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Kære venner 
Så er der en rigtig spændende og opmuntrende rapport fra Peter Götz.  
Guds fred og alt godt 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 23. august 2019 fra fængselsmissionen i Udon Thani, Thailand. 
 
Kontakten mellem Fredens Stemme og fængslet i Udon Thani, hvor Somwang er fængselspræst, er fortsat meget 
god og varm. En gruppe medarbejdere fra mediecenteret samt lederen, Jariya, tog i begyndelsen af august til det 
store fængsel for at støtte Somwang i hans ihærdige indsats og for at holde et arrangement for en gruppe fanger. 
Denne gang var 200 fanger samlet hvor ca. halvdelen var kristne. Med sang, forkyndelse, almindelige opmuntringer 
og uddeling af en særlig slags kager blev det til en meget vellykket formiddag, fortæller Jariya.  
Da det netop var mors dag, (12. august) blev dette også taget med ind i programmet og flere af fangerne delte deres 
vidnesbyrd om, hvad deres mødre havde betydet for dem. 
Om eftermiddagen tog Fredens Stemme til fængslet i Nong Kai, en times kørsel fra Udon Thani, hvor Somwang også 
er begyndt at være fængselspræst. Dette besøg var for at etablere en god relation mellem Fredens Stemme og 
fængslets ledelse og for at yde opbakning til Somwang. Gode relationer er Alfa og Omega i Thailand. 
Ledelsen havde en direkte opfordring til Fredens Stemme om det var muligt at rejse penge til nogle shelters 
(halvtag), så kvinderne der arbejder med forskelligt håndarbejde, kan sidde i skygge med dette. Det vil blive taget 
med i vores fremtidige planer. 
 
Det virker som om Gud åbner døre for os på disse felter i øjeblikket. I november vil Neel og Peter Götz besøge begge 
fængsler og gøre hvad de kan for at opmuntre Somwang og styrke hans indsats. 
 
Tak for forbøn  
 for hver enkelt fange, der har givet sit liv til Gud og som skal holde fast i denne beslutning 
 for Somwang, der med stor entusiasme forkynder evangeliet i begge fængsler 
 for Fredens Stemme, der overvejer at skabe særlige programmer for dem, der er kommet til tro, men de var i 

fængslet og som nu er på vej ud 
 for en fortsat god relation mellem Fredens Stemme og fængslerne. Det er forudsætningen for at vi fortsat kan 

komme ind og fortælle de gode nyheder.  
 
Foto: Jariya prædiker i fængslet i Udon Thani. 
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Det er en ualmindelig stor anledning vi har i disse to fængsler, hvor længslen efter et nyt og bedre liv naturligvis er 
 
Thailandsudvalget v/ Peter Götz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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