
Theas nyhedsbrev 

   Glædelig Jul og Godt Nytår 
                    From Down Under  

 

 

 

 

 

 

Hej alle sammen 

 

Vi fejrede jul på vores base hvor man kunne tilberede en ret til middagen eller bringe en dessert. Jeg 

lavede en portion risalamande, hvilket fik mig endnu mere i julestemning.  

 

 

 

 

 

 

 

Her ses et billede 

at hele basen. Det unge par til venstre (Amanda & Brendan) er vores baseleder og de har to børn.  
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Den 31. december om dagen brugte vi i 

lovsang og tilbedelse, da vi om aftenen 

skulle ned til byen (Airlie Beach) hvor vi 

skulle bede for folk på gaden. Vi blev delt op 

i par af 2 og blev sendt ud for at fortælle 

mennesker om Jesus. Vi oplevede 

helbredelser og mange var så glade for 

forbøn.  

Kl. 21 så vi fyrværkeri på stranden og 

derefter forsatte vi med at dele det gode 

budskab med de mange mennesker der 

fejrede Nytår i byen. Vi blev i byen indtil 

midnat hvor vi igen så fyrværkeri og derefter 

tog vi hjem.  

For et par dage siden blev halvdelen af vores hold sendt afsted til Pape New Guinea. Her ser I et 

billede af de 9 elever og af deres leder Hannah til venstre. De skal opmuntre kirker, optræde med 

sange, dramastykker, lave praktisk arbejde og fortælle mange mennesker om Jesus.  
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OUTREACH STARTER SNART 

à NEPAL 

 
Her ses et billede af mit team og jeg som om få dage rejser til Nepal på outreach. Vores leder Amos 

ses i midten, bagerst i billedet. Vi rejser den 9. januar. Vi skal starte ud i hovedstaden Kathmandu. 

Her skal vi opmuntre kirker, optræde med sange, dramastykker, lave praktisk arbejde og fortælle 

mange mennesker om Jesus. Senere skal vi op i bjergene, her bliver vores kondition for alvor sat på 

prøve da der er mindre ilt i luften i bjergene, men det bliver så godt. I bjergene skal vi vandre fra 

landsby til landsby og dele det gode budskab til folk der aldrig har hørt om Jesus. Vi er i stor 

forventning til at Gud vil gøre store ting i Nepal gennem os og at vi kan få lov til at se Hans hjerte for 

menneskerne i Nepal.  

Hvad Gud har lagt på mit hjerte?? 
Så her kommer lidt om mine drømme og planer 

for den nærmeste fremtid.  
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Australien 

Som mange af jer ved, har jeg et meget stort hjerte for Australien. Jeg har rejst meget og jeg har 

været i mange lande, men der er noget specielt ved Australien og Gud har virkelig lagt det her land 

på mit hjerte. Man kan vel godt sige, at jeg er forelsket i Australien og jeg føler at jeg er hjemme her. 

Jeg har virkelig oplevet hvordan Gud har givet mig et hjerte for mission.  

 

Disciple Training School (DTS) 

Lige nu er jeg i gang med en DTS hvilket er en skole med 3 måneders undervisning og derefter 2 

måneders outreach. Den her skole har virkelig hjulpet mig til at gro og gå dybere i min relation med 

Gud og jeg er vokset åndeligt på så mange områder.  

Undervisningen har været udfordrende men virkelig god og den har virkelig hjulpet mig til at have et 

ønske om at lære endnu mere. Jeg kommer hjem til Danmark i starten af april, jeg glæder mig meget 

til at se jer alle sammen igen.  

Ministry Development School (MDS) 

Her på det sidste har jeg virkelig oplevet hvordan Gud har talt til mig om, at jeg skal studere MDS i 

Australien. Det er en 2-årig skole, hvor jeg får mulighed for at udvikle lederevner og hvor jeg kan gro 

endnu mere i den plan Gud har for mig. Jeg får undervisning i hvordan man træner unge i deres tro, 

hvordan man arbejder i hold og får samtidig mulighed for at lede de næste DTS-skoler. Skolen starter 

den 3. juni 2019 hvilket er nu til sommer. Det er alt sammen rigtig spændende og jeg kan næsten 



5 

ikke vente med at starte. Jeg kan virkelig se hvordan den her skole kan hjælpe mig til at gro på så 

mange måder og jeg er så spændt.  

Jeg ser det her som en kæmpe mulighed for mig til at gro i min tillid til Gud i forhold til min økonomi. 

Jeg få virkelig mulighed for at gro i den forstand, at det er Gud som er min forsørger, at hvis det er 

Ham som har ledt mig til at studere MDS at han også vil forsørge og gøre det muligt. Som mange af 

jer nok ved havde jeg et arbejdsår hvor jeg tjente penge til den skole jeg er på nu og det har været 

sådan en velsignelse. Men til mit næste skoleforløb, har jeg virkelig brug for hjælp rent økonomisk.  

Så mit ønske er: 

At I vil søge Gud for hvordan I kan hjælpe 

og støtte mig økonomisk over de næste to år. 

Der kommer selvfølgelig en del mere information om alt dette.  

Forbøn 

• Nepal  
- At Gud må lede os  
- Beskyttelse fra ulykker og sygdom 
- Åbne hjerter fra de mennesker vi 

møder 
- At vores hold/team er i enighed.  
- Energi og styrke mentalt, åndeligt og 

fysisk.  
• MDS (Ministry Develop School) 
- Økonomi 
- Ledelse og guidance  
- Forberedelse og planlægning 

 

Masser af varme tanker fra  

Thea Friis Jørgensen  

Glæder mig til at se jer snart. 


