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Mission
Hjemme og ude

Det største man som menneske kan opleve, er at gøre det, Jesus sagde: »Elsk Gud og elsk din næste!«. Vi er så lykkelige for al hjælp til
de holocaustoverlevende i AMCHA, som nu alle er sammen i nye
grupper med de mange, der var på venteliste.
Her ser I en lille ny gruppe sammen med deres lærer.

Elskede venner!
Vi er så taknemmelige til Gud
og til jer, fordi vi nu har nået det
mål, vi satte for et par år siden
om at hjælpe de mange ældre i
AMCHA, så de nu kan få al den
hjælp og adspredelse, de har
længtes efter. Deres liv har fået
nyt indhold!
Forrige år var der ca. 200 ældre,
der kom hver dag i AMCHA for
at nyde samværet med andre ligestillede, som havde været i konsentrationslejre som børn. Der var 3 kontorer til psykiatere, der gav deres
fritid til at tale med og hjælpe de mange med traumer og mange andre
svagheder. Vi fik dengang at vide af lederne, at der var 350 andre på
venteliste, som gerne ville være med, men der var ikke plads til dem.
Med hjælp fra kristne venner i Danmark har vi nu fået lavet yderligere 4 nye kontorer, så der er plads til mange flere svage ældre, der
kan få samtaler og hjælp af læger og psykiatere.
Samtidig er der nu samlinger og kurser hele dagen, så alle kan være
med på et eller flere kurser i skolefag, som de aldrig fik lært i KZ-lejrene og årene, der fulgte efter. Før var der kun samlinger om formiddagen til kl. 13, da der ikke var råd til mere. Nu kan alle være med.
De kan lære at male, lave håndarbejde, synge og spille, høre foredrag
og meget, meget mere. De er med på udflugter, fester og andre spændende ting. Gud er god!
Lederen fra AMCHA har lige mistet sin mand, som havde kræft, og vi
har fået lov til at bede for hende flere gange og være til hjælp for andre
ledere, som selv har det svært på mange måder.
TAK, kære venner, hvis I vil fortsætte med at bede for og støtte dette
arbejde. Vi håber at kunne blive ved, så længe der er brug for det.
De fattige og syge
Sammen med en gruppe fra vores kirke, hvor bl.a. Leslie, som I ser
på billedet sammen med Anne-Lise, er med. Der er nu lavet udvidet
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Leslie og Anne-Lise.

hjælp til fattige og sultne, så der hver søndag er mulighed for menigheden til at støtte med penge, tøj og mad, som kirken sørger for bliver
delt ud til fattige immigranter, jøder og arabere og mange andre, der
trænger til hjælp.
Leslie og hendes mand laver store portioner mad derhjemme og deler
det ud til tiggerne, der ligger på fortovene i byen. Vi oplever, at kærligheden til disse stakkels mennesker vokser i vore hjerter. Vil I være
med til at hjælpe, kan I mærke gaven: »Fattige i Jerusalem«.
Israel er fyldt 66 år
Vi ved, at det er 4.000 år, siden Abraham fulgte Guds kald til at gå ind
i Kana ´ans land. Det er over 3.000 år, siden kong David gjorde Jerusalem til Israels hovedstad og over 2.000 år, siden Jesus blev født her, gik
rundt i landet og forkyndte om Himmeriget, og Han døde i Jerusalem
og opstod af graven og fór senere til Himmelen fra Oliebjerget. Han
vil også inden længe komme tilbage til dette land.
Så hele historien vidner om, at Israel er jødernes land, udvalgt af Gud.
Efter Jesu himmelfart indtog romerne landet, og tusinder af jøder blev
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Fest på taget hos vore venner.

jaget på flugt og spredt over hele
verden, men i 1948 fik jøderne
deres land igen og i 1967 fik de
deres hovedstad, Jerusalem, tilbage. Siden er tusinder og atter
tusinder af jøder kommet tilbage
til deres land, så der nu i alt er
8 millioner indbyggere, incl. 1 ½
mill. Arabere. Det er alt sammen
66 år, siden staten blev genfødt,
og det bliver fejret hvert år med
familiefester og grill-mad. Vi er
hvert år indbudt til en dejlig familie, som har et stort, fladt tag
ovenpå huset, hvor de samler
deres venner. Her får vi rigtig
mange gode samtaler og har mulighed for at fortælle om det, vi
har på hjerte.

