
 

 

Nyhetsbrev juni 2017 
 

Kära vänner till Svenska Agapemissionen 

Sommaren är nära och nu är det tid för ännu ett Nyhetsbrev från arbetet i 

Indien. Vi vill med detta önska alla understödjare och förebedjare en härlig 

och skön sommar samt Guds rika välsignelse. 

Hälsningar Styrelsen 

 
 

Hälsningar från Vachan S Bhandari i Indien, juni 2017! 
Tack för era regelbundna förböner och fortsatta stöd som hjälper oss att tjäna fattiga och 
behövande med kärlek från Jesus - Agape kärlek. Vi gör allt vi kan för att på olika sätt nå ut till 
folket i Norra Indien med Jesu kärlek. Det är han som inspirerar oss till nya sätt att nå behövande 
och onådda grupper för att lindra deras smärta och lidande. 
Detta är möjligt tack vare ert generösa stöd. Tack! Vi är glada att kunna vara ett litet ljus i denna 
mörka tid. 
 
Preem Pathshala 
Gud vare lov för det vittnesbörd som skolan fortsätter att vara för alla i byn Gunmaniwala med 
omgivning samt Rishhikesh. Vi vill fortsatt hjälpa de mest behövande barnen och ge dem god 
undervisning, hälsovård, näring och möjlighet att lära känna Kristi kärlek. 
Vi behöver nya klassrum och möbler till barnen. Fortfarande finns några få rum utan möbler och 
äldre möbler som behöver ersättas. Nya stolar, bord och skrivbord till lärarna samt kontoret. Bed 
för Mrs Neelu Sharma som är rektor sedan Mr Samuel Singh dragit sig tillbaka. Fler engagerade 
lärare behövs också. 
Föräldrarna har starka önskemål om att vi startar en Engelsk medium del på skolan, då de vill att 
barnen får en modern undervisning. Be också för detta. Skolan har fungerat bra trots många 
utmaningar. Tack för era böner och stöd för Preem Pathshala. 
 
Agape Mission school 
Skolans förtroende bland befolkningen i Rishikesh fortsätter att öka. Föräldrar ställer sina barn i kö 
då de vill att de ska få den bästa utbildningen, vilket vi alltid strävat efter. Vi har dock våra 
begränsningar. Platsbristen gör att vi inte kan ta emot fler barn, men vi bygger ytterligare fyra 
klassrum med plåttak ovanpå den nya tillbyggnaden. Vi hoppas att de ska vara färdiga innan 
sommarlovet är över i slutet av juni. 
Ett större bibliotek måste också byggas, liksom större laboratorier, samt utrustning av dessa i 
anslutning till klasserna elva och tolv. 
 
Barnläger i Barett 
Ett sommarläger för barnen i Bareth genomfördes under maj månad. Både barnen och teamet 
uppskattade detta mycket. Temat var ”Sjung av glädje” och det var verkligen en glädje se barnen 
lära sig lovsånger och sjunga dem med glädje. Närmare 100 barn deltog medan skola pågick för 
övriga. 
Barnen, liksom familjerna,  ser alltid fram emot lägren då det inte annars händer så mycket i byn. 
Bed för barnen och familjerna att de ska uppleva Jesu underbara nåd och kärlek. 
 
Barnläger i Rishikesh 
De första dagarna i juni hölls ett läger även i Rishikesh. Broder Manish Chauhan med team och 
våra medarbetare deltog för att genomföra detta. Lägret pågick när detta skrevs, men 
förhoppningen var att också deltagarna där skulle få uppleva mer av Jesu kärlek. 
 
Hälsovårdsutbildning för medarbetare 
Under två dagar i maj utbildades några av våra medarbetare i allmän hälsovård. 15 medarbetare 
deltog och vi hade några underbara dagar då de fick lära sig viktiga saker om hälsovård så att de 
bättre kan hjälpa invånarna i byarna där de arbetar.  
Fyra av våra medarbetare fick även utbildning i allmän hälsovård på Christian Medical College 
Vellore i södra Indien. Guds Ord är grunden för vårt tjänande bland de behövande i våra 



 

 

samhällen. Ordet lär oss inte enbart att leva rent inför Gud utan även ta vara på vår kropp och den 
miljö vi kan bidra till. Renlighet och hälsa är viktiga redskap för oss att nå människor med Jesu 
kärlek. Vi planerar därför att ha liknande utbildning periodvis. 
 
