighed. Nu udfordrer han os til at gøre det samme: »Vær
ingen noget andet skyldig end at elske…«.
Lige nu møder jeg rigtig mange flygtninge på min vej. De fleste af dem
er muslimer, men der er også mange kristne. De er på flugt fra krig,
mange har set deres familiemedlemmer blive
skudt og såret, og alle
bekymrer sig om fremtiden her i det kolde
nord. Får de nogensinde deres familier at se
igen, og hvordan skal
de dog klare sig i Dan-
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mark med sprog, arbejde og uddannelse? Bekymringerne bliver ikke
mindre af, at medierne hele tiden taler om flygtninge som et problem,
og at politikerne vil gøre alt for at lukke dem ude, så vi kan bevare vores velfærd osv.
Flygtningene i Vejen, hvor vi bor, har selv dannet en forening for nye
og »gamle« danskere, der vil hjælpe flygtninge med at blive integreret i
det danske samfund. Inden jeg så mig om, var jeg formand for foreningen og arbejder sammen med en herlig bestyrelse af syrere, palæstinensere, en dansker og en eritreer. Vi har holdt en kulturaften, hvor op mod
100 flygtninge og danskere mødte hinanden, smagte hinandens mad,
lyttede til hinandens historier, sang og dansede. Vi har også lige holdt
en tryghedsaften, hvor Politiet, Falck og en sundhedsplejerske fortalte,
hvad man gør i Danmark, hvis der sker en ulykke.
Vi har nu været i gang i tre måneder, og jeg føler mig faktisk som præst
for disse flygtninge. Jeg kan ikke lade være med at elske dem, og de er
nemme at elske, for de er så søde og taknemmelige for at være her.
Og de er kreative. En dag sagde Yusuf: »Skal vi ikke tage ud på plejehjemmene i Vejen kommune, uddele blomster og sige tak til de ældre,
fordi de har opbygget det Danmark, vi har i dag?«. Som sagt, så gjort:
Vi fyldte et par biler med flygtninge og blomster og besøgte tre plejehjem. Flygtningene holdt tale for beboerne, børnene var med og uddelte blomster, og beboerne var tydeligt berørt af overraskelsen.
Jeg ved ikke, hvor dette bærer hen. Jeg ved bare, at jeg elsker dem og
nyder at snakke med dem og lære dem bedre at kende. Ind imellem får
vi også en snak om Gud. Det er meget naturligt for dem at snakke om
Gud. Og så kan vi tale sammen om profeterne, vi har til fælles, og om
Jesus, som de har stor respekt for. Men hvor fører det hen? Det ved jeg
ikke, og det er egentlig heller ikke så vigtigt. Jeg vil bare elske dem og
lade Gud om resten. Elske Gud, og gøre lige, hvad jeg vil. Dele hans
kærlighed med nogle af de mest sårbare mennesker i vores samfund.
Svend Løbner
Modtag Ugebrevet Søndag Morgen med flere gribende livshistorier på
red@sondagmorgen.dk. Tjek ugebrevet på www.sondagmorgen.dk
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I kære, trofaste venner!
Vi er meget taknemmelige til
Gud for, hvad der sker i Israel i
denne tid, især i den åndelige
verden. Selv om der sker mange
uhyggelige ting med knivstikkerier, overfald og meget andet
ondt, så føler vi, der er vækkelse
i den åndelige verden, hvor jøderne åbner mere for Guds Helligånd og spørger til vores tro. Mange spørger os om, hvad vores Bibel
siger om fremtiden for Israel, og der er meget stille, når vi fortæller
dem Evangeliet.
Vi havde tænkt os i det nye år at fejre vores Diamantbryllup på Nyborg Strand, men vi har i stedet for besluttet at satse alt, hvad vi har af
kraft og overskud på at velsigne Israel i deres Jubelår! Vi vil samle ind
gennem hele året til at nå ud med endnu flere Bibler til alle dem, der
er hungrige efter at få Ordet, - til at nå de fattige jøder, der gerne vil
hjem til Israel, -til at hjælpe de holocaustoverlevende og til at hjælpe
de mange børn, der er syge og har det svært i deres psyke.
Vil du hjælpe os i disse store opgaver, kan du blot mærke din gave
»Israel«, så fordeler vi gaverne, hvor de trænges mest.
Nu skal du høre om de gode nyheder
Siden Jesu tid har der været fjendskab fra den ortodokse verden imod
Jesus og de kristne. Men nu har over 50 prominente, ortodokse rabbinere sendt en skrivelse ud til deres ligestillede indenfor den jødiske
tro, at de har fået et fornyet syn på Jesus, de kristne og den nytestamentlige tro. De skammer sig ikke ved at løfte Jesu navn op og byde
tømreren fra Nazareth ind i »den jødiske fold«. De skriver: »Jesus
bragte dobbelt godhed til verden, og på den anden side styrkede han
Toraen af Moses på en majestætisk måde, og ingen har talt som han
om Toraens ufejlbarlighed, og han advarede mod afguderne i Israel
og hele verden!«.
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Efter over to tusind år bliver hele historien vendt, og vi ser det som
det første skridt til, at Helligånden snart vil åbne deres øjne for, at Jesus er jødernes og hele verdens Messias.
De skriver videre, at efter mere end to tusind år med fjendskab vil de
nu søge at gøre deres himmelske Faders vilje og acceptere den hånd,
der rækkes ud til dem fra »vore kristne brødre og søstre«.
Det er virkelig en stor Guds åbenbarelse til jøderne i dette Jubelår.
Kære venner! Lad os takke og prise Gud, vor himmelske Far, for dette
store mirakel. Vi har kunnet mærke længe, at hjerterne åbner sig mere
og mere for Guds kærlighed til os og andre troende.
Vi kan også se Guds finger i, at hele Bibelen nu ligger fremme i Det
Israelske Museum, Det gamle og Det Nye Testamente side om side.

