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                 Missionsbladet 

Vægteren  
                   
                     Nr. 4– 2021 (49. årgang) 
 
Guds værk går frem i både Indien og Nepal. Mennesker bliver vundet for Himmelen og døbt til Kristus, 
samtidig med, at der bringes fysisk hjælp til de mange, som har været ofre for corona-epidemien og de 
kraftige oversvømmelser. Vi tror, du bliver velsignet og opmuntret af at læse vidnesbyrdene, som bekræfter, 
at det nytter noget at række en hjælpende hånd, både åndeligt og menneskeligt. Det er også en glæde at 
kunne fortælle, at vi i 2021 har kunnet sende den mest omfattende hjælp i al den tid, vi har drevet med 
mission. Med ønsket om en velsignet jul og et fredfyldt nytår til jer alle. Hilsen i Jesu navn. 
Ingerlise & Allan K. Hansen + bestyrelsen i FEF Mission 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

GLÆDELIG JUL 2021 

 

SJÆLE BLIVER FRELST 

I en af landsbyerne tog disse otte 

personer imod Jesus som deres 

Frelser, og i en anden landsby var der 

tre, der overgav deres liv til Gud. 

En pastor ved navn Jacob virker for 

Gud i dette område og vil tage sig af 

de nyomvendte, så de kan vokse i 

nåde og kendskab til Frelseren. 

Tak fordi du husker vennerne i dine 

bønner. 

 

Guds værk går frem  i 
Andra Pradesh, hvor 
James Bandela med flere 
med stor iver forkynder 
evangeliet og underviser 
pastorer og evangelister 
i byer og landsbyer. I 
starten af november 
rejste James mere end 
500 km sydvest på fra 
Guntur for at nå 
landsbyer og stammer, 
som var totalt fremmede 
for evangeliet og for at 
undervise pastorer, som 
ikke tidligere havde hørt 
Ordet om Korset 
forkyndt på denne 
måde. (billedet er fra 
pastor-seminar i 
Ananthapur) 
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ARBEJDET I TAMIL NADU 
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SÅ ER BILEN ENDELIG ANSKAFFET TIL CROSS 
MINISTRIES’ ARBEJDE I ANDRE PRADESH 
Her er James Bandela klar til at foretage den 
første rejse med den ”nye” bil. Turen gik til et 
bjerg-område ca. 200 km nordvest for Guntur, 
hvor de skulle have pastor-seminar for lokale 
forkyndere og samtidig besøge nogle stammer, 
som kun kunne nås ved at gå 5-6 timer gennem 
uvejsomt terræn med mange farer i form af både 
slanger, vilde dyr og mennesker, herunder en 
bande ekstreme kommunister, som bekæmper 
både kristne og religiøse grupper.   
 

 

 

 

James Bandela har den samme længsel som 

apostlen Paulus, at han må få lov til at forkynde 

evangeliet, hvor det ikke før har lydt og nå 

dem, som lever uden Gud og uden håb. Dine 

bønner og støtte gør det muligt for os at 

hjælpe ham med at opfylde dette ønske.         

Vil du være med i dette projekt med evigheds-

perspektiv? 

 

Folk i disse afsidesliggende egne, som aldrig har hørt evangeliet før, lytter med interesse og åbne hjerter til 

budskabet om ham, som elskede dem så højt, at han sendte sin egen Søn til frelse for deres formørkede sjæle 

 

Romerne 10:12-15 Der er ingen forskel på jøder 
og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for 
alle, som påkalder ham, for »enhver, som 
påkalder Herrens navn, skal frelses«. 
Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er 
kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, 
som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, 
uden at nogen prædiker?  Og hvordan skal nogen 
prædike, uden at nogen bliver udsendt?  
 

