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HJemme og ude

Mission

Vi har fået bønnesvar! 

som de fleste af jer ved, sendte vi et nødråb ud til vore venner om 
at hjælpe os med at købe en stor varebil til at køre mad og anden 
nødhjælp ud til de fattige og nødlidende ved grænsen til gaza. 

Her ser i den fine bil, som er givet til pitchon lev!



2

i kære elskede Venner 
 og forbedere!

Tusind tak til alle jer, der gav re-
spons på vores nødråb om hjælp 
til Israels fattigste og mest nød-
lidende mennesker i krigsområ-
derne i Guds land. Vi hørte gen-
nem vore venner i Pitchon Lev, 
som hjælper ca. 4000 fattige hver 
uge med nødhjælp, at de ældre 
og børnefamilierne, som plejer at 

komme, nu er bange for at gå ud og tage busserne hen til stedet, hvor 
de kan få hjælp. 
Derfor begyndte medarbejdere på Pitchon Lev at køre mad ud til de 
nødlidende både nat og dag, så de var sikre på at få mad, sæbe og 
andre nødvendige ting. Der blev lejet varebiler til at køre ud til de 
mange adresser i området, men de bad meget om, at de selv måtte få 
en bil, så det ikke blev så dyrt at leje biler.
Da vi hørte det, følte vi med det samme, at vi måtte gøre noget for 
at skaffe en sådan varebil. Derfor skrev vi til jer. Der kom hurtigt så 
mange penge ind, at vi i tro kunne sende det fulde beløb, så bilen 
kunne komme i brug hurtigst muligt. Vi havde tro til Herren på, at der 
skulle blive ”rigeligt til al god gerning”, så vi både kunne købe bilen 
og være med til at fylde den med mad til de fattige 24 timer i døgnet.
Som I ser på forsiden, er bilen nu købt, og der står på begge sider og 
bagpå, at bilen er en gave fra de danske kristne! Jøderne har i fortiden 
oplevet så meget forfærdeligt i kristendommens navn, så vi har for 
mange år siden besluttet at vise dem Guds store kærlighed gennem 
en anden slags kristendom. TAK, kære venner, at I er med i disse kær-
lighedsgerninger!
Det lader til, at krigen fortsætter, selv om der har været våbenhvile 
ind imellem, så vi vil gerne, om vi forsat kan være med til at fylde 
bilen op hver eneste dag, så de fattige, bange og ensomme får besøg 
hver dag af mennesker, der giver omsorg og hjælp. I kan fortsat være 
med i denne tjeneste for Gud med jeres bønner og gaver. 
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Beløbet skal blot mærkes ”Nød-
hjælp” på vedlagte girokort eller 
på netbanknummeret, som står 
bag på bladet her.
Siden vi var dernede i juni, er der 
skudt mindst 3400 raketter af fra 
Gaza ind i Israel. Sirenerne lyder 
nat og dag, så folk må hele tiden 
være klar til at løbe til beskyttel-
sesrummene. Mange kan ikke nå 
ned fra 4.-5. sal, så særligt de æl-
dre og svage er bange og har det 
svært.

De mange børn, vi arbejder med på børnehjem, i børnehaver og hospitaler, er 
meget bange. De har i forvejen meget svage nerver og har oplevet så meget 
forfærdeligt i deres liv, så de klynger sig til de voksne.  

Flere af børnene plejer at komme hjem til forældrene på week-end 
eller i ferier, men det kan de ikke nu, da mange af forældrene bor 
langt fra beskyttelsesrum. Så forbyder myndighederne, at børnene 
rejser hjem. Tak om I vil bede for de mange børn og unge, vi prøver at 
hjælpe på forskellig måde, at Guds engle bevarer og opmuntrer dem.
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Vi hører fra flere steder i Israel om både børn og voksne, der får drøm-
me og syner om engle, der bevarer dem, og mange kommer til de 
Messianske menigheder og spørger om, hvordan de skal finde Gud. 
Der er stor åbenhed blandt jøder i denne tid, også flere ortodokse, som 
ønsker Det nye Testamente og også den nye Bibel, vi har været med 
til at få trykt med jeres hjælp, kære venner. Gud er god, at vi her fra 
Danmark kan være en velsignelse for Hans mindste små.
Børnebogen, ”Kan vi lære noget af dyrene” er også til stor velsignelse 
i Israel og andre lande. Den fortæller om, hvordan dyrene passer på 
deres unger, og at Gud også passer på os som sine børn!

