
Nyhetsbrev 18.4.2019. 
 

Kjære familie og venner! 

God Påske til dere alle! Det er fint å igjen kan feire Jesu seier da Han åpnet 

veien til Himmelen for alle mennesker. Det var jo en som sa: Vi vet ikke veien, 

da var svaret fra Jesus: "Jeg er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til 

Faderen uten ved meg." 

 

Ja våren er ei fin tid. Denne våren venter vi igjen India-besøk. Det er Pastor Gupta, kona  

Vandana og tvillingdøtrene Grace og Glory på 15 år. De har ikke fått svar på visum pr. dags  

dato, men vi ber om positivt svar snart. (pr. 23/4: de har nå fått visum)  

Arbeidet i Agra, India går bra tross økende forfølgelse. Mye folk kommer til kirken og stadig kommer 

det nye til. Skolebyggingen går framover, de har fått tak på og vegger mellom rommene. Det blir 

spennende å få vite mer når de kommer til Norge. Vi skal ha flere møter med dem, og vi gir dere 

detaljene for sted og tidspunkt her. Vi håper noen av dere har anledning til å komme og høre dem, 

ellers er det bare å ta kontakt med oss. De blir boende her på Hogganvik det meste av tiden. 

De kommer til Norge den 14. mai, så de får oppleve 17.mai-feiring i Mandal. 

19.mai møte i Familiekirken Mandal kl. 11 og i Betania Lyngdal kl. 19. 

22.mai møte på Nævisdal bedehus kl. 19.30. 

23.mai møte på Evje bedehus kl. 19.30. 

26.mai møte på Betel Svennevik kl. 11 og på EbenEser Byremo kl. 18. 

2. juni møte på EbenEser Verdalen, Klepp kl. 11 og på Arken, Sira kl. 18. 

5. juni drar de hjem til India. 

 

Vi vil takke så hjertelig til alle dere som støtter "Med hjerte for India" med bønn, fast støtte,  

basar og gaver. Dere gjør ei fantastisk stor gjerning! Når vi tenker på alle de barna som det  

har betydd så mye for blir vi fylt av glede og takknemlighet. Gud vil velsigne dere rikt tilbake. 

 

Hjertelig hilsen Bjørg og Sigvald Tjomsland. 

  

Web: india.tjomsland.net 

Gavekonto: 3075.11.09527 

Vips: #535041 

Mob: 90050776 

 


