AGAPE NYHETSBREV SEPTEMBER 2021
Kära Agape-vänner, Guds rika frid
Tiden går fort och det har varit en händelserik tid för våra vänner i Indien. Trots Covid-situationen
fortgår arbetet på alla områden. Bland annat har jordbruksprojektet i Majhla byggts ut. Det hjälpe
fattiga bönder till ett bättre liv
Vi har också gjort era extra insamlingar här i Sverige för att stödja människor under Covid19. N
konstaterar Agape-styrelsen att inkomsterna till det löpande arbetet minskat under första halvåret
samtidigt som behoven ökar. Därför skickar vi en extra vädjan till alla som har möjlighet att bidra
med det du kan, eller möjligen lite extra. Gud välsigna er alla
Varma hälsningar Jan Klehn, ordförande

Älskade systrar & bröder, vi hälsar Er i Jesu underbara namn
Vänner, Psalm 95 uppmanar oss att: Jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram iför Honom med
tacksägelse
Vi vill tacka Gud för allt han gjort för oss i Agape. Även om tiden nu är svår, kan vi frimodigt vittna att Gud är mycket starkare än
alla våra svårigheter.Han är verkligen vår Klippa och frälsning. I det här Nyhetsbrevet har jag bett min far, Vachan, att skriva
något innan jag fortsätter att berätta om arbetet.

Kära vänner
Det är ganska länge sedan jag skrev en personlig hälsning. Kanske undrar någon vad som hänt
Vachan och Firoza. Vi vill tacka för era trogna förböner och stöd till Agape. Sedan vi överlämnat
ledningen till Vikrant, hjälper vi honom som mentorer med råd. Vi håller oss i bakgrunden för att
stödja honom i hans strävan och bön om visdom och Andens ledning
Vi be nner oss i Raipur i centrala Indien nu för tiden. På grund av Firozas allergi har vi på inrådan
av läkare yttat till en varmare del av landet förra året. Här försöker vi vara till välsignelse för
människor omkring oss. Restriktionerna runt Covid gör att våra möjligheter att för ytta oss
begränsats. Vi önskade besöka Dehra Dun men har fått stanna kvar här sedan februari. Förhopp
ingen är att kunna återvända senast i oktober
Mesta tiden har vi bett, läst Guds ord, mediterat och sysslat med rådgivning samt undervisning via
nätet. Vi har också fått tid att njuta av varandra som makar. Hela vårt liv har vi tjänat andra, nu har
vi haft tid att ta igen något för egen del. Vi söker Guds ledning för resten av vår tid och vill tjäna
honom
Tack att ni varit så trogna vänner under många år. Vi gläds åt alla minnen av gemenskap med er. Vi
vill därför tacka Herren som ert stöd och försäkra att ni nns med i våra ständiga böner
Må Herren välsigna er. Läs Rom 12:1Er broder och syster i Kristu

Vachan Bhandari

Agape Mission Schoo
Ramini Bhandari fortsätter som rektor. Hon har ett team lärare som outtröttligt
arbetar för att hjälpa eleverna med utbildning i denna svåra tid av restriktioner
Tidvis har hon varit mycket stressad vilket lett till en olycka på väg till skolan. Tack
och lov, var Herren med så det inte ledde till någon större skada
Från sjätte klass och uppåt ck elever åter delta från den här månaden medan övriga
elever får fortsatt undervisning via nätet.
En stressad Ramini körde av vägen.

Prem Pathshal
Problemen på Prem Pathshala är annorlunda .Eftersom eleverna
kommer från fattiga familjer, har de inte tillgång till modern
teknologi. Därför fortsätter vi hjälpa dem genom att gå från dörr till
dörr med studiematerial och uppgifter
Det har hjälpt oss att hålla eleverna på rätt spår så att de inte
tappar intresset för undervisningen. Neelu Sharma, skolans
huvudledare, koordinerar undervisningens räddningsprogram som
Agape tagit fram för barnen i området
Be för dem när vi fortsätter påverka livet för de här fattiga och
behövande barnen och deras framtid.
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Elever på Prem Pathshala får matpaket

Jordbruksprojekte

Utbildningscentret.