Turistministeren inviterede
staben fra Bibelselskabet til
sit kontor, hvor han studerede
de nye bibler og bad om flere
eksemplarer!

Victor fortæller ortodokse
jøder om de 90.000 henvisninger, der er i nogle af
Biblerne. Henvisningerne
er med til at åbne manges
øjne for, hvem Messias er.
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Vi takker Gud for, at Han har åbnet mulighed for, at vi det sidste år
sammen med danske kristne har kunnet tilbyde en gratis Bibel til alle,
der ønskede det. Vores store ønske er, at vi kan fortsætte med det længe endnu.
Vi sender jer her billeder, som viser Victor fra Bibelselskabet i samtale
med Turistministeren og mange ortodokse, som vil se de nye Bibler
og modtage et eksemplar og diskutere meget af det, de ikke forstår.
Gode nyheder fra AMCHA, 					
centeret for holocaustoverlevende
Som mange af jer sikkert husker, var det en svær start for os at hjælpe
de holocaustoverlevende i AMCHA i Netanya. Der var for lidt plads,
for få kontorer, hvor psykiaterne kunne hjælpe og behandle de ældre
med traumer fra KZ-lejrene. Der var for få medarbejdere til, at vi virkelig kunne gøre noget effektivt for de mange kære ældre mennesker,
der trængte til at komme ud af deres ensomhed og være sammen med
andre ligestillede i AMCHA. Der var flere hundrede på venteliste,
som længtes efter at være med i klubben.
Da vi nu var dernede i januar, gik vi igennem hele projektet med lederne fra stedet, og det viser sig, at ventelisterne med flere hundrede
ældre nu er slut! Det er vores største taksigelse til Gud og til jer, der
har støttet dette arbejde.
Alle har nu fået en mulighed for at være med i klubben, til kurser i
sang, musik, politik, bibelkundskab, kunst, gymnastik, læsning , regning og skrivning og mange andre ting. Gud har hjulpet os helt over
al forventning, så vi nu kan gennemføre alle disse kurser, og der er
ikke flere på venteliste!
Huset summer af liv hele dagen lang, hvor det ene hold kursister afløser det andet. Alle er meget lykkelige og taknemmelige, så vi sender
vores store tak til Gud og til jer, som i løbet af så kort tid har hjulpet os
i dette arbejde, så vi kunne fuldføre de visioner, vi følte, Gud gav os
helt fra starten. Der er nu små kontorer, hvor 35 terapeuter hjælper de
mange, der har det svært.

