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HJemme og ude

Mission

Se godt på disse dejlige børn! de var »dømt« til at dø som små 
babyer, fordi de var født med en hjertefejl. men vore venner på 
SaCH børnehospital har reddet dem alle ved at foretage en 
operation på dem i rette tid, så de nu kan leve et normalt liv!
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Kære trofaSte 
forbedere og Støtter!
TAK for al jeres hjælp og forbøn 
for os i de mange projekter vi har 
i gang her i Israel og i Afrika. Det 
er fantastisk, at vi kan stå sam-
men om at hjælpe de mange, der 
trænger til hjælp.
Vi har stadig mange børn, som er 
i nød her i Israel. Børnene, I ser 
på forsiden, er fra mange forskel-
lige fattige lande, hvor læger fra 
Israel har kliniker, hvor de un-
dersøger børnene. Finder de no-
gen, der kan reddes ved en hjer-
teoperation, bliver de fløjet til 
Israel, hvor læger opererer dem i 
deres fritid. Før og efter operatio-
nen kommer de små patienter på 
et børnehjem, hvor de kan samle 
kræfter og få god mad og pleje. 
Det er stort at se, at over 40% af 
dem, der får hjælp, er arabiske 
børn! Vi er meget glade, hver 
gang vi kan støtte dem med en 
gave, så flere kan få hjælp.

børneHJemmet i   
JeruSalemS bJerge
Vi har lige fået en henvendelse fra 

vores børnehjem, som ligger  ca. 
20 km her fra Jerusalem. De får 
flere og flere yngre børn ind, som 
har det meget svært og trænger 
til megen omsorg, behandling og 
pleje. Hjemmet får 80% af deres 
udgifter dækket af staten, men 
resten skal de finde på anden 
måde gennem venner og fonde. 
Vi byggede jo, som nogen af jer 
nok husker, for nogle år siden en 
bygning på stedet til 35 drenge 
og piger i alderen 7-8 år. Huset 
hedder ”Denmark House” til ære 
for alle jer, der sammen med os 
var med til at sponsorere denne 
bygning. Børnene skal blive der 
i mindst 5 år for at blive rehabili-
terede, så det kan være hårdt for 
dem. Vi vil derfor gerne støtte 
hjemmet, så børnene kan få ad-
spredelser og ekstra oplevelser i 
hverdagen. Lige nu er der man-
gel på midler til dette, så vi vil 
være taknemmelige, hvis nogle 
af jer vil være med til at glæde 

Her kan I se dem lege med hundene 
og træne med hestene.
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disse børn, som har haft en me-
get sørgelig barndom og stadig 
har det.
Vi vil satse på, at de kan gå til 
svømning det meste af året, bli-
ve trænet til at ride og lege med 
hunde, have kurser i fotografe-
ring og mange andre spændende 
ting. Vi har meget nød for disse 
børn og vil gerne, om I vil bede 
for dem og for personalet. Bør-
nene nød rigtig snevejret, som 
kom til Israel i denne vinter. Det 
er første gang, 
de har prøvet at 
slås i sne, som I 
ser på det lille 
billede her. 

CHriSt CHurCH ved 
Jaffaporten i JeruSalem
Her er vort åndelige hjem, når 
vi er i Jerusalem. Vi står på bil-

ledet nedenfor (tv.) sammen med 
gode venner fra Færøerne foran 
skiltet udenfor kirken. Der står, 
at Christ Church er den første 
evangeliske kirke, der blev byg-
get i Mellemøsten i 1848. Det var 
en dansker, John Nicolaisen fra 
Løgumkloster, som byggede kir-
ken og startede håndværkersko-
le, hospital og meget mere. Han 
var meget udholdende, hvor 
andre gav op, og vi var stolte på 
Danmarks vegne over at få lov 
til - sammen med mange af jer 
- at bygge et museum til minde 
om ham. Man har været nødt til 
at flytte museet over i en større 
bygning nu, da mange tusinde i 
årets løb kommer for at studere 
det arbejde, der blev gjort i 1848 
for at samle kristne og jøder til 
gudstjeneste her. Det er et meget 
stærkt vidnesbyrd for alle, som 