Uppförandet av Agape Jordbrukares Utvecklingscenter i Majhla är i
full gång.Vi räknar med att allt ska vara färdigt inom de närmaste
månaderna. Fastigheten ska inrymma två rum för era ändamål samt
kök och toalett
Så snart detta är klart ska vi sätta igång utbildningen av jordbrukare,
utveckla läskunnighet bland vuxna, samt yrkesutbildning för kvinnor i
dessa familjer.
Fiskeprojekt. Vi har också startat ett skeprojekt vid centret, som vi
beräknar ska generera inkomster som kan nansiera
jordbrukareträningen
Mangoträdgård. Dessutom har vi planerat mangoträd tillsammans
med en del andra växter. Förhoppningen är en god produktion av
mango i framtiden
Ris, solrosor och senap. Senaste skörden delade vi med vänner,
förebedjare och stödjare. Senare ska skörden säljas för att hjälpa
fattiga bönder. Vi tror också på församlingstillväxt där.

Odlad sk

Yrkesutbildning i Bareth, Rishikesh och Kalsi
Sy- och vävcentret fortsätter att gynna behövande kvinnor. Centren har visat sig vara
mycket bra att bygga relationer i samhället samt hjälpa kvinnorna att bli självförsörjande
Vår dotter Vitika, som hjälper oss i arbetet, har berättat om en fattig kvinna med en familj
på sju personer som hade stora problem. Tack vare utbildningen har hon fått en ny chans
att bidra till försörjningen av familjen

Rameshwari syr för sin familj

Sedan Covid-restritionerna upphörde har vi börjat på nytt med vårt CDC i Rishikesh,
Majhla och Bareth.Barnen som blivit rastlösa blev glada när de ck komma tillbaka
och vara med om aktiviter varje dag
Det nystartade arbetet i Majhla har mer än 50 barn och fyra medarbetare. Vi rad
oavhängighetsdagen tillsammans med jordbrukarna och deras barn där. Alla tillhör
fattiga familjer
Be för dem att de lär känna Jesus och upplever frälsning.
Barn samlade i Majhla

Regelbundna samlingar för medarbetar
På grund av epidemin har vi inte kunnat samla våra medarbetare i fält till retreat. Nu strävar vi
efter att regelbundet möta medarbetarna i Majhla. De som inte kan delta besöker vi hemma.

Till slut vill jag tacka er alla för era fortsatta förböner och generösa bidrag. Ert ständiga stöd har hjälpt oss att
tjäna Herren genom AGAPE. Vi fortsätter att förtrösta på Herren så vi kan uträtta ännu större ting till Hans ära
och för att utbreda hans rike i framtiden
Tillsammans ska vi ra Guds rikes utbredande. Vi minns er alla i våra regelbundna böner. Må Herren fortsatt
välsigna var och en av er
Varma hälsningar, Er i Kristus
Vikrant Bhandari, Agape, Indien
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Ordförande: Jan Klehn

nyfödda dotter
Vikrant berättar om familjen som inte hade råd att
betala vården av sin nyfödda icka
Agape hjälpte dem till slut.

Aaradhya hemma med sin mamma.

Harshil är en av eleverna på Prem Pathshala. Hans
mamma födde en syster, Aaradhya, till honom två
månader för tidigt på sjukhuset under Covid perioden.
Det var svåra problem kring mammas egen hälsa som
resulterade i den för tidiga nedkomsten
Harshils pappa hade mist jobbet under pandemin och
familjen kämpade med ekonomin. I samband med ett
hembesök av en lärare upptäcktes att familjen var på
sjukhuset
Ett besök gjordes på sjukhuset där ickan vårdades i
kuvös. Familjen var mycket stressad och höll sakta på att
förlora hoppet. Tiden gick och ickan stannade i kuvösen
nästan tre månader
När vården var klar övergav föräldrarna sin icka och
smet från sjukhuset utan att betala vården. De hade helt
enkelt inga möjligheter att klara detta

Harshill med sin nyfödda syster oc
föräldrarna efter hemkomsten.

Familjen med vänner utanför hemmet. Vartika Bhandari bä
munskydd.

”När vi ck reda på detta åkte vi för att
träffa dem. När vi tröstat dem och
försäkrat dem vårt stöd, lovade de att ta
hem ickan
AGAPE har räddat det nyfödda, övergivna
barnet och hjälpt henne att komma till sin
familj”, berättar Vikrant
Be för den lilla ickan, Aaradhya, och
hela familjen. Be också att pappan får
arbete
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Så här vi stöter på svåra situationer som
människor drabbas av. På så sätt kan vi
dela Guds kärlek med dem och visa detta
i handling, förklarar Vikrant.
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Familj övergav sin

