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                   Missionsbladet 

Vægteren  
                       Nr. 2– 2019 (47. årgang) 
 

 

FEF MISSION’S NYE PROJEKT FOR 2019 

UDVIDELSE AF SYSKOLEN I TAMBARAM, INDIEN, 

MAMRE VELGØRENHED’S FOND  V/ESTHER & VICTOR 

 

Taget  på skolebygningen skal udvides til at omfatte hele området ovenpå det hus, hvor Esther & 
Victor bor. Desuden skal der rejses stolper til at holde taget samt installeres elektriske vifter til 
afkøling i varme perioder. Endelig skal der laves et ekstra toilet og anskaffes flere symaskiner. 
 Så bliver der også mulighed for både at have flere, som oplæres i syning på daglig basis, samt 
afholdelse af evangeliske møder for dem, som kommer til troen, mens de er under oplæring på 
syskolen  
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Syskolen er blevet en stor succes med to kurser pr. 

dag og ca. 20 elever pr. kursus. 

Deltagerne gennemgår et tre måneders 

kursusforløb, hvor de lærer at sy forskellige 

klædedragter opg foretage reparationer. 

Det startede med et enkelt kursus pr. dag, men det 

måtte hurtigt udvides til det dobbelte, da mange 

flere end ventet var interesseret i at komme med. 

Deltagerne kommer fra nærområdet, hvor der er 

mange fattige kvinder uden arbejde. 

 Der står mange på venteliste for at komme ind, og 

derfor har vi nu iværksat den førnævnte indsamling 

for at kunne imødekomme dette behov, der som 

nævnt har både menneskelig og åndelig betydning 

”Sidegevinsten” ved syskolen er, at kvinderne samtidig 

får anledning til at høre evangeliet. Det har resulteret i, 

at stort set alle deltagerne har taget imod Jesus som 

deres Frelser. 

Gennem sang og bøn giver de udtryk for deres glæde 

over frelsen, så dagens sy-undervisning afbrydes nogle 

gange, når der skal være tid til pause med åndeligt 

indhold. 

Kvinderne kommer tilbage og besøger Esther og Victor 

efter endt kursus, fordi de ønsker at lære mere om Guds 

Ord og blive rodfæstet i frelsen. 

Det er lidt lettere at komme dér end at besøge en kirke, 

fordi deres mænd i mange tilfælde ikke er kristne. 

I et land, hvor offentlig evangelisering er direkte farlig, er 

dette en enestående anledning til at udbrede evangeliet. 

 

 

KVINDEHJEMMET 
 

Som vi har informeret om tidligere, lykkedes det at skaffe 

den fornødne kapital til at betale ejeren af huset, hvor 

kvinderne bor. Han havde jo krævet et større beløb i 

depositum for at vi kunne forsætte med at leje huset, som 

er af livsvigtig betydning for disse kvinder, som både slås 

med sygdom og dårlig behandling af deres familier.  

Familierne mener jo ofte, at der er en forbandelse over 

disse kvinder, selv om nogle af dem enten er født med det, 

eller smittet af deres egne mænd eller har fået sygdommen 

gennem blodtransfusioner. 

 

Her står Esther med det bevis, deltagerne får efter endt 

kursus. Det giver dem mulighed for at få arbejde på en 

syfabrik eller begynde med deres egen virksomhed. 

Hjælp til nødstedte kvinder i Tambarm i det sydlige Indien 

Her holder kvinderne pause i deres undervisning på 

syskolen. Så er det tid til sang og bøn samt lidt 

undervisning af Esther fra Guds Ord. 

Der er uddeling af ris m.m. til hiv-smittede og 

aids-ramte familier, når midlerne er til stede. 
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Den yngste af kvinderne på vort 

kvindehjem, kaldet Baby, døde 

for nylig, efter at hun havde 

tilbragt et par uger på hospitalet. 

Hun var jo både blevet ramt af 

Aids og mishandlet af familien, 

inden hun kom ind på hjemmet. 

I den mellemliggende periode 

havde hun taget imod frelsen og 

var blevet døbt i menigheden i  

Tambaram. 

Vi nåede at træffe hende under 

vor seneste tur til Indien. 

Selv om hun kun blev 26 år, var 

hun rede til at rejse herfra, så 

betydningen af kvindehjemmet 

fik vi at se endnu engang. 

 

I ferieperioden, som strækker sig fra midten af 

april til midten af juni, har der også i år været 

afholdt, det inderne kalder ”feriebibelskoler” for 

børn og unge i de virkeligt fattige områder. 

Vi har også denne gang været i stand til at yde en 

lille hjælp til disse projekter. 

Her har vore venner kunnet lave nogle 

interessante og åndeligt vigtige arrangementer, 

som giver børnene et indblik i evangeliet. Nogle 

oplevelser, de som regel bringer med hjem til 

forældrene, som så også bliver interessede i 

budskabet om Jesus. 

