
 

 

 

 

 

 

UNGDOMSMÖTE 
De flesta av ministriets församlingar ligger ganska långt ifrån varandra och de flesta i 
församlingarna har ett kontaktnät som inte sträcker sig längre ut än sin egen by. Så nu när 
det börjar finnas ett gäng ungdomar i de flesta av våra församlingar så planterade Diwas 
iden, hos två av våra ungdomar i moderförsamlingen, om att arrangera gemensamma 
ungdomsmöten med gämna mellanrum. De var snabba på att gensvara och började direkt 
kontakta de andra församlingarna i ministriet men också andra kyrkor i närheten. När vi 
kom till det första ungdomsmötet förra lördagen, tillsammans med ungdomarna från stan, 
blev vi alldeles imponerade! De hade på egen hand ordnat en fantastisk samling med 
lovsång, undervisning, dans och mat. Drygt 40 ungdomar var på plats och när de tillresta  
     ....................................... ungdomarna började dra sig hemåt gick glädjen och  
...........................................  stoltheten hos gänget som arrangerat inte att ta miste på! 

POUTONG 
Undertiden som vår evangelist Amos satt i fängelse, som vi skrivit om tidigare, hade hans 
fru en dröm där hon såg sig själv och sin man gå och berätta om Jesus i Poutong som är en 
av deras grannbyar. Den här familjen är inte sen till handling, så när Amos släpptes fri tog 
de första bästa tillfälle ock knallade iväg, upp till toppen av berget. Det visade sig att det 
redan hade varit en pastor där tidigare och det fanns en handfull nykristna som inte hade 
någon församling eller någon som undervisade dem. De var otroligt glada att någon kom 
dit & en liten grupp växte snart när fler nyfikna anslöt sig. Vi har nu varit där några gånger 
och fått vara med på möten i denna lilla fattiga men öppna by. Den 3dje oktober hade vi 
som sagt ett dop, som vi samordnade i en av de större floderna där flera av våra 
församlingar var med, och två av dopkandidaterna var från denna by! Amos och Kushum, 
som hans fru heter, kommer fortsätta leda gruppen där och vi kommer självklart fortsätta 
hälsa på, undervisa och uppmuntra dom så gott vi kan. 

Mark till ett center för arbetet där vi kan ha 
ledarträning och där vi så småning om kan 
bygga upp skola, Bibelskola och annat 
 

Lokal att hyra för vår nyplanterade församling 
i Siliguri, på en centralt plats dit det är lätt att 
ta sig 
 

För församlingsmedlemmarnas äktenskap & 
familjer då det har varit tufft för många par 
sista tiden 

 
 

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

med uppbyggnad efter jordbävningen och jordskreden! 
 

HITTA OSS 
Adress: Baniakhari 8 No Busty, P.O. Matigara 
734010, Dist. Darjeeling, W.B. (INDIA) 
Telefon: +91 97 33303383 
E-mail: friendshipchurchministries@gmail.com 
Bankkonto: Handelsbanken, Clearingnr. 6467 
Kontonr. 294 637 028, AnnaSara Lama 

ETT HEM SOM FUNGERAR 
Efter vi fick pengar vid vårt bröllop har vi försökt fortsätta spara för att 
kunna bygga ut vårt hus. Men vi insåg tillslut att när vi väl skulle ha sparat 
ihop tillräckligt kanske vi redan känner behov av att flytta härifrån. Dels  
vill vi bo närmre de vi jobbar med och dels ligger huset väldigt lågt och  
det börjar kännas som vi för en ojämn kamp mot fukt och mögel. Så med 
förhoppning om att få igen pengarna när vi en dag säljer, har vi nu på-
börjat en renovering. Vi bor på 46 väldigt dåligt planerade kvadratmetrar 
som med lite medel kan göras mycket mer praktiska. En skrubb på 4 kvm 
blir till ett riktigt kök med köksbänk, diskho och rinnande vatten! Sen har 
vi rivit en vägg mellan två korridorer som istället blir till ett vardagsrum.  
Så två sovrum med toalett blir nu till en riktig trea! Tack alla ni som gav!!! 

Hej kära läsare!  
 

Hoppas ni njuter av en solig höst och kanske rent av lite brittsommar!? Här skulle det nog kunna kallas höst om det fanns 
nåt sådant, för sommarn är över och vintern har inte kommit än och förutom det allra senaste dagarnas uppehåll så har 
regnet fortsatt att ösa ner trots att monsunperioden borde vara över. Gräsmattan vi gladde oss åt innan sommaren är det 
inte mycket kvar av... 
 

I lördags hade vi en fantastisk dag med uppehåll och sol mitt på dagen, tillräckligt länge för att kunna ha dop (som 
inkluderar picknick vid floden). Fyra personer från två av våra församlingar valde att visa världen att de nu tillhör Jesus! På 
hemvägen fick vi dessutom be med tre killar som också gav sina liv till Jesus. Såna dagar har AnnaSara inte hemlängtan ;) 
 

Nu tar vi ett sista tag för att samla in pengar för de drabbade efter jordskreden! Så passa på att ge du som vill ge så  
   ......                                          .  hoppas vi snart att de får tillgång till sin nya mark och därmed kan börja bygga! 


