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Trenger vi flere kirkesamfunn?
Den norske kirkes vedtak av liturgi for 
samkjønnet ekteskap har gjort at mange har 
meldt seg ut eller vil melde seg ut av kirken. 
Vi kan lese om folk som blir uten kirketilhø-
righet etter et langt liv og stort engasjement 
i Den norske kirke. Jeg har stor respekt for 
dem som finner det vanskelig å fortsette 
og være med i en kirke der de kjenner seg 
fremmede. Vi må alle ta stilling til hvor vi 
tror vi best kan ivareta vårt engasjement for 
Guds kirke på jord og hente frimodighet til 
å være der.

Den frustrasjon som mange har i denne 
forbindelse har ført til at det har blitt og 
blir dannet flere nye kirker og nettverk av 
forsamlinger som er en slags «kirker». Da 
spør jeg: trenger vi flere kirkesamfunn bygd 
på luthersk grunn i Norge? Mitt svar er et 
frimodig: NEI!  For egen del har jeg valgt å 
bli i kirken min, men om jeg skulle gå ut, 
ville det vært helt naturlig å gå til ett av de 
to tradisjonsrike lutherske kirkesamfun-
nene, Frikirken eller DELK. Ikke begriper 

jeg at det ikke er et naturlig valg for fler.
HimalPartner er en av de sju organisasjone-
ne som samarbeider med Den norske kirke 
i Samarbeidsråd for menighet og misjon 
(SMM). Det fellesskapet har vi ingen planer 
om å forlate. Samtidig er det interessant å 
se at vi er en organisasjon der mange av de 
mest engasjerte og toneangivende er baptis-
ter, pinsevenner, metodister og adventister. 
Det er misjon og utvikling i Himalaya som 
samler oss. For å nå våre mål der, deler vi 
Guds ord sammen, vi ber sammen, vi gleder 
oss og sørger sammen. Guds Rike er vikti-
gere enn at vi må stå sammen om alt. 

Samtidig lukker vi ikke øynene for at det 
for noen kan bli for smertefullt å bli i kirken 
der de har hatt sitt hjem hele livet. Men 
trenger de å «starte sitt eget» og dele opp 
Kristi kropp enda mer? Jesus ba til sin  
Himmelske Far om mer enhet.

Terje Holmedahl
Redaktør

Terje Holmedahl,
Redaktør

LEDER

De siste ukene har vært fylt av alle de 
praktiske ting som må gjøres før man flyt-
ter. Vaksiner som må tas, papirer som må 
fylles ut og kofferter som må pakkes. Det 
har også vært en følelsesmessig krevende 
periode med avskjed med familie og venner. 

Sammen har vi byttet by noen ganger og 
land én gang men dette blir første gangen 
vi bytter verdensdel. Vi er vant til å ha fa-
milie og venner langt borte, men avstanden 
blir tross alt lenger nå. Gøteborg, der vi 
har bodd størstedelen av de siste 11 årene, 
har aldri føltes så hjemme som den gjør nå. 
Alle disse tingene er dog nødvendige for at 
vi skal kunne begynne på neste kapittel av 
livet vårt. Å flytte til Nepal for å jobbe med 
misjon er noe som vi begge har drømt om 
og lengtet etter lenge. Vi er takknemlige og 
forventningsfulle over å få mulighet til å 
gjøre dette i samarbeid med HimalPartner.  

I november var vi på besøk i Nepal og 
fikk møte noen av våre fremtidige kolleger 
på Kathmandu University og i United Mis-
sion to Nepal. Vi fikk også se leiligheten 

der vi skal bo. Dette gjør så klart at det blir 
lettere å se for seg livet i Kathmandu og nå 
gleder vi oss veldig til å komme i gang. 

Om bare få dager setter vi oss på et fly på 
vei til Nepal. Et nytt kapittel med nye gleder 
og nye utfordringer starter. Vi takker Gud 
for at denne muligheten har åpnet seg. 

Vær gjerne med og be for oss nå i etable-
ringsfasen, med språkstudier, nye jobber 
og en ny sosial sammenheng. 

Hilsen Ellen og Calle 

Ellen og Calle Wahlström reiser til Nepal som 
HimalPartners utsendinger den 9. april. Sunn-
møringen Ellen skal jobbe med mental helse 
innenfor United Mission to Nepal sine prosjekt, 
mens Calle fra Sverige skal arbeide i «Kraft-
verk og samfunn», med partner Kathmandu 
University.

Kjære leser

Vi gleder oss
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VI TAKKER OG BER FOR…
• Vi ber for Ellen og Calle Wahlström, som reiser 

til Nepal for en fireårsperiode i disse dager.
• Vi ber for arbeidet med å gi nepalere 

arbeidsmuligheter og bærekraftig utvikling.
• Vi takker og ber for Jiwan Subedi, en kristen 

leder som står sentralt i demokratiutvikling  
og næringslivsutviklingen i Nepal.

• Vi ber for «Håpets senter», for de 
funksjonshemmede som daglig er på 
dagsenteret og for lederen Tulsa Sharma.

• Vi takker og ber for Line Konstali som er ansatt 
som ny informasjons- og innsamlingsleder  
i HimalPartner

• Vi takker og ber for Okhaldhunga sykehus, for 
alle som får god behandling og nestekjærlighet 
der, så vel som det håp som skapes ved at dette 
moderne sykehuset ligger der.

• Vi ber for ECEC, at arbeidet for å oppruste 
lærerutdanningen kan gi tryggere oppveksvilkår 
og en bedre skolehverdag for de små i Nepal.

• Vi takker og ber for arbeidet med 
foreldreveiledningsprogrammet ICDP som  
nå også er kommet godt i gang i Kina.

