
Kära Agape-vänner, Guds frid!
Sommaren är här och det är tid för ett Nyhetsbrev från Agape, Indien. Först vill vi tacka alla för allt ni gör 
för Agape. Från årsmötet i Bottnaryd nyligen vill vi hälsa till er alla. Det har trots alla motgångar under 
2020 varit ett bra år. Många har också skickat extra medel för att hjälpa utsatta av Covid-19 i Indien. Vi vill 
även tacka våra mångåriga revisorer som nu avgått i samband med årsmötet och välkomna de nya. 
Nästa årsmöte hålls i Andreaskyrkan, Klippan, 2022-04-03 kl 10:00.
Slutligen vill vi önska alla en skön sommar. Glöm inte våra vänner i Indien.

    Hälsningar Jan Klehn, ordförande

AGAPE NYHETSBREV JUNI 2021

Sedan förra Nyhetsbrevet har en mängd evenemang genomförts. Indien har genomgått många 
utmaningar de senaste tre månaderna. En andra våg av Corona drabbade oss i början av april 
och hela landet stängdes ner i början av maj. Många döda har påverkat krematorierna starkt. Det 
har inte ens funnits ved nog. Det är som om landet brunnit. Döda kroppar i tusentals har slängts i 
floden Ganges. Läget var helt utom kontroll.
Mitt i allt detta är vi tacksamma att Herren bevarat oss. Vi uppmanas också i Ordet att tacka Gud 
under alla förhållanden. 
Vi tackar också er för alla förböner som gett oss styrka att arbeta för att hjälpa andra.

Kära systrar & bröder. Vi hälsar er i Jesu underbara namn!
När vi ser oss omkring, ser vi en del oavslutad arbete som Herren anförtrott oss. Ibland känns det överväldigande. Vi frågar då oss 
själva - hur vill vi göra detta? Låt oss bli påminda om vad Herren säger i Mark 10:27 För människor är det omöjligt, men inte för Gud. 
Ty för Gud är allting möjligt!
Vänner, Herren säger väldigt tydligt i Joh 15:5 att Han är vinstocken, vi är grenarna. Om vi förblir i Honom och Han i oss, bär vi 
mycken frukt. Utan Honom kan vi inte göra något. Herren lär oss att allt mer vara beroende av honom, även i tider av svårigheter och 
otrygghet. Han är med oss alla dagar enligt sitt löfte. Vi tackar Gud och genom hans kraft kan vi fortsätta att göra avtryck i Indien.

Vikrant och en medarbetare
 delar ut matpaket.

Ängla-tjänsten är en Covid hjälplina där Agape fått möjlighet att bistå 
människor som drabbats av Covid-19. Vi startade detta arbete och lät 
telefonnummer cirkulera som allmänheten kunde ringa för att få hjälp.
Vi satte också upp affischer med dessa nummer samt information om den 
medicinska hjälpen vi kunde ge gratis. Vid telefonen fanns en hyrd läkare 
som gav råd. Agape-team gick därefter ut och delade ut medicin till 
behövande. Denna service har har inte bara bestått av hjälp att dela ut 
medicin även gett oss goda relationer. 
Dem vi haft kontakt med följs sedan upp med besök. Det har visat sig att 
arbetet blivit till stor välsignelse vilket många uppmärksammat

                            
Medicinpaket delas ut.

Skolorna nedslängda men undervisning fortgår: 
Vi tackar Gud att vi kunnat fortsätta undervisa elever på AGAPE 
Mission School and Prem Pathshala trots detta. Andra vågen av 
Covid var så allvarlig att allt stängdes och vi vet inte hur länge det 
kommer att pågå. Men vi kan inte vänta tills skolorna öppnas igen 
utan har börjat arbeta med barnen.
Vi måste säkra deras framtid.All personal jobbat dygnet om för att 
förbereda lektioner att undervisa online.
Problemet med Prem Pathshala är annorlunda. Eftersom alla 
elever kommer från fattiga hem som inte har tillgång till datorer. Vi 
går därför ut till hemmen med det material de behöver Det har 
hjälpt oss att hålla barnen kvar vid sin undervisning.

Be för dessa mer än tusen elever som vi har hand om. Vi önskar 
en god framtid för dem alla.

Ovan: Ungdomsmöte som Ramini (tv) leder.

Barn ifrån slummen som
får hjälp av AGAPE.
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Familjer drabbade av Covid får hjälp med mat.
Miljoner familjer påverkas av Covid i Indien. Det innebär 
arbetslöshet som leder till svält. Det blir det nästa stora 
problemet för människorna i Indien. Vi ser människor som 
kämpar för att ge sina barn och familjer mat.
Stängningen har gjort att allt stannar upp. Fabriker, hotell, 
skolor - allt ligger nere. Människor saknar arbete.
AGAPE har nått mer än 500 av dessa familjer med 
matpaket som räcker två veckor. Behoven är enorma.

Vi ber att Herren ger oss möjlighet att hjälpa fler av dem 
med mat.

En fattig kvinna tar emot ett matpaket.

Center för Jordbruksutveckling.
Arbetet startade 2019 och är fortfarande under uppbyggnad. 
Vi planerar för invigning i oktober och ser det som ett sätt att 
tjäna Herren. Det ska bli en ”mönstergård” där fattiga bönder 
utbildas att bli effektivare  jordbrukare.
Genom arbete når vi deras familjer och kan hjälpa dem till 
ett bättre liv. Vi bygger även upp fiskodlingar, kycklingfarmer 
samt mango fruktträdgårdar.
Då jorden inte är bördig gör vi vårt bästa för att ändra på det.
Vi höjer nivån för att motverka översvämningar under 
monsunen. Det leder till att marken kan ge bättre grödor.

Be för oss då vi planerar att starta avancerade utvecklings-
program också för kvinnor så att även de stärks. Det 
kommer att bli ett unikt initiativ från AGAPE. Gud kan göra 
det.

Mason jobbar på AGAPES jordbruk.

Vår Bhandari familj: 
Vi vill tacka varenda en av er då ni ständigt håller oss uppe genom era böner.

Vachan och Firoza är kvar i Raipur. Fortsätt att be för dem.
Vatika, vår äldsta dotter, har fått sin första vaccininjektion och är därmed först i vår familj att vaccineras. Hon söker nu till 
universitet där hon ämnar satsa på utvecklingsstudier. Medan hon väntar hjälper hon till på Agapes kontor.
Vidita, vår yngsta dotter, fortsätter på skolan och blir klar med klass 12 nästa år.
Ramini, min fru, har fullt upp med online-undervisning, eftersom vi ju fortsatt är nedstängda. Hon jobbar hemifrån och gör sitt 
yttersta för att erbjuda utbildning till alla eleverna.

Till sist vill jag försäkra er om att ni alltid är en del av våra böner. Vi ber att Herren fortsatt ska välsigna och styrka er på allt sätt.

Tack för er kärlek och stöd i förbön

Med mycket kärlek och många böner tecknar Vikrant Bhandari, AGAPE, Indien
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