Bed for Marga, som vi her er sammen med, og som leder AMCHA i 
Netanya. Hun er i denne tid rundt i Israel for at opmuntre de holo-
caustoverlevende, som nu genoplever traumer fra deres ungdom og 
barndom, hvor de blev forfulgt og taget til fange og anbragt i KZ-lejre 
af nazisterne. De har brug for megen trøst.
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de døVe og blinde
Vi har stadig meget kontakt med mange af de døve og blinde i Israel, 
som vi før har fortalt jer om. Efter at en af lederne, som har været 
blind siden barndommen, fik frimodighed til at modtage tilbuddet fra 
sin læge og hospitalet om at få en operation, fik hun det meste af sit 
syn igen. Det har lettet arbejdet rigtig meget.

Her besøger Marga de ældre fra Sderot, som næsten dagligt an-
gribes af raketter. Hun har inviteret dem ud at spise og giver dem  
undervisning om at slappe af og nyde fællesskabet trods krigen.

Her står jeg sammen 
med Tracy, som arbejder 

fuldtids blandt døve og 
blinde børn. Hun er helt 
døv – men gør et meget 

stort arbejde.
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nye immigranter
Selv om krigen raser, kommer der stadig flere nye immigranter hjem 
til Israel fra hele verden. Her er billeder af nogle af dem, der er kom-
met fra 70 forskellige nationer i de sidste år. Mange af dem mærker 
jødehadet og har haft forfølgelser i de lande, de kommer fra. Orde-
ne fra Jeremias 16, 15-16, går nu i opfyldelse, hvor Ordet siger:”Så 
sandt Herren lever, der førte israelitterne op fra nordens land og alle 
de lande, til hvilke jeg havde stødt dem bort! Jeg fører dem hjem til 
deres land, som jeg gav deres fædre. Se, jeg sender bud efter fiskere i 
mængde, lyder det fra Herren, og de skal fiske dem; og siden sender 
jeg bud efter jægere i mængde, og de skal jage dem fra hvert bjerg, 
hver høj og klippernes kløfter.”

Kære venner! Fiskerne har været rundt i verden i mange år og sørget 
for, at mange jøder kom hjem til deres land, Israel. Men det er tydeligt 
for alle nu, at Jægerne på en hårdere måde jager dem hjem med anti-
jødisk had og ondskab.

kære forbedere! Vi Har et stort bønneemne:
Der står udførligt i Ezekiel 36 om, hvordan fjenderne vil hovere over 
Guds folk og sige: ”Ha! Ørkener for stedse. De er blevet vor ejendom!” 
– Men der står også om, hvordan Gud vil tage sig af Israels fjender i 
brændende nidkærhed og harme, og om, hvordan Han vil føre dem 
hjem og gøre landet frugtbart. 
Der sker det fantastiske, at Herren vil hente dem fra alle lande og 
stænke rent vand på dem, så de bliver rene! Herren siger i vers 26-27: 
”Jeg giver jer et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg i jeres indre; sten-
hjertet tager jeg ud af jeres kød og giver jer et kødhjerte. Jeg giver min 
Ånd i jeres indre og virker, at I følger mine vedtægter og tager vare på 
at følge mine lovbud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre, og I skal 
være mit folk, og jeg vil være jeres Gud.” Læs resten af kapitlet om alle 
de store ting, Gud vil gøre for sit folk, israelitterne.
I kapitel 37 læser vi de kendte ord om de døde ben i dalen, som et tegn 
på israelitterne, der skal vende hjem til deres land.
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Først kaldes de ”tørre ben”, som Gud vil bringe ånd i, så de får liv.
Derefter lægger Han sener omkring de tørre ben, lader kød vokse 
frem på dem, overtrækker dem med hud og giver ånd i dem, så de 
rejser sig og bliver levende. De rejser sig på deres fødder og bliver en 
såre, såre stor hær!

Vi føler, at alt dette er sket og sker fortsat. Men derefter siger Gud i 
vers 14: ”Jeg indgiver jer min Ånd, så I bliver levende, og jeg bosæt-
ter jer i jeres land; og I skal kende, at jeg er Herren; jeg har talt, og jeg 
fuldbyrder det, lyder det fra Herren.”

Vort store bønneemne er, at Herren nu vil fuldføre det, Han giver løfte 
om i kapitlerne 36 og 37: At hele Israels folk må blive fyldt med Guds 
Ånd, og at Han vil give dem bløde hjerter, rense dem og udrydde alle 
afguder af deres land. Disse løfter kommer Gud til at opfylde, og vi 
tror, det bliver meget snart!

Alt dette er tegn på, at Jesus snart kommer igen, og hele Israel skal 
frelses! Romerbrevet 11, 25-36.
Bed om, at Helligånden snart må komme over Guds folk!
Om alt går planmæssigt, ser de næste måneder således ud:

Peter og vores datter, Lena, rejser til Malawi midt i september for at 
indvie Bibelskolen, som vi af Guds nåde har fået bygget færdigt der-
nede i Lilongwe, Malawi.

