
1

e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 19. marts 2020 22:15
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fredens Stemme

Kære venner 
Så er der et indtrængende orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemme. De er stærkt påvirket af Corona 
virus, ligesom vi er det i Danmark. Mon ikke vi alle på en særlig måde er i bøn til Gud i disse dage. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 19. marts 2020 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 

Kære venner 
 
Hilsener fra Fredens Stemme, Thailand, et af de lande i verden hvor folk lever i frygt og bæven for 
Coronavirus COVID 19. Jeg håber, at I alle har det godt og er under Guds beskyttelse. Vi har jer altid i vores 
bønner. Den kritiske situation med Coronavirus gør os bekymrede som alle andre. Tak til Gud, at vores status 
stadig ikke er meget kritisk. Jeg går ud fra, at I følger opdateringerne af nyhederne tæt. Dette bedebrev må 
fokusere på bøn for situationen i alle lande og alle folk i verden.  
 
 
1. Bed om Guds beskyttelse over folk I hele verden: Bed om Guds 

beskyttelse og nåde i denne situation. “Herren er vores tilflugt”, på grund 
af Hans beskyttelse må intet ondt overvælde alle folk, eller nogen sygdom 
komme os nær hvor vi er. Må Han sende sine engle til at vejlede alle 
mennesker på Hans måde. Må Gud helbrede de syge og give visdom til 
myndigheder og sundhedspersonale i alle lande, at de kan håndtere 
situationen og finde veje til at stoppe spredningen af coronavirus. 

 
 
 
 
2. Bed for Fredens Stemmes stab: På Fredens 
Stemme følger vi instruktionerne fra regeringen 
og sundhedsministeriet omhyggeligt. Vi behøver 
hver dag at gøre en indsats for at modvirke 
spredningen af sygdom i åndedrætssystemet. Vi 
afstår fra tæt kontakt med folk som er syge, 
bruger ansigtsmaske o.s.v. Alle områder på Fredens Stemme er blevet rengjort og 
desinficeret af staben. Hvordan stopper vi spredningen af virus? Ingen kan svare på dette 

spørgsmål i øjeblikket. Bed for vores helbred og om Guds visdom til at håndtere og fortsætte Fredens Stemmes 
arbejde effektivt gennem disse dage.  

 
 

3. Bed for Fredens Stemmes studier og indtægt: Den thailandske regering har bekendtgjort, at i Bangkok og alle 
provinser i Thailand inklusive Chiang Mai er der behov for, at mange folk stopper med deres arbejde og med at 
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gå ud. Regeringen har behov for et godt samarbejde herom i perioden 18. marts – 30. april. Fredens Stemme har 
behov for god beskyttelse af studierne, så alle studier er tidsbegrænset lukket for alle udefra kommende. Fredens 
Stemme boghandel er også lukket i denne periode. Fredens Stemme må også annullere og udsætte adskillige 
opgaver for udefra kommende, som bruger studierne. Fredens Stemme producerer nu udelukkende opgaver, som 
bruger Fredens Stemmes ansatte medarbejdere, så vi kan kontrollere og drage omsorg for vores helbred. Bed om 
at denne situation ikke skal vare for længe.  

 
4. Bed for nye Fredens Stemme projekter i 2020: Jeg har i begyndelsen af marts foreslået et nyt, stort projekt til en 

donor. Denne donor var meget tilfreds med vores projekter, ”Voice of Wisdom”, og ”Count the Blessings”. 
Projektlederen havde planlagt at besøge Fredens Stemme denne gang, og det forlyder, at han forventer at 
fortsætte med det nye projekt. Men COVID 19 er pludselig kommet, så han undskylder og foreslår at udskyde 
forslaget om det nye projekt. Bed for dette nye projekt ”THE SHARING LOVE”. Bed, at Gud vil åbne døren for Hans 
mission, Fredens Stemme. 

 
Til slut vil jeg give min hjertelige tak til Missionsforbundet og specielt Thailandsudvalget for deres 
engagement og trofaste støtte til Fredens Stemme som en del af Guds rige i Thailand 
 
I Kristi kærlighed 
Jariya Sornmayura 
Direktør, Fredens Stemme  
 
-------------------------------------------------------------- 
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 
 
This email has been scanned by BullGuard antivirus protection. 
For more info visit www.bullguard.com 


