årgang 53

Nr. 4

Okt. - nov. - dec. 2015

Mission
Hjemme og ude

Bibelske profetier går i opfyldelse nu lige for vore øjne. Her er en
stor flok af Manasse stamme, som er kommet hjem til Israel fra Indien, hvor deres forfædre har holdt fast ved den jødiske tro og alle
traditionerne i mange hundrede år. De har længtes efter den dag,
hvor de kunne komme tilbage til det land, Gud har lovet dem, og de
er nu hjemme og meget lykkelige. Tusinder af jøder fra andre lande
er også kommet.

Det er så enkelt: forkynd bare!
Jesus kaldte disciplene med ordene: Følg mig! Han
underviste dem i at bede: Fader vor! Og da han blev
spurgt om det vigtigste bud, svarede han: Elsk!
Det er egentlig så enkelt.
Sådan er det også med mission. Det handler bare om at
forkynde evangeliet.
Det drejer sig ikke i første omgang om at undervise, bygge kirker,
skrive bøger, lave radioprogrammer osv. Det kommer senere. Selve
missionsarbejdet er at forkynde evangeliet. Eller som Jesus sagde det
i sin programerklæring: Udråbe glæde, frihed, nåde!
Evangeliet er enkelt. Det betyder »glædesbud« og handler kort og
godt om de tre ting, vi fejrer ved jul og påske: Jesus kom, Jesus døde
og Jesus opstod. Det betyder, at Gud er nær, Gud tilgiver og Gud giver
nyt liv. Hvor svært kan det være?
Det er enkelt at forkynde. Det er egentlig bare at proklamere, eller
udråbe, som der står i den profeti, Jesus citerer som sin programerklæring:
Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et
nådeår fra Herren (Luk. 4:18-19).
Hvordan kan det være så enkelt? Jo, fordi det hele er timet og tilrettelagt. Gud har allerede besluttet at vise nåde. Han har allerede udtænkt
en frelsesplan. Han har allerede sendt Jesus til verden. Han har allerede skaffet soning på korset. Han har allerede åbnet himlen for hvert
eneste menneske. Og han står lige nu og indbyder alle til fest.

