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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 17. juni 2020 15:31
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Hjælpearbejde i Burma.

Kære venner 
Endelig. 
For godt fire uger siden måtte jeg indlevere min computer til reparation.  
Jeg har først fået den tilbage lige nu, derfor dette meget forsinkede bedebrev vedr. hjælpearbejdet i Burma. 
Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 19. juni 2020 vedr. hjælpearbejdet i Burma (Myanmar).   
  

Myanmar 
Bed for vores tapre samarbejdspartnere i Yangon, der uge efter uge vejleder og støtter kvinder og deres familier i de 
mange små karénske landsbyer. Vores partner hedder KWEG – Karen Women Empowerment Group – og lederen 
hedder Angeline. 
 
Sandelig siger jeg jer:  
Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, det har I gjort mod mig. Mat 25:40 
 
To barske beretninger, der kalder på vores forbøn og medleven 
 
1. 
En pige på 13 er netop blevet mor pga. en voldtægt. KWEG hjælper og støtter pigen gennem hendes præst.  
Tak for forbøn for dem, der hjælper og for den meget unge mor, at hun må få et godt netværk. 
 

             
Den nybagte mor, hendes baby og hendes præst 
 
2. 
En teenager på 15 år fra byen Wakema har siden hun var ti år været ’ung pige i huset’ hos en skuespiller og hans 
kone, der bor i udkanten af Yangon. Pigens mor fattede for nylig mistanke om at noget var galt via et Facebook 
opslag og besøgte sin datter. Hun opdagede frygtelige ting og kontaktede politiet. Det førte til arrestation 8. maj.  
Nu står manden, hans kone og dennes far tiltalt for voldtægt og så grov legemsbeskadigelse, at det ikke egner sig til 
at blive beskrevet her. 
Bed for den unge pige, for vores medarbejdere i KWEG, der er blevet involveret – og for det karénske folk i 
Myanmar i det hele taget. De har været igennem så mange grusomme ting, at hadet og ondskaben ikke er langt 
væk. Vi er involveret med KWEG for penge, vi får fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. 
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Medarbejder fra KWEG (tv) sammen med den unge ’hushjælp’.  
 
For Thailandsudvalget/Peter Götz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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