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HJemme og ude

Mission

Her er Victor Kalisher fra Bibelselskabet i israel med sin dejlige 
familie. efter Victors møderække i danmark, kom hans kone og fire 
piger her til danmark for at holde ferie på sjælland. 
de nyder det rigtigt, da det er syv år, siden de sidst
havde ferie sammen!
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Vore Kære Venner!
Tusind tak til alle jer, der har bedt 
for Victors møder i Danmark! 
Det har været helt fantastisk at 
høre hans vidnesbyrd og under-
visning fra Bibelen. Gennem me-
get af det, han underviste fra den 
hebraiske grundtekst, fik vi den 
forunderlige åbenbaring om Je-
sus som Guds Søn og som lyset, 
der kom til jorden for at frelse 
menneskeheden, helt fra de før-
ste ord i Bibelen til den sidste 
side. Vi fik også en lysende klar 
åbenbaring om Guds kaldelse til 
Abraham, Isak og Jakob, og om 
Guds udvælgelse af Israel som 
sit eget land og Jerusalem som 

Den store Konges by. Alle, der 
hørte Ordet forkyndt, blev dybt 
berørte af Guds kærlige hjerte, 
og om Hans inderlige ønske om 
at frelse os. Vi fik en åbenbaring 
om ting, vi aldrig har vidst før.
Det var også helt fantastisk at 
høre om, hvordan den nye he-
braiske Bibel med de 90.000 
krydshenvisninger nu er til stor 
velsignelse i Israel. Mange orto-
dokse jøder, som studerer Mo-
sebøgerne og profeterne mange 
timer hver dag, kan nu pludse-
lig se, at Jesus er Messias, Guds 
Søn. Vi takker Gud, fordi danske 
kristne fik til opgave at støtte ud-
givelse af denne Bibel til jøderne.
Victor har nu fået lagt den ind 
på internettet, så alle kan sidde 
hjemme og i deres biler og læse 
og høre Guds levende ord. Den 
er på CD og på DVD, så der er 
mange muligheder for at studere 
Ordet.

Her under-
viser Victor 
i Ålborg og 

viser den nye 
Bibel frem.
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Om alt går planmæssigt, rejser 
vi til Israel igen i oktober og no-
vember, hvor vi har lejet den lej-
lighed, vi plejer at have i Natan-
ya. Vi vil satse specielt meget på 
tre vigtige ting i den kommende 
tid, som vi føler, Gud har givet os 
som vores hovedopgaver i frem-
tiden:
1.  Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at 
få Guds ord ud til så mange som  
muligt gennem Bibelselskabet og 
de mange kontakter, vi selv har i 
Israel.
2.  Vi vil fortsat hjælpe de holo-
caust-overleve de i Natanya. Ar-
bejdet med dem er skredet så hur-
tigt  frem, at vi kan se og mærke, at 
Herren har lagt denne gerning til- 
rette og går foran os i alle detal-
jer.
3. Vi har fået en helt ny opgave,  
som vi føler, er givet os af Gud, og 

den kommer til at fylde rigtig me- 
get i fremtiden. Vi fortæller om det  
sidst i dette brev.
Vi vil heller ikke glemme de 
mange børn, Gud har lagt hen 
til os, men nu får vi hjælp i dette 
og meget andet arbejde gennem 
vore egne børn, så det er en stor 
taksigelse!
Gennem Bibelselskabet har vi 
udgivet en børnebog, som for-
tæller om Guds kærlighed og 
frelsesplan til børnene på en fan-
tastisk levende måde. Den blev 
først udgivet på engelsk, og nu 
er den oversat til hebraisk og er 
til stor velsignelse for de jødiske 
børn. Også de voksne, som læser 
højt af den for deres børn, bliver 
fænget af budskabet. Victor for-
talte os, at den nu også bliver 
brugt i børnearbejde i Asien og 
snart udkommer på russisk!