Når Bibelskolen er indviet, skal de være med til at starte den første 
uges undervisning af ledere på skolen. To af vore dygtigste medarbej-
dere fra Tanzania kommer og hjælper til og vil senere komme derned 
og hjælpe med jævne mellemrum. Vi takker Gud for denne skole, da 
arbejdet er vokset fra at være en lille børnekirke ude i busklandet med 
25-40 børn, da vi startede sammen med Peter og Selina, vore bibelsko-
leelever fra Tanzania. Alle de børn, der blev oplærte i Guds ord i en 
lille hytte, er nu pastorer og evangelister. Arbejdet er vokset, så der nu 
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er 4.000 – 5.000 kristne spredt ud i små menigheder i hele Malawi. Tak 
om I vil bede for arbejdet dernede, og en stor tak til jer, der har hjulpet 
os med at sende hjælp derned, så det nu er et fantastisk arbejde. GUD 
VELSIGNE JER!

Min veninde, Birgit, (som Gud har kaldet til at hjælpe mig) og jeg rej-
ser samtidig til Israel for at hjælpe og trøste mange, der har det svært 
i denne krigstid. Der trænges megen forbøn og støtte til nødhjælp, da 
vi gerne vil sørge for, der bliver mad nok til de mange, vi har kontakt 
med gennem hjælpeorganisationen, Pitchon Lev. Bed om, at krigen 
ikke skal forhindre os i rejsen.

Når Peter har været et par uger i Malawi, kommer han til Israel, hvor 
han og jeg bliver til den 15. November, om Gud vil.

Bed om, at krigen snart stopper, og der må komme en fredsaftale, som 
holder!

Bed om, at vi må få trykt flere bibler og bibeldele gennem det israelske 
Bibelselskab.

Bed om, at vores bog, som nu er oversat til hebraisk, må komme ud til 
mange og blive et vidnesbyrd til menneskers frelse.

Bed for de mange børn, vi gerne vil skaffe hjælp til.

Bed for AMCHA og de mange kurser, vi skal have til at køre både nu 
og i året, som kommer.

I får rigtig mange kærlige hilsener og tak for støtte og forbøn!

Jeres udsendinge 
Peter og Anne-Lise
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kære alle! 

Jeg vil gerne give en varm TAK for forbøn og støtte til arbejdet! Vi har 
sunget på hospice, hvor specielt en sengeliggende kvinde og hendes 
datter blev meget opmuntret.  Vi holdt i august en Håb for Alle takke-
fest, hvor vi var ca. 45 tilmeldte. Det blev en skøn dag med tilbedelse, 
vidnesbyrd og fællesskab over god mad! Til sidst bad vi for hinanden 
og velsignede hinanden, inden vi tog hjem. 

Jeg er blevet færdig med at indspille en cd med godnatsange, som 
udkommer i disse dage. Den kan bestilles på www.haabforalle.dk. Et 
antal af cd’erne bliver delt ud til ADHD familier og fagfolk, som ar-
bejder med børn, der har det mentalt svært. På cd’en er sange som 
”Ingen er så tryg i fare”, ”Jeg er træt og går til ro”, ”Tretten engle” og 
mange flere. I må meget gerne være med til at bede om, at den når ud 
og bliver til velsignelse! 
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På et møde vi havde, kom en mand og 
fortalte, at han var bange for at komme 
ind i Guds nærvær, og at han heller ikke 
var glad for at komme til gudstjeneste. 
Vi snakkede om, at Gud er Kærlighed 
og vil os det allerbedste. Jeg spurgte der-
efter, om vi og lederen af menigheden 
skulle prøve at gå ind i Det Allerhellig-
ste sammen? Det ville han gerne. Under 
bønnen græd han og mødte Jesus, og 
bagefter strålede han over hele ansigtet og sagde til os begge: ”Tusind, 
tusind tak!”.  Jeg synes, at det er så fantastisk, at det kan lade sig gøre 
at møde Jesus på den måde! 

Nu rejser min Far og jeg snart til Malawi for at indvie en Bibelskole og 
undervise ledere i nogle dage. Det bliver dejligt at komme til Afrika, 
og tak, hvis I vil være med i bøn for os i ugen fra den 17. – 26. Septem-
ber! 

Guds fred!
Lena, Håb for Alle 

Lena til møde på Sjælland

Lena og Peter klar til afrejse til Malawi.
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kære Venner!

Da jeg (Torben) var i Etiopi-
en før sommeren, var det en 
glæde at kunne starte et nyt 
arbejde for børn med psy-
kiske og fysiske handikaps. 
Mange børn bliver gemt 
væk hjemme eller bliver 
misbrugt og lever et meget 
uværdigt liv pga. overtro 
og uvidenhed. Vi har haft 
et lignende arbejde i Soma-
liland siden 2001, som vi nu 
henter erfaring fra. Områ-
det hedder Sidame i Etiopi-
en, og der vil vi i de næste år 
nå forældre og befolkningen 

gennem at hjælpe børnene. Børnene vil komme i skole og få undervis-
ning ligesom andre børn. 

