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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 7. marts 2021 18:04
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fredens Stemme

Kære venner 
Jariya har sendt et fyldigt og godt orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemmes omfattende 
missionsarbejde, hvor evangeliet bliver formidlet på en række måder. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 4. marts 2021 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 
Kære brødre og søstre, 
Hilsner fra Voice of Peace. Først og fremmest vil jeg gerne takke jer alle for jeres støtte i bøn og 
økonomisk. Jeg sætter stor pris på det og har jer altid med i mine bønner.  

1. Bed for modtagelsen af prisen som en "Best Practice" organisation & "Person of the Year": Jeg takker Gud, 
at Voice of Peace har været kendt og anerkendt mere af den ikke troende offentlighed. VOP er nu blevet 
accepteret af "The Thai Society Foundation" i Bangkok, som er buddhistisk og har eksisteret i mere end 30 
år, til at køre en kampagne for at opmuntre mennesker og organisationer i Thailand til at gøre gode ting 
etisk og åndeligt i enhver karriere.  Dette projekt er for det thailandske samfund og nationen.  I de seneste 
år har fondens udvalg overvåget og fulgt op på VOP’s arbejde i alle medier, så de blev enige om, at  gennem 
VOP-projekter og -aktiviteter er "Voice of Peace" som en kristen organisation en "best practice"- 
organisation, der gør godt for samfundet og nationen.  Udvalgene valgte også mig som direktør til at være 
"Årets Person 2021" i sektoren for at gøre godt for samfundet og nationen med hensyn til ledelse, 
uddannelse af personale til at være moralske personer i praksis.   Jeg modtager de to priser fredag den 5. 
marts 2021. 
Bed venligst for mig og VOP. Bed til, at jeg vil være en god Guds budbringer, og at Gud vil bruge mig mere og 
mere på sin måde, så VOP kunne nå flere ikke-troende. Bed også om, at Gud vil åbne vejen endnu mere så 
VOP når endnu mere ud til offentligheden.   

2. Bed for "The Sharing Love" Project:  Den opmuntrende videoproduktion har været meget populær over 
hele verden. I år har VOP lanceret det nye videoprojekt "Sharing Love". De 100 indhold og historier er 
baseret på kærlighed. Det starter i marts 2021. Bed for mig som den, der skriver indholdet, og bed for 
personalet, der arbejder med videoproduktion.  
Bed om, at Gud vil give os styrke og visdom til at skabe indholdet og designe den video, der passer til 
publikums behov og interesser.  

3. Bed for Somwang Kongkaew: I år vil Somwang være 71 år, men han er stadig aktiv for fængslesmissionen. 
Siden januar 2021 har han ikke kunnet kommet ind i fængslet på grund af COVID-19, men han bruger tiden 
på at tjene Gud i Kirken. Nogle gange prædiker han.  
Bed om, at Gud må vejlede ham på en måde, at han vil gøre fængselsmissionen frugtbar, og at Gud vil tage 
sig af ham med et godt helbred.  

4. Bed for forbindelsen med "InTouch Ministries" (VOP- partnerskab):  ”In Touch Ministries” i USA er en af de 
trofaste partnerskaber for VOP.  For at rejse støtte til VOP økonomisk, har InTouch personalet brug for at 
skrive VOP historie.  Jeg har allerede givet dem oplysninger. InTouch-repræsentanterne kom også til VOP for 
at få mere information. De satte pris på det.  
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Bed om, at uanset hvordan situation i verden vil være, vil de se, at VOP stadig er den frugtbare organisation i 
Thailand i at kommunikere Jesu evangelium gennem medier og projekter, så vi kan være partnere endnu 
mere.  

5. Bed for "Fred være med dig" projektet:  "Voice of Wisdom" og "Count the Blessings" projekterne er meget 
frugtbare og har fortsat udsendelser og produktion som radio-programmer, videoklip, og så videre. 

Projektet "Peace be with You" bliver et nyt et nyt tiltasg i år 
midt i COVID-19-situationen.  
Bed venligst om Guds vejledning til VOP-teamet at 
produktion og aktiviteter er i overensstemmelse med Guds 
vilje. Bed også for mig som leder, der har fundraisingen for 
dette projekt.  

Må fred være med jer altid! 
I Kristi kærlighed 

Jariya 
 
Vidnesbyrdene: Denne gang er det fra brugere af Messengers (lydafspiller, ved hjælp af solenergi , 
behøver ikke  batterier)  

1. Ms Woranaj Teeranansomboon, TKBC (Thailand Karen Baptist Convention) 

Det er nemt at bruge. Menuen er let at bruge også. Det fik mig til at forstå Guds ord bedre. Det kan bruges i 
grupper om bibelstudier. Det er et velsignet værktøj. Det kan bruges til daglig lovsang og studier bibelen, 
fordi der i afspillerne er prædiker, undervisning, tekster, som kan udvide vores forståelse af Guds visdom. Jeg 

elsker opmuntrende ord, der kan anvendes i dagligdagen. Afspilleren er lille, hvilket er godt. Jeg tror, denne 
afspiller er egnet til dem, der lever uden elektricitet. Den vil hjælpe dem til at kende evangeliet.  
 
