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Mission
Hjemme og ude

Så oprandt den store dag, hvor 19 gamle holocaustoverlevende tænkte sig tilbage til deres 13-årsalder, hvor de var i KZ-lejrene. Siden da har de drømt om
at opleve Bar Mitzva, hvor alle jødiske drenge tager ansvar for deres liv som
voksne. NU skete det!

I kære venner!
Vi har oplevet i mange måneder, at
Gud har ladet alle vore planer lykkes
på en fantastisk måde og vist os, at
Han er med os. Al ære til Ham! Da vi
var unge og sagde ja til Guds kald til
at blive missionærer, fik vi ordet fra
salme 18, 30: ”Thi ved din hjælp søndrer jeg mure, ved min Guds hjælp
springer jeg over volde!” Når vi ser
tilbage på de 51 år, vi har vandret i tro
i tjeneste for Jesus, har dette ord været sandt. I medgang og modgang har
Han været med os, og vi kan også nu
i denne tid se, at Han er den samme
trofaste Gud! Alle vore planer om at
hjælpe Guds folk her i Israel lykkes,
og det går hurtigt! Tak og ære til Ham!
Den sidste store opmuntring er, at
vore børn vil hjælpe os. De satser
stærkt på mission både hjemme i Danmark og ud over Israel og nationerne.
De vil fremover skrive her i vores lille
blad om, hvad Gud gør i deres liv og
tjeneste. Svend vil give os et ord om
mission med på vejen, og han vil lave
bladet og tage mange af de praktiske
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opgaver i den forbindelse. Torben og
Svend laver vores nye hjemmeside:
Palma-mission.dk og lægger vore bøger og nyhedsblade ind, så alle kan
downloade dem gratis eller læse dem,
så snart de er lagt ind. I dette nummer
af bladet fortæller de alle om deres
kald, og hvad de laver i deres hverdag. Så kan I bedre danne jer et overblik over vores arbejde og være med
til at bede for os alle. Tak, kære venner! Vi behøver jeres forbøn!
Vi er alle grebet af at sprede Guds ord
ud til alle folk og stammer på jorden
og gøre kærlighedsgerninger for mennesker, der trænger til særlig hjælp.
Deres forskellige indsatser gør, at vi
selv får mere tid til det, vi gerne vil
gøre. Herren lægger stadig nye projekter lige for vore fødder. Så snart vi
er ved at være færdige med det ene,
kommer der noget, der synes at være
endnu vigtigere. Vi fryder os over det
og takker Gud for, at Han stadig agter
os værdige til at være med ”på fronten” i Hans planer.
Meget af det, vi ser og hører i medierne i denne tid, kan få os alle til at
blive kede af det og synes, at alt er
håbløst, og der er så lidt, vi kan gøre
for at hjælpe og gøre verden bedre.
Guds ord taler om, at det bliver sådan
i tiden optil Jesu genkomst. Men vi,
som tror på Jesus Kristus, har vores
store chance nu til at vidne om frelsen
i Jesus og gøre, hvad vi kan med vores
tid og kræfter, bønner og midler.

Holocaust-ofre fik nu endelig lejlighed til at fejre Bar Mitzvah og læse op af skriftrullerne
inde i synagogen.
En livslang drøm blev 		
til virkelighed!
19 mænd mellem 78 og 90 år har
drømt helt siden de var i KZ-lejrene
om, at de kunne få lov til at gennemgå
Bar Mitzva, hvor de unge bekræfter
deres forhold til Gud, men de har aldrig turdet tale om det. Fornylig kom
deres hemmelighed frem i AMCHA
klubben i Netanya, hvor vi sammen
med jer hjælper med gaver og opmuntring. Vi lovede at hjælpe med denne
fest, hvis lederne kunne organisere
det, og nu blev det en realitet. To af
de ældre blev desværre syge men vil
komme med senere.
Vi startede sammen i bus fra Netanya
til den store synagoge i Jerusalem. En
ung rabbiner bad og lovpriste, inden
vi startede. Da vi ankom, blev vi alle
overvældede. Over 50 unge mænd fra
en jødisk skole i Jerusalem modtog os
med sang og glædesråb. De dansede