2

Vejen er banet. Synden er sonet. Prisen er betalt. Nu skal fangerne,
de fattige og fortrykte, blot have det at vide, så de kan springe ud i
friheden. Og det er her, du og jeg kommer ind. Vi skal fortælle dem
de gode nyheder.
Det behøver ikke at være kompliceret. Tænk på, hvor enkle Jesu prædikener var: »Tiden er inde. Guds rige er kommet nær! Omvend jer
og tro på evangeliet!«. Tænk på, hvor generøst og vidtfavnende han
mødte mennesker: »Dine synder forlades dig! Heller ikke jeg fordømmer dig! Din tro har frelst dig!«.
På samme måde kan vi sige til kassedamen: »Gud velsigne dig!«. Eller
arbejdskollegaen med ondt i ryggen: »Jeg skal huske dig i min aftenbøn!«. Eller flygtningen på gaden: »Du kan være tryg nu. Gud elsker
dig!«.
En enkelt sætning eller to, og pludselig har du tændt nyt håb for et
menneske i nød. Kontakten er skabt og jorden gødet for flere samtaler.
Et nyt venskab er på vej.
Det er egentlig så enkelt.
Svend Løbner
Læs mere på www.svendlobner.dk
PS. Selv spreder jeg de gode nyheder om Jesus Kristus gennem debatindlæg i medierne og personlig kontakt med danskere – både nye og
gamle – i hverdagen. Jette og jeg leder en huskirke i Vejen, og gennem
fonden Kristus til alle tilbyder jeg foredrag, kurser og rådgivning om
mission og kommunikation. Kristus til alle har udgivet en del bøger
gennem årene og driver tre hjemmesider: Medieakademi.dk, Huskirke.dk og Sondagmorgen.dk. Ønsker du at støtte dette arbejde, skal du
blot markere din gave med »Kristus til alle«.
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Kære trofaste venner
og forbedere!
Tusind tak for jeres forbøn og gaver til missionen i året, der gik!
Vi takker og priser Gud for Hans
og jeres trofasthed.
Vi har oplevet en stor forandring
hos mange af de mennesker, vi
plejer at omgås her i Israel, når
det gælder at fortælle dem Evangeliet. Efter at de fleste af dem har læst vores bog, hvor vi fortæller
om, hvordan vi blev kristne, og hvordan Gud kaldte os til at fortælle
om Ham i hele verden, er der mange, der spørger åbent om, hvordan
vores tro virker i dagligdagen. Mange spørger også, hvordan vi kan
blive ved med at hjælpe fattige, syge ældre og svigtede børn. Kærlighedsgerninger åbner hjerterne i en tid, hvor mange er bekymrede for
fremtiden. Det giver os mod på at fortsætte!
Tusinder fik hjælp i Malawi
Vi er meget taknemmelige, fordi vi i året, der gik, fik hjulpet menighederne færdigt i Malawi, så de nu har mange gode kirker og en dejlig bibelskole i hovedstaden, Lilongwe. Tusinder har også fået hjælp
under den store oversvømmelse, hvor mange mistede alt, hvad de
ejede. TAK til alle jer, der har stået sammen med os om at hjælpe Malawi gennem mange år. Vi føler nu, vores opgaver dernede er afsluttet, og afrikanerne er selv meget dygtige til at gå videre med arbejdet
og sprede Evangeliet. Nogle af vore dygtige ledere fra Tanzania samt
venner fra Sydafrika hjælper med undervisning på Bibelskolen. Det er
vi meget taknemmelige for.
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Første bibelskolehold i Malawi.
Hårde tider i Israel
Vi er i Israel i denne tid, hvor der sker meget ondt omkring i hele landet. Hver dag opleves overfald, knivstikkerier og drab. Men trods det
kommer der flere og flere jøder hjem, som der bl.a. står skrevet om i
Jeremias 31. Prøv at læse kapitlet, og du vil fryde dig over Guds løfter
til sit folk. Der kommer også flere turister end nogensinde, og der er
mange, der ønsker at velsigne Israel og bede for landet, folket og den
store Konges by, Jerusalem.
I begyndelsen af december fejrer jøderne Hanukkah, lysfesten. Det
sker i vores julemåned, og vi har følt en meget stærk længsel efter at
trøste, opmuntre og dele julegaver ud til mange af dem, som er bange
og frygter for den urolige tid, der er lige nu. Særligt børnene og de
syge og ældre trænger til trøst og opmuntring.
Vil du være med til at give gaver sammen med os, kan du mærke beløbet »Julegave«.
Vi beder også meget for de mange ledere, der står med det daglige ansvar i alle de projekter, vi har forbindelse med. Det kræver meget kærlighed, omsorg og visdom for hver enkelt af dem, når de skal trøste og
svare på mange svære spørgsmål i denne tid. Og vi ved, det kan blive
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endnu sværere i fremtiden, når det meste af verden går imod jøderne
og giver dem skylden for alverdens ulykker. Vi ved fra Guds ord, at jo
mere verdens lande vil gå imod Israel, jo mere vil de selv komme til at
opleve prøvelser. Lad os bede meget for vores lands ledere, at de må
få visdom til at takle problemerne retfærdigt.
Vi beder om flere år endnu i tjenesten med at velsigne det jødiske folk,
som Gud specielt har kaldet os til.
I får her et glimt af mange af dem, vi har særlig nød for, og som vi
giver gaver til Hanukkah og jul, og som vi beder om forbøn og støtte
til. Disse fester bringer lys ind i en mørk tid!
Tracy hjælper døve
og blinde
Vi møder Tracy jævnligt
for at støtte hendes store
arbejde blandt de døve og
blinde. Hun er selv helt
døv, men hun er i stand til
at hjælpe og undervise i en
skole med 120 elever i alderen 4-21 år, som alle er handicappede,- mange af dem
døve og blinde. Hun spreder sin stærke tro på Gud
blandt alle, hun møder og
Anne-Lise og Tracy.
er en meget dygtig lærer.
Nogle af jer husker måske hendes hjælper, Tamara, som var helt blind
og døv. Hun blev tilbudt en øjenoperation – men turde ikke. Vi fortalte hende, at vi selv har fået øjnene opereret for stær, - så hun sprang
ud i det – og blev opereret. Nu har hun næsten hele sit syn og har fået
et helt nyt liv med sin familie og optræning af førerhunde, som hun
giver til andre blinde.
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Børn har brug for tryghed
Børnehjemmet i Jerusalems bjerge, som
ligger lige uden for Abu Gosh har også
store behov for hjælp og opmuntring. Børnene og de unge er i forvejen »tyndslidte«
i deres psyke, og de bliver meget nervøse,
når de hører om alt det onde, der foregår.
Vi støtter hjemmet, så børnene kan gå til
heste- og hundetræning, og ved at være
sammen med dyrene, finder de en form
for tryghed.
En lille pige fra
børnehjemmet.

