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NNyyhheeddeerr  oogg  bbeeddeeeemmnneerr  ffrraa  NNuuuukk  --  GGrrøønnllaanndd  
 
Nuuk, marts 2018  
 
Kære venner og forbedere, 
 
Foråret er på vej, selv om der i går var frost, vind fra nord og relativ -27 grader i Nuuk, så har 
jeg set de første stenbidere på brættet, hvilket betyder FORÅR! 
 
Der er bestemt mange gode nyheder at fortælle om her i starten af det nye år. Efter en rigtig 
dejlig start med meget bøn og til dels faste i januar, blev det en februar med almindelige 
møder, men med rigtig mange mødedeltagere. Det har betydet at vi ser mange nye ansigter på 
møderne og der er mennesker der bliver frelst. Det betyder igen at der er en del der går til 
dåbsundervisning og nu her til påske, er der 2 der skal døbes. 
 
Men påsken står i bibelskolens tegn, idet vi får besøg af tidligere missionærer i Sydafrika, 
Kirsten og Erling Rasmussen. Der er lagt et hæftigt program med bibelskole hele påsken, 
Gudstjenester og nadvermøder - så påsken skal fejres i kirken i år. 

 
Fx er der Skær torsdag arrangeret bibelskole fra 14.00-17.00. 
Herefter holder vi fællesspisning (der er over 80 tilmeldte!!). Så 
bliver det tid til nadvergudstjeneste og lovsang - så jeg er 
overbevist om at det bliver en "lang" torsdag. Vi fortsætter således 
både fredag og lørdag med bibelskole. Påskegudstjeneste med dåb 
om søndagen og så lige en omgang bibelskole 2. påskedag. 
Så bliver der en "fridag" for Kirsten og Erling om tirsdagen, hvor vi 
så skal på sight-seeing i Nuuk og omegn. (En kunne jo godt tænke 
sig at have en båd i vandet!) 
 
Efterfølgende får vi et 3 ugers besøg fra Norge af 
en rigtig forbeder - Magrit Brustad, som er aktiv i 
bønnefælleskaber i Nord Norge i Tromsøegnen 
og som har besøgt Nuuk før. 
Og så omkring 23. april, får vi endnu en omgang 
gæster. Så er det Errol Martens, Alfred Lakowsky 
og Asley Denton der kommer til Nuuk for at 
arrangere et ungdomsleder kursus. Kurset bliver 
afholdt hos Ebeneser og vores unge er med i det omfang de kan 

deltage og der bliver indkvartering af mange mennesker hos os. Således et UMO team på 9 
medlemmer, der også skal deltage i undervisningen og fortsætte med at tjene i Grønland i ca. 
2 måneder. 
 
Ud over dette skal jeg ud og rejse en del. I forbindelse med Lokalradioarbejdet. Der er 
generalforsamling i Ilulissat den 13. -15. april i Ilulissat. Det giver så samtidig mulighed for at 
besøge menigheden der. 
27.-29. april skal jeg en tur til Maniitsoq for at besøge INO menigheden der og samtidig have 
drøftelser om den nye ledelsesstruktur i INO efter min afrejse fra Grønland. Der skal også nås 
en tur til Paamiut inden det bliver sommer, så der bliver travlhed på rejsefronten. 
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Alt imens vi er ved at forberede sommerstævnet her i Nuuk. 
Vi har lejet Godthåbhallen, og har lånt flere skoler til indkvartering, så tingene er ved at falde 
på plads. 

 
Vi har også i menigheden afholdt 
2 arbejdslørdage, men rigtig godt 
fremmøde. Der er blevet ryddet 
op i køkken, børneklub lokale, 
bogkasser er kommet på loftet og 
der er polstret stole i mødesalen. 
En rigtig stor arbejdsindsats som 

hele menigheden glæder sig over. 
 
 
Dette nyhedsbrev, er således især sendt ud for at I kan være 
informerede om al den aktivitet der er her og bede for alle 
arrangementerne. 
Der er også en ganske god lejlighed til at hjælpe os med økonomien 
i mange af disse aktiviteter og rejser vi står over for. 

 
Så enhver gave til disse forestående begivenheder er MEGET velkomne! 
 
 
Gaver til rejser og menighedsbesøg: konto i GrønlandsBanken 6471-2004299  
 
Kærlig hilsen Ulla og John Østergaard Nielsen 
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