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Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, 
dem han har kalt etter sin frie vilje.  - Romerne 8:28

Fortsetter på neste side >

Barnehjems menigheten

Lovsang i Phutung menigheten

Menigheten i Mephy, julefeiring 

Jentene synger og danser

Barna koser seg med julematen

Martha og noen av jentene

Nye klær!

KJÆRE FAMILIE OG VENNER

La oss ikke glemme at Gud har kontrol, 
uansett hva vi går igjennom. Jeg er på en 
måte glad for at vi kan legge ett uvanlig 
2020 bak oss, hvor alle planer har vært 
forstyrret. Det har påvirket vår daglige 
arbeidsrutiner, vennskap og sosiale kon-
takter. Men igjennom alt, er en god Gud 
tilstedet og elsker oss. 
Velkommen til 2021! Som Paulus sa; “Vi 
glemmer det som ligger bak og strekker 
oss for det som ligger foran.” Fil 3:12-14 
Ha store forventninger til Gud og prøv 
store ting sammen med Gud. 

I Nepal så møtes alle de kristne på 25. 
desember og feirer jul sammen. Mange 
kristne er alene om troen i familien sin og 
det er derfor veldig viktig at menigheten 
er der for å støtte hverandre. Vi har en 
egen julegudstjeneste og deretter har de 
leker, sang og spiser sammen. Slik feirer 
vi en av den viktigste dagen i historien, 
nemlig Jesus fødsel. Vi inviterer naboer 
og venner og bruker denne dagen til å 
fortelle andre om Jesus. Selv om vi hadde 
flere måneder med «lockdown» i Nepal i 
fjor, fikk vi lov til å møtes nå på slutten av 
året sammen. 

På barnehjemmet fikk alle nye vinterklær, 
julegaver, julemiddag og dagen var fylt 
av lek, latter og fellesskap. Så mye glede 
midt i vanskelighetene. Julen er en spesi-
ell høytid for oss alle på grunn av at Jesus 
kom for å frelse menneskeheten. Den 
frelsesplanen er virkelig noe å feire!

JULEFEIRING BARNEHJEM OG I 
MENIGHETENE
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BØNNE BEGJÆR
1. Be for pastor Bhim og familien hans, for menigheten og for favør i området hvor han bor. 
2. Be for Mahima Barnehjem og for området der de bor. Det er enda mye strid og uro i dette området. 
Be for fred og favør blant de som bor der. 
3. Be for helse og beskyttelse for alle våre ansatte, barna, innfødte misjonærer og familiene til de som 
jobber i Nepal. 

Pastor Bhim og konen hans fra 
Targara-Sunsari. Pastor Bhim og bryllup Vi lager mat i Mephy

Som pastor, vet jeg hvor viktig det 
er å ha ett fast møtested. Pastor 
Bhim og jeg har drømt om og bedt 
mye sammen for denne dagen. Når 
menigheten har ett sted å møtes for 
bønn og fellesskap, så gjør det saken 
så utrolig mye enklere. Vi trenger 
ikke å bære instrumentene og annet 
utstyr hver uke og menigheten har 
fått ett «hjem». Dette fellesskapet har 
samlet inn kollekt og har gjort det 
de kunne for å være med å få bygget 
ett permanent kirkebygg. Selv om 
de bare tjener noen kroner hver dag, 
har de gitt fra hjertet, slik som kvin-
nen i tempelet. CFA har fått gleden 

av å hjelpe med det siste de trengte for å legge tinntak på kirkebygget slik at de kunne lage tinn tak på 
kirkebygget. Pastor Bhim er også en av våre innfødte misjonærer som vi støtter. Takk Gud at de nå har 
ett sted å samles og at menigheten vokser

EN NY KIRKE I TARHARA, 
SUNSARI, ØST NEPAL

Vi har mottatt 50% av budsjettet for barnehjems butikkene, men vi mangler enda rundt kr 70,000, 
- TUSEN TAKK for all bønn og gaver til dette prosjektet. Vi vet at dette blir en fantastisk ressurs for 
barnehjemmet og de som bor der. 

OPPDATERING AV DEN LILLE TO-ROMS BUTIKKEN

VI GLEDER OSS OVER ETT NYTT ÅR OG HVA GUD VIL BRINGE! 


