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Kjære familie og venner! 

Ja nå er vi igjen her i India, i år er det 25 år siden første gang vi besøkte dette landet. Mye 
er forandret, men for mange her er livet like strevsomt som før, særlig de fattige. Også for 
de kristne er det mye vanskeligere. Det politiske partiet som er i ledelsen nå vil bare ha 
hinduer i India, og ekstreme grupper er veldig aktive. Pastor Gupta har måtte gå og be om 
politivakt under søndagsmøtet fordi de kommer der og truer ham. Slik er det i alle 
menigheter der nye kommer til og vil følge Jesus. Be for India og særlig for de kristne 
menighetslederne som er under hardt press nå. 

Disse to første ukene har vi 
hatt med oss Gunn Reme 
Benestvedt og May Britt 
Omland fra Lyngdal. Det er 
alltid koselig å ha med oss 
noen, for May Britt var det 
første gang i India og det er 
alltid en stor opplevelse og 
mange nye inntrykk. Den 
første uka besøkte de 
misjonen i Padrauna mens 
vi var noen dager hos 
Pastor John m/familie i 
Gorakhpur. Her i Agra er vi 
“hjemme” i India. Vi har tatt 
dem med på besøk til 
venner, shoppet i butikker, gått i smale gater og sett på hverdagslivet her. Søndag var vi i 
kirka, May Britt og Gunn sang med barna og vitnet i møtet. Det var en opplevelse å se at 
kirka var helt full, og også å møte mange som har vært med fra starten. Mange 
ungdommer som vi husker som små barn, det gleder oss å se at de er blitt bevart hos 
Jesus. 

Et høydepunkt er det jo 
også å komme til 
barnehjemmet “Mercy 
Home”. Det var jo litt 
vemodig at de store 
jentene som har vært der 
i mange år nå er reist for å 
bo hos slektninger, men 
det var kommet flere nye 
små gutter. De er jo så 



nydelige barn, og de har nok alle kommet fra vanskelige familieforhold. May Britt er både 
lærer og søndagsskolelærer så hun likte både å synge og leke med barna, noe de satt stor 
pris på. Gunn og May Britt spanderte også Burgere og cola på hele gjengen på KFC (ligner 
på McDonald). Både barna og oss voksne har kost oss disse dagene. I går reiste de to hjem, 
så nå blir vi ca. ei uke til her. Pastor Gupta og hans familie tar seg godt av oss her. Vi har et 
fint fellesskap sammen. Nå blir det litt samtaler om framtiden. Arbeidet på skolebygget er 
begynt. De støper nå pilarer som skal gå dypt ned, og så skal det fylles opp så bygget 
kommer høyere pga. regnvann som kan samle seg. Vi er så veldig takknemlige til alle dere 
som er med å bidrar så dette blir mulig. Det er så mange som gjør en fantastisk innsats, vi 
kan bare takke men Gud vår far vil lønne dere tilbake med Hans velsignelse. Hvis det går 
etter planen skal 1.etg. være ferdig om et års tid om pengene kommer inn. 

30. november kl. 20 skal det være konsert i Familiekirken 
Mandal til inntekt for skole prosjektet, håper vi ser 
mange der. Der kommer Doug Anderson fra USA og 
gruppa Rett Kurs fra indre Agder, som gjør en flott 
innsats for “Med Hjerte for India”. Hjertelig takk! 
 

Masse hilsener fra oss her i Agra,  
Bjørg og Sigvald Tjomsland. 

 

 

Gavekontoer: 3075 10 47084 & 3075 11 09527 

Internett: India.tjomsland.net 

 


