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“For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn den enbårne for
at hver den som tror på ham, ikke
skal gå fortapt, men ha evig liv.”
Johannes 3:16

Guds kjærlighet er ikke som den kjærligheten som
blir fremmet av mange i våre kulturer i dag, en
kjærlighet til det som er behagelig og til sitt eget
ego. Guds betingelsesløse kjærlighet er så sterk at
den drev Ham til å bane en vei til himmelen for hver
eneste synder. På denne veien kan man igjen bli
godtatt og elsket og få evig liv, uansett hvor ond man
måtte ha vært i menneskenes øyne.

"Brennende kjærlighet fører ikke regnskap
over hvor mye som gis, den bare gir."
Moder Teresa

Oppfordring
til å lese i
Bibelen
I kirken i
Niamey, med
de tilhørende
etniske
sentrene, har
Pastor Yacouba gjort det til et mål å fremme Bibellesning på enhver tenkelig måte og på alle de
nasjonale språkene. Barn, unge og voksne, menn og
kvinner blir oppfordret til å lese Guds ord så de selv
vet hva som står der. Pastor Yacouba bruker ofte
forskjellige små premier for å oppmuntre de som kan
svare på Bibel-spørsmålene. Det er barna som er
mest ivrige til å delta i slike konkurranser. Hver
søndag er det noen som vinner en premie som han
eller hun er veldig stolt over.
I disse usikre tidene er Guds Ord den eneste kilde til
sann visshet og fred.

Målet med Guds kjærlighet er fellesskap
Den siste måneden
har vi vært så heldige
å ha besøk fra USA.
De besøkende var
veldig interesserte i å
lære om muligheter
for samarbeid når det
gjelder Hosanna sitt
arbeid i dette landet.
I tillegg til å besøke
flere av Hosanna sine
prosjekter, deltok de
på bønnemøter, samt at de hjalp og oppmuntret
Hosanna sine medarbeidere.

Guds kjærlighet har frelse for øye
I måneden som gikk ble vi her i Niamey ved to
nyfrelstes bortgang minnet om hvordan det haster
med å nå ut med budskapet om frelse, og hvor
avgjørende dette budskapet er for den enkelte. Det
er virkelig et spørsmål om liv og død. To kvinner tok
imot frelsens gave bare noen få dager før de brått og
uventet døde. Alle ble fylt av ærefrykt til Gud siden
vi vet at de nok benyttet sin siste mulighet til denne
viktige avgjørelsen.
Vi er takknemlige for
ethvert bidrag til
evangelisering. De
nasjonale
medarbeiderne våre er
frimodige og drar til de
mest avsidesliggende
områdene i ørkenen.
Til høyre ser vi vår
kvinnelige Wodaaɓeevangelist idet hun
deler de gode
nyhetene med sine egne på deres eget språk.
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Landbruk
Det er tid for
innhøstning med alt det
det innebærer. Teamet
besøkte to landsbyer
hvor kvinnene var
travle med å høste
bønner. Bønnene
styrker kostholdet med
sine proteiner og gir
også ekstrainntekter for
familiene. Mennene høster hirse. De forbedrede
frøene vi har delt ut, har øket avlingene hos mange.
Ved dråpevanningsanlegget i Kollo er man
i første fase av å
forberede jorden for
sesongen. Målet er å
dyrke planter som kan
bli brukt i
ernæringsprogrammet
ved klinikken.

forretningsmenn som nesten dobler prisen når de
selger ut kornet på den dyreste tiden, og noen
ganger vil disse forretningsfolkene transportere
kornet ut av landsbyene slik at det ikke finnes lokal
mat når nøden er på det verste.

Brønnboring
To brønner ble
fullført denne
måneden. Disse
gir rent vann til
sirka 1600
mennesker, noe
som gir dem
både glede og
bedre helse.

