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Nyttårshilsen 

Vi ønsker alle venner og våre trofaste sponsorer til «Med Hjerte for India» et velsignet nytt år 2016. 

2015 har vært et godt år for arbeidet ved barnehjemmet Mercy Home i Agra, India. Nå er husene så og si fulle 
av barn, 23 stk. Så har de fått et «foreldrepar» i hvert av de 2 husene. Vi hilser masse fra Pastor Gupta som er 
vår kontaktperson der. På lillejulaften, hadde de en stor fest på barnehjemmet med sang, julespill av 
juleevangeliet og litt godt å spise. Så innbyr de naboer og folk i landsbyen der så de får høre julebudskapet om 
verdens frelser Jesus som kom til jorden. Dette er for det meste hinduer. 25.des. var det julefeiring i kirka. 
Sist sommer hadde vi jo besøk av familien Gupta. Det var et veldig fint opphold både for dem og oss. Nå 
planlegger vi ny tur til India i feb. – mars. Vi gleder oss til å treffe alle igjen, og få møte de nye medarbeiderne 

og 3 nye jenter som kom i sommer. Vi vil også ta en tur til syd-India og besøke Usha og Robert som har vært i 

Mandal. 
Igjen hjertelig takk til alle dere som støtter med penger så de der ute kan gi sine medmennesker kjærlighet og 
omsorg , og ikke minst forkynne det glade budskap om Jesus frelseren som har gitt sitt liv også for dem. Og 
hjertelig takk også til dere som ber for dem og for oss. Gud vil velsigne dere tilbake. 

 
Nyttårshilsen fra Bjørg og Sigvald Tjomsland. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vi har mottatt denne hilsenen fra Pastor Gupta i Agra den 26.desember: 

(oversatt til Norsk) 

 

Må Gud velsigne dere alle i denne julehøytiden. Det er fint med alle oss her, og vi hadde en fantastisk 

julefeiring i menigheten på både 23.des og 25.des. Den 21.des var det julefeiring på barnehjemmet der vi 

inviterte mange ikke-kristne venner fra nærliggende landsbyer for å dele evangeliet og Guds kjærlighet med 

dem. Vi inviterte også en lokal politisk leder til feiringen. Vi samlet rundt 300 stk., og hadde en fin tid sammen 

der bl.. barnehjemsbarna deltok med sang, dans og drama. Det var også middag til alle gjester som kom. Vi 

takk til Gud for denne muligheten, og håper å kunne fortsette med å dele evangeliet på denne måten i årene 

som kommer. På Gudstjenesten i menigheten 25.desember kom det også mange nye mennesker som vi ikke 

har sett før. Vi sender med noen bilder også. 

 

with much love in Christ L.D Vandana & family . 

  

Se bilder på neste side. 



 

  

 

 



  

 

 

 



   

 

 

  

 

 


