
Mina föräldrar har efter två riktigt härliga men intensiva veckor lämnat Indien och med det kom ett par små vändpunkter; 
vintern kom med besked (det gick ner från 30 till 25 men fortfarande strålande sol och klarblå himmel ;) ) och Diwas har fått 
glasögon (mina föräldrar tyckte det var bra om han såg mer än 20 meter fram när vi åker på de indiska vägarna.  
 

Om vi lever eller dör är livet med Kristus, men när man inte än är säker på detta är trafiken så mycket farligare och bistrare. Vårt 
böneämne just nu är Essika och hennes familj. Essika är en av våra pastorers syskonbarn, hon är 20 år gammal och när hennes 
pojkvän härromdagen tog med henne på motorcykeln slutade det i katastrof. En buss lekte ta-fatt med en auto för att bli först 
om kunderna och körde rakt ut i motorcykeln som var på väg om, de unga paret flög flera meter medan vännerna som åkte i 
bussen ofrivilligt såg på. När busschaufeuren insåg sitt misstag vet han att han riskerar att dödas på plats av ögonvittnena, så i 
panik trycker han om möjligt ännu mer på gasen och gnissnel mellan motorcykeln, som sitter fast i bussen, och bussen får hela 
eckipaget att fatta eld. Alla hinner ur bussen innan den brinner ner, pojkvännen klarade sig undan med lindrigare skador, men     
.  .....................................         Essika är allvarligt skadad och har nyligen vaknat upp efter flera dygn i koma. Vi tackar Gud för det,    
.  .....................................          men en lång väg återstår med talet, rekreation och en svindlande sjukhusräkning.  
 

 

   

 

 

 

 

GENERATIONERS MISSION 
När min morfars far var på väg hem till Sverige efter en av sina missionsresor till China, talade Gud till 
Anna, en ung kvinna, om att hennes blivande man var ute på havet på väg hem, och så gjorde hon sig 
redo och mötte honom strax därefter när hon tog hans kurs i kinesiska. Deras fyra barn fick också följa 
med i missionen och alla har dom i sina egna vuxna liv varit engagerade för och i mission. Så även 
morfars bror Bernt och hans fru Britta som kom hit och hälsade på oss några dagar i oktober. Vi hade 
en fantastiska tid tillsammans där vi fick lyssna till deras erfarenheter, dela tankar och visioner, höra 
berättelser om de otroliga troshjältar som gått före och se varandras arbeten. Britta som är ansvarig 
för ett hjälparbete där äldre damer över hela Sverige stickar och syr till behövande, hade med sig en 
del av de underbara verken. De gick åt som smör i solen i ”våra byar” och glädjen var stor! En pappa            
.  ..................................... hade tänkt ta sig in till marknaden dan därpå för att hitta en omgång varma .  
.....................................      kläder till vinter för sina barn, men det här blev en stor ekonomisk lättnad! 

LOOK SUN 
Många byar här har lite småkonstiga namn som man anar att det inte finns alltför mycket tanke och 
själ bakom. Look Sun är en av dem. Invånarna där menar att när engelsmännen var på visit pekade en 
av dom på solen och sa: ”look, sun!” Och så hade byn fått ett namn. Bhutan har länge legat på Diwas 
hjärta, men landet är helt stängt och 20 års fängelse väntar den som ”ertappas” med att berätta om 
Jesus. I Indien är det däremot fritt och öppet, och så länge det är det måste vi ta chansen att berätta! 
Så i Indien, men alldeles på gränsen till Bhutan kommer bhutaneserna till marknaden för att handla 
varje söndag, och då finns där också, sen några månader tillbaka, chansen att höra om Jesus. Ett 
äldre par har bett för denna by under lång tid, så när deras måg, som är en av våra pastorer, frågade 
oss om vi ville stå bakom dom, och samtidigt en evangelistfamilj flyttade dit efter att ha lämnat för-
följelse i Orissa, verkade tiden vara mogen! Med annorlunda vapen i sina händer tar de upp kampen 
varje dag, en med en flaska mjölk som kommer med samtal och vittnesbörd och en med stark 
stämma och en tamburin som låter som en hel orkester. Första paret vill låta döpa sig i november. 

Essika, om hennes tillfrisknande och för 
hennes och hela hennes familjs 
frälsning! 
 

För uppbyggnaden av den nya byn, om 
Guds beskydd i all omställning som sker 
där och om nya goda grannrelationer 
 

Den nystartade församlingen på gränsen 
till Bhutan och om chans för Bhutaneser 
att få höra evangeliet 

 
 

SWISH: 0703101872, märk ”sjukhus” så går pengarna direkt till familjens avgifter! 
 

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 

 

NY BY UNDER UPPBYGGNAD 
Det här är egentligen inte vårt projekt, men något NI i allra högsta grad har bidragit till. 
Efter förra årets jordbävning med påföljande jordskred blev byn Chuwan Dhura, där 
vår moderförsamling ligger, lovade att få flytta till en säkrare plats. Efter mer än 1,5 år 
är nu 33 familjer på gång att flytta. Av dessa är sju familjer från församlingen (två till 
väntar på svar på ansökan) och kommer nu få hjälp att bygga upp sina hus. Hjälpen för 
deras hus kommer från alla er som skickade pengar i samband med dessa två kata-
strofer, men att få ut hjälpen har försvårats efter att staten i förrgår gjorde alla större 
sedlar olagliga med direkt verkan. Familjerna kom dock med lösningen att ta emot 
våra gamla sedlar och sätta in dom på sina egna respektive konton. Platsen för den nya 
byn är inte långt från den förra, men de familjer som flyttar kommer hamna mitt bland 
de hinduer de tidigare bodde längre ifrån och ser det som en spännande utmaning. 

 


