Det har han hållt fast vid dit
han kommit.
Han jobbade tillsammans med
Gunvor Åsblom i LP i Bollnäs
Pingstkyrka och då träffade han
också Rune och fick höra om
det projekt att bygga ett missionshus i en by i Grönland.
Han var nyfiken på både landet
och bygget och erbjöd sig då att
följa med Rune och hjälpa till.
Det var i 2007.
Väl framme såg han hur svårt
det kan vara med ett sånt projekt genom att det var svårt att
få tag på material och det var
stora förseningar med fraktbåtar. Då fick han ändå tillfälle
att be för staden och folket där.
Det var endast en liten grupp
människor som samlades i bön.
Nu efter 12 år fick han chansen
att komma på ”återbesök” tillsammans med Sven-Olov och
det var något han längtat efter.

Tord Bengtsson.
Tord Bengtsson från Arbrå
och med i pingstkyrkan i
Bollnäs har i somras besökt
oss i Sisimiut och Misionshuset i Qasigiannguit
( Christianshåb).
Det är andra gången han
besöker Grönland och han
har berättat om
sin upplevelse.
För många år sen fick Tord
genom Anden en stark kallelse
att vara förebedjare för speciella städer i bönevandring.

samtidigt hade den årliga konferensen och han säger att han
upplevde på en gång en underbart öppen atmosfär.
Hans egna ord: Det var fantastiskt att se och höra, otrolig
lovsång, duktiga och levande,
smörjelse och frihet i sång och
dans för Herren.
Tord predikade på torsdagskvällens väckelsemöte och många blev
berörda av hans berättelse om sitt
liv och kom fram till förbön.
Sen var det resa till Qasigiannguit
med speedbåt.
Flera frivilliga från församlingen i
Sisimiut var med för att hjälp till
med målning och el-arbeten och
diverse.
Det blev inte riktigt klart då men
det hölls ett litet invigningsmöte
då Tord stod för Guds ord igen.
Tord fortsätter att be för arbetet
här uppe och gläder sig till att
höra mer!

Första stopp var INOförsamlingen i Sisimiut som
Här är
en del av
frivilliga
på väg
att hjälpa till
med
arbetet
på missionshuset
i Qasigiannguit.

När Jesus
därifrån gick
vidare fram,
fick han se
en man, som
hette
Matteus,
sitta vid
tullhuset.
Och han sade
till denne:
»Följ mig.»
Då stod han
upp
och följde
honom.

I nuunerup
N utaaap
O qaluffia
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INO konference igen!
Under temat Tro Hopp och Kärlek..
Har vi samlats igen för lovsång och undervisning i
den årliga INO-konferensen i Grönland.
Ifrån norr till söder plus öster kom förväntansfulla
deltagare för att uppleva gemenskap, uppmuntran
och Guds vidrörande.
Alla har tilldelats en uppgift som rör allt från
musiken, predikan, mötesledning och matlagning,
rengöring och allt som kan tänkas …
Det är jätteroligt att träffa vänner man nästan
aldrig ser.
Höra vad som händer och sker i deras liv.
I år varade konferensen i 8 dagar då
vi i början av veckan samlades ute i
naturen, i våra två
stugor i Narsaq, en
halv timme med båt
för de som kom
tidigare.
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Under året som gått ...
Rita Berthelsen och Susanna Åsblom.
Stolar inköpta och på väg.

..har det hänt en del sköna upplevelser både i församlingen och
byggnaden.
Hans Berntsen, en man som är förebedjare kom från Danmark på
besök till församlingen. Då hyrdes församlingshuset i staden och
anordnades möte för alla. Det var så fullt av människor att det var
svårt att komma in..vi behövde inte göra hål i taket.. men alla som
ville fick förbön och många berättade om att ha blivit hjälpta och
helade från krämpor.
I påsken kom ett gäng ungdomar från Danmark och besökte församlingen och hjälpte till i ungdomsarbetet.
Flera turer med församlingen och församlingens ungdomar till
stugan och naturen och fiske. Vem älskar inte att få vara i Guds
natur, andas frisk luft och sjunga lovsånger precis när man vill. En
lång kälkbacke finns där, ingen lift tyvärr men med svennes snöskoter går det uppåt också. Solen gjorde det härligt.
Jonna och Abels dotter Tiinannguaq ungdomsvälsignades det här
året. Under ungdomsundervisningen hela våren hade hon också
vänner med som tyckte att det var så så skönt att få vara med och
lyssna på Guds ord på ”vårt” sätt.
När Susanna vår dotter gjorde sin praktik för bibelskolan hon gått
så hade hon och Rita hand om ungdomssamlingarna och minst
15 ungdomar varje gång.
Två resor med frivilliga arbetare att måla och arbeta på missionshuset i Qasigiannguit. Det tar ett dygn att åka upp med båt så det
blev liksom missionsresor med praktiskt uppdrag.

Att umgås och träffas så nära naturen är ett måste i Grönland och
därför gjorde vi så att vi anordnade en helg i stugan för dom som
kom lite före tiden till konferensen.
Det var precis för den tiden då man kan fiska ammasetter direkt
med håv från stranden så det stod naturligvis på menyn vid sidan
om nyfångad säl. Lovsång och bön varje morgon och sedan god frukost.
Stugan plus en mindre stuga rymmer tillsammans 15 övernattande
personer men många fler om man tar sitt tält och liggunderlag med.

Nu har äntligen nya stolar kommit till lokalen. De är köpt in för
insamlade medel bl.a från Svea Ulanders (Kerstins mamma) begravningsminne. De gamla stolarna har fått tjäna sedan 70-talet
och får nu bytas ut till allas glädje.
Nya fönster är insatta efter planen.
I övrigt har vi haft ett par dopförrättningar under året och bröllup
planeras till december.
Så går livet vidare i INO-församlingen i Sisimiut.

Veckoprogram i Zionsborg

Böneämne: Att barn- och ungdomsledare samt förkunnare och bibellärare skal växa fram lokalt och/eller
flytta hit från andra platser.
(Mettea och Henning - duktiga förkunnare och inspiratörer
har flyttat hit från Maniitsoq. - Stort tacksägelseämne!)

Renoveringsbehov i Zionsborg
-Nya fönster i källare lägenheter samt i övervåning
(Arbetet slutfört)
-Måla hela fastigheten. (Byggnadsställning inköpt)
-Golvet i lokalen läggas om
-El installationen förnyas till nutida system

¤ Söndags förmiddag – gudstjänst
¤ Söndagsskola med Amalie Møller och hjälpare.
¤ Söndagar samt löpande under veckan – själavårdssamtal
och förbönstjänst utförs av fyra ledare som gått själavårds
utbildningen.
¤ Tisdag kväll - Ungdomsundervisning vid Sven-Olov Åsblom
samt Amalie Møller.
¤ Onsdag kväll - bönemöte
¤ Fredag kväll - vid Rita Berthelsen med lovsång, bön och
gemenskap med syfte på besök till ålderdomshem, fängelse
och boplatser.
¤ Lördag - Träffar för män, och för kvinnor var annan gång.
Severine och Katrine, två av fösamlingens mötesledare.

