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Kära Agape-vänner, Guds frid!
Hösten närmar sig och det är tid för lite nyheter från Indien. De kämpar hårt för att hjälpa 
utsatta under Corona-krisen och för att få undervisningen att fungera. Särskilt svårt är det 
i Prem Pathshala där eleverna är mycket fattiga.
Här hemma har vi äntligen lyckats hålla årsmöte den 26 augusti i Sösdala. Det blev fint 
på många sätt, där vi bland annat fått två nya till styrelsen, Carl-Magnus Folke, Sandhem, 
och Jan Norman, Mullsjö. Vi välkomnar dem varmt.
Tack till Er alla som troget stöder arbetet i Indien. Guds välsignelse. 

Hälsningar Jan Klehn, ordförande

Kära bröder och systrar i Kristus!
Hälsningar till dig i vår Herre och frälsares Jesu underbara namn.
Vi tackar Herren som hållit oss tryggt i sina armar även under denna tid av pandemi. När hela världen nu går 
genom en svår tid, kan vi bevara friden då Gud är trofast mot sina löften.
Sedan förra Nyhetsbrevet har vi sett Guds övernaturliga kraft som mäktigt hjälpt oss att ge hjälp och tröst till 
människor som lider på många sätt.
Vi ger Herren all ära för det som han gör. 
Nu vill jag helt kort från olika aktiviteter som varit möjligt för oss att genomföra, trots alla restriktioner och 
utmaningar under Covid-19.

Covid-19 hjälp: Vi fortsätter att hjälpa fattiga och 
behövande som lider. Människor har förlorat arbetet, 
barn hungrar, skolor är stängda och kriminaliteten 
ökar. 
Mitt i detta har Gud utrustat AGAPE-team att nå ut till 
behövande. Indien har över 3 miljoner Covid-fall, och 
antalet ökar hela tiden. Men vi har haft möjlighet att 
dela ut matpaket till 300 familjer. 
Vi har även kunnat hjälpa behövande flickor och 
kvinnor. När vi såg hur de led skaffade vi hälso- och 
hygienpaket som vi delade ut.
Om kvinnorna håller sig friska blir hela familjen 
omhändertagen på bästa sätt.

AGAPE fick Corona Stridande utmärkelse: Det exemplariska arbetet AGAPE utfört att bringa lättnad till 
behövande under Covid-19 krisen, har regeringen uppmärksammat och tilldelat oss CORONA WARRIOR 
AWARD. 
Vi ger Herren äran och delar glädjen med alla våra vänner som stöttat vårt arbete.

Prem Pathshala: Barnen på den skolan har lidit mest på grund av stängningen 
av skolorna. I andra skolor har eleverna fått undervisning via nätet, men här finns 
ingen annan lösning än att sitta sysslolösa hemma. De fattiga familjerna har inte 
smarta telefoner och internet. Men vi fixade en lösning där barnen i Prem 
Pathshala och Bareth fick undervisning hemma.
Lärarna förberedde lektioner på skolan och gick sedan ut till barnens hem. På så 
sätt fick de även möjlighet att be för barnen och deras familjer. Vi har lämnat ut 
undervisningsmaterial till barnen från dessa skolor. Det har visat sig ett effektivt 
sätt att rädda barnen och deras utbildning.
Vårt mål är att barnen inte ska förlora kontakten med undervisningen och bli 
vilsna .

AGAPE MISSION SCHOOL: Ramini Bhandari och hennes team på skolan ägnar sig åt undervisning 
”Online” för eleverna. De flesta lärare undervisar hemifrån medan andra gör det från skolan, vilket medför 
en extra börda för lärarna. Bland annat gör de videor och Internet-baserade lektioner åt barnen. Lärarna 
måste först själva lära sig och sedan involvera eleverna i systemet. Allt är nytt!
Be för dem att de kan göra sitt bästa för eleverna i den här svåra tiden.
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Kvinnorna i Bareth: Utbildningen av en grupp kvinnor där 
har lyckats så bra att de nu arbetar som ett samhälls-team. 
De fungerar som outbildad arbetskraft och tjänar till 
brödfödan för familjerna.
Vi kallar dem ”Kvínnliga AGAPE insatsgruppen”, något de 
är väldigt stolta över.

Monsun-hjälp: Presis som tidigare år har även 
årets monsun fört med sig svårigheter för 
befolkningen i bergen och på landet. Vi har 
kunnat bistå folk i Bareth och Dehra Dun med 
presenningar för läckande tak.
Vi tror att när vi i bön lagt dessa presenningar 
över deras hem, har vi även skyddat dem med 
Guds nåd.
Be att dessa hem lära känna Guds godhet.

Lantbrukare utbildas i Majhla: Vi gläds över att jordlösa arbetare 
registrerade hos Agape Center deltagit i risplantering under juli. Några av 
dem har börjat odla grönsaker och lär sig nya odlingssätt. Gud verkar på ett 
fantastiskt sätt i de här jordbrukarna. Vår traktor kommer väl till användning 
när vi hjälper dem med plöjning, något de inte har råd med.
Målet är att hjälpa och utveckla jordbrukarna på ett sådant sätt att deras 
gudagivna möjlighet också leder till att de ger Gud äran.

Utåtriktat arbete i byar och städer: Gud använder våra medarbetare även i 
den här svåra tiden att gå med budskapet om hopp till människorna. Vi får så 
många möjligheter att dela Guds kärlek med människor. 
Fortsätt be för medarbetarna. Be för deras säkerhet och mod att tjäna.
Ett namn jag vill nämna är Krishna Kumar som arbetar i byn Khatima vid 
gränsen till Nepal. Han har varit mycket aktiv under krisen och förlorar aldrig ett 
tillfälle att tjäna behövande. 
Ta honom med i era förböner.

Förbön för familjen:
Be för Vachan och Foriza som befinner sig i centrala 
Indien. De är långt från oss men kan vara tillsammans. 
Be att Herren skyddar dem under den här krisen.
Be för min familj: Ramani, Vartika och Vidita. Vartika 
18 år är klart för universitetet och Vidita 15 år fortsätter 
läsa via nätet. Ramani fortsätter som rektor för AMS 
och har även behov för förbön för sin hälsa.
Be också för min bror Vidush hans fru Saroja och 
deras söner Vatsal och Vibhaan.

Vill så avsluta med ett ord från Bibeln som uppmuntrat mig och gärna delar med er. 1 Petr. 5:10 Men om 
ni får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom 
Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet.
Tack för ert fortsatta stöd. Vi kommer också ihåg er alla i våra böner. Må Herren välsigna er alla.
Med mycket kärlek och böner hälsar Vikrant Bhandari
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