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Kære venner 
Hermed et dejligt orienterings- og bedebrev fra Grønlandsudvalgets formand, Bent 
Fodgaard. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 14. januar 2021 fra Grønland. 
 

Kære venner i Det Danske Missionsforbund 
 

Der er rigtig mange dejlige tiltag i menighederne i Grønland. 
 

Tak for muligheden for at uddele julekurve, og vi uddelte 30 i Ilulissat og 20 i Uummannaq. De var 
til stor velsignelse i byen. Nogle familier med børn, blev rigtig glade for dem, og nogle familier der 
er fiskere, som ikke kan sejle i denne tid, blev rigtig glade for julemaden.  
Tak til Vadum Genbrug som gav os denne mulighed. 
 

I menigheden i Ilulissat, oplever vi igen flere som ønsker at blive døbt. Efter nytår er vi startet på 
undervisning af 5, som ønsker at følge Jesus. 
Der bliver også bryllup i kirken d. 17. jan. 
Vi har et bedeemne i Ilulissat, da der mangler flere mænd der vil tage ansvar. Bed om at der er 
mænd som vil påtage sig lederopgaver i menigheden. 
Bed om at de nye som er kommet i menigheden, må blive bevaret i Jesus Kristus. 
Kh Mounika 
 

Fra Uummannaq er der denne hilsen og bedeemner. 
Godt nytår! 
Tak for de gode gaver, vi delte ud før jul,  som blev vel modtaget!  
 

Vi kom godt ind i det nye år. Vi kan mærke at vi er presset, og den onde prøver at splitte os. 
Bed om at vi må have indbyrdes kærlighed. 
Bed om at vi 2 ledere, der er der nu, Sara og Amalie, må have kræfter og visdom til opgaverne i 
menigheden. 
Bed for kræfter til vores daglige gøremål på sygehuset. 
Bed for børnene på byens børnehjem, som vi lige har besøgt. Der var 28 børn der fik høre 
juleevangeliet. 
Kh Amalie 
 

Hilsen fra Grønlandsudvalget, og stor tak for forbøn for menighederne i Grønland. 
Det har været en mørk tid, men nu vender lyset tilbage. Bed om at lyset må forvandle hjerterne, 
og endnu flere vil tage imod budskabet om en kærlig Gud. 
Bed om at Covid 19 ikke må sprede sig i Grønland. 
Bed for Ane Marie Kristiansen som ikke kan komme på højskolen i denne tid, at hun må få en god 
indholdsrig tid mens hun venter. 
 

Kh Bent Fodgaard 
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Uddeling af julekurve 

 
Julefest i Uummannaq 

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