
Agra, India 07.03.2016  

Kjære familie og venner. 

Nå er vi endelig i Agra etter en rundtur her i India for å møte venner vi har støttet i mange år.  

Men først gikk turen til syd-India for å besøke Usha og Robert som mange av dere i Mandal kjenner. De har fått 

bygget seg et fint hus og har nå 3 skolejenter boende hos seg. Men det er mye nye regler fra myndighetene å ta 

hensyn til nå for å starte barnehjem. Gupta her i Agra har også mye ekstra arbeid nå med henhold til dette.  

Så gikk turen til Calcutta for å besøke en familie vi har støttet med skolepenger til deres 2 barn. De studerer nå og 

gjør det bra, det var 8 år siden vi så dem sist og det gledet oss å møte 2 kjekke kristne ungdommer tross deres 

vanskelige levekår.  

Vi er så takknemlige til dere som er med og støtter “Med Hjerte for India” så vi ved Guds nåde kan være med å 

bringe hjelp til barn og unge her i India til en bedre fremtid.  

Vi besøkte også Pastor John og kona som driver evangelisk arbeid i og rundt Gorakhpur. Det var gledelig å se at 

kirka var stappfull der og masse ungdommer deltok med sang. I New Delhi møtte vi Ester og hennes barn som vi 

(og dere) har hjulpet med utdannelse så de har vært i stand til å få gode jobber. Yngstejenta Sana studerer 

fremdeles. De er så utrolig takknemlige til Gud og dere alle i Norge som har støttet.  

Å komme tilbake til Agra og møte alle barna 

på “Grace Mercy Home” er bare fantastisk. 

Ønsker dere alle kunne få oppleve det! Det 

er nå 22 barn. På denne tiden starter 

eksamen, og alle må bestå for å komme 

videre. Mange av barna har ikke gått på 

skole før de kommer her, men de gjør det 

bra alle. Hver dag har de sang og bønn, og 

da ber de for alle i Norge som hjelper dem.  

Pastor Gupta og de som jobber på 

barnehjemmet gjør en kjempebra jobb. Vi 

er så utrolig takknemlige til Gud at Han 

sendte dem i vår vei og at Han kan bruke 

oss til å gå Hans ærend. Hovedplanen nå er 

å bygge skolebygning på barnehjems tomta. 

Det er allerede kommet inn midler til dette 

prosjektet, bla. 50000 kr fra ei menighet og 

25000 fra en person. Dette inspirerer oss til 

å starte med grunnarbeidet allerede i 

nærmeste framtid. Det er god plass på 

tomta til det, og en god mulighet til å 

invitere barna i landsbyen der til å gå på den 

sammen med barna på barnehjemmet. Der er ikke skole der i nærheten. Dette er også en fin mulighet til å 

komme i kontakt med menneskene der. Pastor Gupta har i tankene i alt han gjør å forkynne Jesus for folket. 

Hjertelig takk igjen til alle dere som er med å bidrar med penger og bønn. Alt som blir gitt går uavkortet til 

prosjektet her.  Åse Marit som er sammen med oss om dette er også veldig takknemlig for all støtte.  9.april blir 

det Indiabasar på Hornnes Bedehus, håper å se noen av dere der. Hilser masse fra fam. Gupta.  

Hjertelig hilsen fra Bjørg og Sigvald Tjomsland. 

Gavekonto: 3075 10 47084 og 3075 11 09527 

Web: india.tjomsland.net 


