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Gruppen Narnia med sångaren Christian Liljegren, och Song Kids bjöd på härlig musik med
starka och talande texter under Faddergalan.

Lekplats i Kolkata
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FRÅN FÖRSAMLINGEN ARKEN

Ge Annorlunda Julgåvor i år!
Genom Arkens missionsarbete och fadderprogram får hundratals utsatta barn runtom i
världen regelbundet stöd och möjlighet till hälsovård, studier och i framtiden arbete och
försörjning. Kanske är du ute och letar julklappar just nu? Varför inte ge bort en ”Annorlunda julgåva” i år? En gåva som inte bara ger glädje för stunden utan som förändrar barnens
framtid! Här är några exempel på projekt som du kan ge till:
Flickhem i Katmandu Nepal - arbetet med att bygga detta center påbörjades i somras och
beräknas vara klart under våren 2017. Många flickor i Nepal riskerar att bli sålda till trafficking, bli kidnappade och bortgifta eftersom de lämnas ensamma på dagarna när deras
anhöriga arbetar långt från hemmet. Vi bygger ”Bethel Restoration Center” som skall bli en
trygg plats för fattiga och utsatta flickor att växa upp på. Idag bor 25 flickor i en lägenhet
och de ser verkligen fram emot att få flytta in i sitt nya hem.
Djurfarmen i Katmandu - startades för två år sen. Här finns grisar och bufflar med kalvar.
Mjölken säljs och ger en vinst som hjälper till att betala skolavgifterna för pojkarna på Arkens pojkhem. Djurfarmen ger också arbetstillfällen och inkomst till de äldre pojkarna. Man
har planer på att i framtiden starta ett eget mejeri.
Lekplats till utvecklingscentret i Kolkata Indien - snart är vårt utvecklingscenter för
flickor i Kolkata färdigt, men vi behöver göra i ordning hela tomten och bl a vill vi ge barnen en stor och härlig lekplats, basket- och volleybollplan.
Du kan läsa mer om Annorlunda Julgåva på hemsidan www.arken.org/mission.
Korten kostar inget, utan du hör av dig till Arkens missionsavdelning på telefon 08 588
84020 eller på e-post mission@arken.org för att beställa dem, sen ger du valfri gåva till
det projekt du själv valt. Kortet ger du sen till någon som julklapp, och berättar att personen nu är med och förvandlar barnens framtid. Vill du ha mer information om respektive
projekt finns det på hemsidan, och du kan också få en gratis informationsfolder från missionsavdelningen tillsammans med dina beställda kort.
Det finns också möjlighet att vara med och stödja Arkens arbete att sprida den bibliska helandetjänsten till flera olika länder. Några av de länder som pastor Linda Bergling kommer att besöka och undervisa i under 2017 är Nepal/Indien, Vitryssland och Israel. Du kan sätta in valfri
gåva på bankgiro 549 -7714, märk din gåva med namnet på det land du vill ge gåvan till.

En härlig Faddergalakväll

Genom videofilmer fick vi följa med barn i deras vardag i bl a Nepal, Indien och Filippinerna, och
se hur deras liv har förvandlats genom stödet från Arken. Kvällens insamling inbringade ca 130
000 kronor, bl a gav företaget Wioliv 50 000 kronor. Många gensvarade också till att bli fadder.
Gruppen Narnia spelade mycket musikaliskt njutbara låtar med starka Jesuscentrerade texter.
- Vår passion är att spela bombastisk rockmusik med ett himmelskt hopp och budskap, och i
synnerhet i den här tiden som vi lever i nu, ser vi att det är ett jättebehov. Det enda som håller i slutändan är Jesus Kristus, säger Narnias ledare Christian Liljegren.
Christian gav för ett par år sen ut soloalbumet ”Kraft” efter att ha frågat människor vilka
sånger som ger dem kraft i med- och motgång. Han sjöng några av dessa solo bl a Pelle
Karlssons ”Ett liv jag fått att leva”. I en tid då många tappat tron uppmuntrar oss Christian
med orden: ”Du har så många gåvor och talanger. Använd dem för Jesus och våga tro på en
framtid och ett förändrat Sverige genom Jesus!”
Under kvällen medverkade även Song Kids, syskonduon Agnes och Filippa Samuelsson med
sång och dans. De sjöng om att vara en riktig vän i vått och torrt, en riktig kompis som försöker
förstå, och om att vi är en familj som inget hellre vill än att leva tillsammans i trygghet och frihet.
Du kan se hela Faddergalan på https://www.youtube.com/watch?v=qUr4eY-Dc-c&t=4999s

Församlingen Arken, Energivägen 9, Box 134, S-196 23 Kungsängen SVERIGE

Nu bygger vi Bethel Restoration Center i
Katmandu Nepal. Tack för din gåva!

Funktionshindrade ungdomar och deras
anhöriga på läger i Vitryssland.

