årgang 54

Nr. 2

april - maj - juni 2016

Mission
Hjemme og ude

Her står vi foran AMCHAs symbol, som er en rose, der skyder op
af en bunke pigtråd. Det skal minde om de holocaustoverlevende,
som levede som små børn i KZ-lejrene, indespærret bag pigtråd,
men som nu i deres alderdom skyder op som roser - efter at have
fundet hjælp og et hjem i AMCHA, som gennem 			
kærlighed og omsorg har forvandlet deres liv.

Svend skriver:

Glem ikke bønnens magt!
Bøn er først og fremmest fællesskab med Gud. Men Jesus opfordrer os også til at bede for at få svar. »Bed, så
skal der gives jer«, siger han og fortsætter: »Søg, så skal
I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer!«.
Denne hemmelighed kan nemt gå os forbi, især nu, hvor
så mange andre emner fylder medierne. Her tænker jeg
bl.a. på den såkaldte flygtningekrise, hvor man kan få det indtryk, at
det er os, og ikke flygtningene, der er i krise. Vi går i panik og mister
perspektivet, og som kristne glemmer vi måske den største magt i universet: Gud.
Har vi glemt, at Gud er miraklernes Gud? Har vi glemt, at »han leder
kongernes hjerte som vandbække i sine hænder«, og at han, der udfriede Israels folk af Egypten og førte Juda tilbage fra fangenskabet i Babylon, har den samme magt til at lede verdens gang i dag? Eller husker
vi - som Moses og Daniel - at gå i forbøn for de folkemasser, der lider.
Har vi glemt, at vi for blot få år siden bad for det såkaldte 10/40 vindue,
dvs. den muslimske verden i landene fra Indonesien i øst til Marokko i
vest? Vi bad om mulighed for at forkynde evangeliet for muslimerne og
kunne knap forestille os, hvordan det nogensinde skulle blive muligt.
Men nu kommer de til os, så vi får bønnesvar!
»Der er magt i de foldede hænder«, lyder en gammel salme. Det er
værd at minde hinanden om! Lad os gå åndeligt i brechen for at vores
nye medborgere må lære Jesus at kende som den, der har banet vejen
til Gud for os alle sammen.
Svend Løbner
PS. På grund af arbejdspres, er dette mit sidste stykke i Mission
Hjemme og Ude. Jeg vil anbefale enhver støtte til dette arbejde. Vil
man fortsat følge med i, hvad jeg laver, kan man klikke ind på
www.huskirke.dk, www.medieakademi.dk og www.sondagmorgen.dk
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Anne-Lise og Peter Madsen skriver:

I kære trofaste
forbedere og
trospartnere!!
Guds Ånd virker i Israel
Vi har været i Israel i marts og
april måned og haft en meget
velsignet tid. Vi har været til
mange forskellige fester og samlinger, hvor vi har fået lov til at
give vores vidnesbyrd. Når vi har været samlet et par timer, er vores
gode ven gennem mange år, Sarah Spitzer, begyndt at slå på sin kop
og sige: »Nu tror jeg, Peter har noget at sige til os - et meget specielt
budskab!«. Vi er blevet meget forbavsede over hendes frimodighed,
og fordi alle har stor respekt for hende, bliver der helt stille i selskabet.
Peter har givet dem lidt nyt om Danmark, og bagefter får de et ord fra
Herren, som i mange tilfælde har bragt tårer frem hos vennerne.
Bibler til alle
Det er et stort mirakel, at der stadig kommer penge ind til Bibler, som
vi kan dele ud gratis. Det er over et år, siden Guds Ånd talte til os om
at give gratis Bibler til fængsler, sygehuse, skoler, nye immigranter og
gennem Bibelselskabet. I begyndelsen var der kære venner, der gav
store beløb til formålet, men da de måtte holde op, sendte Gud andre
givere. Det viser os, at det ikke er menneskeværk, men det er Guds
vilje, at alle i Israel skal have en chance for at få GUDS ORD, både jøder og arabere og andre nationaliteter. TAK til alle, der vil give støtte
til dette vigtige arbejde.
Det er også et stort mirakel, at mange ortodokse jøder nu kommer ind
i Bibelselskabets butik for at få en bibel og en samtale med Victor.
I denne tid er en stor flok af Bibelselskabets stab rejst op i det nordlige
Israel for at give Guds ord ud i alle byer og landsbyer og tale med
mennesker om Guds rige.
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Regeringen har givet tilladelse til, at specielt udvalgte kristne præster
får lov til at gå rundt med Bibler i alle fængsler. Det giver mange frugter for Guds rige.
Mange unge, vi har talt med, fortæller frimodigt om, at de nu læser
hele Bibelen og er meget glade for Det Nye Testamente. En af vore
venner, som er ung lærer, studerer nu historie og religion, så han kan
undervise om hele Bibelen til sine elever. Det fortæller os, at det er en
helt ny tid, vi lever i. Guds folk får Guds ord og forberedes til Jesu
genkomst. Vi skal SÅ og VANDE, og Gud vil give VÆKSTEN, halleluja!

