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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Hermed et godt orienterings- og bedebrev fra Grønland sendt af Bent Fodgaard. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 6. august 2020 fra Grønland. 
 

Her følger sidste nyt fra arbejdet i Grønland. 
Også i Grønland, fik corona pandemien sat sit præg på menighederne i denne sommer.  
 
Sommerstævnet, som Ilulissat skulle have afviklet, blev aflyst, og derfor blev der arrangeret et lokalt 
stævne, som omfattede menighederne i Uummannaq og Ilulissat. De fik oplevet gode og berigende dage 
sammen. 
 
Kort efter drog menigheden i Ilulissat til ”hytten” i Kangersuneq med børnefamilier, og både børn og 
voksne fik gode oplevelser i Guds frie natur. 
Vær med til at bede for menighedens børne og ungdomsarbejde, at der må blive flere ledere til denne 
vigtige arbejdsgren.  
Bed for Kirsten Poulsen, som er rejst til Ilulissat fra menigheden i Manitsoq for at være en del af dette 
arbejde. 
Tak Gud for de mange, som har valgt at blive døbt i denne sommer. 
 
I Uummannanq sker der også nyt, idet Ane Marie Kristiansen, som har været en del af ledelsen gennem 
flere år, har valgt at tage et højskoleophold i Danmark. Bed for hendes ophold, at hun  får øget sine 
kompetencer som leder, og bliver velsignet i sin beslutning.  
Bed også for Amalie og Sara, som nu står alene med ledelsen af menigheden, at de må få visdom til at lede 
den lille menighed, som netop nu skal have dåb af en ung mand. 
 
Ændringer i grønlandsudvalget:  
Jens Sørensen har af helbredsmæssige grunde valgt at stoppe som medlem af udvalget. Vi er taknemlige 
for det store arbejde, han og Maria har gjort for Grønland i mere end 40 år.  
Vi er taknemlige for at Hanne Jensen fra Frederiksværk, er indtrådt i udvalget. 
 
Tak til jer alle for forbøn og økonomiske gaver til arbejdet. 
 
Venlig hilsen Bent Fodgaard 
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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 


