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Hjemme og ude

Mission

Peter overrækker en god check med penge fra danske kristne til 
grundlæggeren af Shavei Israel, michael Freund, som hjælper 
jøderne hjem. Her er til 14 flybilletter! gud er god!
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Vore kære, troFaSte 
Venner!

Først vil vi ønske jer en rigtig vel-
signet jul og et herligt nytår, hvor 
I får lov til at mærke Guds velsig-
nelse over jer og jeres kære. Tak 
for jeres trofaste forbønner og 
støtte i året, der er gået! Vi beder 
hver dag om, at I må få 
åbenbaret den velsignede 
tjeneste, I er med i, både 
i Israel, Afrika og andre 
steder. Vores familie har 
spændt teltpælene langt 
ud til verdens ende for at 
nå så mange, vi kan, med 
Evangeliets budskab. Det 
er af bare nåde. TAK til 
Jesus, som kaldte os, og 
som sender os!
Vi føler, Gud har ledet os 
til at hjælpe Israels glemte stam-
mer hjem til Israel, som Ordet ta-
ler om hos mange af profeterne. 
Hvorfor skal de hjem? Vi tror, de 
skal være her i Guds eget land, 
som Han har givet dem, for at Je-
sus Messias kan åbenbare sig for 

dem alle, som der står skrevet i 
Zakarias 12. Da skal alle Israels 
stammer se hen til Ham, som 
de har gennemstunget og sørge 
over Ham. Gud vil udgyde nå-
dens og bønnens Ånd over dem, 
og der vil ske mægtige ting, som 
verden aldrig har set mage til. 
På den dag skal en kilde vælde 
frem for Davids hus og Jerusa-
lems indbyggere mod synd og 
urenhed. Kære venner! Vær med 
til at hjælpe og velsigne Guds 
udvalgte folk og vær Guds med-
arbejdere!

Disse to dejlige børn fra Manasse 
stamme er nu sammen med deres 

forældre og venner på vej til Israel, 
deres oprindelige hjemland. Deres 

forfædre har i generationer boet i det 
nordøstlige Indien, men nu er tiden 

kommet, hvor Gud kalder dem hjem!



3

Som vi fortalte i sidste nyheds-
blad, har Gud på en helt speciel 
måde kaldet Michael Freund, 
som vi her er sammen med, til at 

200 er lovet hjemrejse i slutningen af 
december i år, og 700 andre næste år. 
Vi har sammen med jer hjulpet 14 af 
disse med flybilletter, og andre kristne 
organisationer hjælper også. Her er en 
flok, som er parate og meget glade.

finde »de glemte stammer« og få 
dem hjem. 

Han har nu forbindelse med ni 
forskellige lande, som har mange 
jøder, der længes hjem. Nogle 
har selv råd til rejsen. Andre er 
meget fattige, og de skal have 
hjælp. Bed for Michael og med-
arbejderne!

BørneHjemmet
Vi har en rigtig kærlig hilsen til 
jer fra Jerusalems bjerges børne-
hjem i Abu Gosh. Børnene har nu 
fået en dyrehave, hvor hver dy-
reart har deres specielle grotte, 
hvor børnene kan lege med dem.
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Vi har mange børn, der skal hjælpes på flere forskellige institutioner. Her er to, 
der lige er blevet reddet fra døden på SACHs børnehospital, hvor de hjælper rigtig 
mange børn fra forskellige fattige lande med at få hjerteoperationer.
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Der var meget stor glæde på 
AMCHA, hvor vi arbejder for at 
hjælpe de overlevende fra holo-
caust, da vores ledere fra Betania 
i Blåhøj, Præsteparret Anette og 
Morten, samt Dorrit og Torben, 
var på besøg og hørte om alt det 
vidunderlige, der sker nu for de 
ældre. 

TAK til jer, der har støttet arbej-
det der. 

