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Her sidder Anne-Lise og Inge Meents midt i den dejlige dyrehave på 
Geha psykiatriske børnehospital og glæder sig over dyrene, som har væ-
ret medvirkende til, at hundreder af børn og andre med dårlige nerver 
har fundet hvile og helbredelse. Vi giver Gud al æren! Han hjalp os til 
– sammen med kristne venner i Danmark – at starte dette arbejde for  
16 år siden.

Mission



I kære elskede venner! 

Vi har oplevet så mange positive og glædelige ting i de sidste måneder her i 
vores arbejde i Israel, at vi kan mærke Guds nærhed på en helt speciel måde! 
Det er, som om Gud vil overraske os og sige igen: ”Der er stadig meget, der skal 
gøres, og I er ikke færdige endnu!”  Halleluja! Og I, kære venner, er heller ikke 
færdige! Der er så meget, Gud gerne vil gøre for jøderne nu, hvor hele verden 
syder og koger omkring dem. Han er i gang med at fuldføre sine dyrebare løfter til 
Israel! 
Dyrehaven i Geha 
Inge, som havde visionen sammen med Sarah om at starte dyrehaven, går snart på 
pension, og hun vil gerne overgive arbejdet til nye, unge, stærke kræfter, så alt er i 
fin orden, når hun stopper. Lige for nylig havde flere ræve været inde i haven og 
dræbt mange af de små kæledyr, så der var stor sorg hos børnene. Hegnet, som er 
lavet rundt om haven, er gået i stykker og er slidt, og mange andre ting i haven 
trænger til at blive fornyet efter 16 års flittigt brug. Lederne spurgte os, om det var 
muligt for os at hjælpe, og vi er i tro gået i gang med at renovere hele haven. 
Hegnet bliver dyrt, men vi har foreløbig købt smukke, nye planter og fået repareret 
de små ting. Venner i Danmark har sendt begynderbeløbet til et nyt hegn, så vi er i 
fuld gang i tro til, at Gud har omsorg for dette sted, hvor så mange har fået og 
stadig får uvurderlig hjælp af psykiaterne og dyrene, som er en fantastisk 
helbredende medicin for børnene. Der kommer læger og andre fra hele landet for at 
se, hvad der sker i børnenes psyke, når de behandles i haven, og der er nu over 
100 dyrehaver magen til ud over Israel. Inge er rundt og underviser på universiteter 
om arbejdet, og studerende kommer i praktik i haven for at lære af Inge. Nu bliver 
omgivelserne rigtig fine og stærke, så rævene må finde andre spisekamre, for 
denne dyrebare have bliver en lukket have! 
Børnene 
Vi bliver altid dybt berørte, når vi ser, hvad der bliver gjort for de svage børn, 
og dem er der mange af i Israel, hvor immigranter kommer ind i store mængder til 
landet, og mange af familierne har store problemer. Vi har støttet børnehjemmet i 
Jerusalems bjerge i mere end 15 år, og der er stadig brug for hjælp! Lederne 
fortæller os, at de børn, der kommer ind nu, er meget dårligere psykisk, end de var 
tidligere, så det kræver meget omsorg fra medarbejdernes side. Tak om I vil bede 
for dette sted, som er ”Endestationen” , når børnene har været på alle andre 
institutioner. De skal være her i mindst 5 år, og, Gud være lovet, er der en stor 
procentdel, der kommer helbredte igennem! 
Børnelandsbyen Michael Lev, hvor der bor 250 børn, som kommer fra 
grusomme forhold, har fået 15.000,- kr. fra Danmark, så børnene får lidt glæde 
ind i deres triste tilværelse. De har også brug for meget forbøn! 



