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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Ghana.

Kære venner 
Hermed et inspirerende orienterings- og bedebrev fra Fathers Home udarbejdet af Tina Moelmer Jensen. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted  
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 28. januar 2021 fra Father’s Home i Ghana. 

 

Kære venner af Father´s Home 
Efter 10 måneders nedlukning pga. Covid-19 åbnede alle skoler og studiesteder i Ghana d. 18/1 2021. Også 
Father´s Home´s egen skole er lukket op, og nu er det ikke kun en førskole med børn fra vuggestue til 
0.klasse men en skole med 41 børn fra vuggestue til 2. klasse. Og skolens økonomi hænger sammen via de 
skolepenge, forældrene betaler. Det er en succes - historie! 
Fire af børnehjemmets børn, Vanessa, Ezekiel, Oscar og Rockson, er blevet flyttet fra Navy basic skole til 
FH´s egen skole, fordi den bedre kan imødekomme deres følelsesmæssige behov. 
Lordina, baby Nhyira og baby Adwoa begynder i førskolen til februar. Måske I kan huske Adwoa? Hun kom 
til FH, da hun var ca. 7 mdr., og hun havde brug for specialistbehandling, operation og særligt fodtøj, fordi 
hendes fødder og ben ikke var, som de skulle være. I næste uge skal Adwoa til kontrol hos specialisten 
igen, og FH håber, at hun nu er færdigbehandlet, kan bruge almindeligt fodtøj og lære at gå. Bed for 
Adwoa sammen med os. 
På FH glæder de sig over, at alle skolebørnene blev erklæret egnede til at rykke en klasse op. (På grund af 
covid-19 vil alle skoler i Ghana bruge de første 8 uger på evaluering og repetition, før de fortsætter med 
den nye klasses undervisning.) 
Alle de unge studerende er tilbage på deres universiteter. 
 
Bedeemner: 

1. Bed for et nyt år, hvor børnene og de unge kan fortsætte deres uddannelser. 
2. Tak Gud for en sikker rejse for Francis, som forlod Ghana i mandags. 
3. Bed Gud beskytte vores børn, unge mennesker, forældre og ledelse mod Covid-19. 
4. Bed Gud om styrke til forældrene, som drager omsorg for børnene. 

Tak for jeres forbøn, kære venner! 
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Billeder af Adwoa 

-------------------------------------------------------------- 
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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