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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 9. januar 2020 17:23
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Rumænien.

Kære venner  
Jeg håber I er kommet godt ind i det nye år. 
Hermed et rigtig godt og inspirerende orienterings- og bedebrev fra Dorthe og Cornel i 
Rumænien.   
Med ønsket om Guds velsignelse  
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 9. januar 2020 fra Rumænien.  
 

Kære venner I Jesus Kristus 
Det er med stor glæde vi sender jer denne hilsen. Tusind tak for den store støtte og opbakning vi 
har fået fra jer i 2019, det har været et år med mange udfordringer men også mange velsignelser. 
Vi har det godt som familie og glæder os rigtig meget til at tjene Gud i det nye år. 
  
Håb for familien Carpinis 
Kort før Jul har vi hjulpet en meget fattige familie, som bor i udkanten af Onesti. Det er meget 
svært at forstille sig at nogen, som kommer i vores menighed, er så fattige. De bor i et værelse i 
et meget dårligt hus, som var næsten tomt. Det eneste de havde var en meget dårlig seng og en 
snavset dyne på gulvet, hvor forældrene sov. Ingen af forældrene har arbejde og de har to børn 
som går i skole og skal forsørges hver dag. Samme dag, som vi besøgte dem, satte vi noget i gang 
for at hjælpe med istandsættelse af værelset og vi har skaffet de nødvendige ting som senge, dyner, 
madrasser, etc. så de kunne få bedre forhold. Det var den bedste julegave de kunne få. Familien 
takker af hele hjertet for hjælpen.  
  
Julefester for 800 børn 
December har været en meget travl måned for os. Vi har holdt julefester for over 800 børn i Onești 
og andre steder i vores område. En dejlige gruppe unge fra vores menighed i Onești og andre 
steder i området har hjulpet os med mange praktiske ting, så dette projekt kunne blive en succes. 
Mange har hørt Evangeliet og taget imod Jesus som deres personlige Frelser. Vi har holdt 
julefester 9 forskellige steder: Onești, Poduri, Peceneaga Tulcea, Tg Ocna, Conț, Sanduleni, 
Balaneasa, Mărcesti og Albele. Alle børnene har fået en julegave som vi er meget taknemlige for. 
Hundrede af børn og voksne har hørt budskabet om Jesus Kristus og Guds Ord er blevet plantet i 
mange hjerter.  
  
Klik på link for video fra julefest i Onești:  https://www.youtube.com/watch?v=gGcDV3oJZlAog 
Poduri: https://www.youtube.com/watch?v=iSfaiZnNZnQ 
Her video fra julefest i landsbyen 
Mărcești: https://www.youtube.com/watch?v=NvdfaoOtDewog Tg 
Ocna https://www.youtube.com/watch?v=H4_u6IisjWg 
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Vi har haft to store julearrangementer i Onești med nogle fantastiske sangere fra Speranța 
gruppen, en meget kendt gruppe i Rumænien. Vi har også haft nogle spændende forkyndere. 
Vores lokale har været helt fyldt med over 200 mennesker, mange af dem kom for første gang. 
Det er vigtigt at vi bliver synlige i byen og er en velsignelse for mange i vores område. Vi har et 
godt lokale som kan rumme mange mennesker, hvilket vi er meget glade og taknemlige for.  
  
Teltet i Poduri 
Vi har en meget stor udfordring i Poduri og vil gerne informere jer om denne akutte situation. 
Nytårsaften var der en stor storm i Poduri og teltet som er meget slidt kunne ikke holde. Teltdugen 
som havde mange huller i forvejen blev revet i stykker fra øverst til nederst og man kunne ikke 
gøre noget. Tidligt næste morgen var min bror Dorel og Alin (lederen fra Poduri) der for at se 
hvad der kan gøres. De har fundet et andet stykke dug og har repareret der hvor det blev ødelagt. 
Det er kun en midlertidig løsning, som ikke kan klare ret megen blæst eller sne, og teltet kan når 
som helst blæse helt i stykker. Der er ingen problem med selve konstruktionen, kun teltdugen. Vi 
har taget kontakt med vennerne i Norge og det er muligt at de vil hjælpe os med en ny teltdug.  
  
Bedeemner 
Tak Gud for nogle fantastiske julefester hvor mange børn og voksne har hørt Evangeliet.  
Bed for situationen med teltet i Poduri at vi finder en god løsning på det. 
Bed for beskyttelse for os som familie, Guds ledelse i arbejdet og åbne døre i det nye år. 
Bed for de mange familier, som har det svært i løbet af vinteren og vi gerne vil hjælpe. 
  
Vi ønsker jer alle alt det bedste og Guds rige velsignelse i det nye år! 
  
De kærligste hilsner, Dorthe og Cornel 

 

 
Julefest ti Tg Ocna                                                                                Julefest i Cont 
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Julefest i Onesti                                                                                                                 Teltet i Poduri 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
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