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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 11. november 2021 17:37
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Burmesiske flygtninge i Mae La.

Kære venner 
Dr. Alwyn har sendt disse indtrængende bedeemner fra bibelskolen i flygtningelejren Mae La.  
Som Jariya orienterede om i bedebrevet d. 28. oktober 21,  er Alwyn og flere lærere og studerende ramt af 
Covid.  
Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 11. november 2021 fra flygtningelejren i Mae La.   
 
Kære venner 
Varmeste hilsner til jer i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi navn! 
 
Bedeemner: 
1. Ved Guds nåde får KKBBSC-fakultetet (bibelskolen) og de studerende det bedre. Jeg bliver også bedre 
hver dag. Vi priser Gud, og takker Ham for Hans trofasthed og hjælp, når vi er i mørke. 
2. Bed om beskyttelse af vores skole, så lærere og elever må have et godt helbred og overvinde COVID 19. 
Vi starter vores andet semester fra december til marts 2022. 
3. Bed om, at de flygtninge, der er ramt af Covid, bliver raske og får det godt. Må folk ikke dø af covid i 
lejren. 
4. Bed for de thailandske lejrledere, at de må forstå problemet for flygtningene og åbne mulighed for at 
flygtningene arbejde udenfor lejren, så de kan tjene til deres daglige fornødenheder. På grund af Covid 19 
kan vi ikke gå ud nogen steder, og der er ingen ordentlig mad for os at modtage. Vi har brug for frihed, fred 
og retfærdighed i samfundet, 
5. Bed for Karen-folket, der bor i Burma, Kawthoolei, om at blive fri for undertrykkelse, forfølgelse og 
krænkelser. 
6. Endelig bed for flygtningene, at de må vende tilbage til deres hjemland. Vi længes efter at vende tilbage 
til vores hjemland. Vi vil ikke bo i en flygtningelejr for evigt. Vi, Karen folk, ønsker at være fri for 
undertrykkelse og diskrimination. Vi ønsker at stå fast og kæmpe for frihed for Karen-folket. 
 
I Hans tjeneste, 
Dr. Saw Alwyn 
Akademisk leder 
KKBBSC 
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Alwyn underviser 

 
Prøv dette link og får et indtryk af Bibelskolen i Mae La  
https://www.facebook.com/watch/?v=293675028534482  
-------------------------------------------------------------- 
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 - MobilePay 67125MobilePay 67125  
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