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Kære venner  
Hermed et rigtig godt og inspirerende orienterings- og bedebrev fra Dorthe og Cornel i Rumænien.   
Med ønsket om Guds velsignelse  
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 26. september 2019 fra Rumænien.  
 

Kære Venner, 
 
Med efteråret ventende om hjørnet skriver vi denne hilsen til jer. Vi har stadigvæk lunt vejr det meste om dagen, 
men om morgenen og om aftenen er det ved at være noget køligt. 
Vi glæder os til at se alle de flotte efterårsfarver udspille sig i Guds skønne natur de næste par måneder. 
 
Besøg fra Danmark 
Vi har lige nu glæden af at have besøg af Britta og Arne Hansen. De gør et stort stykke arbejde i 
genbrugsforretningen hjemme i Tylstrup, for at kunne støtte vores fælles arbejde her i Rumænien. Vi har sammen 
besøgt mange skolebørnefamilier. Vi glæder os sammen over de mange succeshistorier, vi har flere skolebørn som 
er blevet færdige med gymnasiet og har mod på at fortsatte på universitetet. Hvor mon de ville være i dag, hvis ikke 
de havde været med i skoleprojektet? I lørdags arrangerede vi en udflugt til Poduri sammen med Britta og Arne. Der 
var børn og teenagere med både fra Onesti, Sanduleni, Albele og Poduri, så vi var rigtig mange. Britta kom med en 
hilsen og en præst fra Barsov delte Guds ord med os. Efter sang og bøn blev der leget på livet løs og der blev tændt 
bål, så vi kunne bage snobrød til alles store glæde. Vi havde en skøn eftermiddag midt i Guds smukke natur med 
masser er sol og frisk luft. 
 
Bryllup i Poduri 
På søndag har vi igen bryllup i Poduri. Vi glæder os hver gang der er et ungt par, der ønsker Guds velsignelse over 
deres ægteskab. Der er mange i Poduri som har levet i parpirløse forhold, men efterhånden som de kommer til tro 
vælger de, at blive viet og velsignet ind for både Gud og mennesker, på den made er de også gode eksempler for alle 
de andre familier i landsbyen, som stadig lever papirløst. Cristina fra Sanduleni, som kommer i vores kirke, er rigtig 
dygtig og kreativ med papir. Hun har lovet at pynte mødeteltet i Porduri til brylluppet, det glæder vi os til at se. 
 
Kvindemøder 
Efter en sommerpause er vi igen begyndt at samles til kvindemøde hver onsdag eftermiddag. Vi har valgt at forsætte 
med at studere kvinderne i bibelen. Det er så vigtigt at vi fylder os med Guds ord og ikke bare mødes i en 
snakkeklub. Vi har så meget at lære af alle de fantastiske kvinder vi møder i bibelen: Jokabeds store tro, Saras 
udholdenhed, Esters villighed, Ruts hengivenhed. Vi møder gang på gang Guds storhed, når han udvælger 
almindelige mennesker og bruger dem til noget ekstraordinært. Vi har også fortsat tværkirkelige kvindemøder en 
gang om måneden. Det går på skift mellem baptistkirken, pinsekirken og så vores kirke. Næste gang er det planen, at 
det skal være hos os, hvis ellers vores lokaler er ledige på den ønskede dato. Det er jo en af de udfordringer vi står 
overfor, fordi vi ikke har vores egen kirkebygning endnu. 
 
Besøg hos trængende familier  
Sammen med Britta og Arne har vi besøgt forskellig trængende familier. Der er især to familier der har gjort indtryk 
på hver sin måde. Begge familier bor i landsbyen Prajoaia. Den første familie er et vidnesbyrd om Guds storhed. 
Familiens søn, der går i 6. klasse, har det sidste år været meget syg af tuberkulose. Han var så syg at lægerne sagde 
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at han ikke stod til at rede. Men Gud er stor og har svaret på alle de bønner, vi har bedt for familien til vores 
kvindemøder, og drengen er i dag rask og kan begynde i skole igen. Den anden familie, som er genbo til den første 
familie, er anderledes hårdt spændt for. Familien består af en ung mor på 26, der er alene med 3 børn. Faren til den 
ældste er stukket af med den unge mors søster, faren til den næste er stukket af med hendes stedmor, som har 
efterladt sine 3 trillinge-piger hos familien, og den yngstes far er bare rejst. Så nu må hun tage sig af seks børn. Det 
absolut eneste lyspunkt er hendes farmor, som bor der og hjælper med børnene. Hun er troende og kommer i 
baptistkirken.  
 
Familien.  
Vi har det godt alle fire, Sara og Jonathan er kommet godt i gang med skolen igen, efter den lange og dejlige 
sommerferie. Cornel har igen været en uge afsted, for at modtage 50 timers fantastisk undervisning på Covington 
bible institute. Efter planen skal han kun afsted to gange mere for at gør sin mastergrad færdig.  
 
Bedeemner: 
Tak for nogle dejlige dage sammen med Britta og Arne 
Bed for det unge par i Poduri, der skal giftes på søndag 
Bed for vores kvindemøder, at de må være opbyggende for os alle sammen 
Tak for drengen, der er blevet rask og bed for den anden familie, at de må finde trøst og opmuntring ved Jesus. 
Bed om at Gud fortsat må holde sin stærke, beskyttende hånd over os som familie. 
 
Med ønske om Guds fred 
 
Dorthe og Cornel 
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