HJÆLP OS 
AT HJÆLPE 
I disse tider, 
hvor det er 
vanskeligt for 
os at komme 
til Indien for 
at forkynde 
og undervise, 
er det endnu 
vigtigere, at 
de, som er 
derude, får 
hjælp til at nå 
deres egne 
landsmænd 



          3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er konstant et 3 måneders kursus i gang i syskolen hos 
Esther & Victor – Her få du et 

VIDNESBYRD FRA SYSKOLEN 

Jeg hedder Aarthy og bor i Øst-Tambaram. Jeg kom her for at lære 

at sy, selv om min mand ikke var glad for det. Han sagde til mig, at 

jeg ikke behøver at tjene penge. Vi klarer os for min løn, sagde han. 

Men jeg sagde, at jeg bare gerne ville være her, så jeg kunne 

hjælpe til. Her føler alle sig godt tilpas, og jeg har det godt her. 

Læreren er meget fleksibel og giver mig god træning i at sy. Når vi 

har andagt, bliver jeg berørt af sangene og ordet, som vi hører. Mit 

liv er helt forandret, og mit forhold til min mand er forandret. Nu 

snakker vi om alt i hverdagen, og min mand er mere åben overfor 

mig. Sangene og bønnerne gør mig glad, og jeg har også lært min 

søn og min datter sangene. Og de har allerede nogle favorit-sange. 

som de vil, vi skal synge sammen. Jeg er så glad. 

 

 

EKSTRA HJÆLP ER NØDVENDIG HER OG NU 
Vi plejer altid at sende noget specielt til at glæde de 
syge og fattige med gennem Esther & Victor’s fond 
Mamre Trust. I år, hvor der både har været corona-
epidemi og kraftige oversvømmelser, er der behov 
for en ekstraordinær indsats. 
Vore venner i Tamil Nadu spørger derfor, om det er 
muligt at række en hjælpende hånd til de nødstedte, 
så de kan købe tæpper, mad og andre fornøden-
heder til at dække bare nogle af behovene. 
Vore bankkontonumre findes nederst på sidste 
side. Du er også velkommen til at sende penge via  
MobilePay på telefon 51825777  

 

Undervisning i fattige områder 
 
Victor Devadoss står her i 
baggrunden og underviser både 
børn og unge mennesker. Et gratis 
tilbud til områder, hvor de ikke har 
råd til at betale for skolegang. 
Samtidig forkynder de også 
evangeliet, så både de menneske-
lige og de åndelige behov tilgodeses. 
Dette er et af flere regelmæssige 
projekter, Esther & Victor tilbyder 
gennem deres velgørenhedsfond 
Mamre Trust. 
Syskolen og arbejdet blandt hiv-
smittede og aids-ramte er andre 
grene af deres virksomhed, som vi 
har støttet siden 2011. 
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Det er en glæde at se, at de drenge, som tidligere var på vort børnehjem ved Theni, ved Guds hjælp er lykkedes 
enten med at få et arbejde, en uddannelse eller åbne selvstændig virksomhed. Et eksempel er Jacob, som med 
støtte fra FEF Mission har åbnet et værksted for reparation af knallerter, scootere og motorcykler. Efter en del 
besvær er det nu lykkedes at finde det rette lokale. Samtidigt med, at nedlukningen på grund af corona er ophørt, i 
hvert fald for denne gang, så kan han nu tjene til livets ophold for sig selv og hans familie. 

Vi vil forsøge at bringe vidnesbyrd fra andre tidligere beboere på børnehjemmet. Pastor Job Gnanaraj, som var leder af børnehjemmet, og 

stadig står for menigheden på samme grund, har 

gennemgået operation på begge øjne, da hans syn var 

blevet svækket. Vi var i stand til at hjælpe ham med 

udgifterne til dette, og han udtrykker stor taknemlighed 

over den gave, han har modtaget. 

Her er Job sammen med Christopher (til venstre), som også 

var på børnehjemmet. Han har fået en uddannelse som 

assistent på øjenafdelingen i det hospital, hvor Job blev 

opereret. Til højre ses en anden af “vore drenge”, Arun 

Kumar, som er en trofast hjælper for Job og menigheden 

 

 

En af de sidste, som er blevet vundet for Kristus, er en hiv-smittet 

kvinde ved navn Rhakatha, som er 45 år gammel. Job besøgte hende 

forleden og fortalte hende om Jesus. Han fik lov til at bede med hende, 

og hun kom til troen og er nu begyndt at gå på møderne. 