6

Der er klasseværelser og mange aktiviteter hele dagen lang, og lederen Marga, har fået en meget dygtig sekretær, Netanya, som er meget
varmhjertet og hurtig til at få det hele til at køre, så Marga ikke behøver at være med i alle grene af arbejdet hele tiden.
Vi er Gud meget taknemmelige for, at vi nu kan få lov til at hjælpe
de 450 ældre i Netanya-området, som trænger så hårdt til hjælp. De
pårørende græder af glæde over at se deres forældre så lykkelige og
se, hvordan de får hjælp fra dag til dag og blive frigjort fra de tunge
byrder, de har båret gennem hele deres liv.
Vi har også kunnet være med, så Margas bog om de mange skæbner
i AMCHA nu er blevet trykt og udgivet og fortæller efterslægten de
mange vidnesbyrd fra KZ-lejrene, så de ikke går i glemmebogen.
Hver måned fejrer lederne nu alle de fødselsdage, der er i for eks. Januar og de andre måneder. Det er højdepunkter for de ældre, og vi fik
lov til at være med i festlighederne i januar måned.
Mange af disse ældre blev født i lejrene og har stadig mange år at leve
i, så vi beder Gud hjælpe os, så vi kan blive ved med at hjælpe.

Vi var indbudt til fødselsdag i AMCHA, hvor 21 holocaustoverlevende
fejrede deres fødselsdage i januar sammen.
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Lederen, Leah, køber hver
måned gaver til alle, der
har fødselsdag i AMCHA.
Hun betaler selv gaverne
og holder en dejlig tale til
hver enkelt. Hendes egne
forældre er overlevende
fra KZ lejrene og kommer
trofast i klubben.

Alle hygger sig i AMCHA- klubben og opholder sig der fra morgen til lukketid. »Her er vores virkelige hjem«, siger de.
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Dina i midten er blevet hjulpet til et normalt liv uden depressioner efter 2
år i AMCHA. Hun er den første, der kommer om morgenen og den sidste,
der går hjem!

Da lederne i AMCHA
hørte, at alle kan få gratis
bibler, bad de med det samme om at få nogle eksemplarer til AMCHA. Anne-Lise
fik et stort kram af lederen
Netanya, da vi bragte både
almindelige Bibler samt forskellige Bibler indtalt på cd.
Nu kan alle lytte og forstå
Ordet, - også dem, der ikke
har så let ved at læse.
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Kære venner! Tak for jeres trofaste forbøn og støtte til Guds arbejde.
Vi er glade for, vi ikke står alene i de mange opgaver, men I er en trofast flok, der står sammen med os.
Om alt går planmæssigt, rejser vi snart til Israel igen og vil være meget taknemmelige for jeres forbøn!
Er der nogen af jer, der gerne vil have nyhedsbladet her på Mail, hver
gang det udkommer, vil vi bede jer sende jeres mail adresse samt jeres
postadresse til os.
HUSK! Vi har fået ny e-mail adresse, efter vi er flyttet til Brande.
Det er nu: lobnerma@gmail.com.
Guds fred og velsignelse over jer alle!
Jeres Peter og Anne-Lise

Tak for støtte og forbøn for de mange børn vi har omsorg for.
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Kære Venner!
Jeg er glad for at kunne dele med jer, hvad der er
sket siden sidst. Det er så godt at vide, at I står
sammen med mig og alle os i Håb for Alle. Hvad
der sker er på grund af Guds nåde og fordi vi
ikke er alene om at møde behovene hos dem, der
har brug for hjælp!
Gaveuddeling i december
Tusind tak for jeres støtte til at kunne give gaver fra Håb for Alle til
grønlændere, hjemløse og flygtninge i december måned! Det var en
fantastisk oplevelse at se de glade ansigter og snakke med de forskellige. Vi fik lov til at bede for og med dem, vi mødte!

