
 Kære venner 

Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år, hvor vinteren 
rigtig har bidt sig  fast. Sammen med min far og min lille bror 
Rasmus, er vi begyndt en ny rutine. Hver lørdag begiver vi os 
ud på en frisk gåtur i den smukke midtjyske natur. Det er godt 
både for benene og klarer tankerne.  

 Nye udfordringer 
Mine venner på missionsbasen på Bali er begyndt på en frisk i 
2021. Nye opgaver venter på dem.  Men det nye år har også 
budt på nye udfordringer. Efter jul og nytår blev flere af medar-
bejderne syge. Derfor har en hel del af medarbejderne  været i 
isolation på hver deres værelse.  Heldigvis er der god plads på 
basen.  Men  har de alligevel holdt modet oppe og fortsat at 
mødes over Zoom.  

Indonesiens vedvarende indrejse og visa restriktioner for udlændinge begynder også at blive en udfor-
dring for mine venner.  I løbet af 2020 måtte flere af de udenlandske medarbejdere, elever og frivillige 
forlade Indonesien uden at vide, hvornår de kan komme tilbage. Her i begyndelsen af 2021 er der ca. 
omkring 35 medarbejdere og 10 elever tilbage på basen. Det er langt under halvdelen af det antal med-
arbejdere, elever og frivillige, vi havde i 2019.  Nedgangen berører de praktiske opgaver og missionsar-
bejdet Men også økonomien til de daglige udgifter og generelle vedligehold af bygningerne.  

Men særlig udfordrende er tilbagebetaling af et byggelån, vi tog i 2019.  Der tilføjede vi en ekstra etage 
på vores nye bygning.  Bygge lånet er på 450.000 kr. i alt. Vi har aftalt at betale 3 rater om året de næste 
3 år. Hver rate er på 50.000 kr og falder i januar, maj og september . Den første rate for 2021 er allere-
de betalt. Derfor har mine venner brug for hjælp til at løfte denne opgave sammen med dem.  Hvis du 
har lyst til at give en gave, kan du sende din gave gennem Betania KirkeCenters Ydremission mrk. 
”Indonesien”.  Se yderligere information på bagsiden af dette nyhedsbrev. På forhånd hjertelig tak.  

 Det enkle evangelium 

Eleverne fra Discipelskabs Trænings Skolen er 
vendt glade hjem fra deres missions praktik. Her 
fortæller de om deres oplevelser:  ” Vi kom til 
denne ø for at tilbyde professionel fodboldtræ-
ning til børnene. Men vi fandt hurtigt ud af, at 
familierne var meget interesseret høre enkle 
beretninger fra Bibelen.  På den måde delte vi 
evangeliet med mere end 30 mennesker.”       

En anden fortæller: ” ´På en enkelt måde delte vi 
evangeliet med en dame, vi mødte. Efter nogle 
samtaler gav hun sit liv til Jesus og blev døbt. Al 
ære til Gud” .  

En Stemme Fra Indonesien   
Nyt fra Stella Christtreu         Februar 2021 



   
   

  Fysisk og åndelig nød  

Mine venner fortsætter også med at række ud til mennesker i fysisk og åndelig nød. De kører jævnligt 
ud med dagligvarer til ca. 20-30 naboer og andre, som Gud lægger på deres hjerte. Yohanna fortæller: ” 
I december kørte jeg sammen med en ven fra basen ud til et område ved kysten. Her mødte vi hr. T. 
og hans familie. Vi gav dem en pose med dagligvarer og delte evangeliet med dem. De blev meget over-
rasket og rørte.  Derudover bad vi hr. T. introducere os til tre andre kvinder, som også havde brug for 
hjælp. Nu hjælper vi dem alle sammen. Jeg er sikker på, at Gud har bragt os sammen, for at de kan 
mærke Hans kærlighed.”  

 Hvornår kan jeg komme tilbage til Bali? 
 Jeg tror ikke, der går en dag, uden jeg spørger mig selv: ”Hvornår kan jeg komme tilbage til Bali? ”.  
Svaret er stadig: ”Ikke endnu.”   Det er endnu uvist, hvornår Indonesien vil åbne op for udlændinge kan 
rejse ind. De ser stadig med stor bekymring på spredning af  Covid 19.  Den d. 27 januar 2021 runden-
de Indonesien 1 million smittede med 1,024,298 tilfælde i alt  -  831,330 raskmeldte -  28,855 døde.  
Men alligevel er der håb. D. 13 januar begyndte Indonesien deres store Covid 19 vaccinations plan. De 
næste 15 måneder håber de, at vaccinere 181 millioner ud af deres 270 millioner indbyggere.  Med den 
tidshorisont må jeg være tålmodig og vente.  

Tak til jer, som følger med, beder og støtter missionsarbejdet i Indonesien. I er en vigtig del af 
det værk, som Gud gør på trods af corona virus og restriktioner.  Må Gud velsigne jer i året, der 
ligger foran.                                                        

        Kærlig hilsen fra  Stella Christtreu 

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                                                                         
 
Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt.  
Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på https://betania.dk/privatlivspolitik/.  