Der er nu ca. 90 drenge og piger på børnehjemmet, og 25 af de store drenge bor nu i
et udslusningshus, som børnehjemmet ejer inde i Jerusalem. Dér lærer
de, hvordan man skal kunne klare sig i en hverdag som voksen, når de
engang skal ud og klare sig selv.
Børnehjem og børnehospitaler
Flere andre børneinstitutioner har bedt om hjælp. Det begyndte, da
vi havde bedt Gud om at lede os sammen med nogle af de ortodokse
jøder. Kun et par uger efter fik vi henvendelser fra børnehjem og børnehospitaler, som er ledet af ortodokse jøder, og som har hørt om os.
Vi har oplevet et fantastisk varmt fælleskab med disse ledere. Hjælp at
bede for dem, da de har store udfordringer i dagligdagen – men også
spørger os meget om verdenssituationen, og hvad vi tror om alt det,
der sker.
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Her overrækker vi støtten til lederen for børnecancerhospitalet.

Peter overrækker en check
til Eva, der er ortodoks leder
for et børnehjem.
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Her er vi sammen med to af de ortodokse ledere (se fotos forrige side).
Den ene har aldrig arbejdet sammen med kristne før, men efter en
samtale med Peter, gav han ham en hjertelig omfavnelse og sagde: »Vi
er jo som brødre!«.
Ny bog om holocaust
Vore kære holocaustoverlevende i AMCHA klubben skal også have
en gave. De elsker at holde fest og er meget taknemmelige for al den
kærlighed, de oplever fra Danmark!
Lederen Marga har netop udgivet en bog med vidnesbyrd fra de ældre i AMCHA om, hvad de oplevede i KZ-lejrene. Den har vi støttet
hende i at få udgivet, da det er meget værdifuldt, at oplevelserne er
der for efterslægten.
Meget vigtigt bønneemne
Nogle af vore venner sagde til os i går: »Det, I fortalte os i 1992, og som
I skrev om i »Kristus og Billedstøtten«, ser vi nu ske både i Europa og
andre steder. Det er jo profetisk, når det går i opfyldelse nu. Hvad tror
I, der vil ske i fremtiden?«.
I går stod en flok ortodokse jøder lige udenfor, hvor vi bor. De havde
lige hørt om det frygtelige terrorangreb i Paris. De stoppede Peter og
spurgte ham: »Hvad tror du, det er, der sker i Europa nu?«. Peter fortalte dem, at vi er troende kristne - og om, hvad vi tror, der kommer
til at ske ifølge de bibelske profetier. De var meget lydhøre, og senere
stod de sammen med en flok andre ortodokse og fortalte dem, hvad
de have hørt.
Vi oplevede det samme til en stor fest, vi lige har været med til, og vi
blev enige om, at vi snart må herned igen og være med til at trøste,
opmuntre og fortælle dem, hvad Ordet siger!
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Her er Victor Kalisher fra Bibelselskabet klar til bibeluddeling i Netanya.

