
Tak for  
din støtte

Du kan overføre din gave til: 

Reg.: 2374 Konto: 0370110700 

Mærkes: Fredens Stemme, 

Fængsel, Flygtningelejr eller 

Myanmar

Mission  
i Thailand 

og Myanmar

Vi ser det som en vigtig 
opgave at støtte disse 
mennesker, mens de 
venter på at kunne 
vende tilbage til 
deres eget land. Men 
trods et nyt regime 
er der stadig lang vej 
igen for dem.

Myanmar
I Myanmar - tidligere Burma – 
samarbejder vi med en NGO gruppe, 
Karen Women Empowerment Group 
- KWEG. Sammen med dem, støtter vi 
små landsbyer og samfund til at finde 
den gode hverdag igen efter mange 
års grusomme oplevelser med lands-
byer der blev brændt ned, drab og 
voldtægter. 
Med støtte fra Dansk Missionsråds 

Udviklingsafdeling er vi løbende 
i gang med større og 

mindre 

projekter, så som mi-
krolån, oprettelse af 

’selvhjælpsgrupper’, un-
dervisning på små soldrevne 

lydafspillere. Disse afspillere bliver 
indspillet på Fredens Stemme i Thai-
land og distribueret via kirker og 
landsbyledere.

Mere information:
Det Danske Missionsforbund
Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde
E-mail: sekretariat@missionsforbundet.dk
Tlf.: 6614 8331 - www.missionsforbundet.dk Det Danske Missionsforbund
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Mediecenteret 
Fredens Stemme

Undervisning
På Fredens Stemme indspilles også en 
mængde små soldrevne lydafspillere. 
Indholdet spænder vidt fra musik, over 
bibelundervisning til budskaber om 
forsoning og fred til brug i Myanmar.

Count the Blessings
For en buddhist, som der er flest af i 
Thailand, afgøres livet ens af karma. 
Som modvægt til denne indstilling 
satser Fredens Stemme i denne tid på 
programmer, der peger på forståelsen 
af, at der bag ethvert menneske står en 

kærlig Gud, der vil os det bedste – og at 
vores skæbne ikke er afhængig af vores 
karma men af Guds kærlighed.

Udon Thani
For nogle år tilbage sad Somwang i det 
store statsfængsel i Udon Thani og lyt-
tede på sin lille radio til en udsendelse 
fra Fredens Stemme. Han blev inte-
resseret, og skrev til Fredens Stemme 
om at få tilsendt et korrespondance-
kursus.  Igennem det kursus lærte han 
om Guds kærlighed og den kristne tro, 
og det blev begyndelsen til en helt ny 
tilværelse for Somwang.

Han startede en studiegruppe i fængs-
let. Den voksede og tog form som en 
menighed med gudstjenester osv. Efter 
sin løsladelse er Somwang blevet fæng-
selspræst og støttes 
økonomisk fra 
Danmark.

Mae La -  
flygtningelejren
Karénfolket, en 
etnisk gruppe, på 
ca. 5 mio. i Myan-
mar, var under mili-
tærregimet i Myanmar 
et stærkt forfulgt folkeslag i 
lighed med mange andre etniske grup-
per i Myanmar. 

Det skabte store flygtningestrømme, 
der tilbage i 1980’erne etablerede sig i 
lejre på den Thailandske side af græn-
sen mellem Thailand og Myanmar. Èn 
af disse lejre ligger i Mae La og rumme-
de officielt, da den var størst, omkring 
50.000 mennesker – uofficielt mange 
flere.

I mere end 20 år har vi haft kontakt 
med ledere i et afsnit af denne lejr. 
Her har en bibelskolelærer fra Ran-
goon haft held og visdom til at oprette 
børnehjem, børnehaver, skoler for alle 
aldre og en bibelskole. Der er også et 
hjem for voksne, der var blevet lemlæ-
stet af landminer.

Fredens Stemmes radioprogrammer høres hver dag fra en lang række lokale 
radiostationer i Thailand. 150 stationer er registrerede som brugere af medie-
centerets programmer. Til sammen dækker de hovedparten af Thailands pro-
vinser. Vi anslår, at mindst 1 million mennesker dagligt lytter til udsendelserne.

Somwang taler ved en fængselsgudstjeneste i 
Udon Thani. Til højre, Somwang og Viggo Søgaard


