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Mission
hjemme og ude

I Børnelandsbyen, hvor Lena hjælper, er der over 300 børn og unge,
som har været udsat for frygtelige ting i deres liv. De får kærlig
hjælp og omsorg i Børnelandsbyen, Neve Michael. Her er tre af de
store piger, som er på vej til at få lægedom og styrke til senere at
kunne leve et normalt liv.

Lena skriver:

Kære venner, støtter og forbedere!
Jeg er så taknemmelig for at få lov til at tjene Jesus, og jeg er glad for at kunne fortælle jer om,
hvad jeg har oplevet siden sidst. Når jeg tænker
på, hvad Mor og Far har stået i, og hvordan de
har gået foran med et fantastisk eksempel, føler
jeg mig meget lille midt i det hele. Der er en sang,
hvor vi synger ”Min Jesus lever, derfor vil jeg
leve.” Den bliver jeg mindet om, når der er mange udfordringer. Ja, vi
har grund til at leve, og Gud er så god!
Hospice
Jeg har sunget på hospice, og i går havde jeg en stærk aften. Der var
senge, der var kørt ind, og pårørende, sygeplejersker, frivillige og de
indlagte sang så godt med. Vi sluttede med ”Op al den ting, som Gud
har gjort”, og jeg fik gode samtaler bagefter. Flere kom hen og sagde
tak for en god aften. En sygeplejerske fortalte om en af de sengeliggende, som var med. Hun vidste ikke, om hun havde lyst, men de fik
hende alligevel overtalt til at blive kørt ind i dagligstuen. Bagefter var
hun så glad for, at hun nåede at være med. Sygeplejersken fortalte
om en af de indlagte, som for nogen tid siden havde været med en
aften og lyttet til musikken og sangen. Han havde kræft i struben og
kunne ikke tale eller synge. ”Men mens du sang, skete der noget med
ham, som vi kunne mærke resten af hans tid her. Han strålede og var
så glad.” Hun blev så rørt, mens vi talte længe om troen på Gud og
håbet i Ham.
Vi har også sunget for hjemløse på Sundholmen på Amager og inde i
centrum af København, og indsamlingen er begyndt til at hjælpe de
hjemløse, når kulden sætter ind for alvor. Tak for forbøn for de hjemløse og syge og døende!
Island
Da jeg besøgte Akureyri i december sidste år, havde jeg en weekend
med møder, og den sidste dag skulle jeg nå et fly hjem. På vej ned fra
talerstolen så jeg en dreng på omkring 12 år, der græd. Han bad om
forbøn, og jeg kiggede på klokken og vidste, at jeg ikke havde tid. Men
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jeg satte mig alligevel ned og snakkede med ham. Han fortalte, at han
havde drømt 3 gange, at Jesus kom tilbage, og at han ikke kom med.
Han kæmpede med angst og græd meget. Jeg følte, at jeg skulle bede
til frelse med ham, og bagefter spurgte jeg, om han talte i tunger. ”Nej,
det gør jeg ikke,” sagde han og så spørgende på mig. Så bad vi sammen til Helligåndens dåb, og han talte i tunger lige med det samme!
Sammen med en leder fortsatte han med at tale i tunger, da jeg rejste
mig og gik ud. I det samme fik jeg en besked på telefonen, at mit fly
var forsinket! Gud vidste dette på forhånd, det var fantastisk! Da vi
spiste aftensmad, kom drengen løbende, smilende over hele ansigtet
og gav mig et stort kram. ”Jeg kan slet ikke huske drømmene mere, og
jeg kan slet ikke holde op med at tale i tunger,” fortalte han. Jeg blev
så opmuntret og rørt over at se forvandlingen!
For 3 uger siden var jeg på Island igen og havde møder rundt på øen.
Vejret var med os, og det var sådan en smuk tur. På et tidspunkt skulle
jeg have møde i den samme menighed, pinsekirken i Akureyri. Her
kom drengen pludselig gående klædt i hvidt tøj. Det viste sig, at han
skulle døbes lige præcis denne søndag, og jeg følte mig så rørt over at
få lov til at være med til det. Han fortalte, at han ikke har følt angst,
siden vi bad sammen i december, og han beder i tunger hver dag. Her
står vi sammen med hans mor på billedet. I må meget gerne huske at
bede for dem!
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På rejsen rundt om på Island besøgte vi 8 menigheder, og vi oplevede
et stærkt Guds nærvær. Både voksne og børn blev mødt af Helligånden, og flere steder rejste alle sig op sidst i mødet og indviede sig til
Jesus, halleluja! Det var stort at se, hvordan Guds kraft virker uanset,
hvor i verden vi er, og hvor små vi kan føle os. Miriam, som er socialrådgiver og frivillig i Håb for Alle var med, og vi delte Guds Ord og
sang på sygehuse, alderdomshjem, på tv og i menighederne. Jeg var
meget rørt på hele turen, og blev også mindet om Hans storhed i naturen deroppe. De store afstande, bjergene og havet er så smukt, men
også et farligt sted at bo med vulkanerne overalt. Også åndeligt er der
brug for, at vi beder for vores venner på Island, for regeringen lægger
en ateistisk kurs, som gør det meget svært for de kristne deroppe. Lad
os bede om, at det vender, og at Gud får æren!
Israel
Turen går til Israel i oktober, og jeg vil gerne bede jer om forbøn for
turen. Jeg er på besøg i Børnelandsbyen og AMCHA sammen med
de holocaust overlevende. Jeg er inviteret til at synge mange steder,
og der skal deles gaver ud fra Danmark. Siden 2012 har jeg været på
hospitaler og mange andre steder, og vi får lov til at få nogle dybe
samtaler om tro og håb.

