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For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var
begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i det kald til Afrika,
Gud havde givet os. Vi har aldrig fortrudt den beslutning! Vi har haft et
meget velsignet liv, som vi tror, skal fortsætte længe endnu!

Vore kære, trofaste venner!
Den 30. september om aftenen lander Peter i Tanzania sammen
med andre ledere fra vores menighed, Betania, Blåhøj, hvor de skal
ned for at fejre 50 års jubilæet fra den tid, hvor menigheden i
Singida startede. Det bliver en rigtig festlig samling, som alle glæder
sig meget til. Efter jubilæet fortsætter Peter og Preben Hansen med
seminarer i Singida området og videre ned til Itigi, hvor vi selv
startede for 50 år siden, og hvor Margaret og Verner nu er
missionærer. Verner har lovet at køre Peter og Preben videre til
Arusha, når de har haft seminarer i Itigi. I Arusha skal de have
seminarer for præsterne sammen med Torkild og Tabita. TAK, om I
vil bede for hele denne lange rejse!
Jeg, Anne‐Lise, rejser den 1. oktober til Israel sammen med min
veninde, Birgit, og vores datter Lena. Vi skal besøge en del
børneinstitutioner, hvor Lena skal synge for børnene, og vi skal
aflevere gode gaver til de mange syge børn. Derefter skal vi have sat
”skub” i arbejdet med AMCHA, så flere ældre holocaustoverlevende
kan være med i det dejlige fællesskab, som foregår i AMCHA‐
klubben. Som vi fortalte jer i sidste blad, er der nu 120 i klubben, og
de sidder meget trangt i et lille lokale, hvor de får underholdning og
har forskellige kurser. Der er mindre grupper, hvor de synger
sammen, og en anden gruppe, hvor de får forskellige opgaver af
lederen, Leah. Det er de meget optaget af og nyder at komme
hjemme fra deres små lejligheder, hvor de sidder meget alene. De
sagde til os: ”AMCHA” er vores rigtige hjem, hvor vi nyder
fællesskabet og oplever så meget kærlighed fra lederne. Der er
mange kontorer, hvor mange læger og psykiatere giver dem
behandling, og hvor de kan udøse deres hjerter for dygtige
mennesker, som giver deres tid og evner efter arbejdstid for at
hjælpe de mange, som har traumer og svære lidelser efter deres tid
i koncentrationslejrene.
Vi har bedt Gud om 300 venner og støtter, som får vores blad, og
som vil være med til at udvide området i AMCHA, så der bliver plads

til de 200 ældre, som er på venteliste. Vi har fået ca. 75 nu, som vil
være med til at løfte opgaven. Gud vil kalde flere, det tror vi på!
Her under er en dejlig flok af frivillige ledere og medarbejdere i
AMCHA, som var inviteret til fest i Præsident Peres` have for nylig.

Her er en flok, som er i en skolestue med mange opgaver hos Leah.

Vi skal ud med hjælp til mange børn, som har det svært. Du kan
være med til at hjælpe Jesu mindste brødre og søstre ved at støtte
arbejdet økonomisk og med dine bønner. De har haft det svært på
mange grusomme måder, før de kommer på børnehjemmene, og
mange er bange for fremtiden, når de hører de mange rygter om
krig og udryddelse af jøderne. Lad os minde Gud om Hans løfter om
beskyttelse for sit folk!

Her er vi ude med hjælp til de sultne. Mange soldater hjælper til!

En ny bog af Anne‐Lise er
snart færdig:
”Guldkorn på vores vej”
Se det gode jubilæums‐
tilbud på næste side!

Husk! Du kan ikke bruge Betanias Ydre Missions girokort til at betale disse bøger. Vi har
vedhæftet et af vore egne girokort forneden her, hvor du kan bestille og betale, eller du
kan betale med check. Ønsker du at give en gave til jubilæet, kan du også give det her på

”Guldkorn på vores vej”, ”Hvad jeg lærte af min FAR” af Svend Løbner samt Lena
Løbners sjove børne - CD ”Hvis jeg var en and” (som er for børn i alle aldre). Hele
denne pakke får du for 350,- kroner, og den sendes portofrit.

Du kan også vælge at bestille og betale for en Jubilæumspakke med følgende indhold:

Ved at forudbestille bogen om ”Guldkorn” allerede nu, bliver du blandt de første, der får
den først i november, og den bliver sendt til dig portofrit for 150,- kroner.

Anne-Lise har skrevet en ny bog, som udkommer lige før hendes og Peters 50-års
jubilæum som missionærer den 11. november 2012. Hun skriver om højdepunkterne i
hendes eget og Peters liv, og disse højdepunkter ligger som ”Guldkorn” og blinker på
deres livsvej, når de ser sig tilbage. Deres ønske er, at andre troende kristne får lyst til
at opleve Guds nærhed og Hans tale i deres hverdag på samme måde. Læs om
hemmelighederne til et sådant liv i den nye bog!

Jubilæumstilbud!

