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Mission
hjemme og ude

Det er en helt ny tid i Israel nu, hvor der kommer så mange nye
immigranter ind fra mange lande. Her er der en hel familie, der
ønsker Bibler. De er glædeligt overraskede over, at de nu kan læse
hele Bibelen og få hver en Bibel gratis! TAK til Gud, at vi og I får
lov til at være med i denne velsignede tjeneste. NU er det en nådetid, vi må investere i!

Anne-Lise og Peter Madsen skriver:

I kære trofaste forbedere og støtter!
Det er nu over 50 år, siden vi fik kaldet fra Jesus: Gå ud i alverden
og forkynd Evangeliet for alle folkeslag--! Mat. 28, 19. Vi gik ud på
denne kaldelse, og Jesu løfte om, at Han ville være med os alle dage,
har holdt! Mange af jer har stået sammen med os hele vejen. Andre af
vore gamle venner er gået i forvejen hjem til Herren, men Gud har i
sin nåde sendt nye til, og vi takker og priser Ham for jer, der beder og
ofrer, så Guds værk går videre ud til alle folkeslagene.
Det er 60 år, siden vi sagde JA til hinanden og fejrede bryllup i Middelfart. Vi har holdt så mange fester siden, så vi besluttede at holde vort
Diamantbryllup stille og alene – og lade alle gaver gå til vores arbejde
i Israel. TAK til jer, der har givet i den anledning! Vi lånte Lenas hus
og holdt en lille afslappet ferie dér, mens Lena var på Island.
Men til vores store overraskelse havde vore børn arrangeret en fest for
os sammen med hele vores børneflok, små og store. Så den 6. August
samledes vi på Egeskov slot til en god middag og meget festligt samvær. Det var en rigtig god gave, som vi nød meget. TAK til vores børn,
som har stået sammen med os gennem mange strabadser og mange
velsignelser og op-og-nedture på missionsmarken og her i Danmark
gennem de mange år.
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En ny vision
Vi føler, Gud har givet os en helt ny opgave, som er meget spændende. Der sker store ting med Bibeluddelingen i Israel, som vi fortæller
om senere. Men en dag i juni fik vi en klar tanke:
Når vi bor i Jerusalem, møder vi mange kristne turister fra hele verden, og vi fortæller alle dem, vi kommer i kontakt med, om hvor vigtigt det er at have Bibelens syn på jøderne og Israel og sprede dette
budskab i landene, vi kommer fra. På den måde har vi i de forløbne år
grupper i Australien, Belgien, Indien og andre lande, som går videre
med dette i deres hjem eller kirker.
Vi fik pludselig nød for at udvide dette arbejde, og det kan vi gøre ved
at genoptrykke bogen ”Guds Øjesten” på engelsk, - bo i Jerusalem i
kortere perioder og tale med de mange venner, vi får fra andre lande, give dem bøger med hjem og få dem til at starte grupper i deres kristne
miljøer og undervise fra bogen om Bibelens klare tale om Israel. Bogen
er allerede udgivet i Indien, Norge, Danmark, Afrikas swahilitalende
lande og på engelsk. NU er tiden til at gøre, hvad vi kan, for at få budskabet endnu længere ud. De fleste af de kristne, vi møder fra andre
lande i Israel, får lidt eller ingen undervisning om Israel i deres kirker,
og vi føler, det er en meget vigtig opgave at gøre noget ved.
Alle vore bøger om Israel er udsolgte eller givet væk i alle de lande,
vi har trykt dem i, men vores søn, Torben lægger nu ALLE vore bøger
ind på vores hjemmeside Palma-mission.dk, så de kan læses gratis
overalt, hvor man har en computer.
Vi tog til Israel i 3 uger for at undersøge, om vi kunne finde nogen, der
er godt inde i Israels-emnet, til at gennemlæse bogen og rette den til
efter vor tid, da det er 27 år, siden den udkom første gang, og der er
sket meget siden! Vi skulle finde nogen, der vil trykke og udgive den
i Israel, og vi skulle have plads til at bo på Christ Church, når vi skal i
gang med at møde kristne turister.
Kære venner! Vi oplevede, at i løbet af den første uge fik vi alle vore
ønsker opfyldt! Dygtige kristne jøder vil hjælpe os, og det stadfæstede
for os, at vi er på rette vej. Vi håber at kunne gå i gang i november –
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december. TAK, om I vil være med til at bede for dette projekt og evt.
støtte det, hvis I føler jer tilskyndet til det. Vi får hele tiden ordet fra
Helligånden: ”Alt, hvad I gør, skal I få lykke til!”
AMCHA
Vi tog også til Israel for at finde hjælp til et andet projekt, vi føler, vi
skal være med at gennemføre. Direktøren for AMCHA, som hjælper
de holocaustoverlevende, har skrevet en bog på hebraisk med vidnesbyrd af de ældre, som har været i KZ-lejrene under deres barndom.
Den er blevet meget fin og godt modtaget. Men vi sagde med det samme til Marga, som har skrevet den: ”Du bør få den oversat til engelsk,
så den kommer ud på hele det engelske marked, da det er vigtigt,
man ikke glemmer den grusomme tid i KZ-lejrene.” Men ingen havde
penge til det eller vidste, hvem der kunne oversætte bogen til engelsk.
Vi påtog os opgaven at finde en oversætter og hjælpe dem med at få
den trykt og udgivet. Derfor var vi i Israel for at finde hjælp. Der gik
ikke mange dage, før vi havde en rigtig god oversætter, og hun er nu i
fuld gang med opgaven! Al ære til Gud, som allerede havde banet vej
for begge vore projekter.
Gratis Bibler til alle i Israel!
Det er over et år, siden Gud talte til os om at give gratis Bibler til alle
i Israel, som ønsker en, og Han har hjulpet os, så vi får penge ind til
dette arbejde hver måned! Vi skal give jer, der sender gaver til Bibler,
en kæmpe stor tak fra Det Israelske Bibelselskab, som har påtaget sig
opgaven med at skaffe Bibler på de mange sprog, der nu bruges i landet. De holder gademøder og kampagner hver uge, hvor der bliver
delt Bibler og anden litteratur ud, og der kommer store mængder af
alle slags jøder for at modtage en Bibel. DET ER SÅ VELSIGNET at få
lov til at give den rette kost i rette tid til de mange, der længes efter at
kende både Det Nye og Det Gamle Testamente!
Børnehjemmet
Der kommer stadig yngre og yngre børn ind på børnehjemmet i Jerusalems bjerge, som vi og I støtter, men vi havde den store glæde der-