Det nye museum ved Christ Church.Skiltet udenfor Christ Church.
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ser det, at kristne ville gøre noget 
for både jøder og arabere.
For 150 år siden var der et par af 
menighedens medlemmer, der 
fik kald fra Gud til at rejse til 
Bagdad med Evangeliet. Der var 
ingen biler eller andre hjælpe-
midler, så det foregik på æselryg 
fra Jerusalem til Bagdad! For et 
par søndage siden havde vi be-
søg af pastoren fra Bagdad, som 
nu betjener den kirke, der blev 
startet, da de to missionærer kom 
til Bagdad. Der er nu over 6.500, 
der kommer til møde i den kirke! 
Tænk hvad to mennesker kan 
udrette, når Helligånden kalder 
og udruster til tjeneste, og de var 
villige til at gå. Og dybest set er 
det en frugt af John Nicolaisens 
arbejde for Herren!

amCHa,  Klubben for de 
HoloCauStoverlevende
Tusind tak for jeres støtte til AM-
CHA! De ældre fra ventelisterne 
er meget lykkelige for at komme 
sammen med de andre 150 holo-
caustoverlevende, der kommer i 
klubben. »I har reddet vores liv,« 
siger de. »Vi var ved at dø af en-
somhed og dårlige nerver. Nu får 
vi hjælp og bliver helbredte ved 
at være sammen med de andre, 
der har oplevet det samme som 
os!«
Forleden havde lederne fået ar-
rangeret, at 20 unge drenge fra et 
ungdomsfængsel skulle komme 
og optræde for de ældre. Bagef-
ter skulle drengene så sidde sam-
men med de ældre i små grupper 
og høre om livet i koncentrations-
lejrene. Det blev en lang, spæn-
dende dag, som virkelig talte til 

Her (tv.) har drengene fra ungdomsfængslet lige sunget og optrådt for de ældre. 
Og på billedet til højre sidder en af grupperne og lytter til de ældres

 fortællinger om deres liv i KZ-lejrene.
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de unge om, hvor alvorligt livet 
havde været for de ældre.
De unge skal være i ungdoms-
fængslet i 5 år på grund af dum-
me forbrydelser, de har lavet. 
Mens de er i fængslet, har de det 
ret frit indenfor murene, men de 
skal skrive under på, at de tager 
en uddannelse, mens de er der, 
og mange af dem bliver rigtig 
dygtige. Hvis de nægter at stude-
re og lave praktisk arbejde, kom-
mer de i et rigtigt fængsel, og det 
vil de selvfølgelig undgå. Det var 
meget spændende at møde dem. 
Vi har den meget store glæde, 
at dr. Sarah Spitzer, som I ser 
her, og som vi har arbejdet sam-
men med i over 20 år, har lovet 
at være volontør i AMCHA og 
lave ekstra kurser for de ældre, 
som føler, de ingen barndom har 
haft, da de voksede op i KZ lej-
rene som børn. Mange er inde-
sluttede og har det meget svært. 
Nu vil Sarah, som lige er blevet 
pensionist, arbejde med dem, så 

Dr. Sarah Spitzer

de får et nyt syn på livet og bliver 
glade. TAK til Gud!