Lederen, Marga, har lige sendt os 
et brev med en hjertevarm tak til 
jer alle for de store muligheder, 
de ældre nu har fået for at være 
med i nye aktiviteter. De mange 
fra den lange venteliste kan nu 
være med, og der er stor glæde 
og arbejdslyst i de nye kurser, de 
kan være med i, bl.a. gymnastik, 

kunst, musik og sang, litteratur, 
hjernegymnastik, diskussions-
grupper, film og mange andre 
spændende ting. 
Vi lønner de nye medarbejdere, 
som leder kurserne, og det gør, 
at de ældre kan være med uden 
at betale. Lige nu er de på en tre 
dages udflugt sammen, og det er 
noget, de alle nyder.
Marga har bedt os om forbøn for 
hendes mand, som lige er blevet 
opereret for lungecancer. Han 
skal have kemo i mange år. De 
har fået en bibel, og vi beder me-
get om, at hele familien må ople-
ve Jesus som lægen og frelseren.
Tak for hjælp og støtte til AM-
CHA, hvor vi betaler 100.000,- kr. 
om året til lærerne og materialer 
mm.
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BIBelSelSkaBet
Lederen af Bibelselskabet i Jeru-
salem, Victor Kalisher, har væ-
ret på møderejse i Danmark, og 
det var meget velsignede mø-
der, hvor nye ting om Israel blev 
åbenbaret for alle, som lyttede. 
Victors kone og fire døtre kom 
senere til Danmark, så de kunne 
holde ferie sammen, inden de to 
ældste døtre skal ind i hæren. De 
har bedt os takke alle de venner, 
de mødte, og de var meget tak-
nemmelige for tiden i DK, hvor 
solen skinnede hver dag, mens 
de var der. Det er første gang 
i syv år, de har holdt ferie sam-
men!
Victor er nu i fuld gang med nye 
visioner i Bibelselskabet for at 
få Guds ord længere ud. Der er 
to projekter, vi meget gerne vil 
være med til at støtte. Det ene er, 
at der arbejdes intenst på at over-
sætte hele Bibelen til russisk og 
arabisk - og senere andre sprog. 
Der er over en million russiske 
jøder i Israel nu, og de vil meget 
gerne lære mere hebraisk. Den 
nye russiske bibel bliver derfor 
med dobbelte sider, så den ene 
side er på russisk og den anden 
på hebraisk. Det er alle tiders, og 
der er mange, der længes efter at 
få den, så snart den er færdig.

Anne-Lise og Victor står her med 
den hebraiske Bibel, vi fra Dan-
mark har været med til at udgi-
ve. Den er nået langt ud i landet, 
og mange er kommet til tro på 
Jesus som deres Messias ved at 
studere den.
Der står i Skriften, at Guds ord 
skal udgå fra Jerusalem til alle 
folkeslag: »Og han sagde til 
dem: »Således står der skrevet, at 
Kristus skal lide og opstå fra de 
døde på den tredje dag, og at der 
i hans navn skal prædikes om-
vendelse til syndernes forladelse 
for alle folkeslagene og begyndes 
fra Jerusalem«. Luk. 24,46-47.
Vi ser dette ske lige nu. Der er 
mindst 3 kristne TV kanaler, der 
forkynder Evangeliet 24 timer i 
døgnet til alle TV stationer i hele 
verden. Mange af programmerne 
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er oversat til arabisk, og dem, der 
ønsker det, kan få tilsendt en gra-
tis Bibel. Det forkyndes her i Je-
rusalem og går videre ud i hele 
Mellemøsten og til hele verden. 
Der står i 2. Krøn. 23,25 og i Esra 
7,15, at Gud har sin bolig i Jeru-
salem, og at byen er Den store 
Konges by. Mat. 5,35. Det er en 
stor nåde og ære, at vi sammen 
med jer må være med til at spre-
de Guds levende ord ud herfra.