Her er nogle af børnene fra Børnelandsbyen og Cancerhospitalet i Israel, som får hjælp og trøst gennem Håb for alle. TAK til alle jer, der er
med til at hjælpe Jesu mindste små!
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Når du køber en cd ”Hope” i Danmark, giver vi en væk gratis i Israel,
så mange jøder skal have en cd som gave. (Se hjemmesiden Haab for
alle)
Jeg skal også besøge Michael Freund fra organisationen Shavei Israel,
som hjælper Manasse stamme fra Indien med at komme hjem til Israel. Det bliver så spændende. Tænk, at vi kan være med til at støtte
det store arbejde, de gør!
Noget af rejsen bliver sammen med den Internationale Kristne Jødiske Ambassade, og det ser jeg frem til. De vil meget gerne samarbejde
om salg og distribution af den nye cd ”Hope”, så det er jeg meget glad
for! Jeg skal medvirke ved andagterne om morgenen, og det bliver
skønt at bygge relationer på kryds og tværs og se, hvad Gud vil gøre!
Må Gud velsigne dig rigt og give dig tilbage i topfuldt mål af alt, hvad
du giver af tid og ressourcer. Uden hjælp fra dig, kunne det ikke lade
sig gøre at nå ud til dem, der har det svært. Tusind tak!

Kærligt knus
Lena

Her er forsiden til CD´en ”Hope”, hvor teksterne er fra salmernes bog,
sunget på engelsk, så de fleste i Israel forstår den og hurtigt kan synge
med. Læs på bagsiden af bladet, hvordan du kan støtte.
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Dorrit og Torben skriver:

