
Från mitten av oktober till början av december är den mest behagliga tiden på året här. Då är det också klarare än vanligt och 
man ser bergen bortom bergen och i år tog mina föräldrar tillfället att hälsa på ett par veckor och vi såg till att vi inte gick miste 
om nån tid. De fick undervisa vid en av konferenserna här, på ungdomsmöte och gudstjänst men såklart varvat med mopedturer 
upp till nya platser. I år kunde vi se de snöklädda bergen ända från Siliguri och för första gången fick vi också se en hel släkt med 
ståtliga langurer komma ut ur jungeln. Men de mysiga fikastunderna med den milslånga utsikten slår ändå det mesta :) 
 

Även i övrigt var november och december en riktig högtidsperiod och det är inte sällan det är så. Då vädret är som juni i Sverige 
men även grönsaker och annat är som allra billigast förläggs de flesta bröllop den här tiden på året. Så i slutet av november fick 
vi ta del av ett bröllop som vi sent glömmer, mer om det till höger. I november hade vi också två mindre dopförättningar i 
november och en i december. Den första, vid gränsen till Bhutan, var det ett lite äldre par som upplåtit ett rum för den nya 
församlingen som nu valde att ge sina liv. Sen hade vi avskiljning för ett par som funnits med oss i snart ett år. De har tagit sig      
.  .....................................         an en traditionell och lite äldre kyrka på andra sidan Mirik, som ni kan läsa mer om längst ner i     .  
.....................................             brevet. Trevlig läsning! :) 
 
 

 

   

 

 

 

 

BRÖLLOP SOM VITTNESBÖRD  
Kalpana kommer från byn där vår moderförsamling ligger, men från tidig ålder var hon hängiven 
hindu och avskydde allt som hade med kristendom och vår församling att göra. Hon träffade en bra 
kille från en annan ort som hon, när det visade sig att var kristen, gjorde slut med. Senare blev hon 
svårt sjuk i någon sorts cancer. När magiker och läkare gjort sitt och inte gett henne nåt hopp om livet 
så gjorde hon det sista tänkbara. Klockan 5 en morgon för tre år sen ringde hon Diwas och frågade om 
hon var välkommen att komma till gudstjänst och få förbön. Några veckor efter förbön var hon frisk!  
I november var hon och hennes pojkvän, som hon blivit tillsammans med igen, redo för bröllop. Efter-
som de är kristna fick de inte gifta sig i bystugan, men föräldrarna var ytterst motvilliga till ett bröllop i 
kyrkan. Istället tog församlingen vid och ställde upp på alla tänkbara sätt. När paret entrade kyrkan         
........................................ hade Diwas svårt att hålla tillbaka tårarna, och de hade visst alla hinduer 
........................................med. Ett sånt fantastiskt exempel framför släkt och inte minst vår församling. 
bröllopäääääääääääääääääääääääääöööööööööööööööööööööööööööööö            .  
..................................... 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! 

DUPTIN 
I Sverige är det lätt att hålla koll på vad som händer i ”kristenheten” omkring oss. Vi reser mycket, 
har kristna tidningar, oändlig tillgång till kristen litteratur, och är man van vid internet finns det inga 
begränsningar på undervisning. Så är det inte här. De flesta församlingar är väldigt isolerade från 
varandra och från all övrig kristenhet, så i vissa fall startas en församling upp, men av olika själ så står 
dom plötsigt själva innan dom är förmögna att stå på egna ben. Så var fallet i Duptin. Tre trogna 
äldstebröder tog hand om församlingen efter pastorn hade avlidit, men deras egna familjer bidrog till 
församlingens dåliga rykte. De stod handfallna utan tillräckligt med kunskap om hur de kunde leda 
församlingen och sina familjer. Så gifte sig en av deras döttrar med en Suraj som är lovsångsledare 
och som senare kom i kontakt med oss. Lovsång, andligt liv och frihet från lagen var saker som var 
nytt för dom. Efter att äldstebröderna också besökt våra medarbetarsamlingar ett flertal gånger 
frågade dom om inte vi kunde ta oss an detta unga par och avskilja dom som pastorer i deras 
församling. Så i december avskildes dom och vi är så tacksamma att ha med dom i vårt arbete. 

Friday Friends, för barnens tillväxt i tron 
och speciellt för barnen som går på 
internatskola 
 

För att församlingen i Duptin ska få växa 
och mogna och för det nya pastorsparet 
 

Be gärna extra för situationen kring 
relationer och äktenskap här, att 
äktenskapet ska få en högre ställning 
och bättre kvalitet 

 
 

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 

 

SÖNDAGSSKOLA PÅ FREDAGAR 
I slutet av november startade jag, tillsammans med ett gäng andra, upp ”Friday 
Friends”, en slags söndagsskola på engelska. Jag har saknat att få jobba med barn sen 
jag kom hit, men det är inte så enkelt med språket. Men så behövde min nepalilärares 
engelskspråkiga barn en söndagsskola som dom kunde delta i fullt ut och det visade sig 
att det fanns fler med samma behov. Så de flesta av barnen går på engelskspråkig 
skola även om modersmålen varierar lite. Så från tre barn första gången var vi 11 på 
vår julavslutning i december. Mammor och mostrar har också kommit med och vi blev 
ett gediget ledargäng. Många av barnen har det inte så gott ställt hemma, så tyvärr 
kommer flera av dem skickas tillbaka till sina internatskolor i mars. Det är långt hem-
ifrån och de träffar sina familjer ett par gånger om året. Så på denna korta tid önskar vi 
ge dem allt vi bara hinner. Samtidigt får drömmen om en egen skola mer bensin… 

 


