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“ASIA SHALL BE SAVED”
Ett nyhetsbrev for CFA

Godt nytt år her fra Nepal. Tenk at det allerede er 2019! 

Jeg håper mange av dere følger oss på Facebook gruppen som heter Compassion For Asia – Norge. Der 
legger vi jevnlig ut oppdateringer med film og bilder innimellom nyhetsbrevene våre. Del Facebook siden 
gjerne også med familie og venner. 

Her er noen små oppdateringer fra året som gikk…

I november hadde vi 
også vår årlige CFA leders 

konferanse. Dette er 
høydepunktet hvert år når 

vi kommer sammen og 
feirer hva Gud har gjort. 

I fjor var vi heldig som fikk 
besøk av Randy Lawrence, 

Colleen og Mclean 
Hawthorne og Joel og 

Jenny Garrett. 

Tusen takk for støtten 
til disse lederne og 

pastorene. De forandrer 
den verden vi lever i, en 

etter en. 

Kjære familie og venner

Fra august til november hadde vi 3 måneders intensiv pastor og 
lederskaps trening. Hvert eneste fag hadde menighets planting som 

fokus. I november fikk jeg privilegiet til å feire 16 studenter som 
hadde fullført kurset. De kom fra grensen til Tibet, fra India og fra 

hele Nepal. Dette er hva det betyr å nå Asia med evangeliet. 

Tusen Takk for sTøTTen Til disse sTudenTene. 

fortsetter på neste side...
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Til slutt vil jeg takke deg for din sjenerøsitet og forbønn. Du er helt fantastisk 
og alt som vi har fått gjort her i Nepal er på grunn av din trofasthet. En 

spesiell takk til de som støtter oss personlig og for gaver til Bibelskolen og 

menighets planting. Det er hvor støtten trengtes mest i fjor. 
Tusen Takk! 

Endelig! Rett før jul flyttet vi barna inn i det nye bygget. Dette har vi 
ventet veldig lenge på og det føles fantastisk og endelig ha flyttet inn! 
En spesiell takk til Randy og Cindy Seibel og Sola Kristne Fellesskap 
for gaven til teppene.  Vi har kjøpt en tv til jentene, men trenger enda 
en til guttene til deres oppholdrom. Barna har nå to ganger så mange 
toaletter, helt nye tepper, maling og det ser kjempe flott ut! Vi har 
også gjort ferdig all rekkverk rundt trappene og i vindus postene, slik 
at ingen av barna kan falle ut. 

Det som enda må gjøres fortløpende er å bygge trapper fra utsiden 
av bygget, deretter jobbet med siste etasje på toppen og utsiden. 
Dette er våre prosjekter for 2019. 

Julen var en fin tid, med gaver, latter, mat og mye gøy; alt det julen 
skal være. Det finnes ikke noe bedre enn å se barna fylt av glede. De 
fikk leker, klær, snop og andre ting. Tusen takk til Martha og Anne 
Lise for å kjøpe og pakke alle gavene til barna. Takk til Rebecca 
Graham, Gro Høgsveen og Sola Kristne Fellesskap for julemessen 
og gaver til barna. 

Mange flotte ting skjer her, men husk enda på oss i bønn. Dette 
nye året kommer også ikke uten utfordringer, nå som regjeringen 
fortsetter å stramme grepet rundt de kristne i landet. Mens kristne 
feiret jul, var det opprør i Butwal hvor radikale grupper brant bibler 
og demonstrerte mot kristne. De ønsker at regneringen skal gjør 
mer for å fjerne kristne fra Nepal. Vi blir her så lenge vi kjenner vi 
kan, men noen dager sitter vi på vent for å se hva som kommer til å 
skje. 

       Krishna, en av våre ledere,  
giftet seg i desember .

Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel og Sarah Khadka