Vi besøgte Victor og hans familie på deres ferie i Nordsjælland, og der blev spillet og 
sunget på alle mulige sprog. Victors datter havde taget sin violin med - og Peter sin 
harmonika. De to ældste piger skal nu ind i militæret, så de nyder tiden sammen 
med familien nu i ferien.
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i amCHa sKer der stadig 
nye opmuntrende ting!
Da vi startede med at hjælpe de 
holocaustoverlevende i Natanya, 
havde vi mange planer om at få 
de 200 ældre, som var på vente-
liste, ud af ensomheden. De ville 
så gerne med i AMCHA fælles-
skabet. Vi ville også gerne hjælpe 
de mange ældre mænd, som øn-
skede at gennemgå den jødiske 
Bar Mitzwa, til at få deres ønske 
opfyldt. Alt, hvad vi drømte om, 
er gået i opfyldelse meget hur-
tigt, så der nu er rigtig gang i 
aktiviteterne i AMCHA. Der er 
nu startet fem forskellige slags 
kurser i sang og musik, maling, 
gymnastik, sprog, matematik og 
andre ting, og alle de mange fra 
ventelisten kan nu være med. I 
stedet for kun at bruge lokalerne 

om formiddagen, er der nu sam-
linger fra morgen til aften, og det 
hele summer af liv og glæde. Der 
er udflugter, fødselsdage og an-
dre fester, og mange af de ældre 
giver sammen med os Gud æren 
og takken for det alt sammen.
Flere af dem, der var i koncen-
trationslejrene som børn, har næ-
sten ingen skolegang fået, så nu 
har vi startet klasser i sprog, ma-
tematik, historie, og mange an-
dre fag, og de kan tage eksamen 
og diplomer i mange af fagene, 
så det styrker selvtilliden og hu-
møret rigtig meget!
De mange aktiviteter koster over 
100.000,- kroner om året, men vi 
tror, det har Guds velbehag at 
hjælpe disse kære ældre, som har 
haft det så svært i livet og træn-
ger til opmuntring.

Her er der en samling omkring, hvad 
der står i aviserne og sker politisk. Det 
er de ældre meget interesserede i.

Her genopfrisker de ældre mænd mind-
erne fra deres liv. Det styrker dem 
meget at mærke, at andre har været 
igennem de samme lidelser og vans-
keligheder. Mange har aldrig villet tale 
om det, men i AMCHA lukker de op for 
alt, hvad der gør ondt.
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Kære venner! Vi oplevede for 
nogle måneder siden noget helt 
uventet og overvældende. Mens 
vi var i Danmark, kom en troen-
de søster til os med nogle penge, 
som hun bad os om at give til de 
fattige jøder af Manasse stamme, 
som er begyndt at komme til Is-
rael fra nordøst Indien. Vi lovede 
at finde disse fattige mennesker, 
når vi kom til Israel, men vi vid-
ste ikke, hvor de var henne. Vi 
søgte på nettet og fandt en or-
ganisation i Israel, som arbejder 
med at få »de glemte stammer« 
hjem. Vi ved, at ti af Israels stam-
mer blev fordrevet ud af landet 
for ca. 2700 år siden, da jøderne 
var delt i to folk. Judas og Ben-
yamins stammer blev omkring 
Jerusalem, men de ti andre stam-
mer blev fordrevet. Disse stam-

mer har nu været »glemt« i man-
ge hundrede år og er spredt ud 
over verden. Men Gud har ikke 
glemt dem! Læs Jeremias 30 og 
31.
Der står hos profeterne i Det 
Gamle Testamente, at i endeti-
den vil Gud kalde dem hjem til 
deres land, Israel, og dette sker 
nu i vor tid! Jøder, der kender 
deres identitet, er kommet hjem 
og kommer stadig hjem i vor tid. 
Men mange, som ikke er kendte 
og lever i uvidenhed og under 
svære forhold, vågner nu op 
rundt omkring i verden, og Gud 
lægger en længsel i dem efter at 
komme hjem. En del af Manasse 
stamme har levet i Indien gen-
nem mange generationer de sid-
ste 2700 år. De har levet efter de 
jødiske skikke og holdt sabbatten 
og festerne, som står omtalt i Bi-
belen. Men nu presser de på for 
at komme hjem til Israel.
For ti år siden arbejdede en yng-
re mand, Michael Freund, i Ne-
tanyahus ministerkontor med at 
sortere post og meget andet. Han 
skulle se igennem, hvad der var 
vigtigt for ministeren at læse. Da 
fandt han et brev fra nogle, som 
kaldte sig Manasse stamme i In-
dien. De skrev: »Vi har skrevet til 
alle Israels ledere helt fra Golda 
Meirs tid, at vi længes efter at 

