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Vi har oplevet et meget stort mirakel, når det gælder AMCHA, vores
kære ældre holocaustoverlevende. Herren elsker dem! Her er vi til PURIMFEST med dem. Hele Israel har fejret PURIM i flere dage! De vil tro
på sejr for Israel igen, som det skete på dronning Esthers tid.
Truslen er den samme i dag, men Gud er også den samme!

Vore kære elskede venner og forbedere!
Vi er næsten chokerede over, hvad Gud har virket, siden vi skrev vort
sidste blad. Vi har fuldført arbejdet med at få lavet fire nye kontorer til
AMCHA, hvor læger og psykiatere kan sidde og hjælpe de mange
ældre, som har været i koncentrationslejrene i deres barndom. De har
store psykiske problemer, og vi er så lykkelige for at kunne hjælpe dem
på alle mulige måder. De er meget taknemmelige. Ikke mindst lederne,
som ikke får støtte til arbejdet fra staten – men er afhængige af
frivillige gaver. Nu skal I høre:
Der er en Tv-station i Israel, som laver programmer, hvor ca. 10 dygtige
mennesker rejser ud for at forvandle et sted, der er i en sørgelig
forfatning – til noget smukt. De har tusinder af steder at vælge
imellem, men pludselig kom de for at se på AMCHA i Netanya!!!
De besluttede hurtigt, at de ville komme og forvandle stedet i løbet af
3 dage! Lederne i AMCHA var chokerede over pludselig at komme på
TV og se deres afdeling blive forvandlet! Men det skete! De yngre
håndværkere rykkede ind i 3 dage, og alt blev filmet til deres TV
program: Der blev lagt nye gulve, syet nye gardiner, betrukket stole,
sat nyt køkken op, nye lamper, sat videoapparat i loftet, fin skærm,
hvor man kan se video, malet overalt og pyntet op, så stedet er blevet
helt ukendeligt! Vi kan ligesom se, hvordan Gud smiler til os fra sin
himmel. Alt dette skulle vi have gjort, men nu er det gjort af frivillige
på 3 dage ganske gratis og meget smukt! GUD ER SÅ GOD! De ældre er
så glade og taknemmelige.
Et rørende spørgsmål
Vi har spurgt, hvad de ældres højeste ønske er, og lederne blev meget
forbavsede: Blandt jøder er det en regel, at alle drenge i 13-års alderen
går gennem Bar Mitzva, d.v.s. de skal for første gang i deres liv stå ind
for Gud og love, at de nu selv vil stå til ansvar for deres liv og vælge
mellem ondt og godt, og de læser for første gang højt fra Guds ord,
Toraen, i synagogen. Deres forældre skal nu ikke længere vælge for
dem. Dette er en meget hellig handling for de unge. Nu siger de ældre
holocaustoverlevende mænd, at de var i koncentrationslejrene hele
deres barndom og ungdom, så de oplevede aldrig Bar Mitzva. De har
drømt hele deres liv om, at de gerne ville have oplevet det!

Vi har lovet lederne, at hvis de kan få en Rabbiner til at udføre
handlingen, og hvis de vil arrangere festen for familie og venner
bagefter, vil vi hjælpe at betale det. Det var en stor mundfuld, men vi
følte, vi skulle gøre det, når det betød så meget for dem.
Nu er det hele arrangeret! Rabbineren i den store synagoge i
Jerusalem har lovet at velsigne dem og udføre handlingen, og det
hotel, som skal have de ca. 200 gæster til middag bagefter, har sagt, at
middagen skal være deres gave til de holocaustoverlevende. Vi er alle
overvældede og kan se Guds kærlige hånd med i alt dette. Festen
bliver den 27. maj i den største synagoge i Jerusalem! Alle bliver kørt
dertil i busser, og alle ”de unge ældre”, som skal velsignes, er meget
lykkelige og overvældede over, at det kan lade sig gøre. Tak, hvis I
fortsat vil støtte og bede for dette arbejde, at Gud må blive herliggjort
igennem det!
Fremtiden
Vi har lige haft møde med Marga og Leah, som leder arbejdet her i
Netanya, om hvad der skal gøres i fremtiden for de ældre, der allerede
kommer i Klubben i AMCHA og de mange, der er på venteliste.
Vi arrangerer sammen med dem forskellige kurser, hvor alle kan være
med. Da de ældre ikke har ret mange penge, har vi lovet at betale
lærere i de forskellige kurser i gymnastik, sang og musik, maling,
forskellige opgaver, som giver ”hjernegymnastik” og mange andre
spændende ting. Der vil være kurser hele dagen igennem, så meget
som de ældre kan klare. Jævnligt vil vi betale udflugter for alle i busser
til spændende steder, hvor de rigtig kan nyde fællesskabet og
madpakker med sodavand. Alle glæder sig rigtig meget, og alle ved, at
det er jer, der sammen med os gør alt dette muligt. De ældre har lavet
en hat og kasket til os, hvor der står: Stor kærlighed fra AMCHA i
Netanya.
De elsker at feste, synge og danse. På forsidebilledet kan I se og
fornemme glæden ved at synge. Til Purim er mange klædt ud som
dronning Esther, Mordokaj og Haman i Esthers bog. Nu, hvor landet er
truet igen fra Persiens (Irans) leder, beder mange om, at det onde må
blive afsløret, og fjenden besejret, så jøderne ikke igen skal lide. Vi kan
være med til som Esther at ”gå ind til kongen” og bede for dem.

