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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 1. oktober 2020 20:19
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Hjælpearbejde i Burma.

Kære venner 
Peter Götz, formand for Thailandsudvalget, har sendt nedenstående bedebrev vedr. hjælpearbejdet i 
Burma. 
Guds fred. 
Ingolf Bjørsted 
 
Og så har jeg spurgt, hvordan det går med Cornel i Rumænien? Dorthe har skrevet følgende: 
 
Det går meget bedre med Cornel, men han er fortsat indlagt på sygehuset her i Onesti.  
Han har fået en alvorlig dobbeltsidet lungebetændelse. Men han er er i medicinsk behandling, og han får 
ekstra ilt til at hjælpe med at holde iltniveauet i blodet oppe (den er på 97% i dag, det er godt).  
Lægerne har hans situation under fuld kontrol og de behandler ham rigtig godt. Vi har også kontakt med 
danske læger, og de er fuldt ud tilfredse med den medicinske behandling han får.  
Nu har han bare brug for tid til at komme til kræfter igen, vi glæder os til at få ham hjem igen. Sara, 
Jonathan og jeg har det fint, vi er alle 3 symptomfrie nu, men er stadig i karantæne her hjemme.  
Vi vil gerne sende en stor tak til alle jer, der står sammen og løfter Cornel og hele vores familie i bøn. Gud er 
stor og vi glæder os af hele hjertet at Han er med os også i denne svære prøvelse vi oplever lige nu. 
De kærligste hilsner og ønsker om Guds fred 
Dorthe og Cornel 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 1. oktober 2020 vedr. hjælpearbejdet i Burma (Myanmar).   
 
Nyt fra flygtningelejren 
 
Aller først stor tak for din medleven og din forbøn for vores store missionsarbejde  rundt om i verden – 
også for det der sker på grænsen mellem Thailand og Myanmar. 
 
I det tidlige forår begyndte Bibelskolen i flygtningelejren på et større projekt inde på den anden side af 
grænsen, altså i Myanmar (Burma):  
En ny Bibelskole, der skal stå klar, når flygtningelejren og dermed også Bibelskolen med 500 elever om 
ikke så længe bliver lukket. – Vi kender endnu ikke tidshorisonten. 
 
Noget af det første i det nye projekt var at få etableret en strømforsyning. Der viste sig en mulighed for at 
få ledt noget af en flod en ny vej, skabe et vandfald og etablere en vand-dreven generator. – Den var vi i 
øvrigt her fra DK med til at betale. 
 
Desværre kom Corona virusset i vejen og der er nu ingen adgang mulig mellem Thailand, hvor 
flygtningelejren ligger og Myanmar. Alt byggeri er stoppet. 
 
Imidlertid skulle den nye Bibelskole også have en overbygning, så de, der har læst i fire år kan fortsætte to 
år mere og erhverve sig en master (kandidat), hvis de ønsker det. 
 



2

Af hensyn til flere forhold, blev det besluttet at bygge denne del af skolen på den thailandske side af 
grænsen – og da det første byggeri i Myanmar midlertidigt stoppede, påbegyndte vores venner det andet. 
 
Tak fordi du vil bede for disse gæve og arbejdsomme mennesker, der ikke lader sig standse, men har vision 
om og vilje til at udruste og dygtiggøre præster, missionærer og menighedsledere og sende dem ind i 
deres gamle forslåede og splittede land. 
 
Bed især for Wado, der for tiden både er viceinspektør for skolen i flygtningelejren og udnævnt som leder 
af det nye seminar, der kommer til at hedde Hope Theological Seminary, Håbets teologiske Seminar. 
 
Peter G 

 
Dæmning i Myanmar 

 
Skolebyggeri i Thailand 
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