• Vi ber for arbeidet med å legge opp en god 
strategi for neste fireårsperiode.

• Vi ber for Sommerstevnet i Fredrikstad i juli,  
at det må bli til stor velsignelse. 

INNHOLD
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Disse planlagte strømutkoblingene, kalt 
“loadshedding”, har vært en del av da-
gliglivet til folk i Nepal i flere tiår. Strøm-
men ble koblet ut i en bydel eller ett 
område av gangen. Butikker og mindre 
bedrifter måtte ty til dyre, eksosstinkende 
diesel-generatorer eller holde stengt mye 
av døgnet. Anita Shrestha, som driver 
frisørsalongen sier til nyhetsbyrået AFP at 
driften måtte avpasses til når de fikk strøm. 
“Kundene pleide å ringe og høre om vi 
hadde strøm,” sier hun.

Livet er blitt enklere
Jiwan Subedi som besøkte Norge i februar 
gjorde oss oppmerksom på denne store 
forandringen i livet for folk flest i Nepal. 
Han pekte på noen omorganiseringer i 
statsadministrasjonen som en viktig årsak. 
Samtidig er det flere ting som har samvirket 
til at livet nå er blitt noe enklere for folk.

Den store forandringen kom da Kulman 
Ghising ble utnevnt som øverste leder for 
Nepal Electricity Authority (NEA) i sep-
tember 2016. Han omplasserte 2400  

ansatte i NEA. Flertallet av dem hadde  
ansvaret for å lese av strømmålere og  
jobbet direkte i kontakt med kundene,  
med gode muligheter til å tjene litt ekstra. 
Samtidig skjedde en omfattende utrensk- 
ning av korrupte ledere både i NEA og  
i Energiministeriet.

Loadshedding, på det verste opp til 
16 timers planlagt strømkutt i døgnet i 
tørketiden, er på det nærmeste avviklet i de 
tre største byene i landet og redusert til to 
timer i andre byer og tettsteder.

– Da jeg ble utnevnt satte jeg som et 
mål at i alle fall Katmandu skulle være 
kvitt strømutkoblingene, sa Ghising til 
AFP. Samtidig opplevde jeg at situasjonen 
hadde vært så ille og det var lett å love 
forbedringer.

Stor etterspørsel
Etterspørselen har lenge vært mange 
ganger det som kunne produseres i Nepal. 
Kraftindustrien har ikke fått investeringer 
og kraftsituasjonen generelt har vært dårlig 
og lite effektiv. Dette har gått hardt ut 

over industrien i landet. I en tid da landet 
skulle reise seg etter tiår med lammende 
konflikter, politisk uro og borgerkrig, ble 
utenlandske investorer skremt vekk av 
energisituasjonen.

Tok viktige grep

Ghising tok noen svært viktige grep da han 
tok over som sjef for strømsituasjonen i 
Nepal. Både Jiwan Subedi og AFP-artikkelen 
peker på at han avskaffet en forskjellsbehan-
dling som hadde utviklet seg. Det var innført 
en politikk som skulle favorisere rundt tjue 
av de aller største industribedriftene i landet, 
slik at de fikk 24 timers tilgang på elek-

trisitet. Gjennom årene var det mange flere 
som gjennom korrupsjon hadde skaffet seg 
de samme fordelene. Det førte til økt belast-
ning på systemet og gikk ut over folk flest.

Opprustning
Et annet viktig tiltak var at kraftstasjoner 
som hadde redusert produksjon eller var 
ute av drift på grunn av manglende vedlike-
hold, ble rustet opp og satt i drift. Samtidig 
var det en motivasjonskampanje for å få 
folk til å utnytte den tiden da etterspørse-
len ikke var så stor til pumping av vann og 
andre aktiviteter som ikke er avhengig av en 
bestemt tid.

Interessant nok påpeker AFP at Ghising 
har «partiboka» i orden og at det er enda et 
suksesskriterium for å bekjempe vanstell og 
korrupsjon. I likhet med både statsminis-
teren, energiministeren og finansministeren 
tilhører han Maoistpartiet.

Indias rolle
Ranjit Rae har vært Indias ambassadør til 
Nepal de siste tre årene. På sin avskjeds-
mottakelse nylig sa han at “New Delhi ikke 
har fått den anerkjennelsen som tilkommer 
dem for å ha fått en slutt på loadshedding”, 
skriver Kathmandu Post. Han mente at 
Kulman Gishing, den nye lederen for Nepal 
Elctricity Authority (NEA) får all ære. I 
det siste har India gjort anstrengelser for 
å legge til rette for import av strøm fra 

India. Importen av strøm er økt fra 250 
MW i 2015 til 400 MW i 2016, takket være 
en ny overføringslinje. Enda en linje vil bli 
fullført dette året. Import av strøm fra India 
er et midlertidig tiltak. Den dagen Nepal 
produserer mer enn de selv trenger, kan de 
samme linjene brukes til å eksportere strøm 
til India. 

En talsmann for NEA uttrykker stor 
tilfredshet med strømtilførselen fra India: 
“I tørketiden hadde det ikke vært mulig å 
tilby 24-timers elektrisitet i Nepal uten den 
overføringslinjen som nå er åpnet.»

Baksiden ved den indiske energien er at 
den produseres i stor grad av forurensende 
kullkraftverk, og bruk av den øker dermed 
den jevne nepalers gjennomsnittlige CO2-
forbruk.

Utbygging pågår
En annen grunn til at strømrasjonering 
nå er praktisk talt en saga blott, er at flere 
pågående kraftutbygginger i Nepal vil bli 
fullført i løpet av de nærmeste måneder. 
Det dreier seg ikke bare om kraftutbyggin-
ger, men også tilhørende overføringslinjer. 
Dessuten må fordelingsnettet styrkes, slik 
at det høye krafttapet i overbelastede linjer 
og transformatorer kan reduseres. 