Uddeling af julegaver.

Kvinden med de røde bukser bliver bedt for af frivillig fra HFA.
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Hospice
Vi har besøgt hospice, og vi blev mødt af varme og forventning. Flere
af de pårørende, som jeg har mødt gennem årene, er begyndt at kontakte mig, for at jeg skal besøge dem. De vil gerne lave samlinger,
hvor jeg skal fortælle om mit liv og synge for og sammen med dem og
deres venner. Bed gerne om, at Lyset må få lov til at skinne i hjerterne
og at flere må møde Jesus!
Besøg på
hospice.

Mennesker helbredt og mødt
Som en opmuntring vil jeg gerne fortælle lidt fra møderne rundt omkring. Jeg har fået lov til at opleve, at mennesker er blevet mødt af
Jesus. Et sted, jeg talte i en menighed i Sverige, fik jeg pludselig en
tilskyndelse til at opmuntre en kvinde, som havde mistet en baby. En
kvinde midt i salen brød sammen og hulkede, og der blev helt stille,
mens vi alle bad for hende.
Bagefter mødet fortalte hun, hvordan hun slet ikke skulle have været
til mødet, men noget i hende trak hende ind i salen. Hun havde fået
en abort som ganske ung. Skønt det, at hun havde fået 5 børn efterfølgende, havde hun haft et stort savn og en sorg over det gennem hele
hendes liv. Mens vi bad for hende under mødet, havde hun oplevet en
ild i hendes mave og hjerte, som gjorde hende så godt og som smeltede al sorg og smerte væk. Hun strålede som en sol, og jeg kunne
ikke holde tårerne tilbage af taknemmelighed til Gud.
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Et andet sted kom en kvinde frem
til forbøn. Hun græd meget, men
hun kunne ikke sige noget. Jeg lagde en hånd på hendes ryg og bad
stille for hende. Pludselig fik jeg
nogle ord til hende, som handlede
om at Jesus passer på hende, og at
Han sørger for hende. Efter bønnen
så hun på mig med tårerne løbende
ned ad kinderne. »Jeg mærkede, at Her synges og sluttes af med bøn.
Jesus tog min hånd og holdt den
fast«, sagde hun og smilede bredt. Vi takkede Jesus sammen for, at
Han aldrig ville slippe hende igen.
Et andet sted lå en mand på maven og græd. Under den stille forbøn
begyndte hele hans krop at ryste og skuldrene bevægede sig frem og
tilbage. Til sidst tog han en dyb indånding. Han endte med at opleve
en dyb fred i krop og sjæl, og det var dejligt at få øjenkontakt med
ham bagefter, for han var så glad og befriet. Ingen ved, hvad der skete,
men jeg er overbevist om, at Gud satte ham fri fra en bundethed, som
kun han selv vidste om.
I en anden by kom en kvinde helt udefra ind på mødet. Hun sagde,
at hun var blevet ledt af en indre stemme, som fulgte hende lige til
døren. Sidst i mødet kom hun op og fik forbøn for en skæv ryg og
smerter i ben og skuldre. Bagefter kunne hun gå lige, og hun var så
forbavset over, at det virkede med forbøn, så hun tog imod Jesus og
blev frelst.
Turen går til Israel
Vi har samlet ind til at hjælpe børnene i børnelandsbyen Neve Michael, de handicappede og de holocaust overlevende i Israel. Her er
et par billeder af de dejlige børn, som kom da de var små og som nu
har fået det godt.
I marts måned skal jeg ned og aflevere legetøj, LEGO, strikkede trøjer
og økonomisk hjælp til senge og tilbehør. Der er behov for hjælp til
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Pige fra Børnelandsbyen.

