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Forbøn ønskes for:
 De nye der er be-

gyndt at komme i
kirken
 At økonomien må

blive bedre
 Et begyndende

børnearbejde
Tak for:
 Antennen blev

Samson & Pauline Larsen
Noa & Brian
Hej alle.
Nu har vi allerede været her i
Aaasiat i tre måneder. Vi er me‐
get glade for det og da vi kan se
Herrens gode gerninger. Den sid‐
ste weekend i november samle‐
des lederne her i Aasiaat, og ve
denne lejlighed blev vi indsat som
ledere. Det var gode oplevelser
da min mand og jeg var så velsig‐
net, og vi kunne endnu engang
konstatere at Herren har kaldt os
hertil.
Langsomt bliver der flere til mø‐
derne og der er engang imellem
nogle der bliver frelst.
Af og til støder vi på få ting der
skal repareres i kirken og repare‐
rer ting i selve huset.
Det er ønskeligt at der løbende

bliver bedt for os til a have råd til
at reparere de mange små ting.
Der er også en glædelig ting da
min mand pludselig mødte nogen
som han kender.
For nylig fik en færøsk elektriker
ved lejlighed alt det der skal la‐
ves.
Da også huset og menigheden har
nogle ret gamle komfurer fik vi
det udskiftet og det var godt.
Korset uden for huset fik lys og
der er mange der er glade for
det.
At Herren tager sig af os er meget
glædeligt og jeg vil lige nævne en
der plejer at komme til prædiken
som følte at Herren talte til ved‐
kommende om at lade sig indskri‐
ve til at skulle starte med børne‐
arbejde, og vedkommende starte‐
de så torsdag aften med at holde
børnemøde.
Det er også ønskeligt med forbøn
for at lade folk, som kan hjælpe,
rejse sig, f.eks. til menighedsmø‐
derne og også kommende prædi‐
kanter, ledere og lovprisningssan‐
gere/‐musikere.

repareret og radioen er i luften

Billeder fra julefesten i Aasiaat med
ca. 60 deltagere

Og tak til alle for økonomisk støtte både udefra og fra
vort land, må Gud velsigne jer for alle de gode gernin‐
ger I gør.
Jeg, Pauline har fået arbejde. Min mand har brug for
jeres forbøn for et arbejde.
Tak til jer alle. Gud velsigne jer.
Med venlig hilsen Pauline og Samson Larsen, Aasiaat.

Fra Ledersamlingen i Aasiaat 1. november
2015
En stor del af INO’s lederskab var samlet i Aasiaat
til den årlige ledersamling. Der var også gæster
fra Missionsforbundet i Danmark bl.a. Jens Søren‐
sen. Fra Grønland var mange byer repræsenteret.
Det blev en god og udbytterig samling med op‐
følgning på årets gang og på nye tiltag i INO me‐
nighederne.
I forbindelse med ledersamlingen var der om søn‐
dagen Gudstjeneste med indsættelse af Samson
og Pauline, som nye ledere af Kirken i Aasiaat.

Så er der igen lys i korset på kirken

John Ø Nielsen foretog indsættelsen, tolket af
Sven Olov Åsblom. De øvrige tilstedeværende le‐
dere var med ved den højtidelige indsættelse og
efterfølgende forbøn.
Prædikenen blev holdt af Tukummeq fra Qaa‐
naaq, som prædikede flot og vedrørende. Der er
jo stærke bånd mellem vore søskende i Qaanaaq,
da Pauline var med på den første tur til Qaanaaq
hvor Tukummeq og hendes mand Arqiunnguaq
blev frelst!
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