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Dette billede vækker mange minder! Vi står her for første gang på  
Missionsstationen i Tanzania som helt nye missionærer for 50 år siden. Vi 
er her sammen med missionærerne Ulla og Alfred Jensen og deres søn, 
Erik, og vores to sønner, Svend og Torben samt Klara Jensen, gift med 
Alfreds far, Axel Jensen, som tager billedet. I baggrunden ses huset, som 
blev vores første hjem.

Mission



I kære trofaste venner og forbedere! 
Nu  har  vi  overstået  fejringen  af  vores  50  års  jubilæum  i  vores 
menighed  i  Blåhøj!  Hele  dette  år  er  et  specielt  jubelår,  hvor  vi 
ønsker  at  gå  med  glædesbud  til  fattige,  sætte  fanger  og 
undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren! Lukas 4,18. 
Vi  havde  en  velsignet  fest  i  Betania,  hvor  der  var  pyntet  op  og 
dækket  festligt  middagsbord  til  300  gæster.  Vi  siger  en  stor  og 
hjertelig  tak  til menigheden og  til alle venner  fra nær og  fjern, der 
gjorde det  festligt  for os. Tusind  tak  til  jer, der har sendt gaver og 
hilsner  i  anledning  af  jubilæet.  Vi  er  meget  overvældede  og 
taknemmelige! 
Vi  vil  gerne  i  forbindelse  med  jubilæet  ære  vore  kære,  trofaste 
venner, Ulla og Alfred Jensen, som I ser på billedet. Gud brugte dem 
til at kalde os ud  i tjeneste for Herren, da de holdt missionsmøde  i 
vores daværende menighed, Eben Ezer  i Lyngby  i 1962. Det var en 
dag,  der ændrede  vore  liv,  og  hvor  vi  besluttede  at  rejse  ud  og 
hjælpe dem og Klara og Axel  i deres  arbejde  i Tanzania. Vi  takker 
Gud  for den dag og har aldrig  fortrudt, hvad vi  sagde  ja  til  ind  for 
Gud 
 

. 



 

   
 
Fest  i  vores  kirke,  Betania  i  Blåhøj. Vore  ledere  beder  for  os  og 
velsigner  vores  fortsatte  virke.  Vi  fik  overrakt  en  buket  smukke 
hvide  roser og et diplom  for  trofast  tjeneste  i udbredelse af Guds 
rige gennem 50 år. Det var meget højtideligt. Og så  fik vi en dejlig 
overraskelse: Et gavekort til en romantisk weekend på et fint sted  i 
Danmark. Det vil vi rigtig nyde! 
 

 
 
Vore  tre  børn,  Torben,  Lena  og  Svend  sang  de  gamle  sange,  vi 
plejer at synge ‐ og holdt gode taler for os.  



Turen til Tanzania 
I  oktober  rejste  Peter  sammen med  ledere  fra  vores menighed  i 
Blåhøj  til  Tanzania  for  at  fejre  50års  jubilæet  i  Singida menighed, 
siden  Ulla  og  Alfred  startede  arbejdet  dér  i  1962.  Det  blev  en 
fantastisk fest og  lovprisning til Gud, som  i sin store nåde har givet 
menigheden vækst. På billedet nederst på denne side ser du nogle 
af de  første  afrikanere, der blev  frelst  i  Singida. Nu er der 24.000 
kristne  i Singida området. Der kom andre missionærer efter Ulla og 
Alfred. Senere kom vi dertil i fire perioder og byggede store kirker i 
alle distrikterne, så de mange kristne  fra udposterne kunne samles 
til stor‐møder hver måned. Alene  i Singida by er der nu bygget fire 
store kirker. Når vi ser de store resultater, fryder vi os over Jesu ord i 
Matt. 13, 31‐32  i  lignelsen om  sennepsfrøet, der bliver plantet og 
vokser til et stort træ, hvor himmelens fugle kan bygge reder. Sådan 
er Himmeriget vokset  i hele det store ”danske” område  i Tanzania, 
og det er nåde over nåde. Gud har bevaret de indfødte ledere, så de 
har ført de mange tusinde kristne videre i den tro og forkyndelse, de 
første kristne  fik. Mange af  jer, kære venner, har været med  til at 
bede og ofre, så dette værk er lykkedes! Guds er æren! 
 