 
 
 

2. Sampan Baan Top Hulke Kirke  
Afspilleren er meget frugtbar og aktiv. Jeg brugte den i min familie og senere gav jeg den til en handicappet 
person. Han fortalte, at den er meget opmuntrende at anvende i dagligdagen, der gav ham mere styrke, når 
at han lyttede til programmerne i afspilleren. Ud over dette, bragte jeg denne afspiller til stammefolk. Det er 
et velsignet værktøj, og de elsker det. Jeg selv elsker det virkeligt. Jeg kan opleve Guds kærlighed og nåde 
gennem denne afspiller. Jeg elsker alt, fordi det kan udvikle vores åndelige liv.   Jeg vil måske have flere 
afspillere til evangelisering blandt stammefolk 
 

"InTouch Messenger Project" er et af Voice of Peace's missionsprojekter. Messengers er de lydafspillere, 
som VOP bruger som værktøj til at kommunikere Jesu evangelium til folk generelt, især ældre, handicappede, 
blinde, børn, dem, der bor i fjerntliggende områder - bjerge osv. Voice of Peace producerer 30 minutters 
programmer, der kaldes "Voice of Wisdom". Dette program med 50 dele / serier indeholder undervisning, 
opmuntrende ord og historier og baseret på kristne skrifter og kristne sange. Ud over "Voice of Wisdom 
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Program", vil VOP også gerne præsentere prædikener af Dr. Charles Stanley, som er installeret i spillerne. 
Dets formål er at styrke og udvikle kristnes åndelige liv, og også at dele Guds budskab, som fokuserer på 
kærlighed, håb, fred og glæde til ikke-troende, så de ønsker at vide mere om Guds historie.  
 
Nytten af Messenger 

 Intet behov for batteriopladning.  Det er en soloar drevet afspiller. 
 Der er en lys-fakkel og FM-radio i afspilleren. 
 Der er programmer med skrifter og opmuntrende ord. 
 Sproget er tosproget. 
 Spilleren er let (ikke tung) og meget let at have med.  
 Der er Micro SD-kort, som kan downloade mere information. 

 

 
------------------------------------------------------------- 
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 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kære venner 
I fortsættelse af bedebrevet i torsdags har Jariya sendt billeder fra de nævnte prisoverrækkelser.  
Thailandsudvalgets formand, Peter Götz, har i den forbindelse skrevet nedenstående forklaring.  
Vi har grund til at være taknemmelige over at være med i dette rige missionsarbejde. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 7. marts 2021 fra Fredens Stemme, Thailand, ekstra. 
 
Priser til Fredens Stemme og lederen Dr. Jariya: 
Som opfølgning på seneste bedebrev fra Fredens Stemme kan vi nu fortælle at både mediecenteret såvel 
som Dr. Jariya er blevet tilkendt hver sin pris af en institution, der hedder Foundation for Thai Society og 
som grundlæggende er buddhistisk. 
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Pristildelingen viser med stor tydelighed, hvordan Fredens Stemme evner at placere sig i sit samfund og 
vinde anerkendelse samtidig med at forkyndelsen til omvendelse og efterfølgelse af Kristus er helt klar.         
 
Første pris til Fredens Stemme 
Fredens Stemme er ’som en virksomhed, der gavner samfundet’ blevet tilkendt prisen for at være en 
bæredygtig og succesfuld organisation, der ikke kun tilbyder gode programmer, men også har en god 
medarbejderkultur, der hjælper de ansatte til en god og etisk livsstil. Desuden kendetegner det Fredens 
Stemme, at de udtrykker respekt og taknemmelighed for Thailand, hvilket gør centeret til en god rollemodel 
for sit samfund. 
 
Første pris til Dr, Jariya 
Dr. Jariya, der i otte år har været leder af Fredens Stemme har af Foundation for Thai Society modtaget 
prisen som ÅRETS PERSON, idet hun hædres for sin evne til at omsætte sin viden (livssyn) til praksis og 
håndtere forskellige opgaver, hvor hun både bruger sin egen erfaring og er i stand til at samarbejde med 
andre. Hun roses for sin gode livsstil, hendes udtrykte taknemmelighed til Thailand og bemærkes som en 
god rollemodel i samfundet. 

 

 
Jariya modtager prisen til hende selv og prisen til Fredens Stemme 
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Fra festen i forbindelse med prisoverrækkelsen. 
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Dokument i anledning af prisen til Fredens Stemme som ”årets organisation” 
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Dokument i anledning af prisen til Jariya som ”årets person” 

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