For nylig blev James Bandela inviteret til 

at tale i en menighed (udendørs) i et af 

de andre slum-kvarterer i Guntur. Den 

dag regnede det kraftigt i næsten tre 

time, men da mødet skulle begynde, 

ophørte regnen. Det var anslået, at der 

ville komme 25-30 personer, men ca. 150 

mødte op. James forkyndre evangeliet, 

og Herren stadfæstede Ordet ved at 

helbrede mange af dem, som var mødt 

op. Et overvældende møde, som gav ny 

inspiration til at udbrede Guds Ord. 
 

Baby, som for nylig gik hjem til Gud, står som nummer to fra højre i forreste 

række, i den grønne kjole med det gule tørklæde. 

De øvrige kvinder, hvoraf én manglede på dette billede, har det udmærket og 

sender de varmeste hilsner til jer alle 

 

AFHOLDELSE AF FERIEBIBELSKOLER I FATTIGE OMRÅDER I SYDINDIEN 

ORDET OM KORSET FORVANDLER MENNESKER I ANDRA PRADESH I INDIEN 
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Fornylig besøgte James Bandela igen 

landsbyen Ravulapuram, hvor vores 

nye kirke blev indviet i februar. 

Til stadighed blive nye sjæle lagt til 

menigheden, som varetages af pastor 

Daniel. Vi har valgt at støtte ham med 

et månedligt beløb indtil videre, da 

han og hans hustru hver uge rejser de 

30-40 km på motorcykel fra deres 

hjem i Vinukonda til Ravulapuram ad 

dårlige veje. 

Samtidig besøgte James en 

spedalskheds-koloni for at uddele 

bibler og give dem mad og tæpper . 

De spedalske græde af glæde og over 

den kærlighed, de blev vist. 
 

 

Samtidig med uddelingen af mad og tæpper havde 

James og brødrene bibler med til disse nødstedte 

mennesker. James forkyndte evangeliet for dem og 

bad for den enkelte. 

Det kræver et stort mod at besøge denne koloni, 

også fordi vejen dertil er ganske farlig, eftersom den 

går gennem et jungleområde. 

Husk fortsat på dette arbejde i dine bønner. Og hvis 

du skulle blive mindet om det, er du velkommen til 

at støtte med økonomiske midler. 

 

I begyndelsen af maj havde vi endnu et pastor-seminar på Skype med deltagelse af ca. 40 forkyndere samlet i Cross 

Ministries lokale i Guntur. Vi brugte profeten Elias som et eksempel på en mand med sine stærke og svage sider. En 

mand, som stod for Herren, selv om mange i hans samtid svigtede, og nationen havde vendt sig bort fra Gud. Elias var 

en mand under samme kår som os og med samme natur, siger Jakob i sit brev..  

Herover ser du et udsnit af dem, som lyttede til budskabet på det seneste seminar. 

 

Deltagerne i seminaret kunne 

følge med på skærme, som var 

sat op i mødelokalet. Under-

visningen blev sendt via internet 

fra Danmark til Indien. 
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Du tænker måske, at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIL JER TIL RÅDIGHED FOR HERREN 

Romerne 6, 13-14: Stil heller ikke jeres lemmer til 

rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, 

men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der 

før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som 

redskaber for retfærdighed.  Synden skal ikke være herre 

over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. 

Ifølge Efeserbrevet 2,10 har Gud lagt nogle gerninger til 

rette for os, så at vi kan vandre i dem. Men Gud tvinger 

os ikke til at gøre dem. Han er ”afhængig” af at vi er 

lydhøre og villige til at følge hans vejledning. 

Paulus opfordrer os til at stille os til rådighed for Gud, at 

være disponible til enhver tid, så han kan få udrettet det 

igennem os, som han har tiltænkt. 

 Det er jo enestående, at den almægtige Gud, himlens og 

jordens skaber, vil bruge os i sin tjeneste. Han velsigner 

os, så vi kan være en velsignelse. Han udruster os, så vi 

er i stand til at gøre det, han har tænkt med os. 

Vi behøver ikke selv at udtænke på hvilken måde og for 

hvem vi skal være en velsignelse. Alt dette han han på 

forhånd lagt til rette, så hvis blot vi er disponible og åbne 

overfor hans vilje og råd, så kan vort daglige liv blive 

adskilligt rigere på åndelige oplevelser.   

Du tænker måske, at du ikke har nogle særlige 

kvalifikationer eller, at du ikke vil ”dumme” dig ved at 

gøre noget, du ikke før har gjort. 

Men der er ingen af dem, som Gud vil bruge, der bliver til 

skamme i nogen henseende. 

Gud ønsker faktisk, at du skal få en ekstra velsignelse ved 

at blive brugt af ham til at hjælpe nogen, som måske er i 

nød. 

Alt, Hvad Gud ønsker af dig, er det samme som Jesus 

giver udtryk for i lignelsen om dem, der stod ledige på 

torvet og bare ventede på, at nogen skulle komme og 

tilbyde dem et arbejde Mattæus 20). 