Etter hvert vil det være overføringslinjer 
som kan transportere strøm “på kryss og 
tvers”, alt etter hvor etterspørselen er og 
hvor produksjonen kan skje. Arbeidet med 

utbygging av nye kraftstasjoner og forst-
erkning av kapasiteten på overføringslin-
jene vil fortsette.  

Strømsituasjonen er  
ikke under kontroll
Kulman Ghising får æren for å ha slått 
på lyset for de mørklagte gatene i Nepal. 
Nyhetsbyrået AFP skriver at det fortsatt 
gjenstår mye før de med sikkerhet kan si at 
strømsituasjonen i Nepal er under kon-
troll. Med sine mange fjell, fosser og elver 
skulle Nepal være et kjempestort energi-
produserende kraft-hus. Teoretisk anslås 
at landet ville kunne produsere 83.000 
megawatt. I dag er mindre enn 2 prosent 
utbygd. Mange mindre, private prosjekter 
som allerede er under arbeid, ventes å bli 
fullført I løpet av 2017.  Muligens kan også 
et stort NEA-eiet kraftverk bli ferdig etter 
å ha vært under bygging i årevis.  Flere 
megaprosjekter med utenlandsk finansier-
ing har lenge ligget på vent. Hvis politik-
erne gjør jobben sin, kan en snart begynne 
å tenke på eksport av elektrisitet fra Nepal 
istedenfor import.

Frisøren i Katmandu er ikke så sikker på 
at den stabile strømtilførselen i salongen 
hennes er kommet for å bli. Regjeringer 
kommer og går. - Det vil ikke forundre 
verken meg eller de fleste jeg kjenner om 
det blir nye strømutkoblinger med en ny 
regjering, sier Anita Shrestha.

Ghising slo på lyset
Lyden av hårtørkere kan høres gjennom hele arbeidsdagen  

i frisørsalongen “Blush Beauty Point” i Katmandu. Fram til sist høst stilnet 
de med jevne mellomrom på grunn av strømutkobling. (Foto: Pål Brenne)  

TEKST: TERJE HOLMEDAHL 

Andikhola-utbyggingen  
Foto: Terje Landro

Foto: Peter Grubyi
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Kulman Ghising. Skjermdump  
fra The Himalayan Times.
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Entreprenørskap, ikke veldedighet
Nepaleren Jiwan Subedi (38) er opptatt av å utvikle landet sitt. Det skjer ikke 

gjennom hjelp og milde gaver fra utlandet, men ved å legge til rette for  
å skape arbeidsplasser, sier statsviteren. Foto: Terje Holmedahl.

TEKST: TERJE HOLMEDAH

N epal er ett av verdens fattigste land. 
I ti år herjet borgerkrigen før det ble 

våpenhvile i 2006. I 2015 ble landet rammet 
av det verste jordskjelvet på åtti år, men de 
som har makt, tenker ofte mer på seg selv 
og hvordan de fremstår enn på folket og 
landet sitt. 

– Hvis du fikk en regjeringsposisjon,  
hva ville du gjøre?

– Det er spesielt på tre områder jeg ville 
sette inn tiltak for å fremme utvikling. Jeg ville 
jobbe aktivt for å stimulere folk til å skape nye 
arbeidsplasser. Korrupsjon skulle bekjempes 
med alle midler, og tiltak skulle settes inn for 
å få opp eksporten. I dag importerer Nepal 
for mer enn ti ganger så mye som den sam-
lede eksportverdien.

Veldedighet - verdighet
Jiwan Subedi besøkte Norge i februar i forbin-
delse med MisjonsUKA i Oslo Bispedømme, 
der HimalPartners arbeid var i fokus dette 

året. Overskriften over uka var «Entrepre-
nørskap – fra veldedighet til verdighet». 
Hensikten med uka var inspirasjon, refleksjon 
og kompetanseutvikling for misjon i en ny tid.

Han har vokst opp i en familie der misjon 
og entreprenørskap gikk hånd i hånd. Faren 
drev med helsearbeid og salg av medisiner. 
Han var også opptatt av å dele sin kristne tro 
og etablerte flere kirker i Vest-Nepal der de 
bodde. I dag er faren pastor og en av lederne 
i et nettverk på femten menigheter. Jiwan har 
sine oppgaver her og er aktiv i Emmanuel-
kirken i Lalitpur, utenfor Katmandu. 

Han har sitt daglige virke som politisk 
rådgiver på EU sitt kontor i Katmandu.

Tilfeldighet eller «Gudfeldighet»?
– Hva gjorde at du valgte å studere  
statsvitenskap?

Han smiler og sier det var en tilfeldighet. 
Det var to åpne bachelor-studier på universi-
tetet, ett av dem var statsvitenskap.

– Uten at jeg visste det hadde kameraten 
meldt meg opp, sier han.

I ettertid ser han at Gud hadde en finger 
med her, for denne karriereveien har vært 
viktig for Jiwan som en kristen samfunnsbyg-
ger og menneskerettsforkjemper i Nepal.

Arbeidsutvandring er et problem
I løpet av Misjonsuka løftet han flere 
ganger fram arbeidsutvandring som et stort 
problem for Nepal. Mange som ikke ser 
noen fremtid i landet reiser til Midtøsten 
eller Malaysia. Hver fjerde familie er repre-
sentert i statistikken som viser at mer enn 
1.000 arbeidere forlater Nepal hver dag. 
De blir ikke rike; bare 28 prosent av det de 
tjener blir spart for å sendes hjem til fami-
lien. Resten går med til å overleve og til å 
betale tilbake gjeld de pådro seg for å reise. 
Hvis flere av disse kunne fått motivasjon og 
kunnskap til å starte en liten bedrift, ville 
både de selv og familien hatt et mye bedre 

liv. Samtidig ville de vært med på å utvikle 
sitt eget samfunn.

