
 

VÅR EVANGELIST ÄR FRI! 
Så har vi efter många långa resor upp till fängelset äntligen kunnat ta med oss 
Amos hem! Trots sjukdom och förfärliga förhållanden har vår evangelist tagit 
denna tid som ett ypperligt tillfälle att dela med sig av en framtid och ett hopp till 
sina medkamrater (inkl. polisen). Han har under dessa fyra veckor tillsammans 
med fängelsechefen, som råkar vara kristen, startat upp ett arbete med söndags-
gudstjänster som besökts av över 100 fångar! Många har blivit helade, flera har 
blivit frälsta och innan Amos släpptes hade dom sin första dopförättning med tre 
dopkandidater! Amos kan inte vänta på att komma tillbaka och fortsätta erbjuda  
.........................................frihet på insidan men också kämpa för deras rättigheter. 
..........................................Vilken man, och vilken Gud!!! 

THINDHARI 
Pastor John är kanske den mest nitiske pastor vi känner. Han är av det äldre 
gardet indiska pastorer med ganska konservativa åsikter men han älskar Gud och 
Guds församling över allt annat! Sen Diwas startade Friendship ministry har han 
kommit och bistått så fort det har funnits behov av en erfaren pastor. Sen 2012 
blev han och hans församling i Thindhari också en del av ministriet. Församlingen 
i Thindhari har ca 20 år på nacken vilket här räknas som en etablerad församling. 
Många av medlemmarna går långt varje vecka för att komma till gudstjänst, men 
likväl kommer de troget varje söndag. Församlingen har en stor andel kvinnor 
som är väldigt flitiga i bön. För några år sedan startade John upp en församling i 
Nepal. Det fungerar bra att kombinera då man i Nepal får ledigt på lördagar. 
Thindhari drabbades ganska rejält och fick evakuerades vid jordbävningen. 
Kyrkan tog också stor skada och vi hoppas snart kunna hjälpa med återställandet.  

Arbetet som nu startas i fängelset. Amos 
och en av våra pastorer åker upp första 
gången imorgon för att hjälpa de intagna 
 

Om vishet kring microlån och andra sätt 
för att lyfta våra församlingar och 
medlemmar ur fattigdom 
 

Ekonomi till plan om att inom kort 
anställa ytterligare en pastor, betala en 
evangelist samt hyra kyrklokal i Siliguri 

 
 

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

med uppbyggnad efter jordbävningen! 
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Hej kära vänner! Mycket hinner hända på en månad och samtidigt känns det som det går snabb mellan breven! Vi 
ser på alla vackra bilder från Sverige att sommaren är nära. Här börjar temperaturen ligga ganska stadigt kring 30 
och åskvädren kommer allt tätare. I bergen liknar det dock mer svensk sommar, men havet syns inte till. ;) 
 

Vi har haft en jordbävning till som ni säkert vet, men den gjorde mindre skada hos oss. Vi har nått hälften av vårt 
insamlingsmål för skadorna efter den första jordbävningen men vi utväntar regnperioden för att se om vi kan nå 
hela vägen med insamlingen så vi vet hur pengarna kan prioriteras bäst. Utbyggnaden av kyrkan i Mirik är dock 
redan i full gång då planen har funnits där länge och vi redan sparat ihop till det mesta. 
 

Ungdomarna som vi bett er be för har nu avslutat sina examensprov. För bara tre år sen  
hade ingen i dessa byar tagit sig så långt i skolan, så det är verkligen något att glädjas över! 

 

BLOMMOR & GETTER 
Låt oss presentera två utav dessa sju ungdomar som just avslutat grundskolan: Nites och 
Muskan. De kom till oss för ett tag sen för att be oss om lån till sina respektive projekt.  
Dom har förmodligen inte hört talas om microlån tidigare, men dessa killar  
är inovativa, framåt och bestämda på att skapa sig en annan framtid än sina  
föräldrar. Nites vill ta ett års uppehåll från studierna och under det året  
hjälpa till i sin församling. Han har tänkt försörja sig med hjälp av den get vi  
köpt (som redan fått killingar). Muskan å andra sidan har sökt till High School,  
bl.a. i Siliguri, och tänkt betala för sin skolgång med hjälp av sin blomster- 
odling. De vill hjälpa sina församlingar genom att ge tionde av sin inkomst och  
ge oss en del av avkastningen som vi hoppas ska ge möjlighet till lån till fler. 


