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Mission
Hjemme og ude

Dette billede fra Israels Museet i Jerusalem viser et af de største mirakler, vi har oplevet i Israel: For første gang i Israels historie ligger
Det Gamle Testamente side om side med Det Nye Testamente på
museet i Israel. Det viser, at man accepterer disse to hellige skrifter
og anerkender, at de hører sammen.

Gud virker i alle mennesker
Jesus forkynder, at Guds rige er kommet nær, at det er
midt iblandt os og endda inden i os. Paulus skriver, at
alle mennesker kan kende Gud igennem skaberværket
og deres egen samvittighed. Og Johannes indleder sit
evangelium med ordene:
»I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud… Alt blev til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det
var liv, og livet var menneskers lys…«.
Det ord, som skabte alle mennesker, er nu et lys indeni dem alle, et
lille lys, de kan følge, og når de følger det, får de mere lys. Som den
vise kong Salomon skriver: »Den retfærdiges vej vokser i glans indtil højlys dag«.
Jesus er lyset, og han skinner som højlys dag. Det er ham, vi forkynder
i ord og gerning til mennesker omkring os.
Men de er ikke blanke. Gud har fra tidernes morgen skrevet sin historie i menneskehjerterne. Og det er klogt at lægge mærke til, hvad Han
gør i menneskers liv, anerkende det og tage udgangspunkt i det, når
vi formidler budskabet om det store lys: Jesus.
Det gjorde Filip, da han så den etiopiske hofmand studere de hellige
skrifter. Det gjorde Paulus, da han opdagede, at de græske filosoffer
havde en statue af »en ukendt gud«. Og det har missionærer gjort
op gennem tiden: respekteret menneskers åndelige søgen og vist dem
vejen videre.
Tænk blot på Stanley Jones, der ledte over en million indere til Jesus
– uden elektroniske medier. Han pegede på Jesus som opfyldelsen
af alle deres ønsker og skriver, at »den største nyhed, vi kan bringe den
ikke-kristne verden, er netop, at den gud, som I uklart har opfattet, men hvis
karakter, I ikke er sikre på, han ligner Kristus«.
Det ligger allerede i kortene. Gud er i fuld gang med sit arbejde allerede inden evangeliet forkyndes. Og det er egentlig ikke så mærkeligt.
For Gud har jo skabt alle mennesker, »formet dem i moders liv«. Han
døde på korset for alle mennesker. Og han udgød Helligånden, sit allerinderste væsen, over alle mennesker.
Hvilke muligheder! Gud er allerede til stede og virker i de mennesker,
vi ønsker at nå.
Svend Løbner
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Kære venner!
Vi har de sidste måneder set mange
fantastiske resultater af at række ud
og tjene med den hjælp, vi får lov til
at give. Det er et privilegium at få
lov til at tjene Gud!
Malawi
Vi vil sige en stor tak for gaverne til indsatsen i Malawi i begyndelsen
af året. Jeres gaver udløste yderligere gaver fra en fond, så vi havde
i alt over 250.000 kr. at hjælpe med. Harrison Kamanga og hans menigheder i Malawi har arbejdet virkelig hårdt med at nå ud til dem,
der havde allerstørst behov for akut hjælp, såsom enker, syge, ældre
mennesker, men også enlige forsørgere og børn, der ikke kunne klare
at genopbygge deres huse selv. Nødhjælpen bestod i myggenet, vandrensningstabletter, presenninger til de ødelagte huse, tæpper, og mad.

Kvinde i Malawi græder af glæde over hjælpen, hun har fået.
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Renovering af huse, der var styrtet sammen.
Da regntiden har varet indtil midten af maj, har det været vigtigt at
forebygge, så der ikke udbrød sygdomme og yderligere problemer i
den vanskelige situation, og at befolkningen fik hjælp til selvhjælp.
Derfor har vi sørget for, at der også er uddelt tagplader og hjælp til
genopbygning af huse. En kirke, som var styrtet sammen, er også blevet genopbygget.
Det er et stort vidnesbyrd for myndighederne og de lokale folk i
landsbyerne, at de kristne rækker ud og hjælper andre. Selv kristne,
som selv havde sammenstyrtede huse, så bort fra deres egne behov
og hjalp naboerne, som var i nød. Det har givet et stort vidnesbyrd,
og mange er kommet til tro på Jesus og vil nu følge Ham. Ofte forstår
vi ikke den nød, der er i verden, men gennem nøden, behovene og
krisen, kommer vi nærmere Gud og råber til Ham.
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Nepal
Lige nu er vi også involveret i at hjælpe i Nepal, hvor der er stor nød
på grund af jordskælvet for en måned siden. Også her hører vi stærke
vidnesbyrd om, hvordan Gud griber ind, og mange får hjælp og vender sig til Gud.
Israel
I april havde vi den
glæde at kunne besøge Israel. Dorrit og
pigerne i HeartKnit
havde forberedt to
store kufferter med
dejligt strik til mødre og deres babyer.
Vi mødte to kvinder,
som gør en stor indsats
for børn.