Victor har lavet en side på Inter-
nettet, hvor alle kan gå ind og 
søge den hebraiske forklaring på 
»Jesus Messias«, og der har i flere 
måneder været over 20.000 inde 
på programmet for at studere 
det.
Det næste store projekt er, at han 
får oversat Nave´s Topical Bible, 
til hebraisk, så alle jøder over 
hele verden kan studere alle de 
vigtige emner i Bibelen. 

Vi lever i en nådetid, hvor alle får 
en chance for at høre om Jesus, 
verdens Frelser. Mange musli-
mer i Israels nabolande giver de-
res hjerter til Jesus i denne tid, og 
mange må lide for deres tro. Lad 
os bruge den tid, vi har nu, til at 
nå til verdens ende med Guds 
ord. Jesus kommer snart! Vær 

med til at bede for Bibelselskabet 
og jødernes hjemkomst, og lad 
os ikke glemme de overlevende 
fra Holocaust og de mange børn, 
der har brug for at mærke Guds 
kærlighed. 
Vi har følt en tid, at vi skulle flyt-
te tilbage til Jerusalem og være 
mere med i disse projekter, vi her 
har nævnt. Vi er blevet tilbudt 
en lejlighed fra 1. Jan. 2014, som 
lige passer til os og vores fami-
lie, som nu også har mange ting 
i gang i Israel. Det takker vi Gud 
for. Han kender vore behov. TAK 
for jeres trofasthed i bøn og offer. 
Sammen skal vi høste dyrebare 
sjæle for Himmelen!

Her viser Victor os bogen med 
ordforklaringer til Bibelen, som 
han arbejder på at få oversat til 
hebraisk, og næste side ser du 
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en HIlSen Fra lena

Jeg er glad for at få mulighed for 
at dele nogle af mine oplevelser 
med jer. En morgen vågnede jeg 
ved, at børnene fra »vores« bør-
nehjem i Israel næsten virkeligt 
stod foran mig. Jeg så smerten i 
deres øjne og måtte bare tage en 
beslutning om at besøge dem. 

Jeg snakkede med lederen på 
stedet. Hun fortalte, at det går 
godt, men at det er meget svært 
lige nu. De har en lille dreng på 
9 år, som har mistet sin mor, da 
han var 2 måneder. Han har for 
en uge siden fået at vide, at hans 
far også døde, og drengen er ble-
vet så bange, fordi han nu går og 
tror, at han også snart dør. 

Den dag, jeg ringede, var der en 
af pigerne, som havde prøvet at 
tage sit eget liv. Grunden til det 
var, at hun fik at vide, at hendes 
far var blevet afsløret i at være 
med i megen kriminalitet. Det 
var i alle aviserne, at han har fået 
en dom på 36 år i fængsel. De nå-

hans arbejdsvæ-
relse, hvor han 

oversæ tter, laver 
CDer og DVDer 
og meget andet 

samtidig. Bed 
for ham og hans 

medarbejdere!

Mange kærlige 
hilsener fra

Peter og Anne-Lise
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ede lige præcis at redde pigen, 
men alle har været meget påvir-
kede af hele situationen. Der har 
været så meget frygt og usikker-
hed siden. 

Nu mens jeg skriver, er jeg lige 
kommet hjem fra et par dage på 
børnehjemmet. Det har været 
nogle aktive dage fra jeg kom 
til jeg gik. Alle børnene og de 
voksne ville have musik, så jeg 
blev sendt rundt til 12 forskellige 
klasser om dagen og flere grup-
per af store piger om eftermidda-
gen og aftenen.  Jeg fik lært nogle 
nye sange af dem og de lærte no-
get af mig. Flere af dem var me-
get berørte. 

I dag fik jeg en mail fra lederen, 
at hun kan mærke, at der er me-
get mere glæde og fred derude 
og hun spørger, om jeg kan kom-
me tilbage en anden gang. På bil-
ledet er den pige, som prøvede at 

tage sit eget liv, hun er helt foran-
dret. Gud er så god!

