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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fængselsmission i Thailand.

Kære venner 
Ugens bedebrev er fra Thailandsudvalget v/Peter Götz.  
Og så vil jeg ønske en god påske.  
Midt i coronakrisen må vi huske på, at Jesus sejrede over døden påskemorgen. 
Guds fred og alt godt 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 9. april 2020 fra fængselsmissionen i Thailand. 
 

Fængslerne i Nordøst Thailand 
 
Vi har ikke fået nogle konkrete informationer endnu angående Corona smitten i de fængsler, hvor vi 
arbejder. Det, vi indtil videre har set, er at Thailand ikke så eksplosivt som visse andre lande er invaderet af 
den dræbende virus. 
 
Vi følger det imidlertid så tæt vi kan – og beder om at myndigheder og personale vil få indsigt og 
handlekraft nok til at begrænse et udbrud. 
 
Tikkende bombe 
Da Neel og jeg var i fængslet i Nong Khai i november 2019 blev vi chokerede over at se en af kvindernes 
sovesale. Der var to lange ’hylder’ i to etager i hver sin side af rummet, med 50 cm til hver person – og tre 
åbne toiletter for enden. Hver aften og nat fra 16.00 til tidlig morgen opholdt der sig 125 kvinder i dette 
rum på max 125kvm. 
 
Et smitteudbrud her vil have fatale følger. 
 
Bed for  
 vores mand i tjenesten her, fængselspræsten, Somwang. Han er i den grad udsat. Hvordan han 

håndterer situationen i denne tid, er vi endnu ikke blevet bekendte med. 
 

 fangerne, for gode rammer til at imødekomme et mitteudbrud, for deres helbred og for deres åndelige 
ve og vel 

 
 Fredens Stemme, der står bag Somwang og udfører regelmæssige besøg i fængslerne. Fredens Stemme 

har sat sig selv under skrappe restriktioner – efter anvisning fra myndighederne – med store ændringer 
i hverdagens måde at arbejde på. Det slider både på kræfterne og økonomien. 

 
Peter Götz, Thailandsudvalget 
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Somwang forkynder evangeliet for fangerne 

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