Kliniken på soptippen Lapu Lapu

Barnen på Talima Elementary School har glatt sig åt lekar, sång och bibelberättelser.
foto: Arkens arkiv

I juli månad hade alla skolbarn på Filippinerna något som man kallar för ”näringsmånaden”,
även barnen på förskolan på soptippen i Lapu Lapu deltog. Barnen lekte lekar som lärde dem
fördelarna med att äta frukter och grönsaker och vilken nytta dessa gör i deras kroppar. Under
året som gått har också över 200 barn och vuxna fått gratis stelkrampsvaccinationer på hälsokliniken. Klinikens arbete vill visa att Gud är en underbar Gud som älskar och bryr sig om sina
barn! Nyligen gjorde Aftonbladet ett reportage med Magdalena Graaf om klinikens arbete. Du
kan läsa mer på hennes blogg http://magdalenagraaf.se/kliniken-pa-fillippinerna-har-fyllt1-ar-och-resan-fortsatter/
Vill du vara med och hjälpa oss utveckla klinikerna i slumområdena Lapu Lapu och Inayawan? Vi behöver ca 10 000 kr/månad för att ha anställd utbildad personal och kunna ge
en eﬀektiv och säker vård till de allra fattigaste. Sätt in din gåva på bankgiro 549-7714,
märk inbetalningen “Klinik Filippinerna” eller maila oss på mission@arken.org om du vill
bli gruppfadder och ge en valfri summa varje månad.

KONTONUMMER
Sverige

Bankgiro 549-7714 eller till
Kontonr: 6903-823 455 718
Norge
Handelsbanken 9046.12.44180
Danmark Danske Bank reg.nr 9570
kontonummer 8984220
Finland Handelsbanken
Fi 81 3131 3001 1336 77
Inbetalning från utlandet till Handelsbanken i Sverige:
IBAN/Big:
SE 78 6000 0000 0001 0731 2468
Swift: HANDSESS

Bankgiro 900 - 1934
Swish 123 900 1934

Skolprojektet på ön Olango Filippinerna
Under ett halvårs tid (projektet avslutades i våras) har vi satsat på Talima Elementary School
på ön Olango där 25 undernärda barn genomgått ett program med hälsoundersökningar,
extra tillskott av näringsriktig mat tre gånger i veckan och speciella samlingar med bibelberättelser, undervisning och bön. Redan efter en månad kunde man se att barnen ökat
flera kilo i vikt. Vid projektets avslutning ser man att alla barn gått upp mellan 2-8,5 kilo i
vikt under dessa sex månader. Teamet som jobbat på skolan har också besökt alla barnens
familjer och många goda relationer har byggts. Flera familjer har kommit med i den nystartade församlingen på ön. Nu har vi gett klartecken att starta ett likadant halvårsprogram för
en ny grupp skolbarn.

Dagcentret i Ambala Indien
För 17 år sen byggde Arken ett flickhem i Ambala i norra Indien. På grund av ändrad
lagstiftning i Indien, har flickhemmet nu förändrats till att fungera som ett aktivitetscenter.
Resultatet har varit mycket positivt. Trettio flickor bor nu med sina anhöriga och kommer
enbart till centret efter skoltid. Här får de stöd att utveckla sina olika talanger genom praktisk och teoretisk undervisning i bl a matematik, naturvetenskap, engelska, musik, konst
och hantverk, data, matlagning, hälsa och hygien, idrott och gymnastik. Centret har fått
närmare kontakt med deras anhöriga och flickorna får en utbildning som i framtiden kan
ge dem arbete och försörjning.

Läger för funktionshindrade barn i Vitryssland

Tack vare Arkens faddrar får funktionshindrade barn och ungdomar och deras anhöriga
varje höst en alldeles speciell upplevelse som de kallar sin ”Sagolika vecka” – de får åka på
en veckas rekreation och läger till en fin anläggning med närhet till skog och sjö. Här kan
barnen njuta av utomhuslekar, grillkvällar, bad i sjön, de får träna sin kropp, äta god mat,
leka och pyssla och utvecklas i gemenskapen med andra. Föräldrarna, ofta ensamstående
mammor, får vila, avkoppling, möjlighet till samtal och utbyte med andra föräldrar. Eftersom de ofta vårdar sina funktionshindrade barn i hemmet dag och natt, är mötet med
andra vuxna oerhört värdefullt för dem.

Tack för ditt stöd till Arkens mission under 2016.
Vi önskar dig en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Reception 08-588 840 00

direkt missionsavd. 08-588 840 20

Använd gärna 90-kontot för gåvor till
projekten i Kolkata, Nepal och klinikerna
Lapu Lapu/Inayawan på Filippinerna.

KONFERENSER/SEMINARIER
JUL & NYÅR PÅ ARKEN
Julafton 24/12 kl 10.00 samling vid
julkrubban Arve & Rebecka Birkeland
Juldagen 25/12 10.30 Gunnar Bergling
Annandag Jul 26/12 10.30 Thorbjörn
Holst Larsen
Nyårsafton 31/12 kl 20.30 Nyårsfika
kl 22.00 Nyårsmöte med pastor Gunnar
Bergling

KONFERENS 27-29/1

Hans & Monica Augustsson från församlingen Josua i Gamleby

BIBELDAGAR 16-19/2

Anmälan till info@arken.org. Avgift.
Se mer information på www.arken.org

LOVSÅNGSKONFERENS 24-26/2
med Terese & Magnus Axelsson m fl

KONFERENS 23-26/3
med Patricia Bootsma

Mer information om möten finns på
www.arken.org kalender.
Följ Arkens live-sändningar på
www.youtube.com, Sök TVArken.

mission@arken.org

www.arken.org