Her er en klasse samlet til matematik og 
andre fag. De er meget glade og taknem-
melige for disse timer. TAK, kære ven-
ner, om I fortsat vil støtte arbejdet og 
bede for de ældre!
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komme hjem til Israel, vore for-
fædres land, men vi har ikke fået 
svar. Hjælp os at komme hjem!«. 
Freund blev med det samme 
tændt i sit hjerte for at hjælpe 
disse jøder hjem, og han rejste til 
Indien for at finde dem og under-
søge, om de virkelig var jøder. Si-
den har han gjort et stort arbejde 
for at bevise for Israels ledere, at 
disse mennesker i Indien er jøder 
og er værdige til at komme til Is-
rael. De er nu blevet anerkendt 
som jøder, da de har mange be-
viser på, at de tilhører Manasse 
stamme.
1700 af dem er nu kommet hjem, 
men der er ca. 7000 tilbage, som 
venter på at komme hjem.
Vi fik afleveret gaven fra Dan-

vei Israel og Michael Freund, 
som I ser her på billedet. Gud 
har lagt på vore hjerter at være 
med at fortsætte med at hjælpe 
fattige jøder hjem, og vi skal mø-
des med Freund, når vi kommer 
til Israel og planlægge, hvad vi 
kan gøre. Det er Guds vilje, de 
skal hjem, og bl.a. Es. 60 fortæl-
ler om, at fremmede skal hjælpe 
jøderne i mange forskellige op-
gaver. Det rørte os dybt, at vo-
res datter, Lena, helt uafhængigt 
af os, fik en helt speciel kaldelse 
fra Gud til det samme, da hun 
var på ferie alene i 14 dage. Vi 
beder om, at også mange af jer, 
kære venner, vil hjælpe i denne 
store, velsignede opgave. En fly-
vebillet fra Indien, hvor Manasse 
stamme bor, koster ca. 6.000,- kr. 
og selv om det ser helt umuligt 
ud for os at hjælpe ret mange, 
har vi tro til Gud for, at Han vil 
røre ved dem, der skal hjælpe. Vi 
har allerede fået hjælp til en fa-
milie med 2 børn! Halleluja! Du 
kan mærke din gave, stor eller 
lille, MANASSE, så giver vi den 
videre.
Når de glemte stammer kommer 
til Israel, tager staten Israel sig af 
de fleste af deres fornødenheder. 
De får et sted at bo og kommer 
på kursus i sprog, kultur og man-

Her er Michael Freund sammen med 
jødiske børn i Indien.

mark, og det har bragt os i god 
kontakt med organisationen Sha-
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Gud siger gennem profeten Jere-
mias 31,8: »Jeg bringer dem fra 
Nordens land; jeg samler dem 
fra jordens fjerneste egne. Blandt 
dem er blinde og halte, sammen 
med svangre og fødende, en stor 
skare vender tilbage!«.

Freund og andre tager til Indien 
og underviser de nye immigranter 
i hebraisk og jødisk kultur mm., 
mens de venter på afrejse til Israel.

Lad os elske dem med Jesu kær-
lighed og hjælpe dem så godt vi 
kan!

Mange kærlige hilsener 
og tak fra jeres    

Peter og Anne-Lise

ge andre ting. Efter et til to år får 
de et arbejde og kan begynde at 
klare hverdagen selv. Der er i åre-
nes løb kommet folk fra over 100 
nationer, det er helt utroligt at se, 
hvordan disse mange nye immi-
granter lærer at klare sig og leve 
side om side.
Vi føler det som en stor velsig-
nelse at få lov til at hjælpe nogle 
af dem. Vil du være med, tror vi 
på Guds velsignelse over dit liv!

Nogle venner har været usikre 
på, hvilket kontonummer, de 
skal sende støtte på, da vores 
familie jo nu repræsenterer fire 
missionsgrene, der skriver i bla-
det her, men I kan bruge det 
samme nummer til os alle på 
vedlagte girokort eller netbank 
9712 0741793075, som står bag på 
dette blad. Husk blot at skrive, 
hvilket projekt du vil støtte. Det-
te er vigtigt!
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en Hilsen fra lena
Jeg er glad for at kunne dele no-
get af det, jeg oplever, med jer! 
Døre åbner sig mange steder, og 
det er dejligt at vide, at nogen sår 
bagved, støtter og bakker op!
At synge på hospice og på psy-
kiatriske hospitaler, blandt hjem-
løse og andre gør mig rigtig glad, 
når jeg kan se, det forandrer folk 
med svære prøvelser. Jeg sang 
på et torv i Nykøbing Falster, og 
det gjorde stort indtryk på mig. 
Jeg arbejder ofte sammen med 
Frelsens Hær, som gør et stort 
arbejde blandt mennesker, som 
har det svært. Enlige mødre med 
børn ligger mig særligt på hjerte, 
og jeg tager af sted i oktober og 
november for at synge med dem 
og undervise dem.
Vi har i »Håb for alle« fået mulig-
hed for at give et beløb til cancer-
ramte børn i Israel, som jeg kan 
aflevere, når jeg kommer der-
ned i november. Sidst vi var der, 
sang jeg også for holocaustover-
levende i Netanya og for børn i 
børnelandsbyen. Efter vi havde 

