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Hjemme og ude

Mission

Vi takker gud for den store sejr, der er vundet nu: Bibelskolen i 
Lilongwe i malawi er nu bygget færdig og indviet. 

Her ser I nogle af de første elever, som er præster og andre ledere fra 
hele distriktet, som nu starter på skolen. 

de sidder udenfor spisesalen, som rummer 50 elever.
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I kære Venner og 
medarBejdere!
Det har taget lang tid at få bygget 
Bibelskolen færdig i Malawi, men 
nu er alt lykkedes trods mange 
forhindringer. Tusind TAK til jer, 
der har været med til at ofre til 
byggeriet og bedt for det. 
Vi havde en meget velsignet ind-
vielse i september, hvor Peter og 
vores datter, Lena, underviste 

sammen med vore dygtige, åndsfyldte ledere fra Tanzania, som har 
lovet at komme og undervise og rådgive lederne i Malawi i fremti-
den. Vi er også blevet lovet hjælp fra vore danske missionærvenner 
fra Syd Afrika, Erling Rasmussen og hans kone. De har startet mange 
bibelskoler i Syd Afrika og vil stille deres undervisnings materialer til 
rådighed for vore ledere i Malawi. Vi takker Herren for denne store 
hjælp.

Den lille menighed, som vi startede med 25 børn i Selina og Peter 
Chirwas hjem i 1983, er nu vokset til 6400 medlemmer, som er spredt 
ud over Malawi og brænder for at vinde flere mennesker for Jesus. 

Her er det første hold elever i Bibelskolen.
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Der er bygget mange små kirker over hele landet, og vi har sammen 
med jer, kære venner, hjulpet dem at bygge to store menighedscentre, 
hvor de kan samles alle sammen flere gange om året. Og nu står der så 
en dejlig bibelskole i hovedstaden, så lederne og også nye i troen kan 
få en grundig undervisning og vejledning. GUD ER GOD!
Vi takker og priser Gud af hele hjertet for denne fantastiske indgang 
og udvikling i det lille ”glemte” land, Malawi.

 

Her ser I den store bygning med sovesale og andre faciliteter. Det er lettest for 
vennerne dernede at vedligeholde de brune, brændte teglsten, som er bygget 
op med cement imellem. Indvendig er der malet og møbleret med de mange 
fine møbler, som kom ud i containeren fra Danmark.

Den lille lastbil, 
som I kære venner 
fra Danmark har 
givet penge til, har 
været til enorm stor 
hjælp under byg-
geriet og under de 
store oversvømmel-
ser tidligere, hvor 
mange kirker og 
huse blev ødelagt.
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Her er kirken, som rummer ca. 6 -700 mennesker. Her vil bibelskolen foregå 
den første tid, hvor mange ønsker at være med fra byen, som er hovedstad. 
De kan bo hjemme og være med til undervisningen om dagen.

Her ser I nogle af menigheden, og i forgrunden sidder pastor Peter Chirwa 
sammen med biskop Paulo Samweli og pastor Yeremia fra Tanzania, som gav 
en fantastisk undervisning til menigheden og lederne for bibelskolen.
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IsraeL
Vi har nu været 2 måneder i Israel, og det har været en meget vel-
signet tid. Der har den sidste måned været meget uro og vold i Jeru-
salem, og rundt om ved grænserne til nabolandene bliver der rustet 
og bygget tunneller igen, og der foregår jævnligt mange uhyggelige 
angreb mod Israel. Forleden kom der en raket ind fra Gaza, selv om 
der er våbenhvile, og under alle angreb får Israel skylden for alt det 
dårlige, der foregår.
De ældre og mange andre nede ved Gazagrænsen er stadig bange for 
at gå ud og handle og besøge familie og venner, så vi er meget tak-
nemmelige for den dejlige bil, vi har kunnet give til Pitchon Lev hjæl-
pecenter fra de kristne i Danmark.
Vi blev inviteret til en takke-seremoni nede på hjælpecenteret, og det 
var meget rørende at høre, hvor taknemmelige lederen Nissim og alle 
volontørerne er for varebilen. Vi lovede at hilse alle jer, der har spon-
soreret denne bil. Vi var med ude med mad til nogle ældre ægtepar, 
som bor meget langt fra hjælpecenteret, og vi måtte takke og prise 
Gud, fordi vi får lov til at være med i denne gerning!

