
1

e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 9. april 2021 00:07
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Hermed et godt orienterings- og bedebrev fra Grønlandsudvalgets formand, Bent Fodgaard. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 8. april 2021 fra Grønland. 
 

Kære venner  
 

Det Danske Missionsforbund har nu været 40 år i Grønland. Når vi ser på de mange som er blevet 
mødt gennem klub og menighed, så er der grund til at prise Gud for hans kærlighed og nåde. Tak 
til alle der støtter op om arbejdet, både økonomisk og gennem bøn. 
 

Lad os takke for de mange som har været involveret gennem årene, og for dem som i dag tager 
ansvar og viderefører kaldet om at dele evangeliet i den Grønlandske befolkning.  
 

Bed for de mange nye som er kommet til menighederne. 
 

Bed for Kirsti Poulsen fra Manitsoq, som for en tid er bosat i Ilulissat, og som yder en stor indsats i 
menigheden der. Bed for hendes børn som bor i Danmark. 
 

Et stort bedeemne:  Mounika Jerimiassen har været på rigshospitalet, og skal opereres i maj md. 
Bed om at hun må blive helt rask igen. Tak for hendes store indsats som leder i menigheden i 
Ilulissat, og at hun må finde nye kræfter. 
 

Ledelsen i Uummannaq er udfordret i denne tid, og Amalie Zeep er nu alene tilbage som leder, 
mens Ane Marie Kristiansen er på højskole i Danmark. Bed om visdom og udholdenhed, og at der 
må komme nye ledere til. 
 

Vær også med til at bede for den politiske situation i Grønland efter valget. Bed om at kirkerne må 
have gode forhold at arbejde under i samfundet.  
 

På vegne af menighederne i Grønland 
Bent Fodgaard 
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Fra menigheden i Ilulissat 

 
Fra menigheden i Uummannaq 

-------------------------------------------------------------- 
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