Til verdens ende
I 2012 besøgte Dorrit og jeg Nepal. Den 22
timer lange rejse føltes som en rejse til verdens ende! Men Gud havde en plan for at
hjælpe mange børn, som var i stor nød, og
vi fik lov til at være med i den plan!
Vi besøgte en lille ny menighed, som var
blevet startet af en nyfrelst familie, som var
kommet ud af hinduismen nogle få år forinden. Vi oplevede Guds visdom og ledelse til at rådgive og hjælpe dem
i arbejdet med gadebørn, som de havde nød for. Arbejdet begyndte at
vokse fra de 8 gadebørn, de havde, til at hjælpe flere hundrede.
I september i år var jeg i Nepal, sammen med vores yngste søn, Ruben.
Igen åbnede Gud en dør for os til at stå sammen med menigheden og
hjælpe dem i det videre forløb. Arbejdet er nu vokset til, at kirken
består af 8 menigheder med ca. 400 medlemmer, som alle er kommet
ud af hinduismen. Menigheden har nu et omfattende arbejde, for at
nå ud til gadebørn (fattige, prosituerede, bander, osv.) og børneslaver,
der arbejder på tæppefabrikker i Kathmandu. Tænk, de når i dag ud
til over 400 børn gennem børneklubber, og redder hundreder fra børneslaveri! Efter jordskælvet sidste år har de også reddet flere tusinde
børn fra at blive solgt som sexslaver til Indien.
Ruben og jeg kom for at rådgive og hjælpe dem med at strukturere
arbejdet yderligere, og få set på, hvordan de kan vokse sundt og effektivt. De planlægger at udvide arbejdet til Vestnepal, hvor problemet med børneslaver og salg af børn til Indien er meget stort. Vi vil
fremover gerne være med til at hjælpe dem. Vil I være med til at bede
for denne menighed og deres arbejde, at mange børn må blive reddet,
men også at menigheden og lederne må blive beskyttet og bevaret?
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Jeg er her sammen med pastorer og andre medarbejdere fra kirken, som gør
alt, hvad de kan for at sprede Evangeliet og hjælpe de mange børn på gaderne

Her er en af de små gadebørn
kravlet op på Rubens skød

En af de små piger, der er blevet
reddet fra at blive slave
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Israel
Vi kan ikke lade være at fortælle jer fra vores tur til Israel også. Vi føler, at det er vigtigt at styrke båndene til Israel, og at vi velsigner Guds
folk! Det gør vi bl.a. gennem vores samarbejdspartner PitchonLev,
som rækker ud til de nødlidende i Israel. Mange børn og unge i Israel
er udfordret, når de kommer til landet som immigranter og skal integreres. I de sidste år er Israels befolkning fordoblet! Derfor arbejder
PitchonLev med et program for unge teenagere, hvor de, gennem tæt
parløb og rådgivning, hjælper dem til et styrket selvværd og identitet.
Dette hjælper dem, så de bedre kan klare skolen, og senere klare den
3-årlige obligatoriske værnepligt og få et job eller en videregående
uddannelse.
Torben fortalte, sidst vi besøgte dem, sin historie om, hvordan han
selv voksede op som missionærbarn i Afrika og som teenager kom til
Danmark, og de udfordringer, det gav, men at han i dag har sin egen
organisation, der arbejder i mange lande i verden, f.eks. i Afrika og
Asien. De israelske unge lyttede meget interesserede til, hvordan børn
og unge i andre lande også har store behov for hjælp, især dem, der
kommer fra lande, hvor der har været krige, tørke, hungersnød eller
borgerkrig.
Lederen for PitchonLev, hedder Nissim. Førhen var han radiovært for
et musikprogram, som var en slags ønskekoncert. En aften ringede en
enlig mor til ham midt i programmet og fortalte, at hun kendte ikke
nogen, hvor hun kunne klage sin nød. Hun sagde til Nissim: ”Kan du
ikke hjælpe mig at få fat i noget mad til mig og mine to børn. Vi har
intet at spise og er helt desperate. Nissim gav dette budskab videre til
andre lyttere, og det endte med, at mange sendte hjælp til den sultne
familie. Nissim fik sådan en nød for de fattige, at han sagde sit arbejde
i radioen op og startede PitconLev, hvor han siden har hjulpet tusinder af nødstedte mennesker, bl.a. de unge. Vi ser gennem PitchonLev,
at vi kan lære meget af Israel og den måde, de hjælper børn og unge
på, og vi vil i fremtiden introducere dette i vort arbejde i andre lande.
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Her er den danske gruppe fra vores kirke, Betania, Blåhøj, sammen med
Nissim og alle hans medarbejdere. De sagde til os: ”Vi føler os som én
stor familie sammen med jer!”