Jeg har været forskellige steder i 
Danmark til møder og også be-
søgt hospice, hvor det var mu-
ligt. Birgit Nielsen og jeg var 
nede i Nakskov for at være sam-
men med Frelsens Hærs medar-
bejdere og mødre med børn. Vi 
havde et par dejlige dage, hvor 
2 af kvinderne blev frelst og en 
kvinde blev helbredt i sin fod, 
som hun har haft problemer med 
længe. Gud er trofast! 

Vi var et lille team på Færøerne 
for nogle uger siden, og havde 
en rigtig god tur. Som I sikkert 
ved, så har jeg rejst derop jævn-
ligt i mange år, og jeg er så glad 
for de venner, som vi har! Vi var 
rundt i menighederne, og Guds 
nærvær kom og mødte os alle 
sammen. Som sædvanlig var 
kun et par møder fastlagt, og vi 
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endte med at få rigtig travlt med 
møder, besøgte syge og havde 
mange samtaler. En kvinde, som 
vi bad for, blev befriet fra et mør-
ke, som hun har været bundet 
af i 28 år! Mismod forsvandt og 
en glæde og frihed fyldte hende. 
Gud er god! En af dagene var 
jeg i radioen, og vi oplevede en 
stærk atmosfære, som jeg håber, 
kunne mærkes ude i stuerne.  En 
kvinde, som oplevede helbre-
delse i sin ryg sidste gang, vi var 
der, fortalte, at hun stadig har det 
godt! Lægen kan ikke forstå det, 
da røntgenbillederne stadig vi-

ser, at hun har den samme lidelse 
med en bøjet rygsøjle. Man kan 
virkelig ikke forstå, at hun kan 
klare alle de opgaver, som hun 
har. Det er fantastisk! 

Vi var rundt på forskellige ple-
jehjem, og vi oplevede, hvordan 
sygeplejerskerne slap hvad de 
havde i hænderne og kom og 
sang med. En af dem kunne hu-
ske en sang, som jeg sang for et år 
siden og bad mig synge den igen. 
Her er nogle billeder fra turen:
                    
Tusind tak for forbøn og opbak-
ning!

Kærlig hilsen, Lena   

Støtte til arbejdet kan sendes til 
Betanias Ydremission (samme 
nummer som bag på bladet). 
Husk mærket: »Håb for Alle«.
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en HIlSen Fra dorrIt  
og torBen

I sidste uge tog Dorrit og jeg på 
en studierejse til Efesos i Tyrkiet, 
hvor vi hørte om Paulus missi-
onsrejser til Lilleasien (nu Tyr-
kiet). Det blev en øjenåbner for 
os, hvordan Paulus og de første 
missionærer stod ansigt til an-
sigt med en utrolig hedenskab 
og afgudsdyrkelse på den tid, og 
hvordan missionærerne måtte gå 
ud med livet som indsats! 

Gennem en stærk tro, en stærk 
forkyndelse, ledsaget af tegn 
og undere, oplevede de første 
missionærer at mennesker om-
vendte sig til Jesus og opgav de 
hedenske religioner. Det betød 
også modstand og at mange af 
de første missionærer og kristne 
blev forfulgt og ofte sat i fængsel. 
De så det som en ære at få lov til 
at lide ondt ligesom Jesus gjorde!

Rejsen blev til stor opmuntring 
for os. Også i vores tid er der be-
hov for missionærer, som tør gå 
ud og tale og vise hvem Gud er. 
Vi er så taknemlige for at være 
udsendt af Betania Kirkecenter 
og bakket op med forbøn, når vi 
rejser ud verden i dag!

