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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Hermed orienterings- og bedebrev fra Grønland sendt af Jens Sørensen. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 25. juni 2020 fra Grønland. 
 

Kære forbedere. 
En kærlig hilsen fra vore to menigheder i Grønland. Vi er taknemmelige for jeres forbøn ! 
 

Lidt fra Uummannaq: 
Ane Marie K. som leder menigheden, arbejder på børnehjemmet i Uummannaq. Der er mange 
udfordringer med børnene og de unge. Lige nu er hun på en 14 dags tur i fjeldet med dem. Bed om at 
det blive en velsignet tur for disse unge og at hun få kraft og styrke til at klare en så udfordrende 
opgave. 
Ane Marie har ønske om at komme på Bibelskole i Kolding her til efteråret. Vær med til at bede om, at 
der må kunne findes midler til dette, og at der må komme en afløser for hende i den periode, det kan 
være en fra de andre menigheder der oplever kaldet, eller en fra Danmark. 
Menigheden ønsker fortsat at komme i gang med børnearbejde, bed om at der må være overskud og 
kræfter til at komme i gang med arbejde blandt børnene. Bed om at der kommer de nødvendige 
medarbejdere. 
Bed også for Sara og Amalie som er med til at bære den lille menighed, bed om at evangeliet når ud i 
byen, og at flere må få lyst til at være med – ja blive frelst. 
 

Lidt fra Ilulissat: 
Menigheden skulle ha været vært for INO –konferencen i år, men den blev aflyst som så meget andet. 
Der bliver nu holdt en lille konference for de omkring liggende menigheder, der vil også blive holdt en 
samling i Upernavik her i eftersommeren, 
Vær også med til at bede for disse samlinger, at det må blive til velsignelse og styrke for de små 
menigheder i Nordgrønland 
Menigheden oplever at flere  nye kommer til kirken og her i foråret er der 15 der har ønsket at blive 
døbt, vær med til at takke for det, og bede om beskyttelse ind over deres liv. 
Vær fortsat med til at bede om at der er nye volontører der melder sig til rådighed for begge 
menigheder. 
 

Sender jer alle mange kærlige hilsener. 
På menighedernes vegne : Jens Sørensen. 
 
-------------------------------------------------------------- 

Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt 
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