PitconLev får lov til at bruge denne store parkeringskælder hver torsdag,
hvor de deler mad ud til 3-4.000 fattige ældre.
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Etiopien kalder
I november rejser jeg (Torben) til Etiopien, hvor der er planlagt seminar for ledere og undervisning for nye kristne, og der skal også være
dåb for hundreder af nye troende! Mange muslimer har vendt sig til
Jesus og har taget imod et nyt liv. Det er ofte svært for dem, men de
stråler af glæde, når de tager imod det nye liv! Er det ikke fantastisk,
at vi må være med i denne vækkelse? Jeg oplever Guds stadfæstelse
i dette, og jeg tror, vi vil se mange tusinde komme til tro i den kommende tid. Derfor er det vigtigt at bakke op og støtte dette arbejde!
Vil du være med og bede for denne rejse, og for at arbejdet må få den
ønskede effekt, så vækkelsen må sprede sig ud over den muslimske
verden? Det er meget vigtigt, at de nye kristne får undervisning, og
at de får et personligt møde med Gud og får et åndeligt fællesskab.
Gaver til rejsen til Etiopien og alt vort øvrige arbejde kan øremærkes
MTU. På forhånd tak for støtte og forbøn.


Kærlig hilsen, Dorrit og Torben

En ekstra kærlig hilsen fra Malawi:
For nogle måneder siden blev der lavet et opråb for Malawi pga. den
tørke, der hærger landet. Vi vil gerne sige TAK til jer, der sendte en
ekstra gave til kirken og bibelskolen i Malawi. Vi modtog også en
gave til en brønd, som skal bores i en landsby, hvor befolkningen er
meget i nød. Vi har sendt penge til mad og til et hus, hvor majskværnen kan stå. Der bliver om kort tid sat en majskværn op, som kan
hjælpe befolkningen, så de ikke skal gå så langt for at få malet deres
majs. Samtidig kan kværnen underholde Bibelskolen. Vi arbejder tæt
sammen med lederen for kirken og bibelskolen i Lilongwe, Harrison
Kamanga, som er dygtig til at få tingene gjort.
Tak for din fortsatte forbøn og støtte til dette arbejde.
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Anne-Lise og Peter Madsen skriver:

Vore kære trofaste venner!
Rigtig hjertelig tak fordi I står sammen med os
i at velsigne Israel i denne meget specielle tid.
I oktober måned i år havde Israel deres nytår,
Rosh Hashana, og deres nye år 5777 er begyndt.
7-tallet er det fuldkomne tal i bibelsk forstand.
Efter vor kalender vil vi snart gå ind i år 2017! Det er nøjagtig 50 år
siden Seksdageskrigen, hvor jøderne fik deres allerhelligste by, Jerusalem, tilbage som deres hovedstad. Så nu kan de i sandhed holde
JUBELÅR! UNDER KONG DAVID BLEV JERUSALEM ISRAELS HOVEDSTAD. Mange har siden erobret byen og proklameret den som
deres område, men NU har den været Jødernes hovedstad i 50 år. De
jødiske ledere i Israel udråber nu gang på gang, at deres hovestad,
Jerusalem, aldrig mere skal deles.
Det er også meget specielt, at det er 70 år, siden De forenede Nationer anerkendte Israel og vedtog, at jøderne skulle have deres eget
hjemland. Alle disse tal er ikke tilfældige. Gud har en plan med sit
land, Israel, sit folk, jøderne og sin hellige by, Jerusalem. Det var der,
Jesus gav sit liv for os på korset. Han var tre dage i graven – men opstod levende og herliggjort på den tredje dag. Det var der, Jesus fór til
himlen, og englene lovede disciplene, at Han ville komme tilbage på
samme måde for at hente sit folk i endens tid. I Mattæus 24 fortæller Jesus sine disciple om alt det, der skal ske før Hans komme, men i
vers 14 siger Han: ”Og dette evangelium om Riget skal prædikes over
hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden
komme.”
VI KENDER I HVERT FALD 4 TV-STATIONER I ISRAEL, som sender
evangeliet ud over verden fra Israel 24 timer i døgnet alle årets dage.
De fleste sender på engelsk, og mange oversætter alt til arabisk. Man
kan sende bud til en af stationerne og få en gratis Bibel på arabisk.
BUDSKABET NÅR UD TIL HELE VERDEN I VOR TID!
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Vi tror heller ikke, at det er tilfældigt, at den sidste af de stærke mænd,
der kæmpede for at få Israel tilbage i 1948, Shimon Peres, døde og
blev begravet netop i denne tid. Han kæmpede for fred hele sit liv
og gjorde alt, hvad han kunne for sit land. NU kan vi snart forvente
KONGERNES KONGE, VOR HIMMELSKE FREDSFYRSTE, VOR
UNDERFULDE RÅDGIVER, VOR VÆLDIGE GUD OG EVIGHEDSFADER, JESUS KRISTUS, KOMME TILBAGE, SOM HAN HAR LOVET!
Tag tid til at læse Mattæus 25 og se, hvad der forventes af os som Hans
kirke, Hans brud, når Han kommer!
Vi fryder os over, at Shimon Peres var den første af alle Israels ledere, der fik et eksemplar af den nye Bibel, vi her fra Danmark hjalp
Bibelselskabet i Jerusalem at få trykt og udgivet med 90.000 henvisninger mellem Det Gamle og Det Ny Testamente. Peres sendte tre takkebreve, hvor han udtrykte sin store glæde over Bibelen.
De fleste andre, der fik Bibelen i Knesset, var glade for den, og vi ved,
at Guds Ord aldrig vender tomt tilbage.
Du ser på næste side, hvordan Bibelen bliver delt ud gratis overalt i
Israel nu, og alle slags folk er dybt interesserede i at læse den.
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Unge studerende er meget interesserede i Guds Ord.

