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NYT fra INO Aasiaat 

Nyhedsbrev fra Aasiaat.  
 
Hej alle, endelig giver jeg lyd fra 
mig igen, 
 
Vi har det godt her i 
menigheden i Aasiaat, og vi 
kører efter Herrens anvisninger. 
I de sidste måneder har vi kørt 
som sædvanlig, hvor dem der 
kommer om søndagen er de 
samme, og om onsdagen er der 
flere nye. Denne sommer blev 
konferencen, som var legemligt, 
sjæleligt og åndeligt givtigt, 
afholdt i Ilulissat. Herfra var der 
3 deltagere: en der kommer her 
regelmæssigt og to fra 
Sømandshjemmet som kommer 
her når de har tid. Vi håbede 
ellers på flere deltagere. 
Jeg, Pauline, stopper på 
arbejdet den 30. juli grundet 
smerter i mavesækken og 
tarmene og lægen fortalte mig 
at det er på grund af stress; 

Pauline skriver….  

 derfor var jeg nødt til at beslutte 
mig for at stoppe på arbejdet. Vi 
håber at i også tager vores 
økonomiske situation med i 
bønnerne. Herfra ønsker vi også 
inderligt i vores hjerter at Herren 
sender hjælp til os til 
børnearbejde og en der kan 
holde taler da vi har et stort 
behov for at fremme 
menigheden. 
Da vi heller ikke kender 
baglandet for dette hus ønsker vi 
at se dem ansigt til ansigt og vi 
håber at der kommer nogen i 
den nærmeste fremtid, da det jo 
er nødvendigt at tale om de 
forskellige problemer såsom 
hjælp fra nogle der er villige til at 
tjene Herren og det gamle hus 
som det er nødvendigt at se på 
stedet. 
 
Kh. Samson Pauline og børnene 
Aasiaat. 
 
 

Radioudstyret som 

videresender signalet 

fra Nuuk 12 timer i 

døgnet. Kan også 

lyttes til på nettet: 

inn.gl. 

Forbøn ønskes for: 

 
 

 Visdom til at 
udbedre og 
vedligeholde 
huset. 
 
 Menighedens 
økonomi 
 
 

 

Ino's ledersamling 
 
I efteråret (primo november)  

afholdes i Aasiaat. 

Det vil være dejligt om nogle 

kunne komme fra Skandinavien! 

Samson og Pauline Larsen 

Noa og Brian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inuunerup Nutaap Oqaluffia 
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3950 Aasiaat 

(299) 89 21 69 

 

Bank: 6471-1640949 

 

Ino.aasiaat@greennet.gl 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Vi vil også med glæde nævne at John 
Lorentzen fra Det Danske Missionsforbund i 
Aarhus, som besøgte sin datter, også holdt 
tale ved lejligheden hvilket gav opmuntring. 
Til efteråret vil der også være Ledermøde 
og vi glæder os også til dette. 
 
Mange tak til alle der beder for os og til dem 
der støtter os økonomisk, Gud velsigne jer 
alle. 
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INOs sekretær skriver: 

 
Under den nyligt afholdte INO konference i 

Ilulissat, havde bestyrelsen (Sven Olov 

Åsblom, Jens Jeremiassen og John Ø 

Nielsen) møde samt samtale med Samson 

og Pauline Larsen. Det var nu ca. 1 år siden 

de traf beslutning om at flytte til Aasiaat, så 

det var godt at mødes med dem igen og 

samtale om missionen, huset og alle 

centrale og vigtige ting. 

Som vi alle ved, er det en stor opgave at 

træde ind som leder i et missionshus. Lede 

en menighed, få en ny dagligdag til at 

fungere og være pedel på et ældre hus - 

jo, udfordringerne er store. Og så kommer 

oven i at udsende nyheder, så alle 

forbedere og venner af missionen kan 

være orienterede og følge med! 

Jeg har som medlem af bestyrelsen for 

huset og som leder af INO, lovet at hjælpe 

med forskelligt og især informationsdelen - 

så ud over hvad Samson og Pauline selv 

beretter, skriver jeg mine indtryk og det jeg 

føler må informeres videre til baglandet. 

Der er brug for hjælp på flere fronter. 

Samson er en praktisk mand og kan selv 

lave mange ting på huset, hvilket han har 

gjort, men mere skal gøres. Derfor har jeg 

bedt ham lave en prioriteret liste over det 

der skal gøres, samt indhente tilbud på 

materialer og evt. arbejde.  

 
Jeg vil så sammen med jer forsøge at søge 

fonde og finde muligheder for ekstra 

økonomisk støtte i menigheder rundt i 

Skandinavien. 

 

 Menighedsarbejdet, besøg af tjenester udefra, 

gerne Norge, Danmark! 

 Medhjælp til kontorarbejde, regnskab 

 Hjælp til børnearbejdet 

 

Konkrete ting der skal repareres på huset: 

 4 radiatorer skal skiftes 

 Ekstra isolering af huset, loft og måske vægge… 

(olieforbruget er alt for stort!) 

I næste nyhedsbrev regner jeg med at kunne 

præsentere nogle mere konkrete projekter og 

prisoverslag. 

Nipaa i Nuuk har besluttet at betale for udgifter 

til el og internet i forbindelse med radioen. 

Ud over det vil INO Grønland sørge for at der 

installeres en ny computer på kontoret. 

 

Vi du/I være med til at løfte Aasiaat i FORBØN og 

GAVER. Det er nu der skal handles. Nu har vi et 

nyt lederpar, der kæmper og gør det godt. Vi 

må gøre ALT hvad vi kan for at hjælpe dem til at 

blive og hjælpe mennesker i Aasiaat. 

 

John Østergaard Nielsen 
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