Ortodokse jøder besøger nu Bibelselskabet
og ønsker samtaler.
Jesu mindste små
Børnene, vi arbejder med på børnehjemmet i Jerusalems bjerge, er
ikke vokset op bag pigtråd, som de ældre fra AMCHA, men de er vokset op med store traumer, nogle uden forældre, andre i områder, hvor
raketter og bomber har sprunget lige for deres øjne, andre er blevet
misbrugt og udnyttet af onde mennesker, og mange har oplevet svigt
på så mange områder, at det har »slået klik« for dem i deres små hoveder og sind. Dem, der kommer til vores børnehjem, har været igennem hele systemet og har prøvet at være anbragt mange forskellige
steder, hvor man har opgivet dem. Vores børnehjem er sidste station,
og medarbejderne er meget udholdende og kærlige.
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Dyreparkerne, vi har været med til at lave på flere børnehjem, har nu
givet mange andre børnehjem lyst til at gøre det samme, så der er nu
over 100 små dyreparker rundt i hele Israel, både blandt jødiske og
arabiske børn, som trænger til opmuntring.

Børnene finder stadig trøst og glæde i dyrehaverne.
Et nødråb fra Malawi
I over 50 år har Gud kaldet os til at arbejde blandt meget fattige og
sønderknuste mennesker, for at vi skulle hjælpe dem både åndeligt
og materielt.
Som I ved, har vi haft meget arbejde i gang i det fattige land, Malawi,
i de senere år, og vi har fået nåde til at hjælpe kirkerne dernede med
rigtig mange ting. I kære venner, har været med til at støtte, så der er
sket en fantastisk udvikling. Sidste år oplevede landet en voldsom
oversvømmelse, som ødelagde mange materielle ting, og mange mennesker døde. I var med til at stå sammen med os, så de fik meget stor
hjælp fra Danmark til at genopbygge en tilværelse.
Nu har vi igen fået et nødråb fra vore kristne dernede, at der er hungersnød i store dele af landet, da markerne er ødelagte efter oversvømmelsen og den lange tørke, der kom bagefter.
Vores bibelskole i Lilongwe fik en fin start, og der har været flere kurser, som har bevirket, at mange elever er gået ud i landet bagefter og
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har startet nye menigheder. Men nu, hvor der næsten ingen mad er i
landet, lever folk i stor nød.