Uddeling af håndarbejde fra HeartKnit.

Det var dejligt at møde Sandy fra Pro-Life igen. De har i år rundet
1000 børn, som er blevet reddet. De har nu syv rådgivningscentre over
hele Israel, og der er stort behov for personale på centrene. Vi lovede,
at vi vil bede for dem og
bakke dem op. Kufferten
med babytøj gjorde stor
lykke, og vi beder om, at
Guds kærlighed vil blive
åbenbaret for disse kvinder og deres børn.
Vi besøgte også Miri,
som leder et psykiatrisk
center for små børn.
Dorrit sammen med Jillian (tv) Sandy (th).
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Hun gør et stort arbejde for de psykisk syge børn og deres forældre.
I Israel findes ikke den samme hjælp, som vi får i Danmark, og der
er mange forældre og børn, der har det svært efter fødslen. Det er et
stigende problem. Vi mødte bl.a. et ungt par med deres lille pige og
hørte deres historie. Det var en glæde at kunne opmuntre dem med
en gave fra Danmark.
Velsignet
hjælp
Der ligger en velsignelse i at række ud til
andre. Gennem hjælpearbejde kommer
man tæt på deres liv
og deler hjerter. Ved
to lejligheder oplevede vi at blive inviteret indenfor i et
hjem, hvor vi kunne
fortælle om vores
Nissim og hjælpeteamet, foran en
arbejde i Afrika, og
nødhjælpspakke, som deles ud til fattige.
hvad Gud gør. Bl.a.
fejrede vi sabbatsmåltid med Nissim og hans familie. Nissim leder en
hjælpeorganisation, som hjælper fattige familier i Israel. Vi fik lejlighed til at være med en eftermiddag, hvor omkring 4.000 mennesker
fik mad og tøj.
I den kommende måned skal Torben til Afrika, og vi skal på Sommercamp i Mariager, hvor vi håber at møde mange af jer. Vi tror på,
at Guds arbejde er af stor betydning i vores tid, hvor der er nød rundt
omkring, og at vi, gennem Guds kærlighed og vores vidnesbyrd kan
hjælpe mange tættere på Gud.
TAK for jeres forbøn og støtte til vores arbejde mærket (MTU).
Kærlig hilsen Dorrit og Torben
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Kære Venner!
Siden sidst har jeg været en tur i Israel, hvor
mange nye døre åbner sig. Jeg oplevede i 2012 et
stærkt kald en tidlig morgen, hvor Jesus mødte
mig, mens jeg var på besøg hos mor og far i Netanya i Israel. Jeg spurgte Ham: Hvad kan jeg
gøre for Dig, Jesus? Og med det samme fik jeg
en klar tanke: »Trøst mit folk!« Tårerne begyndte
at løbe, og jeg var meget rørt i de næste dage på
grund af en nød for børn og voksne i Israel, som har det svært. Jeg
følte mig magtesløs og samtidig var der en glæde indeni, som er svær
at beskrive. Der er sket mange ting siden, og Gud har ledt mig skridt
for skridt, siden jeg sagde »Ja!«.

Néve Michael, en børnelandsby
Vi har i Håb for Alle givet mange senge til en Børnelandsby med ca.
300 børn. Disse børn kommer fra ødelagte familier, og det er så skønt
at se, hvordan de får hjælp her. Børnene er mellem 4 og 18 år, og flere
af dem vælger at blive der, når de bliver voksne, for at støtte og hjælpe
som medarbejdere. De
bor i huse med op til 35
børn med 2 voksne, går i
skole og får hjælp til mentale problemer. Vi kan
hjælpe dem med støtte til
det daglige, tandlæge, lægebesøg osv. Det er stærkt
at se, hvordan de denne
gang genkendte mig, og
vi kunne snakke om Gud
Børn fra krisecenteret i Børnelandsbyen 		 med de ortodokse ledere
og medarbejdere.
krammer hinanden.
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I midten »byen« ligger et krisecenter for børn, som er midt i en retssag, og som ikke ved, hvor de skal hen. Denne gang var der en lille
pige, som lige var ankommet, fordi hendes far havde skudt hendes
mor, så hun ikke mere havde noget hjem. Mange familier har intet
overskud og er pressede på grund af deres situation, og disse sørgelige ting foregår. Men hvor er det godt, at Børnelandsbyen findes for
de små!
Vi fortsætter med at samle ind til senge og tilbehør, da de lige nu har
en hel bygning, som er blevet ødelagt på grund af oversvømmelse.