     
 

 



Bibelselskabet 

Den nye Bibel, som I sammen med os har været med til at betale udgivelsen af, er 
til større og større glæde i Israel. Når folk ser, at den har både Det gamle og Det 
nye Testamente sammen og har 90.000 krydsreferencer, bliver de helt 
overvældede af glæde. Det er, som om dette har været et stort ønske, som nu er 
opfyldt. Gud gav denne Bibel til Israel i rette øjeblik! Bed om, at alle jøder må 
begynde at læse mere i Guds ord. Mange har været trætte af al religion i årevis, 
men vi kan mærke en ny længsel komme frem i denne tid. 
Børnebilledbogen er nu færdig på engelsk! 
Denne fine nye børnebog, som viser billeder og fortæller om dyrenes fantastiske 
verden og om, hvordan Gud har skabt hver art med evner til at passe på hinanden, 
er helt fantastisk og viser børn og forældre Guds storhed. Den engelske udgave 
skal tilbydes alle engelsktalende lande, og vi håber og tror, den skal blive til stor 
velsignelse. Den hebraiske udgave er også snart færdig og vil glæde mange børn i 
Israel, da der ikke findes ret meget kristen børnelitteratur her. 
Bogen hedder: ”Can a creature be your teacher?”   Kan et dyr være din lærer? Der 
fortælles om 16 forskellige dyr, og bag i bogen er der lavet opgaver, hvor både børn 
og forældre kan gætte og snakke om opgaverne, når der læses godnat historier. 
TAK til alle jer, der har støttet dette arbejde. Gud velsigne jer og jeres familier! 
 

 
 
 



To store overraskelser! 
 
Som mange af jer ved, ønskede vore jødiske venner for et par år siden, at vi skulle 
skrive vores livshistorie på engelsk, så den kunne bruges i Israel. Vores gode ven, 
Ziona, var villig til at skrive den ind på computeren, og hun hjalp os også med at få 
den trykt og udgivet. Den er nu ude i store dele af Israel, og vi har udelukkende haft 
positive reaktioner fra dem, der har læst den. På grund af den har vi haft rigtig 
mange samtaler, og mange har oplevet Guds nærvær, mens de læste den og har 
bedt om samtaler. Vi har igen og igen fået spørgsmålet: ”Hvorfor får I den ikke trykt 
på hebraisk. Der er mange, som gerne vil læse den, men de læser ikke engelsk.”  
Pludselig kom Ziona forleden og sagde: ”Jeg har besluttet, at jeg gerne vil 
oversætte jeres bog til hebraisk. Det er et meget stort arbejde, men min mand, 
Abraham, har lovet at læse korrektur på den bagefter. Det vil tage lang tid, men jeg 
vil gøre det!”  
Det var en meget stor overraskelse og glæde for os, da det jo også indebærer, at 
disse to kære venner på en måde står inde for det, vi skriver og ikke skammer sig 
ved det. 
Så nu går de i gang med dette store projekt! Vi takker Gud, som har ledet dette, da 
vi slet ikke troede, det kunne lade sig gøre. Nu begynder arbejdet, og vi tror, 
Helligånden vil hjælpe os at fuldføre det – og betale prisen! Vores livshistorie om, 
hvad Jesus har gjort for os, fra vi blev født og til i dag, bliver nu ikke blot fortalt til 
nogle få jøder, men alle, der har lyst til at lytte og læse om vores frelse ved troen på 
Jesus, vores dåb, Helligåndens dåb, kaldelse til missionærgerningen og alle 
miraklerne, Gud har gjort gennem vort lange liv, vil frit kunne få anledning til det. 
Det er virkelig en drøm, der går i opfyldelse. TAK til Jesus! 
 
Og så til den næste store overraskelse og glæde: 
Vi har oplevet den helt store kærlighed! 
For et par uger siden ringede en dame ved navn Leah. Hun fortalte os, at vores 
gode ven gennem mere end 20 år, Dr. Sarah Spitzer, er hendes nabo, og da hun 
mødte hende en dag, sagde Sarah: ”Jeg har en bog, du skal læse, og jeg vil, du 
skal lære forfatterne, Anne-Lise og Peter, at kende.”  Leah læste bogen på 3 dage 
og var overvældet af det, hun læste. Derfor ringede hun til os og spurgte, om vi 
kunne tænke os at besøge AMCHA i Netanya, hvor hun arbejder. Hun ville så 
gerne tale med os og præsentere os for den øvrige ledelse og de ældre. Vi sagde 
ja med det samme. 
Vi har arbejdet sammen med AMCHA i mange år og støttet mange af deres 
projekter for at hjælpe holocaustoverlevende. De gør et fantastisk arbejde ud over 
Israel. Da vi så på kortet over Netanya, hvor vi jo bor nu, viste det sig, at AMCHA 
har lejet lokaler fem minutters gang fra, hvor vi bor. Så vi planlagde et besøg. 



