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Kära Vänner och Understödjare!
Liten bykyrka i Indien
Fyra mil ifrån Blindskolan i Cooch Behar i Västbengalen
som stiftelsen stöder ligger en liten kyrka i byn Chapatali i
utkanten av staden Alipurduar. Därifrån är det bara 4-5 mil
till gränsen mot Bhutan. Under hösten fick vi veta att den
lilla kyrkan behövde repareras. Så här såg kyrkan då ut.
Man bad
Stiftelsen
Brödet om
hjälp med
15 000 kr.
Styrelsen
beviljade
bidraget i
oktober och
renoveringen satte
igång. Nedre delen av väggarna göts i cement och till övre delen valde
man att använda korrugerad plåt, som står emot väder och
vind bättre än flätad bambu. Den lilla kyrkan blev snabbt
klar och vid invigningen som skedde på själva julaftonen
den 24 december 2018 såg kyrkan ut så här.
Glädjen var stor. I samband med invigningen
kunde man dela ut en
bibel till varje familj. I
Indien som har en befolkning på 1,339 miljarder människor (2017)
talas mer än 30 olika
språk. I Västbengalen
talas bengali. Bland
stamfolket i Chapatali
får de unga lära sig läsa
och skriva. Även en del
medelålders kan men
sällan äldre personer.
Av Indiens befolkning
är 80,5 % hinduer, 13,4 % muslimer och endast 2,3 % kristna. Ingen statsreligion finns men sedan Narendra Modi och
hans parti BJP kom till makten år 2014 gynnas hinduer alltmer framför övriga.

Här ses ledaren för den Lutherska kyrkan i Alipurduar
distrikt vid invigningen överräcka biblar. Två gånger i
veckan sköter en evangelist kyrkans verksamhet och en
gång i månaden kommer prästen hit och håller gudstjänst.
Pengarna för kyrkbygget
räckte även till att bygga
en fristående toalett, vilken
är till nytta för både kyrkobesökarna och dem som
bor nära kyrkan. Här gläntar Svetlana på dörren ditin. I Indien är det inte så
vanligt med en toalettstol
utan man sitter på huk över
ett gjutet hål i golvet. Det
är tyvärr fortfarande
många som inte har
tillgång till en toalett.
Vår blindskola öppnade efter jul- och nyårsuppehållet
redan den 2 januari. Det är mycket som eleverna måste
lära sig innan examensproven startar om ett par månader.
Välkommen till stiftelsens gudstjänster i Gustaf
Adolfskyrkan, Stockholm, kl 16 följande söndagar:
17/2, 17/3, 21/4, 19/5 och 9/6 med kaffegemenskap
efteråt.
Gå gärna in på hemsidan www.stiftelsenbrodet.se
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