Årsmelding 2021
Et tøft år lå bak da
fjorårets årsmelding
ble skrevet. Det
samme kan sies om
det år 2021 som nå
ligger bak oss.
Men likevel:
Lyspunktene er
mange:
Oppmuntrende
meldinger fra
arbeidet i India.
Bildet du ser her er
fra julefeiringa i
Bethel-kirka i
Rajapudi. Små og
store samla. For å
høre om Guds frelse.
Vår frelses høvding
Jesus Messias.
Oppmuntringer fra
våre mange norske
venner som står med
i arbeidet. I forbønn.
Og med gaver.
Pandemien har herjet
også i India. I
skrivende stund, så
registreres det en
forsiktig optimisme
blant våre arbeidende venner der. Sjøl om mye fortsatt er usikkert. De er
«mestere» i å feire. Det er en fryd å se det fargerike fellesskap de varter
opp med. Ikke minst i julefeiringa. Bildene fra de mange samlinger på ulike
steder har strømmet inn. Over alt ser vi små og store festkledte venner som
fryder seg i Guds frelse og i fellesskapet. Opptredener med rollespill og
sang og musikk og forkynnelse.
Det har vært innstramming fra myndighetenes side i forhold til pengeoverføring fra utlandet. Men Heart To Heart fikk godkjent fornyelse av
lisensen. Da med den endring at pengene formidles via Statsbanken i Dehli
før de så kanaliseres til mottaker. Det er tydelig at de indiske myndigheter
vil vite hva utenlandshelpa går til. Åssen pengene blir brukt.
Alle våre venner har også i dette året fått sin «faste» månedlige hjelp.

Det var vondt å høre at vår trofaste medarbeider
gjennom mange, mange år, Bibelkvinnen Rebecca,
fikk heimlov. Dattera hennes Chakra døde også.
Men mannen hennes og svigersønnen fortsetter i
tjenesten. Begge er tatt inn i Hjerte Til Hjerte«staben».
Nå som før formidles hjelp til pastorer og
forkynnere, til funksjonshemma, til fattige
familier og barn, til enker og etterlatte, til sjuke
og undertrykte, til medisinsk hjelp, til
vannforsyning, nye kirkebygg og til vedlikehold av
utstyr og bygg.
På bildene under: «Dette lille lyset mitt», julefeiring i landsbyen
Lingamparthi. Til høyre, HTH-leder sammen med pastorfamilien Anna Mani
og Pathi George Babu og barna deres Mary og Elijah.
ØKONOMI
Totale inntekter i 2021 var kr. 206 085,40 (Renter for 2021 ikke inkludert).
Til India-arbeidet er det sendt ut kr. 236 405,40. En stor del av midlene
som er sendt ut, er øremerket til hjelp også i 2022. Bokførte utgifter til drift
var på snaue kr. 21 538. Egenkapitalen er kr. 20 090,57.

MEDARBEIDERE
Styret i venneforetaket Hjerte Til Hjerte består av: Tor Marius Gauslaa, daglig leder. Hege Marie
Gauslaa Harring, kasserer, Magne Bue, styremedlem. Org.nr. 974 341 557.
Registrert i Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret og i Innsamlingskontrollen.
Adresse: Lofthus 6, 4790 Lillesand. Internett: www.hjertetilhjerte.no.
E-post: hjertetilhjerte@gmail.com. Giro: 2850 13 10389 Lillesands Sparebank. VIPPS 128178
Revisor: BDO AS. Org.nr. NO 993 606 650. Daglig leder i India: Pastor S. George Bob, "Heart To Heart
Welfare Association".

Nå som før, gjøres alt arbeid i Hjerte Til Hjerte her heime på dugnad. Alle utgifter
til administrasjon, utstyr etc. dekkes av de gaver som Anne Lise og jeg bidrar med.
Derfor:
Hver krone vi mottar fra deg som giver, formidles i sin heilhet til det gode formål.
Lillesand, 3.januar 2022

Med ønske om Herrens velsignelse fra Anne Lise og Tor Marius

Trygghet for ditt bidrag

