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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 12. marts 2020 17:00
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Midt i corona-krisen sendes hermed et inspirerende orienterings- og bedebrev fra Grønland 
sendt af Bent Fodgaard. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 12. marts 2020 fra Grønland. 

 
 

Hermed følger en kærlig hilsen fra menighederne i Ilulissat og Uummannaq. 
Der har været afholdt årsmøde begge steder, og de bad mig hilse og takke for al den støtte de modtager 
fra Det danske Missionsforbund.  
Jeg har fået lov at møde disse dejlige brødre og søstre der kommer i menighederne, og glæder mig over, at 
de kæmper for at bringe Evangeliet ud til deres byer. Men ofte kan mismodet komme til dem, når 
resultaterne udebliver.  
 
Tak for lederne, at de må have visdom til at lede i ydmyghed efter Guds vilje. 
Vær med til at bede for dem om udholdenhed, og at Helligånden vil lede dem i deres opgaver. At virke i tro 
på, at det er Guds kirke, og det Helligånden der overbeviser mennesker om, at Gud er en virkelighed. 
 
Menigheden i Ilulissat, har netop besluttet at indføre bønnevandringer rundt omkring i byen. De mødes 
ved byens sportshal, og derfra fordeler de sig rundt i byen. Bed om de må have udholdenhed i deres 
beslutning. 
Tak for de mange nye jeg har mødt denne gang. Må de bevare troen i deres hjerter, og lade Jesus være 
Herre i deres liv. 
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Jeg fik lov at være med i byens fængsel, hvor en gruppe fra menigheden sang lovsange og underviste om at 
Gud er en virkelighed, og ønsker at vise sin nåde mod alle. Fantastisk at se hvordan de tager både 
lovsangen og Guds ord til sig.  
Tak Gud for nåde og tilgivelse til os alle. 
 
Bent Fodgaard 
Pt. Grønland 
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