
Dags för Apapemissionens Årsmöte
Styrelsen inbjuder alla Agape-vänner att delta i Årsmötet den 9 april kl 14.00 i 
Allianskyrkan, Jönköping. Samlingen inleds med gudstjänst kl 10.00 och 
gemensam lunch efteråt. Önskar du lunch anmäl dig senast 1 april till Siw 
Johansson 036-379436. 
Välkomna!

Nyhetsrapport från AGAPE-Indien

Kära vänner, vi är så tacksamma för Ert vänliga och generösa stöd. Med Er hjälp och samarbete 
har det varit möjligt för oss att nå de mest behövande och även delat kärleken från Kristus.
Här följer en kort rapport från vårt arbete under de senaste månaderna.
Skolorna
Prem Patshala: Arbetet här har inneburit utmaningar. Vår rektor Mr Samuel Singh anklagades i en 
sak och fängslades. I hans frånvaro har Mrs Neelu Sharma fått ansvar för att driva skolan. Mr 
Singh är nu frisläppt mot borgen. Be för honom att han blir fri från anklagelserna.
Barnens föräldrar har upprepade gånger begärt att Prem Patshala ska omvandlas från Hindi till 
Engelsk medium skola. En sådan förändring skulle kräva såväl mer kvalificerade lärare som en 
utökad infrastruktur, ett bättre utrustat bibliotek, ett vetenskapligt laboratorium samt en del annat.
Trots alla utmaningar som skolan möter fortsätter den dock att betyda mycket för de fattiga och 
behövande barnen.
Agape Mission School: Skolan har fått mycket gott rykte i staden. Trots att det finns många andra 
stora skolor runt omkring med bättre faciliteter än vår skola, attraherar vi fortsatt barnen. Vi 
behöver fler klassrum och böcker till biblioteket. Vårt vetenskapslaboratorium behöver också ny 
utrustning. 
Jultiden, med olika program på skolorna, gav oss möjlighet att dela De Goda Nyheterna med 
människor här.

�                                         
Barnen på skolan i Bareth får lunch och fritidsaktiviteter.

Barnomsorg
Olika aktiviteter, i både Rishikesh och Bareth, efter skolan är fortsatt en glädje för de fattiga och 
mindre priviligierade barnens alla behov.

Utåtriktad arbete på landsbygden
Våra medarbetare besöker regelbundet familjer ute på landet. De bjuder in till förbön, samtal och 
möter olika lekamliga behov, allt för att stötta behövande familjer. Ibland måste de resa långt för att 
nå dessa.

Medarbetare placerade i olika byar och samhällen reser till sina respektive områden för att nå ut 
med budskapet. Vissa områden kan endast nås till fots. Andra enbart med motorcykel eller scooter. 
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Att cykla tar för lång tid och en bra motorcykel eller scooter kostar nära 1000 dollar, vilket alla inte 
har råd med.

Träning och utbildning
Yrkesutbildning. Träning i vävning och sömnad för kvinnor i byarna sker genom några av våra 
medarbetare och deras partner. Målet är att ge kvinnorna egna försörjningsmöjligheter.

Gemensam utbildning och träning: 
22 lantliga utvecklingsarbetare får gemensam utbildning för utvecklingsarbete och hälsovård, som 
gör det möjligt att möta de behov de ställs inför på fältet.
Oftast rör det sig om hälsovårdsarbete, men också demoniskt inflytande, ekonomisk okunnighet, 
samt hjälp med olika former av jordbruk ingår i uppgifterna. De tränas för att vara beredda på allt 
de kan möta bland människor vi vill hjälpa.
Vi arrangerar utbildningarna regelbundet. Förra året ordnades två kurser men vi planerar att 
genomföra dem oftare framöver.

�  Vachan på besök hos en mycket fattig familj i en avlägsen by.

Hälsovård
Mr James B Masih, tidigare chef på Agapes huvudkontor, fick en stroke och har varit inlagd på 
lasarett i många månader under 2015. Därefter har han vårdats hemma. Vi stöttar honom 
regelbundet med mediciner.
Mrs Mandakini George, en äldre kvinna, ges också regelbunden behandling. Hon har besvärats av 
envisa sår i sin fot.
Clifford Charan, är en hemlös utblottad gammal man, omfattas också av hjälp från Agape. Han har 
haft lunginflammation och tuberkulos och får omsorg av oss.
Rajneesh, en oberoende pastor i en avlägsen by, får hjälp med sin sons behandling som drabbats 
av en hjärntumör. 
Medicinska läger. Utöver detta sätter vi regelbundet upp medicinska läger så att behövande runt 
om i avlägsna byar kan få mediciner, samt hälso- och hygienråd av experter.

Så vill vi tacka Er alla för Ert kärleksfulla stöd.
Fortsätt att be för Agapes arbete i Indien.

Hälsningar och kärlek från oss, Era i Kristus

Vachan Bhandari
Dehra Dun, Indien
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