Ny bog: ”Guldkorn på vores vej” udkommer i november
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Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Guldkorn: 150,Jub. pakke: 350,Jub. gave:

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.
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Peter og Anne-Lise Madsen
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Missionærer
Peter og Anne-Lise Madsen
Fænøsund Park 16, 1. tv.
5500 Middelfart

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med
terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er
bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

KVITTERING

samme
måde - men uden skattefradrag!
Meget
vigtigt!!!
Bøgerne kan IKKE betales på Betania Ydremissions girokort! De skal betales kontant eller med check eller på
Ønsker private
du skattefradrag,
skal gaven gives gennem Betania.
vedhæftede
girokort!
Flere har skrevet til os, at de ønsker at sende en gave i anledning af vort guldbryllup den 5. august i år. Det
samme gælder for disse gaver! Der må IKKE sendes private gaver på missionens girokort!

Hvis du melder dig til, og der er optaget ved spisebordene, kan du tage en madpakke med
og nyde den til kaffe og sodavand, som kan købes i spisesalen. Det vil glæde os meget at
se jer alle ved denne fest, hvor vi skal ære og takke Jesus for alt, hvad Han har gjort for
os i de 50 år, der er gået

Der er nu fuld gang i Bibelskolebyggeriet i Malawi! Grunden er
drænet, og tilladelser fra myndighederne ligger klar. I første omgang
bliver der bygget sovesale til 30 elever samt spisesal, køkken og rum
til madvarer o.l. Undervisningen kan i begyndelsen foregå i kirken og
i spisesalen. Alle er meget taknemmelige og sender en stor tak til
alle jer, der har været med i indsamlingen til dette velsignede sted.
Vi har den store glæde, at Torben gennem IAS har fået bevilliget en
stor 40 fods container, og Hans Jensen m. fl. fra menigheden i Blåhøj
har samlet mange fine ting til Bibelskolen: Skoleborde og stole,
senge, soveposer, madrasser, reoler, tavler, computere, printere,
cykler, symaskiner, tagplader, bøger, telte og mange, mange andre
gode ting, som er umulige at opdrive i Malawi. Gud er god, og Han
vil velsigne alle, som har hjulpet!
Her under er billede af lagerrummet i Betania samt containeren,
som nu er propfuld. Vær med til at bede om, at containeren og alle
de gode sager må blive bevaret på den lange rejse til Lilongwe!

I får vore kærligste hilsener og tak for al jeres støtte og forbøn til
Guds værk, og tak til jer, der har stået bag os i de mange år, vi har
tjent Herren.
Jeres Peter og Anne-Lise

Kære venner!
I sidste brev skrev vi om arbejdet på Afrikas Horn (Østkenya,
Somalia) og de udfordringer, der er i landet og området, både på
grund af sult og nød, og på grund af de øgede spændinger og terror,
som plager befolkningen. Det afføder store behov, så vi må bakke
op om vore kristne søskende i forbøn og med støtte, så de får hjælp,
så deres arbejde kan fortsætte.

I næste måned rejser Dorrit og jeg til Kenya på en missionsrejse, og
vi skal blandt andet mødes med ledere for organisationer, der
arbejder i disse områder. Vi skal også besøge ”vores skole”, som vi
skrev om i sidste blad, og se hvordan arbejdet skrider frem og tale
om, hvordan vi kan styrke medarbejdere og elever. Siden sidst har
lærerne og medarbejderne været samlet til en konference, hvor de
oplevede at blive styrket i deres tro, og de oplevede, at Gud gav
dem et fornyet kald og vision om at nå ind i de unåede områder. Det

var en stor opmuntring, og de arbejder med fornyet styrke og
passion for Jesus!
Under Sommercamp i Mariager i juli blev der indsamlet en god gave
til arbejdet, som skal gå til at styrke arbejdet med skolerne i
området. Hvis du vil være med at give en gave til vores tjeneste,
som vi kan tage med ud, vil vi være meget taknemmelige! Gaven
skal gives på normal vis gennem Palma Mission/ Betanias
Ydremission og øremærkes ”Afrikas Horn”. Tak også for forbøn
under rejsen, som er fra 1. – 24. oktober. Under rejsen skal vi også
til Tanzania, hvor vi sammen med Far skal undervise lederne af
kirkerne i Singida området, hvor jeg er vokset op. Sidst vi var der,
oplevede vi en stærk udgydelse af Guds kraft og nåde til at gå
længere ud med Evangeliet, og vi hører stadigvæk vidnesbyrd fra
besøget.
Container til Malawi
I de sidste år er der blevet bygget flere kirker i Malawi, og nu bliver
der bygget en Bibelskole i hovedstaden, Lilongwe, som er støttet af
Palmamissionen. I år har vi så fået mulighed og penge til at sende en
container ud med inventar til Bibelskolen og til hjælp til de fattige.
Der er rigtig mange gode ting i containeren, som vil blive til stor
velsignelse for vore venner i Malawi. På billedet ser I Hans Jensen
fra Hammerum, som har hjulpet med at samle tingene ind og få
dem pakket i containeren.
Til sidst vil vi sige jer en stor tak for forbøn og støtte til det arbejde,
der sker i Afrika. Tak også hvis du fortsat står med os på turen i
oktober.
Kærlig 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
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 koncentrationslejrene, 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.

