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Kjære alle sammen.
Hilser dere alle i Jesu kristi navn.
Dette er det første nyhetsbrevet i år. Jeg beklager at det ikke har blitt noe brev tidligere, men det har vært
mye sykdom i familien denne vinteren. Ikke noe alvorlig, men allikevel utmattende.
Før jul gikk tiden fort og hektisk, med forskjellige tilstelninger. Lucia, julesang i landsbyen, og mye annet.
Juleforberedelser er barnas høydepunkt.
Vi hadde også flere besøk fra Norge. Nevner spesielt pastor Roy med familie, fra Evangeliehuset Åsgreina.
De tilbrakte romjulen og nyttårsaften her. Det var en fin opplevelse å ha de her. Søndagsskolen i
Evangeleihuset hadde samlet inn penger, som ble brukt til å kjøpe lekeapparater til barna. Det ble en sklie og
en vippe, som barna satte stor pris på. De gav også et festmåltid til barna, når de var her.
Det ble også tid til en tur til nabo området, Madhya Pradesh, for å holde møte. Pastor Roy og Shasikant talte.
Det ble et fint bønnemøte.
Det var en lang tur, men alle hadde stor glede av opplevelsen. Pastor Roy deltok i midnattsmessen på
nyttårsaften, hvor han delte ut nattverden.
Januar: Nytt år og nye muligheter. Vi så frem mot det nye året og gledet oss til å ta fatt.
Også i Januar kom det besøk fra Norge. Folk fra Filadelfia Oslo var innom. Maria og Jan H Normann kom
også på besøk, og for å delta i styremøter etc. Det ble tid til å utveksle ideer og diskutere utfordringer og
fremtid. De hadde også med innsamlede midler fra dere, som ble brukt til å kjøpe blant annet en
vaskemaskin til internatet. Nå slipper barna å vaske klærne sine selv. Og et stort pluss er at klærne blir rene.
I tillegg fikk alle barna utdelt en toalettmappe hver, bestående av såpe, shampo, tannkrem, en kam og en
tannbørste. Dette ble meget godt mottat. Det er stas å ha en privat eiendel.
Så kom covid-19. Den kom brått på oss alle sammen. Hele verden lider under korona viruset.
Her i India er det fullstendig lockdown. Alle må holde seg inne. Vi kan derfor ikke holde skolene åpne.
Kirkearbeidet og evangelisering er avlyst, å må vente. Men, vi takker Gud for at det skjedde akkurat da det
var skoleferie. Derfor var det ingen barn i internatet, og derfor ingen som fikk problemer med å komme seg
hjem. Alt av offentlig kommunikasjon er stengt ned. Dagene går nå til å hjelpe fattige i nærområdet.
Vi har pakket rasjoner med matvarer som bl.a. ris, mel og olje, som vi har delt ut. Det er kjærkomment for
de som ikke har noe arbeid, og ikke mulighet til å kjøpe mat selv. Vi takker Gud for at vi har muligheten til
å hjelpe disse trengende.
Selv om all møteaktivitet ute, nå er forbudt, holder vi egne bønnemøter innenfor familien.
Vi ber for alle våre kjære venner i Norge og for alle som er rammet av korona epidemien.
Jeg er så takknemlig for all hjelp og støtte dere gir oss, og jeg håper dere kan be for oss i denne vanskelige
situasjonen og tiden vi nå befinner oss i.
Deres Suman

Hei alle sammen.
Håper dere har det etter forholdene bra i denne spesielle tiden. Vi kan takke for at vi lever i
veldferdssamfunnet Norge nå. Selv om det selvsagt er mange som sliter her hjemme også. Når dette brevet
blir sendt er lockdownen i India sannsynligvis utvidet til å vare til Juni.
Jeg får bra tilbake meldinger fra Dhanora om at de har det bra, men de merker isolasjonen.
Det er heldigvis ikke barn i internatet akkurat nå, så de bruker midlene de har til å hjelpe til i nærområdet.
Det er mye fattigdom i Dhanora landsby.
Min kone og jeg var i Dhanora i midten av Januar. Det var en flott opplevelse og se arbeidet igjen. Vi fikk
møte mange av barna og de som arbeider der. Vi var å kikket på lokaler i en liten by. Omtrent en times
kjøring unna, hvor de kunne tenke seg å åpne en lokal skole, og kirke. Vi håper Korona epidemien, som gjør
at alt er satt på pause, snart vil komme til en ende, og at vi kan fortsette arbeidet der vi slapp.
Jeg ønsker dere alt godt i tiden som ligger foran oss.
Med hilsen
Jan Henrik Normann

