
HÄNDELSE

INDIEN



Indien

Giftigt blekmedel sipprar ut i 
vattnet under bomullsprocessen. 
Brunnen i er by förorenas och måste 
grävas igen. 

– 1 brunn



Indien

Frivilligorganisationer och kyrkor 
utomlands har tillsammans samlat 
in pengar till en ny brunn i er byn.

+ 1 brunn



Indien

Den statliga skolan i er by tvingas 
stänga pga korruption.

– 1 skola



Indien

Ett av barnen i er by förlorar sina 
föräldrar. Som tur är får hon plats på 
ett av kyrkans skol- och barnhem 
som drivs med hjälp av EFS eget 
fadderbarnsprogram. 

+ 1 skola, om landet där skolan 
byggs har en kyrka



Indien

Barn i Sverige samlar in pengar via 
BIAL (Barn I Alla Länder) som går till 
skolbygge i er byn. 

+ 1 skola



Indien

Skolan i er by får ekonomiska 
problem och kan inte betala lön till 
lärarna. Skolan tvingas stänga.

– 1 skola



Indien

Kristna i Indien förföljs och kyrkan 
måste ”gå under jorden”. Kyrkan i er 
by bränns ner.

– 1 kyrka



Indien

Väckelse utbryter i området och ni 
får bygga en ny kyrka.

+ 1 kyrka



Indien

Läkarmissionen skickar pengar och 
personal till ett nytt sjukhus.

+ 1 sjukhus



Indien

Den rika överklassen i området vill 
ha ett ”ordentligt” sjukhus och ber 
er kyrka att starta ett nytt sjukhus, 
som de finansierar.

+ 1 sjukhus, om landet där sjuk-
huset byggs redan har en kyrka



Indien

Vid en av de stora hindufestivalerna 
börjar en stor brand härja. Ert när-
maste sjukhus brinner ner.

– 1 sjukhus



Indien

Den Indiska staten börjar granska 
kvalitén på sjukvården i staden och 
upptäcker att det kristna sjukhu-
set håller bästa kvalité. Därför ger 
staten kyrkan i ansvar att starta nya 
sjukhus med hjälp av statliga medel.

+ 2 sjukhus, om länderna där 
sjukhusen byggs redan har en 
kyrka



Indien

Den nya indiska regeringen har 
bestämt att satsa mer på sjukvården 
i landet och ger därför regionen 
pengar till ett nytt sjukhus. 

+ 1 sjukhus



Indien

Befolkningen i området har på fem 
år fördubblats tack vare många nya 
arbetstillfällen inom industrin och 
IT-branchen. Detta har till följd att 
vattnet håller på att ta slut. Den in-
diska staten går därför in och gräver 
två nya brunnar. 

+ 2 brunnar



Indien

Det är goda år för bönderna och 
jordbruket breder ut sig på nytt 
i området. Utvecklingen av be-
vattning går framåt och de nya 
metoderna innebär att fler brunnar 
behövs. Kyrkor i Sverige och Tysk-
land har gått samman och gräver 
nya brunnar. Bland annat en i er by.

+ 2 brunnar


