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Kjære venner og familie! 

Her kommer en hilsen fra oss igjen med noen nyheter fra arbeidet til "Med Hjerte for India".  

Våre medarbeidere i Agra og Pastor Gupta m/fam. gjør en flott innsats med barna på  

Grace Mercy Home. Men vi er lei oss over å se at forfølgelsen av kristne institusjoner har økt  

veldig de siste par årene. Det hindunasjonalistiske partiet som styrer nå vil ha de vekk, så  

de pålegger dem regler som de ikke kan følge uten å gå på kompromiss med Guds ord.  

Mange barnehjem har allerede blitt stengt. Derfor har vi sammen med Pastor Gupta planer  

om å omgjøre barnehjemmet til et dagsenter for barn. Det blir andre regler som gjelder når  

barna ikke skal bo der fast. Vi håper dere vil fortsette å be og støtte oss i dette arbeidet. Vi  

er glade for at skolebygginga er godt i gang. Vi gleder oss til barn fra nabolaget skal fylle  

skolen, da blir det fint med dagsenteret der barna kan komme etter skoletid. Der har de  

muligheten til å lære dem mange ting. Åse Marit var i India i november og hadde en fin tid  

med barna på barnehjemmet. Vi har plan nå om å reise til Agra, India i februar. Så vil vi  

nok ha mer informasjon om driften videre. Arbeidet i menigheten går bra, men  

evangelisering utad er blitt veldig vanskelig. Men forfølgelsestider er også vekkelsestider,  

nye kommer til tro på Jesus på tross av vanskelighetene. Takk til dere som er med å ber for  

India, og hjertelig takk for all støtte økonomisk i dette året. 

Dere kan se nye bilder som Åse Marit tok i november om dere går inn på våre Facebookside og 

nettsider. Web: india.tjomsland.net 

 

Vi ønsker dere Guds velsignelse over jula og det nye året. Matt. 1. 21 – 23. 

 

Hilsen Bjørg og Sigvald Tjomsland. 


