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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. 12. december 2019 fra Father’s Home i Ghana. 
 

Kære Ghana-venner! 
Vi har modtaget følgende informationer fra Rosemond: 
I julen vil vi på Father´s Home holde julefest for alle vores børn og unge samt de unge i lokalområdet. Vi 
forventer at blive ca. 250 til festen. 
Derudover får vi en hel del gæster i juledagene, som kommer for at fejre fødselsdage og jul hos os for på 
den måde at støtte børnehjemmet ved at give børnene gode oplevelser og bespisning. 
Bed om sikkerhed, beskyttelse og velsignelser igennem alle aktiviteterne i juledagene. 
 

Father´s Home støtter nogle enker og har op til jul besøgt dem og givet dem ris, olie, toiletpapir, sæbe og 
drikkevarer. Hver person har fx fået 10 kg ris. Se billederne herunder, og bed for denne 
barmhjertighedstjeneste, som Father´s Home er trådt ind i. 
 

Vi takker Gud for et godt skolesemester, som slutter d. 19/12, når børnene går på juleferie. Bed om en 
god ferie for børn og lærere, så de alle kan vende tilbage med nye kræfter efter jul. 
 

I april skrev vi til jer om Elisabeth, en ung studerende, som var i risiko for at blive lam, hvis hun ikke fik en 
større rygoperation. Og I sendte generøst penge til Elisabeths operation – tak for det. Som sagen står nu, 
er ca. halvdelen af pengene anvendt til undersøgelser og behandlinger, og der er en sandsynlighed for, at 
hun helt kan undgå operationen. De resterende penge er låst til yderligere behandlinger. Bed for 
Elisabeth, at hun kan blive rask uden operation. 
 

Tak for trofast støtte og forbøn, kære venner! 
Kh. Ghana-udvalget/Tina 
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