
Hälsning från styrelsen  

Året har snart nått sitt slut och styrelsen vill tacka er kära vänner som troget står med 
soss i offer och förböner. Vi vill också önska er en GOD JUL och ETT GOTT NYTT 
ÅR. 

Julen 2015
Kära systrar och bröder i Kristus!
Alla från AGAPE Indien hälsar er i Jesu Kristi namn vår frälsare.
Vi tackar för alla era förböner och stöd för det pågående AGAPE arbetet i Indien. Skolorna, barnen 
och alla medarbetare mår bra. De sänder samtliga sitt innerliga tack att ni bevarar dem i era tankar 
och förböner.

Retreat i Dehra Dun
I september genomförde vi vår årliga Retreat och Konferens här i staden då alla medarbetare 
deltog under fyra dagar av gemenskap, delaktighet, vittnesbörd samt lyssnade till Guds Ord. 
Pastor Coowar Singh med team medverkade. Coovar var till stor välsignelse för oss alla då han 

styrkte och uppmuntrade oss att fortsätta 
framåt med arbetet för Herren.
Vi fick även besök av Simon och Lydia samt 
deras dotter Joy från Sidney som också gav 
oss hälsningar.

Jubileum
Agape Mission School har nu arbetat under 
25 år och AGAPE i 35 år. Under jubileet 
välsignades vi av deltagande vänner från 
Sverige. Broder Thomas Fredholm, 
ordförande för Svenska Agapemissionen, 
med sin fru Gunilla och pastor Jan Klehn 
med sin fru Margit var till stor välsignelse 
under hela deras besök mellan 7 - 16 
oktober.

Den 15 oktober utgjorde en verklig höjdpunkt med Silver Jubilee Celebration (25 års firande) för 
Agape Mission School i Rishikesh då delstatens minister 
förväntades bli vår främsta gäst. 
Han tvingades dock stanna i bergen då hans helikopter inte 
kunde flyga på grund av dåligt väder.

I hans ställe deltog ordförande för Minoritetskommissionen, 
Mr NJS Bindra, samt vice ordförande, Dr Satish John, som 
våra hedersgäster. 
(På bilden tillsammans med vice ordförande dr Salish John 
samt direktor Vachan S Bhandari)
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Invigning av nya klassrum
Eftersom skolan ständigt växer fattades klassrum. Men med Guds hjälp kunde vi bygga fyra nya 
klassrum samt en samlingssal vid Agape Mission School. Dessa avskildes för skolbarnen och för 
Herren Jesus och invigdes den 14 oktober av våra vänner från Sverige.

Vid invingen deltog Vachan S Bhandari, rektorn Ramini 
Bhandari med make Vikrant. Thomas och Gunilla 
Fredholm samt Jan och Margit Klehn.

Julhälsning
Nu när julen närmar sig tränger sig tankar kring firandet av vår Herre Jesu födelse på. Jesus 
föddes av jungfrun Maria i ett stall i Bethlehem. Men var detta början av Jesu liv och gärning? 
Bibeln säger så här om honom. ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet 
var Gud. Det finns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till 
av allt som finns till. I Honom var liv, och livet var människornas ljus.
Och Ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den 
ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” Joh 1:1-5, 14.

Jesus är ORDET!
Med utgång från texten vill jag dela några tanker med er: IDENTITETEN AV ORDET.
1. Det Eviga Ordet:
Jesus är det eviga Ordet. Han var från begynnelsen hos Gud. v 1a.
2. Det Personliga Ordet:
Jesus är det personliga Ordet av Gud - Han var (är) Gud. v 1b. Tre i en.
3. Det Gudomliga Ordet:
Jesus är det övernaturliga Ordet av Gud - Han var (är) Ordet, och Ordet var (är) Gud. v 1c.
4. Det oföränderliga Ordet:
Jesus är det oföränderliga Ordet av Gud - Han var hos Gud. Joh 1:2 och Hebr. 13:8
5. Det skapande Ordet:
Jesus är det skapande Guds Ordet - allt har blivit till genom honom. v 3.
6. Vitaliteten i Ordet.
Jesus är det Levande Guds Ordet - I honom var (är) liv. v 4.
7. Det strålande Guds Ord:
Jesus är det lysande Ordet från Gud - Han var (är) människornas ljus. v 5.
8. Det inkarnerade Guds Ord:
Jesus är det inkarnerade Guds Ord - Han blev människa. v 14.

Med detta önskar jag Er Herrens välsignelse under Julfirandet och Hjärtliga böner om ett Välsignat 
Nytt År 2016.