Hans Nielsen Hauge
Jiwan ble fasinert av å høre historiene om 
Hans Nielsen Hauge under sitt norgesopp-
hold. I Nepal er det bare de kristne som har et 
fellesskap der de møtes hver uke og der folk 
har en gjensidig tillit til hverandre. Dette er 
et godt grunnlag for å skape arbeidsplasser 
sammen. Det å ha eierskap til egen arbeids-
plass bidrar også til å bekjempe korrupsjon. 
De har en egeninteresse av at ikke inntjenin-
gen skal «lekke» til personer lokalt og sentralt 
som er i maktposisjon. Jiwan løfter fram dette 
i kontrast til en del lokale frivillige organisa-
sjoner, som disponerer ressurser de mottar 
fra utlandet og som derfor ikke nødvendigvis 
er like opptatt av forvaltningen.

Nytt HimalPartner-program
HimalPartner håper å kunne dra nytte av 
hans kompetanse i forbindelse med etable-
ring av et nytt program som nå etableres, 
som skal gi støtte til små bedrifter og entre-
prenører. Dette vil han gjøre som et oppdrag 
ved siden av sin stilling som politisk rådgiver 
på EU sitt representasjonskontor i Nepal.

– Er det vanskelig å opprette en 
bedrift i Nepal?
– Nei, myndighetene ønsker å oppmun-
tre til det. Nå stiller de strengere krav til 
frivillige organisasjoner, NGOs. En del 
av dem er blitt beskyldt for å drive med 
«dollar-farming» eller «Euro-farming». 
Det henspiller på penger utenfra som folk 
forvalter. Noen har gode og ideelle hensik-
ter, men en del er mest opptatt av hvordan 
de selv kan tjene mest mulig. Derfor stilles 
det nå mye strengere krav til NGOene, 
mens det å få registrert en bedrift er en-
klere. De får gjerne større spillerom, både 
geografisk og med hensyn til hva de kan 
produsere eller tilby.

– Hva er entreprenørskap?
– Det er å finne muligheter i et problem-
kompleks, sier Jiwan. Problemer har Nepal 
mer enn nok av og der gis mange mulighe-
ter for den som ønsker å finne løsninger. 
Jeg tenker at det dreier seg om å aktivere 
talenter og mobilisere lokale ressurser. 
Kreativitet, innovasjon og hardt arbeid er 
det som skal til for å skape noe mer enn 
bare å få endene til å møtes i egen familie.

Entreprenørskap genererer arbeids-

plasser og reduserer fattigdom. Det er 
også veien bort fra eksporten av ufaglært 
arbeidskraft, som vi har så altfor mye av  
i Nepal. Isteden vil vi bli mer selvforsynt  
og kan begynne å tenke på mer produksjon 
for eksport. 

Det gode med små entreprenører er at  
de kan møte de behovene som er nettopp  
i deres eget lokalsamfunn.

– Hvilke fordeler ser du med å opp-
muntre små entreprenører?
– For det første kan en begynne i det små. 
Da er behovene for startkapital begrenset 
og risikoen de tar relativt liten. Og så er det 
noe jeg kaller miljø-logikk. Kort vei mellom 
råvarer, produksjon og marked gir optimal 
miljøgevinst, - det er logisk. Og det vi også 
ser i Nepal er at de som finner sammen i 
slike bedrifter ofte samarbeider på tvers av 
kaster, etniske og religiøse skillelinjer. En 
entreprenør ser framover og tenker posi-
tivt, samtidig som han og hun er med å spre 
velstanden på flere mennesker. Veldedig-
het gjør ikke det på samme måte. Det er 
noe med å gjøre seg verdig til økt velstand, 
understreker Jiwan Subedi.

NEPAL NEPAL
foto Geir Kippene

foto M
arianne Aspenes Tepu

foto: Einar Horsberg

foto: Pål Brenne



Funksjonshemma får  
nytt menneskeverd

- Mi erfaring er at dei utviklingshemma barna syner god framgang når dei får tilpassa 
opplæring, seier Tulsa Sharma. Ho har brukt heile sitt vaksenliv på å gjera ein forskjell for 

dei stigmatiserte barna, som ofte vert bortgøymde. Arkivfoto: Mariann Aspenes Tepu
TEKST:  ELISHA SHRESTHA, TORBJØRG OG INGVAR OLIMSTAD, SOLVEIG ABELONE MIDTGARDEN OG TERJE HOLMEDAHL

T ulsa Sharma var berre atten år då mora 
hennar døydde. I den fyrste sårbare tida 

etterpå vart ho kjend med familien Vore-
land, - ein norsk familie som hadde arbeidd 
lenge som misjonærar i Nepal. Dottera 
deira var psykisk utviklingshemma. 

– Etter som eg fekk meir og meir tid  
i lag med denne familien og blei kjend med 
dottera Marianne, blei eg interessert i å veta 
meir om utviklingshemma born, seier Tulsa.

Sterke historier frå Chitwan
Solveig Abelone Midtgarden er landkoordi-
nator for HimalPartner i Nepal. Ho var nyss 
med Tulsa Sharma og vitja eit dagsenter for 
barn med funksjonshemming i Chitwan, 4 
– 5 timar med bil frå Katmandu, som Tulsa 
etablerte for rundt ti år sidan.
Solveig fekk høyra mange sterke historier 
om korleis kvardagen for barna og foreldra 
verkeleg er. 