Her sidder Peter sammen med en af psykiaterne i et af de 8 kontorer,
der nu er ialt på AMCHA. Der var 4 kontorer før, men nu kan dobbelt
så mange få hjælp og lægedom.

Et af de nyrenoverede områder med kontorer.

Her er en flok samlede til kursus i at bruge ”de grå hjerneceller” på
forskellige måder. De ældre elsker disse opgaver og hygger sig meget.

Her er vi med den fine hat og kasket, som de ældre har lavet til os.

Et andet glædeligt resultat
Som vi tidligere har fortalt, har dyrehaven, som blev lavet til børnene
på Geha psykiatriske børnehospital for over 16 år siden, gennemgået
en stor renovation, da den var helt nedslidt, og rævene sneg sig ind om
natten og dræbte de mange kæledyr. Nu er der bygget et solidt stakit
omkring haven, som derved også er blevet udvidet. Børnene har
plantet nye buske rundt langs stakittet udvendig. Både børnene og
dyrene trives bedre nu, og mange børn og unge får hjælp gennem
behandlingen i dyrehaven. Dyrehaven er altid blevet kaldt ”Perlen”. Nu
er der en hel række af lignende Perler rundt i Israel.
Inga, som havde visionen for denne form for behandling, går nu på
pension og har sat andre dygtige medarbejdere ind i opgaverne med at
passe haven og behandle børnene.
Det var en stor glæde og fornøjelse at besøge dem og se, hvor flot det
hele er blevet og møde de nye medarbejdere, som I ser sammen med
os på billedet her. Vi har lovet at hilse alle jer, der har været med til at
støtte projektet med renoveringen. Alle er meget taknemmelige og
glade. Vi havde nogle gode børnebøger med til børnene samt en af de
nye bibler til Inga.

Her er små glimt fra dyrehaven. På skiltet her står navnet på haven,
som er ”Perlen”. Børnene har plantet nye planter langs stakittet.

Den største glæde af alle!
Vore venner fra Bibelselskabet går daglig rundt på gader, torve og
strande og deler Guds ord ud til mennesker, som vil modtage dem. På
alle lørdage i december er der en by i det nordlige Israel, som åbner
byen for, at alle jøder, kristne og muslimer kan udstille deres varer på
borde i byens gader. Næsten alle gader bliver lavet om til ”gågader”, så
der ingen biler er. Over 250.000 jøder valfarter til dette område i
december. BS lavede en stor udstilling sammen med lokale
menigheder. Deres boder var fyldt med Bibler, Nye Testamenter, bøger
og DVDer på de sprog, der nu tales i Israel: Hebraisk, engelsk, arabisk,
russisk og andre sprog, og folk flokkedes omkring dem. Mange tog
imod skrifterne med glæde. Andre protesterede og fik derefter
lejlighed til at tale med de kristne om, hvad bøgerne indeholdt, og
derefter tog de alligevel bøgerne med hjem. Der blev sået en sæd, som
vi beder om må bære rige frugter. Vær med til at bede om, at ingen vil
glemme, hvad de hørte af Guds ord, sang og musik ved disse festivaler.

