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Kära Agape-vänner, Guds frid!
Ett nytt år med nya möjligheter har börjat. Vi vill rikta ett stort tack till er alla för det ni gjort under 
det gångna året. I Indien pågår arbetet på skolorna nu för fullt och olika projekt är igång. Våra 
vänner har dock ett par stora problem som inte kan nämnas här, men där våra förböner behövs. 
Be om ett ingripande av Herren.
Snart är det dags för ÅRSMÖTE i Agape. Det hålls söndagen 3 april kl 10:00 i Andreaskyrkan, 
Bryggerigatan 10, Klippan. Alla intresserade är välkomna. Anmäl dig i så fall senast 27/3 till 
Jan Klehn - mejl jan.klehn@live.se eller telefon 0701732665.
Varmt tack för allt ni gör för våra vänner i AGAPE INDIEN.Gud välsigne er.
Varma hälsningar Jan Klehn, ordförande, Sverige

Kära systrar och bröder i Herren!
Hälsningar i vår Frälsare Jesus Kristi underbara namn.
Jag fylls av glädje och tacksamhet till Herren när jag förbereder nyhetsbrevet här. Gud är god och hans 
godhet varar för evigt. Vi kan frimodigt vittna om att han leder oss i allt vi gör till hans namns 
förhärligande.
Ps 100 v 5 säger: Ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.
Endast genom Hans trofasthet kan vi möta alla stormar och fortsatt göra vad han vill.
Jag gläds över att få dela dessa underbara nyheter om Guds verk med er, så att vi tillsammans kan lova 
och prisa Herren.

Invigning av Agapes Utvecklingscenter för jordbrukare.
Vi tackar Herren för det fantastiska center som invigts för att 
utveckla jordbruket för fattiga bönder, som ett led i utvidgningen av 
Guds rike. 
Jag vill tacka alla vänner som för generösa bidrag till utvecklingen 
av centret.
Fortsätt att be för det Gud gör i de här marginaliserade 
jordbrukares liv.

Vikrant och flera medarbetare klipper bandet 

Första jordbrukare-klassen
Vi har nu startat första månatliga klassen för registrerade bönder i Agapes 
center i Majhla. Varje månad kommer vi att ha ett nytt ämne att lära ut.
Experter bjuds in för att lära dem att bruka jorden på bästa sätt.
Be för jordbrukarna att de ska lära sig förbättra arbetet så att de får ut en 
bättre skörd.
Fältet bevattnas
Jordbrukarna som vi tar hand om ges även tillgång till vatten för bevattning. 
Agape har en grävd brunn där vi tar vatten för bevattningen för deltagarna i 
utbildningen. Genom den hjälpen ges vi också möjligheten att vinna deras 
hjärtan .

Fattiga jordbrukare som deltog vid invigningen av centret.

Hälsovårdscenter etablerades
Utöver detta försöker vi även möta de hälsoproblem som 
bönderna har. Därför etablerades ett medicinskt läger där vi tog 
hand om såväl bönderna som deras familjer.
Mer än 200 patienter fick hjälp av de läkare som följde med oss till 
lägret.

Medicinskt läger för bönderna

mailto:jan.klehn@live.se


Ordförande: Jan Klehn  Kassör: Ann-Marie Carlzon   Direktor: Vikrant S. Bhandari 
jan.klehn@live.se                   carlzon@outlook.com   agapeindia@gmail.com 
Lövgatan 5   Björsäters-Qvarntorp 1   173-C Raipur Road, Kishanpur 
264 36 Klippan   542 95 Mariestad    P.O Rajpur, Dehra Dun, U.A 
Tel: 070-1732665   Tel: 073-0600514    248009 INDIA 

 www.svensk-indiskaagape-missionen.se  Plusgiro: 655797-9, Bankgiro: 735-2388 Swish123 3381 399 

Julfirande med barnen
Ännu en gång har vi kunnat fira jul med alla 
barnen i Agapes omsorg. Totalt 1200 barn 
fick lyssna till budskapet om julen och känna 
glädjen över Guds gåva.
Barnen i Bareth och Prem Pathshala mottog 
också julgåvor. Vi vill tacka alla som bidragit 
till gåvorna som delades ut innan jul.
Gud välsigna er alla.

Vikrant har satt tröja och 
mössa på ett barn.

AMS skolkör sjunger julsånger

Avsked för 12 klass studenter vid Agape 
Mission School
Sammanlagt 51 studerande vid AMS avslutade 
nyligen sina studier och skickades iväg under 
välsignelse och förbön ut i världen efter 14 års 
hos oss.
Be att de frön som planterats i dem ska växa till i 
deras liv och bära frukt hundrafalt.

51 elever tar avsked från AMS

Kvinnlig ”insatsstyrka” i Bareth
En kvinnogrupp har skapats som engageras i ett mindre arbete för 
Agape i Bareth. Det blir en möjlighet för dem att skaffa en extra 
inkomst till sina familjer.
Vårt mål är att stödja kvinnorna genom att erbjuda en chans till 
arbete och på så sätt öka deras självförtroende.
Be för dessa 11 kvinnor, som står i ständig kontakt med oss, att 
de ska få erfara Guds kärlek i sina liv.

En kvinna lär sig skriva

Krishan Kumar med familj
Här vill jag berätta om en av våra medarbetare. Krishan Kumar har 
arbetat inom Agape i nära 20 år. Han och familjen tjänar troget Herren 
genom Agape. De hittar bland annat sätt att konkret hjälpa till området 
där de bor. Kvinnor ges yrkesutbildning, barn får stöd efter skolan och 
många lidande får hjälp i förbön och omsorg.
Herren gör stora ting genom dem.
Ta dem med i era förböner.

Krishan Kumar med familj

Behov - att dela med er:
* En mindre handhållen traktor att plöja sluttande fält i
Bareth och byarna däromkring. Pris ca 10 000 SEK
Be att vi får möjlighet att köpa en sådan traktor.
* Medel för att bygga en gångväg i Bareth så att 
människor och djur kan gå säkert i den bergiga  
terrängen skulle behövas. Kostnad ca 20 000 SEK
Be att även detta ska bli möjligt.

Avslutningsvis vill jag uttrycka ett tack från hjärtat till alla er 
som står så troget tillsammans med oss. Utan era böner och 
generösa gåvor skulle vi inte sett så många liv förvandlas som 
nu skett bland dem vi arbetar med.
Tack och en önskan om allt gott till er och era familjer och 
Guds fortsatta nåd.
Med mycket kärlek och böner
era i Kristus
Vikrant  Bhandari, Director , Agape India
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