4

nede at høre fra lederne på hjemmet, at de nu har sendt 7 unge mænd
ud, som har gennemlevet hele deres liv på hjemmet og nu kan leve et
helt normalt liv. 2 af dem skal ind til militæret, og de 5 skal starte på en
arbejdsplads eller et studie. Det er en stor sejr! TAK til jer, der sender
hjælp til børnene!

Et par glimt fra børnehjemmet.

Her får I et dejligt billede af en ung jødisk mand, der er immigreret fra Frankrig og er gået ind i den israelske hær. Han var
overvældet og meget lykkelig over at få en gratis Bibel, hvor
Ordet står på fransk på den ene side og hebraisk på den anden.
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Nogle tilkaldte politiet for at få stoppet uddelingen af Bibler, men Politiet blev
selv meget interesserede i at læse og fik folk til at falde til ro!

Hjælp til krisen i Malawi
En stor tak til alle I kære venner, som har sendt hjælp til kirkerne i Malawi. Først oplevede de en voldsom oversvømmelse, som ødelagde
deres marker og hjem, og nu oplever de en tørke, der gør det umuligt
for dem at dyrke deres marker. Vi har sendt penge til mad til de hårdest ramte områder, og der er penge til at begynde arbejdet med at få
sat en majskværn op på kirkens grund, så de kan tjene penge til at få
mad til Bibelskolen, når de maler majs for befolkningen i området. Vi
mangler stadig ca. 50.000,- kroner for at gennemføre hele dette projekt
og købe mere majs til dem, der sulter. TAK for forbøn og hjælp!
Mange kærlige hilsener fra jeres
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Peter og Anne-Lise

Nyheder fra Dorrit og Torben:

Kære venner
I juni var vi i Israel, og vi havde den glæde at have 3 par med fra vores
kirke, Betania i Blåhøj. Det var en stor glæde, da Dorrit og gruppen fra
HeartKnit kunne aflevere en kuffert med strik, som skal gives til de
mange babyer, som Pro-Life løbende redder fra at blive aborteret. De
mange mødre er taknemlige for den støtte, de får i den første tid. Denne hjerte-til-hjerte relation og kærlighed, er et stærkt vidnesbyrd om
den himmelske far, som elsker børnene, og ønsker at velsigne dem.

Dorrits og kvindernes arbejde med strik giver meget glæde og mening,
både for dem, der laver det fine håndværk, og for dem, der modtager
tingene og mærker den kærlighed, der er lagt i gaven. Organisationen
Pro-Life, som har gjort et stort arbejde i de sidste 27 år, fik en uventet
anerkendelse for deres arbejde af Israels regering for en måned siden.
Det glæder os utrolig meget, at de har fået det skulderklap.
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Pro-Life får anerkendelse af deres arbejde fra Israels regering
Dorrit overrækker en
kærlighedsgave fra HeartKnit
i Danmark til Pro-Life’s
arbejde.
Vil du gerne være med at
støtte dette arbejde og vise
Guds kærlighed til Israel
på denne måde, kan du øremærke din gave MTU-Israel.

