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Sendt: 25. november 2021 19:19
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fængselsmission m.m. i Thailand.

Kære venner 
Ugens alvorlige bedebrev er fra Thailandsudvalget v/Peter Götz.  
Guds fred og alt godt 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 25. november 2021 fra fængselsmission i Thailand. 
 

Indsatte og udsatte 
De mange års tilstedeværelse i Thailand – med Fredens Stemme som omdrejningspunkt siden 1965 – har 
givet os mange kontakter og mange muligheder gennem årene. 
 
En af dem er fængslerne i Nordøstthailand. 
 
Her har Somwang  sin tjeneste som ’fængselspræst’ og nyder godt af gode og stabile relationer. 
Det bliver Somwangs opgave, så snart Corona restriktionerne tillader det, at stå for et mindre byggeri – et 
overdækket område, hvor de indsatte kvinder kan side og arbejde. Det er i Nong Khai. Det bliver delvist 
finansieret fra os i Danmark. 
Vi følger arbejdet over de næste måneder og beder om at det må lykkes og at vores ’investering’ i den 
gode relation til fængslet også på denne måde må kunne holdes i live. 
Tak fordi du tager dette med i din bøn for arbejdet. 
 
En anden relation, som er opstået gennem årene, handler om flygtningelejren i Mae La. 
 
Her er Covid-19 situationen slem, mange, der i forvejen ikke er for godt ernæret, er syge, mange er 
’fanget’ i lejren, som på et tidspunkt lukkede helt ned for ind- og udgang. 
Alwyn, en af lederne på bibelskolen har gennem Jariya på Fredens Stemme sendt et nødråb om penge til 
medicin, ekstra mad og andre fornødenheder. 
Vi har sendt en ekstra økonomisk støtte derud og Fredens Stemmes medarbejdere har involveret sig i 
indkøb og i at lave poser til en lang række mennesker – i samarbejde med Alwyn. 
Vi beder meget for vores venner i denne situation – også når de illegalt sniger sig ud i de omkringliggende 
skove for at hjælpe dem, der er strandet dér.  
Tak at du beder med. 
 
For Thailand/Myanmar udvalget 
Peter Götz 
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Somwang med sin bibel foran fængslet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt  
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