
Nyhetsbrev 27.10.2005 

Hei familie og venner! 

 

 

Gud er god!! Nå er det på tide å sende dere en hilsen fra meg. Jeg har nå vært på bibelskolen I 

nesten 4 uker, og jeg trives kjempegodt! Jeg bor på internat med 30 jenter som behandler meg 

nesten for godt. Jeg har også fått et nytt indisk navn, for mitt norske navn er visst litt for vanskelig. 

Mitt Nye navn er Asha, det betyr Håp! Det er et fint navn som jeg liker godt. Jeg har lært de fleste 

navnene her, men sliter fortsatt med noen. Det å være her sammen med jentene lærer meg enda 

mer av deres kultur og levesett, og ikke minst så lærer jeg mer og mer Hindi! Så jeg må si at det er 

utrolig lærerikt å være her, og jeg får mange nye erfaringer. Det er skikkelig hard disiplin trening 

her. Noe som er bra for en hver Nordmann. Hver dag, også lørdag og søndag, er det vekking 

kl.04.00 og morgenbønn kl.05.00-06.00. De er utrolig punktlige her, ja til og med mer enn 

punktlige. For klokkene I internatet går 10-15 min for fort. Så på min klokke begynner bønnen 

kl.04.45... Kl.07.30 er det frokost og kl.08.20 går vi samla til skolen der det først er morgenandakt. 

Jeg har fått en fantastisk start, for I disse 3 ukene har jeg 4 dager I uken gått å fått 

morgenmassasje den første skoletimen! Jeg hadde også en time med hindi undervisning hver dag, 

og har lært å lese og skrive (trener fortsatt på å skrive). Men for noen dager siden skjedde det 

tragiske at hun mistet barnet sitt, hun var 3 ½ mnd på vei. Så jeg bruker nå den timen til å studere 

på egenhånd. Ellers på dagen følger jeg bibelundervisningen som går på engelsk I min klasse. Det 

er også kveldsundervisning to timer på ettermiddagen. Tirsdag, fredag, lørdag og søndag er det 

møte I kirka og torsdag bønn I internatet. Jeg har fått flere utfordringer som å preke og synge på 

flere møter I kirka og på morgenandakter. Og hver søndag har jeg søndagsskole. Jeg priser Gud for 

at han kan bruke meg, og han gir meg alt jeg trenger til!! 30.okt-6.nov skal det være en stor 

konferanse her I Itarsi. Det kommer pastorer og ledere fra hele India for å delta, og 7 predikanter 

kommer for å preke. De fleste som kommer for å preke er fra Amerika, og en fra Norge!! (men jeg 

husker ikke navnet), han er visst en kjent helbredelses predikant (red. anm: Svein-Magne Pedersen) 

Det blir kjempe bra!! Jeg skal også preke to ganger på noe de kaller kvinnesamlinger. Det skjer 

utrolig mye, og enda mer. bl.a bryllup og graduatoin. Maten er kjempe god, og selv om det er bare 

en kopp kaffe til dagen så klarer jeg meg bra. (jeg takker mamma for vannkokeren!). Jeg er utrolig 

takknemlig til min Herre som har velsignet meg med denne muligheten. Selv om jeg savner dere 

der hjemme, mamma og pappa I India og Norge generelt, så gleder jeg meg utrolig over å være 

her! Jeg takker også Gud for Dr.Matthew Thomas som har tatt imot meg her og gitt meg alt det jeg 

trenger! Tusen takk til alle dere som ber for meg!! Lovet være Herren som har lagt India I mitt 

hjerte! Hilser dere med Joh.15,16 - Du er utvalgt! La Gud få lede deg og du vil se velsignelse!  

 

Mange hilsener fra Åse Marit, Asha 

 