 
 
Lederne for AMCHA i Netanya, Leah og Marga. 
Med det samme vi kom ind i lokalet, hvor ca. 120 ældre var samlet, fortalte Leah 
om os, og vi blev bedt om at fortælle om vores liv, og hvorfor vi har arbejdet så 
mange år i Israel. Da vi så ud over denne forsamling af holocaustoverlevende og 
fortalte dem om Guds store kærlighed, blev vi begge to dybt rørte og fyldt med en 
guddommelig kærlighed til disse elskelige mennesker. Det kan ikke forklares, men 
vi følte så klart, at Gud ville, vi skulle være netop dér og sige netop dé ord, vi 
sagde. Tårerne trillede ned af kinderne på mange af dem, der lyttede, både de 
ældre og medarbejderne. Det var virkelig gribende. 
Da vi kom ind på lederen, Margas, kontor bagefter, fik vi at vide, hvor meget disse 
ældre har været igennem af grusomme oplevelser og lidelser. De fleste af de 
overlevende, som bor i Netanya, var børn, da de kom ind i koncentrationslejrene 
sammen med deres forældre. De blev hurtigt skilt fra forældrene og anbragt i 
specielle rum, og derfra blev de misbrugt og slået, sultet og ødelagt. Læger brugte 
djævelske metoder på at eksperimentere med deres psyke og kroppe med 
forskellige slags medicin og metoder, og det er utroligt, at de overlevede. Mange af 
forældrene blev dræbt i gaskamrene, og efter krigen gemte børnene og de unge sig 
i skovene, og hvor de kunne komme ind i huler og lader. De fleste var i lejrene i 5 år 
og var i alderen 1 til 15 år. Nogle af dem er født i lejrene. 
Leah og Marga ville gerne vide mere om vores liv, så vi fortalte, og de blev ved 
med at spørge i flere timer. Det endte med, vi sad og græd alle fire, og de sagde: 
”Det er første gang i vores liv, vi har mødt mennesker som jer og hørt om den 
kristne tro på den måde!”  



 

 
 
Her er en del af den dejlige forsamling af ældre. Vi har været sammen med dem 
flere gange nu, og der er vokset en dyb, gensidig kærlighed frem imellem os. 
 

 
 
Her er der hyggeligt samvær i klubben i AMCHA. Ordet AMCHA er et kodeord, 
jøderne brugte under krigen, når de gemte sig i skovene. Hvis de hørte nogen 
komme, sagde de stille: AMCHA eller OMCHO, og hvis ikke der blev svaret med 
samme ord, var det om at komme væk og gemme sig et andet sted. 
       



Alle, der har været i 
koncentrationslejer, har 
fået et nummer tatoveret 
ind på den ene arm. Det 
har alle vores nye venner 
i AMCHA også, og det 
minder dem dagligt om 
den smertelige barndom 
og ungdom, de har haft. 
 
