
1

e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 17. oktober 2019 22:36
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Hermed et indtrængende orienterings- og bedebrev fra Grønland. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 17. oktober 2019 fra Grønland. 
 

Her følger sidste nyt fra Missionsforbundets nordligste missionsfelt. 
Vær med til at bede for menighederne i Grønland, og specielt for børne og ungdomsarbejdet. Der 
er et stort ønske om at bringe Evangeliet til byen, og det gælder ikke mindst børnene og de unge. 
Desværre mangler der lige nu medarbejdere til dette område, og derfor vær med til at bede om at 
de som nu står med opgaven, får visdom og kræfter til indsatsen.  
 
Samarbejde ophørt i Grønland ( kopi af nyhedsbrevet fra Missionsforbundet) 
På Sommerstævnets missionseftermiddag blev der præsenteret et ungt par, Amanda og Anfinn 
Helmsdal, der få dage efter stævnet rejste til Ilulissat for at være voluntører i menigheden 
deroppe. Parret har naturligvis forud været i grundig dialog med Grønlandsudvalget, som med stor 
glæde sendte dem afsted. Desværre udviklede deres tjeneste sig ikke som forventet, idet det viste 
sig efter deres ankomst til Ilulissat, at de var meget optaget af nogle teologiske synspunkter, som 
ikke harmonerer med menigheden i Ilullissat og heller ikke med Det Danske Missionsforbund. 
Efter grundig dialog og forsøg på at nå hinanden er konklusionen blevet, at samarbejdet er 
ophørt, og det unge par er tilbage i Danmark. Vi er glade for at have lært Amanda og Anfinn at 
kende, og ønsker dem alt det bedste og Guds velsignelse over deres fremtid.  
 
Besøg i Ilulissat og i INO kirkerne lederstævne. 
I perioden fra d. 23 okt. – 4. nov., vil missionsforstander John Nielsen og Bent Fodgaard fra 
Grønlandsudvalget være på besøg i Grønland. Der skal afholdes ledermøde, og være 
undervisning i menigheden. Derudover skal John Nielsen undervise på lederstævnet, som 
afholdes i Sisimiut fra d. 30. okt – 3. nov. og der kommer deltagere fra alle INO kirker i Grønland.  
 
Bed for INO kirkerne, at de må opleve Helligåndens ledelse ind for nogle vigtige beslutninger i det 
fremtidige arbejde i hele Grønland, og de må finde gode løsninger der bringer håb til familierne, som 
oplever misbrug, incest og svigt i hverdagen. 
 
Kærlig hilsen 
Bent Fodgaard 
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Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
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