sunget og pakkede sammen for 
at tage hjem, spurgte lederen mig 
spontant, om jeg ville komme i 3 
dage og synge og spille sammen 
med børnene. Jeg sagde ja med 
det samme! Jeg glæder mig til at 
kunne være til hjælp for de unge 
piger dér, som lukker deres hjer-
ter op for mig, når jeg er der, og 
de bliver gladere!
Jeg tager til Israel i efteråret, hvor 
jeg også skal hjælpe Mor og Far 
med forskellige opgaver. TAK, 
om I vil bede for de mange be-
hov, vi møder dernede.
Jeg var i sommerhus for nylig et 
par uger for at søge Herren for 
fremtiden, og en morgen kom et 
ord stærkt til mig fra Esajas 49, 
5-6, hvor der står, at Gud kalder 
os til at føre Jakob tilbage, så Is-
rael samles hos Ham. Og videre 
kalder Gud os til at genrejse Ja-
kobs stammer og føre Israels 
overlevende hjem. »Derfor gør 
jeg dig til et lys for folkene, for 
at min frelse skal nå til jordens 
ende«.
Det er så stort, at jeg ikke kan fat-
te det, og da jeg senere hørte, at 
mine forældre har følt det samme 
kald, blev jeg meget overvældet.
Bed for os, at vi må gå i beredte 
gerninger. Jesus kommer snart!
Alle i »Håb for alle« ønsker jer 
Guds velsignelse!! 

Kærlig hilsen Lena Løbner
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en Hilsen fra dorrit  
og torBen

I juni havde vi en spændende 
rejse til Israel. Forud for rejsen 
oplevede vi en klar Guds ledelse 
til at rejse for bl.a. at undersøge, 
hvordan vi i fremtiden kan vel-
signe Israel og skabe et samarbej-
de omkring mission. Det førte til 
en masse spændende kontakter, 
og vi oplever nu at Gud leder os 
videre ad denne vej.

Dorrits tjeneste herhjemme med 
»Heart to Heart« (hjerte til hjerte) 
og strikkeklubben »HeartKnit« 
(hjertestrik) vokser, og der er nu 
over 30 kvinder, der strikker, for 
at velsigne andre i vores arbejde. 
Til Israelsturen blev der strikket 
ca. 20 kg tøj og tæpper til små 
babyer. Organisationen Pro-Life 
hjælper kvinder i Israel med at få 
deres baby, som ellers ville have 

blevet aborteret. Det var en stor 
glæde at kunne indlede dette 
samarbejde. Dorrit havde Anette 
fra Blåhøj med, og de blev alle 
knyttet sammen hjerte til hjerte!

Vi indledte også et spændende 
samarbejde med Den Kristne 
Ambassade i Jerusalem, om at 
etablere flere missionskontakter i 
de forskellige lande, som ambas-
saden arbejder i. Allerede nu er 
vi i gang i et at de nordafrikanske 
lande! 

Vi er også partner med frikirken 
i »Hamaayan«, som vi har besøgt 
en del gange, De hjælper mange 
mennesker, bl.a. fattige immi-
granter, der ankommer til Israel 
fra mange lande i verden. Hjæl-
pen går ud, sammen med evan-
geliet om Jesus, Messias. Vi vil i 
fremtiden bakke op om dette ar-
bejde og formidle hjælp til disse 
grupper, og vi regner med at be-
søge dem igen snart.

Vil du bede for Heart to Heart og 
samarbejdet med Pro Life og de 
andre døre, som Gud åbner for 
os. Vi planlægger en ny rejse til 
Israel snart, hvor vi vil støtte Pro-
Life og også menigheden Hama-
ayan, som bringer Guds kærlig-
hed ud til mange immigranter. Vi 
tror på at vi på denne måde skal 
velsigne Israel.