I synagogerne er det mændene, der læser fra bogrullen nede i salen, mens meget få kvinder sidder på 1. sal på en balkon, som ofte er dækket med et gardin.
Der kan de følge gudstjenesten. Her på gaden får de en gratis Bibel, som de
med glæde tager med hjem og læser i!
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Gadefejeren tager sig tid til at læse, og andre får undervisning
Vi glæder os til at være i Israel i november til tæt på jul. Lige nu er vores bog ”Guds Øjesten” på engelsk i trykken, så vi snart kan begynde
at tale med de kristne turister om at bruge den til at undervise i grupper og kirker i deres hjemlande. Vi skal bo i Christ Church gæstehus
det meste af tiden i Israel. Der møder vi mange kristne turister.
Vi har nu fået lagt alle vore bøger ind på vores hjemmeside på forskellige sprog.(palma-mission.dk) Vi har allerede fået god respons fra
folk, der er glade for at kunne læse vore bøger gratis.
Da vi alle skal på forskellige missionsrejser nu, bliver dette blad en
julehilsen, som I får i god tid.
Vi har mange opgaver med at støtte trykning af mange flere Bibler til
de mange nye immigranter, der hele tiden kommer til Israel i denne
tid.
Udgivelsen af ”Guds Øjesten” bliver også en stor udgift.
Vi vil også gerne være med til at støtte de nye immigranter fra Etiopien, som Israels regering vil hjælpe med at komme hjem. Der trænges
mange penge til integration af de mange tusinder immigranter.
Og bogen til AMCHA, som er ved at blive oversat fra hebraisk til engelsk, bliver også ret dyr, men vi tror på, alle de projekter, vi har i
gang, er inspireret af Guds Ånd, og Han vil minde jer, der ønsker at
velsigne Israel gennem vores tjeneste, om at bede, hjælpe og støtte.
På forhånd tusind tak, kære venner. I får takkebreve i januar, så I kan
høre, hvad der er sket på turen.
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Vi vil ønske jer alle en rigtig velsignet jul og et godt nytår, hvor I mærker Guds nærhed og kærlighed i jeres hverdag.
I får her en rigtig kærlig hilsen fra vores børnehjem i Jerusalems bjerge. De sender en hjertelig tak for hjælpen til de over 100 børn, som bor
på hjemmet, langt væk fra familien.

Mange af børnene får meget hjælp og trøst ved at lege med hundene,
som børnehjemmet har, og andre får stor trøst gennem et godt kram
fra de søde medhjælpere.

I får de kærligste hilsener og tak

Jeres udsendinge
					Peter og Anne-Lise

På bagsiden af bladet kan du se ny adresse, telefonnummer og e-mail
adresse på vores kasserer, Willy Højgård, som er flyttet fra Billund til
Blåhøj.
På bagsiden finder du også forklaring på, hvordan du kan støtte missionsarbejdet, vi alle i familien er i gang med på forskellige områder.
Guds fred og velsignelse ønsker vi hver enkelt af jer!
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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
www.palma-mission.dk
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.

