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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Grønland.

Kære venner 
Hermed et godt orienterings- og bedebrev fra Grønlandsudvalgets formand, Bent Fodgaard. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d.  21. oktober 2021 fra Grønland. 
 

Kære venner 
Der sker så meget i denne tid i menighederne i Ilulissat og Uummannaq. 
Både i Uummannaq og Ilulissat, er der nye i ledelsen, og det er dejligt at nye kræfter træder 
til. 
Der afholdes lederstævne for lederne i INO kirkerne, bed om at de må opleve at blive mødt 
til ny inspiration til deres arbejde hjemme i menighederne. 
I Uummannaq har menigheden fået besøg af Johannes Wille, der er en ældre evangelist, som 
hidtil har boet i Aasiaat, men for en tid vil han nu hjælpe til i menigheden, og vær med til at 
bede om, at han sammen med ledelsen kan nå ud med budskabet til borgerne i Uummannaq. 
I Ilulissat er der kommet nye kræfter til børne og ungdomsarbejdet. Det er 2 unge volontører, 
Eileen og Jesper Slob fra menigheden i Grindsted, som har valgt at stille sig til rådighed i en 
periode foreløbig indtil jul med mulighed for at blive der ind i det nye år. Vær med til at 
bede om, at de må falde godt til i menigheden. De ankom til Ilulissat onsdag d. 6. oktober, så 
de er stadig ret nye i Grønland, men har allerede fået mange oplevelser.  
Her får i et indblik i Facebook opslag fra dem. 
Den første dag de kom, blev de inviteret til kaffemik og fik en prøve på hvilke madvaner, 
som er i det nye land. Rensdyr suppe og hvalsuppe samt hvalkød, har de allerede smagt. De 
fik også lov at møde Dronning Margrethe den 2., som lige har været på besøg der. 
Det første ungdomsmøde er afholdt, og en gruppe på 10 unge fik en hyggelig aften med godt 
fællesskab på trods af sprogvanskeligheder, og måske gjorde Eileens lækre kanelsnegle en 
forskel. 
De sender nogle bedeemner til os: 
At kommunikationen må gå godt mellem dem og grønlænderne 
At der må komme flere til ungdomsmøderne 
At det må lykkes at starte noget program op i børnekirken 
Tak Gud for de unge som kom første gang 
 
PÅ vegne af menighederne i Grønland 
Bent Fodgaard 

 



2

 
 

 
 

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

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