Victor Kalisher og hans kone Eti.
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Det vigtigste af alt
Vi beder Gud om at få lov til at give Bibler til jøderne resten af vores
liv. Det er det vigtigste af alt!
I disse dage samles de fleste af de Messiastroende præster her i Netanya, hvor vi bor. De skal have konference om, hvad der kan gøres for
at nå landet og folket med Guds ord i fremtiden.
Victor Kalisher fra Det israelske Bibelselskab og hans kone, Eti, har
lige været hos os, og de har fyldt flere biler med bibler på mange forskellige sprog.
Alle præsterne får bibler med hjem til deres menigheder ud over hele
landet. Flere af dem vil lave kampagner i deres byer for de unge rundt
på torve og gader og tilbyde dem en ungdomsbibel. Andre har andre
visioner om, hvordan de kan nå deres byer.
Vi fryder os over, at dette er muligt og sender jer vor varmeste tak for
forbøn og støtte!
I ønskes en rigtig velsignet jul
og et godt nytår med
Guds fred i hjerter og sind.
		
Jeres Peter og Anne-Lise

Alle præster ved en
konference for messianske
kirker får gratis bibler
med hjem.

11

Kære Venner!
Jeg har siden sidst været inviteret til forskellige
hospice i Danmark, hvor mennesker blev fyldt
af fred og glæde gennem de sange, der blev sunget. Det er fantastisk at få muligheden for at se et
smertefyldt ansigt blive vendt til et smilende og
åbent ansigt. Det er kun Gud, der kan gøre det
muligt.
Et af stederne, sad jeg og pakkede min guitar
ud. En kræftramt kvinde, som var gennem kemobehandlinger, sagde
meget bekymret: »Synger du meget højt?«. Jeg vidste ikke, hvad jeg
skulle sige, men en frivillig var hurtig og sagde til hende, at hun bare
skulle sige til, så kunne hun blive flyttet ned bagved. Da jeg begyndte
at synge, så hun overrasket på mig og begyndte at synge med. På et
tidspunkt sang jeg en sang, som hun kendte, og hun begravede ansigtet i sine hænder og hulkede, mens hendes barnebarn sad ved siden
af og holdt hende. Jeg følte, at der kom en fred ind over hende og
blev ved med at synge sangen: »Min fred giver jeg til dig«. Hun blev
siddende længe og fortalte mig bagefter, at det havde været så godt
at græde, og at hun var blevet så positivt overrasket. Gud er så god!
I Nordjylland
Jeg har haft glæden af at rejse en uge med Victor Kalisher, leder for
Bibelselskabet i Jerusalem. Vi var i Thisted, Brovst, Hjørring, Hirtshals
og Ålborg. Alle steder blev vi varmt modtaget, og der blev lyttet intenst til Victors undervisning om Israel, hans fortællinger om arbejdet
i Bibelselskabet og hans indsigt i Guds Ord. Det var meget inspirerende at lytte til, og jeg lærte flere ting, som jeg allerede har gjort brug
af. Et sted sagde lederen, at han slet ikke var vant til, at folk sad så
stille i så mange timer uden så meget som at hoste eller skulle ud og
ind. Det var nogle dejlige møder, og jeg nød at få hilst for første gang
på så mange, jeg har hørt om gennem mor og far.
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Turen til Israel
En uges tid efter turen til Nordjylland, tog jeg sammen med Birgit til
Israel for at synge og opmuntre de steder, hvor vi var inviteret. Da vi
ankom til det sted, hvor vi skulle bo, bad vi sammen. Mens vi bad,
så jeg et billede af, at jeg havde en fakkel i hånden, og at jeg løb med
den, ja, spurtede. Det var meget levende for mig, og jeg bad Gud om
nåde til at nå ud de steder, hvor der er allermest brug for det. Med
det samme fik jeg den tanke, at vi burde være der, hvor der var mest
smerte og frygt lige nu. Jerusalem var et naturligt sted at starte, og da
jeg så mine mails igennem, lå der en invitation fra Victor, som vi lige
havde rejst sammen med i Danmark. Han inviterede os til at besøge
dem i deres hjem lige udenfor Jerusalem, og det var en bekræftelse på,
at vi skulle tage af sted.
Vi var med på en messiansk gudstjeneste hos dem og det var meget
velsignet! Efter mødet mødtes vi med en kvinde, Hannah, der er leder
på et hospital, som ligger overfor indgangen til det gamle Jerusalem,
hvor mange angreb har fundet sted. Hun spurgte, om jeg ville komme
og synge for dem, og det sagde jeg »JA« til lige med det samme.