Verden har brug for os - også i 
dag. Evangeliet må og skal for-
kyndes og demonstreres gennem 
kærlighedsgerninger. Jesus un-
derstregede i sin tjeneste, at Guds 
Rige er kommet nær. Det skete 
gennem forkyndelse, demonstra-
tion af Guds overmagt overfor 
åndelige magter og dæmoner. 
Gennem kærlighedsgerninger 
og mirakler blev folk overbevist 
om at Jesus var Guds Messias, og 
de omvendte sig til ham! Vi ser i 
dag, at der er behov for et evan-
gelium med samme indhold, 
kraft, substans og overbevisning. 
Folk lever som slaver under syn-
dens kraft og bedrag, og især 
børn bliver undertykt og udnyt-
tet, så deres liv bliver mærket af 
det for altid. Det er vores opgave 
at forkynde frihedens budskab 
og sætte mennesker fri!

kenya

For nogle måneder siden var der 
et voldsomt terrorangreb i Nairo-
bi, hvor et indkøbscenter blev 
ramt og mange blev dræbt og 
såret. Angrebet var i nyhederne 
over hele verden og folk så den 
ekstreme Islams grusomhed og 
kynisme, som ikke skyr nogen 
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midler eller har nogen medfø-
lelse. Islamisk Jihad er i dag en 
trussel mod verdensfreden! 

Angrebet var dog kun et af man-
ge angreb, som vi ikke hører om i 
nyhederne. I Garissa, hvor vi har 
arbejdet siden 1996, har de krist-
ne været udsat for mange an-
greb. 11. juni 2011 blev to dræbt 
da en forbipasserende smed en 
bombe ind i en kirke. 1. juli 2012 
blev 15 dræbt og mindst 45 såret 
da bomber blev smidt ind i to 
kirker. 31. maj 2013 blev der fun-
det sprængstoffer efter en fejl-
slået forberedelse til en aktion, 
hvor bombemanden blev dræbt. 
11. august 2013 flere sprængstof-
fer fundet.

Jeg tog derop for at opmuntre 
vore medarbejdere og se det 
arbejde, der bliver gjort. Trods 
trusler og en anspændt atmo-
sfære i byen, var der »en fred 
som overgår al forstand« på sko-
len og blandt børnene. Jeg fik 
også lejlighed til at besøge flere 
landsbyer og skoler og tale med 
muslimske ledere og forældre 
om vigtigheden af uddannelse. 
Det var en god oplevelse, som vi-
ser at folket ikke ønsker vold og 
terror, men fred og sameksistens 
med de kristne! 

Bed for skolen, lærere, elever, at 
de må være et lys i mørket og et 
vidnesbyrd midt i dette terror-
plagede område! 

På grund af usikkerhed i områ-
det, er skolens økonomi meget 
svingende, da forældre ofte und-
lader at betale for deres børns 
skolegang. Desuden er madvarer 
dyrere og nogle gange ikke til at 
få fat i. Jeg talte med landsbyens 
leder og han indvilligede i at sæt-
te en skolefarm på 4 hektarer af 
til skolen. Vi skal betale 25.000 kr. 
for dette stykke jord. Det ligger 

Torben sammen med 
landsbyleder i Garissa.
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lige ned til en flod, og jorden vil 
kunne producere bananer, man-
go, grøntsager, frugt, majs osv. 
Vi har derfor brug for hjælp til at 
købe denne mark og i januar få 
sået marken til. 

nePal

I november fik jeg lejlighed til at 
besøge Nepal igen. Det er to år 
siden, vi var der sidst, og det er 
fantastisk at se, hvordan menig-
heden er vokset fra 100 til næsten 
300 medlemmer. Alle kommer 
fra hinduistisk eller buddhistisk 
baggrund og er nye kristne. Det 
var herligt at få lov til at prædike 
for disse mennesker og bede for 
dem. Shubhas og Kamala Shar-
ma leder menigheden og har en 
stærk vision for at hjælpe ud-
satte børn i Kathmandus gader. 

