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Under pandemien er alle bordeller blev lukket. Der er ingen hjælp til kvinderne fra
regeringens side. Nogle af dem endte med at bo på gaden, da det eneste tag over
hovedet, de havde, var deres bordelværelse. Så i stedet for at besøge dem på bordellerne,
kom vi til deres hjem eller på gaden med mad. Vi vidste, det var risikabelt, og at vi kunne
blive smittet, og det blev vi. Vi er nu raske igen og er tilbage på vores arbejde.
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Mit navn er Emma. Jeg er medarbejder på Sjellebro og startede i november 2020. Allerede
i de første uger var der spændende YWAM-arrangementer, og jeg vil fortælle om den ene
(en uges undervisning for alle medarbejderne), og om hvad der blev personligt for mig.
Selve undervisningen tog udgangspunkt i Romerbrevet 4,13-6,12 og handlede om den
gode gave, Gud har givet os: Retfærdighed. Gennem undervisningen talte Gud til mig om
ikke at skulle stræbe efter eller prøve at opnå retfærdighed, men at Jesus har gjort mig
retfærdig. Da Jesus døde på korset og genopstod, tog han min skyld og skam, og han
ændrede min identitet. Før var jeg en synder, men er nu retskaffen! Jeg er accepteret af
Gud! (På engelsk: ”Sat right with God). Selv midt i min synd er det stadig retfærdigheden,
der gælder, fordi min retfærdighed ikke afhænger af mig selv, men af Jesus alene.

Jeg er Guds egen retfærdighed gennem Jesus Kristus. Den her sætning er blevet min,
både i sind og hjerte, fordi den ødelægger en løgn, jeg har troet på. Løgnen om at kunne
Save and Exit
stræbe mig til at fortjene min egen retfærdighed og derved blive accepteret af Gud. Den

for at vinde eller miste den retfærdighed. Den afhænger af Jesus alene!

Hvem er Emma?
Alder: 21 år.
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DTS: New Zealand med Marine Reach, outreach i Indonesien.
Arbejdsopgave: Hospitality/værtinde, oprydning og indretning af basen og
modtagning af gæster.
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- Bed for at grænserne
må forblive åbne. Bed
for visdom
Mette
og beskyttelse for arrangører og deltagere.
Outreach til Letland - Bed for familietjenesten, vi skal tjene til sommer, for
hænder, materialer og den sidste planlægning.

Loftet/loftsvinduer på Sjellebro - Sidste halvår satte vi en indsamling i gang.
Den går godt, men vi mangler stadig en del. Vær med til at bede for materialer,
økonomi og hjælpende hænder.

Gud! (På engelsk: ”Sat right with God). Selv midt i min synd er det stadig retfærdigheden,
der gælder, fordi min retfærdighed ikke afhænger af mig selv, men af Jesus alene.

For vores medarbejdere, nye såvel som “gamle” – Bed for beskyttelse af godt
helbred, visioner og idéer og personlige støtter.

Jeg er Guds egen retfærdighed gennem Jesus Kristus. Den her sætning er blevet min,
både i sind og hjerte, fordi den ødelægger en løgn, jeg har troet på. Løgnen om at kunne

DTS, i september - Bed for ﬂere elever og medarbejdere og for de bedste
muligheder for rejse på outreach.

stræbe mig til at fortjene min egen retfærdighed og derved blive accepteret af Gud. Den

løgn er nu blevet ødelagt af sandheden - at jeg er retfærdig, og der er intet, jeg kan gøre
for at vinde eller miste den retfærdighed. Den afhænger af Jesus alene!
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Bibelselskabet har givet SourceView lov til at bruge Bibelen på Hverdagsdansk. Det er vi
utroligt taknemmelige for, og vi glæder os til at den danske SourceView Reader!
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hvad, og hvordan det påvirker og former vores liv, vores arbejde og
vores verden.
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Mette Et team i og udenfor Sjellebro arbejder foråret igennem på at lave en dansk version. Du
kan ﬁnde den engelske her.
Læs Bibelen sammen
Vi er vant til at bede og synge sammen, men ofte læser vi Bibelen alene. SourceView
opmuntrer til at lave læsegrupper og sammen bruge tid i Guds ord.
App’en kan downloades til din mobil, tablet o.l. så du kan bruge den ofﬂine. Den er nem at
bruge, og den er gratis!
Tak til Bibelselskabet

Bibelselskabet har givet SourceView lov til at bruge Bibelen på Hverdagsdansk. Det er vi
utroligt taknemmelige for, og vi glæder os til at den danske SourceView Reader!
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n og vi bad for de prostituerede. En af dem sagde: "Kom ind, jeg har brug
for Jesus". Derefter gav hun sit liv til Jesus.” Wimjan, 23 år, Holland.
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opofrende kærlighed. Vores ønske er at være Jesu hænder og fødder. Vi tror, at
barmhjertighed er et af kaldene over Danmark som nation. Hvorfor ikke tage en DTS i
Danmark?
Undervisning i Sjellebro, København og Færøerne. Vi sigter mod outreach i Østeuropa og
Brasilien.

Læs mere og ansøg på vores hjemmeside www.ywam.dk/hfdts-dk/
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Kom med på årets fantastiske sommerlejr! Familielejr på Fjellerup handler om nærvær,
Rigtig samvær
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med Gud og hinanden
med en inspirerende
undervisning.
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Hovedtaler er Sam Hoffman fra Tyskland. Han er en forbøns-missionær - p.t. bosiddende i
Grækenland, hvor han arbejder blandt ﬂygtninge. Sam tilbringer mange måneder om året i
forskellige lande - ﬂere af disse er såkaldte lukkede nationer.
Han er en meget dygtig lærer der underviser om åndelige sandheder på en praktisk måde,
og han kommer med mange fantastiske vidnesbyrd om åndelige gennembrud i tasken.
Sam vil undervise om vores åndelige arv, og hvordan vi kan bede for vores familie.
Corona eller ej… vi skal på lejr!

Lejren bliver med så mange deltagere, som restriktionerne tillader. Vi er i tænkeboks og
ser på muligheder for ﬂere mindre lejre ud over familielejren. Vi glæder os til at fortælle om
dem!

Læs mere og book en plads på vores hjemmeside www.ywam.dk
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Så tag din mand, ven og bedstemor under armen og kom med os. Kom til live ved at gøre
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FOR ALLE MELLEM 0-105 ÅR
PRIS: 3000 kr. pr person, eksklusiv ﬂybillet.
Spørgsmål og anden info, kontakt: Emilie på email eller på +45 26 44 29 09.
Hvis du ikke har mulighed for at komme med, men stadig gerne vil hjælpe, kan du se
mulighederne for det på vores facebook-begivenhed.

Læs mere om basen i Mexico og deres arbejde på deres hjemmeside.
Email: emilie@ywam.dk		
		
Facebook: https://www.facebook.com/events/141699981111382			
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Fra søm til drøm!
Det er ikke nogen hemmelighed, vi skal have fundet ca. 100.000 kr. til materialer. Én donor
har allerede givet en del værktøj, hvilket er helt fantastisk.
Donationer til projektet kan gives via MobilePay 157277 eller på konto: 7734 1026373
Mærk “Projekt Letland - oplys cpr. for fradrag”
Kribler det i ﬁngrene og hjertet, så kontakt os eller se nærmere på vores Facebook event
og på Youtube!

Facebook: https://www.facebook.com/groups/345457520186747

Save and Exit

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QAbO2gGBVdY&list=PLp2HCNmB5Tlg-glrGk17TqaSX-654Q0a5&in
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