
”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af 
dem er kærligheden.”       1 Korinterbrev 13:13 
 
 Kære venner 

Tænk at det allerede er blevet august måned.  Jeg håber, at I 
har haft en dejlig ferie.  Jeg tog en tur til Lolland-Falster sam-
men med familien. Tusind tak for nedsatte entre billetter til 
bl.a. Knuthenborg Safari Park og GeoCentret ved Møns Klint. 
Og en gratis smut tur med færgen til Fejø.  Vi fik gået, set og 
lært en masse, som tog pusten fra os og gav os ting at tænke 
over. Sikke en dejlig ferie.  

Men nu er de fleste af os nok ved at vende tilbage til hverdagen. Og vi håber nok allesammen,  at vores 
hverdag bliver mere normal end det vi har oplevet den første halvdel af 2020.  Vi bliver daglig mindet 
om at coronavirus og Covid 19 stadig eksisterer.  Men i stedet for at blive blæst omkuld af usikkerhed 
og forvirring, holder jeg fast ved de enkle ord fra Korinterbrevet: ”Så bliver da tro, håb og kærlighed. 
Men størst af kærligheden”.  
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 Fængselsmissionen fortsætter 

På Bali byder man også en ny hverdag velkommen. D. 31. juli åbnede man officielt  for at turister fra 
andre dele af Indonesien kunne besøge øen. De første turister blev mødt i lufthavnen med blomster-
kranse og fine ord. I sidste uge mødte mine kollegaer fra missionscentret lederen af narkotika fængslet 
og de fik en næsten lige så flot velkomst. De sidste par måneder har kun online besøg været mulig.  
Men nu har vi aftalt at genoptage fysiske besøg og aktiviteter allerede fra august måned. Som han sagde, 
” Vi er meget taknemlige for vores samarbejde med jer, for gaverne I bringer til de indsatte og aktivite-
terne I gør for at fremme deres selvstændighed.”  Det glæder mine venner sig  meget til.   



   
   

 
 
 

                  
 
 

Hvis du gerne vil vide mere kan du kontakte:  
Stella Christtreu: stellachristtreu@gmail.com eller på mobil nr.  61705456                                                                
Aage Christtreu: britaogaage@christtreu,dk   eller på mobil nr.  61604330 
 
Jeg modtager med taknemlighed gaver til arbejdet gennem:                                                                      
Betania Kirke Centers Ydremission,  Blåhøjstationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande                                                          
Bank:  Reg: 9712    Konto: 0741793075     Mrk. ”Indonesien”                                                       
 
Har du spørgsmål vedr. gaver, kan du kontakte                                                                                           
Willy Højgård : ymission@betania.dk  eller på mobil nr. 51913058                                                                         
 
Vigtigt! Angående EU’s  nye persondatalov der trådte i kraft den 25. maj 2018:                                        
Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som 
du kan se på https://betania.dk/privatlivspolitik/.  

 Guds mirakel i hverdagen 

Midt i nedlukningen af Bali besøgte mine venner på missionscentret familier, som virkelig havde brug 
for hjælp. En dag blev de mirakuløst ledt til en kvinde, som var højgravid i 9. måned og snart ventede 
ankomsten af sit barn. Hun havde ingen mand, men boede sammen med 2 andre kvinder i et lille etvæ-
relses studielejlighed. Netop, som mine venner fra centret kom forbi, havde de næsten ingen mad tilba-
ge. De blev meget taknemmelige for maden, som mine venner kom med.  Det er almindeligt i Indonesi-
en, at man skal vise sit ID kort ved hospitalsbesøg og selv betale for hjælp til fødslen. Men denne kvin-
de havde hverken ID kort eller penge. Så hospitalerne ville ikke tage imod hende.  Mine venner bad 
sammen med hende og et mirakel skete. De kontaktede et 3. hospital, som tog godt imod hende. Ud-
gifterne blev dækket og prisen endda sat ned, så hun kunne føde sit barn i trygge rammer. Al ære og 
tak til Gud, som for Hans store kærlighed til denne lille familie.  

 Tæt på Bali 

De næste måneder glæder jeg mig til at rejse rundt til grupper og kirker i Danmark og dele vidnesbyrd 
fra Bali, som disse. Hvis I vil høre endnu mere om, hvad Gud gør på Bali, er I velkommen i:  
- Frokostgruppen,  onsdag d. 12 august kl 10,  Betania KirkeCenter, Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj  
- Gudstjeneste,     søndag d. 16. august kl 10, Betania KirkeCenter, Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj  
- Onsdagscafeen,   onsdag d. 19, august kl 14, Herning Frikirke, Møllegade 1B, 7400 Herning 
 
 Af hjertet tak 
Af hjertet tak, fordi I læser dette nyhedsbrev, og beder for arbejdet på Bali. Det er et stort privilegie, 
at bygge Guds rige sammen med jer. Må Gud velsigne jer og vise sin store kærlighed til jer .  

    Kærlig hilsen Stella Christtreu 


