
 

 

 Faddere og faste givere 
 

Kjære alle sammen. Her kommer det en julehilsen til 

dere alle. 

 

 Til tross for tiden med korona så går mye av 

arbeidet i India framover. Dagsenteret er oppe 

og går med 30-35 barn som kommer hver dag. 

Barna skal også få en julegave hver! 

 Menighets barna som blir sendt på skole har 

fått en litt amputert skolegang pga korona, 

men alle disse barna og familien får en ekstra 

gave/mat-pakke til jul. 

 Skolebygget står ferdig og det jobbes med 

uteområdet. Det siste vi trenger penger til før 

skolestart er div. pulter, stoler, vifter mm. Her 

trenger vi faddere/faste givere til 

skoleuniformer og skolemateriell. 

 Menigheten har ikke kunne samles så mye pga 

korona situasjonen, men pastor Gupta gjør det 

han kan for å motivere medlemmene til å 

holde seg til Jesus. 

 

Det som er nytt i organisasjonen er at vi har inngått et 

samarbeid med OM (operasjon mobilisering) her i 

Norge. Dette gjør vi fordi nå som arbeidet vokser 

mens utfordringene i India blir større så er det godt å 

stå sammen med andre som har samme mål. Nemlig 

Jesus ut til mennesker! OM og Med hjerte for India 

ønsker å nå ut til de minst nådde med Jesu kjærlighet 

og hans ord.  

 

Vi har derfor et nytt kontonr der pengene vil gå via 

OM sitt regnskap. Det gjør at du som giver vil få 

fratrekk på skatten. 15% vil gå til OM sitt arbeid og 

resten direkte til India. Merk derfor innbetalingen 

med: INDIA!  

 

Dette ser vi på som en stor fordel og som en styrke for 

Med hjerte for India. Nå kan vi nå enda flere med 

evangeliet, flere kan få mulighet til å støtte Med 

hjerte for India, og vi er flere som står sammen. Vi ser 

også på muligheter til å utvide arbeidet i India og 

muligheter for misjonsreiser dersom koronaen snart gir 

seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto: 3000.14.81009 

Vipps: 535041 (Med     for India)  

Vipps: 103515 (OM) 

 

 

 

KONTAKT 

TELEFON: 

97024576 

 

NETTSTED: 

India.tjomsland.net 

 

E-POST: 

aase_pepper@ hotmail.com 

 



 

 

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe! 

Guds velsignelse til dere alle, og takk for at dere står 

sammen med oss i dette arbeidet!!!! 

 

God jul og godt nytt år! 

 

«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i 

mennesker Guds velbehag.» 

Luk 2,14 

 

Husk at: “Jesus is the reason for the season” 

 

 

Barna på dagsenteret!! 

 

 

 

Ny barneskole!! 
 