– Ei mor fortalde at ho måtte flytta frå 

stad til stad, då mange ikkje ville ha «slike 
familiar» i sitt nabolag. Ei anna sa at ho ikkje 
kunne reisa med offentlege transportmiddel, 
då sjåføren nekta dei. Passasjerar ynskjer ikkje 
å ha «slike» ved sida si. Fleire av dei hadde 
vonde erfaringar i møte med helsevesenet. 

Tulsa oppmuntra foreldra til å orga-
nisera seg for å bli ei sterk stemme i det 
offentlege rom. 

Foreldra var svært nøgde med måten dei 
har blitt møtt på senteret. Dei var sam-
stemte på at dette var den beste plassen dei 
kunne ha barna sine. Her var dei trygge på 
at barna fekk behandling, terapi og kjærleik.

Endra menneskesyn
Det nepalske samfunnet har lite syn for at 
folk med psykisk utviklingshemming skal 
kunna ta del i fellesskapet. Tulsa var ikkje 
annleis i så måte. Etter å ha lært meir om 
psykisk utviklingshemming, blei synet på 
desse menneska forandra.  

– Gjennom mitt engasjement i ein orga-
nisasjon som Voreland sette meg i kontakt 
med, fekk eg høve til å gå på besøk til hei-
mar der barn med ulike utviklingshemmin-
gar budde. Det var leitt å sjå korleis desse 
barna blei behandla i sin eigen familie. I ein 
heim fann me eit barn som låg i sin eigen 
skit i eit mørkt rom og gret. Alle i familien 
oversåg han, endå dei høyrde kor han jamra 
seg. Dei sat i eit anna rom og såg på TV, 
medan mora var oppteken med husarbeid. 
Då vi kom, blei mora skamfull og prøvde å 
gjera han rein.

– Då eg tok barnet i armane mine, 
begynte mora å gråta. Sjokkert spurte eg 
om eg hadde gjort noko gale. Etter ei stund 
kom det fram at heilt sidan denne fireårin-
gen var fødd, var det ingen andre enn mora 
som hadde tatt i barnet. «Det gjorde så 
godt å sjå deg ta opp sonen min. I heimen 
vår er det ingen andre som bryr seg om å ta 
vare på han», sa mora. 

Vert bundne og haldne i mørke rom
Denne opplevinga rørte Tulsa kraftig og gav 
henne motivasjon til å arbeida med desse 
sårbare og neglisjerte borna og leita etter 
måtar å hjelpa dei på. Ho legg ikkje fingrane 
i mellom; - haldningane og behandlinga av 
menneske med psykisk utviklinghemming 
var  umenneskeleg på den tida, seier ho. 

For å skjule skamma, brukte mange 
familiar å binda slike born i eit mørkt rom. 
Folk flest trudde at årsaka til at barnet var 
blitt psykisk utviklingshemma var synd som 
mora hadde gjort i eit tidlegare liv. Som eit 
resultat av det forventar familien at mora 
må ta heile ansvaret for barnet. 

–Haldningane som mor og barn møtte 
i samfunnet, gjekk verkeleg sterkt inn på 
meg. Eg var bestemt på å kjempa for like-
verdig behandling for dei utviklingshemma. 
Samtidig visste eg ikkje korleis eg kunne 
kjempa mot alle fordommane blant folk.

Tulsa delte tankane sine med Mia og 
Asbjørn Voreland. Dei forsikra henne om  
at dei ville støtta henne. 

– Til denne dag har dei hjelpt oss med  
å driva dette arbeidet, og dei er viktige støt-
tespelarar for «Håpets senter» - Aasha Baal 
Bikash Shewa (ABBS). 

Mange vanskar
– ABBS blei starta i juli 1993 med tre barn. 
I starten møtte me mange vanskar. Folk 
var motvillige til å leiga bort hus til eit 
slikt arbeid. Andre var redde for at dei òg 

kunne bli «slik» om dei hadde kontakt med 
«slike». I lang tid fekk me inga støtte frå 
samfunnet. Eg hadde ikkje mykje kunnskap 
om korleis ein kunne driva eit slikt senter, 
eller skule, som er ordet me bruker overfor 
barna og foreldra. Eg kjende ein trong etter 
å hjelpa  desse barna. Kunnskap og erfaring 
med slikt arbeid hadde eg ikkje. Resultatet 
blei ein god porsjon vanskar. 

8.000 hjelpte
I 1991 hadde Dr. Tirtha Bahadur Thapa 
grunnlagt Human Development and Com-
munity Service (HDCS), ein kristen frivillig 
organisasjon som tilbyr gode helse- og 
omsorgstenester i Nepal. 

Tulsa og hennar medarbeidarar blei sam-
de om å gå i partnarskap med Dr. Thapa. 
Han gav mykje hjelp og rettleiing.

– Sidan år 2000 har me arbeidd i lag med 
HDCS. Dette gjer at me ikkje treng å regis-
trera ABBS som eigen organisasjon. 
Dei siste 23 åra har ABBS gitt støtte og 
hjelp til barn med psykisk utviklinghem-
ming. Til nå har om lag 8.000 born vore 
omfatta av tilbodet. Dette omfattar fire 
dagsenter rundt i landet.

Ungdomar i eit bur
På skulen lærer barna aktiviteter som skal 
gje dei eit enklare liv. Dei vert aktivisert 
med teikning, måling, puslespel, andre 
spel, dans og song, og dei får opptrening 
i å kommunisera. 