længe rundt om os alle, indtil vi gik
ind i synagogen. De ældre fik bedesjal
og bederemme på, og de blev midtpunktet i en lang, festlig ceremoni,
hvor 3 rabbinere læste, lovpriste Gud
og velsignede dem. Hver af de ældre
skulle for første gang i deres liv læse
højt fra Torarullen med Guds ord. Det
var meget rørende, og mange glædestårer løb ned af kinderne. Synagogen
var fuld af familiemedlemmer, som
bagefter ønskede til lykke. Der var fin
servering med godt til ganerne efter
højtideligheden, og der blev sunget,
danset og jublet i den store synagoge.
Der var journalister fra TV og andre
medier, og der blev filmet og taget en
masse billeder. Det ”smitter”, så flere
holocaustoverlevende i Israel vil nu
også have Bar Mitzva.
Vi fik alle et lille hvil og kørte om aftenen ud til det store flotte hotel Daniel,
hvor ejeren havde tilbudt af give fest-
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middag til det store selskab på ca. 200.
Det var utrolig festligt. Vi har aldrig
fået så flot en middag med alt, hvad
dertil hører. En berømt sanger med
orkester var bestilt, og han fik os alle
til at synge med. Der blev holdt taler,
danset kædedanse og sunget, og alle
frydede sig. Til sidst fik ”De ældre
unge” hver en fin gave fra AMCHA,
og Marga og Lea, som leder AMCHA,
fortalte om os og jer, som elsker Israel
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og beder for folket og landet. De fortalte, at hele arrangementet var givet
gennem Palma Mission, og folk klappede længe og var meget taknemmelige. Peter fik lov at sige nogle ord om,
at det ikke er os men de kristne i Danmark, der sammen med os har støttet
denne sag, og at Gud er vores kærlige
Far, som har kaldet os til alt, hvad vi
gør. Her er nogle billeder fra synagogen og festen bagefter.

Tak til Gud og til jer, kære støtter og
forbedere, som står bag de mange
ting, der er lykkedes de sidste måneder:
1. Nu er kontorerne helt færdige
i AMCHA, så dobbelt så mange
af de ældre kan få samtaler og behandling af læger og psykiatere. Bl.a. kan mange af dem, der
har været på venteliste, nu få den
hårdt tiltrængte hjælp.
2. Vi har i tro startet kurser på AMCHA, hvor alle de 350 ældre har
mulighed for at være med til gymnastik, sang og musik, let regning

og historie, og mange andre ting.
Det er bare lykken!
3. Som I læste, er det nu lykkedes
at gennemføre Bar Mitzva, som
har givet den helt store glæde.
4. Børnelandsbyen, som er ved at
bygge en ny afdeling til 4 familier,
som vil tage sig af hver 10-12 børn,
er ved at være færdig, som I ser på
billedet på næste side. Peter giver
på det andet billede Hava, som
er leder for landsbyen, en stor
chek fra Danmark, som rækker
til at købe senge og andet inventar
til den nye bygning. Skaren af
børn med problemer vokser. Tak
om I vil bede særligt for dem!

5

5. Bibelselskabet har fået stor hjælp,
og det viser sig, at mange læser
den nye Bibel og kommer til tro
gennem at studere de mange henvisninger, som viser dem Messias.
Direktøren for BS, Victor Kalisher
kommer til Danmark sidst i august, og skal bl.a. tale i Betania ved
to møder søndag den 25. august.
Han kommer også til andre menigheder. Annoncering følger i Udfordringen senere.
6. Børnehospitaler og børnehjem har
fået trøst og hjælp, bl. a. fra kære
venner og familie, som har været
på besøg. Tak! Se dem her:
Hava leder børnelandsbyen og får her
overrakt en stor check fra danske givere.

Tak til alle, som har besøgt os og bragte gode gaver og
trøst og opmuntring til børnehjemmet.
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Nye trosskridt!
Vi føler, at Gud rører ved vore hjerter angående nye vigtige ting, vi skal
gøre, og forleden sad vi og bad for
fremtiden og alt det, vi gerne vil nå.
Pludselig fik Peter én linje fra Helligånden, som er blevet vores hjælp og
styrke for fremtidige projekter. Han
hørte tydeligt:
”Der er en banet vej!” Det er meget
trosstyrkende!
Efter at vi har hørt, hvor velsignet den
nye Bibel er for mennesker, har vi besluttet at hjælpe Bibelselskabet meget
mere end før. Det vigtigste af alt er, at
Guds ord kommer ud. Tak for forbøn
og støtte til dette vigtige projekt.
Det andet er, at de nye kurser, vi har
startet, så alle de ca. 350 holocaustoverlevende i AMCHA her i Netanya
har en chance for at være med, er en
ret stor udgift, men det er med til at få
de mange ensomme ældre ud af deres
mørke tilværelse. Udgifter til lærere
og materialer vil blive ca. 100.000,kroner om året, men vi har fået vished
for, at Gud vil hjælpe os at fuldføre
det. Samtidig vil vi gerne lave udflugter for dem jævnligt og samle dem til
fester et par gange om året. Tak til jer,
der vil være med til at glæde de kære
ældre, der har oplevet så grusomme
ting i deres liv. De er meget taknemmelige for alt, hvad vi gør for dem.
Vi vil slutte her med et uddrag af Benyamin Netanyahus tale til Israels 65
årsfødselsdag, hvor jøderne samledes
overalt til grillfester. Netanyahu og