bibelSelSKabet    
i iSrael Har travlt!
Der er rift om den nye hebraiske 
Bibel og mange andre tryksager, 
CD- og DVDer, Bibelselskabet 
har produceret, så der er travl-
hed på kontorerne. Vær med til 
at bede for følgende:
De messianske menigheder vok-
ser hurtigt i denne tid, selv om de 
har modstand af forskellig slags. 
Der er mange børn og unge med 
på møderne, og der er hårdt brug 
for undervisningsmaterialer til 
dem.
Der er så mange unge i hæren, 
der er kommet til tro, at de nu er 
begyndt at holde regelmæssige 
møder, mens de er i hæren, hvor 
de unge mænd skal være i 3 år og 
pigerne i 2 år. 
Bibelselskabet har lovet at læse 
korrektur på og udgive vores 
bog, »Miracles in our lives«, som 
nu er blevet oversat til hebraisk. 
Det er et meget stort bønnesvar 
for os. Vi håber, den kommer 
hurtigt i trykken og kommer ud 
i landet som et stort vidnesbyrd 
om, hvad Gud har gjort i vore liv, 
og hvad Han kan gøre for andre.
Der kommer mange nye im-
migranter til Israel fra mange 
forskellige lande nu, hvor de 
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mærker, at antijødiske bevæ-
gelser tager mere og mere over-
hånd. Forleden kom der 3.000 fra 
Frankrig. Der er også lige kom-
met 160 nye immigranter fra Ma-
nasse stamme i Indien, som I har 
været med til at støtte. Alle disse 
nye medborgere i Israel føler sig 
trygge ved at komme til deres 
eget hjemland, hvor de har lov til 
at være! Og der ligger Bibler klar 
på mange forskellige sprog i Bi-
belselskabets lager, så alle har en 
chance for at få Guds ord.

et Stort nødråb fra  
malawi i afriKa
Hør her, hvad I sammen med os 
har været med til at hjælpe de 
fattige kristne i Malawi med at 
fuldføre i de få år, vi har arbejdet 
dernede:
• 2 store Bibelcentre er bygget 
 færdige med plads til ca. 5.000 
 mennesker.
• Alle pastorer og evangelister 
 har fået mikrolån, som har  

 hjulpet dem at give mad, sko- 
 lepenge og meget andet til de- 
 res familier og sultne naboer.
• Menigheden har fået en lille  
 lastbil, som har kørt næsten  
 uafbrudt og været til stor  
 hjælp ved byggerier, repara- 
 tioner o.l.
• Menigheden har fået en 40  
 fods container ud med udstyr  
 til Bibelskolen, cykler til E- 
 vangelisterne, computere, så  
 der nu kan laves kurser for de  
 mange unge, der gerne vil  
 lære mere. Og mange andre  
 gode sager har de fået i con- 
 taineren til hjælp i kirkerne. 
• De har fået hjælp til at dræne  
 kirkens grund og grave di- 
 ger, så grunden kunne bruges  
 til at bygge den Bibelskole, vi  
 har drømt om, lige siden vi  
 startede arbejdet dernede.

Der har været så mange prøvel-
ser og megen modstand, syg-
dom og meget andet, som har 

Bibelselskabets 
vindue ud til 
Jaffa Street.
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villet forhindre Bibelskolebyg-
geriet, men NU er vi kommet så 
langt med de indfødte arbejderes 
hjælp, at der nu står lokale til un-
dervisning, spisesal og køkken, 
toiletter og andre faciliteter. Det 
sidste har nu været at få sovesa-
lene  bygget, og det  er næsten 
færdigt. Vi mangler bare det sid-
ste, som vil koste ca. 50.000 kro-
ner at gøre færdigt. Da vi ikke har 
så mange penge lige nu, søger vi 
50 kære venner, som vil give hver 
1.000,- kr. i de kommende måne-
der, så vi kan få skolen helt fær-
dig. Større eller mindre beløb er 
selvsagt også meget velkomne! 

Vil du være med, kan du mærke 
din gave »Bibelskole Malawi« 
på giro eller netbank, check eller 
kontant. Vi håber og tror, at sko-
len skal stå færdig til indvielse i 
september til den årlige konfe-
rence for kirkerne dernede. TAK, 
om I vil bede for denne hjertesag. 
Det er utrolig vigtigt, at de man-
ge nye og ældre medarbejdere 
får grundig undervisning i Guds 
ord og menighedsledelse, så de 
kan føle sig sikre og stærke ude 
på de ensomme pladser, hvor de 
bor.