Bygning med 35 børn og 2 voksne ødelagt
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Lena synger for holocaustoverlevende.
Holocaustoverlevende
Da jeg første gang hørte mine forældre fortælle om disse overlevende
fra koncentrationslejrene i Anden Verdenskrig, blev jeg meget rørt.
Jeg havde lige skrevet en sang, som kom ud af smerten i mit eget liv,
og jeg vidste bare, at jeg ville komme til at møde dem og synge lige
præcis den sang for dem. Siden første gang jeg var der, er min kærlighed til dem vokset, og jeg er så glad for, at mor og far har fået kontakt
til dem og giver mig lov til at være med til at opmuntre dem.
Denne gang skulle jeg fortælle lidt fra mit liv inden sangen, og en lærer skulle oversætte til hebræisk. Men hun måtte stoppe og overlade
tolkningen til lederen for stedet. Hun havde også svært ved det, og
jeg tænkte, om mit engelske var for svært at forstå? Men bagefter kom
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den første kvinde og var meget rørt. Hun undskyldte for, at hun ikke
kunne fuldføre tolkningen. »Da du åbnede munden og begyndte at
tale, blev jeg så rørt og kunne ikke tale«, sagde hun og hendes tårer
kom frem i øjnene. Lederen kom hen og fortalte det samme, og vi
blev alle stille og havde ingen ord at sige. Hun inviterede os ind på
sit kontor, og vi fik lov til at fortælle om Jesus og om vores hjerte for
at hjælpe dem. Det blev en inderlig eftermiddag, og jeg måtte love at
komme tilbage for at få længere tid til at fortælle dem om mit liv og
min tro. Annie og Bjørn Matthes blev også godt modtaget og fik lov til
at fortælle deres vidnesbyrd. Til slut gav mor og far en opmuntring til
dem, og vi sluttede af med alle at bede sammen.
Gud er så god, og jeg er Ham SÅ taknemmelig for alt, hvad jeg får lov
til at være med til!
Hospice
I går var jeg på hospice i Vejle for at synge. Min kusines datter var
med og havde sin guitar med. De indlagte, pårørende, frivillige og sygeplejersker var med, og vi sang for fuld hals. Bagefter kom en mand,
hvis kone var indlagt. »Min kone har ikke kunnet bevæge fødderne
i tre måneder, men i dag vippede hun med tæerne til sangen! Tusind
tak fordi I kom«, fortsatte han og snakkede længe om deres situation.
Men han var så glad, da vi kørte hjem, og personalet var også så taknemmelige. Min kusines datter fik en speciel invitation til at komme
igen og synge for dem alene, det er da helt fantastisk!
Må Gud velsigne jer, fordi I beder for mine børn Anne og Camilla, mit
barnebarn Jamie og mig! De er nu flyttet ud af mit hjem og klarer sig
selv, så jeg har igen sagt JA til Guds kald til mig om at være missionær
i Danmark, Israel, Afrika og Øerne. Hvor Han sender mig, vil jeg gå i
tro til, at Han er min forsørger og min beskytter.
Må Gud være med jer i alle ting!
Kærligt knus
Lena
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I kære trofaste venner
og forbedere!
Det er meget stort for os at opleve, at Gud lader sin plan lykkes,
når tiden er inde. Netop nu er tiden inde til, at jøderne får en mulighed for at lære Jesus at kende
som deres Messias.
Da Gud kaldte os til Israel for
næsten 25 år siden, fik vi fra Hans Ånd gennem bøn, at vi skulle gøre
kærlighedsgerninger og bringe Guds Ord tilbage til jøderne. I over 20
år har vi med Guds og jeres hjælp gjort kærlighedsgerninger i Israel og
prøvet at vise folket Guds barmhjertighed gennem mange forskellige
projekter. For nogle få år siden gjorde Gud det muligt for os, sammen
med kristne fra Danmark, at få trykt en helt ny hebraisk Bibel med
både Det Gamle og Det Nye Testamente i. Denne nye bibel har 90.000
henvisninger, hvor jøderne kan finde Messias. I disse år har vi også på
jødernes opfordring og med Guds hjælp fået skrevet hele vores livshistorie på engelsk og hebraisk, så de gennem vores vidnesbyrd kan
lære Jesus at kende. Det er to store mirakler for os og fuldfører noget
af det kald, Gud gav os for 25 år siden.
Som nogle af jer ved, har Gud nu gjort det muligt for os – gennem Bibelselskabet i Jerusalem – at udgive bibler på mange forskellige sprog
og give dem til alle, der ønsker den i Israel. Helligånden talte til os i
flyet fra Danmark til Israel, at nu skulle vi give det velsignede glædesbudskab om Jesus gratis til hele folket i Israel.
Vi vidste ikke, hvordan vi skulle kunne gøre det, men dagen efter vor
ankomst til Israel ringede en god ven og sagde: »Det er godt, I nu har
hjulpet børn og fattige mennesker, men jeg føler, at tiden nu er kommet, hvor Bibelen skal ud blandt folk i Israel«. Det var en kæmpestor
og herlig stadfæstelse for os på, at nu er tiden inde igen til at give hele
folket de glade nyheder, som hyrderne på marken fik, da Jesus var
blevet født i Betlehem.
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Vi ringede med det samme til Bibelselskabet og spurgte, om de havde
tid og mulighed for at hjælpe os, og de var med det samme klar til
den store opgave. Vi blev meget, meget lykkelige over, at alt dette var
lagt tilrette af Gud. Og vi takker jer, der gjorde det muligt for os at gå
i gang og stadig vil hjælpe os med penge til denne store opgave. Hvor
er Gud stor! Han er trofast, og Han vil gøre det!

