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Utbildningscenter för vävning i Bareth.
Vi tackar Gud för att vi kunnat starta vävutbildning för kvinnor i Bareth 
bredvid pågående utbildning för sömmerskor däruppe. Ytterligare 20 
kvinnor blev färdiga vid centret som startade förra året.
Arbetet fungerar mycket bra och ger kvinnorna chans att bli mer 
självständiga. Efter utbildningen startar de eget skrädderi och kan 
försörja sin familj.
Sedan starten 2019 i Rishikesh och Bareth har 50 kvinnor genomgått  
utbildningen. Det har haft stor betydelse till det bättre för familjerna.

Kvinnor i Bareth (tv) som fått utbildning som sömmerskor och (th) en grupp färdiga väverskor 

Världscancerdagen. 
Ett möte för att uppmärksamma cancer arrangerades tillsammans med  
Världscencerdagen. Där fick människor veta hur de kan undvika cancer genom det 
Gud gett i naturen. Vi deltar i detta för att nå ut till människor och dela Guds kärlek.
Mer än 30 personer från samhället  kom och beslöt sig att bli Cancer-krigare. De 
avgav löfte att tillsammans arbeta för att motverka cancer.
Ett liknande arrangemang ordnades på Världs-njuredagen i Dehra Duhn i början av 
mars där även AGAPES arbete i samhället uppmärksammades.

Mahatma Pris
AGAPE belönades med ett prestigefyllt diplom ”Mahatma (Gandhi) Pris” för sitt 
exemplariska sociala arbete under det gångna året. Ramini och Vikrant åkte till 
Dehli för att ta emot utmärkelsen.
Det var en stor ära att få priset på dagen för Gandihis död då flera prominenta 
personer närvarande, bland andra vice chefsministern i Delhi.
All ära till Herren. Detta är ett resultat av era böner och deltagande i vårt arbete.

Vikrant tar emot utmärkelsen

Avmaskningsaktion.
Agape gjorde en ”avmaskningsaktion” över centrala indien för att uppmärksamma människor 
på nödvändigheten av detta. Många har ingen aning om att maskar finns i kroppen som kan 
orsaka många sjukdomar. Vi delade ut avmaskningspiller samtidigt som vi berättade för dem 
att Gud bryr sig om sina barn. Aktionen har hjälpt oss att sprida budskapet i regionen.

Glada nyheter-
Vikrant ger också flera exempel på människor som fått hjälp genom AGAPE. Bland annat en 
fattig änka och en familj med stora problem, där Gud gripit on på olika sätt.
Familjen Bhandhari.
* Fortsätt att be för Vachan och Firoza som befinner sig i Raipur långt från oss. De räknar med 
att ta vaccinet och förbereder sig genom att isolera sig.
* Min familj - Ramini, Vartika och Vidita. 
Vartika blev 18 år i fjol och leter nu efter högskola. Be att Gud leder och hjälper henne.
Vidita är 16 år och går sista året på vår skola. Hon siktar på yrke inom vården. Be att Herren 
hjälper. Båda flickorna har tagit emot Jesus och döptes i februari i år. Vi gläds med dem.
Ramini har fullt upp på skolan med extra arbete med online-undervisning.

Be för oss. Vi ber också ständigt att Herren ska välsigna alla våra vänner. Vi älskar er alla och 
har er nära våra hjärtan.  

Kvinna med litet barn lyssnar.

Vidita döps av Vachan
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