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Kære venner  
Hermed et rigtig godt og inspirerende orienterings- og bedebrev fra Dorthe og Cornel i Rumænien.   
Guds fred   
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 27. februar 2020 fra Rumænien.  
 

Kære venner i Jesus Kristus 
 
En lille hilsen fra det rumænske hjørne, hvor der burde være vinter med kulde og masser af sne. Det er lidt 
mærkeligt at det sådan bliver væk, men måske meget godt for de mange fattige familier i vores område 
der bor i uisolerede huse med dårlige eller manglende varmekilder.  
 
Besøg i Norge og Italien 
Den første weekend i februar var Cornel og jeg en weekend  i Norge for at besøge Den Norske 
Missionskirkes dejlige menighed der. Vi havde et par fine dage der sammen med skønne mennesker, som 
har et stort og varmt hjerte for os og vores tjeneste i Rumænien. Et par uger efter fik vi så besøg af dem.  
Det var en stor gruppe konfirmander, de var 19 med ledere. Sammen med dem besøgte vi forskellige 
landsbyer i vores område, hvor evangeliet blev forkyndt til fattige i Caiuți, Mărcești og Poduri. Vi bad til 
frelse med mange og vi har oplevet at folk i Caiuti er meget åbne for Evangeliet. Vennerne fra Norge var 
også med på vores børne / teenagemøde, som vi har hver onsdag og en lille tur i saltminen blev det også 
til. Vores unge var meget glade for det.  
 
To dage efter at vores venner fra Norge rejste hjem igen skulle vi igen på farten. Denne gang skulle vi to 
dage til Italien hvor Cornel var inviteret til at tale i en italiensk menighed. Mange rumænere bor i Italien og 
flere medlemmer fra vores familie kommer i menigheden der. Et rumænsk ægtepar, som har kommet i 
menigheden i mange år, har besluttet at flytte tilbage til Rumænien og de ville gerne have nogen fra 
Rumænien på besøg til deres afskedsgudstjeneste.  
 
Tværkirkelige møder for kvinder 
I begyndelse af februar var det en stor glæde for vores menighed igen at afholde tværkirkeligt 
kvindemøde. Emnet var trofasthed". Jeg stod for undervisningen og generelt er der stor begejstring fra de 
fleste af de kvinder der kommer, dog kan vi mærke at for nogen af dem, som kommer fra andre 
menigheder er det lidt svært, når det ikke bliver holdt i deres egen menighed. Vi synes det er meget vigtig 
at vi står sammen i byen. Disse møder bliver holdt på skift i forskellige menigheder i byen.  
Vores gruppe kvinder mødes hver onsdag eftermiddag og det er en stor velsignelse.  
 
Barnevelsignelser og bryllup 
Det går rigtig godt i vores tjeneste. Inden for den sidste måneds tid har vi haft 2 barnevelsignelser i Poduri 
og en i Onesti. Vi glæder os over at der er begyndt at komme flere nye børnefamilier på vores 
gudstjenester. Der er også flere, der har valgt at følge Jesus. På søndag skal vi have bryllup igen i Poduri.  
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Familien Suraj, som vi har bygget hus for, har 8 børn og er aldrig blevet gift, vi opfordrer alle som har taget 
imod Jesus at lave om på deres livsstil og gifte sig officielt.  
Det havde været skønt, hvis den nye teltdug, som vi venter på fra Norge, var kommet, så den kunne sættes 
op. Men fordi Norge er udenfor EU er processen lidt længere, så vi får den nok først en gang i næste uge. 
Vi er meget taknemlige over at vores venner fra Norge var villige til at hjælpe os med en ny teltdug.  
  
Familien 
Vi har det godt alle fire, dog er Jonathan lidt sløj og har været hjemme fra skole et par dage. Vi glæder os 
over at vores to dejlige børn er blevet så store, at de sagtens har kunnet være alene hjemme og passe 
hund, mens vi har været både i Norge og Italien. Nu i marts skulle Cornel blive færdig med sin master ved 
Covinton Bible Institut og vi skulle alle sammen, også mor, far og Ulla fra Danmark, med til 
afslutningsceremonien, men pga. af den berygtede coronavirus er det hele desværre aflyst. Vi håber at det 
så kan blive til maj, hvis ikke hele Europa til den tid er blevet lagt helt ned af den nye virus. 
 
Bede emner 
Tak Gud for vennerne i Norge som har hjulpet menigheden i Poduri med en ny teltdug, den bliver til stor 
velsignelse for mange i landsbyen. 
Tak Gud for muligheden for at rejse til Norge og Italien for at forkynde Guds Ord og informere om 
arbejdet. Vi er meget taknemlige for alle disse kontakter. 
Tak Gud for de evangeliske møder i Caiuti, Mărcești og Poduri, Guds Ord blev plantet i mange hjerter. Bed 
for alle som har valgt at følge Jesus.  
Bed for os som familie at Gud forsat må holde sin stærke hånd over os hver eneste dag.  
 
De kærligste hilsner med ønske om Guds rige velsignelse 
 
Dorthe og Cornel 

 
Ungdomsmøde i Onesti 
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Evangelisk møde i Caiuti 

 
Kvindemøde i Onesti 
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