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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 30. marts 2020 11:13
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Burmesiske flygtninge i Mae La.

Kære venner 
Jeg håber, at I har det godt. Må Gud hjælpe os i disse specielle dage. 
Normalt skriver jeg til vore internationale venner nogle dage før udsendelse af bedebrev. Denne gang 
kontaktede jeg Dr. Alwyn, bibelskolen i Mae La flygtningelejr.  
Jeg havde knapt trykket send, før nedennævnte bedeemner strømmede ind. Derfor udsender jeg 
bedebrevet nogle dage før jeg plejer. 
Bibelskolen, som ligger i et hjørne af flygtningelejren Mae La, har ca. 500 teologistuderende. De er særligt 
bekymrede, da flygtningelejren jo slet ikke har noget, der ligner vores sundhedssystem. 
Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 30. marts 2020 fra flygtningelejren i Mae La.   
  
Kære venner 
Jeg håber I har det godt. 
Vi har virkelig brug for jeres støtte i bøn 
 
Bedeemner: 
1.Bed for situationen i flygtningelejren. Hvis der sker noget her i lejen, vil det blive et stort livstruende problem for 
flygtningene.  
2. Lejren er lukket ned i en måned på grund af corona. 
3. Bed for skoleåret 2020-2021. Vi ved ikke, hvornår vi kan påbegynde skoleåret. Det afhænger af situationen. 
4. Bed for de interne flygtninge i Karen-staten i Burma. Der er mere end 3000 landsbybeboere, som er flygtet til 
junglen, på grund af at det burmesiske militær har angrebet deres område i 2019-2020. 
5. Bed for eksamensafslutningen for vores studerende dette år. De kan ikke tage tilbage til deres hjemsted endnu. 
De skal blive i lejren indtil corona-situationen bliver normal 
6. Bed for vores missionsarbejde her i flygtningelejren. Bed, at Gud vil befri os for corona. 
 
Tak for at bede for og arbejde sammen med os.  
Alwyn 
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-------------------------------------------------------------- 
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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