Her er Annette og Dorrit (nr. 1 og 2 
fra venstre) sammen med medarbej-
derne i Pro Life.
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Arbejdet i Afrika går også stadig 
frem. For et par uger siden kom 
jeg hjem fra Sudan. I et af grænse-
områderne til Sydsudan, har der 
været krig i over 20 år, og der er 
stadig konflikter og uroligheder. 
I området har vi startet et projekt 
for de børn, der er handikappede 
og traumatiserede. Både foræl-
dre og samfundet lider under 
de mange år, hvor der har væ-
ret store kampe, og det er især 
gået ud over børnene. Det var 
fantastisk at se taknemligheden 
i deres øjne, og høre beretninger 
om, hvordan børn nu kan leve et 
bedre liv og komme i skole.

Dette er blot et eksempel ud af 
de mange projekter vi arbejder 
med i Afrika. I oktober rejser vi 
til Kenya, hvor vi har et lignende 
arbejde. Vi har brug for forbøn 
om beskyttelse og visdom, så vi 
kan gøre det rigtige og sprede or-
det om Guds kærlighed til men-
nesker. Det glæder os, at vi kan 
række ud og gøre en forskel. Ta-
ler Gud til dig om at støtte arbej-
det, kan du øremærke din gave: 
»MTU« (står for vores mission, 
»Mission til Unåede«).

Hilsen 
Dorrit og Torben 

en Hilsen fra sVend

Bøger er som sædekorn. Når de 
får vækstbetingelser, spirer de 
og bærer frugt. Også selv om de 
har samlet støv på en boghylde i 
lang tid. Jeg får jævnligt respons 
fra læsere, som er blevet trøstet, 
hjulpet og vejledt gennem en 
bog.

Og så er det jo skønt, når en bog 
får gode anmeldelser. Det skete 
senest med bogen »Flerkulturelle 
Rødder«, som jeg skrev sammen 
med psykolog Maria Christen-
sen. Bogen afdækker styrker og 

Svend med bogen »Flerkulturelle Rød- 
der«, som han har skrevet sammen med 
psykolog Maria Christensen. 
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udfordringer hos børn, der vok-
ser op mellem flere kulturer. Den 
bygger på international forsk-
ning, en dansk undersøgelse af 
missionærbørns opvækstbetin-
gelser og interviews med ind-
vandrere, som er vokset op her 
til lands. 

Bogen er udkommet på Dansk 
Psykologisk Forlag. Udgifter til 
de mange interviews er dækket 
af vores fond »Kristus til alle«, 
som gennem forlaget cBooks ud-
giver bøger, der formidler krist-
ne værdier.

»Flerkulturelle rødder er en glim-
rende arbejdsbog til mennesker der 
arbejder med indvandrere og andre 
med flerkulturel baggrund«, skri-
ver Linien, der er en telefonlinje 
med over 11.000 årlige opkald 
fra mennesker i nød. Og på Fol-
keskolen.dk lyder anmeldelsen: 
»Bogen kan bruges som debatbog, 
men kan også med fordel bruges i 
uddrag  i folkeskolens ældste klasser 
som indlæg i diskussioner om for-
skellighed og fællesskab i vores sam-
fund«.

Bøger er som sædekorn. Den 
stærkeste spirekraft finder vi i 
Bibelen. Derfor glæder det mig, 
at de kristne værdier, som jeg 
og andre missionærbørn beskri-

KøB Vores Bøger 
direKte
»Guldkorn på vores vej« og 
»Hvad jeg lærte af min far« 
kan købes direkte af os for 
kr. 150 kr. pr bog plus 50 kr. 
i forsendelse. Benyt Giro 747-
2811.            

Anne-Lise 
og Peter

ver i Flerkulturelle Rødder også 
kommer med ud til pædagoger, 
folkeskolelærere, socialrådgivere 
og psykologer. 

Der er kamp om de kristne vær-
dier i dag. Der er flere medier 
end nogensinde, aggressiv nya-
teisme, religiøs fanatisme og eti-
ske kompromisser på stribe. Jeg 
vil gerne formidle evangeliet om 
Kristus ind i denne virkelighed. 
Det sker bl.a. gennem bøger og 
debatindlæg. 

Tak, hvis du vil stå sammen med 
os i tanke, bøn og handling. Guds 
ord vender ikke tomt tilbage!

Med kærlig hilsen,
Svend Løbner Madsen



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.


