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Vi ønsker dere alle en god og velsignet jul og et godt nytt år. 

Først og fremst går vår takk til Jesus som kom til denne jord fordi Gud elsket oss så høyt at han 

ville gi alle mennesker tilbud om frelse og evig liv. Det er denne store gaven vi egentlig ønsker å 

dele med andre. 

Hjertelig takk for all støtte og forbønn i året som har gått som gjør dette mulig. Vi er så glade for 

barna «våre» i Agra, India, som har fått nytt hjem dette året. De er veldig glade og takknemlige for 

det dere er med på å gjøre for dem. De har det bra alle. Skal hilse masse fra Pastor Gupta og de 

andre medarbeiderne i India. De gjør en fantastisk jobb, både på barnehjemmet og i 

menighetsarbeidet. 

De starter julefeiringen med å besøke 

hjemmene og synge julesanger noen dager 

før jul. Så er det julefeiring og julespill av 

juleevangeliet i kirka 25.des. Da kommer 

mange mennesker som ellers ikke går i kirka. 

Det er en fin mulighet å fortelle at Jesus, 

Frelseren er kommet til jord. Barna får ei 

gave hver og det er stor stas, for de aller 

fleste den eneste julegaven de får. Så blir det 

servert noe godt å spise. Barna på 

barnehjemmet får også nye klær til jul.  

Skulle ønske dere alle kunne se den gleden 

og takknemligheten som de viser. De ber for 

alle i Norge som hjelper dem. Håper dere 

også vil være med å be for dem. 

Vi reiser til India en tur igjen i slutten av 

februar og blir en måned. Vi er veldig glad 

for at Pastor Terje Gustavsen, hans sønn 

Benjamin og vår Vidar blir med oss på første 

del av turen. De vil besøke barnehjemmet og 

forkynne Guds ord i møter. 

Vi ønsker dere alle Guds velsignelse.  

Hjertelig hilsen  

Bjørg og Sigvald Tjomsland 

Web: India.tjomsland.net 

Gavekonto: 3075.10.47084 


