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Kära Agape-vänner Guds frid!
Det är åter dags för ett Nyhetsbrev. lite försenat den här gången. Orsaken är ovisshet om tid för 
Årsmöte. Vi hoppas kunna genomföra detta Pingstdagen 23 maj kl 10:00 i Pingstkyrkan, Bottnaryd.
Skulle detta inte gå, kallar vi alla som har mejl till ett Zoom-möte någon dag innan. Vill du delta 
anmäl dig snarast till: Ordf. Jan Klehn tel. 0701732665 eller mejl: jan.klehn@live.se
Vi vill också tacka alla trogna bedjare och givare. Behoven är stora, inte minst under dessa tider.
Gud välsigna Er alla. Nedan följer hälsning från Vikrant Bhandari.

Kära systrar och bröder!
Vi hälsar er i det oförlikneliga namnet Jesus Kristus, vår frälsare och Herre.
Ett år har nu gått sedan det första Corona-fallet i Indien och livet har inte varit detsamma sedan dess. Vi har alla upplevt så många 
toppar och dalar, men det som hållit oss igång är Herrens löfte att vara med oss genom allt detta.
Rom 5:3-5 lyder: Vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten 
hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att Han har gett oss den Helige Ande.
Vi tackar Gud för Hans eviga nåd över oss. Jag vill nu dela något om allt som vi kunnat göra genom AGAPE för att dela Jesu kärlek 
till människor här i Indien.

Covid-19. 
Tills nu har över elva miljoner fall rapporterats i Indien, varav
tio miljoner har återhämtat sig, medan 158 000 har mist livet. 
Vi har sett att situationen har förbättrats, folk har återgått till 
jobb och några åldersgrupper har börjat skolan igen. Man 
reser åter omkring och många har blivit mindre försiktiga.
Vaccin blev tillgängligt förra månaden för alla över 50 år. De 
som är mer känsliga rekommenderades att först låta sig 
vaccineras. Men många är oroliga för effekterna som 
kan följa på vaccineringen.
Vi ber att Herren skyddar oss i allt detta. Elever återvänder till 

AMS-skolan.

Agape Mission School. 
Allt sedan pandemin startade har skolans elever studerat online. Efter ett år var det 
dags för dem att återvända till skolan. De kunde också genomföra sin examen på 
skolan medan de mindre barnen fortsatte online. Samtliga har klarat sig mycket bra och 
har gått vidare till nästa klass.
Vi har också haft en prisutdelning till dem som utmärkt sig i sina studier.
Därför tackar vi Gud för det utmärkta resultatet detta år.
Vårt gamla bibliotek har renoverats och en mängd nya böcker har köpts in. Det här är 
väldigt viktigt för elevernas möjligheter att studera.

En lärare undervisar online.

Jordbrukare i Majhla.
Utvecklingscentret som startade 2019 har växt kraftigt. Jordbrukarna fick 
en god skörd. Under vintersäsongen odlar de en speciellt oljeväxt som 
ersätter palmolja. Detta förpackades sedan och delades ut till folket.
Vi har påbörjar ett arbete med fiskodling, samt uppföljning av höns och 
ankor. En stor grop för fiskodling är redan klar.
Målsättningen för allt detta är att folket ska kunna få grödor och kött som de 
kan sälja och leva på.
Under julen delade vi ut värmande filtar till jordbrukarna. De blev mycket 
glada över belöningen för det hårda arbete de utfört under året.

Jordbrukare fick filtar.

Barnen i Bareth fick värmande filtar.
I Bareth fick också barnen varma filtar som julklapp. De tog 
emot dem med stor glädje. Tanken var att hålla dem varma 
över vintern.
VI tackar er alla  som gjort detta möjligt.

Ungdomssatsning i Bareth.
Ungdomarna där går oftast omkring utan mål och utan 
arbete. Vi har försökt hjälpa dem på olika sätt för att avvärja 
en negativ utveckling.
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