
Nyhetsbrev 13.03.2015 
 

Hallo familie og venner! 
 

Guds fred og takk for sist. Nå har vi allerede vært i India halve 
tiden, 2 uker. Det har vært en fin tid sammen med pastor Terje 
Gustavsen, Benjamin og Vidar. Det var fantastisk å se alle de 

glade barna i det nye barnehjemmet. De møtte oss med sang og 
blomsterkranser (se bilde bilde nr. 1). De hadde også fått nye 
lekeapparater og koste seg veldig (se bilder nr. 2 og 3).  

Hjertelig takk til alle dere som støtter barnehjemmet i Agra. Vi 
hilser også fra pastor Gupta og takker hjertelig alle givere og 
forbedere i Norge. Han og familien kommer til Norge i juni og ser 

fram til å møte mange av dere. Terje talte i menigheten der 
søndagen. Vi dro så til Siliguri og besøkte pastor Suren som 

driver sitt arbeide i Himalaya. Han driver kirker, skoler m.m. i 
deler av Himalaya-området. Vi fikk besøke det nye senteret med 
kirke, bibelskole, gamlehjem og inntak for uønskede nyfødte. 
Terje og Vidar talte her den andre søndagen, og Terje underviste 
en hel dag på bibelskolen. Suren tok oss også med i fjellene og 

besøkte landsbyer der. Vi så en skole han har startet der (se 
bilde nr. 4 og 5). Dessverre har hans sponser i Norge vansker 
med å fullføre denne skolen, så hvis noen skulle føle seg kallet til 
å hjelpe er det bare å ta kontakt med oss. 

I dag har de andre reist hjem og vi drar tilbake til Agra i morgen 
for å være der resten av tiden. De har nå begynt å bygge et 
mindre hus for bestyrere, vaktrom og kontor. Som vi har fortalt 

fikk vi opp barnehjemsbygg nr. 2 takket være to firma. Det ene 
har nå valgt å også sponse dette nye. Vi takker hjertelig, og 
mest av alt takker vi vår Gud og Far som har omsorg for alle 
mennesker. Han velsigner tilbake alle glade givere. Det er bare 
takket være Guds gave til oss gjennom Jesus at vi får være 

sammen om dette. Vi er så takknemlige at dere alle er med å 

gjøre dette mulig. Takk for forbønn. Vi reiser hjem 25.mars. Ha 
det bra så lenge. Vi vil få satt inn flere nye bilder på web-siden 
vår når vi kommer hjem. Hjertelig hilsen Bjørg og Sigvald 
Tjomsland. 

Gavekonto: 3075.10.47084 

 
Hjertelig hilsen Bjørg og Sigvald Tjomsland. 

  

 

 

 

  

  

  

  

Se mer bilder på neste side: 

  



  

 Barnehjemsbarna på Mercy home. 

  

  

 

 

 

 

 

 Barna leker i de nye lekeapparatene 

utenfor barnehjemmet. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Pastor Terje Gustavsen i Familiekirken 

Mandal taler i menigheten hos pastor 

Gupta i Agra. 

 

  

  



  

    

Besøk på en skole i landsbyen der 

pastor Suren fra Siliguri vokste opp. 

Dette er en skole som pastor Suren 

driver. 

 

  

  

  

Fra misjonssenteret til pastor Suren i 

Siliguri. Dette er kombinert 

menighetslokale, gamlehjem og 

mottakssenter for uønskede spedbarn. 

  

 

  

   

Indias høyeste fjell, og verdens 3. 

høyeste, Kanchenjonga. Sett fra byen 

Darjeeling. 

  

  

 

   

nybygg ved barnehjemmet. Dette sval 

være bolig for bestyrer på 

barnehjemmet. 

  

  

  

 

Hjertelig hilsen Bjørg og Sigvald Tjomsland.  