hans kone Sarah var værter for årets
bibel quiz, og han sagde i sin tale: ”Bibelen er vores bog og hele verdens
bog. Bibelen, bøgernes bog, fylder
hele vores åndelige liv, vores håb og
vores bønner.” - Og ved en efterfølgende lejlighed sagde han: ”Bibelen er
grunden til vores eksistens, vores ret
til at leve og retten til vores land, selv
om der er nogle, der nægter dette. Set
fra mit synspunkt er den basis for vores eksistens, og det er vigtigt, at dette
bliver kendt i alle nationer i verden og
ikke blot iblandt os. Jeg tilskriver det
stor vigtighed at undervise i Bibelen,
og sådan er det også i vores familie.”
Undervisningsministeren tilføjede senere i forbindelse med bibelquizen:
Gennem denne prøve bliver de unge
studerende ”dyppet” ned i profeternes ord og bliver derved bekendt med
mesterstykket for, hvordan vi prøver
på at bygge staten Israel.”
Mange kærlige hilsener
og tak fra jeres
Peter og Anne-Lise

Håb for alle teamet har været rundt og
synge og fortælle.
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Kære venner!
Jeg har sunget og skrevet sange i
mange år, og specielt de sidste 3 år er
nye døre åbnet på mange fronter. Det
handler om mennesker i nød! Jeg har
bedt om, at Guds nærvær må blive
formidlet på hospice og sygehuse, i
fængsler, på børnehjem og steder for
hjemløse, og nu oplever jeg, at det
sker, det er fantastisk!
En ny dør åbnede for et par uger siden. En dame ringede fra Kirkens
Korshærs herberg og spurgte om Håb
for Alle kunne hjælpe nogle af de
hjemløse, som kommer til dem. Vi har
aftalt, at vores socialrådgiver kommer
ud og taler med dem om at komme
videre i deres liv rent praktisk. Jeg er
blevet inviteret til at synge nogle aftener efter kl. 21.00, før de finder ro for
natten. Jeg talte med medhjælperen
derfra i dag, og hun sagde, at siden
vi snakkede sammen i sidste uge, har
hun fået nyt håb og glæde ved at bruge ressourcer på de hjemløse.

8

Det er så godt for mig at arbejde sammen med min familie midt i det alt
sammen. I efteråret 2012, oplevede
jeg, at få lagt Israel på mit hjerte på en
meget stærk måde. Jeg måtte bare sige
ja til kaldet: ”Trøst mit folk!” Siden da
har jeg oplevet åbne døre også der,
og jeg kan se, at jeg bliver ledt til de
samme slags opgaver, som jeg udfører
i Danmark, nemlig at synge og hjælpe
praktisk, hvor der er brug for det. Jeg
oplever, at jeg kan lære meget af min
dejlige familie, og jeg tror, at det bliver
en stærk tid, der ligger foran os!
Når jeg tænker på fremtiden, så ønsker jeg at gøre en forskel for et enkelt
menneske ad gangen. Jeg ønsker at
være en opmuntring også i menighederne og være med til at bygge bro,
hvor jeg kan. Danmark, Israel og også
Afrika ligger meget på mit hjerte, og
det er så spændende! Jeg er så taknemmelig for forbøn fra jer! Sammen
kan vi nå meget længere, og jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer til at ske ud fra mine forældres
mangeårige arbejde og det nye, som
bliver lagt foran os at gå ind i.
Hvis du ønsker at stå sammen med
mig økonomisk kan du sende en gave
til Betanias Ydremission kontonummer 9712–0741793075/giro 134 4218,
mrk. ”Håb for Alle”.
Må Gud velsigne dig rigeligt!
Kærlig hilsen
Lena Løbner

lige fra den første tid, da vi blev udsendt i 1982, og indtil i dag.
Dorrit og jeg er udsendt af Betanias
Ydre Mission som missionærer. Vores
tjeneste er unik, både når vi er ude på
missionsrejser og i missionsopgaver,
og når vi er hjemme i Danmark. Vi
arbejder med nødhjælpsarbejde gennem organisationen ”IAS”, besøger
kirker i Danmark, og er også involveret i vores egen menighed med forkyndelse og undervisning.
Hilsen fra Dorrit 		
og Torben
Dorrit og jeg har været missionærer i
31 år. Det har været mange spændende år, og når vi ser tilbage på vores
tjeneste, ser vi klart, at Gud har kaldet os til at være udsendt for at starte
nyt i lande og på steder, hvor der ikke
findes kirker eller hvor der er meget
få kristne, vinde mennesker, som ikke
er blevet nået for Jesus, og at styrke
Guds riges arbejde der, hvor vi får en
indgang. Det er f.eks. i nye lande, som
Gud lægger os på hjerte eller i samarbejde med kirker og kristne, der har
en brand for at nå ud med evangeliet.
Vi har set en stor betydning af at styrke den lokale kirkes vision i landet, vi
arbejder i, og bakke op og skabe muligheder for udvikling og vækst. Vi
kan se, at frugten har været en varig
og god frugt, og at vi i dag har et vidt
forgrenet ”træ”, med grene og frugter,