– Mi erfaring er at alle barna syner god 
framgang. Nå har me og gitt kurs og opplæ-
ring til folk som ønskjer å gå inn i  arbeidet 
blant utviklingshemma born, seier Tulsa 
Sharma.

– Den dagen vi vitja Chitwan, meldte 
dei på nyheitene om to ungdomar som 
var funne i eit bur i Katmandu. Den eine 
var 21 år og den andre 17 år, og dei hadde 
budd heile sitt liv i dette buret, seier Solveig 
Abelone Midtgarden. Det er vondt å høyra 
og det er ikkje det einaste dømet på korleis 
mentalt sjuke blir umenneskeleg handsama. 
Dette understrekar at mental helse er eit 
felt me fortsatt må satsa på vidare.
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Basketballspiller i Nepal?
- Gutten på barneskolen i Nalang snek seg innpå meg bakfra med linjalen sin for å måle 

hvor høy jeg var. 6 fot! Jeg ble øyeblikkelig invitert til å være med på klassens basketball-
lag. Sokneprest Kåre Gloslie i Skjåk humrer over dette minnet fra Nepal, mens han 

avkrefter at det blir noe basketball i Nepal på han. (Foto: Inger Gravem)
TEKST: KÅRE GLOSLIE, SOKNEPREST I SKJÅK, TEKST: RAGNHILD SKEIE

K yrkjene i Skjåk inngikk i januar 2016 
en misjonsavtale med HimalPartner. 

Vi likte organisasjonens praktiske diakon-
ale tilnærming til misjonsarbeidet i Nepal 
og valgte som prosjektfokus pedagogisk 
utvikling av førskole- og småskolelærere 
i Nepal med Early Childhood Education 
Center (ECEC) som partner. Lite ante jeg, 
som sokneprest i Skjåk, at jeg et drøyt år 

senere skulle være i ECEC sine lokaler  
i Katmandu og få orientering om arbeidet 
deres. Diakonen i Dovre og Lesja, Inger 
Gravem, med flere år som lærer på den 
norske skolen i Katmandu, hadde invitert 
med meg og Irene Olsen Aavangen fra 
Dovre på en reise til Nepal. 

Flotte enkeltmennesker
Det er mange negative trekk ved samfun-
net i Nepal som man kan fortape seg i. Men 
etter 15 dager i Nepal er det ikke møte med 
fattigdommen, den mye omtalte korrupsjo-
nen, støyen, det ubeskrivelige trafikkbildet, 
det elektriske nettet, luftforurensningen 
eller støvet som står klarest for mitt indre 
øye. Det som jeg vil 
huske og som blir 
minner for livet er de 
minneverdige møtene 
med de mange flotte 
enkeltmenneskene og 
deres hverdagsliv.

Det morsomste 
møtet var med gut-
ten på barneskolen 
i Nalang, som snek seg innpå meg bakfra 
med linjalen sin for å måle hvor høy jeg var! 
Han hadde nok ikke sett en så stor mann 
før! Han kom til 6 fot, og jeg ble øyeblik-
kelig invitert til å være med på klassens 
basketball-lag! 

Fulmaya satte spor
Det sterkeste møtet var med Fulmaya 
Tamang i gjestehuset hennes utenfor Dhuli-
kel, en blid, trygg og sterk kvinne. På rom-
met lå det et hefte med Fulmayas livsfortel-
ling, et sterkt og utfordrende livsløp. Å bli 
kjent med Fulmaya på denne måten satte 
sine spor i meg. Jeg er dypt imponert over 
hva hun har fått til gjennom et krevende fa-
milieliv, med gjestehuset sitt, og ikke minst 
gjennom arbeidet med å utvikle kvinnekol-

lektivet i Bhattedanda. Ved frokosten kom 
Fulmaya til bordet vårt og viste oss en kjele 
med nyhøstet honning fra den ene bikuben 
hun hadde på taket. 

Hun førte oss uten dikkedarer rett inn i 
hverdagsuniverset sitt og vi fikk en svært så 
hyggelig prat over bordet. Hun og fami-
lien tok seg god tid til et ordentlig farvel 
med oss, da vi skulle videre til omvisning 
på Kathmandu University. Og sikkert et 
kvarter etter skjema satte hun seg bakpå 
motorsykkelen og ble kjørt til et møte i 
kvinnekollektivet. Men slik var det jo i 
Nepal. Jeg lærte mye om å prioritere rela-
sjoner og om «Nepali-time» i løpet av disse 
dagene. Det var både nyttig og en deilig, 
avstressende erfaring for en klokkeavhengig 
nordboer som meg. 

På gudstjeneste
Jeg må også nevne Indra Maya, som vi 
møtte på lørdagsgudstjeneste i Katmandu, 
- enda en sterk kvinneskikkelse. Hun hadde 
vært ildsjel i dannelsen av denne kristne 
menigheten, som nå var vokst seg så stor 
og sterk at den var blitt medlem av den 
anglikanske kirke i Nepal. Men også livs-
fortellingen hennes gjorde dypt inntrykk. 
Med seks egne barn, hadde Indra Maya 
tatt til seg fire foreldreløse gutter. Disse var 
nå blitt unge voksne i ferd med å etablere 
sine egne liv med arbeid og familie. Vi fikk 
hilse på to av dem. Denne omsorgen for 
foreldreløse barn møtte vi òg i andre sam-
menhenger i Nepal.

Det er ikke mulig i en kort reisebeskrivelse 
å få med på langt nær alle inntrykkene en 
førstereisgutt i Nepal tar med seg hjem til 
Gudbrandsdalen. Jeg kan bare anbefale andre 
å reise og håpe at dere også kan oppleve gjest-
friheten som får folk til å gi fra seg sengene 
sine for at gjestene skal sove godt. Eller de 
fargerike festivalene, folkelivet og ritualene i 
tempelområder, ved bryllup og i sorg.

