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Kære venner 
Hermed et inspirerende orienterings- og bedebrev fra Fathers Home udarbejdet af Tina Moelmer Jensen. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted  
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 22. oktober 2020 fra Father’s Home i Ghana. 

 

Kære venner af Father´s Home i Ghana! 
På Father´s Home har de en god hverdag og lever med de restriktioner, som Covid-19 dikterer. Før-skolen 
sender undervisning ud til børnene digitalt, og de har benyttet perioden uden børn til at etablere et tag 
over legepladsen, så børnene kan være i skygge, når de leger. 
De store børn har set undervisningsprogrammer på tv, og de unge studerende har modtaget online-
undervisning. 
Abigail, som flyttede ind i Anto, fordi hendes far havde misbrugt hende, er nu flyttet hjem til sin mor. Det 
er hun tryg ved og glad for, og de traumer, hun kom med, fylder ikke så meget for hende længere, nu hvor 
hun er sammen med sin mor. Bed for Abigail, at hun må komme sig helt. 
 
Rosemond skriver: 
Tak Gud for, at 10 studerende har færdiggjort deres videregående uddannelser med flotte resultater. 
Derudover er der to unge, som studerer sygepleje, og som forventes at færdiggøre deres studier i 
november. 
Tak Gud for at have beskyttet Francis på rejsen til Schweitz (Han rejste hjem til sine biologiske børn, Lisa og 
Ben, d. 5/10). 
Tak Gud for hans beskyttelse af ledelsen, forældrene og børnene på Father´s Home mod Covid-19. Og bed 
om, at de fortsat må undgå smitte. 
Tak Gud for de nyuddannede, som nu er påbegyndt deres ”national service”. 
Bed om, at det må lykkes at genstarte førskolen til januar, hvilket er planen pt. 
Tak Gud for de tre børn, som har afsluttet deres grundskoleforløb. 
 
Tak, kære venner, fordi I står sammen med os i forbøn for Father´s Home! 
Kh. Ghana-udvalget / Tina 
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Helena og George er nu kandidater i henholdsvis engelsk og matematik + statistik. Helena aftjener nu 
national service på det gymnasium, hvor hun selv gik. Her underviser hun i engelsk og litteratur. George 
arbejder med undervisning for luftvåbnet i Takoradi. 
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