Mange kærlige hilsener og TAK
 fra jeres Anne-Lise og Peter

 

Kære venner! 
Det er godt at kunne fortælle jer, 
at det går godt med mine piger 
og mit barnebarn. Gud er så god 
mod os, og jeg vil gerne benytte 
anledningen her til at sige en 

varm tak til jer, som har bedt for 
os gennem mange år! Anne og 
Camilla læser begge to og lille 
Jamie går i vuggestue lige i nær-
heden. Vi bor alle sammen i det 
samme hus og nyder tiden, som 
vi har med hinanden, så længe 
det varer. 
I forbindelse med Håb for Alle 
går det også godt. Tak for jeres 
opbakning og forbøn for tje-
nesten! I går havde jeg en tele-
fonsamtale med en præst fra et 
fængsel, som inviterede os til at 
komme og synge. Dagen inde-
holdt også et hospicebesøg, hvor 
Guds nærvær kom mens vi sang. 
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Sygeplejerskerne og de frivillige 
sang med og en enkelt begyndte 
at fløjte, så vi alle fløjtede sam-
men. De mismodige tanker for-
svandt fra ansigterne, og det var 
så rørende at se. En mand blev 
kørt ind i dagligstuen i sin seng, 
fordi han hørte musikken, og 
hans nærmeste familie var med. 
De lagde mærke til, hvor glad 
og fredfyldt han blev, og var me-
get rørte, da de gav mig hånden 
og sagde tusind tak! Det er fan-
tastisk at opleve, at Jesus elsker 
mennesker og møder dem lige, 
hvor de er. 
Jeg har lige været i England, hvor 

der kom et ungt ægtepar, som 
fortalte mig deres vidnesbyrd. 
For 2 år siden stod jeg sammen 
med dem i forbøn for at hun 
måtte blive helbredt for en tumor 
i hjernen. De havde også længe 
ønsket at få et barn. Vi græd alle 
tre dengang, og nu kom de med 
en lille baby på armen. Hun var 
blevet gravid kort efter vi havde 
bedt, og lægerne kunne ikke få 
øje på tumoren! Halleluja, Gud er 
så god, at Han møder mennesker 
i deres mest desperate behov!
Må Gud velsigne jer rigeligt!

Lena
”Håb for alle”

Her er jeg sammen med den glade familie fra England.
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HilSen fra   
dorrit og torben
Vi sender jer denne hilsen med 
Fil 4:19: »Og min Gud vil af sin 
herlige rigdom gennem Jesus 
Kristus give jer alt, hvad I har 
brug for«. Når vi arbejder for at 
nå ud til verden med Guds ord 
og nødhjælp til mennesker, tak-
ker vi Gud for alle jer, som beder 
og står bagved os med støtte. 
Gud skal rigeligt velsigne, styrke 
og give dig alt det, du har brug 
for!
Torben er lige kommet hjem fra 
Kenya, hvor han var sammen 
med kirker og samarbejdspart-
nere fra de lande i Afrika, vi ar-
bejder i, dvs. Tanzania, Kenya, 
Somalia, Sudan, Etiopien, Ugan-
da og Nigeria. Der var over 70 
deltagere samlet, ledere fra alle 
disse lande, hvoraf mange er 
unåede, og hvor der ikke findes 

kirker, og hvor kristne har svære 
kår. Vi oplever, at vores tjeneste 
er at styrke og hjælpe sådanne 
steder, da det er vigtigt, at leder-
ne bliver trænet og styrket, så de 
får nyt mod til at arbejde videre, 
og at de oplever sig som en del 
af et større netværk af kristne le-
dere. Derfor var konferencen af 
stor betydning! På grund af disse 
ledere vil evangeliet blive spredt 
ud og mange blive nået!
Dorrits arbejde med »HeartKnit« 
spreder også stor glæde og op-
muntring. Inden jul gav gruppen 
i Danmark en stor kuffert med 
strik til flygtningebørn i Athen 
i Grækenland. Gennem denne 
gave spredes varme og Guds 
kærlighed til de mange børn, 
som er strandet i Athen’s gader 
og parker. 
I april rejser vi til Tanzania, hvor 
Dorrit skal mødes med kvinder i 

