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Vi fik taget Apsara billeder i anledning af vores kobberbryllup 

Kære menighed 

Vi håber at septembers himmel har været så blå så blå, og at I nyder efterårsfarverne. Her er vi i regnti-
den, hvilket til tider betyder meget kraftige regnskyl og oversvømmelser i gaderne. Vores hus ligger 
heldigvis godt, så vi mærker det ikke så meget på egen krop, men vi mærker det på de mennesker, vi 
har omkring os, som har andre kår.  

August og september har været travle måneder med mange ting at fejre. Vi har været i Cambodja et år, 
fået en hund, Asger har tabt sin første tand, er startet i børnehaveklasse og er desuden blevet 6 år. Vi 
har haft kobberbryllup og holdt fest med venner og kolleger. Vi har også modtaget nye folk, 6 volontø-
rer og en missionærfamilie.  

Alt er gået godt, og vi er taknemmelige og takker Gud for hans godhed imod os! 

 



Magnus på ruinerne ved Angkor Wat 

Vores lille Magnus 

Det, der har fyldt mest hos os, er at vi i september måned måtte kon-
statere, at vores lille Magnus, der fylder to i næste måned, ikke ud-
vikler sig, som han skal. Vi tog ham til lægen, og højdemæssigt lig-
ger han langt under det han skal, motorisk er han bagud og sprogligt 
er han bagud. Derudover har han muligvis problemer med sit ene 
øje. Det er svært at finde kvalificeret lægehjælp i Cambodja, men 
ved Guds ledelse har vi fundet en kristen amerikansk børnelæge, 
som har tilset ham. Det viser sig desuden, at der er en klinik, hvor vi 
kan få kvalificeret hjælp til motorik- og sprogtræning.  

Desuden har vi fået kæmpe hjælp og støtte gennem LM fra Bent 
Olsen, som er vores missionskonsulent og Jeff Sørensen, som er 
LMs lægekonsulent.  

Det er blevet besluttet, at jeg i den nærmeste fremtid skal rejse til 
Singapore sammen med Magnus og en ledsager for at få udført me-
dicinske prøver m.m. i håbet om at finde ud af, hvad der er galt med 
ham.  

Midt i al det med Magnus har Asger i skolen arbejdet med salme 
139, vers 13-16. Han har øvet sig i at recitere versene på engelsk 
med fagter til. Vi har læst versene på dansk både i den almindelige 
oversættelse og på hverdagsdansk og snakket om, hvad det betyder 
det hele. Det har været en fantastisk opmuntring i forhold til situati-
onen med Magnus. Hvilken mægtig Gud vi har! 

 

Arbejdet 

Kent er startet på Phnom Penh Bible School. Det nye ”Academic 
year” (skoleår) er netop startet, og forud for det, har han brugt man-
ge timer på forberedelse af dette semester. Kent skal undervise i sy-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salme 139, vers 13-16 

Det var dig, der dannede 

mine nyrer, 

du flettede mig sammen i 

min mors liv. 

Jeg takker dig, fordi jeg er 
underfuldt skabt, 

underfulde er dine gernin-
ger, 

jeg ved det fuldt ud! 
Mine knogler var ikke 

skjult for dig, 
da jeg blev formet i det 

skjulte, 
blev vævet i jordens dyb. 
Da jeg endnu var foster, 

havde du mig for øje; 
alle dagene stod skrevet i 

din bog, 
de var formet, 

før en eneste af dem var 
kommet.   



Tak for forbøn 

 

Tak for: 

Alt det vi har 

haft at fejre 

Nye folk 

Vores opstart 

på DoC og Bi-

belskolen 

 

Bed for: 

Magnus, hans 

udvikling, rej-

sen til Singapo-

re, Gud ledelse 

til de rette folk, 

og at vi må fin-

de ud af hvad 

han fejler. 

 

 

stematisk teologi om Guds væsen. Kent er hen over sommeren blevet 
forfremmet til adjunct faculty member (adjunkt fakultetslærer) og har 
derfor fået eget kontor. Det er han meget glad for, og han glæder sig til 
at være med til at uddanne præster, menighedsledere og evangelister. 
Det er der et meget stort behov for i dette land. Ansatte og elever har 
taget SÅ godt imod ham derude, og han er glad og opmuntret når han 
kommer hjem. 

Jeg er startet som forbeder på Daughters of Cambodia. Det betyder at 
jeg er med til 3 ugentlige bedemøder, at jeg beder på egen hånd for 
mange aktuelle bedeemner, at jeg samler bedeemner og har ansvar for 
engang imellem at lede bedemøder sammen med teams der kommer 
udefra og gerne vil hjælpe Daughters of Cambodia. Jeg synes, det er 
skønt at de mange unge mennesker, der kommer forbi for en kort be-
mærkning for at hjælpe en uges tid eller lignende bliver sat til at bede. 
Der er også meget at bede for, mange af klienterne har store personlige 
vanskeligheder lige fra sygdom, til vold i hjemmet, forsvundne børn og 
meget andet forfærdeligt! Det er på den måde et tungt arbejde, og til 
tider et lidt ensomt arbejde, men det er opmuntrende at møde klienter 
og ansatte, og det er særligt opmuntrende, når noget vi har bedt for for-
andres af Gud.  

 

Tak for jeres trofaste forbøn! Det betyder utrolig meget, især når vi op-
lever noget, der er svært! 

Må Gud rigt velsigne jer! 

Kærlig hilsen familien Andersen 

/Christina 

Billede fra graduation på bibelskolen 


