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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 31. oktober 2019 14:20
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Ghana.

Kære venner 
Hermed et rigtig godt orienterings- og bedebrev fra Fathers Home udarbejdet af Tina Moelmer Jensen. 
Guds fred og alt godt 
Ingolf Bjørsted  
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 31. oktober 2019 fra Father’s Home i Ghana. 
 

Kære Ghana-venner! 
Vi har fra Rosemond modtaget følgende informationer: 
Børnene og forældrene på Anto har det godt. De har gode hverdage sammen. Bed Gud fortsat beskytte og 
velsigne dem. 
 
De unge, som færdiggjorde deres ”National service” i sommer har stadig ikke fundet arbejde. De har sendt 
ansøgninger til forskellige steder, så vi beder Gud åbne dørene for dem. Vær med til at bede for disse 
dygtige unge mennesker, at de må få jobs, hvor de kan gøre en forskel for deres land. 
 
I deres jordbrug har de for nyligt høstet majs, og de har plantet kål og gulerødder, som de kan høste i 
november samt Kassava, som kan høstes i januar. Tak Gud for majs-høsten og bed om frugtbare marker 
fortsat, så de kan få sund mad til børnene og penge fra grøntsagssalg på markedet. 
 
Det går godt med før-skolen, som nu har 25 elever og 7 ansatte. 12 af disse børn bor på Anto, resten er 
”udefra”. Børnene ankommer glade til skolen hver dag, og de har lært meget indtil nu. Bed Gud sende 
flere børn til skolen, der har plads til max. 50 børn. 
 
Og bed for de unge studerende, at de må blive dygtige og nå deres mål. 
 
Tak for et vellykket volontørophold for vores to volontører, Mette og Nadia, som i skrivende stund er på 
vej hjem til Danmark. 
 
Tak for jeres trofaste forbøn, kære venner! 
 
Kh. Ghana-udvalget (Tina) 
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Madam Grace underviser børnene. 

-------------------------------------------------------------- 
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt 
Missionsforbundets hjemmeside: http://www.missionsforbundet.dk/ - Missionsforbundets bankforb.: Reg.nr. 2374 
konto nr. 0370110700 
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