Vachan Sing Bhandari

Ordförande: Tomas Fredholm  Kassör: Ann-Marie Carlzon   Direktor: Vachan S. Bhandari 
tomfred@telia.com  carlzon@outlook.com   agapeindia@gmail.com 
Kaspers Väg 12   Björsäters-Qvarntorp 1   173-C Raipur Road, Kishanpur 
565 94 Sandhem   542 95 Mariestad    P.O Rajpur, Dehra Dun, U.A 
Tel: 0515-760422   Tel: 0501-341 47    248009 INDIA 

  www.svensk-indiskaagape-missionen.se  Plusgiro: 655797-9, Bankgiro: 735-2388 

mailto:tomfred@telia.com?subject=
mailto:carlzon@outlook.com
mailto:agapeindia@gmail.com
http://www.svensk-indiskaagape-missionen.se
mailto:tomfred@telia.com?subject=
mailto:carlzon@outlook.com
mailto:agapeindia@gmail.com
http://www.svensk-indiskaagape-missionen.se


Intressant och givande  besök i Indien

Mötet med de glada och tacksamma barnen på Agapes skolor var utan tvekan det mest givande 
under vårt besök ett par veckor i norra Indien under oktober månad.

Av olika skäl blev den planerade gruppresan till 35 års jubileet för Agape-samarbetet inte av. 
I stället reste styrelsens ordförande Thomas Fredholm med fru Gunilla tillsammans med vice 

ordförande Jan Klehn med fru Margit till Indien.

Vid ankomsten i Delhi strax efter midnatt den 8 oktober togs vi 
emot Vachan S Bhnadari. Hans chaufför körde oss till ett litet 
hotell i närheten för några timmars vila innan vidare färd mot 
Dehra Dun senare samma dag.
Första intrycket från 20 miljoner staden, Delhi, var trafiken och 
sättet de indiska bilisterna tutade sig fram. Enbart i Delhi finns 
fem miljoner bilar. 
Resan på knappt 25 mil tog närmare sju timmar i den täta 
trafiken på de delvis rätt dåliga vägarna. Tutandet skulle sedan 

följa oss under de olika etapperna av resan på närmare 200 mil.

De sista fem dagarna gjorde vi en rundresa i Den Gyllene Triangeln för att se historiska platser i 
Delhi, Agra och Jaipur. Bland annat Taj Mahal, Amberfortet och Röda fortet. Det blev några 
intensiva dagar med intressanta intryck.

Imponerande arbete
Men de första nio dagarna med besök på samtliga Agape-skolor och det festliga jubileet gjorde de 
största och mest oförglömliga intrycken på oss alla. Det var ju också viktigaste syftet med resan.
I Dehra Dun välkomnades vi av Vachans familj och fick även en visning av Bibelskolan, där sonen 
Vidush blir rektor nästa år. Vi träffade eleverna och såg hur arbetet bedrevs och deltog även i 
morgonandakten.
En tur till marknaden i centrala staden hanns också med.

Dagen efter for vi till Rishikesh för att se Agape skolorna, Prem Pathshala, som startades 1980, 
samt Agape Mission School, som startade 1990, där det senare firades 25 års jubileum. Vi fick 
även dagen innan jubileet ären att inviga en ny hall, Hilding Hall, samt fyra nya klassrum som 
kallades Skinner block.
Skolan expanderar kraftigt och har nu runt 750 elever, så de nya lokalerna behövs verkligen. När vi 
fyra dagar innan invigningen besökte skolan såg nybyggnaden fortfarande ut som en 
byggarbetsplats. Men de jobbade sedan dygnet runt för att hinna färdigt till invigningen.

Nya skolan i Bareth
Största intrycket gjorde nog ändå besöket på nya skolan i 
Vachans hemby Bareth på oss alla. Skolan startades för få år 
sedan och har knappt 160 elever. Samtliga fattiga, men oerhört 
tacksamma att få gå i skolan. De visade sin glädje i ett fantastiskt 
mottagande av oss med blommor, sånger samt egna teckningar.
Vi övernattade i gästrummen och hann även hälsa på några av 
Vachans släktingar i den lilla bergsbyn. Mycket intressant.

Sista officiella uppdraget blev att delta i det otroligt festliga jubileet på Agape Mission School i 
Rishikesh, som Vachan också nämner i sin julhälsning. Det blev en fantastisk uppvisning med 
sång och danser, tal samt ett gripande  drama kring Vachans liv från då han blev kristen tills han 
senare fick visionen att starta Agape-skolorna.

Jan Klehn