Ikke noe «fuzz»
La meg til slutt la leseren få del i den virke-
lig rolige pulsen ved ei bu på landsbygda 
utenfor Nagarkot. Etter 20 minutter i taus-
het fikk den lokale karen vite at vi var fra 
Norge, etter en halv time kjøpte vi oss en 
flaske «Lemon Dew». Etter enda et kvarter 
kom en pakke kjeks på bordet. I mellom-
tida hadde hun som drev bua vært ute og 
reparert litt på muren langs vegen og en kar 
hadde renset en neve småfisk i vannposten 
rett utenfor. Da kom grendas gamlefar for 
å få en prat. Ikke noe «fuzz», bare rolig og 
trivelig hverdagsprat…

 Indra Maya.

Foto: Inger Gravem
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M ark Galpin, som sier dette, er 
årets bibeltimeholder under som-

merstevnet i Fredrikstad. Han vokste 
opp i en misjonærfamilie i Vest-Afrika 
og kom til England som 11-åring, etter 
at hans far var død.

– Jeg strevde med å finne min plass  
i min «hjemmekultur», sier han. 

Som ung stu-
dent arbeidet han 
ett år i Pakistan og 
tre år som freds-
mekler i Uganda 
før han fullførte 
sin mastergrad i 
landsbruksutvik-
ling. Kona, Liz, var 
da ferdig med sin medisinutdanning og 
sammen dro de til Nepal i 2001 med lille 
Joshua på ett år. De var 7 år i Interna-
tional Nepal Fellowship – INF før Mark 
fikk 7 år som generalsekretær i United 
Mission to Nepal.

Familien, Liz og Mark og barna Joshua 
(17) og Miriam (15) bor i Hoddesdon i 
England. Mark underviser ved All Nati-

ons Christian College.
– Vår forståelse av Guds kjærlighet 

blir så ofte preget av de erfaringer hver 
enkelt har i livet, - fra familien og andre 
relasjoner. Noen av oss trenger indre 
helbredelse før vi kan ta inn over oss 
hvor inderlig Gud elsker oss.

– Det at vi er elsket først utfordrer 
oss. Vår respons til å være «elsket først» 
skulle i følge Bibelen være å elske sin 
bror (1. Joh. 4.21) – Hvem er min bror 
og søster? Det er et særdeles påtren-
gende spørsmål i disse tider da vi ikke 
bare får lidelsen inn i TV-stua, men rett 
på dørterskelen…

– Del et minne fra Nepal
– For mange år siden dro vi til Jumla 
distrikt en påske.  Tidlig påskemorgen 
gikk vi opp på et høyt fjell sammen med 
kristne fra forskjellige kirker i distriktet. 
I det sola gikk opp sang vi lovsanger 
og ba sammen. Lufta var iskald, men 
jeg husker best varmen i fellesskapet 
og gleden vi delte der på fjellet, mens 
vi mintes Jesu død og oppstandelse.

Gleder seg til  
sommerstevnet 

– Det er et privilegium å få tale på HimalPartners 
sommerstevne. Jeg er spent på hva Herren vil si til  

oss ut fra temaet «Elsket først» (1. Joh.4.19). 

NEPAL NORGE

Fulmaya (til v).

 Foto: Ragnhild Skeie



Ny samfunnsengasjert  
medarbeider

- Jeg gleder meg til å møte alle de engasjerte folka som bidrar til å gjøre 
HimalPartner bra, sier Line Konstali. Jeg kan ut fra det jeg har sett med egne øyne 

fastslå at utsagnet "uten frivillighet stopper Norge" stemmer. 
TEKST OG FOTO: TERJE HOLMEDAHL

D en 36 år gamle trebarnsmoren fra 
Lørenskog er ansatt som ny informas-

jons- og innsamlingsleder i HimalPartner.
- Jeg er vokst opp i Lørenskog, men har 

en annen tilhørighet, sier Line. Mor er fra 
Moi og far fra Sira, så jeg føler stor tilkny-
tning til Sørvestlandet og spesielt til den 
tradisjonsrike slektsgården Konstali ved 
Sirdalsvannet.

Misjonsarv
Line har vokst opp i et kristent hjem og har 

en sterk misjonsarv fra begge bestemødrene. 
- Farmor var "basargeneralen" på Sira, - 

en dame med stort hjerte for misjonen! 
Line og familien har vært aktiv i Skårer 

Menighet i Lørenskog og gir dette videre til 
neste generasjon. Barna har gått i me-
nighetsbarnehage og vært med på sønd-
agsskole, gudstjeneste og barnekor fra de 
var små.

Hun og mannen Anders har tre barn; 
Amalie (13), Lukas (11) og Mikael (6). 

Line startet på Handelshøyskolen BI etter 

videregående, noe hun tenkte var en rask 
vei ut i arbeidslivet. Men hun ble en stund i 
tvil om dette valget var riktig. Fra tidlig un-
gdom har Line vært engasjert i menighet og 
i organisasjoner som fremmer rettferdighet 
og likeverd. Hun innrømmer at hun på 
mange måter følte at hun med studievalget 
sviktet idealene sine. 

Etter hvert oppdaget hun at det var be-
hov for økonomi og administrasjon i misjon 
og humanitære organisasjoner.

Senere har hun også studert ”Global for-

ståelse” ved Høyskolen i Oslo, og ”Kristen-
dom, Religion og Livssyn” ved Menighets-
fakultetet. 

