
AGAPE NYHETSBREV JULEN 2022

Kära Agape-vänner. Julen 2022 närmar sig!
Vill passa på att tacka Er alla som stödjer arbetet i Indien. Det har varit ett fint år där många 
aktiviteter kunnat återupptas efter pandemin. Arbetet går framåt och utvecklas på flera håll.
Trycket från blivande elever är stort, vilket är glädjande. 
Också i år kommer drygt 400 barn att få värmande julklappar. Vi hoppas kunna glädja många på 
detta sätt. Vi är också tacksamma för en företagare som stöttat detta projekt i år.
Vill så önska Alla en Fridfull Jul och Ett Gott Nytt år 2022.        Jan Klehn, Agape, Sverige

Årsmöte 2023
Välkomna till vårt 
Årsmöte 26 mars
Gudstjänst kl 10:30 
i Lugnås Pingst.
Årsmötet startar kl
13:00

Jesaja 9:6 Ty ett barn har fötts, en son är oss given

Kära vänner!
Julen är snart här. Tiden då vi firar Jesu födelse. Jesajas profetia 
fullbordades i Jesu födelse. Firoza och jag önskar Er en glad Jul. Må julens 
ändamål uppfyllas bland er och era familjer. Önskar också att det 
kommande året blir en välsignelse för var och en.
Med mycket bön, i Jesu namn!
Vachan

Firoza & Vachan

Bröder och systrar!
Agape är redo att fira vår Herre Jesu födelse i alla de områden där Herren ställt 
oss. Efter ett avbrott på nästan tre år på grund av Covid 19, är vi åter klara att 
organisera Julprogram i skolorna i Rishikesh, i Barnprogrammen i Bareth och 
Majhla samt alla utspridda Agape-grupper i olika byar.
Vi är mycket förväntansfulla medan vi förbereder oss på att dela budskapet om 
Guds kärlek till människor vid olika tillfällen i jul.
Jag gläds också över att få berätta om hur Herren har verkat genom oss här i 
Indien.

Yrkesträning för flickor på Prem Pathshala
Skolan fokuserar på flickor som slutar på skolan efter 8:e klass. De flesta 
aavbryter sina studier och väntar på att föräldrarna ska gifta bort dem. De får 
de svårt längre fram då de vare sig har en utbildning eller något yrke. Därför 
vill vi starta en Certifierad Yrkeskurs för dem på skolan, så att de här flickorna 
kan få ett yrke som kan ge dem en inkomst som kan hjälpa både dem och 
deras familjer.
Vi måste bli ackrediterade för detta hos myndigheterna. Be för detta!Flickor på Prem Pathshala

Agape Mission School, AMS
Skolan har nu nått en punkt då vi ser det omöjligt att ta emot fler elever. Vi har helt 
enkelt inte plats. Om vi ska bevara AMS livskraftig behöver vi fler elever, men det är nu
omöjligt.
Vi ber Gud om ett under som gör att vi hittar en större tomt där en helt ny AMS kan 
byggas. En sådan ny skola skulle ge oss rikliga möjligheter att ge den bästa 
utbildningen i regionen och hjälpa oss att göra AMS till den främsta institutionen i hela 
vår delstat.
Vi ber om förbön. Gud kan göra mycket mer än vi kan föreställa oss!

AMS blev etta i en skoltävling under året

Julfirande för jordbrukarna
En samling för mer än 500 jordbrukare planeras. Målet är att dela 
Julbudskapet med dessa samtidigt som de får en värmande pläd 
som gåva.
Vi tackar Gud för vänner som gör det möjligt att genomföra ett så
stort program som vi räknar med.
Be också för detta! 
Arbetet att hjälpa fattiga bönder har i övrigt varit till stor välsignelse. 
Skördarna blir bättre för varje år och vi har haft en underbar 
skördetid i år. Gud har välsignat den karga jorden och vi får även 
använda mark som ingen annan vill ha. Vi ber och jobbar hårt och 
tackar Gud för resultatet.
Jordbruket har blivit ett gott exempel bland andra bönder och vi 
fortsätter utveckla arbetet.

Bild från ett tidigare Julprogram 
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Sjukvårdsläger en  succé.
Under två veckor ordnades ”Sjukvårdsläger” med hjälp av tyska vänner till Agape för 
behövande människor i Bareth med omnejd, Rishikesh och Majhla. Som förra lägren i 
2018 upplevde vi ett fantastiskt genomslag bland befolkningen. Det ger oss många 
öppna dörrar att nå ut och få kontakt med människor.
Nästan 2000 fick hjälp med glasögon - folk återvände med bättre syn - tandhälsa och 
behandling av olika åkommor. Vi fick se så många glada människor och tackar Gud för 
det underbara verk som görs genom AGAPE.
Medverkan av lokala byledare, som stöttade insatsen, hjälpte oss mycket. Vi ser det 
som viktigt att bygga upp relationer med alla vi möter. Ledare har också inbjudit oss att 
återkomma för att hjälpa invånarna. Det ger oss öppna dörrar som vi tackar Gud för.

Bild från sjukvårdsläger i Prem Pathshala

Stickning i Bareth
Vi tackar Gud för möjligheten att starta träning i 
stickning utöver sömnadsutbildningen i Bareth. 
Vi hade turen att hitta en stickningsmaskin som 
hjälper kvinnor och flickor att sticka. Så nu finns 
den möjligheten även i Bareth.

En flicka har stickad en halsduk

Förbön för cancer
Rajiv Kumar, en medarbetare, har 
drabbats av cancer i gallgången. Be att 
Herren helar honom. 
Han behöver också ekonomisk stöd. Be 
för honom!

Skola för behövande
Be också för Radha fyra år som är vår 
senaste elev i Agape. Pappan hjälper oss 
med fastigheten i Dehra Dun. Hon är en 
söt tjej som börjat på en näraliggande 
skola. Föräldrarna vill inte att hon ska vara 
outbildad som dem. Be för henne!

Skolledarekonferens i Kerala, Södra Indien
Ramini och Vikrant hade förmånen att besöka en skolkonferens i Kerala som omfattar 
hela landet.
Det blev en meningsfull lärdom om hur skolor kan utvecklas.
Den indiska regeringen har också kommit med många nya direktiv som påverkar 
funktionen av skolorna.
Konferensen gav inblick och lärdomar runt detta som förbereder Agapes skolor för 
framtiden.

         

Ramini och Vikrant vid konferensen

Döttrarna Vartika och Vidita
Vår dotter Vartika som studerar i södra Indien hade en del problem i sin första 
lägenhet som påverkade studierna negativt. Hon låg i topp i klassen men  på 
grund av problemen kunde hon inte stanna i sin delade lägenhet. 
Nu tackar vi Gud som försett henne med en egen lägenhet där hon bättre kan 
koncentrera sig på studierna. 
Vidita som befinner sig i USA upplever att Gud förbereder henne för uppdraget. 
Hennes studier går bra, men har haft bekymmer med hälsan beroende på 
väderförändringar. Hon låg några dagar med feber men känner sig nu bättre
Be för båda döttrarna.
Vartika och Vidita med farfar Vachan

Slutligen vill jag uttrycka min stora tacksamhet för alla er trogna vänner till AGAPE. Ni har stått med oss under åren 
som delaktiga i att sprida Guds kärlek till människor i Indien. 
Må Herren välsigna er alla älskade vänner den här Julen och kommande Nya Året 2023.

Med kärlek och många böner Eran i Kristus
Vikrant Bhandari, director, AGAPE Indien
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