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Denne udgave af Vægteren omhandler hovedsageligt indsatsen under corona-krisen i Indien. Vi har været dybt
bevæget over den hjælp, vi har fået fra mange sider. Fordi I har været villige til at give et ekstraordinært bidrag,
har vi kunnet sende langt flere midler til vore venner i Indien end nogensinde før. Derfor håber vi også at du vil
glæde dig over at modtage disse informationer, samtidigt med at vi opfordrer til fortsat bøn for Indien. TAK!

De varmeste hilsner –
Ingerlise &Allan. K. Hansen

UDDELING AF RIS M.M.
Gennemmere end to måneder har James
Bandela og vennerne i Cross Ministries
uddelt madvarer til fattige og nødlidende i
Andra Pradesh. – Her er de – til højre - i et
slumområde og til venstre giver de ris
m.m. til de 35 familier der bor i primitive
telte på lossepladsen. Uden denne hjælp
ville de sulte.

En lokal tv-station kom en
dag og filmede, mens
James var i gang med at
uddele mad, og Cross
Ministries blev nævnt som
et godt eksempel på nogle,
som havde et hjerte for
andre og gjorde en indsat
for at afhjælpe den nød,
som disse fattige
mennesker specielt i slum-
områderne oplever. Vi
håber, det vil resultere i, at
mange flere vil forstå, at
den Gud vi tjener, er fuld
af kærlighed og medynk.

Siden midten af marts har Indien være lukket ned på grund af corona-virus, således at det kun har været
muligt at gå uden for huset – hvis man har et sted at bo – ca. 2 timer hver morgen, og kun hvis man har
haft et gyldigt ærinde, som f.eks. at købe mad eller hæve penge i banken. Men mange har ingen penge,
fordi deres arbejdspladser har været lukket, og der er intet at hente hos de sociale myndigheder. Mange
har taget deres eget liv, fordi de ikke havde noget mad at give deres familie. Selvmord har kostet mange
flere liv end corona-virussen. Vi fortsætter med at hjælpe i den grad, vi har midler til rådighed.



2.

”JAMES OG JOSEF”
Cross MInistries pastorer i
gang med at fordele ris, olie
og grøntsager i poser, der skal
uddeles til 200 familier i det
nærliggende slum-område.
James fortæller, hvordan
mange af de fattige står med
tårer i øjnene, når de
modtager hjælpen.
En fattig mand, som var
kristen, sammenlignede
James med Josef i Ægypten.
Han sørgede for mad til folket
under hungersnøden, som
hærgede i landet i gammel
tid.

ENKER FÅR HJÆLP
Der er mange enker i Indien, og
nogle af dem er forholdsvis
unge. Det er svært for dem at
skaffe mad til dem selv og deres
børn. Guds Ord lærer os at, vi
skal hjælpe enker og faderløse.
Det forsøger James og vennerne
også at gøre i disse vanskelige
tider. Her er nogle enker
kommet til menighedslokalet i
Cross Ministries for at modtage
deres pakke med ris og andre
madvarer.

PASTORER I NØD
Eftersom det ikke er muligt
at afholde møder, får
pastorerne ingen kollekt,
som er deres eneste
indkomst. Vi har hjulpet
over 60 pastorer, som er
tilknyttet Cross Ministries
eller samarbejdende. Det vil
sige pastorer, som regel-
mæssigt deltager i vore
seminarer. De får en sæk
med ris samt lidt penge, så
de kan afhjælpe familiens
behov for to-tre uger ad
gangen.

Denne fattige og syge pastor kørte 30 km tidligt om
morgenen for at få ris og anden hjælp til sin familie

En fattig kvinde, som bor i et skur ved jernbanen, får
her en tiltrængt sæk med ris og andre varer.
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STORT MIRAKEL: REDDET FRA DØDEN

Esther fortæller om et guddommeligt indgreb i en familie,
der var i dyb nød. Hun fortæller følgende:

Jeg havde stadig nogle madvarer til overs fra vores seneste
uddeling. En aften mindede Gud mig om at ringe til en
bestemt dame, som havde deltaget på vores syskole. Hun
græd, da hun hørte min stemme. Jeg forstod, hun havde
det vanskeligt og bad hende om at komme over til mig den
følgende dag.

Så gav jeg hende en pakke med ris og olie samt andre ting
til husholdningen. Desuden fik hun nogle penge. Så græd
hun og sagde, at de ikke havde kunnet betale deres husleje
i nogle måneder, og de tre sidste dage havde familien
sultet. De sidste tre måneder har hendes mand ikke haft
noget arbejde og dermed ingen indtægt.

Så inden jeg ringede til hende, havde familien besluttet at
begå selvmord, men så kom denne opringning.

Kvinden sagde, at nu vidste hun, at Gud havde omsorg for
dem, og det, hun havde hørt om Gud, var sandt. Hun fik
nyt håb.

Her er Esther i gang med uddeling af ris m.m. Denne
kvinde er ikke hende, der er omtalt i vidnesbyrdet

Til venstre ser vi sække med ris samt grønt-
sager og andre daglige fornødenheder, som
skal uddeles til fattige og syge, som ikke har
nogen indtægt, og som følge deraf må sulte,
hvis de ikke får denne hjælp. Esther og Victor
og deres medhjælpere forsøger at udnytte den
korte tid, de har lov til at gå ud hver dag, til at
række ud til så mange sommuligt.

Vore venner udtrykker deres varmeste tak til
alle jer, som har gjort det muligt at hjælpe flere
hundrede mennesker, som ellers ville sulte og
dø. Bed fortsat for situationen og de, der gør
en stor indsats for at hjælpe.

Nogle af medhjælperne
på gaden i Tambaram for
at gøre klar til uddeling
af ris, olie, krydderier og
grøntsager samt
rengøringsmidler til
medlemmer af fattige
sigøjner-familier.
Taknemligheden er stor.
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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)

Ris og andre nødvendige varer fordelt og klar til
uddeling. Til højre fattige mennesker, der rækker ud
efter hjælp fra den lille bil, der kører rundt med
varerne i slumkvarterne.

Udover hjælp til over 100 pastorer samt
flere hundrede familier i Andra Pradesh
og Tamil Nadu i Indien har vi også
kunnet sende lidt til en pastor i Nepal,
som vi har haft kontankt med på
facebook i flere år, og som vi traf
personligt i hans broders menighed i
New Delhi for et par år siden. Nøden her
er lige så stor som i Indien, eftersom
mange nepalesere, der arbejder i Indien,
har mistet deres arbejde under corona-
krisen. Pastor Chet Raj ses her til venstre
i gang med uddeling i et bjergområde.

Mamre’s syskole og sprogskole er midlertidigt lukket på grund af corona-virus

Eftersom mange steder i Indien stadig er lukket ned og sandsynligvis vil være det
mindst til udgangen af juni måned, er der fortsat stort behov for hjælp til vore venner
og de tusinder, de prøver at komme til undsætning. Pastorerne lider nød, fordi de
ikke har kunnet samle deres menigheder til møder og derfor ikke har fået nogen
kollekt. Tak, fordi du husker på dem i dine bønner og med dine midler.
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