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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 31. marts 2021 21:14
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Hjælpearbejde i Burma.

Kære venner 
Peter Götz, formand for Thailandsudvalget, har sendt dette alvorlige og indtrængende bedebrev vedr. 
hjælpearbejdet i Burma. 
Det er forfærdeligt, hvad der sker i Burma i øjeblikket. 
Vi må bede om Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 31. marts 2021 vedr. hjælpearbejdet i Burma (Myanmar).   
 
Vi ville gerne fortælle om mennesker der kommer til tro, familier, der rejser sig og samfund, der bygges op, 
men lige nu er fokus et andet. 
  
Wado, den daglige leder af Bibelskolen i flygtningelejren: 
Vi er I stor nød. Mere end 3000 personer er de seneste døgn kommet ind over grænsen til Thailand, især 
kvinder med deres små og lidt større børn. 
  
Luftangreb 
Alwyn og jeg (Wado) var for nogle dage siden inde i Myanmar, lige på den anden side grænsen, uden at vide at 
vi opholdt os i et område, der er et mål for det burmesiske militær. Vi var i gang med at lede et bibelstudie, da 
området pludselig blev angrebet af jagerfly, der kastede bomber.  
Bomberne faldt få meter fra os og tre blev dræbt. Vi løb for livet og endnu en bombe faldt helt tæt på os. Tak 
Gud at vi overlevede. Angrebene fortsatte hele natten og vi tvivlede hvert eneste sekund på, at vi ville komme 
fra dette i live. 
  
Vi er nu tilbage i Thailand, og ved ikke hvad der herefter vil ske med det sted vi var – og med de mennesker, vi 
var sammen med. Børnene vil med sikkerhed være traumatiserede for resten af deres liv. Følelsen af 
magtesløshed er stor.  
  
Fra Angeline, der leder KWEG arbejdet i Yangon fik vi i udvalget løbende meldinger via Facebook indtil for 
nogle dage siden. Angeline skrev, at der i tre dage havde været lukket for brug af mobildata. Hun følte sig 
under overvågning og truet og ville flytte (formodentlig til en hemmelig adresse). - Vi hørte ikke fra hende i 
nogle dage, og vi blevet meget bange for hendes liv.  
  
Nu har hun igen givet lyd fra sig – samtidig med at vi i nyhederne læser om, at den seneste weekend – omkring 
Palmesøndag – har været den blodigste siden 1. februar, hvor militærkuppet fandt sted. Alle danskere 
opfordres nu af den danske ambassade til at forlade landet. 
  
Angeline og hendes medarbejdere har omstillet deres aktiviteter og hjælper nu de mange, der af den ene eller 
anden grund har brug for hjælp: Sygehuspersonale, der i protest mod militæret ikke møder ind på hospitalerne, 
men har organiseret sig i førstehjælpsgrupper, fattige og hjemløse, der nu for alvor er i knibe, osv. 
  
I Yangon har vi også god kontakt med Mercy Outreach der står bag Eden Ministries. Arbejdet ledes af det 
engelsk/danske par Lisa og Søren Samuelsen. 
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Deres tjeneste retter sig i væsentligt omfang mod prostituerede og folk i de allerfattigste slumområder. De 
hjælper for tiden i stor skala med maduddeling og har brug for al den hjælp de kan få for at hjælpe andre. Lisa 
talte ved vores sommerstævne for et par år siden og deres arbejde er herhjemme bl.a. kendt for at sælge 
smykker som produceres af de piger, som de hjælper ud af prostitutionsmarkedets ’fangenskab’. 
  
I Mandalay bor Merry og Immanuel Fredensborg. De har oprettet et arbejde, som de kalder Always Hope og 
har siden kuppet organiseret uddeling af mad til de mange, der går på gaden i demonstrationer eller ikke tør 
opholde sig i deres hjem og til fattige, der normalt får hjælp fra andre. Merry er gravid med deres fjerde barn. 
Om de følger anvisningerne på at rejse ud af landet ved vi ikke endnu. 
  
Vi har fra Thailand/Myanmar Udvalget netop sendt kr. 10.000 til henholdsvis Eden Ministries og til Merry og 
Immanuels Always Hope Food projekt. 
  
Bøn 
Vi beder om styrke og kræfter til dem, der skal holde modet oppe både hos sig selv og andre. 
Vi beder om visdom og indsigt til dem, der hele tiden udsætter deres liv for fare for at hjælpe andre. 
Vi beder om, at presset fra det internationale samfund må blive så stort, at fordrivelse og udrensninger stopper 
og at det igen er lovligt at være i landet uanset etnicitet og religion. 
  
Tak fordi du vil være med i denne forbøn 
  
Peter Götz 
Thailand/Myanmar Udvalget 

 
En gruppe har skjult sig i en klippehule, medens burmesiske fly bomber deres landsby. 
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Landsbyhuse ødelagt og nedbrændt efter luftangreb fra Burmas militær. 

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