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Kjære venner og familie.
Hilser dere alle i Jesu navn. Gleden av å skrive nyhetsbrev til dere er som alltid like stor. Vi er langt borte
fra hverandre, men allikevel føler vi nærhet igjennom brevene vi skriver. Vi føler vi får formidlet det som
skjer her i Dhanora.
Vi føler oss velsignet, med all kjærligheten fra dere, og vi takker Jesus for velsignelsen han gir.
Her er en rapport fra arbeidet i Dhanora.
Internatet har stått tomt for barn og studenter de siste to årene på grunn av pandemien. Men nå er situasjonen
under kontroll (smitten stiger akkurat nå, men vi ber om at den ikke stiger ukontrollert).
Internatet åpner for barna den 22 Juni, så vi er spent på hvor mange som kommer tilbake etter to år, og hvor
mange nye som kommer. Mange har meldt seg, og vi har fått mye god tilbakemelding fra foreldre.
Kirken er i gang som vanlig nå. Gudstjenester og bønnemøter arrangeres som vi tidligere har gjort.
Vi er også stolte av å fortelle om det nye bibelskole kurset som vi har startet med, med støtte fra Pathshala
prosjektet. Kurset starter den 1 Juli og varer i 12 måneder. 12 studenter er påmeldt. Studiet er delt i fire. En
måned er satt av til teori, og de tre påfølgende månedene er satt av til praksis. Dette gjentas fire ganger. I
praksis perioden får studentene 1400 Rupee pr måned i stipend.
Den 15 Juni, startet begge skolene, Marathi og English medium, opp igjen etter sommerferien. Lærerne var
svært glade for å komme i gang igjen, og de så frem til å ønske barna velkommen tilbake til et nytt skoleår.
Gårdsbruket vårt er også i rute. Jordene er pløyd og vi venter bare på litt mer regn før vi sår.
Den 13 juni hadde vi besøk fra Norge. En delegasjon fra Filladelfia Oslo, med Pastor Daniel Egeli og Arne
Gjervoldstad i spissen, kom på besøk. Det var en kort visitt, men det ble et fint og velsignet møte.
Vi fikk mange oppmuntrende ord og forbønn. Vi er veldig takknemlig for dette møtet.
Utenom dette går livet sin gang her i Dhanora. Vi ber for dere alle der hjemme i Norge. Pandemien er ikke
helt over enda, men Gud har beskyttet, og bevart oss. Så vi er uendelig takknemlig til Han som bevarer oss,
og til dere som støtter oss, og ber for oss.
Hils alle.
Deres
Suman og Shasikant

Hei alle sammen.
Jeg synes det er gode nyheter når jeg hører at livet er på vei tilbake til normalen, og at barna begynner å
komme tilbake. Skolen fylles opp og livet går sin vante gang igjen.
Det er også fint å høre om bibelskole kurset de har satt i gang. Det er stadig nye mennesker som føyer seg inn
i arbeidet vi driver, og som fører til fremgang.
Jeg vil takke dere all for støtten dere gir oss, og ønske dere en god sommer.
Takk også for alle frimerker dere sender oss.
Sommer hilsen
Jan Henrik Normann