Her er drengen, som får hjælpen fra Danmark.
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Vi vil gerne sige tak for støtte til drengen i Singida, som vi skrev om 
i sidste blad. Det lykkedes at hjælpe ham, så han nu har det meget 
bedre og er kommet så meget til kræfter, at han kan blive opereret. 
Hans mor og far er så taknemlige for hjælpen, og det har skabt et stort 
vidnesbyrd på hele hospitalet om Guds omsorg.

Dorrit og pigerne i ”HeartKnit” har været meget aktive i sommer. På 
Sommercamp i Mariager var der over 100 besøgende for at høre om 
det flotte håndarbejde, der også skaber stor opmærksomhed i Singida 
i Tanzania, hvor kvinder bliver inspireret til at hjælpe andre i byen. 
Der blev samlet ind til symaskiner, og til vinter skal der sendes en 
container til Tanzania med stof og strik, som kan bruges dernede.

På familiefronten har vi fået vort barnebarn nr. 3. En sund og rask lille 
pige, Andrea! Carina og Lars har nu to piger, - en dejlig lille familie. 

Tak for jeres forbøn og støtte til arbejdet. Ønsker du at give en gave 
til arbejdet, kan du øremærke den MTU, så sikrer vi, at din gave når 
frem. 

Hjertelig hilsen
Dorrit og Torben

Fra Sommercamp i Mariager, hvor interessen for mission var stor.
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Hilsen fra sVend

Jeg er nu hjemme i vante omgi-
velser efter en 4.400 kilometer 
lang reportagerejse i Tanzania, 
hvor min søn Samuel og jeg la-
vede over 50 interviews, som 
bliver til artikler i danske medi-
er den kommende tid. Jeg præ-
dikede i et par kirker og Samuel 
underviste på en bibelskole.
Jeg tilbyder nu at holde foredrag 
i kirker, klubber og foreninger 
om arbejdet, der bremser spe-

dalskhed, udrydder kolera, fordobler høsten, hjælper gadebørn og 
forliger kristne og muslimer. 

alle taler godt om 
missionens arbeJde
I Tanzania interviewede jeg 
omkring 20 kristne fra fem 
af de områder, hvor dan-
ske missionærer har været 
udstationeret. Jeg talte des-
uden med borgmestre, par-
tiformænd, imamer og che-
fer for landbrug, sundhed 
og social indsats, som alle 
havde godt at sige om mis-
sionens arbejde. Konklusio-
nen er:
1. Evangeliet opfyldte løf-
ter. For flere afrikanske stammer er evangeliet svaret på stammemyter 
om en kommende messiasskikkelse. 
2. For mange var den personlige omvendelse et endeligt stop til det 
alkoholmisbrug, som ødelagde helbred og familier. 

Svend underviser præster i at 
formidle evangeliet i medierne.

Svend interviewede over 50 tanzaniere – 
her en handikappet dreng i Singida.



15

3. De fleste fremhævede, at missionen åbnede en ny verden og gav 
dem værdighed som en del af den globale menneskehed. Ingen af 
dem, jeg talte med i Sanjaranda, Singida, Kipili, Iringa, Dar es Salaam 
og Zanzibar, ønskede at vende tilbage til det primitive liv med uvi-
denhed, overtro og frygt. 

underVisning udruster præster og mediefolk
Nu venter et spændende efterår med foredrag, kurser og en masse 
skrivearbejde. Jeg har netop holdt et mediekursus for 13 præster i Vej-
le Provsti. En præst skrev efterfølgende: ”Jeg føler mig bedre rustet til 
at få indarbejdet en mediepraksis… og huske de personlige historier 
i sognet. TAK!” 
I september skal jeg undervise radioproducenter og kirkebladsredak-
tører og er desuden netpræst på netkirke.dk. Lørdag den 15. novem-
ber medvirker jeg på Huskirkens Dag i Aalborg. 
Tak igen for jeres støtte og opbakning! Det er med til at finansiere vore 
udgivelser og læserbreve til medierne og frigør desuden tid til at præ-
dike og undervise.  
Læs mere på www.svendlobner.dk, www.huskirke.dk og www.netkirken.dk.  

Med kærlig hilsen
Svend Løbner Madsen 

Samuel underviser om Treenigheden på bibelskolen i Sanjaranda.



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 NET-
BANK: Reg. nr. 9712 Konto 0741793075. Det er vigtigt at mærke beløbet til PAL-
MA mission!

Hvis du ønsker skattefradrag, er det også vigtigt, at du skriver dit eget navn og 
personnummer tydeligt på indbetalingsblanketterne. Ønsker du, at dit person-
nummer 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 koncentrations-
lejrene, 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, hvor-
dan 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 Kirkecen-
ters 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.