Palmesøndag i Jerusalem.
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Palmesøndag
I vores menighed i Christ Church ved Jaffaporten fejrede vi Palmesøndag, dagen, hvor Jesus red ind i Jerusalem, og folket lagde palmegrene på vejen og tiljublede Ham. Det var helt utroligt så mange
mennesker, der var samlede, og vi havde en vidunderlig dag, hvor vi
gik syngende ind i kirken med palmegrene.
Ja, hele påsken var fantastisk. Vi har aldrig set så mange turister i Jerusalem på én gang. Vi oplevede, at flere af vore venner bad os fortælle
om, hvorfor vi holder påske, og også om, hvad Pinsen betyder for os.
Der var jubel i vore hjerter, da vi fik lov til at fortælle uden modstand
fra tilhørerne, hvad Jesus gjorde for os og for hele verden på Golgata.
Hjerterne er mere åbne end nogensinde!
Børnehjemmet og Denmark House
Tusind tak for hjælpen til Denmark house, hvor stadig flere børn kommer fra ulykkelige omstændigheder i deres liv og familier. Det er så
stort at se den forvandling, de gennemgår, når de har været en tid på
børnehjemmet blandt kærlige og dygtige medarbejdere, der er som

Denmark House.
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Spisesalen på børnehjemmet.

forældre for dem. Efter 5-8 år er ca. 70 % af dem rehabiliterede og klar
til at leve et normalt liv, raske til krop, sjæl og sind. Her er et glimt af
Denmark house og spisesalen på hjemmet.
Altid en trofast flok, der stod sammen med jøderne!
Vi var fornylig indbudt til at se et meget specielt museum, som er blevet bygget af italienske og spanske kunstnere til minde om, at der for
flere hundrede år siden var stærke, dygtige mænd, der arbejdede tæt
sammen med kongehusene i Italien og Spanien om at hjælpe jøderne.
På museet var der skulpturer af disse specielle mennesker, som satte
livet på spil for at hjælpe Guds folk. Peter står foran en speciel skulptur af 12 løver, som kendetegner de 12 stammer i Israel. Inde i museet
var der fyldt med store malerier af skabelsen og andre af de bibelske
beretninger.
Hele denne tur fortalte os om, at Gud altid har haft en flok troende
mennesker, som har gjort, hvad de kunne, for at værne om Guds udvalgte folk. Vi beder hver dag om, at også Danmark, som er kendt
for at have hjulpet jøderne mange gange i fortiden, også nu må være
rede til at hjælpe og tale godt om jøderne, når det meste af verden går
imod dem – for os at se uden grund. Lad os huske Jesu ord fra Matt.
25,40: »Hvad I har gjort imod mine mindste brødre dér, har I gjort
imod mig!«.
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Museet med de 12 løver foran.

Det glæder os meget at se, at der kommer flere turister til Israel end
nogensinde før, og når vi taler med mange af dem, har de en stærk
kærlighed til Guds land og folk og beder for Israel. Der kommer også
flere og flere immigranter fra alle dele af verden, for at bosætte sig i
Israel.
Malawi
Vi vil også sige alle, der støtter arbejdet i Malawi, en varm tak for al
hjælpen og forbønnen for disse fattige kristne, som vi elsker højt. Det
er ca. 30 år, siden vi var med til at starte den første menighed, som
Peter Chirwa, en af vores bibelskoleelever fra Tanzania, rejste ned og
startede. Det var svært for ham og hans kone, Selina, at få de voksne
i tale, men der var masser af børn i deres hus, da vi kom første gang.
I årenes løb er 25 af disse dejlige børn blevet frelst ved troen på Jesus,
og de er nu præster og evangelister i de menigheder, Peter og Selina
startede rundt i landet.
Vi har været der på besøg nogle gange, og menighederne vokser og
vokser, så der nu er 4 - 5.000 kristne. Det var helt klart for os, at de
behøvede to store menighedscentre, hvor de kunne samle de mange
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kristne til stævner og møder, og den drøm er gået i opfyldelse. I ser to
billeder med møder i de to centre, som ligger i den nordlige og sydlige del af landet.
Bibelskolen
Som de fleste af jer har fulgt med i, har vi nu satset sammen med jer,
på at få bygget en bibelskole, hvor de mange nye ledere kan blive undervist og grundfæstede i Guds ord og i, hvordan man bygger menigheder og får bygget kirker rundt i landet. Det er et meget spændende
projekt, som Den onde har sat alt ind på at forhindre, (det har vi følt
meget konkret). Men nu lægges sidste hånd på værket, og vi priser og
takker Gud for denne herlige sejer. Forleden skrev Harrison, som leder arbejdet i Lilongwe, hvor der bygges bibelskole, at der er en dame,
som har ejet to gode byggegrunde, en, der går lige midt igennem kir-