Yrkes- och utvecklings träning 
Behoven att utveckla landsbygden och onådda människor med någon form av yrken växer. Vi är 
kallade att hjälpa människor, att se deras av Gud givna möjlighet till utveckling så att de bättre kan 
förstå Gud och även bidra till att fylla behoven i sin egen familj.  
Vi hjälper därför några att exempelvis lära sig sömnad och det finns fyra platser där kvinnor och 
flickor lär sig sy kläder så att de kan spara sina pengar till andra behov. Därför leder vi också några 
utbildningar för vuxna kvinnor i några byar. Och vi ber att vi ska kunna hjälpa några familjer till en 
regelbunden inkomst genom att de får en mjölkko, som inte enbart räcker för deras behov utan 
också kan ge viss extra inkomst för familjens behov. 
 
38 år av Guds trofasthet - ny direktor 
Nu tackar vi Gud efter 38 år av hans trofasthet mot Agape arbetet. Jag och min fru, Firoza, är 
extremt tacksamma till Herren för hans ledning och gåvor. Han har gett oss trofasta partners i bön 
och vänner, som er, som stått bakom oss alla dessa år. 
När vi startade 12 juli 1980 kunde vi aldrig tänka att vi skulle nå ut så här långt. All ära till Gud. Vi 
tror att det är rätt tid att föra in nytt blod i ledarskapet, några som kan gå i våra fotspår. Styrelsen 
för Agape Indien kände att Vikrant bör ta över huvudsakliga ledarskapet för att leda Agape vidare. 
Jag fortsätter att vägleda honom och andra i missionen, men vill också tjäna Guds församling, om 
möjligt, på ett vidare sätt. 
Mitt huvudfokus skulle bli att utveckla ett nytt ledarskap för Herrens arbete i Indien och andra 
ställen i södra Asien. Å styrelsens vägnar här är jag glad att kunna meddela att Vikrant (Babu) ska 
installeras som ny verkställande direktor för Agape i Indien medan jag fortsätter som direktor 
emeritus, genom att stå till tjänst för Agape, dess styrelse och Kristi kropp för övrigt. 
Mina relationer med er i Sverige fortsätter och jag ska meddela Agapes behov med hjälp av 
Vikrant. 
Jag ber er, fortsätt att be för oss i Agape och speciellt för Vikrant. Installationen blir den 12 juli, 
vilket är just 38 årsdagen för Agapes arbete. Ni är hjärtligt välkomna att delta! 
 
Installation av Vidush 
När Doon Bible College (DBC) sökte en ny rektor, tillfrågades Vidush av deras styrelse om han 
ville ta över ledarskapet. När vi såg behovet, avdelade Agapes styrelse Vidush för uppdraget. Jag 
har själv gått på och arbetat i skolan. Båda styrelserna har träffats och gläds över att Vidush har 
den nödvändiga potentialen och kvalifikationerna att leda DBC. Vi välsignade honom och han 
installerades den 2 maj på skolans 72:a examensdag. 
Vidush fortsätter som pastor och själavårdare i Agapes församlings olika grenar. Det blir en stor 
utmaning för honom att leda DBC mot grundarens ursprungliga vision samt höja nivån ytterligare 
både andligt och akademiskt. 
Be för honom och hans familj i den nya uppgiften. 
 
Några bönepunkter: 
1. Be för kvalificerade, engagerade och kristna lärare till våra skolor. 
2. Be för utbildningen av fler medarbetare inom olika yrken, vilket kan öppna många dörrar. 
3. Be för utbildade medarbetare inom allmän hälsovård som kan utbilda andra. 
4. Be om skydd för medarbetarna som arbetar under svåra förhållanden. 
5. Be för människor i alla åldrar som hört budskapet att det ska rota sig i dem. 
6. Be för Rani, Kundan Lal´s dotter, som har polio att hon ska växa i sin tro och kärlek till Jesus. 
7. Be att vi får vad som behövs för det nya köket som byggs i Bareth. 
8. Be för hela AGAPE FAMILJEN i Indien.  
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