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Kære venner 
Hermed et inspirerende orienterings- og bedebrev fra Grønland. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 28. november 2019 fra Grønland. 
 

Bed for vennerne i Grønland. 
Her i den mørke tid, oplever mange af os, at vi mister energi og kræfter til hverdagene.  
Det opleves endnu mere i Grønland, hvor solen har forladt landet og mørket sænker sig. Der er brug for at vi beder 
for dem, at de må opleve Guds nærvær og styrke til deres liv. 
Bed for familierne i menighederne. Bed for de unge som er begyndt at komme trofast i menigheden, at de må 
opleve kærlighed og nærhed i menighedens midte. 
Bed for lederne i alle INO kirker i Grønland, som netop har været samlet I Sisimiut. De var 40 samlet til drøftelse at 
INO kirkernes samarbejde, og 2 dage med undervisning af missionsforstander John Nielsen. Han udfordrede lederne 
til at drage omsorg for deres menigheder, og bringe evangeliet til deres byer. 
Dagene sluttede med en fantastisk gudstjeneste, hvor 2 blev døbt.   
 
Tak for åbenhed for at følge Guds kald. 
Tak for ledernes trofasthed. 
Bed om at endnu flere vil stille sig til rådighed. 
Bed for børn og unge, at menighederne må nå dem. 
Bed for den kristne radio, som hver dag sender budskabet til hele Grønland. 
Bed for cafe arbejdet i Uummannaq, som er i gang med at blive startet op. Bed for Tuparnak, som er rejst til 
menigheden for en 3 mdr. periode, for at hjælpe til med udadvendte aktiviteter.  
 
Med stor taknemlighed for muligheden for endnu engang at gense Grønland.  
Bent Fodgaard  
formand for Grønlands-udvalget 
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John Nielsen underviser                                 Lederne i UMQ og Ilulissat 
-------------------------------------------------------------- 

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 
 
This email has been scanned by BullGuard antivirus protection. 
For more info visit www.bullguard.com 