Forbedere i menigheden i Jerusalem.
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Vi gik derned næste dag, og på vejen til hospitalet så vi meget politi,
som stod i små klynger med deres geværer klar til at stoppe ethvert
angreb. Vi gik imellem dem og bad om fred over Jerusalem.
Inde på hospitalet fik vi lov til at synge for de indlagte, og der blev
en fantastisk atmosfære. Først sad der kun to, men inden længe kom
der mange, også sygeplejersker, der stod og lyttede og sang med. En
mand i halvfjerdserne begyndte at danse til sangene. Ingen havde lyst
til at stoppe, så vi blev bare ved med at synge. Dagen efter kom en
mand, som var en del af personalet med en masse spørgsmål. Han
havde taget en lydbibel med hjem og havde hørt den. Det var bønnesvar for lederen og også for Victor.
AMCHA, center for holocaust overlevende
Jeg blev i foråret inviteret af lederen til at komme og dele mit vidnesbyrd med alle de kære holocaust overlevende. Inden arrangementet startede, fik vi tid sammen med lederen og medarbejderne, og de
havde mange spørgsmål, og vi fik en dyb og kærlig samtale omkring
det, som de går igennem lige nu.

Glædesdans og pris til Gud.
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I begyndelsen af mødet startede jeg med
at synge nogle nye
sange, som jeg har
skrevet, og derefter
fortalte jeg om mit liv.
Kvinden, der tolkede,
afbrød mig og sagde:
»Du skal vide, at alle
her har oplevet mange mirakler i koncentrationslejrene«.
Lederne fra AMCHA i Netanya.
De sang en sang for
os, og de kom med
spontane tilkendegivelser fra salen. »I kommer med opmuntring til
os. Det har vi sådan brug for!«. En lille dame i firserne kom op og
dansede og bagefter tog hun Birgits og mine hænder og løftede dem
op mens hun velsignede os. Det var så rørende!
Vi sluttede af med at synge og danse sammen. Et herligt besøg! »I må
komme igen hver gang I er i nærheden«, sagde de til os på vej ud af
døren.
Julegaver til hjemløse
I disse dage begynder vi at pakke julegaver til hjemløse, grønlændere,
flygtninge og sengeliggende, som har brug for et løft i julemåneden.
Vi synger med dem og deler ud. Tak, hvis I vil bede for os, at vi må nå
så mange mennesker som muligt!
Støtte kan sendes på nummeret bag på bladet, mærket: »Håb for alle«.
Glædelig jul og tusind tak for forbøn!
Kærlig hilsen
Lena
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Kære venner!
Dorrit og jeg var i Tanzania i oktober, hvor vi oplevede en rigtig god
rejse. Dorrit havde møder med Heart to Heart gruppen af kvinder i
Singida, og det var dejligt at se, hvor
stor en forskel de gør for de fattige
og syge i byen.
Kurser hjælper
kvinder at forsørge
deres familier
Gennem samarbejdet med
kvinderne i Danmark har de
startet kurser, som gør det
muligt for flere af kvinderne
at få arbejde. Dorrit var også
ude og besøge nogle af dem,
der havde store behov. Turen
gik over stok og sten i den lille
»tuc-tuc« og bl.a. besøgte hun
en kvinde, hvis søn var lam
efter en blodprop. Da han før
dette var familiens forsørger,
betød det, at de havde mistet
deres levebrød og levede meDorrit på vej i den lille tuc-tuc.
get fattigt. Efter at have været
på kursus, var moderen nu
blevet i stand til at kunne tjene penge til det daglige brød. Dorrit fik
lov til at bede for den unge mand, og vi tror på, at Gud helbreder ham.
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Undervisning inspirerer