Gruppebillede fra partnerkonferencen i Kenya.
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byen Singida, hvor de laver for-
skelligt håndarbejde og tjener 
penge til at hjælpe fattige i byens 
gader og fængsler. I byen Arus-
ha skal hun have en træning for 
AIDS-ramte kvinder. Torben skal 
have seminar i Nairobi og have 
ledertræning for kirken i Singida. 
Vi beder om forbøn for denne rej-
se, og at det vil få en stor effekt.

Hilsen Dorrit og Torben
”Mission til unåede” 

HilSen fra Svend
Det er naturligt at tro. Kristen-
dommen er en ressource. Og Je-
sus er Guds gave til menneske-
heden.
Det budskab får jeg nu endnu 
bedre tid til at formidle i medier-
ne. Fra 1. april springer jeg nem-
lig ud som freelancer.

Freelance hvad? Ja, freelance 
mig! Jeg bruger det værktøj, jeg 
har, til at formidle verdens bed-
ste budskab til mennesker. Mit 
kald som præst. Min uddannelse 
som journalist. Og min erfaring 
som underviser.
Min første opgave bliver at rejse 
til Israel for bl.a. at skrive om en 
helt ny hebraisk-arabisk bibel, 
som det israelske, arabiske og 
palæstinensiske bibelselskab har 
lavet i fællesskab. Jeg vil også 
skrive om de syriske flygtninge 
og selvfølgelig også om mine for-
ældres arbejde.
Herhjemme er jeg ofte engageret 
i mediedebatten. Når trosfrihe-
den krænkes, kristendommen 
nedgøres eller der pludselig 
opstår en anledning til at sætte 

Flygtningebørn i Athen 
får gavn af strik fra HeartKnit.
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budskabet om Jesus ind i en ak-
tuel sammenhæng. Senest har 
jeg på e-mail debatteret med en 
religionshistoriker, som for åben 
skærm kaldte udviklingslande 
for »missionsramte« og mission 
for en »milliardindustri«. Sådan 
noget skal modsiges!
I juni rejser jeg med min søn Sa-
muel til Tanzania for at undersø-
ge missionens virkninger. Vi skal 
besøge de danske missionsfelter 
og interviewe et repræsentativt 
udsnit af befolkningen. Hvordan 
har mødet med kristendom og 
kirke forandret deres liv? Hvor-
dan ser ledere i samfundet på 
de kristne? Og hvordan lever de 
side om side i det multireligiøse 
samfund, som Tanzania jo er? 
Flere danske medier har lovet at 
bringe artiklerne. 
Medierne fylder stadig mere i 
danskernes hverdag. Voksne ser i 
gennemsnit tre timer tv hver dag. 

Svend ved en tidli-
gere reportagerejse 
til Jerusalem.

De fleste kigger desuden ind i en 
computerskærm seks timer dag-
ligt. Det er oplagt at møde dan-
skerne med det kristne budskab 
gennem medierne.
Derfor rejser jeg stadig rundt i 
Danmark og holder foredrag og 
kurser i kommunikation. Der er 
masser af gode historier i kirker-
ne rundt omkring. De skal bare 
fortælles.
Jeg vil være taknemmelig, hvis I 
vil bede for mig og min familie. 
Og hvis I vil støtte arbejdet, skal 
beløbet blot mærkes »Kristus til 
alle«. 

Kærlig hilsen, 
Svend Løbner Madsen

”Kristus til alle”

Læs mere om arbejdet på:
www.svendlobner.dk, 

www.cbooks.dk og  
www.medieakademi.dk



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.


