
Kära vänner och förebedjare för Agape.
När detta skrivs i slutet av maj är det redan sommar, och vi hoppas att ni alla ska få en fortsatt 
fin och härlig sommar. Från styrelsen vill vi tacka alla för förbön och ekonomiskt stöd för 
arbetet i Indien. Samtidigt vill vi påminna om att det, åtminstone fram till 2021, går bra för oss 
att skicka medel till våra vänner. 
Vi vill också understyrka, med hänvisning till nya EU-förordningen, att vi endast använder era 
adresser för dessa Nyhetsbrev. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part.
Varma hälsningar från styrelsen genom Jan Klehn, ordförande

Mina kära syskon i Herren!
Hälsningar i det underbara namnet Jesus Kristus.
När jag sätter mig för att skriva nyhetsbrevet till er, påminns jag om en vers från 2 Kor 3:3 Vi är brev 
från Kristus, skrivna inte med bläck utan med den levande Gudens Ande.
I denna utmanade tid påminner Herren oss att leva som Kristusbrev. Det är av yttersta vikt att vi presenterar 
Kristus genom vårt sätt att leva. Och vi tackar Gud att vi kan tjäna Kristus genom AGAPE i Indien i kärlek och 
ödmjukhet.
Nu vill jag dela något om vad Herren gör här i Indien genom våra ansträngningar i AGAPE.

Prem Pathshala
Våra hjärtan rörs när vi ser hur barnen i skolan växer i kunskap om Jesus Kristus och samtidigt tar chansen att 
utbilda sig. Be för barnen då detta är enda skolan som når de mest behövande i Rishikesh. Många skolor har 
öppnats i närheten som attraherar barnen, men vår skola fortsätter att tjäna de mest eftersatta barnen.

Agape Mission School
Vi tackar Gud för de 45 elever från skolan som nu avslutat sin utbildning, då vi fått påverka deras liv under tolv år. 
Samtliga nådde upp till tionde graden av All India Examination. Fortsätt de för de barnen att Herren kan få forma 
deras liv även i framtiden.
Uppgradering af Agape Mission School till 12:e klass. Som de flesta vet, har vi gjort vårt bästa för att 
uppgradera skolan, något vi inte lyckats med på grund av en del brister. Efter en inspektion för uppgradering förra 
året har vi fått tre stora invändningar: större bibliotek, större vetenskaps laboratorier och högre löner.
Be för detta att Herren ska göra det möjligt att åstadkomma nödvändiga förändringar så att vi kan söka på nytt för 
en uppgradering.
Så snart vi fått tillstånd att starta 11:e och 12:e klass, kan vi göra fler antagningar och behålla eleverna ytterligare 
två år på vår skola. Just nu har vi ett stort problem att behålla eleverna då föräldrarna flyttar dem till skolor som 
kan ge dem dessa två sista utbildningsår. Be att vi ska nå upp till 12:e klass. Vi tror att inget är omöjligt för Gud.

Agape Barnomsorgs program
Vi vill dela några hjärtskärande berättelser från barnomsorgen i Bareth och Rishikesh. Våra hjärtan fylls av tack 
till Gud för allt han gör för människor genom AGAPE.

   Pawan´s handikappade mamma fick nytt hopp för sin familj. Tio årige Pawan, är en underbar 
liten pojk som vi tar hand om i Rishikesh. När vi fick reda på mammans svåra situation rördes vår 
hjärtan av medlidande. Mamman, Darshani, har endast ett ben och går med kryckor. Maken har 
lämnat både henne och pojken. Han är alkoholist och brukade misshandla henne. De hade ingen 
mat och ingen som tog hand om dem.

Hon hade väldigt svårt att gå på ett ben till arbetet hon fann till sist. Hon fick sår av kryckorna på 
armarna och var svårt deprimerad när de kom till oss. Men vi bad för henne och berättade om 
Jesus och hon blev tröstad.
AGAPE hjälpte henne att sätta upp ett snabbmatställe nära hemmet och nu kommer folk dit och 

äter. Vi tackar Gud att hon nu fick en utkomst och har funnit frid. Be för henne och Pawan i fortsättningen.

