
Nu var det länge sen vi uppdaterade er om situationen med tomten vi försöker köpa. Marken vi var så nära att köpa, och som 
verkligen kändes som ett bönesvar, visade sig ha många problem. Ju mer vår ”mäklare” grävde, desto fler personer dök upp som 
ville ha sin del i kakan. Tillslut handlade det om 100 personer, indelade i tre grupper som sa sig ha rätt till en del av vinsten. 
Därmed gick priset upp till det dubbla, ca 600.000 kr. Samtidigt kom svaret om bygglov; vi skulle inte få bygga på marken heller! 
Nyligen ville någon sälja granntomten, för drygt 1,5 miljoner SEK. Markpriserna har ökat snabbare än någon hade väntat sig. 
 

Så vi har fortsatt vårt letande i och kring Siliguri, men ett tag började vi nästan misströsta. Det såg ut som vi gått i cirklar då vi 
flera gånger blev visade, av olika personer, till samma tomter vi såg för ett år sen, bara nu till mer än det dubbla priset. Hur kan 
tomterna gå upp så mycket i pris utan köpare? Men vi tror inte att Gud har låtit vårt enda tillfälle gå förbi, utan vi tror att Han 
alltigenom har kontroll. Nu har många, många fler förstått våra avsikter och vi börjar få en stab av medhjälpare. Så precis i slutet 
av september tändes ett litet ljus då en kristen man som Diwas känner berättade att hans pappa var villig att sälja sin tomt. Vi   .  
.....................................              har nu varit där och tittat, det är längre bort än vi tänkt oss, men närmre en del av våra kyrkor. 
.....................................              Vi väntar nu på prisuppgifter på den och andra tomter i samma område. Stå gärna med oss i detta. 

 

   

 

 

 

 

FEST & GLÄDJE 
Just nu är det festivaltider här i Siliguri. Snart är det Diwali som firas över hela Indien, men nu är det 
Puja, som man gör en lika stor grej av här, men som bara firas i några av de indiska staterna. I denna 
festival firas bl.a. en av gudinnornas seger mot en fiende, men vi har fokuserat på den levande gudens 
seger över fienden! Två av våra ”lite äldre” kyrkor har bjudit in de andra församlingsplanteringarna 
som kom i den mån dom hade möjlighet att ta sig dit. På goIvet i en av kyrkorna övernattade en stor 
grupp med glada deltagare för att kunna vara med på alla möten under den tre dagar långa konfer-
ensen. Vi själva åkte emellan med ett gäng av våra nyfrälsta ungdomar. Det var en sån fest och glädje 
som sällan skådats och Guds närvaro var stark. Många saker hände och våra ungdomar blev berörda 
av Gud. Jag tror den gudstjänsten kom igång vid 11, men lovsången och dansen ville aldrig sluta. Så  .  
.....................................   fyra timmar senare tog vi med våra ungdomar ut för att hinna äta innan hem- 
........................................ resan, men det stoppade inte resten av deltagarna från att fortsätta dansa! 
:) 
DUDHIA 
Det lilla småstaden Dudhia [Duddäi] är omgiven av flera närliggande byar och ligger på en helt sagolik 
plats alldeles vid vägen upp mot Mirik, åt det håll flera av våra församlingar ligger. Staden befolkas 
nästan uteslutande av Nepaleser som immigrerat till Indien för länge, länge sen. Samhället är väldigt 
hinduistiskt och har många högtalare som nu och då basunerar ut undervisning och sånger till deras 
många gudar. Dudhia är sista anhalten innan ”bergsbestigningen” tar vid och den stora floden där 
skiljer dalen från bergen. Vid den floden har vi haft flera dop, det finns gott om utrymme att ha sam-
ling på och det är tillräckligt med vatten där för att ha dop större delen av året. Som en av få ”bad-
platser” häromkring är platsen känd som en trevlig ”picknick-spot” och är ett omtyckt resemål för 
ungdomar. Precis vid Himalayas fot, precis innan bron över floden, ligger ett hus med en liten butik 
där en av våra kvinnliga pastorer, Mina, alldeles nyss startat upp en församling tillsammans med sina 
medarbetare och vi har haft tillfälle att besöka dem flera gånger. Det är än så länge en väldigt liten 
grupp men en väldigt bra start och vi ser med spänning fram emot vad Gud vill göra på den platsen! 

Be den här månaden extra för våra pas-
torer och ledare & deras familjer. Bed 
om styrka, beskydd & glädje i det de gör 
 

För Guds beskydd och närvaro också 
under den kommande konferensen och 
festivaltiden & det planerade dopet 
 

För vårt tomtköp, att Gud tydligt ska 
leda oss och ge favör. Säg till om Gud 
säger nåt angende detta när du ber 

 
 

SWISH: 0703101872 
 

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

HIMALAYAN FRIENDS 

Bankgiro: 793-6115 

 

NÅ NYA FOLK 
På en yta som Gotland trängs i vårt distrikt 306 olika folkgrupper varav 272 räknas som 
onådda. Även bland de folkgrupper som nåtts finns såklart fortfarande många som inte 
fått del av de glada nyheterna. Vi jobbar än så länge bland nepaleser, addi vassi och 
bengaler men för ett par månader sen profeterade en, för oss, okänd man över oss att 
vi också kommer få nå Biharier. Snart förstod vi att två utav våra pastorer redan börjat 
arbeta bland dem. En av dom bland Biharier i Siliguri, den andra bland Biharier i grann-
staten Bihar. Ibland är Gud snabb! Efter det fick Diwas vara med och döpa en Biharier 
från Nepal. De är tyvärr inte så omtyckta här och har ett hemskt talesätt om sig: En 
bihar, hundra problem. Så vilket vittnesbörd det blir när de ser att det inte längre 
stämmer! I Siliguri bor de ofta i slummen och en vanlig ockupation är att köra cykel-
riksha. Deras språk är Bhojpuri som Diwas, som väl är, redan behärskar. 

 

En nyfrälst Biharier med sin familj 


