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Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 3. december 2020 fra Father’s Home i 
Ghana. 

 

Kære venner af Father´s Home i Ghana! 
Ghana blev en selvstændig republik år 1960. Siden da har 16 forskellige præsidenter styret landet. 
Frem til 1981 blev de alle afsat via statskup, men fra midt i 90´erne har der været politisk stabilitet. Og 
nu skal der være valg igen. D. 7/12 2020 er der præsidentvalg i Ghana.  
På Father´s Home håber de, at Den nuværende præsident, Nana Akufo-Addo bliver genvalgt, da han 
har gjort meget godt for landet. Han har bl.a. haft fokus på at styrke det generelle uddannelsesniveau 
og har derfor gjort det gratis at gå i gymnasiet – oven i købet får de studerende et gratis måltid mad i 
løbet af skoledagen. Dette ses tydeligt i Father´s Homes regnskaber. Derudover har han bl.a. lukket 
ulovlig mineindustri, etableret en del nye arbejdspladser og arbejdet imod korruption i landet. Vi håber 
og beder. 
 
Derudover skriver Rosemond: 
Tak Gud for: 

• Det liv, han skænker til børnene, forældrene, ledelsen og vennerne til Father´s Home. 
• For vores danske venner og støtter. 
• For hans beskyttelse af vore liv og vore familiers og venners liv. 

 
Bed Gud om: 

• Guds beskyttelse af vore danske venner og deres familier mod Corona-virus i vintertiden. 
• Sikkerhed og beskyttelse for Francis og hans børn. 
• Guds beskyttelse af alle børn, unge, forældre og ledelse på Father´s Home mod al fare. 
• Fred før, under og efter præsidentvalget på mandag. 
• En behagelig og sikker rejse for Francis, når han vender tilbage til Ghana d. 4. januar. 

 
Tak for jeres trofaste forbøn, kære venner! 
Kh. Ghana-udvalget / Tina 



 
 
-------------------------------------------------------------- 
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt 
Missionsforbundets hjemmeside: http://www.missionsforbundet.dk/ - Missionsforbundets bankforb.: 
Reg.nr. 2374 konto nr. 0370110700 
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