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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Hermed et dejligt orienterings- og bedebrev fra Grønland sendt af Bent Fodgaard. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 19. november 2020 fra Grønland. 
 

Kære venner 
Monika fra menigheden i Ilulissat skriver disse dejlige nyheder.  
Takkeemner: Der har lige været dåb igen i menigheden, og i søndags kom der igen en af de 
unge, som gerne vil døbes. Han skal nu gennemgå undervisning om dåben. 
Og vi holder møder med de som er blevet døbt her i sommer, og lærer dem hvad Bibelen 
underviser om livet i Jesus Kristus. Det er dejligt at møde de nye mennesker der er blevet 
døbt og tale med dem om bibelen.  
Der er meget at takke Gud for. 
 
Bedeemner: Vi har nogle nye unge mennesker som er begyndt at komme til kirken. 
Bed om at Gud må bevare alle dem der kommer i kirken.  
Bed om at vi alle må få styrke fra Jesus Kristus, så vi må have kræfter til at møde alle de nye 
mennesker som kommer i kirken. 
Bed om at der må komme flere mænd til menigheden, for vi mangler mænd i tjeneste i 
menigheden. Bed om at Gud må oprejse mændene i kirken. 
 
Der er så meget at glæde sig over i de sidste breve vi har fået fra Ilulissat.  
Tak til Gud for Helligåndens virke. Bed om visdom og kræfter til nuværende ledere, og at 
nye stiller sig til rådighed. 
 
Bent Fodgaard 
Grønlandsudvalget 
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Dåb i Ilulissat 
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