    SENESTE NYT FRA THENI, HVOR VI TIDLIGERE HAVDE VORT BØRNEHJEM 

 

Gode 

nyheder 

vedrørende 

tre af de 

drenge, 

som var på 

børne- 

hjemmet i 

Theni i en 

årrække 

Vi har også været i stand til at hjælpe 

nogle af dem, som vi først fik kontakt 

med i Tamil Nadu. Mange er i stor nød, 

efter at have mistet både hjem og 

ejendele under de langvarige 

oversvømmelser 
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Jeg har en beretning i forbindelse med covid -

pandemien. Jeg håber, at du ville blive velsignet ved at 

læse den. Jeg vil forsøge at omtale den i detaljer frem for 

på nogen systematisk måde. 

Mamta Chaudhary, 23, var gravid i fjerde måned. Hun 

har to døtre i forvejen. Dette var hendes tredje barn i 

hendes livmoder, det var totalt låst, mens corona 

spredte sig i hast. Overalt kom rygter om nogle, som 

døde af covid. Folk var så bange, alle markeder og veje 

var tomme. Samtidig hjalp vi fattige mennesker, der 

sultede [person for person]. Vi kunne hjælpe sådanne 

mennesker i et begrænset antal, så vi hjalp også andre 

fattige, der ikke havde henvendt sig til at få 

vitaminkapsler fra medicinske butikker, eller som havde 

symptomer på covid, men ikke var i stand til at gå på 

hospitalet til kontrol. Vi hjalp mange familier med varmt 

vand, supper, frugt osv. Vores team tog sig af bestemte 

bestemte familier i deres eget område. På samme tid i 

solrige varme midt på dagen kom Bahadur bragte hans 

kone, hans kone Mamta på 34, som han bar i begge 

hænder, fordi hun ikke var i stand til at gå. Hendes krop 

gjorde meget ondt, især knæene. Hun havde døjet med 

høj feber i tre måneder. Med sin begrænsede kilde til 

penge forsøgte han sit bedste på hospitaler, men hun 

blev ikke bedre. Han tog dem med til deres hinduistiske 

magiske læger, men resultatet var det samme. Nu var 

pårørende og naboer begyndt at bebrejde barnet i 

livmoderen som uheldig eller ulykkesbringende. 

Da de var fattige, anede de ikke, hvordan de skulle 

passe på hendes helbred, så vi besluttede at 

beholde hende hos os i kirken og passe på hende. 

Hun blev i kirken i tre dage og kom sig. Vi sendte 

hende hjem, alle blev overraskede. Men den samme 

nat begyndte feberen at stige igen. Så vi besluttede 

at tage hende til et bedre hospital. Vi hjalp dem 

med at leje en bil og med al behandling og kontrol. 

To af vores damer var hele tiden hos hende for at 

hjælpe på hospitalet. Da hun blev testet, viste det  

 

sig, at hun var corona-positiv. Vi havde set 

symptomer hos hende før. Så vi gjorde vores 

bedste for at opmuntre og hjælpe hende som 

meget som muligt ved at tage sig af hendes to 

piger i mangel af deres forældre. Vi fokuserede 

på hendes restitution med god mad. Feberen 

faldt gradvist. Efter fem dage var hun normal. 

Efter 14 dage blev hun udskrevet og bragt hjem. 

