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I denne udgave af Vægteren vil vi specielt fokusere på 
personlige vidnesbyrd fra både Andra Pradesh (Cross 
Ministries ved James Bandela) og Tamil Nadu (Mamre 
Velgørenheds Fond ved Esther og Victor Devadoss). 
Det har været nødvendigt at investere i ny bærbar computer 
til James (billedet øverst) for at kunne afholde pastor-
seminarerne. Hvis nogen har lyst til at hjælpe med dette, vil 
det være fint. 
Vi er taknemlige for at være en del af det, som sker i disse 
områder i det sydlige Indien netop nu.  Vi håber, det også vil 
være inspirerende for dig at læse, samt at du føler, det er 
værd at investere i dette arbejde.  
Med broderlig hilsen i Jesu navn 

Allan K. Hansen 

 

 

 

Vidnesbyrd fra forkyndere, som har deltaget 

i vores seminarer med hovedvægt på kraften 

i Kristi kors og Guds forvandlende nåde 

Bidt af en skorpion – men ingen mén 
Kvinden, som ses på billedet herover, fortalte 

James, at hun var blevet bidt af en ret giftig 

skorpion, mens hun om formiddagen var vel at 

lave mad til mødedeltagerne i Ravulapuram lige 

før jul 2019. James bad for hende lige efter, og hun 

havde ingen mén af det, ligesom hun selv kunne 

slå skorpionen ihjel. Hun fortsatte med at arbejde i 

løbet af dagen og deltage i mødet om aftenen. 

 

 

 

 

Alle fire forkyndere kommer oprindeligt fra hindu-

baggrund, men er blevet frelst ved troen på Jesus. 

De har aldrig tidligere været med på en koncentreret bibel-

undervisning, som den vi har haft på seminarerne og vores 

mini-bibelskole. Her fortæller de om, hvad det har betydet 

for dem. 
 

Raju: 

Budskabet om korset og Guds nåde er til stor velsignelse til 

vores generation og for den kommende generation. Det 

har totalt forandret mit liv  

Chinna: 

Jeg har aldrig lært så meget om korset og nåden, som efter 

jeg begyndte at deltage i bibel-undervisningen i pastor-

seminarerne. 

Samuel: 

Jeg er gammel, men ung i troen, og i Guds Ord er jeg meget 

ung. Budskabet har forvandlet mig, så jeg føler mig ung. 

David: 

Budskabet om korset forandrede fuldstændigt min 

forståelse af Guds Ord. 
 

Vil du hjælpe en pastor/evangelist med 200 kr. 

pr. måned, så kontakt os (se hvordan på side 4) 
. 
 

 

 

 

 

 
 Øverst til venstre Raju – Øverst til højre Chinna 

Nederst til venstre Samuel – Nederst til højre David 

 

James Bandela med den nye bærebare 

pc, som er nødvendig for seminarerne 
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UDDELING AF NY TESTAMENTER 

PÅ HINDU-SKOLE 

Lige før jul 2019 blev James for andet år i 

træk inviteret til at tale på en skole, hvis 

leder er hindu. Ikke desto mindre er han 

åben for, at hans elever kan høre 

budskabet om Guds Søn, der blev født som 

menneske. Og som altid knytter James 

ordet om korset til budskabet. Bagefter 

uddelte de 70 nye testamenter til 

eleverne. 

 

UDDELING AF KLÆDER TIL ENKER: - I forbindelse med vort 

missionsmøde i december samlede vi ind til sarier (indisk klædedragt for 

kvinder) til 50 enker i Guntur og Ravulapuram. Her er James i gang med 

at uddele gaverne.  

 

Berinenipalle, ca. 140 km 

nordvest for Guntur. Landsbyens 

beboere flokkes til møde for at 

lytte til evangeliets budskab. 

Stadig flere oplever Jesus til frelse, 

lægedom og udfrielse. (billedet til 

venstre. 

 

 

Seneste projekt i Andra 
Pradesh gennem Cross 
Ministries: 
Regelmæssig støtte til enker 
og forældreløse børn 
Måske er der nogen, som har lyst og 

mulighed for at støtte en enke 

og/eller et forældreløst barn for 150 

kr. pr. måned. 

Alle har tilknytning til en af 

menighederne, vi samarbejder med 

i landsbyen Berinenipalle. 
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Vidnesbyrd fra kvinder, som har mødt Jesus  

Gennem Esther’s og Victor’s arbejde blandt  

syge og fattige samt gennem syskolen 
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Esther skriver: Pris ske Gud. En af vores patienter er 

blevet døbt. Hun kommer nu regelmæssigt på søndags-

møderne. Hun beder overalt, hvor hun ser syge 

mennesker, hun er en rigtig bønnekriger. Gud bruger 

denne syge kvinde på en mægtig måde blandt andre syge. 

