
1

e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 20. maj 2021 09:06
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. 20. maj 2021 fra Grønland. 
 

Kære venner  
Der er brug for at bede om beskyttelse af befolkningen som bor i Uummannaq området. 
Iflg. myndighederne er der stor risiko for, at der vil blive et bjergskred, som i værste tilfælde 
kan forårsage flodbølge, der kan ødelægge både bygder og dele af byen Uummannaq. Vær 
med i bøn for området. 
 

Bed for menigheden, at de må få kræfter til at nå byens befolkning med håb og tro på Gud 
som frelser og beskytter. Bed for Kirsten Poulsen, som er rejst fra Ilulissat for at hjælpe 
menigheden i Uummannaq en kort periode. Bed for Amalie som står meget alene i denne 
periode, hvor Ane Marie Kristiansen er på højskole i Danmark. 
 

For begge menigheder, både i Ilulissat og Uummannaq, vær med til at bede om at flere vil 
stille sig til rådighed som ledere. I en tid med mange nye i menigheden, er der behov for at 
ledelsen formår at undervise og drage omsorg for menighedens medlemmer. 
 

I sidste uge, har der været dåb igen. Denne gang er der 3 der er blevet døbt, så der nu er 
mere end 15 der er blevet døbt det sidste år. 
Bed om, at menigheden må formå at nå børnefamilierne med Evangeliet.  
 

Mounika Jerimiassen er i denne uge på rigshospitalet for at blive opereret. Bed om at Gud 
vil styre lægerne, så operationen lykkes.  
 

Vær med til at takke for at Grønland er blevet beskyttet imod Covid 19. 
 

På vegne af menighederne i Grønland. 
Bent Fodgaard 
Formand for grønlandsudvalget. 
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Bjerget ved Uummannaq 

 

 
Fra menigheden i Ilulissat 

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