2 drenge fra
Børnelandsbyen.

de daglige, praktiske ting til børnene, og jeg glæder mig til at komme
derned! Denne gang følges jeg med et lederpar, som har ønsket at
komme med og se landet og de arbejdsgrene, som vi arbejder med.
Jeg er gået i gang med at indspille en del sange fra Salmerne, som jeg
skrev på min sidste tur. Vores hjerte i Håb for Alle er, at sangene skal
trykkes på cd’er, som vi kan dele ud til jøder og andre udlændinge
både i Israel og herhjemme. Jøderne læser meget i salmerne og ordene
taler meget til dem. På min rejse i oktober delte jeg en enkelt sang ud
på en cd, og tilbagemeldingerne var så positive, at det var en stor opmuntring for mig!
Tak for forbøn for arbejdet i Israel og herhjemme! Hvis du gerne vil
være med i en indsamling til at møde de store behov, kan du bruge
kontonummeret bagpå bladet, mærket Håb for Alle.
Gud kender os hver især og ved alt om os. I Salme 139 står der, at Han
har kendt os siden før vi blev født, og Han holder hånden over enhver
som påkalder Hans navn.
Tak til dig, som læser. Må Gud velsigne dig rigeligt og give dig alt,
hvad du trænger til!
Knus Lena
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Kære venner!
Vi havde en dejlig juletid med vore
børn og fire børnebørn, og vi er nu
kommet godt ind i det nye år. I begyndelsen af januar rejste jeg til
Afrika, hvor der har åbnet sig nye
døre for vores tjeneste.
For 20 år siden kaldte Gud mig til at
nå de unåede folk, især muslimer på Afrikas Horn (Somalia, Somaliland, Kenya, Etiopien), og på det tidspunkt, sagde vi vores stilling på
Bibelhøjskolen i Brande op og gik ud på kaldet, i tro til Gud. Ordet fra
Matt 25:40 er meget betegnende for, hvad vi har beskæftiget os med:
»disse mine mindste«. De følgende år så vi Guds hånd i og med, at vi
startede skoleprojektet i Garissa i Kenya, hvor der nu bliver nået næsten 600 børn fra 8 unåede stammer langs floden Tana, og en skole for
udsatte og handikappede børn i Somaliland, som var udstødt af det
muslimske samfund i landet, og som i dag har spredt sig til 4 regioner i landet. Vi startede også en hjælpeorganisation »International Aid
Services«, for at bruge nødhjælp som platform til at hjælpe i lande,
hvor traditionel kirkelig mission ikke var mulig. Det gjorde det muligt at udvide skolearbejdet for udsatte børn til bl.a. Etiopien, Sudan,
Sydsudan. Det har været en utrolig proces og vækst, og hvis ikke Gud
havde været med os, havde det ikke været muligt! I de senere år har vi
arbejdet for at få styrket dette arbejde, træne lokale medarbejdere og
ledere, og styrke kirkerne og deres position i samfundet. Resultatet
er nu, at arbejdet udvikler sig med et meget stærkt lokalt ejerskab og
ledelse, som gør, at det er godt forankret og vokser sundt.
LAD DE SMÅ BØRN KOMME TIL MIG
I januar mødtes jeg og mine danske medarbejdere med vore partnere og ledere fra 4 lande (Tanzania, Kenya, Sydsudan og Sudan), og
igangsatte en stor plan, for at nå ind i disse lande med uddannelse for
marginaliserede udsatte børn. Det er et inklusionsprogram for landets

15

Torben sammen med samarbejdspartnerne fra fire lande.
skoler, som skal række ud til traumatiserede, handikappede, børn
med specielle behov, samt til piger og børn fra nomadefamilier. Disse
børn er Afrikas fremtid, men de bliver for det meste skjult i hjemmene
eller jaget bort fra skolerne pga. deres handikap. Jesus sagde: »Lad de
små børn komme til mig«, så vi beder om, at dette arbejde må lede
mange børn og forældre til Jesus og at mange må få hjælp, så de kan
leve et værdigt liv. I må gerne bede for disse fire lande og for disse
børn, for ledere, lærere, medarbejdere, der alle skal arbejde med børnene og forældrene, og for at vi må have goodwill i landet, de lokale
ledere, undervisningsministeriet, og andre nøglepersoner.
ETIOPIEN KALDER
Som tidligere nævnt, er Etiopien et af de lande, som Gud viste os. For
to år siden rejste jeg til Etiopien for at se, hvordan kaldet til Afrikas
Horn kunne udføres. Etiopien er en nøgle til Afrika, og er et land, der
altid har stået fast på sin identitet, har aldrig været koloniseret, og
altid har haft en ganske særlig kultur, som knytter sig til Israel og det
det Gamle Testamente. Men Etiopien grænser også op til nogle af de
lande, der er allermest lukkede og hvor befolkningen, især de kristne
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Torben underviser de
nye kristne
i Etiopien.