Fattiga kvinnor i Bareth blir självgående vävare. Sex behövande kvinnor har 
valts ut för utbildning. De tillhör de fattigaste och mest behövande i samhället. 
AGAPE samlade de sex och introducerade dem i handarbetet. Vår medarbetare 
Beer Singh hjälper dem att komma igång. 
Det behövs minst ett års träning innan de kan börja väva. Nu planerar vi att 
starta ett träningscenter i Bareth där fler behövande kan bli vävare.
Be att vi ska lyckas med vår planering så att vi kan hjälpa många flera att bli 
skickliga vävare samtidigt som vi berättar för dem om Jesus.
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Hygienartiklar och underkläder utdelade
Barnen i vårt omsorgsprogram får regelbunden hjälp med hygienartiklar. De får också lära sig en god hygien för 
att undvika sjukdomar. De får även nya underkläder så att de inte ska se ovårdade ut.
Dagliga måltider ger näring
På centren ser vi även till att barnen får tillräckligt med mat och näring för att behålla dem vid god hälsa.

Barn i Bareth gläds
över skolmateriel de
fått.

Samhällsbor ges hälsovård
Att medvetandegöra människor om hälsovård genom Medicinska läger har blivit ett regelbundet uppdrag för 
AGAPE i olika samhällen. De två huvudsakliga behoven bland befolkningen i Indien är utbildning och hälsa. Vi 
har möjlighet att förse båda dessa behov genom AGAPE.
Vi får också bättre ingång i människors liv när vi tillfredsställer deras behov av hälsovård.

Medicinsk läger i Uttar Pradesh
Vi fick möjlighet att besöka medarbetarna i den staten genom att vi satte upp ett Medicinskt läger i området där 
de finns. Många har fått hjälp och de ber oss återkomma med mer hjälp i framtiden. 
Be att vi fortsatt kan bli till hjälp för många genom detta arbete.
Medarbetare får också utbildning att arbeta med hälsofrågor. Vi gläds över att några nu certifierats genom 
träningen de fått via en kristen Medicinsk skola, som pågick under ett år. Utbildningen har blivit till stor välsignelse 
och vi kan nå ut till ännu fler med Guds kärlek genom detta arbete. Kanchan och Varsha var de första att 
genomgå utbildningen.
Kanchan led av en sjukdom som inte botades trots att besökte många läkare. Slutligen träffade hon en av våra 
medarbetare som bad för henne. Hon blev helad fullständigt av Herren. Hon är mycket glad och har lämnat sitt liv 
helt i Jesu händer. Nu vill hon själv nå ut till många lidande människor i området där hon bor. Be för henne.
Varsha kommer från en Hindu familj och ingen av dem hade något att hoppas på i livet. De var modlösa ända tills  
de mötte Rajender Massey som delade budskapet om Jesus med dem. Varcha tog emot Jesus som sin frälsare 
och genomgick därefter hälsoutbildning tillsammans med Kanchan. Hon är nu ivrig att gå ut och hjälpa andra 
efter sin utbildning. Be även för henne.

Govind Lal med familj befriade från demoners makt. (Bilden) 
Hela familjen tillbad demoner och onda andar och plågades av många sjukdomar 
och svårigheter. De sökte hjälp överallt utan resultat tills de mötte en av våra 
medarbetare, Land Kishore, i Rishikesh. De fick förbön och befriades genom Guds 
nåd. Nu har hela familjen överlämnat sina liv åt Jesus.
Vi ger Gud all äran för allt som sker och vill tacka alla som för all kärleksfull omsorg 
och förbön vi får från er. Utan er kan vi inte fortsätta vårt arbete. Gud välsigne er   
alla.

                    Hälsningar Vikrant Bhandari, Director AGAPE

Några ord från kassören
Under 2017 samlade vi tillsammans in 323 034 kronor. Det är väl fantastiskt bra gjort! 310 000 kronor av dessa har skickats till 
Indien. Omkostnaderna här hemma för bank och nyhetsspridning är 10 000 kronor, eller 3 procent. Återstående 3 000 kronor 
är öronmärkta för kommande projekt i Indien. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till er trogna givare och förebedjare och 
önska er Guds rika välsignelser i det nya året.
Ann-Marie Carlzon, kassör 
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