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Kära Agape-vänner!
Sommaren i Sverige är en härlig tid med många förväntningar. Den här sommaren kanske kan 
bli lite mer ”normal” än de två senaste somrarna. Vi hoppas och tror det. Men vi lever i en orolig 
värld och då är det skönt att kunna förlita sig på Jesus i allt som möter.
I Indien är det just nu mycket varmt medan arbetet pågår för fullt på många plan. Behoven är 
som alltid stora och vi i Svenska Agape vill tacka alla trogna givare för allt ni gör. Glöm inte 
arbetet i sommar. Vi önskar er alla en välsignad sommar. 

Hälsningar genom Jan Klehn, 

Kära vänner, varma hälsningar i Jesu namn!
Det är alltid en glädje att ha gemenskap med er genom Nyhetsbreven. Tack för 
er kärlek och förbön. Firoza och jag mår bra och befinner oss i Dehra Dun. Nu 
är det väldigt varmt, här där vi har 37-38 grader. På andra platser i närheten har 
temperaturen närmat sig 49 grader! Vi tackar Gud för hans beskydd.
Dagens situation i världen påminner oss om Guds Ord: ”När allt detta börjar, så 
räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.”
Hebreerbrevets författare uppmuntrar oss: ”Låt oss orubbligt fortsätta att 
bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på 
varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Uppmuntra 
varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.” Hebr. 
10:23-35
Min bön för oss alla är att vi ska hålla oss nära Herren och varandra i denna tid 
av väntan på Hans ankomst. Låt fortsätta att uppmuntra varandra så att vi kan 
växa oss starkare i tron och i vittnesbördet.
Hälsningar Vachan och Firoza

Vachan & Firoza firade 46 års bröllopsdag

Bröder och systrar i Kristus, hälsningar i Jesu dyrbara namn
Aposteln Paulus uppmanar oss i 1 Kor 16:3 där han säger:
”Håll er vakna, stå fasta i tron, var starka!”
När tiden blir osäker, håller vi ännu mer fast vid Guds Ord. Och när allt 
omkring oss blir obehagligt och ont, säger oss nästa vers: ”Gör allting i 
kärlek.”
Vi tackar Gud att Ordet alltid leder och visar oss vägen. I Agape försäkrar 
vi oss om allt vi gör, görs av kärlek. Det har gett resultat långt över vad vi 
kunnat förvänta. Genom kärlek segrar vi i varje situation. Vår Gud är 
allvetande och han hjälper oss att göra Hans vilja: att vinna människor.
Jag är glad att här få dela något kort om Guds stora verk som fortsatt 
sker genom AGAPE.

Prem Pathshala: Vi är tacksamma till er alla vänner som hjälpt oss att få 
de mindre barnen på skolan att le. Det nya skolåret började i april och då 
behövde barnen nya skolväskor.
Därför tackar vi Herren att som gjort det möjligt att alla barn på skolan fick 
nya väskor. Deras glädje var stor.

Alla elever på Prem Pathshala fick nya skolväskor.

Agape Mission School (AMS)
Skolan växer år efter år och detta år ökade skolan med 120 
studerande. Vi tackar Herren för den förmånen han gett till hela 
befolkningen.
Ledare vårdas i Agape. Vi gör vårt bästa för att inskärpa viktiga 
värden i eleverna på AMS. Varje år utser vi elever att bli 
”kaptener” och ledare bland sina kamrater. De får också ansvar 
för olika områden på skolan, vilket förbereder dem för att bli 
ansvarsfulla medborgare senare i livet.
AGAPE fortsätter göra allt för att samhället ska få duktiga och 
bra medborgare. 
Vi tror att om frön av kärlek, medkänsla och kamratskap sås 
redan under skoltiden skall det bära frukt längre fram.

Elever på AMS som blivit ledare för andra.
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Kvinnors självkänsla förstärks.
Arbetet med att förstärka fattiga och behövande kvinnors plats i 
samhället fortsätter genom sömnadsutbildning i Rishikesh och 
Bareth.
Under tre månader tränas15 kvinnor till duktiga sömmerskor. Vi 
planerar också att starta liknade utbildningar i nya samhällen, 
något som samtidigt ger oss bättre tillgång att dela människors 
levnadsvillkor.
Be för det arbetet.

En ny grupp sömmerskor har fått sina diplom.

Jordbruksprojektet i Majhla:
Jag gläds över att berätta att vi bedriver månatliga klasser för jordbrukare. Vi 
genomför fyra dagars träning varje månad för bönder som är registrerade hos 
Jordbrukares Utvecklingscenter i Majhla.
När vi ser till behoven hos deras fruar, har vi även börjat en träning för dem. Vi 
lär dem tillverka rengöringsmedel, stöpa ljus och många andra färdigheter. 
Målet är att de ska kunna generera inkomster åt sina familjer.
Be att vi ska kunna fortsätta hjälpa jordbruksbyarna samt få dela Guds kärlek 
med invånarna.

En kvinna lär sig stöpa ljus

En medarbetares vittnesbörd:
I 25 år har Hand Kishore och Babita varit gifta. När de gifte sig 
fick de inte en riktig kristen vigsel, eftersom de inte var kristna då.
De berättade för mig att de önskade få en välsignelse och förnya 
sina löften i samband med silverbröllopet.
Vi tackar Gud att vi fick möjlighet att arrangera en underbar 
samling då vi välsignade dem i deras fortsatta liv. 
Be för dem. Land Kishore tjänar som en koordinator för AGAPE 
medan Babita hjälper till på Prem Pathshala.

Vikrant välsignar silverbröllopsparet.

Vikrants familj:
Ramini och jag åkte till Chennai i Södra Indien för att 
besöka vår äldsta dotter Vartika Frieda. Hos studerar 
vid Madras Christian College. Därefter fick vi en 
välsignad tid med många vänner som älskar Gud. 
Be fortsatt för Vartika som bor ensam där i södern Hon 
älskar också Herren.

Vidita Rosa vår yngre dotter har fått tillträde för att 
kunna studera Missionsuppdrag i USA. Hon sökte in på 
Bethany Global University och garanterades tillträde 
med ett 50 procents stipendium. Vi tackar Gud för hans 
nåd. Men vi måste ändå skaffa fram pengar för hennes 
utbildning som tar fyra år.
Hon reser härifrån under augusti månad.
Be också för Vidita.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet till alla er 
som troget stödjer oss i arbetet. Utan era böner och generösa 
givande skulle vi aldrig sett så stora förändringar i människor liv 
som vi fått vara med att forma.
Tack för alla böner för AGAPE och Bhandari-familjen. Vi önskar er 
alla Guds nåd och kraft.
Vikrant Bhandari, director India

Fäll ut dina 
vingar och se 
hur långt du 
kan flyga!

Ramini har 
fått vingar på 
en vägg på
skolan.
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