Ordet skal ud til verdens ende!
Vi er glade for, at mange nu overgiver sig til Jesus i Malawi, og vore
evangelister og pastorer går frem med stor frimodighed. Der bliver
meget brug for bibelskolen, vi hjælper at bygge dernede, og vi glæder
os, til den kan indvies i september. Der har været utrolig meget
modstand på alle måder for at få bygget: Myndigheder, tegninger,
devaluering af mynten dernede, et voldsomt regnvejr og mangel på
benzin. Men NU ER SPISESALEN OG KØKKENET FÆRDIGT! Containeren
er ankommet, men den kan endnu ikke komme ind til kirken, hvor den
skal stå, på grund af den voldsomme regn, som har gjort hele kirkens
grund blød og sumpet på trods af, at der er lavet dræn og grøfter
overalt. Men nu tror vi, regnen snart stopper, og vore venner kan gå
videre med at bygge sovesale til eleverne.
TAK kære venner for al jeres forbøn og støtte til vores arbejde i
Malawi og Israel. Vi er så taknemmelige for, at vi kan blive ved at være
med og se mennesker møde Evangeliet og blive forvandlede.
Vi er hjemme en del af marts og april og rejser derefter til Israel og
bliver til den 25.juni, om Gud vil. Vi får mange gæster, som I læser om
til sidst i bladet. GUD ER SÅ GOD!
Jeres

I kære forbedere for missionen!
Jeg vil gerne dele med jer, at jeg havde
en meget speciel oplevelse, sidst jeg
var i Israel. Pludselig en dag faldt Guds
Ånd på mig, og jeg følte helt klart, at
Gud kaldte mig til at gøre mere for
jøderne. Gud talte også til mig om at
rejse i Afrika, når Han kalder, og jeg
måtte af hele hjertet sige ja til Hans
kald. Jeg rejser i forvejen meget i
menighederne i Danmark og har samtidig regelmæssige besøg i Hospice, og i
Frelsens Hær hos de hjemløse samt på Psykiatriske hospitaler og fængsler. Jeg
elsker at synge for mennesker, som har det svært og dele min tro og glæde
overalt, hvor Gud åbner dørene. Netop i den forløbne måned har jeg oplevet, at
det bringer stor glæde, så folk, som er nedtrykte og deprimerede, begynder at
synge med, klappe og danse
Efter jeg har sagt ja til Guds kald, jeg fik i Israel, har jeg fået kald fra
menighederne i Malawi til at komme og synge og undervise i september.
Samtidig har jeg fået henvendelser om at synge på flere børneinstitutioner i
Israel og også fortælle og synge for de overlevende fra Holocaust. Det har jeg
sagt ja til!
I april måned rejser jeg sammen med to af mine medarbejdere i ”Håb for alle” til
Israel for at besøge alle dem, der ønsker besøg. Det er vidunderligt at få lov til at
bringe håb til alle og gøre mennesker glade.
Jeg fortæller jer om dette gennem mine forældres nyhedsblad, så der er rigtig
mange, der beder for os, når vi går med glædesbud fra Gud både i Danmark og i
udlandet. TAK, hvis I vil være med i bøn.
Er der nogen af jer, der vil støtte mine rejser, kan
gaver sendes gennem Betanias Ydre Missions
konto netbank nr. 9712 0741793075, eller giro
134 4218 mærket ”Håb for alle”.
Mange kærlige hilsener med tak også fra denne
lille dreng, som sammen med mange andre
cancerbørn får hjælp gennem vores arbejde.

Lena Løbner

Kære venner!
I det sidste års tid har vi set, hvordan
Gud åbner flere døre for vores tjeneste,
og vi har set mange mennesker blive
velsignet gennem undervisning og
rådgivning. Vi oplever en ny og
spændende tid foran os!
Dorrit har arbejdet med kvindearbejde
og fik sidste år lov til at styrke mange kvinder i Afrika gennem
undervisning, træning og helt praktiske ting, som at lære dem at
strikke og bage. Samtidig er der en gruppe herhjemme i Danmark, som
strikker og spreder Guds kærlighed til andre kvinder. Det er fantastisk
at se, hvordan det spreder kærlighed og glæde, og at hjerter knyttes
sammen i Guds kærlighed!
Jeg er lige kommet hjem fra Nigeria, hvor jeg havde mange møder og
så, hvordan menighederne blev styrket og sat i stand til at nå længere
ud! I år vil vi rejse til Tanzania, Etiopien, Kenya, Nepal, og Israel. Vi
beder om jeres forbøn for disse rejser, og at mange vil blive hjulpet og
styrket til at nå længere ud.
I Juni har vi planlagt at tage vores forstander, Morten og Anette
Patrzalek med til Israel. Vi skal besøge mor og far, og vi glæder os til at
vise dem arbejdet i Israel og besøge de mange venner og projekter, der
støttes af jer! Dorrit og Anette skal bl.a. også mødes med kvinderne i
Israel, og vi håber og tror på, at der bliver knyttet mange stærke bånd!
Vi sætter pris på jeres forbøn for os og vores familie!
Vores arbejde kan støttes gennem Betanias Ydremissions netbank
konto nr. 9712 0741793075 eller giro 134 4218 mærket ”Mission til
unåede”.
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.

