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Kære venner 
Hermed et både trist og godt orienterings- og bedebrev fra Fathers Home udarbejdet af Tina Moelmer 
Jensen. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted  
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 3. juni 2021 fra Father’s Home i Ghana. 
 

Kære venner af Father´s Home! 
I vores sidste bedebrev bad vi om forbøn for Pastor Boham, fordi han havde fået konstateret hepatitis B. 
Det er med stor sorg, at vi nu må meddele, at han afgik ved døden d. 28. maj. 
Pastor Boham har været med i Father´s Home´s bestyrelse igennem mange år, hvor han trofast har 
bidraget med sin arbejdsomhed, livserfaring samt sin menneskelige og åndelige visdom. 

Ud over at være præst, var han skoleleder på en stor skole og var 
dermed en værdifuld støtte for Rosemond, da FH startede deres egen 
førskole op. Siden opstarten har han hjulpet Rosemond med at lave 
årsplaner for arbejdet på skolen, han var med til at gøre skolen kendt i 
lokalområdet, og han var en erfaren sparringpartner for Rosemond i 
forhold til ledelsesopgaver. 
Pastor Boham var også en del af det lille udvalg under bestyrelsen, som 
forholder sig til ansøgninger fra unge mennesker, som søger om 
økonomisk hjælp til at tage en uddannelse. De får hvert år mange 
ansøgninger fra dygtige unge mennesker, som ikke selv har råd til at 
betale uddannelsen, og heriblandt udvælger de ca. 10, som de støtter. 
Det er en stor sorg og et stort tab for FH, at Pastor Boham ikke er iblandt 
dem længere. Vore tanker går til dem og til hans familie. Æret være hans 
minde iblandt os. 
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Siden sidste bedebrev er 3 piger flyttet ind på Anto. 
Amanda, 8 år, og Philipa, 13 år, var begge forældreløse, som boede 
på gaden, indtil de blev fundet af en kvinde, som leder et 
opholdssted for mentalt svækkede. Hun tog dem ind og kontaktede 
de sociale myndigheder, som bragte dem til FH.  
Her får de al den omsorg, de trænger til. 
 

Nhyira er 2 år. Hun er det, vi i en 
dansk terminologi vil kalde 
”tidligt skadet”, og hun er fejl- 
og underernæret. De sociale 
myndigheder har fjernet Nhyira 
fra sin mor, da denne har et 
massivt alkoholproblem. Ud over 
selv at drikke har hun også givet 
Nhyira gin, og både børnelæger og medicinske læger anbefalede en 
øjeblikkelig fjernelse fra moderen for at redde Nhyiras liv. Hun bor nu 
på FH, hvor hun skal blive indtil hun fylder 18 år. 
 

 
Vi takker Gud for, at disse tre piger er blevet reddet fra et liv, vi dårligt kan forestille os. Vær med til at 
bede for dem; at de må trives på FH, at Gud vil læge deres traumer og give dem fremtid og håb. 
 
Tak for jeres trofaste forbøn for Father´s Home familien! 
 
Tina / Ghana-udvalget 
-------------------------------------------------------------- 
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