Nogle havde stået der kort tid, andre ganske længe, men 

der blev brug for dem alle i løbet af dagen. 

 

Er du rede til at blive brugt af Gud? Det kræver, du er 

klar og disponibel hele dagen. Pludselig er det dig, der 

bliver brug for.  

   Allan K. Hansen

  

 

JERES HJERTER FORFÆRDES IKKE 

Jesus sagde i Johannes 14,1: Jeres hjerter forfærdes 

ikke, tro på Gud og tro på mig... 

Der er mange ting, som kan bringe frygt og 

forfærdelse, når vi ser, hvad der sker omkring os i dag. 

Folk er skræmt af naturkatastrofer, terrorhandlinger, 

klimaforandringer, vold og økonomiske kriser.  

Selv en kristen kan blive grebet af frygt. Kong David 

sagde: ”Når jeg gribes af frygt, vil jeg stole på dig” 

(Gud), Salme 56.4.  

Jesus har sagt, at når alt dette frygtelige begynder at 

ske i verden, så skal vi løfte vore hoveder, for vores 

forløsning (bortrykkelsen og legemets forvandling) er 

nær. 

Vi må have tillid til Guds bevarende magt og 

beskyttelse. Og når alt kommer til alt, er denne verden 

kun vort midlertidige ophold. Vi er på vej mod vort 

rette hjemland. Jesus siger om dette, at han bereder 

bolig for os, for at vi en dag skal være, hvor han er. 

Paulus siger, at Gud har magt til at bevare det, som vi 

har blevet betroet (2. Timoteus 1,12). Så læg dit liv og 

din fremtid i Herrens stærke hænder, så behøver du 

ikke at leve i konstant frygt for, hvad morgendagen vil 

bringe. 

 

 

FÅ EN STØRRE FORSTÅELSE AF GUDS 

ORD PÅ EN ENKEL MÅDE 

De seneste nyheder ang. hæfter med korte 

kommentarer til hver enkelt vers i nytestamentlige 

breve: 

Efeserbrevet, en himmelsk indsigt og udsigt dkr. 15 

Nøgler til forståelse af Hebræerbrevet  dkr. 25 

Eller, giv en gave til missionen og du får dem gratis. 
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HJÆLP TIL JAMES BANDELA’S DØTRE 
 

James Bandela’s to døtre. Shiny og Rainy, på 

henholdsvis 11 og 7 år skal de kommende måneder 

betale gebyr for næste skoleår samitidig med, at de 

skal have nye skolebøger og uniformer. 

Er der nogen af vore læsere, som har lyst til at hjælpe 

med dette, kan du indsætte et beløb på en af vore 

bankkonti eller henvende dig til os på mail eller 

telefon. 

Det samlede beløb, der skal betales det næste halve 

år ligger på ca. 10.000 danske kroner. Første del af tre 

er nu betalt. 

Al hjælp, småt som stort, modtages med stor tak. 

I Nordjylland kan du høre programmet på fm 

92,2 (i Aalborg-Nørresundby) amt fm 106,5 

eller 107,4 hvis du bor henholdsvis et stykke 

nord eller syd for Limfrjorden 

 

Via internettet www.lumiradio.dk, tryk på ”lyt” –  
 

eller: 
 

Sådan hører du "Håbets Budskab" hver 

torsdag kl. 17,30-19,00, uanset hvor du 

befinder dig, bare du er på internet: 

1. Download app'en Radio DK. 

2. Åben denne og klik på "Lumi Radio" 

(nederst i oversigten). 

Så er du med direkte på din Ipad, tablet eller 

mobiltelefon. 

VORT UGENTLIGE RADIOPROGRAM 

”HÅBETS BUDSKAB” 

hver torsdag kl. 17,30-19,00 

kan modtages, selv om du ikke bor i Nordjylland 

 

 

 Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, Troensevej 9, DK-9220 Aalborg Øst 
E-mail: frievangelisk.aalborg@gmail.com – Telefon +45 5182 5777 
Internet: www.fef-aalborg.dk 
Bankkonto i Danmark (Nordj.Bank) 7449-0001419748 
Bankkonto i Norge (DNB Nor) 0521.6245182 
  

DET NYLIGT OVERSTÅEDE VALG I INDIEN 

Det seneste parlamentsvalg i Indien bragte ikke en ny regering til magten. Det er stadig det hinduistiske parti, 

som sidder på flertallet. Men i delstaten Andra Pradesh blev der en overvældende sejr til en kandidat, som er 

venligt stemt overfor de kristne. Det er en stor hjælp, når det gælder det fortsatte missions-arbejde i området. 

I Tamil Nadu er det socialistiske parti fortsat ved magten. Det er ikke så negativt for de kristne, da partiet i mange 

tilfælde ikke blander sig i de forskellige tro-retningers arbejde.     

Vi opfordrer til fortsat forbøn for de kristne i landet, da der mange steder er forfølgelse fra ekstremisterne. 

http://www.lumiradio.dk/

