
Kära Agape-vänner!
En underbar sommar går nu mot sitt slut. Här i Sverige har vi haft varmt och torrt, 
på andra ställen i världen har det sett annorlunda ut. Bland annat i Indien där 
monsunregnen ställt till det både i norr och söder. Prem Pathshala har 
översvämmats och det har varit svårt att ta sig upp till Bareth på grund av regnen. 
Våra förböner och ekonomiska stöd behövs nu som alltid.
Styrelsen vill även informera alla understödjare om de förändringar som skedde 

vid årsmöte i våras i just styrelsen. Tre av våra trogna medlemmar avgick - Siw Johansson, Jönköping, Ing-Britt 
Lidhök, Vrigstad, och Sune Gustafsson, Dalum. Vi tackar dem för deras värdefulla insatser. Som nya ledamöter 
valdes Samuel Ek, Hässleholm, och Margit Klehn, Mullsjö. 
Thomas Fredholm, Sandhem, lämnade ordförandeskapet och blev vice ordförande, medan Jan Klehn, Mullsjö, 
tog över ansvaret.
Under 2017 samlades 323 034 kronor in. 310 000 kronor hade vid årsmötet skickats vidare till Indien. 
Omkostnaderna i Sverige är runt 3 procent av de insamlade medlen. Vi tackar alla understödjare för vad ni gör för 
Indien. Fortsätt med det.
Varma hälsningar från Styrelsen genom Jan Klehn, ordförande. 

Kära bröder och systrar i Herren,
Vill hälsa Er i Jesu namn!

Med en uppmuntran från Guds Ord, som jag själv uppmuntrats av, vill jag hälsa Er. 
Det finns tider i vårt liv med vågor av blåst och tvivel, besvikelser och andliga attacker får oss att tro att 
vi inte är trygga.
Men Gud är trofast som har gett oss löftet att vår frälsning är säker och han ljuger inte. Ett stycke ur 
Hebreerbrevet 6:13-20 säger klart att Guds löfte är vårt hopp och ett tryggt och säkert själens ankare. 
Vårt hopp är förankrat i Guds löften och allt som Jesus gjort.

När vi ser oss omkring och ser hur saker förändras, oavsett om det är politiska, sociala eller 
geografiska förändringar, så bekräftar detta att Jesu ankomst närmar sig. Det motiverar oss att 
intensifiera vårt arbete för Herren.

Låt mig här berätta lite kort om vad Gud gör genom AGAPE i Indien.

Möte med de onådda i det höga Himalaya
Under mer än tio dagar har jag, Vikrant, varit uppe i Himalaya i en region över 3000 meter upp 
tillsammans med några vänner från Tyskland och mött människor i Ladakh och Spiti Dalen. 
Vi planerade en tur på motorcykel i de höga bergen till avlägsna byar där, och det blev en mycket 
intressant upplevelse. Turen innebar många utmaningar, men Gud hjälpte oss igenom varje situation.
Vi träffade många ur lokalbefolkningen och fick möjlighet att dela och förklara Guds kärlek för dem. Nu 
räknar vi med att återkomma till dessa byar för att dela kunskapen om Kristus med dem.
Be för dessa människor som lever som nomader långt från civilisationen och hittills inte har nåtts av 
budskapet.

Vädret i Indien
Det har varit extremt dåligt väder i Indien under en tid. De flesta regionerna har drabbats av häftiga 
regn i samband med monsunen, men särskilt de södra delarna av landet och i delstaten Karela har 
mer är 350 personer omkommit medan miljoner blivit hemlösa. Floderna har skapat kaos.
Be för Indien!

I vår del av landet är också bergsområdena svårt påverkade. Vägarna är skadade av jordskred och 
vägen till Bareth är i fara. Folket i bergen hotas ständigt av skyfall och översvämningar.
Be att de kan känna sig trygga!
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Prem Pathshala
I den skolan har klassrum vid flera tillfällen översvämmats under monsunen. Minst tre, fyra gånger har 
skolan tvingats ställa in undervisningen eftersom vatten sipprar fram över golven. Vi tvingas nu 
reparera de skador som regnen orsakat på byggnaderna.
Be för detta underhåll av fastigheterna!

Agape Mission School
Utbyggnaden av salarna för vetenskapslaboratorierna pågår trots regnen då vi måste få detta klart 
innan inspektionen i oktober. Vi gör allt för att genomföra vad som krävs för att godkännas att starta 
klasser för 11.e och 12.e årskursen. Vetenskapslaboratorierna och bibliotek är vad som brådskar mest.
Be också att det ska lyckas!

Utåtriktat arbete i Bareth 
Under juni månad fick vi möjlighet att hjälpa den lokala skolan i Bareth 
som drivs av befolkningen gemensamt. Skolan erbjuder utbildning för 
barn i åtta omgivande byar. Medan vi hade vårt sommarläger för 
barnen där, kom några ledare från byskolan och bad om hjälp.Taket 
på skolan höll på att ramla ihop och de fruktade för den kommande 
monsunen. 
Vi kunde hjälpa dem med detta tack vara gamla takplåtar från vår 
skola och några lokala vänner som hjälpte till. Det har lett till en 
öppning för oss i andra byar runt Bareth. Vi prisar och tackar Herren 
för hans underbara verk.
Fortsätt att be för folket och arbetet i Bareth.

Bedjande barn i Bareth.  

Nya köket i Bareth
Vi räknar med att starta arbetet med ett nytt kök i Bareth så snart regnen upphört under september 
månad. Det kommer att bli en stor förbättring för det pågående arbetet däruppe.

Det finns ännu mycket att berätta om vad Herren gör genom AGAPE och era förböner och trogna stöd, 
men tiden och utrymmet medger inte så mycket mer.
Vi vill tacka er alla från djupet av våra hjärtan för er fortsatta kärlek och ert stöd. Må Gud välsigna er 
alla - vår Familj i Sverige.
Liv förvandlas tack vare era förböner och stöd, barn blir berörda, kvinnor och änkor får nytt hopp. 
Evangelium når ut till förlorade själar, sjuka helas och många kraftfulla vittnesbörd om vad Herren gör 
uppmuntrar oss alla att förändra och vinna världen.
Tack för era förböner.

Vi fortsätter att minnas er alla i våra böner.

Tack än en gång så mycket för all er kärlek och stöd

Er i Kristus
Vikrant Bhandari
AGAPE Indien
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