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Kære venner 
Hermed et rigtig godt orienterings- og bedebrev fra Fathers Home udarbejdet af Tina Moelmer Jensen. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted  
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 4. november fra Father’s Home i Ghana. 

Kære venner af Father´s Home 
Tak fordi I er med til at bede for vores gode venner i Ghana og for det store arbejde de står i med at 
velsigne børn, unge og enker i deres land. Father´s Home har eksisteret i 20 år, og i de år har de været i 
stadig udvikling for at kunne bidrage mere og mere til en god udvikling i deres lokalsamfund. 
I dette bedebrev glæder vi os sammen med dem over, at den nye bygning, som de efterhånden i nogle år 
har bygget på i Anto, står færdig. Se fotos. 
I stueplan er der vaskerum med vaskemaskine og tørresnore. Før de fik dette rum, vaskede de udendørs i 
en stor vaskebalje, hvilket er hårdt arbejde, når man skal vaske tøj for 30 børn og 5 voksne. Tøjet blev 
hængt til tørre i den ubarmhjertige afrikanske sol, hvilket slider hårdt på tøjet, så vi forventer, at dette 
vaskerum bliver til stor velsignelse. 
På 1. sal er nogle af de unge studerende flyttet ind. Det er de unge, som boede på BU, inden denne 
bygning blev lavet om til skole. Det er også tanken, at de unge, som bor på kollegieværelser rundt omkring 
ved universiteterne, kan bo der, når de er hjemme på ferie. 
Bed for Edward, Comfort, Mercy, Elkanah, Dominic og Stephen. De er nu færdige med deres uddannelser 
og er påbegyndt deres National Service. Bed om, at du må trives i deres jobs, og at de må få erfaringer, 
som kan hjælpe dem til at få fast arbejde bagefter. 
Bed for FHACE, Father´s Home´s egen skole; at børnene må trives der og blive dygtige, at de ansatte må 
trives, at elevtallet må stige i et hensigtsmæssigt tempo, og at skolen må være en velsignelse i 
lokalsamfundet. 
Bed for børn og voksne i Anto; at de må føle sig som en familie, at alle oplever sig elsket, anerkendt og 
respekteret, og at alle – også de handicappede/tidligt skadede børn - må opleve tryghed og udvikling. 
Bed for de unge studerende, at de må have evner og overblik til at klare deres studier, så de kan få 
meningsfyldte jobs bagefter. 
Bed for Douglas, som stadig sidder i fængsel. Francis fortæller, at Douglas, sidst han besøgte ham, virkede 
til at have det godt både fysisk og mentalt. Bed om, at han må bevare sit gode helbred, modet, troen og 
relationen til Father´s Home-familien. 
Bed for ledelse og bestyrelse af Father´s Home, at de fortsat må have visdom og kræfter til at stå i spidsen 
for dette store, vigtige arbejde. 
 
Tak for jeres kærlighed til Father´s Home! 
 
Kh. Tina/Ghana-udvalget 
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Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
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