I de sidste to år har vi hjulpet 
dem til at nå ud og de har alle-
rede hjulpet mange børn. I de 
næste to år vil menigheden satse 
på at udvide arbejdet. Der er så 
mange børnearbejdere på fabrik-
kerne i Nepal, og mange er købt 
som slaver som helt små og er nu 
voksne. De bor på fabrikkerne og 
kender ikke til et liv udenfor. Bed 
for Shubhas og Kamala og at vi 
må kunne hjælpe mange børn i 
Nepal!   

Vi vil gerne benytte anledning til 
at ønske jer alle en Glædelig jul 
og et Godt Nytår! Tak for jeres 
forbøn og støtte til vores familie 
og det arbejde der udgår herfra. 
Det er fantastisk at få lov til at 
tjene Gud!

Hilsen 
Dorrit og Torben 
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en HIlSen Fra SVend

I år er det 50 år siden, vores fami-
lie kom til Tanzania første gang. 
Jeg vender tilbage i maj og juni 
2014 for at undersøge virknin-
gerne af missionsarbejdet.

Vi ankom til Dar es Salaam ved 
Det Indiske Ocean i 1963. Jeg var 
kun fem år gammel, men husker 
tydeligt snesevis af små lavbun-
dede både komme ud til det store 
skib. Børn og unge med glinsen-
de sort hud tilbød at dykke efter 
de mønter, passagerne kastede 
ned i vandet.

Der er en speciel stemning, en 
smag, en duft, en særlig fryd 
for øjet, når man rejser i Tanza-
nia. Selv skulle vi ca. 500 km ind 
i landet og afløse missionærer i 
landsbyen Sanjaranda ikke langt 
fra stationsbyen Itigi i Singida-
regionen. 

Nu vender jeg et smut tilbage i 
maj og juni næste år for at skrive 
en serie artikler om missions-
arbejdets virkninger - ikke kun 
i min egen barndoms landsby, 
men også om Danmissions arbej-
de på Zanzibar og Kigoma, Lu-
thersk Missions arbejde i Iringa 
og Brødremenighedens arbejde i 
Sikonge og Kigoma.

Jeg har aftalt at rapportere til fle-
re danske aviser og hjemmesider. 
Målet er, at fortælle danskerne 
om den forandring og udvikling, 
der sker i mennesker, når de hø-
rer og følger det kristne budskab. 

Min søn Samuel rejser med for at 
tage billeder og video på turen, 
hvor han også får øvet sig i at 
køre i venstre side som chauffør!

Som et lille sideprojekt vil jeg stu-
dere, hvordan kristne og musli-
mer finder ud af at leve sammen 
og løse konflikter. 35 millioner 
indbyggere lever i et forbilled-
ligt multikulturelt samfund. Be-
folkningen er fordelt på 120 for-
skellige stammer bestående af 
45 procent muslimer, 45 procent 
kristne og 10 procent animister 
og hinduer. Hvordan klarer de 
det? Hvordan bygger de bro ef-
ter det nylige angreb på katolske 
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præster på Zanzibar? Også her 
spiller de kristne værdier ind, 
fordi kristne som regel er først på 
pletten for at søge forsoning.

Jeg brænder for at skrive. Det 
skrevne ord er det samme til alle 
tider og kan læses hvor som helst 
og når som helst, når det passer 
læseren. Derfor bliver tekst al-
drig umoderne. Og derfor er det 
også vigtigt, at der foreligger et 
dokument med en såkaldt kvali-
tativ undersøgelse gennem inter-
views med lokalbefolkningen.

Rejsen er kun delvis finansieret 
– så jeg vil være rigtig glad, hvis 
flere vil være med og bakke op. 
Benyt girokortet eller gironum-
meret på bagsiden og mærk ga-
ven: Kristus til alle. På forhånd 
tak!

Følg rejsen på min hjemmeside 
www.svendlobner.dk.

Med kærlig julehilsen,
Svend Løbner Madsen

Menneskers historier er fascinerende! Svend interviewer 
på swahili og får det hele med.



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.


