
Kära Agage-vänner och förebedjare!
Våren närmar sig och det blir skönare att vistas ute. Vi vill tacka er alla som hjälper och stöder 
arbetet med skolorna i Norra Indien. Ett bra år ligger bakom med bland annat besök från 
Vachan och Vikrant som gjorde en fin turné. Tack alla som tog emot dem.
Nu är det snart dags för Årsmöte som inleds med gudstjänst 19 april kl 11.00 i Pingstkyrkan, 
Sösdala. Förhandlingarna startar kl 13.30 och däremellan inbjuds alla till lunch. Anmälan krävs 
för lunch till: Samuel Ek telefon 0702656925 mejl samuel.ivar.ek@gmail.com
Varmt välkomna hälsar Jan Klehn, ordförande

Kära systrar och bröder i Herren!
Hälsningar till er alla i vår frälsare Jesu Kristi oförlikneliga namn!
I Psalm 9:1 skriver David: Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under.
Samma känsla flödar ur mitt hjärta när jag sätter mig för att skriva detta Nyhetsbrev. Mitt hjärta är fylld av tacksamhet 
till Herren för alla hans gärningar.

Det är med stor glädje jag delar något om alla dem som påverkats av Herren 
genom AGAPE i Indien med er.

Retreat för medarbetarna.
Vi upplevde en uppmuntrande tid med våra medarbetare under retreaten i 
december då Herren tydligt talade genom sitt Ord till var och en. Det var ord 
från Jesaja 54:2 där Herren säger, förstora din vision, som uppmuntrade oss. 
Vi tackar Herren som hjälper alla medarbetarna att återvända till visionen att 
utöka platsen för sitt tält!

Julfirande på skolorna.
Varje år runt jul har Gud gett oss möjlighet att presentera det livsförvandlande 
budskapet som bygger på Jesu födelse. På Prem Pathshala och Agape Mission School nåde vi ut till närmare 2000 
personer med berättelsen. Vi tackar Herren för denna möjlighet.

Julbudskapet ut i köpcenter i Dehra Dun.
Från Dehra Duns största köpcenter inbjöds vi att presentera vårt julprogram och dela berättelsen om Jesu födelse. Vi 
tackar Herren för denna underbara möjlighet då vi uppförde ett Juldrama och även fick sjunga julsånger för publiken. 
Det var som ett friluftsmöte där vi nådde ut till många som besökte centret.

Värmande julgåvor i Bareth och Rishikesh.

Vi är så tacksamma för julgåvorna som vi fått till de fattiga och behövande 
barnen både i Bareth och Rishikesh som Agape tar hand om. Vi kunde köpa in 
bra jackor åt alla barnen som kan hålla dem varma under hela vintern som varit 
särskilt hård den här säsongen. Barnen och deras föräldrar är oändligt 
tacksamma.

En-dags konferens för kvinnor i Bareth.
Det gläder oss att vi haft möjlighet att bygga en stark relation till kvinnorna i 
Bareth och byarna runtomkring. Kvinnorna stödjer alltid arbetet som görs. Vi 
arrangerade en en-dags konferens för dessa kvinnor då vi kunde uppmuntra 
och lära dem om Guds Ord genom olika aktiviteter.

Cyklar till behövande flickor på Prem Pathshala.
Vi i har också fått stöd till behövande flickor på Prem Pathshala som har svårt att komma till skolan då de bor långt 
bort. Nu kunde vi köpa cyklar till dem och uppmuntra dem att fortsätta med sin utbildning.