Kirkecenteret i Musembe, hvor vi startede i en lille hytte sammen
med Peter Chirwa og hans kone, Selina, for ca. 30 år siden. Denne
sal rummer 3.000 mennesker.
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Kirkecenteret i Lilongwe, hvor Bibelskolen bygges.

kens grund og en ved siden af kirken. Hun ville pludselig sælge begge
grunde til en meget rimelig pris. Vi slog til med det samme og sendte
i tro til Herren penge til grundene, da vi kunne se Hans klare ledelse i
denne handel. Den ene grund giver meget mere plads omkring kirken
og Bibelskolen, og den anden kan bruges til, at Bibelskoleeleverne kan
dyrke deres egne grønsager og plante frugttræer og meget andet. Det
er en meget stor taksigelse!
Om alt går planmæssigt, rejser Peter og vores datter, Lena, derned
og indvier bygningerne og starter undervisning på den nye skole 16.
September og et par uger frem. TAK JESUS for denne sejr!
Rigtig mange kærlige hilsener
og tak for al jeres kærlighed!
Anne-Lise og Peter
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Kære Alle!
Tak for forbøn og støtte i arbejdet med at opmuntre og hjælpe, hvor der er behov!
Israel
Jeg har været i Israel i børnelandsbyen i Neve
Michael og aflevere et beløb, som Håb for Alle
har samlet ind fra kristne i Danmark til senge
i en ny
bygning, som de bygger til
nye børn, der er på vej. Vi sang
sammen og delte erfaringer
fra sidste gang, og det var så
rørende at være der. De var så
taknemmelige og har spurgt,
hvornår vi kommer tilbage.
Der er stadig behov, og vi har
besluttet fortsat at samle penge ind til senge og tilbehør, så
tak til enhver, som vil være
med!
En fantastisk kvinde har strikket en hel kuffert fuld med
strikketøj, og vi delte trøjerne
ud på børnehjemmet i Abugosh, som Mor og Far har støttet i mange år. Billedet viser
medarbejderne, som blev meget glad for trøjerne! Det er en
stor opmuntring for dem, at
der er nogen, som tænker på
dem i denne svære tid!
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Spisesalen på børnehjemmet, hvor børn og medarbejdere altid spiser sammen.

Godnatsange
Der er et ønske om, at jeg laver en cd med godnatsange, og det er musikerne og jeg gået i gang med. Vi har 3 sange færdige, og jeg glæder
mig til at den er færdig. Den kan bruges af alle forældre og børn til
både at genkende de kendte sange og lære nogle nye sange.Vi har i
»Håb for Alle« fået lyst til at dele den ud på psykiatriske afdelinger
og til syge og svage, som har brug for at kunne sove godt om natten.
Gaver til Håb for Alles arbejde mærkes »Håb for Alle«. 			
Tusind tak for forbøn og kærlighed!
Må Gud velsigne jer rigeligt.

