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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Hermed et godt orienterings- og bedebrev fra Grønlandsudvalgets formand, Bent Fodgaard. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 1. juli 2021 fra Grønland. 
 

Kære venner  
Sommerhilsen fra Grønland. 
Nu skinner solen i døgnets 24 timer. Ferien er startet for manges vedkommende, og fjeldturene lokker, og 
dermed også tid for menighederne at tage på lejr. 
Det er en dejlig tid, men også en tid som sætter sit præg på gudstjenesterne mv.  
Uummannaq: 
Ane Marie Kristiansen er nu vent tilbage til Uummannaq.  
Tak for støtte til hendes ophold her i Danmark, hvor hun har oplevet at Gud taler til hende. 
Bed for hende, at hun må opleve at finde sin plads som leder igen. Bed for hendes arbejde på 
børnehjemmet, at hun får en god indgang der igen. 
Bed om at lederskabet må finde sammen, og de må opleve Helligåndens ledelse i deres arbejde. 
Ilulissat. 
Der er stadig stort fremmøde til menighedens samlinger. 
Bed for fællesskabet, at de må holde sammen, og støtte hinanden i at nå byen med Evangeliet. 
Bed om beskyttelse, når de tager på tur med familierne til hytten. 
Bed stadig for de nye som har taget imod Jesus, at troen må vokse i deres hjerter. 
Vær med til at bede om nye kræfter til ledelsen, og visdom til dem som stiller sig til rådighed. Bed om 
enighed indbyrdes i menighederne 
 
I Grønland er der fortsat godt styr på Covid 19. Tak Gud for beskyttelse også i fremtiden. 
På vegne af menighederne i Ilulissat og Uummannaq. 
 
Bent Fodgaard 
Formand for grønlandsudvalget 

 



2

 
 

 
 

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

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 
 
This email has been scanned by BullGuard antivirus protection. 
For more info visit www.bullguard.com 


