
 

 

Kjære alle venner og givere!  

 

Effi og familien er på besøk i Joy Care Center, Malik Nagar slummen, hvor de startet skole for 

3 år siden. Nå har skolen vært stengt i 1 år på grunn av Corona - pandemien. I dag blir det 

fest. Først er det undervisning i bibel, lovsang og bønn. Etterpå får alle mat, og denne 

gangen får barna nye klær også. 

I bakgrunner ser dere en hindu offerplass. Men barna og kvinnene her er veldig glad i å høre 

om Jesus, og mange har tatt imot det gode budskap. Siden det nå er ny nedstengning, kan 

det ikke bli åpen gudstjeneste. 

Effi og familien forkynner hver søndag og hele påsken på Facebook, og mange hører på. 

Den lille jenta som det er bilde av, var døende. Hun hadde nyresvikt, leversvikt og hun var 

helt oppsvulmet i kroppen. Hun kunne hverken spise eller gå.  Legene hadde gitt henne opp. 

Foreldrene som var hinduer, hadde hørt Effi på Facebook. De ringte til han, og Mary og Effi 

gikk og ba for henne. 

Nå er hun helt frisk, og familien er komt til tro på Jesus. Halleluja! 

Jes.53.4: Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte; Han er 

rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. 

Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår ble vi helbredet 

17.april skal vi ha basar på Malmheim Bedehus kl.14.00.  

Vi vet ikke om vi kan ha åpen basar ennå, men vi vil iallfall trekke gevinstene. 

Vi blir veldig glade hvis dere som ikke har fått kjøpt lodd kan ringe til Line tlf. 48151983, 

Marit Karin tlf.40202183 eller meg tlf.40605501. Så skal vi skrive dere i bøkene. Tusen takk 

for all støtte. Må Gud velsigne dere alle. 

Kjærlig hilsen Margunn Håland, for styret. 

Jenta som ble 

helbredet. 



 

 

NYHETSBREV APRIL  2021 

fra Effi 

 

God Påske til dere alle! 

Kjære alle venner som støtter oss i 

Norge! 

Vi hilser fra alle i menighetene her, 

Joy Care Center i slummen Malik Nagar og alle som tilhører skolen i Umred. 

Vi ber for dere og håper alle er friske, og har det bra i denne vanskelige tiden 

med Covid 19. 

I februar blomstret Covid 19 opp igjen i vårt område, og alt ble igjen nedstengt. 

Søndag 21. mars reiste lokale leger og sykepleiere ut til Malik Nagar slummen, 

de var i huset til Joy Care Center. De tok Covid test av alle, men ingen var 

positiv, Halleluja. Noen fikk Corona vaksine, andre fikk medisiner for andre 

sykdommer 

Vi kunne ikke være med der pga. at det var søndag og vi hadde gudstjeneste. 

Takk for at dere husker på oss i bønn. Effi har vært syk i vinter, men er nå frisk 

igjen, og kreftene er på vei tilbake. På grunn av nedstenging har vi ikke hatt 

mulighet til å ha åpne gudstjenester. Men Facebook er veldig bra, og vi når 

langt utover Umred. Vi har fått meldinger og telefon fra mange stater her i 

India, det er veldig inspirerende og oppmuntrende. 

Tusen takk for hjelpen med pengegaver, trofasthet og bønner. Vi er så 

takknemlig til Gud vår Far. 

 

Vennlig hilsen Effi & Mary med familie. 

 

Familien David 