Her er et hold lykkelige bibelskoleelever, som nu er gået ud
og har startet nye menigheder rundt i Malawi.
Men kirkens ledere har nu måttet lukke Bibelskolen for en tid, da eleverne ikke kan bringe deres egen mad til opholdet på skolen, og kirkerne har ingenting at give dem. Da vi fik breve fra vore kære medarbejdere dernede med en bøn om hjælp, fik vi ordet fra Ordsprogenes
bog 3, 27: »Nægt ikke den trængende hjælp, når det står i din magt at hjælpe!«
Vi har besluttet, at vi vil hjælpe dem med majs nu, og så snart vi kan,
skaffe dem en majskværn, som kan drives af kirken dernede og give
dem et overskud til at drive Bibelskolen i fremtiden. Samtidig vil vi
være frimodige og bede jer, vore kære venner og partnere, om I vil
være med til at hjælpe i denne sag. Vi kan nå et langt stykke, hvis vi
kan samle 100.000 kr. ind nu, så vi kan sende hjælp snarest muligt.
Er der 100 af jer, kære venner, der vil give 1.000 kr. hver, kan vi sende
hjælp allerede inden en måned. Der kan selvsagt også gives mindre
eller større beløb. I kan mærke jeres gave Malawi.
Må Gud velsigne hver enkelt af jer.
Mange kærlige hilsener Anne-Lise og Peter
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Dorrit og Torben skriver:

Kære venner!
Allerførst vil vi sige enhver tak for
forbøn og støtte i de sidste måneder.
Vi oplever Guds velsignelse, og at
han bevarer os i de mange tiltag og
rejser.

Etiopien
På min sidste rejse til Østafrika i april, mødtes jeg med lederne fra
menighederne i Etiopien. Der er et voksende antal muslimer, der giver deres liv til Jesus. Det foregår ikke gennem store kampagner, men
gennem at Jesus åbenbarer sig for muslimer i drømme og visioner, og
gennem frimodige ex-muslimer, der vinder deres familier og venner.
Det spreder sig »under overfladen«, og vi hører ikke om det herhjemme, men jeg tror, at en stor vækkelse er under opsejling! Vi ønsker at
støtte op om dette, efterhånden som Gud åbner dørene. En måde er
at støtte en uges undervisning og dåb, hvor de nye kristne rejser til en
nærliggende etiopisk kirke, hvor de, uden at blive antastet og forfulgt,
kan blive opbygget i deres nye tro og blive døbt. Det koster ca. 300 kr.
pr. person at deltage i en sådan uges undervisning. Vi ønsker at betale
for og sende 100 nye kristne til sådan en undervisning!
Vi ser også, at flere og flere vælger frimodigt at bekende deres tro, når
de er flere kristne i samme by. Sidste år blev et par små simple kirker
bygget, og det utrolige var, at de kristne fik lov at mødes, og at kirken
ikke blev brændt ned eller ødelagt af muslimerne i byen. Flere etiopiske pastorer besøger de små kirker og styrker de kristne i troen. Gud
holder sin hånd over disse nye, som Daniel og hans venner i Daniels
bog! Vi vil derfor fortsat styrke dette initiativ og støtte kirkebyggeri,
som koster 15.000 kr. i materialer for hver ny kirke. Resten står de selv
for.

7

Under rejsen mødte jeg pastor Aman. Han blev kidnappet og holdt
fanget sidste år på grund af sin tro. Han blev truet til at gå hen og
dræbe kristne, men da han kom fri, gik han til politiet og meldte kidnapperne, som så blev sat i fængsel. Det var et utroligt vidnesbyrd, og
viser den frimodighed, som disse kristne har! Vi beder om forbøn og
støtte for denne satsning i Etiopien.
Ønsker du at støtte, så følg anvisningen på bagsiden af bladet og øremærk gaven: MTU. På forhånd tak!

Aman underviser nye kristne.
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Uddeling af madpakker til de fattige i Israel.
ISRAEL
I juni rejser Dorrit og jeg til Israel, hvor vi gerne vil velsigne Guds folk.
Vi oplever dette som en vigtig del af vores tjeneste. Dorrits kontakt
med Pro-Life (Retten til Liv) og støtte ud fra HeartKnit (strikkeklub)
i Danmark, er en stor velsignelse, og hun vil besøge dem, og overbringe en gave til deres arbejde.
I maj sendte vi også støtte til meget fattige familier i Israel, gennem
vores partner »PitchonLev«, som hjælper over 4000 fattige immigranter og socialt udsatte i Israel. Der var et nødråb lige på det tidspunkt,
og vi tog en beslutning, selvom vi ikke havde pengene på missionskontoen, og sendte 20.000 kr. ud til at hjælpe de mest udsatte familier.
Vi vil besøge dette arbejde igen og være vidner for jøderne gennem at
hjælpe udsatte og fattige i Israel.
Vi glæder os over alt det, Gud gør. Tak at du står med os i tjenesten i
Afrika og Israel.
Hilsen, Dorrit og Torben
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Lena skriver:

