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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fredens Stemme

Kære venner 
Så er der et rigtig godt orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemmes omfattende missionsarbejde. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 24. oktober 2019 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 

Kære elskede venner i Danmark 
Mange hilsener.  
Jeg håber, at I alle har det godt. 
Selvom vi i år har meget travlt med mange projekter, har staben og jeg det godt takket være Guds nåde og 
styrke fra Ham. 
Den 19. oktober var det Fredens Stemmes 54 års fødselsdag, som vi fejrede internt med en gudstjeneste 
om formiddagen, hvor vi takkede for Guds nåde over hver enkelt.  
Om eftermiddagen tog vi ud på et par skoler, og overrakte nogle kasser LEGO, som var tilbage fra den 
sending, som Viggo Søgaard i sin tid fik doneret fra LEGO. Det var skolelederne meget glade for. 
 

Bedeemner: 
1. Bed for Fredens Stemmes projekter, og at vi må have kræfterne til dem. 
Projekterne, Voice of Wisdom, radioprogrammer er blevet udsendt som normalt, og projekt ”Count The 
Blessings” er gået godt med god respons fra lytterne. Andre projekter er blevet færdige, så som ”Deditos” 
(bibelhistorier for børn) på DVD, Zume projektet, (video om at gøre disciple), Wisdom and Peace projekt 
(Karen sproget) gennem MegaVoice til brug i Mae La flygtningelejren. Vi har ind imellem arbejdet ud på 
aftenen for at få tingene gjort. Bed for vores kræfter og helbred. 
 

2. Zumeprojektet på Laos-sprog 
Vi har for en organisation i USA lavet 32 videoklip på thai. De er så tilfredse med Fredens Stemme, at de 
også vil have os til at lave en udgave til Laos. Bed om Guds vejledning, da vi knap har tid til det. 
 
3. Fredens Stemme i 55 år 
Tak Gud for Hans nåde og vejledning til Fredens Stemmes missionsarbejde gennem de forløbne 54 år. Bed 
om, at det kommende år 55 vil blive godt og velsignet endnu mere end før. Bed, at jeg som leder må have 
visdom til at lede Fredens Stemme den rigtige vej, så missionen må være frugtbar for både troende og ikke 
troende. 
 
4. Besøg i Udon Thani og Nhonkai fængsler. 
Vi vil besøge de 2 fængsler d. 13. – 15. november for at fejre jul på forhånd. Bed for vores rejse, teamet og 
aktiviteterne i fængslerne. 
 
5. Besøg i kirker og andre grupper. 
Fredens Stemme har besøgt kirker og grupper af radiolyttere for at dele vision og mission, og for at finde 
måder at støtte dem med Fredens Stemmes materialer. Vi havde god respons. Bed om fortsat gensidig 
samarbejde og støtte. 



2

 
6. Julefejring. 
Julen kommer snart og vi vil have julefejring for vore naboer. Formålet er, at ikke troende må komme til at 
kende julens egentlige mening. Bed for ”Jule radio programmet”, som Fredens Stemme allerede har 
produceret og udsendt til 200 radio stationer i Thailand, så de kan udsende dem i juletiden. Bed, at 
julebudskabet må berøre hjerterne, så de ønsker at komme til at kende Jesus.  
 

Gud velsigne jer 
Jariya Sornmayura 
 

Vidnesbyrd: 
Mr. BoonNam Phuttha from  Roi Et Prison 
Før jeg kendte noget til Jesus var jeg ikke meget værd. Jeg tog narko og solgte også. Jeg var meget 
opfarende, og blev let vred. Senere blev jeg arresteret for at sælge narko, og kom i fængsel. Her blev jeg af 
en ven inviteret til at deltage i et kristent møde i fængslet. Jeg prøvede at deltage, og efter dette er mine 
vaner og opførsel blevet ændret. Tak til Gud. 
 
Ms.  Boonma  Chaisong  from  Bueng Kan Province 
Jeg lytter til Fredens Stemmes radioprogrammer, og kan vældig godt lide dem. Tak for at sende mig en T-
shirt, ”Count The Blessings”, den er meget smuk. Tak for alle de nyheder, som sendes. Jeg ville gerne, om 
der var et program om helbred for ældre mennesker, som ikke er helt raske. Bed for mig. Jeg ønsker ikke 
at være en byrde for mine børn. Må Gud velsigne jer. 

 

 
Der arbejdes i TV-studiet 

 
LEGO overrækkes på skole 

-------------------------------------------------------------- 
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt 
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