Forandret landsby – forandret miljø

Kornbankene
Til sammen har
Alpensolar finansiert 33
kornbanker i like mange
avsides-liggende
landsbyer. Ved et
oppfølgingsbesøk
oppdaget man at 12 av
disse var ødelagte eller
skadede. Fire var
ødelagte av flom i
regntiden. Formålet med
kornbankene er å gi mat
til en overkommelig pris
i den vanskeligste tiden,
det vil si fra fjorårets avling tar slutt til innhøstningen
kan begynne. De som har en kornbank i nærheten,
kan kjøpe billig overskuddskorn fra fjorårets avling.
Uten kornbanken ville bøndene ha solgt til

Lederen av den siste gruppen som kom fra Amerika
har vært med og boret brønn i denne landsbyen
tidligere. Nå dro de tilbake for å sjekke hvordan
oppfølgingen hadde vært. De lokale medarbeiderne
hadde montert pumpe og fått denne til å fungere.
Landsbyens folk uttrykte sin takknemlighet og
fortalte hvordan det rene vannet fra brønnen hadde
forandret livene deres.
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Distriktshelseprogrammet

Sy-senteret i Maradi

Tilsammen 150 myggnett
har blitt delte ut til gravide
og ammende i 3 forskjellige
landsbyer. Sammen med
helseinformasjonen som
ble gitt, vil disse helt sikkert
redusere antallet
malariatilfeller som så ofte
er uhyggelig alvorlige.

En ny klasse med 45
kvinner har startet på
Hosanna sitt sy-senter i
Maradi. Alle sammen er
analfabeter, så der er et
stort behov for
alfabetiseringslærer.

Klinikken på Kollo

Håpets Senter - Maradi

Det ble født trillinger
på klinikken denne
måneden. Moren,
som hadde gått til
svangerskapskontroll
på klinikken, kom
også tilbake etter
fødselen. Hun kom
ikke bare for
helsesjekk og
vaksinasjon, men
også for å få mat til seg selv og melk til trillingene
sine. Fattigdommen er reell og klinikken tar imot
mange underernærte barn. Vi er takknemlige til de
forskjellige organisasjonene som gjør det mulig å nå
ut med hjelp til slike.

Statsministerens
rådgiver besøkte
senteret og hadde
med seg en større
gave av stoff til de
funksjonshemmede
kvinnene på
senteret.

Alle de funksjonshemmede kvinnene på Håpets
Senter nyter godt av leseopplæringen man har
startet for dem. Det er Pastor Souleymanes kone
som underviser. Hun er lærer av yrke.
For mer informasjon: www.hosannasahel.org eller www.his-deutschland.de
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Takk

Be

• Gjennom to
gaver - en fra
Helfende Hände
og en fra en
privat giver - har
lagerrommet
ved det nye
kontoret blitt
fullført. Dette vil frigjøre de rommene som
skal brukes til det nye TV-studioet.
• Vi er takknemlige for
en god tid med
gjestene fra Amerika,
for deres tjenende
holdning og deres
bønner i forskjellige
situasjoner.

• For en gruppe på 3 som skal komme fra
Tyskland for å ominnrede deler av
kontorbygningen for det nye TV-studioet.
• Om at konteineren med utstyr til det nye TVstudioet må komme trygt fram.
• Om at folk må bli vare for ånden og villige til å
forstå hvordan det haster å forkynne
evangeliet i dette landet.
• For beskyttelse og visdom, spesielt for
utenlandske misjonærer som jobber i utrygge
områder i landet.
• For familier som har problemer med å
skaffe skolemateriell til barna sine.
• For medarbeiderne om at de må bli
beskyttet mot sykdom og at de som er syke
må få snarlig bedring.
• For ofrene etter flommen, om at det må
komme inn nok penger til å hjelpe dem.

• Etter mye bønn har
det kommet inn nok
penger til å fullføre
huset til mannen
som jobber som vakt
og evangelist i
Sarando.
• For gode rapporter
og vitnesbyrd om
hvordan Gud
berører menneskers
liv både i Niamey og
andre landsdeler
gjennom Radio og
TV-arbeidet. På
bildet ser vi Pastor
Souleymane i aksjon
på en radiostasjon i
Maradi.

Takk skal dere ha for at dere
står med oss og støtter oss i
arbeidet her i Niger.
Må Herren fortsatt velsigne
dere.
Hosanna-teamet i Niger
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