       



 
 
Møder på markedspladsen og i lokalet. Flere sangkor medvirkede 
 

 
 



 
 

 
 
Da lederne fra Blåhøj rejste hjem, fortsatte Peter og Preben Hansen 
rundt for at besøge nogle af de andre menigheder, vi har været med 
til at starte i landet. Alle steder havde de bedt om undervisning om 
Israel og endetiden, og Guds Ånd hjalp dem begge til at holde rigtig 
mange møder forskellige steder resten af måneden. 



Oktober måned i Israel 
Birgit,  og  vores  datter  Lena  rejste  sammen  med  mig  til  Israel  i 
oktober.  Alt,  hvad  vi  havde  ønsket  og  planlagt,  lykkedes.  Tak  til 
Jesus!  Den  uge,  Lena  var  der,  var  vi  rundt  på  flere 
børneinstitutioner,  og  det  var meget  velsignet.  Lena  fik  lov  til  at 
synge  for  børnene  i  børnelandsbyen,  som  har  250  børn  i  deres 
varetægt.  Disse  børn  er  meget  mærkede  af  de  hårde  ting,  de 
allerede har oplevet i deres unge liv, og de var meget alvorlige, da vi 
kom,  og  nogle  gemte  sig  i  deres  værelser. Men  efterhånden  som 
Lena sang og spillede, tøede de op, og det endte med, vi alle sang 
med og dansede glade rundt. Lena fik frimodighed til at gå hen til en 
ung  pige,  som  gemte  sig  i  sit  værelse  – men  alligevel  prøvede  at 
kigge  frem. Hun  blev  glad  efter  samtalen med  Lena,  og  de  andre 
børn var meget oplivede, da vi havde sunget og danset rundt en tid. 
De vil alle gerne have, vi kommer  igen. Det er fantastisk at se dem 
lyse op og blive opmuntrede af de små ting, vi kan gøre for dem. 
Det  var  rørende,  da  Birgit  delte  bamser  ud  til  hver  enkelt  og  gav 
nogle  af  dem  et  godt  kram  og  udstrålede Guds  kærlighed  til  alle 
disse børn. 
Lena har mange planer om at hjælpe flere nødlidende børn i Israel. 
Du  kan  følge  med  i  hendes  arbejde  på  hendes  hjemmeside: 
www.haabforalle.dk. Det bliver meget spændende! 

 



   
 

 



AMCHA 
Vi er nu i fuld gang med det store AMCHA projekt! Hovedkontoret i 
Jerusalem  syntes,  det  var  for  stor  en mundfuld  at  restaurere  det 
store areal, vi havde foreslået i første omgang, så vi har nu fået lagt 
en rigtig god ny plan, som jeg fortæller om efterfølgende. 
 

 
 
Her får Marga, som leder AMCHA i Netanya, overrakt en check, som 
vil gøre underværker for alle de ældre i klubben. Ved hjælp af jeres 
gaver  indtil  i  dag  og  en  stor  gave  på  50.000,‐kroner,  vi  er  blevet 
lovet, har  vi nu  kunnet  give 150.000,‐  kroner  til udvidelsen,  så de 
mange holocaustoverlevende, der er på venteliste, kan komme og 
være med  i AMCHAs aktiviteter. Det er så stor en glæde og sejr for 
os, at  vi må  takke og prise Gud hver eneste dag  for Hans  svar på 
vore bønner. Det vil sige, vi nu har givet halvdelen af de 300.000,‐ 
kroner, vi planlagde at  skulle bruge  til dette projekt. TAK GUD OG 
TAK TIL JER, SOM STÅR SAMMEN MED OS I OFRE OG FORBØN! 
Der  bliver  nu  fire  nye  kontorer,  hvor  de mange  svage ældre  kan 
komme  og  få  vejledning  og  behandling  for  alle  deres  problemer  i 
fremtiden. Flere psykiatere og  læger har  lovet os at hjælpe. De vil 
bruge  deres  fritid  og  erfaringer  til  at  hjælpe  med  samtaler  og 



behandling af de ældre. Det bliver det første skridt til  lægedom for 
de mange, der indtil nu har siddet og ventet på at få mulighed for at 
få hjælp i deres traumer, mareridt og store bekymringer og sorger. 
Malawi 