Medarbejderne fra Bibelselskabet
er nu i fuld gang med at dele bibler
og andre gode bøger ud på gader og
stræder, og folk er meget åbne og
interesserede og modtagelige.

De havde et stort fremstød i Tel
Aviv, hvor bl. a. en meget berømt
sanger kom og fik vidnesbyrdet om
Jesus og fik en bibel. Det samlede
mange af hans fans, så de alle
kunne få de gode nyheder!
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Bed meget for lederne i Knesset med Netanyahu i spidsen, at de må søge Guds vilje
i de beslutninger, de tager. Her er lidt af
talen, Netanyahu holdt ved en stor fest i
Jerusalem fornylig:
»Bibelen er fundamentet for vore liv.
Vi ville ikke eksistere uden den! Den reflekterer vor identitet og vore
værdier, som vokser i vort land. Den reflekterer også det store håb,
der er i vort folk om at vende tilbage til vort hjemland og bygge vore
hjem her.
Vore soldater, som sværger troskab til vort land, modtager en bibel.
Den er grunden til vor styrke. Jeg sætter pris på den som »Det levende
vand«, og den er også meget vigtig for vore børn og unge.
Det er fra de gamle profetier, at vort adspredte folk nu kommer hjem
fra øst og vest, syd og nord. Det sker lige for vore øjne!«
AMCHA
Også i AMCHA, som er den organisation, der hjælper overlevende
fra koncentrationslejrene, er der blevet mere og mere åbent for at dele
Guds ord. Lederne spørger os gang på gang: ”Hvad er hemmeligheden til, at I elsker os og kommer her for at hjælpe os. I har en særlig
udstråling og en fantastisk kærlighed, som gør os misundelige!”
Så er det dejligt at kunne fortælle dem om det vidunderlige liv, vi har
fået ved troen på Jesus Kristus.
De 350 ældre, vi har kontakt med gennem AMCHA i Netanya, bliver
mere og mere glade for hver gang, vi kommer og besøger dem. De
elsker alle de kurser, vi fra Danmark har sat i gang, hvor de lærer at
læse, skrive, regne, synge og spille, og hvor de lærer om politik og
religion mm.
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Her er nogle af dem samlede til fest, hvor de deler både onde og gode minder med hinanden. For de fleste er det første gang, de tør åbne sig og dele
minder fra deres grusomme fortid. Det hjælper dem at have ligestillede at
være sammen med. TAK til jer, der støtter vort arbejde blandt disse kære
mennesker!

De fleste af disse
ældre var børn eller
blev født i KZ-lejrene
og fik aldrig lært at
læse, regne eller andre
ting. Nogle af dem
tager nu eksamen i
flere fag, mens de er i
AMCHA.
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Vi har mange hilsener og TAK til jer, der har sendt penge til børnehjemmet
i Jerusalems bjerge. De har haft og har stadig en hård tid økonomisk, så alle
medarbejdere er gået ned i løn for at skaffe mad o.l. til de mange børn. Her
står Anne-Lise sammen med Shira, som styrer økonomien på hjemmet.

Det er en stor velsignelse at være med til at hjælpe Guds folk og give
dem Guds levende ord. Tak for forbøn og støtte til det store arbejde,
der ligger foran os.
I får rigtig mange kærlige hilsener
						

Peter og Anne-Lise
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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.

