
Agra, India 1. mars 2017. 

Kjære venner og familie! 

Her er en liten hilsen fra oss igjen. Etter en tur til Filipinene der vi besøkte vår sønn Jan Erik 

og Isabel som er derfra. De er på ferie der og det var fint å få treffe hennes familie og se det 

fine landet, selv om vi hadde mye regnvær der!  På tilbakeveien til India var vi innom Pastor 

Suren i Siliguri, noen av dere kjenner han fra før, han hilser dere alle. Han gjør en god jobb 

der og driver mange skoler og kirker som han har startet forskjellige steder i landsbyer i 

Himalayaområdet. Han tok oss til en skole i en landsby, det er alltid en opplevelse å se og 

møte disse barna og lærerne. De trenger virkelig vår støtte og våre forbønner. 

Nå er vi her i Agra, det er her vi er hjemme i India. Det er virkelig en glede og oppmuntring å 

få være sammen med barna på barnehjemmet. Det er fint å se det fantastiske arbeidet våre 

medarbeidere her gjør. Familien Gupta hilser masse til dere alle. Alle giverne til arbeidet her 

blir bedt for hver dag, det er dere som gjør det mulig å hjelpe disse barna i en vanskelig 

situasjon. Hjertelig takk! Det er 20 barn der nå, dessverre er det igjen borte noen siden sist. 

Slektninger kommer noen ganger og sier de vil nå ta dem hjem. Som regel har de ikke brydd 

seg de årene de er små, men når de kommer til tenårene er de plutselig viktige og muligens 

nyttige for dem. Vi vet ikke hva som møter dem, men vi fortsetter å be om Guds beskyttelse 

for dem. Men det er stor glede å møte 8 nye barn, 3 søskenpar, de minste er 5 år. De virker 

alle glade og fornøyde og liker å leke og synge når vi kommer. Jentene var veldig glade for 

dokkene vi hadde med fra Inger Lise, tusen takk. Kan også fortelle at endelig har vi fått et 

“foreldrepar” i hvert hus, et nytt par i jentehuset og et par med 2 små barn i guttehuset. Det 

er Pramod som har hjulpet pastor Gupta trofast siden starten i 2002. Vi er stort takknemlige 

til vår Herre Jesus som av bare nåde har gjort alt dette mulig.  

Fint også å møte nye mennesker, og også nye kristne her i menigheten. De vitner om 

helbredelse og utfrielse. Kirken er full søndag formiddag. De har også bønnemøte hver 

morgen. Det er nå startet en utpostmenighet i en annen bydel. Der er møte hver søndag 

kveld. Der samles ca. 40 stk. To unge menn er gode og ivrige medarbeidere, de leder 

lovsangsteamet i møtene, leder utpostmøte og ungdomsmøte. Vi er så glade for å se alle disse 

trofaste personene som er kommet til ved Guds hjelp, da vi startet var pastor Gupta og 

Vandana alene der da han startet møter og barnearbeid i hjemmet sitt. Når vi sier ja til Jesus 

kan Han bruke hvem Han vil. Vi er så takknemlige for alle dere givere og forbedere som Han 

får bruke, dere vil få Guds velsignelse tilbake. 

Bygging av kontor, besøksrom og bussgarasje/aktivitetsrom ved Mercy Home 

(barnehjemmet) er godt i gang. Pga mye vann på området i fjor må vi også fylle på mye grus 

før bygging av skolen starter. Det blir jo ekstra utgifter, men vi får ta det ettersom vi har 

mulighet. I morgen skal barna på tur til en fin park og få mye godt å spise, takket være Elias 

klasse ved Oasen skole i Mandal. Tusen takk, det blir en fin opplevelse for barna. 

Endelig da vi kom her til Agra ble det passelig varmt så vi kunne kaste jakka. Vi hadde mye 

regn og tåke og ganske kjølig. Når det er ned mot 20 grader og regn, så fryser vi. Ble jo litt 

forkjølet igjen, men det er bra nå. Nå savner vi dere der hjemme og gleder oss til å sees igjen. 

De siste 4 dagene før vi drar hjem skal vi besøke pastor John og familien i Gorakhpur, 

hjemreise blir 15.mars. 

Hilser hjertelig takk fra alle her for alt dere gjør for dem. 

Hilsen fra Bjørg og Sigvald Tjomsland.  

PS! Vi vil legge inn nye bilder på web-siden senere. 

Web: india.tjomsland.net 

Gavekonto: 3075 10 47084 