 
 
Det  er  en  stor  glæde  for  os,  at  byggeriet  går  godt  i  Malawi. 
Bibelskolen bliver helt sikkert en stor velsignelse for det lille, fattige 
land.  Alle  i  kirken  hjælper  til  med  byggeriet,  og  nu  kommer 
containeren snart  fra Danmark med alt  inventaret  til skolen. De  to 
ledere  i  Malawi  rejste  med  bus  i  tre  dage  for  at  møde  Peter  i 
Tanzania. Det var meget rørende. 
Nu nærmer vi os julen og det nye år. Og vi vil ønske hver enkelt af 
jer en velsignet jul og et fredfyldt nytår med Jesus i centrum! TAK 
for al jeres støtte og forbøn i året, der er gået! 
Vi har fået meget fin respons på bogen, ”Guldkorn på vores vej.” Du 
kan fortsat bestille og betale den og de andre tilbud på giro 7472811 
eller  sende  en  check.  Alle  gaver,  der  kommer  ind  på 
missionskontoen  i december mærket  ”Israel”,  vil  gå  til AMCHA og 
vores mange børn i Israel. 
Om alt går planmæssigt, rejser vi til  Israel  i  januar‐februar og april‐
maj. Der er stadig meget, der skal gøres! Og vi fryder os over at få 
lov til at være med i Guds vingård. 

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



Glædelig Jul fra Dorrit og Torben 
 
Dorrit og jeg vil hermed ønske dig en Glædelig Jul og et Godt Nytår! 
Vi har stor grund til at takke Gud, som har givet alt for os! Vi er også 
taknemlige  til Ham  for Hans velsignelse  i arbejdet  for at nå ud og 
fortælle  de  gode  nyheder  til  de mange  lande  og  folk,  som  endnu 
ikke har  fået evangeliet. Og vi vil også sige DIG en stor  tak  for din 
forbøn og støtte i året, der er gået!  

Vi er så taknemlige til Gud for, at vi kan samarbejde med mor og far, 
som er friske og raske og gør en fantastisk indsats. Det var festligt at 
fejre  deres  50‐års  jubilæum  for  nogle  uger  siden  og  se  tilbage  på 
Guds  trofasthed  og  alle  de  frugter,  der  er  blevet  af  arbejdet.  ”På 
frugten skal træet kendes”, sagde Jesus, og vi kan se, at frugterne er 
gode og resultaterne holder  ind  i fremtiden. Vi er som familie også 
taknemlige  for,  at  vi  kan  stå  sammen  i  denne missionstjeneste  at 
bringe evangeliet i ord og i handling til mennesker!  

I oktober var Dorrit og jeg sammen med far og et team fra Betania i 
Blåhøj i Singida, Tanzania for at fejre deres 50‐års jubilæum. Det var 
en fantastisk tur, hvor vi oplevede Helligåndens nærvær i møderne. 
Dorrit havde kvindemøder og jeg havde ungdomsmøder (!) medens 
far havde lederseminar og prædikede på møderne. Det var herligt at 
se kirken med de mange tusinde kristne i en herlig fremgang og med 
store visioner for fremtiden. Singida‐kirken sender også missionærer 
ud  til andre  lande  i Afrika! Vi  tror, at vi også  i  fremtiden skal  få et 
stærkt samarbejde og nå længere ud end nogensinde før. 

En lille familienyhed: Dorrit og jeg er blevet farfar og farmor den 24. 
november, da vores søn Ulrik og hans søde Tessia fik en lille dreng. 
Det var en stor dag og vi glæder os over vores børn, som alle har det 
godt! Tak for at du husker os alle i forbøn. 

Kærligst, Dorrit og Torben 



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, Fænøsund Park 16, 1. tv.
5500 Middelfart Tlf. 2521 5006
E-mail: alpema@stofanet.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 koncentrationslejre-
ne, 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.