Da vi sad på kontoret og 
talte om, hvor lidt plads, 

de har at samles på, sagde Marga: ”Ja, og vi har over 200 på venteliste, som 
længes efter at få plads her. Dem, der er tilmeldt, kommer ofte to timer, før vi 
begynder, for de er bange for, nogen skal tage deres stol! Vi ringer rundt, og vi 
besøger de mange, som sidder alene derhjemme og har det svært, men vi har ikke 
råd til at udvide. Hvis en af de tilmeldte bliver syg eller forhindret på anden måde, 
ringer vi med det samme til en af dem på ventelisten, som så kommer og er med 
resten af dagen. 
AMCHA lejer den ene halvdel af en etage på 2. sal i en ejendom midt i Netanya.  3 
måneder, før vi kom, blev den anden halve etage ledig og står tom nu! Det 
begyndte med det samme at brænde i vores hjerter! Tænk, om vi kunne hjælpe 
dem at istandsætte den anden halvdel af etagen, så alle dem, der er på venteliste, 
kan komme og være med i denne kærlige atmosfære! 
Der kunne blive kontorer nok til alle læger, psykiatere og andre medarbejdere. 
Hele området kunne blive lejet af AMCHA mindst fem år frem i tiden. 
Da vi kom hjem, bad vi til Gud og spurgte: ”Hvad siger du, Herre?”  
Vi fik med det samme ordene fra salme 72, 12-14: 
”Thi han skal redde den fattige, der skriger om hjælp, den arme, der savner 
en hjælper, - ynkes over ringe og fattig og frelse fattiges sjæle; Han skal fri 
deres sjæle fra uret og vold, - deres blod er dyrt i hans øjne!” 
Sådan ser Herren på disse dyrebare mennesker, som har lidt så meget og stadig 
gør det. 
Vi har sagt til Marga og Leah: ”Undersøg hvad det vil koste at renovere hele 
etagen! Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe jer at betale. Resten af dette år vil vi 
samle penge ind til dette projekt. Menneskelig set er det et stort beløb, der skal til 
for at hjælpe med at istandsætte hele etagen, (ca. 300.000,-kr.) men vi føler 
Helligåndens tilskyndelse til at gå i gang, så hurtigt det kan lade sig gøre, hvis disse 
350 elskelige ældre mennesker skal nå at opleve en god alderdom, hvor de får 



kærlighed og omsorg. De fleste af dem er mellem 70 og 80 år, og de kan nå at få 
mange gode år endnu. 
Vi bliver mindet om Gideon, som står omtalt i Dom. 6 og 7, hver gang vi tænker på 
dette projekt. Gideon skulle gå i krig imod Midjanitterne og samlede 32.000 soldater 
til krigen. Gud sagde til ham: ”Du har for mange!”  Gideon sendte så de 10.000 
hjem. Men Gud sagde: ”Du har stadig for mange folk!”  Derefter fik Gideon at vide af 
Herren, hvordan han skulle reducere antallet, så der til sidst kun var 300 ydmyge, 
stærke mænd tilbage. For at Gud kunne få al æren for sejren over Midjanitterne, 
skulle Gideon gå i krig sammen med denne lille flok krigere. Og de sejrede! 
Vi tror på, at Gud vil give os 300 stærke, ydmyge kristne venner, der vil være med 
til at vinde kampen for de ældre holocaustoverlevende ved at give 1000,-kr hver. 
Derved kan de ældre opleve glæde og frihed og få hjælp af dygtige læger og 
psykiatere, så de kan få en lykkelig alderdom sammen med deres venner i AMCHA 
og sammen med deres børn og børnebørn, som også har lidt meget i opvæksten 
på grund af alt det mørke, der har hvilet over slægten siden krigens tid. 
Hvis du føler Guds ledelse til at være med i dette projekt sammen med os, kan du 
give beløbet på de kontonumre, der er skrevet bag på dette blad. Mærk beløbet  
”AMCHA”. Vi tror på en herlig sejr i dette arbejde, som Herren selv har lagt lige for 
vore fødder. (Større eller mindre beløb er selvfølgelig også hjerteligt velkomne!) 
Du kan også blot skrive ISRAEL, eller nævne et af de andre projekter vi har, så 
skal vi nok fordele pengene, så de kommer på rette sted. 
 

  
 
Til slut har vi rigtig mange kærlige hilsener fra menighederne i Malawi, som er i fuld 
gang med Bibelskolebyggeriet. Her ser du ledere, der skal holde styr på hele 
projektet – og til højre kirken, hvor der skal undervises, indtil byggeriet er færdigt. 
  

Mange kærlige hilsener og tak for forbøn!  Jeres          Peter og Anne-Lise. 
 
