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Sendt: 7. januar 2021 21:47
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fængselsmission i Thailand.

Kære venner 
Jeg vil ønske jer et godt og velsignet nytår. 
Årets første bedebrev er fra Thailandsudvalget v/Peter Götz.  
Guds fred og alt godt 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 7. januar 2021 fra fængselsmissionen i Thailand. 
 

I overgangen mellem november og december kørte en gruppe medarbejdere fra FREDENS STEMME af sted 
til fængslerne i Udon Thani og Nong Khai i det nordøstlige hjørne af Thailand. 
 
De blev vel modtaget og fik mange kontakter, som i den efterfølgende tid har resulteret i nye anmodninger 
om materiale og ønske om at måtte deltage i et korrespondancekurser.  
 
Det er fantastisk: Der er hele tiden mennesker, der søger at finde deres hvile og hjemsted hos Gud. 
 
I Nong Khai har vi i Missionsforbundet sammen med Fredens Stemme involveret os i en praktisk hjælp til 
etablering af en overdækning – et halvtag eller et ’shelter’ – så kvinderne kan sidde i skygge, når de 
udfører deres forskelligt pålagte håndarbejde. 
 
Vi bygger dermed – ved at være opmærksomme på deres praktiske behov – ikke bare en overbygning til 
kvinderne, men også en platform for vores fremtidige engagement i dette fængsel. 
 
Vi noterer os samtidig, at der er mange instanser og godkendelsesniveauer, som skal nikke til projektet. 
Ved et besøg i fængslet for godt et år siden blev vi – Neel og Peter Götz – præsenteret for ønskerne med 
tegninger, placering, økonomi, osv.  
Corona pandemien satte imidlertid alt i stå, men ved Fredens Stemmes seneste besøg i fængslet blev det 
tydeligt at både behovet og ønsket er intakt. 
 
Vores bedeemne er derfor denne gang helt enkelt: 
Bed for at denne sag med at få bygget en overdækning for kvinderne i fængslet i  Nong Khai må gå glat 
igennem alle formaliteter og godkendelsesinstanser.  
 
For Thailand/Myanmarudvalget 
Peter Götz 
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Somwang, fængselspræsten, i midten -  Jariya, Fredens Stemmes leder, tv. og Jew, bogholder på Fredens Stemme (i nu mere en 30 år)th. 
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Somwang, fængselspræsten, Jariya, Fredens Stemmes leder og fem af Fredens Stemmes medarbejdere. 

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