Knus
Lena Løbner
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Kære venner!
Tak for forbøn og støtte til vores
arbejde. Gud har virkelig velsignet vore missionsrejser, så vi kan
se et stort resultat, som vil give
bølger ind i fremtiden!
I Garissa i Kenya har vi nu købt
en mark til skolen, så den kan
blive selvforsynende med mad
til børnene og skabe en indtægt
til skolens drift. Den muslimske
høvding for landsbyen var blevet
budt over 200.000 kr. fra anden
side for de 10 hektarer god landbrugsjord, men insisterede på at ville sælge til os for kun 25.000 kr.!
Alle hans børn har gået på skolen, så han var dybt taknemmelig og
ville bare velsigne skolen tilbage!
På rejsen til Tanzania i april oplevede Dorrit at kvinderne i Singida tog
imod undervisningen og var meget begejstrede. For et år siden havde
hun et lignende seminar, og nu viste de stolt resultaterne af det, de
havde lært. Kvinderne rækker ud, både i byens fængsel og hospital,
og mange kvinder har fået selvtillid til at kunne starte sin egen forretning, så de kan skabe en indkomst til deres familier gennem deres
egne forretninger.
Torben holdt møder og undervisning i 4 lokale kirker og var også med
til at udsende en ny missionær til Mozambique. Kirken i Singida sender selv missionærer ud og når langt ud!
Vi har et stort bønneemne. På rejsen mødte Dorrit en meget syg dreng
på hospitalet i Singida. Han har ligget der i 10 måneder, da forældrene
ikke har råd til at købe medicin. Han skal også gennem en operation
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på grund af en skade i ryggen, som gør ham lam i benene. Dorrit fik
sådan en nød for ham, og vi føler at Gud vil, at vi skal hjælpe drengen,
så det kan blive til vidnesbyrd for hele den muslimske familie. Medicin og operation vil koste omkring 10.000 kr. Vil du hjælpe, kan gaven
indbetales øremærket »MTU-dreng«.
Torben har haft store og vigtige opgaver i Athen i Grækenland og i
Etiopien. I de næste måneder ligger andre opgaver og rejser, som vi
beder om forbøn for. Tak for al opbakning. Det har stor effekt når vi
kan træne mange ledere til at nå længere ud med Guds ord og kærlighed.
Hilsen Dorrit og Torben

Kvindernes flotte håndarbejde.
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hilsen fra Svend
»Skriv synet op, rist det ind i tavler,
for synet står ved magt, træffer ind i tide!«
Ordene til profeten Habakkuk (2:1-2) fortæller, hvor vigtigt det er at
skrive noget ned. Uanset om det er en bog, en artikel eller blot et lille
brev, dokumenterer det virkeligheden. Det skrevne bliver et vidnesbyrd for eftertiden. Præcis som Bibelen er et enestående og uundværligt dokument i dag.
I begyndelsen af april var jeg 12 dage i Israel og på Vestbredden for
bl.a. at dokumentere Bibelselskabets arbejde i Det Hellige Land. Her
interviewede jeg mennesker, for hvem Bibelen giver håb og mod til
at leve: Beduinkvinden, der forkastet af sin familie pludselig hører en
stemme »Frygt ikke! Jeg er med dig!« og senere finder ud af, at ordene
kommer fra Jesus. Enken efter den terrordræbte leder af Bibelselskabets boghandel i Gaza, som langsomt lærte at tilgive sin mands bødler. Den unge bølle, der rev sin mors bibel i stykker blad for blad, men
nu leder Bibelselskabets boghandel i Jerusalem. Disse - og mange flere
- fortæller, at da de læste i Bibelen, blev ordene levende og lukkede op
for et helt nyt liv. Deres fortællinger vil de kommende måneder blive
spredt i danske medier som et vidnesbyrd - sort på hvidt.
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I juni rejser jeg sammen med min søn Samuel til Tanzania i fem uger
for at dokumentere virkningerne af dansk missions- og udviklingsarbejde. Samtidig skal vi rapportere fra Pinsekirkernes, Brødremenighedens og Danmissions forskellige udviklingsprojekter, bl.a. et
landbrugsprojekt i Sanjaranda, et gadebørnsprojekt i Singida, et sundhedsprojekt ved Tanganyika-søen og et stort forsoningsprojekt mellem kristne og muslimer på Zanzibar. Vi besøger også Luthersk Missions bibelprojekt i Iringa og Dar es Salaam. Overalt vil vi lade lokale
kristne fortælle, hvad troen og kirken betyder for dem. Samtidig vil
vi interviewe lokale samfundsledere om, hvad missionen har betydet
for lokalområdet.
»Kundskaben om Herrens herlighed skal dække jorden, som vandet
dækker havets bund«, fortsætter ordene til profeten Habakkuk. Det
skrevne ord skal vidne om Guds store gerninger, så alle får en mulighed for at lære ham at kende. Tak, hvis I vil bede for turen, og tak til
jer, som vil støtte med et beløb mærket »Kristus til alle«.
Med kærlig hilsen
Svend Løbner Madsen

Gennem interviews får mennesker mulighed for at fortælle deres historie. Som
denne kvinde med muslimsk baggrund, der hørte Jesu stemme og senere fandt
ud af, at hans ord står i Det Nye Testamente.
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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.