Alle er velkomne til vores 50 års jubilæum som missionærer den 11. 11. 2012-
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 
 



En hilsen fra Dorrit og Torben 

De sidste måneder har været spændende med besøg i flere menigheder i 
Danmark, hvor vi har delt vores oplevelser og også vores byrde for de unåede 
områder og lande, vi føler os kaldet til at nå. Tak for jeres forbøn for os og for den 
tjeneste, vi står i! 

 

På vores sidste rejse var vi langt omkring, og vi fik lov at være et redskab for 
afrikanske menigheder for at nå længere ud i mission. Det er fantastisk at mærke, 
at mission i dag mere og mere bliver en del af de lokale afrikanske kirkers vision, 
og de sender missionærer ud til områder, vi ville have utroligt svært ved at kunne 
leve i. Et eksempel er de vanskelige steder i Somalia og i grænseområderne, hvor 
der er mange flygtninge, men også stigende terror og trusler mod kristne. Det er 
fantastisk, at kristne mænd og kvinder tager udfordringen op, og at vi sammen med 
dem kan nå længere ud til unåede folk.  

Historien bag netop dette område er, at der under opdagelsesrejserne i 1800-tallet, 
hvor bl.a. Livingstone rejste i Afrika, også var missionærer, der tog på rejse fra 
kysten nord for Mombasa og ind i Østkenya. De rejste op ad floden Tana i små 
kanoer og forkyndte evangeliet for stammefolk, der boede langs med floden. Det 
resulterede i, at mange indfødte blev kristne, og at den animistiske overtro og 
tilbedelse af afguder blev brudt. Men det var en svær rejse op ad floden pga. 
varmen, ufremkommelig jungle, insekter og vilde dyr, sygdomme, bl.a. 
mavesygdomme og malaria, og på et tidspunkt døde flere af missionærerne af 
mavesygdomme og malaria. Det resulterede i, at missionsrejsen blev afbrudt.  
Dette er nu over 150 år siden! 



Senere kom Islam til det østlige Kenya fra Somalia, og muslimerne omvendte folk 
langs med floden Tana. De indfødte kristne, der var blevet omvendt af 
missionærerne, stod fast på deres tro, men længere op ad floden blev befolkningen 
omvendt til Islam. Den dag i dag er der fortsat tydelige spor efter missionærerne, 
men fra det sted, hvor de opgav, er befolkningen muslimer. Vi har derfor gennem 
de sidste 12 år etableret et missionsarbejde i dette muslimske område, og vi 
gør nu en fornyet indsats for at bringe evangeliet til de byer, missionærerne 
ikke nåede! 

    

Dette gøres bl.a. også gennem skolearbejde til muslimske nomadefolk i det østlige 
Kenya, i 6 landsbyer langs floden, hvor der bor 8 helt unåede stammer, heriblandt 
somaliere, der kommer fra Somalia og er havnet i grænseområdet pga. den 
omfattende sultkatastrofe i Østafrika. Vi støtter op om vore afrikanske missionærer 
og tager også selv derud og hjælper til med arbejdet.  

Genbrugsforretningen ”PILI Second-hand” starter snart 

I et tidligere blad skrev vi om Carina og Lars, som gerne vil starte en 
genbrugsforretning i København, hvor overskuddet går til vores arbejde. Tak til alle 
jer, der har reageret og ringet om ting, I gerne ville donere. Tingene udvikler sig fint 
og tiden nærmer sig, hvor forretningen kan starte. Indtil da vil Lars hente ting eller 
træffe aftaler om ting, der kan hentes senere. Lars kan træffes på nummer 
51900591. 

Til sidst vil vi ønske dig en god sommer. Måske mødes vi på Sommercamp i 
Mariager  

Hilsen  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 / 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 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:
Palmamission hjemme og ude. Betania Kirkecenters ydremission
Søndermarksvej 307. DK-7190 Billund
Hvis du får 2 blade eller ikke ønsker vort blad tilsendt længere, bedes du returnere 
det uønskede til postvæsenet.