I den kommende tid vil vi satse på at
styrke menighederne hjemme og ude
og nå de unåede områder, ligesom
Paulus i det Nye Testamente gjorde.
Gud har åbnet døre for os i flere lande,
f.eks. Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan, Nigeria, Sri Lanka, Nepal, Israel
og Paraguay. I juni måned rejser vi
til Israel, og vi glæder os til at mødes
med menigheder og personer, som vi
kan samarbejde med og styrke i arbejdet i Israel.
Dorrit er begyndt med et kvindearbejde ”Hjerte til hjerte” (Heart to Heart)
som virkelig rækker ud. Vi ser allerede nu, hvor stort et redskab det er til
at styrke dem, der er nedbrudt og har
brug for hjælp, og samtidig er det en
missionsindsats, der knytter stærke
bånd mellem kvinder. Vi er spændte
på at se, hvordan det udvikler sig i
fremtiden.
Vi er også glade for fællesskabet her
i Mission hjemme og ude og glæder
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os til at se, hvordan det udvikler sig.
Som familie er vi jo tæt knyttet sammen med samme vision og ønske om
at nå længere ud med Guds ord! Tak
fordi I, kære venner, står sammen med
os som familie!

Vores arbejde kan støttes gennem
Betanias Ydremissions netbank konto
nr. 9712 0741793075 eller giro 134 4218
mærket ”Mission til unåede”.
Hilsen, Dorrit og Torben

Køb vores bøger direkte
”Guldkorn på vores vej” og ”Hvad jeg lærte af min far” kan købes direkte
af os for kr. 150 kr. pr bog plus 50 kr. i forsendelse. Benyt Giro 747-2811.
Anne-Lise og Peter
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men har jeg nået næsten en million
mennesker med det kristne budskab.
Sådan er det at være mediemissionær
i dag.

Kære læser!
Hvem vil være missionær? Det vil jeg
– og jeg har følt mig som missionær i
Danmark, siden jeg som 18-årig i 1975
satte mine ben på dansk jord.
Året efter flyttede jeg til Svendborg,
hvor jeg bl.a. var med til at udgive en
avis i 100.000 eksemplarer. Avisen hed
TRO og blev lavet på gammeldags facon: Teksten blev skrevet i fine spalter,
som blev klippet ud og klistret op i
lange baner. Billederne blev lagt raster, rød film blev skåret til, hvor der
skulle være farve osv. Processen tog
flere måneder, og det tog flere år for
menighederne at uddele avisen.
Sådan var det at være mediemissionær dengang.
I dag skriver jeg artikler for kirker
og hjælper kirkeledere med at skrive
debatindlæg til aviserne gennem mit
arbejde i Kirkeligt Medieakademi. I
april fik jeg tre indlæg i Politiken, i
maj fik jeg indlæg i Politiken, Jyllands
Posten og Kristeligt Dagblad. Tilsam-

Jeg er glad og stolt af at bære familietraditionen videre. At vokse op som
missionærbarn indebærer nemlig at
få indpodet et missions-gen. Den påvirkning kan man ikke løbe fra, og
den stafet løber jeg gerne videre med.
Ikke i det store udland måske, men
herhjemme i lille Danmark, hvor budskabet om Jesus i den grad trænger til
at blive hørt.
Derfor skriver jeg artikler og debatindlæg gennem mit arbejde i Kirkeligt Medieakademi. Og derfor skriver
jeg bøger i min fritid og udgiver dem
gennem fonden Kristus til alle, som vi
startede for over 20 år siden.
Jeg har skrevet 16 bøger gennem årene – nogle af dem sammen med mine
forældre. De fleste er blevet til i ferier
og sene nattetimer. Læs mere om bøgerne på www.cbooks.dk – og vil du
støtte, så vi kan sende end nu flere bøger til tryk, så send din gave til Kristus
til alle, Giro 440 0917 eller Netbank
3737 4400917.
Dette er mit pejlemærke: ”Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at
læse… Jorden skal fyldes af kundskab
om Herrens herlighed, som vandet
dækker havets bund (Habakkuk 2:2,
14).
Med kærlig hilsen,
Svend Løbner Madsen
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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 NETBANK:
Reg. nr. 9712 Konto 0741793075. Det er vigtigt at mærke beløbet til PALMA mission!
Hvis du ønsker skattefradrag, er det også vigtigt, at du skriver dit eget navn og personnummer tydeligt på indbetalingsblanketterne. Ønsker du, at dit personnummer 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 koncentrationslejrene, 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, hvordan 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 Kirkecenters 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.