Der blev lavet en festlig ceremoni, hvor vi skulle klippe snoren til den nye bil, 
og der blev taget en masse billeder, bl. a. af teksten på 3 sider af bilen, som 
fortæller, at bilen er en gave fra de kristne i Danmark. Det taler stærkt, når 
bilen kører rundt i det store område nær Gaza.
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Bagsiden af varebilen, som kører rundt hele døgnet med mad til de 
ældre og til børnehjem og andre, der ikke kan komme og hente det 
selv. Nissim, som vi står sammen med her, startede dette store hjælpe-
arbejde for 14 år siden, og har nu 15 steder i hele landet, som får mad 
fra centeret her. Vi har aldrig oplevet så stort et hjælpearbejde i Israel, 
hvor de også holder drenge i skole, som er opgivet af samfundet og 
ikke kan tilpasse sig de almindelige skoler. Nissim og hans medarbej-
dere har reddet mange hundrede unge gennem deres skolearbejde. Vi 
har lovet, at vi vil bede meget for dem, og det er de meget taknem-
melige for. Vi blev budt til middag hos Nissim sammen med hele hans 

familie, hvor vi fik lov til 
at fortælle om vores liv og 
om, hvad Gud har gjort 
for os. De vil meget gerne 
samle familien igen og 
høre mere, næste gang vi 
kommer.

Her er vi ude med mad 
til ældre, som bor meget 
langt fra centeret.
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VI Har mange taksIgeLser denne gang
Bibelselskabet oplever meget stor åbenhed for, hvad der står i Bibe-
len, efter at krig og uro har hærget landet. Vi har den store taksigelse, 
at Gud har givet os så mange penge til Bibler og Bibeldele, at vi kan 
hjælpe at betale nogle af de mange tiltag, som Bibelselskabet har. De 
ansatte og volontørerne på Bibelselskabet er ude i store dele af landet 
med Guds Ord hver eneste uge, og det giver mange gode resultater. 
Vi takker og priser Gud for det!
Det har rørt os meget, at mange af befolkningen og lederne har fået 
en stor tro på Gud efter at have set de mange mirakler, der skete her 
under krigen. 

Vores livshistorie er nu udkommet på Bibelselskabet på hebraisk og 
bliver spredt over hele landet i alle menigheder og andre steder. Vi 
har allerede mødt mange, som har læst bogen på engelsk, og som har 
takket os og fået tro på Gud gennem vidnesbyrdet. Nu er der endnu 
flere, der kan læse og forstå den, når den er på hebraisk.

amcHa
Det er også en stor taksigelse, at det går så godt i AMCHA, hvor de 
mange ældre holocaustoverlevende er meget taknemmelige for at 
komme. ”Vi får nyt liv her,” siger de gang på gang. Gud har også hjul-
pet os at betale de mange kurser, der gennemføres hver dag.
Lederen, Marga, fortalte os forleden, at hun bliver bedt om at hol-
de kurser rundt i Israel om, hvordan de arbejder her i Netanya, og 
hun sagde: ”Alle de steder, jeg kommer, fortæller jeg om jer og alle 

de kristne fra Danmark, 
som hjælper os. Det er et 
meget stort vidnesbyrd i 
en tid, hvor vi næsten in-
gen venner har i verden 
mere.”

Marga og hendes trofaste 
hjælper, Leah, som sender 
deres TAK! 
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Peter har samtale med Shira, en af lederne fra børnehjemmet i Jerusalems 
bjerge, om, hvordan vi bedst kan hjælpe de mange børn på børnehjemmet. 
Der har i lang tid været behov for at hjælpe de 25 store drenge, der er flyttet 
til et hus i Jerusalem, hvor de skal lære at klare sig i almindelige skoler, på 
arbejdspladser og senere indenfor militæret. Det er nogle ret svære år, dren-
gene har der. Huset virkede lidt koldt, da vi var der fornylig, men nu har vi og 
andre, som gerne vil hjælpe, skaffet en del penge, så der kan komme hyggelige 
møbler og mange andre ting ind i huset, så det føles mere hjemligt. 
TAK til alle, der har givet en gave til dette vigtige arbejde.

et stort Bønneemne
Gud har på forunderlig måde ledet os sammen med mange menne-
sker på grund af vores bog og arbejde. Men vi er lige blevet ført sam-
men med en hel familie af filosoffer, som har nogle af de højeste stil-
linger i Israel. De tror ikke på Gud – men på alle mulige filosofier, og 
de vil gerne have kontakt med os og besøg af os i deres sommerhus, 
så vi rigtig kan snakke og lære hinanden at kende. Helligånden talte 
stærkt til os om at vise dem Kristus og Guds kærlighed gennem vores 
liv og ellers bare tage udfordringerne, som de kommer. TAK om I vil 
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bede om visdom til os, når vi har samtaler med de mange, vi møder 
her i Guds eget land!

en anden stor taksIgeLse
Vores nye bog, ”Ildsøjlen”, skal en af dagene på tryk-
keriet i Kolding til færdiggørelse. Svend har gjort et 
stort arbejde med at lave layout og sætte den op, så 
om alt går planmæssigt, udkommer den ca. 1. decem-
ber. Alle I, som har forudbestilt og forudbetalt den, får 
den tilsendt hurtigst muligt, og vi beder Helligånden om 
at gøre den til rig velsignelse for alle, som læser den. Hvis I ikke har 
modtaget den inden 15. december, beder vi jer lade os det vide!