Jeg havde undervisning og træning for menighedens ledere. De gør
et stort arbejde, og menigheden vokser hele tiden. Der er især mange
unge i menigheden, og de elsker lovsang og musik! Der er samtidig
meget brug for undervisning og hjælp, bl.a. i forbindelse med arbejde for gadebørn og et ungdomscenter, de er ved at bygge. Vi tror på
de lokale ledere. Det er fantastisk at se, hvordan de lykkes i arbejdet,
når de får et lille skub gennem undervisning. Tak for støtte og forbøn
som gør det muligt for os at hjælpe, opmuntre og inspirere menighederne i Afrika!
Skolegang giver 		
jobmuligheder
I Kenya fik vi mulighed for at være sammen med lederne i Garissa. Der blev
udtrykt taknemlighed over den opbakning, vi har ydet gennem de mange år,
og at de ikke står alene. Skolens resultater er fantastiske, og mange af de børn,
der blev støttet fra begyndelsen af, har
nu fået uddannelse og job, flere af dem
i deres egen by, og andre har fået indflydelsesrige stillinger ved kommunen
og i virksomheder.
Idris er nu voksen og
På billedet ses Idris Kone, som var en
når
sin egen landsby.
af de første elever i 1998. Han er nu uddannet lærer og gør en forskel på en
folkeskole i Garissa. Dette eksempel og flere andre viser effekten af en
konstant og vedholdende strategi gennem mange år med mission og
uddannelse i byen og området.
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Heart to Heart gruppen i Singida.
Fremtidsvisioner
Ind for det nye år har vi gjort os tanker og bedt Gud om at lede os. Vi
vil gerne dele dette med jer og bede om forbøn.
Dorrit: Jeg synes, det er fantastisk at se, hvor stor en effekt en lille
indsats gør. Gennem kvindearbejdet har vi nået langt ud, og jeg kan
mærke, at det er det, der brænder i mig. Jeg kan se, at dette arbejde
gør en forskel både her hjemme og derude. Derfor vil jeg arbejde videre. Helt konkret vil jeg fokusere på kvinderne i Singida i Tanzania,
og på ProLife i Israel. Lige nu har jeg behov for jeres forbøn og støtte
for, at dette arbejde kan fortsætte. Ønsker du at støtte økonomisk kan
du øremærke gaven: »Kvindearbejde«.
Torben: Jeg har en brand for at nå unåede folk og lande - både gennem
nødhjælp og gennem undervisning af ledere i kirkerne, som udruster
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dem til at sende nye missionærer ud til unåede folk. Derfor vil jeg
fortsætte dette arbejde. I Tanzania, Kenya, og også Etiopien, fik jeg
for nogle måneder siden mulighed for at dele min vision med flere
kirker, som arbejder meget konkret med at nå ud i nye områder, hvor
der ikke er kristne. I det nye år vil jeg besøge Etiopien og undervise og
inspirere ledere og nye kristne. Jeg har brug for jeres forbøn og støtte
i at se dette arbejde lykkes. Ønsker du at støtte økonomisk, kan du
øremærke din støtte »Mission til unåede«.
Vi vil ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår! På forhånd tak
for jeres forbøn og støtte. Vi ser frem til, hvad det nye år vil bringe.
Kærlig hilsen
Dorrit og Torben

Torben sammen med en pastor for kirkerne i de unåede områder
og lederen for Evangeisk Alliance i Ethiopien.
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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
Jernbanegade 9. 2. lejl 1. · 7330 Brande
Tlf. 2521 5006 · E-mail: lobnerma@gmail.com
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.

