Kära Agape-vänner!
Efter en fantastisk sommar närmar sig nu hösten. Då är det hög tid för ett nytt Nyhetsbrev. Hoppas ni
alla njutit även om det varit lite väl varmt tidvis.
I förra brevet skulle jag haft med en hälsning från årsmötet som hölls i Andreaskyrkan, Klippan, i
början av april för första gången. Året bakom har varit händelserikt och visar på ett gott resultat. Vi
tackar alla som troget bidrar till arbetet. Vid mötet avtackades Ove Carlzon som lämnade sitt uppdrag
efter mer än 20 år. Även Margit Klehn lämnade styrelsen och de båda avtackades med en litet gåva.
Nu strävar vi vidare framåt och ber Herren hjälpa och vägleda oss i styrelsen liksom våra vänner i
Agape Indien.
Gud välsigna er alla. Varma hälsningar Jan Klehn, ordförande

VIKTIGT MEDDELANDE
Omkring 190 stödjare får
Nyhetsbrev via posten. De
esta är äldre och har
kanske ingen dator. Men
styrelsen vill uppmana alla
som kan tänka sig få brevet
via mail att skicka in sin
adress. Det skulle kunna ge
en n extra slant till arbetet.
Mejla till jan.klehn@live.se

Kära systrar & bröder i Kristus!
Lova Herren, min själ. Hela mitt inre, prisa Hans heliga
namn. Lova Herren, min själ, och glöm inte allt gott han gör.
Vi är tacksamma till Herren för allt han gjort för oss. Han
har lett oss varje stund. Han låter oss erfara sin kraft på
många sätt. Jag gläd över att än en gång berätta om
Herrens godhet mot oss i AGAPE i Indien.
Landet rade sin 75.e självständighetsdag förra månaden.
Alla i AGAPE samlades för att tacka Gud för vårt land där
Han ställt oss för att sprida sitt ljus. Även om landet njuter
av sin frihet, nns mycket att göra för att människor
verkligen ska uppleva sin ”frihet”.
Vikrant Bhandari

Självständighetsdagen ras!

Prem Pathshala:
Vi fortsätter hjälpa barn från fattiga och behövande familjer. Vårt fokus just nu är inte bara att
ge barnen bokkunskaper utan även hjälpa dem att utvecklas på alla områden i livet. En bred
satsning som gynnar detta mål.
I Lukas 2:52 läser vi att Jesus växte i ålder och vishet och vi önskar att de barn vi fått hand
om ska växa på samma sätt.
Familjerådgivning: Ayush som är 6 år går i första klass på Prem Pathshala brände sig
nyligen när han drabbades av våldet i hemmet. Pappan blev våldsam mot mamman och de
slogs så våldsamt att Ayush brände sig i köket. När han kom till skolan dagen därpå
upptäckte vi vad som hänt. Familjen ck omedelbart besök av oss. Vi rådgjorde och bad
tillsammans och det har nu blivit en förändring i hemmet. Vi tackar Gud för detta.
Be för Ayush och hans familj att de fortsatt ska få älska varandra och leva i fred.
Ayush brände sig illa.

Agape Mission School, AMS:
Här har vi lyckats hålla hög klass på undervisningen vilket
gör att föräldrar i Rishikesh fortsätter skicka barnen hit
framför andra skolor. Vi håller oss till vårt måtto enligt
Galaterbrevet 5:13 att tjäna varandra i kärlek.
Be för behov: AMS behöver förbättra och uppgradera
datorerna som är föråldrade. Vi skulle behöva 40 nya
datorer och även renovera datorsalen.
Kostnaden beräknar vi till minst 125 000 SEK.
Flitiga elever på AMS

Jordbrukare betjänas:
Arbetet bland bönderna växer dag för dag. Vi inriktar oss att utbilda fattiga
jordbrukare och utveckla deras kunskaper. Även program för deras fruar pågår.
Målet är att de ska utveckla sina förmågor så att de kan bidra till en bättre
ekonomi i familjerna.
Gemenskap:
Varje söndag ordnar vi också en stund av gemenskap för dessa familjer. De
kommer och delar sina problem med oss och vi försöker ge dem goda råd.
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Kvinnor gifta med jordbrukare får råd av Agape.
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nna mening med livet och inte förbli outbildade som sina föräldrar. Vårt mål är att de ska få utbildning och
lyckas i livet.
Agape hjälper nödställda med
värmande ltar

Katastrof under monsunen
Vår stad Dehra Dun har drabbats hårt av den pågående monsunen då oder översvämmats.Bergsidor har rasat och många hus har
sveps med och många har dött.
AGAPE har alltid varit bland de första att hjälpa nödställda. En morgon nåddes vi av nyheten att en familj begravts i lermassor under
de häftiga regnen medan de låg och sov.
På något sätt lyckades männen klara sig medan två kvinnor och en baby dog under husresterna. Många hus skadades eller rasade
samman och folk yttades till en säker plats. Människorna hade varken sängar eller mat.
AGAPE åkte till de 50 personer som yttats och gav dem värmande ltar. Vi tackar Gud för varje möjlighet vi får att visa på Hans
kärlek. Han ger oss tillfällen att dela sin Kärlek med människorna

Resa till USA
Min pappa Vachan och jag ck möjlighet att resa till USA med
vår dotter Vidita som ska studera Mission under fyra år. Vi
tackar Herren som gjort detta mögligt för Vidita, som fått en
särskild nåd från Gud. Bägge våra döttrar Vartika och Vidita har
överlämnat sig för att tjäna Herren.
Vi vill träna nästa generation att föra uppdraget vidare. Be för
våra ickor. Vidita blir i USA på ett stipendium på 50 procent,
resterande måste vi försöka samla ihop. Det rör sig om runt 100
000 SEK om året, som vi räknar med att Herren förser oss med.
När detta skrivs har Vidita drabbats av en infektion. Vi måste
också skaffa en Hälsoförsäkring åt henne. Be också för detta.
Vikrant och Vachan i USA

Till sist vill jag uttrycka min största tacksamhet till alla
trogna Agape vänner som stått med oss under alla år.
I och med detta har ni blivit delaktiga i uppdraget att
sprida Guds kärlek bland människorna i Indien.
Må Herren välsigna er alla och bevara er trygga i sina
armar.
Med mycket kärlek och böner hälsar
eran i Kristus
Vikrant Bhandari, Director, Agape Indien

Ramini Bhandari rar självständighetsdagen med lärare och elever
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Ordförande: Jan Klehn