Kære Venner!
Tusind tak for jeres forbøn og opbakningen i tjenesten. Det betyder bare så meget at have nogen
at stå sammen med!
Sang for handicappede børn 		
i Israel
I marts måned var jeg inviteret til at synge for
en gruppe forældre med handicappede børn i
Israel. Jeg havde en kuffert med nyt børnetøj og
legetøj med til dem, og de havde ventet spændt på mig, da jeg ankom. Lederen og medarbejderne er ortodokse jøder, og de bruger al
deres fritid på at give disse handicappede børn mulighed for gode
oplevelser og opbyggende arrangementer. Denne gang var børnene
mellem 2 og 5 år, og mens jeg sang, dansede forældrene med børnene
og medarbejderne. Da jeg åbnede kufferten med tøj, kunne jeg se, at
de blev rørte, men de var for generte til at gå hen og prøve det, så lederen sagde, at de ville vente, til jeg var gået. De spurgte, hvorfor jeg
kom helt fra Danmark for at besøge dem, og jeg fortalte dem, at vi er
mange, der beder for dem og elsker Israel. Det gjorde et stort indtryk,
og jeg måtte love at komme igen! Den første gang jeg var der, var de
så overbeviste om, at jeg var jøde, så de spurgte om, hvilken synagoge
jeg kom i. Det var lidt sjovt.
På billedet her ser du nogle af de handicappede børn, der synger de glade
børnesange sammen med mig.
Pigerne på billedet næste side er fra
børnelandsbyen. De har fået fine strikketrøjer fra Danmark fra en sød dame,
som selv strikker dem.
Vi var også I AMCHA og i Børnelandsbyen, hvor vi sang og delte tøj og
legetøj ud til børnene. Vi kunne også
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med hjælp fra jer og Håb for Alles partnere give dem en økonomisk
håndsrækning til de daglige fornødenheder for de 300 børn. Tusind,
tusind tak! Der kommer nye børn til hver uge, og de har meget brug
for vores hjælp, også fremover. Tak , hvis I vil huske dem i forbøn!
Ny cd »Give Honour« udkommer i uge 27
I oktober måned sidste år fik jeg inspiration til at skrive en del sange
med tekst fra Salmernes Bog. De er på engelsk, og titlerne på sangene
vil komme til at stå på hebraisk, så jøderne kan læse dem. Joachim
Hejslet-Jørgensen producerer musikken, Frank Anker er med på bas.
Allerede nu er der meget gode anbefalinger af sangene, så det bliver
spændende at få dem ud.
Jeg vil gerne dele cd’en ud som gave i Israel til jøder, som har brug for
opmuntring. En god ven gav mig en idé, som vi vil bruge:
Hvis man køber 1 cd, giver man samtidig 1 cd som gave til en jøde i
Israel. Vi vil sørge for at formidle cd’erne og skrive til jer om de forskellige reaktioner, vi får.
Cd’en kommer til at koste 149 kr. og 3 stk. for 399 kr. Den kan forudbestilles- og betales portofrit på kontonummer: 2276-0742774333 eller på
Mobile Pay 30526508. Husk adresse og antal ved bestilling.
I juli og august tager jeg til Island, hvor jeg er inviteret til at holde møder, og jeg vil være meget taknemmelig, hvis I vil bede for mig.
Gud velsigne jer!
				
Knus fra Lena
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Husk!

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.

