
AGAPE NYHETSBREV JULEN 2021

Julen 2021 - Kära Agape-vänner!
Ett år går snabbt och nu står Julen åter för dörren. Jag vill tacka er alla för året som gått och allt som 
ni gjort för våra vänner i Indien. De har haft mycket besvär med Corona, men nu ljusnar det lite. Förra
Nyhetsbrevet vädjade vi om extra insatser, något som många hörsammat. Tack för detta och Gud 
Välsigna er.
Nu skickar jag en liten vädjan igen: Det gäller Julen, där våra vänner vill glädja 350 av de fattigaste 
barnen med en julgåva. Kostnaden är 40 000 SEK och styrelsen har beslutat att skicka den summan. 
Om ni har möjlighet att hjälpa med detta är vi mycket tacksamma. Läs mer här nedan. Märk gåvan 
”Jul”. Tack på förhand. God Jul och Gott Nytt År 2022 önskar vi er alla.  

Jan Klehn, ordförande Sverige

Kära systrar & bröder i Kristus!
Hälsningar till Er alla i vår Frälsare Jesu underbara namn!
Vi närmar oss slutet av år 2021 och våra hjärtan är fyllda av tack och lov för allt Herren gjort för oss 
hittills. Nu är det tid att åter dela lite nyheter från Indien med er.
Jag har också bett min pappa Vachan om en hälsning. Den kommer här:

Kära vänner!
Julen närmar sig. Det är en tid när vi firar Jesu födelse, han som 
kallas Fridens Furste. Trots allt vi gått igenom de senaste två 
åren, vill jag säga att det är på grund av Jesus och Hans frid vi 
kunnat hålla ut. Det är tid att förhärliga Gud. I Änglarnas kör vill 
vi stämma in: ”Ära till Gud i det högsta och på jorden frid bland 
dem han har utvalt.”
Önskar Er Guds Frid nu och under året framför. Herren ska vara 
med Er alla kära vänner. God Jul!
Vachan S Bhandari

Ramini & Vikrant Bhandari

Firoza & Vachan Bhandari

Nyheter från AGAPE Indien
Jordbruksprojektet: Vi tackar Herren som gjort det möjligt för oss att bygga upp 
Jordbrukarnas Utvecklingscenter i Majhla. Vi förundras mitt i många utmaningar 
att centret blivit klart i tid. Vi har nu fastigheterna färdiga för utbildning av 
jordbrukarna och kommer även att ha ett utbildningsprogram för icke läskunniga 
bönder. Dessutom erbjuds kvinnorna i dessa familjer möjlighet till 
en bra utbildning som hjälper dem till ett bättre liv.

Nya utbildningscentret i Majhla

Sömnadsutbildning i Rishikesh och Bareth fungerar fantastiskt för 
behövande kvinnors utveckling. Många familjer blir hjälpta genom detta 
arbete. Vi har utbildad 15 kvinnor och börjat med 15 nya elever. 
Be för arbetet i centren. Vi planerar också att starta liknande utbildning 
på nya platser i området i framtiden.
Utvecklingsprogram för barnen. 26 nya barn från jordbruksfamiljerna 
har tillkommit i Majhla. Vi har daglig undervisning för dessa barn som 
annars inte fått chans att förbättra sitt liv.

Vikrant & Vachan med en symaskin 
som över lämnas till några kvinnor.

Agape Mission School där  det just nu pågår årlig examen för eleverna. På 
grund av Covid-situationen har stora förändringar gjorts i systemet. Det har satt 
extra press på skolan. Hur som helst - vi tackar Gud för rektor Ramini och 
lärarteamet som är mycket effektiva i sitt arbete.
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Prem Pathshala har i dessa tider haft många frånvarande då Covid haft stor 
inverkan på deras familjer. Människor har förlorat jobb, fattigdomen ökar 
något som påverkar barnen direkt. Vi tar särskilt hand om de frånvarande 
barnen och familjerna genom regelbundna besök i hemmen. Dessutom ser vi 
till att ingen enda lämnar skolan om vi kan förhindra det. Vårt mål är att alla 
barnen på skolan ska få samma chanser. Be för barnen på skolan.

Stöd via telefon. Vi har fyra personer som regelbundet stödjer familjer som 
är drabbade av Covid. Och vi tackar också Gud för den möjligheten att 
behålla kontakten med dessa familjer.

Julglädje för barn och familjer. I Bareth kom Julen tidigt 
med hjälp av ”Glädje-paket” som delades ut. Tanken var att 
barnen skulle känna julens fröjd. Och glädjen var stor.
Även barnen i Rishikesh kommer att få liknande gåvor, tack 
vare stödet från vänner i Sverige.
Tack alla som gjort det möjligt för oss att dela glädje till så 
många barn i AGAPE.

tv. Tacksamma barn.                             Th. Vachan delar ut julgåvor 

Retreat för medarbetarna: Vi planerar att genomföra en årlig retreat för alla medarbetare inom AGAPE. Bibelordet Herren 
gett oss för detta år finner vi i Jesaja 43:19. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?
Be för oss när vi under fyra dagar kommer samman för att begrunda och lära oss mer från Guds Ord. Målet är att det ska 
bli en tid av förnyelse för varje medarbetare.

Framgångssaga för Anoop och Meena Samuel som tillsammans gör en 
betydande insats för befolkningen i Mailani UP och området däromkring. De fick 
hjälp från AGAPE att öppna och driva en liten livsmedelsbutik så att de kan tjäna 
mer och därmed hjälpa flera. Med det de tjänar i affären har de fått möjlighet inte  
bara att betala sina räkningar. De har också kunnat hjälpa många barn med vad 
som behövs för skolgång och utbildning. 
Vi känner oss stolta över det Herren gjort i deras liv och engagemang. Be för 
makarna att de fortsatt uppriktigt kan få tjäna Herren.

Anoop Samuel och Vikrant i butiken.

Familjenyheter: Vachan och Firoza återvände till Dehra Dun från centrala Indien efter 
nära nio månader där. Det har varit en underbar återförening.
Vår dotter Vartika är upptagen av studier online från Madras Christian College. Vår yngre 
dotter Vidita ska avsluta sina studier i mars 2022. Hon ämnar därefter studera teologi.
Ramini förestår skolorna i Rishikesh där hon är välsignad med ett bra team som hjälper 
med olika delar av arbetet.
Be för hennes hälsa då hon har problem med livmodern och hoppas på ett ingripande av 
Herren. Vi räknar också med att besöka läkaren för behandling av detta.

Slutligen vill jag tacka för alla förböner och ekonomisk stöd. Det betyder allt för oss. Vi 
hoppas på Gud för fler förvandlade liv och utveckling av Hans rike.
Gud Välsigna Er alla. Önskar alla God Jul & Ett Välsignat Nytt År 2022

                  Vikrant Bhandari, director

Vachan med Vartika & Vidta
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