
Mandal, 10. Mai 2018. 

Kjære familie, venner og sponsorer!                                                                           

God sommer til dere alle! Her er en hilsen 

fra "Med Hjerte for India" til dere. Først av 

alt vil vi takke alle dere som støtter 

arbeidet i India. Både pastor Gupta og alle 

på Barnehjemmet "Mercy Home" i Agra 

hilser og takker masse. Det gjør også de 

studentene som har fått hjelp til 

utdannelse.   

I høst var våre døtre Åse Marit og Elianne 

Jaya en tur og besøkte barnehjemmet i 

Agra, derfor har vi drøyet litt med å 

besøke India. Men nå har vi planlagt tur i 

oktober-november 2018.  

Det går bra med alle i Agra, det er nå 21 

barn på barnehjemmet. Vi starter nå å 

støtte et nytt prosjekt da de nå vil starte å 

bygge skole på tomta der. Det blir bra for 

barna å slippe å kjøre av sted til skolen, og 

så tenker vi å få inn barn fra nabolaget 

også. Det er ikke skole i nærheten der, så 

det kan være en god måte å få kontakt 

med folk som bor der. Det er en landsby 

med stort sett bønder. Vi trenger mye 

forbønn for at dette skal lykkes. Vi har 

allerede sendt penger for å begynne med 

grunnarbeidet, men vi satser i tro til Gud 

og tror det er hans vilje. Vi har sagt at de 

må ha god kvalitet på det de gjør, så 1. 

etasje helt ferdig vil komme på ca. en 

million norske kr. Der vil bli 11 /12 

klasserom, toaletter og det som trengs. De 

kan senere bygge etasjer oppå ved behov.  

Vi er kjempetakknemlige til dere som 

ønsker å være med på dette og håper på 

gaver i alle størrelser. Utdannelse er veldig 

viktig, og kristne skoler er også en stor 

mulighet til å bringe folket Guds kjærlighet 

og evangeliet om frelse. I India har de 

ingen frelser, der må enhver sørge for å 

leve slik at de kan håpe på det beste i 

Fra møte i menigheten til pastor Guptas i forbindelse med 

julefeiring 2017. Møte på taket av menighetslokalet. 

Barnehjemsbarna synger på et julearrangement på 

barnehjemmet. 

Også fra julefeiring i Agra. 



neste liv. Men det er også mange som kommer til 

tro på Jesus, og i menigheten hos pastor Gupta er 

flere nye, og i vinter døpte han 13 stk. De har også 

behov for å utvide kirka da den noen ganger er 

overfylt. Noen av dere støtter også skole for noen 

barn som bor hjemme i barnerike og fattige 

familier, det setter de stor pris på. Vi pleier å 

treffe dem når vi er i kirka der. Det er alltid en 

opplevelse å besøke denne menigheten, mange 

av de som er med der har vært med helt fra 

starten da vi kom der i 2002. Men det er også 

kommet mange nye til, og det er også mange barn 

og ungdom.  

Vi støtter jo også en pastor i Gorakhpur, en annen 

by i nord-India, pastor John. Han har fått en 

hjertesykdom og hans kone måtte også ha en 

operasjon, så vi har hjulpet dem med litt ekstra 

penger til sykehus og medisiner. Men sønnen 

deres, Ashish, er nå ferdigutdannet sykepleier og 

har fått jobb på et sykehus, det er de veldig 

takknemlige for. Vi håper å komme med mer 

nyheter når vi reiser til India til høsten.   

Fredag 25. mai skal "Med Hjerte for India" ha basar hos Åse Marit på Hornnes Bedehus, håper å 

se mange av dere der!  

Hilser dere med noen ord fra Rom. 5: Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved 

vår Herre Jesus Kristus. Ved Ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i.  

Og fra Salme 34.23: Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Ham, 

dømmes skyldig. 

 

Hilsen fra Bjørg og Sigvald Tjomsland. 

 

Gavekonto: 3075.10.47084                                          

web: india.tjomsland.net 

 

Dåp i menigheten til pastor Gupta. 