De kristne
modtager
ordet med
stor glæde.
mindretal, har det svært. Mange stammer og hele byer og områder er
stærkt islamiserede og fundamentalistiske. I grænseområderne er der
internt fordrevne og mennesker med store menneskelige behov. Ligesom i Somaliland, er der børn med traumer og forskellige handikaps,
som bliver overset og børnene og deres forældre mangler opmuntring
og støtte. Jeg oplever derfor at kaldet er blevet forstærket, og at jeg
skal satse på at arbejde her i den kommende tid.
På min rejse i januar fortalte flere etiopiske pastorer, at der er en vækkelse blandt muslimer i visse områder i Etiopien. Det spændende er,
at det går som en steppebrand, gennem at muslimer ser et syn eller
drømmer om Jesus, overgiver sig til Ham, og begynder at vidne for
andre. Vi hører at hundreder er blevet frelst, og mange ønsker at blive
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En tidligere Sheikh
har overgivet sit liv
til Jesus.

24 tidligere
muslimer
klar til dåb.
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døbt. Da jeg hørte dette,
besluttede jeg at tage ud
til en af landsbyerne. Sammen med den lokale kirke
inviterede vi ca. 40 nye
kristne til en uges undervisning. Ugen kulminerede med dåb, hvor 24 blev
døbt. Det var en utrolig
stærk oplevelse og et stort
vidnesbyrd. Tænk, at Gud
er ved at gøre sådant et
mirakel! Disse nye kristne
var frygtløse og drog hjem
Lederne tager imod de mange nye kristne.
for at vinde andre. »Jo flere, vi er, jo sværere får de
ved at forfølge os«, sagde de. »Det, vi har fået, MÅ vi dele med andre!«. Vi sendte dem hjem med forbøn. Det var en mærkelig følelse
at vide, at jeg måske ikke ville komme til at se dem igen.. Næste rejse
er ved at blive planlagt hvor vi vil samle flere af de nye kristne og
undervise dem.
Vi vil sætte pris på forbøn og støtte til denne indsats i de kommende
år. Mange står på »venteliste«, for at komme og blive undervist og
døbt. Der er brug for at undervise disse nye kristne, og hjælpe dem
i deres nye kristne liv. Mange lokale kirker vil også gerne sende en
etiopisk missionær ind i disse områder, for at støtte op om de nye
kristne. Gud har åbnet en ny dør ind til disse muslimers hjerter, og det
er derfor vigtigt at følge op, så de bliver stærke i deres tro og står fast,
også i prøvelse. Hvis du kan støtte denne indsats, vil vi sætte stor pris
på det. Øremærk gaven: »Mission til Unåede«. I den kommende tid
vil jeg fortælle mere om hvad Gud gør i Etiopien.
Dorrit og jeg vil ønske dig Guds velsignelse!
Torben & Dorrit
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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.
7535 3058.
PALMA MISSION - Att. Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen
E-mail: lobnerma@gmail.com
Betanias Ydre Mission - Att. Willy Højgaard
Søndermarksvej 307, 7190 Billund
Tlf. 7535 3058,
E-mail: ymission@stofanet.dk
Tak for forbøn og støtte til:
Arbejdet i Israel: Palma Mission hjælper holocaustoverlevende og støtter bibeluddeling, 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 ortodokse 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 selvhjælpsarbejde blandt kvinder og nødhjælp til udsatte kvinder og børn i Tanzania.
Arbejdet i Danmark: Håb for Alle hjælper hjemløse, kræftramte børn og deres familier 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 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 Betanias
Ydre Mission 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«. Tal evt. med kasserer Willy Højgaard om det på tlf. 7535 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.