Hun tog imod Jesus Kristus som sin Frelser sidste sommer, 

efter jeg mødte hende på sygehuset. Hver måned giver vi 

ris og andre varer til hende. Hun beder til stadighed for 

vores tjeneste.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mit navn Sasikala. Jeg er 26 år gammel. Jeg er gift og har en datter på 2 år. 
Jeg kommer fra en hindu baggrund. I den seneste en og en halv måned har 
jeg deltaget i skrædderkursus på syskolen. 
Jeg kom til at kende Jesus, efter jeg begyndte i denne klasse, og jeg har 
lært evangeliske sange. 
Disse sange er skønne og trøster mig, og jeg elsker det. 
Søster Jeba (Esther) underviser os hver dag og leder os på den retfærdige 
sti. Det er meget gavnligt for os. 
Her i Chennai området er der mange steder, hvor man betaler store 
gebyrer for at deltage på et sykursus. Men her er der gratis undervisning. 
Jeg lærer, hvordan man syr. I øjeblikket er jeg i gang med at sy en 
buksedragt. Senere skal jeg lære at sy bluser. 
Jeg er så glad for at gå på dette kursus. 
Takket være Mamre’s gratis skrædderkursus.  

 

I sidste uge så hun en patient, som var i koma. Hun bad for ham. Lige så snart hun var færdig, vågnede manden op.  

Det var et mirakel. Vær venlig at bede for denne kvinde. Hendes navn er Selvi. 

 

 

 

Hendes navn er Iswarya, og hun er 27 år. Hun var gift, men 

hendes mand var grusom og gav hende brandsår, så hun blev 

skilt fra ham. De tilbad lyset, og kærlighed var deres gud, de 

stolede ikke på Gud. I den situation kom hun til syskolen. Hver 

dag hørte hun evangeliet på syskolen. Nu kan hun sige, at Jesus 

er den sande Gud. Under et bønnemøde mærkede hun Guds 

nærvær over hele hendes legeme. Nu har hun gået på syskolen 

i 2 måneder. Og der resterer en måned. Hun giver al æren til 

Jesus. Hun siger: efter jeg startede her, er jeg kommet til at 

kende Jesus. Han stiller al min trang. Pris ske Gud 

 

Vidnesbyrd fra kvinder som har mødt 

Jesus gennem Esther’s og Victor’s 

arbejde blandt syge og fattige samt 

gennem syskolen 
 

Tak for din forbøn og støtte til projektet omkring syskolen 
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FLERE UDDELINGER AF RIS M.M. 
Efter vi har sluttet med at drive 

kvindehjemmet på grund af den tiltagende 

kontrol fra myndighederne, er vi i stedet gået 

over til at satse endnu mere på at hjælpe syge 

og fattige med tildeling af klæder, ris og andre 

daglige fornødenheder samt afholdelse af 

møder, hvor de kan høre evangeliet i 

forbindelse med uddelinger. Flere er blevet 

frelst også gennem denne tjeneste. 

 

Sideløbende med de forannævnte projekter fort-

sætter Esther og Victor med at rejse til landsbyer for at 

undervise børn, hvis forældre ikke har råd til at sende 

dem i skole. 

De lærer også landsbyernes kvinder om hygiejniske 

forhold samtidig med, at de benytter anledningen til at 

forkynde evangeliet for dem, selv om myndighederne 

ikke er så interesseret i dette. 

Men mange kommer til tro på Jesus gennem 

vennernes opofrende arbejde. Husk dem i forbøn.  

 

DEN NYE BYGNING TIL SYSKOLEN 
bliver nu også brugt til sprog-skole, hvor fattige 

kvinder kan lære engelsk, som også kan hjælpe 

dem med at få arbejde. Samtidigt får de 

naturligvis også evangeliet. 

Herudover arrangeres der møder med 

bibelundervisning, så disse kvinder fra syskolen 

og sprogskolen lærer Guds Ord bedre at kende. 

Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, Troensevej 9, DK-9220 Aalborg Øst 
Email: frievangelisk.aalborg@gmail.com – telefon +45 51825777 
Internet: www.fef-aalborg.dk  
Bank Danmark (NB). 7449.1419748 – Bank Norge (DNB): 0521.6245182 
Se de kommende møder på www.fef-aalborg.dk (mødeplan) 
 

 

DU KAN STØTTE VORT ARBEJDE I INDIEN (og få skattefradrag, hvis du ønsker det – kun i Danmark).  
VIL DU HJÆLPE ESTHER OG VICTOR I ARBEJDET MED SYSKOLEN OG BLANDT HIV-SMIITTEDE 
OG AIDS-RAMTE ELLER ARBJDET IGENNEM CROSS MINISTRIES I ANDRA PRADESH KAN DU 
GIVE ET ENKELT ELLER REGELMÆSSIGE BIDRAG.  
Din hjælp bliver værdsat og er nødvendig for at give hjælpen videre. 
Vi har ingen administration, der skal lønnes, så alt, det vi modtager, går ubeskåret til formålet. 
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