Det var normalt for mig, fordi vi også hjalp 

mange andre. Men noget fangede min 

opmærksomhed i denne uge efter kirken, da en 

ny familie var klar til at tage imod Kristus. Det 

livsforvandlende vidnesbyrd om Mamta havde 

rørt hendes tante, og de var begyndt at komme 

til kirken [6 medlemmer]. Hendes tantes familie 

bragte den næste nabofamilie til Kristus i denne 

uge. Det var så fantastisk at se, hvordan Gud 

brugte små kærlighedshandlinger til at ændre 

manges liv. Nu er Mamta glad for en syv 

måneder gammel baby i livmoderen. [Jeg vil 

prøve at vedhæfte et billede af Mamta og 

hendes tante]. Tusind tak for din hjælp for at 

hjælpe os med mad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bad tidligere for Balisara (se Vægteren 2-

2021), en dame, der blev forfulgt af sin egen 

mand. I dag besøgte han os i kirken og 

besluttede at følge jesus. Balisara er meget glad, 

og hun har modtaget et stort vidnesbyrd om 

Guds godhed. 

 

 

RAPPORT 
FRA NEPAL 
AF CHET 
RAJ JOSHI 
Her er han 
sammen med 
hustru og datter 
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Bed venligst for Sarita Dhungana, hun er fra en 
(hindu)præstefamilie. Alle familiemedlemmer er 
vegetarer. Hun var i depression. Hun begyndte at komme 
til vores midtuge-møde om aftenen, og nu kan hun sove 
uden piller. Men hendes mand og forældre i loven tillader 
hende ikke at komme i kirke. Hun har et ny nyt 
testamente, som hun skjuler i vaskerummet. Hun går på 
toilettet og læser i hemmelighed og skjuler det igen. 
Venligst stå sammen med os i enighed for at bede for 
hende, så hendes øjne kan åbnes til at kende Jesus 
personligt og stå fast i ham for at nå hendes familie for 
Kristus. 

Bed venligst for vores bjergkirkebyggeri. Vi blev færdige 
med planen og designet. Jeg vil også vedhæfte nogle 
billeder af det. Mitra og Patrus, vores banebrydende 
ledere i bjerg-området, har gjort et stort job med stor 
arbejdskraft og ofre. Blandt de vundne sjæle har de 
forberedt en leder ved navn Hemant Sunakhari til at lede 
lokale troende. Efter at have givet ham ansvar tager de 
begge til det næste område for at plante den næste kirke.  

 

  

 

Hele bjergområdet har ingen kirke, så dette vil være 
den første kirkebygning. Fra tre forskellige landsbyer 
vil de komme for at tilbede i dette centrum. Jeg er så 
forbløffet over at se Guds nåde mod os til at udføre 
denne store tjeneste.Og jeg er meget taknemmelig 
over for jer for jeres støtte og kærlighed, så ,vi er i 
stand til at nå alle disse sjæle og en uopnået gruppe 
mennesker. Mange tak endnu engang for at gøre 
store forskelle i manges liv. 

Med meget taknemmeligt hjerte. Pastor Raj 

 

 

 

Hvis du har lyst til at hjælpe vore nepalesiske venner med dette bygge-projekt, som drejer 

sig om en enkel og ikke særligt kostbar bygning, kan du kontakte os eller sende et beløb på 

en af vore bankkonti i Danmark eller Norge. På forhånd tak for din støtte og forbøn 

 

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). 7449.4069821 – Bank Norge (DNB): 0521.6245182 

Se de kommende møder på www.fef-aalborg.dk (mødeplan) 

 

 

 

ALVORLIGT OG AKUT BØNNE-EMNE 

De finansielle myndigheder i Indien prøver igen at ødelægge mulighederne for udlændinge til 

at støtte kristent arbejde. Det kræver en speciel tilladelse til bank-overførsler, som gives for en 

kort årrække ad gangen. Nu kræver de et kolossalt stort beløb for at forny denne tilladelse for 

vennerne i Tamil Nadu. Det er en mangedobling af hvad, det kostede tidligere. Mange 

embedsmænd prøver også at tjene noget på denne sag. Bed om, at Gud vil give en hurtig og 

billigere løsning, og tak til enhver, som har lyst til at bidrage med at få det bragt i orden. 
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