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Årsmelding 2019

Jeg bodde sammen med disse barna i kirka i Rajapudi under besøket i mars 2019.
I skrivende stund – er det bare dager til jeg drar dit igjen. Nok en gang for å
besøke våre venner og de mange forsamlinger i Andhra Pradesh i India.
Timene flykter så hurtig, aldri de kommer igjen, skreiv salige T.B. Barrat. Velkjent
strofe fra sangskattene i våre kristne forsamlinger.
I årsmelding-sammenheng kan vi gjerne synge at årene flykter så hurtig…!
Godt er det å se tilbake på alt det positive som har skjedd i Hjerte Til Hjertearbeidet også i 2019. Først og fremst dette at vi har fått midler nok til å
opprettholde aktiviteten blant og for våre venner i India. Igjen må jeg tenke på
misjonspionerens utsagn om at «Guds arbeid, drevet på Guds måte – aldri vil
mangle Guds underhold.»
Takk til dere trofaste venner – for hver ei krone dere har sendt! Uten dere kunne
vi ikke ha arbeidet slik vi gjør.
En gripende henvendelse på slutten av året: -Jeg gir så lite at du trenger ikke
koste ut noe på tilbakemeldinger (porto etc.) til meg, skreiv ho. Jeg forsikra
vedkommende: -Hver ei krone vi får, er hellig. Og behandles deretter. Du skal
fortsatt få tilbakemeldingene!
Også i 2019 besøkte jeg, og bodde hos, vennene og medarbeiderne våre i India.
Nok en gang ble jeg «smitta» av deres frelsesfryd. Gledet meg over de åpne
hjertene, de skinnende øyne og de lyttende ører. Midt i fattigdom og
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prøvelser av ulikt slag. Gjennom heile året har vi hver måned hjulpet våre
«faste» medarbeidere der - med økonomisk støtte, 4000 indiske rupies pr.
måned. Nå tilsvarende nesten 500 kroner pr.måned.
Vi har også tatt inn en ny medarbeider, Kundla John Reddy (bildet),
etter at pastor Ananda Sekhar har fått lønnet arbeid. Vi takker ham for
trofast innsats gjennom mange år! Har dessuten knyttet til oss fire
nye på «non-regular» basis. De fire får halvparten av ordinær
månedshjelp. Hadde vi hatt fleire midler til rådighet, ville vi ha utvida
staben ytterligere. For stadig vekk lyder bønnen: Gi oss midler – så
skal vi gjøre jobben med å spre Evangeliet!
Arbeidet i India skjer som før: Noen ganger opptog med sang og tromme gjennom
landsbyen. Det inviteres til Gudstjenester, møter og stevner. Fargerike samlinger
med taler, undervisning og sang. Alltid etterfulgt av bespisning for liten og stor.
Søndagsskolearbeid – en opplevelse å være blant dem. Engasjementet er stort og
ekte. Vi husker Mesterens invitasjon: -La de små barna komme til meg, og hindre
dem ikke!
Våre medarbeidere formidler hjelp til funksjonshemma, til fattige familier og
barn. Til enker og etterlatte. Til sjuke og undertrykte. Til medisinsk hjelp. Til
vannforsyning. Til vedlikehold, reparasjon og utstyr av og i kirkebygg.
I arbeidsrapportene deres beskrives det åssen de møter og hjelper
enkeltpersoner. Mennesker som kommer til Troen og som søker ly i Guds frelse.
Som får hjelp i kriser, ved vonde hendelser, ved ulykke, i sjukdom og ved død.
Gjennom året 2019 ble det sendt ut fire Vennebrev til givere her heime.
Vennebrevet blir også lagt ut «på nettet». Her kvitteres det (med givers initialer)
for innkomne gaver. Dermed kan giveren se, og få bekrefta, at gaven er behørig
mottatt og registrert.
En ekstra takk, også denne gang, Bingoklubben i Olav Trygvasons vei i
Kristiansand! Takk også for stor gave fra Lillesand Baptistmenighet (Betel). Og
fra alle dere andre som bidrar. Igjen: HVER eineste krone er hellig! Og behandles
og brukes deretter! Takk igjen også til Lillesands Sparebank for glimrende
service!
Som nevnt innledningsvis: Årene flykter så hurtig! Undertegna er ingen ungdom.
Men er glad for å ha både helse og tro til å møte det nye driftsåret.
Hvis alt går som tenkt, drar jeg til India igjen 12. mars.
Da med samme ærend som før: Å møte vennene våre der!
I årsmeldinga opplyses det også om inntekten (kr 271 440), om hva som er sendt
India (kr 216 391), og om styrket egenkapital (kr 33 000) med tanke på det nye
året. Regnskapet er revidert og godkjent av revisorfirmaet BDO, og godkjent i
Brønnøysund-registeret.
Mer blir det ikke plass til nå. Men i neste Vennebrev finner du kvitteringsliste fra
og med 1.november i fjor og framover. Og rapport fra årets reise.
Trygghet for ditt bidrag
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