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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 24. juni 2021 22:20
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Hjælpearbejde i Burma.

Kære venner 
Peter Götz, formand for Thailandsudvalget, har sendt dette alvorlige bedebrev vedr. hjælpearbejdet i 
Burma. 
Det er forfærdeligt, hvad der sker i Burma i øjeblikket. 
Vi må bede om Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 24. juni 2021 vedr. hjælpearbejdet i Burma (Myanmar).   
 
Flygtningelejren i Mae La sender nu teams ud i skovene omkring grænsen mellem Myanmar og Thailand, hvor der 
befinder sig en masse illegale flygtninge. Familier med både børn og gamle, der er fordrevet af den burmesiske hær. 
De er illegale, fordi Thailand ikke vil tage imod dem med den begrundelse at de ikke vil have Covid19 spredt den vej. 
Der er god grund til at tro at der også er politiske årsager. 
 
Angelina, der er leder af KWEG arbejdet som vi er involveret i med støtte fra Danida og med støtte til ’Udsatte 
kvinder’, har måttet forlade Myanmar, fordi hun ’arbejder sammen’ med udenlandske organisationer og derfor er 
uønsket. Hun er ret og slet ’flygtet’ til Thailand, mens hendes mand og store søn er blevet tilbage i Myanmar. 
 
Merry og Immanuel et dansk/thailandsk par, der først landede i Yangon hos Eden, men nu de seneste 1½ år har 
boet i Mandalay og oprettet en organisation, de kalder Always Hope har også af sikkerhedsgrunde forladt Myanmar 
og bor for tiden hos Merrys forældre i Chiang Mai. 
 
Tak fordi du vil huske disse i dine bønner: 
- Vores venner i flygtningelejren der forsøger at hjælpe ude i de store skove 
- Angelina, der af frygt for at blive fængslet er taget til Thailand 
- Merry og Immanuel, der foruden at måtte rejse, også venter deres fjerde barn. 
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Syg gammel kvinde på et liggeunderlag i skovbunden 
Hun får væske fra en drop-pose sat op på en træpind 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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