Vi kan kun sælge den på tilbud indtil jul, da vi rejser tilbage til Israel
1. januar 2015. Så går der en tid, før vi er hjemme igen. Hvis der stadig 
er nogle, der ønsker at købe den, er tilbudsprisen indtil jul:

175,- kr. pr. stk. / 300,- kr. for 2 stk. Tilsendes portofrit.
Bøger må kun bestilles og betales på vores private konto:
Privat netbank: 0755 3224148010 eller
Privat girokonto: 4728 7472811.

tIL sLut Har VI to store ønsker
Vi vil gerne kunne hjælpe Bibelselskabet yderligere i de næste måne-
der, så Guds ord kommer ud til de mange, som er begyndt at spørge 
efter det.
Og vi vil meget gerne kunne sende hjælp til de mange ældre og fat-
tige, så de kan få ekstra god mad og andre goder til den israelske Ha-
nukka fest, som fejres næsten samtidig med vores jul.

TAK, kære venner, hvis I vil være med til at give en god gave i denne 
tid, hvor Israel er i store vanskeligheder.
I ønskes alle en rigtig velsignet og fredfyldt jul og godt nytår

Jeres taknemmelige udsendinge 
Peter og Anne-Lise
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kære Venner!  

Jeg er taknemmelig for at kunne dele mit hjerte med jer! 

Vi har siden sidst fået mulighed for at sende et beløb som hjælp til 
senge og udstyr til børnelandsbyen i Israel, og de er så glade og tak-
nemmelige for at have venner i Danmark og på Færøerne! Lederen 
skrev og fortalte mig, at de har haft en meget svær sommer, hvor de 
ikke kunne sende børnene hjem på ferie på grund af situationen i lan-
det. De fik udover det flere børn, som de måtte tage sig af. Derfor kom 
gaven på det helt rigtige tidspunkt, og det er vi Gud taknemmelige 
for! 

De arbejder nu med et nyt projekt, som hjælper søskende med at kom-
me igennem de traumer, som de går igennem. Bed gerne for dem om 
styrke og ressourcer til det store arbejde! 

Lena synger i Lilongwe, Malawi. 
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I september var min Far og jeg i Ma-
lawi for at besøge de kristne der og 
undervise lederne. Det blev nogle dej-
lige dage, og jeg sang og underviste 
for børn og voksne. Det var sådan en 
god tur, og jeg nød at arbejde sammen 
med min kære Far! 

I Håb for Alle er vi begyndt at sam-
le ind til julehjælp til de hjemløse og 
grønlænderne på Halmtorvet i cen-
trum af København. Vi glæder os til at kunne dele gaver ud og synge 
for og sammen med dem. Sidste år fortalte de mig, at vi kom på den 
helt rigtige dag. Der havde været så megen sorg og savn helt fra mor-
genstunden, men da vi kom forbi blev de alle løftet og var så glade 
for jule hjælpen! Alt kan bruges, og du kan skrive til mig på Lena@
haabforalle.dk, hvis der er noget, som du vil give. Du kan også bruge 
kontonummeret på bagsiden af dette blad, mærket HFA. 

Tusind tak til enhver for forbøn! Nogle gange, når der er modvind, 
mærker jeg, at opgaven pludselig bliver lettere. Det er der, jeg bare er 
sikker på, at der er nogen, der står sammen med os i forbøn! 

Kærlig hilsen 
og Guds fred

Jeres Lena

Et søskendepar fra 
børnelandsbyen i Israel. 

Julehjælp til hjemløse.
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kære Venner!

Siden sidst har vi oplevet 
Guds trofasthed i arbejdet, 
og det er fantastisk at se men-
nesker blive hjulpet. Dorrit 
og jeg arbejder i flere lande 
gennem at styrke ledere i kir-
kerne og hjælpe dem i at nå 
ud. Her på billedet kan I se et 
overblik over de lande, vi ar-

bejder i. Det betyder, at vi når langt ud og får lov til at berøre mange 
kirker, projekter og mennesker.
 

