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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fængselsmission m.m. i Thailand.

Kære venner 
Jeg vil ønske jer en god Kr. Himmelfartsdag. 
Ugens alvorlige bedebrev er fra Thailandsudvalget v/Peter Götz.  
Guds fred og alt godt 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 13. maj 2021 fra fængselsmission m.m. i Thailand. 
 

Thailand oplever nu sin tredje bølge af Covid-19 pandemien og den er tilsyneladende værre og mere omsiggribende 
end de to første. 
Det betyder at vores fængselsarbejde med Somwang som missionær, der var begyndt at fungere sidste efterår og 
ind i det nye år nu igen er på ’stand by’. 
 
Fængslet i Nong Khai 
Den overdækning af et gård område, som vi har planlagt at støtte opbygningen af i Nong Khai er stadig på 
tegnebrættet, og for så vidt godkendt, men da burokratiet er omfattende i landet og da kontorerne nu igen er lukket 
ned venter vi fremdeles på den endelig tilladelse – og derefter på så meget åbning af samfundet at materialerne kan 
købes ind og arbejdet gå i gang. Det bliver under ledelse af Somwang. 
 
Fredens Stemme 
Den seneste information fra mediecenteret, Fredens Stemme, er lidt nedslående læsning. Lederen, Dr. Jariya skriver: 
Situationen bliver værre dag for dag, hvilket bl.a. skyldes, at Thai regeringen ikke kan håndtere situationen angående 
vaccinerne. Der er stadig meget få thailændere der er vaccineret. De fleste har fået en vaccine, der hedder SINOVAC. 
Den har store bivirkninger, så folk må søge læge. Dette gør folk bange for at blive vaccineret. Der er et meget varmt 
tema i Thailand lige nu. Vi takker Gud for at Fredens Stemmes stab har klaret sig fri indtil nu, for ellers skulle vi have 
lukket det hele i mindst 14 dage. 
 
Fredens Stemme er helt lukket af for alle, der normalt kommer ind for at bruge studierne, købe bøger, osv. De 
deltidsansatte kan ikke komme ind – kun den faste stab på 7 personer. Visse udsendelser bliver nu derfor 
genudsendt. 
 
Tak fordi du vil være med i bøn for: 
 Det thailandske folk som helhed, at myndighederne må finde vej igennem til gode løsninger, der kan bremse 

smitten og sætte gang i en god vaccine model. 
 Somwang, der er knyttet til fængslerne i Udon Thani og Nong Khai 
 Situationen på Fredens Stemme, der lige nu er presset på mange måder, naturligvis også økonomisk. 
 Tak fremdeles for alle dem, der ude i landet hører Fredens Stemmes udsendelser der i denne tid bliver kaldt 

Håbets Stemme 
 
For Thailand/Myanmar udvalget 
Peter Götz 
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Fredens Stemme glæder sig til at kunne åbne boghandlen igen. 

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