
 

JEEPEN FYLLER SITT SYFTE! 
Så har vi efter fyra veckors nästan dagliga uttag av kontanter äntligen kunnat 
betala handpenningen och hämta ut var Jeep! Den är av det indiska märket 
”Scorpio” och den är redan till stor välsignelse. På bilden är vi på väg tillbaka från 
en begravning i Mirik. Elva personer från Khoprel, gamla damer som små barn 
hade begett sig från sin by kl 5 på morgonen och nått fram i tid till begravningen, 
5 timmar senare! Så vi bestämde oss för att skjutsa hem dom... Vi har även 
kunnat lasta jeepen med trummor, högtalare och nästa gång blir det sand-
transport till utbyggnad och reparationsarbete. Den klättrar lätt upp för bergen                
/////////////////////////med tung last, men när vi behover korsa floder i sommar,         
////////////////////////////då ska vi testa dess gränser!  

KHOPREL 
När församlingen i Mirik fått ett par år på sig att mogna, talade Gud till dem om 
att nå ut till de omkringliggande byarna. I slutet av samma år, 2012, kom ett rop 
på hjälp från Khoprel dar fyra kristna familjer stod utan undervisning och väg-
ledning och med ett stort tryck fran byn. De åkte dit för att undervisa, men Diwas 
tränade samtidigt upp ett nytt par i Chawan Dhura for att bli ledare och han gav 
ansvaret för den församlingen åt dem. 2013 byggdes och invigdes deras nya 
kyrka och samma år avskildes paret som pastorer och frun blev därmed en av 
omradets första kvinnliga pastorer. Nästan varje helg sätter dom på sig villig-
hetens skor och traskar de fyra timmarna det tar att ta sig ner for ett berg och 
upp för nästa. Tillsammans med sin evangelist, som bor i byn, tar ocksa denna 
lilla församlingen budskapet vidare och bl.a. i deras grannby borjar Gud göra 
stora ting. 

Vishet kring återställandet efter 
jordbavningen och om beskydd från 
efterfoljande jordskred 
 

Familjen som förlorat make och pappa, 
for stöd och tröst och för barnens 
möjlighet till fortsatt skolgång 
 

Klarhet och vishet för de i ratten som 
bestämmer over utgången för vår 
evangelist, och en snar frigivning  

 
 

JUST NU: märk inbetalning ”ATERUPPBYGG” om du vill hälpa till 

i projektet ovan med uppbyggnad och utbyggnad. 
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Hej nära & kära!  Efter omständigheterna mår vi bra och allt är väl! Den här månaden har dock varit av det lite 
tuffare slaget. En av  våra medlemmar som varit dålig länge, fick slutligen lämna jordelivet och lämnade efter sig 
två barn, som redan förlorat sin mamma och numera bor med sin styvmamma. Vår evangelist häktadades efter 
vad vi tror ar en konspiration mot honom. Jag har brottats med magen efter en matförgiftning och så slutligen 
denna jordbävning... 
 

Men när marken under oss stillas, när magen kommer i form och det känns som livet återvander, flyr hemlängtan 
och glädjen över att få vara en liten del i det som Gud vill göra, tar över. Även efter jordbävningen fylls kyrkorna av 
lovsång och optimism. Det finns alltid anledning att vara tacksam, och vi har fått så mycket uppmuntran den 
senaste tiden och känner oss burna och väl till mods! Även i dalen går Gud med! 

BYGGA & ATERUPPBYGGA 
Efter jordbävningen tog det flera dagar innan vi fått tag i någon från varje by där vi har församlingar, mycket pga att 
nätet låg nere på många håll. Det var oroligt ett tag, men när vi nu nått fram till de flesta så kanner vi tacksamhet över 
att vi har blivit så pass bevarade! Det första jordskredet skakade oss ordentligt, på alla platser dar vi har församlingar. 
Men ett par dagar senare låg ett av efterskalvens epicentrum bara 10 km från en av våra forsamlingar. Flera kyrkor & 
enskilda hus har skadats och två av kyrkbyggnaderna har skadats mer och ett par av medlemmarnas hus ar obeboliga. 
I Chawan Dhura som skakats mest har gästhuset bredvid kyrkan spruckigt. Där hade vi redan planerat en utbyggnad då 
man inte langre far plats i kyrkan. Så återubbyggnaden i byn, gästhuset och utbyggnaden av kyrkan kommer göras 
paralellt. En del har frågat om de kan hjälpa till ekonomiskt, så vi har borjat samla in information om skadorna och 
hoppas kunna hjälpa de drabbade. Att dela ut pengar skulle skapa för mycket avundsjuka, så vi kommer försoka köpa 
in och disturbera material till kyrkorna och till de enskilda personer som har drabbats och stötta dom under byggandet 