For over et år siden skrev vi om behovet for at købe en mark i forbin-
delse med skolen i Garisa, Kenya. Vi kan fortælle, at vi kort tid efter 
fik en gave på præcis det beløb, vi havde bedt om, så vi kunne købe 
marken. Landsbylederen blev budt det ti-dobbelte af an anden køber, 



13

men han holdt fast ved, at han ville sælge den til skolen. Kort tid efter 
begyndte arbejdet med at rydde marken for tidsler og at pløje og så 
den til. Lærerne på skolen gjorde arbejdet selv og arbejdede i flere 
uger. De havde problemer med elefanter og flodheste, der ville øde-
lægge afgrøderne. I august fik de den første høst af bønner og grønt-
sager! Det var en stor dag, som betyder, at skolen kan spare mange 
penge på madbudgettet og give børnene friske grøntsager.
Det var et stort vidnesbyrd for folk i landsbyen, at landsbylederen gav 
marken til 1/10 af prisen. Det gør, at mange nu henvender sig for at 
høre mere om skolen og om deres tro.  
 
I de næste uger rejser Torben til Uganda, hvor der er et projekt i den 
nordlige del af landet, hvor mange flygtninge er kommet tilbage fra 
krigen i Sydsudan. Her arbejder vi sammen med en stor menighed, 
der er meget dygtige til at hjælpe de tilflyttede familier. Bed for Tor-
bens rejse og for vores arbejde, at vi må nå ud til de mange, der har 
brug for evangeliets kraft. Ønsker du at støtte arbejdet, kan du øre-
mærke gaven ”MTU”.
 
Vi vil ønske dig 
en Glædelig 
Jul og et Godt 
Nytår. Tak for 
din forbøn og 
opbakning i mis-
sionsarbejdet!
 

Hilsen,
Dorrit og Torben

  

Den første høst.
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HILsen fra sVend

”Forkynd evangeliet, hvad 
enten det er belejligt eller 
ubelejligt”, skriver apostlen 
Paulus. Ikke fordi vi skal 
presse det kristne budskab 
ned i halsen på folk – men 
fordi det skal forkyndes til 
enhver tid, i en mangfol-
dighed af former og gen-
nem alle tænkelige kanaler.

Jeg forkynder evangeliet 
gennem medierne. I sep-
tember var jeg præst på 

Netkirken.dk og fik flere henvendelser fra mennesker i nød. Nogle 
mails sidder stadig i mig, og mine tanker går ofte til den psykisk syge, 
den fraskilte mor med tre børn, og parret i et ægteskab, der er ved at 
gå op i limningen. Bed for de mange danskere i nød, og bed for præ-
sterne, som har ansvar for Netkirken på skift. Jeg er på igen til februar.

Journalister har indflydelse. Derfor bør mange kristne unge blive jour-
nalister. På den baggrund har jeg det seneste halve år inspireret 150 
kristne unge med foredraget ”Det er spændende at være journalist!”. 
Jeg har bl.a. besøgt Det kristne Gymnasium i Ringkøbing, Mariager 
Højskole, Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød og Kolding 
Internationale Højskole. Her fortalte jeg, hvordan journalistjobbet 
både giver spændende rejser, ny viden og møder med fascinerende 
mennesker. De unge var meget interesserede, og et gennemsnit på 10 
procent gav direkte udtryk for, at de overvejer at uddanne sig til jour-
nalister. Mariager Højskole og Det Kristne Gymnasium ønskede mere 
undervisning, så her har jeg netop undervist eleverne i journalistiske 
nyhedskriterier, godt sprog, vinkling, interviewteknik og forskellige 
fortællemodeller. 

Svend underviser i skrivekunst på 
Kirkens Forum. Foto: Gitte Volsmann.
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Her motiveres 70 elever på Mariager Højskole til at få indflydelse 
gennem journalistikken. Foto: Optimal Marketing.

Jeg har holdt en del foredrag i efteråret – bl.a. på Kirkens Forum i Fre-
dericia, som samlede 800 mennesker og 124 udstillere fra hele Dan-
mark.
Artikler fra Tanzaniarejsen er nu bragt i forskellige medier. Hvis man 
går ned på apoteket nu, kan man købe magasinet HELSE og læse min 
reportage om et sundhedsarbejde omkring Tanganyika-søen. Repor-
tager om landbrug i Sanjaranda, gadebørn i Singida og forsoning på 
Zanzibar kan man læse i Sjællandske Medier, Maskinbladets netud-
gave, på Folkeskolen.dk og mange andre steder. Og man kan få glimt 
af mere end 100 års spedalskhedsarbejde i både Ugeskrift for Læger 
og fagbladet Sygeplejersken.
”Forkynd evangeliet! Om nødvendigt, brug ord!”, sagde munken 
Frans af Assisi og påviste, at evangeliet også formidles gennem gode 
gerninger. Reportagerne om missionsarbejdets virkninger er et vid-
nesbyrd om evangeliets kraft.
Derfor giver det glæde og energi at være med som ”mediepræst” i 
Danmark. Tak for jeres forbøn! I kan læse flere af mine artikler på 
hjemmesiden www.svendlobner.dk.

Kærlig hilsen 
Svend Løbner



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.


