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Kære venner.  

Vi er lidt sent på den med at få skrevet en kort opdatering til jer omkring bedeemner. Vinteren er nu blevet til forår og 
hvis man skal dømme ud fra den blå himmel udenfor, så står sommeren også for døren 

Som sædvanlig har der været travlt siden jul og vores dage er lange, fyldte med gøremål og for det meste sjove. På 
projekt-siden fortsætter vi med følgende projekter i vores ”drivhus”: 

India Collaboration (samarbejdet om Indien): Som dette år giver omkring 40 millioner kr. væk til ‘strategisk 
fremvoksende projekter’ i Indien og som nu opererer under ledelse af min samarbejdspartner, Sanjay, helt uden at jeg er 
involveret 
Mere info på: http://www.indiacollaboration.org/ 

Europe Collaboration (samarbejdet om Europa): Er stærkt fokuseret på menighedsplantninger i Europa og består af en 
række menighedsplantningsorganisationer og givere, som er opsatte på at finde effektive metoder til at accelerere 
kirkevækst. Vores drøm er at støtte 12 menighedsplantninger i år. 
Mere info på: http://europecollaboration.com 

Church Revitalisation Trust (kirke-revitaliseringsfonden): Jeg brugte to måneder tidligere på året på at hjælpe en stor 
kirke i London – Holy Trinity Brompton – med at gennemtænke, hvordan man kan lave en ny 
menighedsplantningsmission i England. Deres mål er at starte ikke mindre end 100 ressourcekirker i bykernerne over de 
næste godt 10 år. Indtil videre har de startet 34 og jeg føler mig overbevist om, at de vil arbejde hårdt på at nå op på 
100. 

Impact Foundation (Impact-fonden): Er et nyt projekt som forsøger at anvende velgørende midler som arbejdskapital i 
sociale virksomheder ledt af kristne i ‘Emerging Markets’ (dvs. de lande hvor indtægten pr. indbygger er lav, men hvor 

vækstpotentialet er stort, overs. anm.). Projektet er i den indledende fase, men det virker til, at Helligånden inspirerer til 
en bølge af fantastiske sociale virksomheder, som vi kan sikre ressourcer via Impact-fonden. Det bliver spændende at 
følge. 
Mere info på: https://impactfoundation.org 

Just Love: Er en tidligere kunde, som bragte os stor glæde, da de skrev for at fortælle, at deres indtægt nu er nået et 
niveau, hvor de gerne ville begynde at betale os tilbage for den gratis hjælp, vi tidligere har givet dem. De har nu 
eksisteret i 4 år og vokser. 
Mere info på: http://www.justloveuk.com/ 

Viva: Jeg kunne ikke holde op med at smile den anden dag, da jeg deltog i et stort Viva-møde og fandt ud af, at 
organisationen er vokset med 40 % siden jeg forlod den! Gud er så god og Viva fortsætter med at nå ud til og hjælpe 
udsatte børn i et imponerende omfang. 
Mere info på: www.viva.org 

Hjemme: 
På hjemmefronten er der eksamener alle vegne for tiden. Lukas, Isaac og Benji har bunker af eksamener forude og selv 
Micah (i en alder af blot 7 år) er en del af dette og slider i det med både det ene og det andet forud for sin 2. års SATS 
test. Når det ikke drejer sig om lektier, så er det sport og når det ikke er sport, så er det musik. 

I skolen støtter Emily endnu flere børn, når de skal til eksamen og hun fortsætter med at undervise adskillige børn dér. 

 Nogle bedeemner: 

- At Openwell må fortsætte med at finde yndest både hos Gud og mennesker. At de rette projekter må opstå, især i 
løbet af de næste uger, hvor vi påbegynder en ny bølge af arbejde. 

- At eksamensperioden må gå godt, uanset udfaldene. At alle må være opmuntrede over, hvem de er og være sikre på, 
at de er elskede og har en masse at give. 

- For livet derhjemme, venner og gæstfrihed. Vi bruger de fleste uger på blot at få tingene til at hænge sammen, men 
vi ønsker ikke at forsømme venskaber, sjov og fællesskab. Bed for, at vores prioriteringer må være rette i Guds øjne. 