Etiopien
Næste missionsrejse går til Etiopien, hvor Torben skal mødes med ledere for menighederne, som arbejder i den østlige del af landet, som
er muslimsk domineret. Som vi skrev i sidste blad, er der en vækkelse
i dette område, og der er stort behov for at samle de nye kristne og
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undervise og døbe dem. Torben vil også mødes med kirker og hjælpe
med rådgivning af ledere og missionærer, der sendes ind i disse unåede områder og planter kirker.
Der er brug for forbøn for denne rejse, og for at arbejdet må få den
ønskede effekt, så vækkelsen må sprede sig ud over den muslimske
verden. Der er behov for at støtte op om dette, så de nye kristne får
undervisning, og så de får et møde med Gud og får et åndeligt fællesskab. Gaver til rejsen til Etiopien kan øremærkes MTU (mission til
unåede). På forhånd tak for støtte og forbøn.
				Kærlig hilsen, Dorrit og Torben

Lena skriver:
Kære Venner,
Tusind tak for jeres forbøn og støtte i tjenesten. Det betyder bare så
meget for mig at vide, at I står med i arbejdet. Gud er så god. Tænk, at
Han har ført os til det sted, hvor vi er i dag, og det er så godt at vide,
at alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Ham!
Hjemløse
Jeg var i Klippen inde i Københavns centrum for at synge for de hjemløse, og det var en dejlig aften. Guds fred kom til os, så vi alle var stille
i lang tid og tog imod lægedom. Bagefter fik jeg lov til at bede for en
kvinde, som havde brækket sin arm for 2 uger siden. Mens vi bad,
forsvandt alle hendes smerter og hun kunne bevæge fingrene uden
problemer. Gud er god.
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Den nye cd, Hope

De hjemløse får mad og et ord fra Bibelen,
samtaler og forbøn til hjælp og trøst.

Jeg sidder udenfor ”Klippen” og synger, så flere får lyst til at komme ind og
få et godt fællesskab og nye venner.
Israel
Tak til jer, der har sendt økonomisk støtte til at kunne få udgivet Cd’en
”Hope” (Håb). Den er blevet utrolig godt modtaget rundt omkring.
Der kommer tilbagemeldinger om, at sangene går lige ind i hjertet,
at musikken er helt i top og at teksterne er til opmuntring og trøst.
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Eksemplarer er allerede givet væk som gaver til jøderne, og jeg har et
ønske om at kunne give cd’en også til jøder i Danmark.
Jeg tager til Israel i oktober måned, hvor vi skal ud til børnelandsbyen
med opmuntring. Jeg har også lovet at synge for de holocaustoverlevende i AMCHA. Senere skal jeg synge på et stort hospital i Jerusalem, hvor jeg har været før. De har bedt os komme og synge igen. Der
er 6 svenske pastorer og ledere, der gerne vil med og se arbejdet. Tak,
hvis I vil stå sammen med mig i forbøn for turen. Der følger en stor
velsignelse med, når man velsigner og trøster Guds folk.
Hospice
Jeg har været på besøg i Sct. Lukas Stiftelsen, hvor vi havde en dejlig
tid sammen med de indlagte, pårørende, de frivillige medarbejdere
og sygeplejersker. Sidst på eftermiddagen kom en mand i sin kørestol
og sad udenfor døren. Han ville ikke ind, men sad og nød musikken.
Jeg havde sunget ”Tak for alle roser”, ”Perleporten” og ”Ingen er så
tryg i fare” og fik nu lyst til at synge ”Jeg vil male dagen blå” og bagefter nogle swahili lovsange fra Afrika. Da vi sagde farvel sagde han
med et stort smil: ”Jeg kunne høre din sang på min stue og kom for
sent til din koncert. Jeg havde et eneste ønske, og det var sangen ”Jeg
vil male dagen blå”. Jeg har også været i Kenya og kunne forstå meget
af dine afrikanske sange. Tusind tak fordi du kom!” Ja, det er fantastisk, når det hele passer sammen! Vi fik bagefter alle en god samtale
om døden og livet, og jeg blev inviteret tilbage igen snart.
Island
Den 23. August er jeg inviteret til at holde en møderække på Island.
Jeg rejser sammen med Miriam, en frivillig fra Håb for Alle. Det er nu
femte gang, jeg skal derop, og Gud har åbnet nye døre, også til hospice deroppe, så jeg vil meget gerne bede om forbøn for turen.
						Jeres

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.
5191 3058.
PALMA MISSION - Att. Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen
E-mail: lobnerma@gmail.com
Betanias Ydre Mission - Att. Willy Højgård
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande
Tlf. 5191 3058,
E-mail: ymission@betania.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. 5191 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.