Konferens och gemenskap för jordbrukare.
En stor glädje är det när via ser hur Herren har styrkt arbetet i Majhla. Där och i området runt omkring har Agape 
arbetet bland fattiga jordbrukare under minst 20 år. Först nyligen gav Herren oss idén att starta ett systematiskt stöd 
för dessa jordbrukare. Det ger dem chansen att lära sig mer om jordbruk samtidigt som vi kan be och uppmuntrade i 
tron på Gud.
Med den inriktningen har vi kunnat arrangera en fyra-dagars konferens för jordbrukare där 125 bönder deltog. Då 
startade vi också en speciell gemenskap för dessa samt ett utvecklingscenter för regelbundet utvecklingsarbete bland 
jordbrukarna.
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Vi kan också glädjas över en ny traktor vi fått för detta utvecklingscenter 
som ska hjälpa de fattiga och behövande på landsbygden.

Fattig bonde som plöjer med sina oxar får nu lära sig mer modernt jordbruk.

Evangelisation i Chhattisgard. 
S M Khandelwal startade tillsammans med sin fru Manju en verksamhet 
med Agape i början av 1980-talet och tjänade Gud i området kring Gardwal 
och senare på Prem Pathshala under en tid innan de började arbeta i 

Chhattisgarh 1995. Sedan dess har de tjänat helhjärtat ända fram tills 
Herren kallade vår broder hem 2018. Ända sedan dess har vi bett för dem som finns kvar för att tjäna i området.
Vi tackar Gud för möjligheten vi fick att besöka Manju och sonen Shaltiel Michael nyligen och uppmuntra dem att 
fortsätta sprida Kristi kärlek till de lidande människorna. Planen är att utveckla arbetet och hjälpa de behövande 
människorna där. Be för satsningen att nå ut till dem!

Ytterligare förbön behövs för följande:
* Unga fl ickan Kajal som utbildades till sömmerska hos Agape är ensam försörjare i sin familj just nu. Fadern ligger 
till sängs förlamad och har diabetes. Han kan varken gå eller arbeta. Han fick hjälp för några år sedan genom Agape, 
men nu har dottern tagit över familjeansvaret genom att sy klänningar. Be för Kajal att hon får styrka att kunna 
fortsätta arbeta.

* Sluttenta på skolorna. Be för eleverna som närmar sig sin slutexamen. 59 
elever på AMS blir snart klara mdd sin utbildning på Agape och fortsätter ut i 
världen. Be för dem alla att de fortsätter att leva i kunskapen de tagit in 
under åren hos oss.

* Vartika Frieda och Vidita Rosa närmar sig också sluttentan. Be för våra 
döttrar som nu ska göra examen för betyg efter 12:e och 10:e klass. Be att 
det ska lyckas väl för dem.

* Framtidsplaner för Vartika - som slutar skolan och fortsätter till 
universitet. Hon har lämnat sitt liv åt Jesus och det var en välsignelse att 
lyssna till hennes vittnesbörd i vår kyrka om sin relation till Jesus, som hon 
vill tjäna. Hon önskar att först ta en period för att lära sig mer och växa för 
Guds verk samt söka hans ledning inför universitetet. Be att hon kommer rätt 
i livet och kan få tjäna Herren.

* Firoza - min mammas - hälsa: Be att Firoza helas från en hudinfektion 
som sprider sig över hela kroppen. Hon befinner sig just nu i Chhattisgarh 
hos sin syster Manju där klimatet är bättre för henne. Be att Herren helar 
henne fullständigt.

* Bhandari familjen - be för hela vår familj som tjänar Gud på olika områden. Be att Herren fortsatt vill ge nåd och 
välsignelse till oss alla, så att vi troget kan tjäna honom i den kallelse han gett var och en av oss.

Slutligen vill jag tacka er alla än en gång för troget stöd i förbön och offer. Utan er hade vi aldrig kunnat tjäna Herren 
som vi gjort sedan AGAPE startade för 40 år sedan 1980 genom min pappa Vachan. 

Be för de planer vi nu har att fira 40 års jubileum och Tacksägelse gudstjänst under oktober månad.

Må Gud välsigna Er alla,
med stor kärlek och förbön, eran i Kristus

Vikrant Bhandari, director, Agape, India
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