Engasjement, frilansjobbing og bok
Som ung, nybakt mor ble Line kastet inn i 
abortdebatten. Hun skrev innlegg i Aften-
posten om tiltak for å få 
aborttallene ned. Det ene 
tok det andre; hun hadde 
innlegg i mange aviser 
og begynte å blogge. 
Hun samarbeidet med 
flere organisasjoner 
som Menneskeverd og 
Amathea og fikk tilbud 
om en deltidsjobb som 
redaktør for Norges kvinne- og familiefor-
bund. Det var en periode med frilansjobbing 
som også medførte en bokutgivelse.

– Etter å ha fått tre barn følte jeg at det 
ble for usikkert økonomisk å jobbe som 
frilanser. Jeg startet derfor som Informas-
jons - og markedskonsulent i Normisjon. 
Her hadde jeg veldig fine år. Jeg ble litt 
kjent med HimalPartners arbeid i denne 
perioden, - et inspirerende bekjentskap. 
Etter tiden i Normisjon har jeg både jobbet 
i IT-selskapet Apsis og kommer nå fra en 
stilling som kommunikasjonsrådgiver i 
Innsamlingskontrollen. 

Som kommunikasjonsrådgiver i Innsam-
lingskontrollen har Line fått muligheten til 
å delta i samfunnsdebatten igjen. 

– Jeg har blitt kjent med utrolig mange 
flotte folk som jobber i ulike organisasjon-
er. Nordmenn er et engasjert folkeslag og 
det finnes så utrolig mange saker å brenne 
for. Å få bidra til å gjøre denne bransjen 
mer ”gjennomsiktig” har vært et stort 
privilegium!

– Hvorfor HimalPartner?
– Som sagt ble jeg litt kjent med HimalPart-
ner i min tid i Normisjon.  Og jeg har veldig 
sans for arbeidet organisasjonen driver med. 

Det er både spennende og eksotisk å jobbe 
i et område som for de aller fleste er helt 
ukjent. Jeg har vært engasjert i miljøbeve-
gelsen siden jeg var ungdom, og brenner for 
dette. Der finner jeg også gehør hos Himal-
Partner.

Hun liker at misjonsorganisasjonene har 
tettere bånd til giverne enn mange av de 
store ideelle organisasjonene. Kontakten 
kan være mer personlig.

– Jeg gleder meg til å møte alle de 
engasjerte folka som bidrar til å gjøre 
HimalPartner bra. Jeg kan ut fra det jeg 
har sett med egne øyne fastslå at utsagnet 
"uten frivillighet stopper Norge" stemmer. 
Som informasjons- og innsamlingsleder 
ønsker jeg å prioritere kontakten med 
frivillige høyt. 

– Hva tenker du om misjon?
– Med min bakgrunn har jeg vel misjon i 
ryggmargen. Men jeg synes å merke at de 
som er skeptisk som regel er dem som ikke 
kjenner til hva misjonsorganisasjonene gjør. 
De trekker ofte fram de feil som ble begått i 
eldre tider.

Jeg er derfor opptatt av at misjonens rolle 
skal synliggjøres på en god måte i samfun-
net. Som ansatt i HimalPartner vil jeg ha 
med meg dette.

Erfaringen fra bransjen, ikke minst 
i Innsamlingskontrollen, sier meg at 
misjonsorganisasjonene generelt har et 
godt rykte. Dette opplevde jeg også da jeg 
studerte Global Forståelse ved Høyskolen i 
Oslo. Siden mange av foreleserne var gamle 
SV-ere, trodde jeg kanskje de ville være 
skeptiske til misjon. Men tvert i mot: det 
ble klart understreket i undervisningen at 
misjonen og arbeiderbevegelsen var viktig 
for framveksten av det moderne velferdssa-
mfunnet og dannet grunnlaget for norsk 
bistand slik vi kjenner den i dag, 

Ingen revolusjon
Line har ingen tanker om å revolusjonere 

HimalPartners informasjons- og innsamlings-
arbeid. Hun håper likevel å få lov til å sette 
noen fotavtrykk på organisasjonen. 

– Jeg har ingen intensjoner om å ha for 
spisse albuer og har stor respekt for alt det 
arbeidet som er gjort før jeg kommer, ler hun.

Når Line skal oppleve rekreasjon, søker 
hun stillhet og ro ved å gå turer i skog og 
mark. Familien bor like ved Østmarka og 
den bruker hun mye, både på ski og til fots. 

– Jeg har også båt på hytta til mine 
foreldre på Tjøme i Vestfold og trives godt 
på sjøen. Ellers er jeg glad i å lage mat og 
stelle i hagen. Jeg har egen kjøkkenhage 
og urtehage. Siden to av barna mine går 
på Steinerskolen, er jeg veldig opptatt av 
økologi og å ta godt vare på naturen. Det 
passer også godt med mitt kristne livssyn, 
det å ta vare på skaperverket.

Jeg er glad i å reise, oppleve andre kul-
turer og tar gjerne med impulser hjem  
i form av matlaging på kjøkkenet.

Det som, ved siden av naturopplev-
elser, gir Line mest energi er å få jobbe 
med noe hun brenner for og å få bruke sine 
kreative evner. 

Hun gleder seg til å ta fatt på jobben og 
håper å få bidra til å bety en forskjell Det 
er når du virkelig får til resultater, det er 
gøy! Når du har samlet inn så mye penger 
at du konkret kan se at det går til å gjøre 
livet lettere for noen. Det er da du virkelig 
kjenner det i hjertet. Når du kjenner at 
det du driver med er viktig og til hjelp for 
andre. Ekstra gøy er det hvis flere har vært 
med å dra lasset, at du er med i et kreativt 
og inspirerende miljø. 

Line har arbeidet med sine hjertesaker 
hele sitt voksne liv.

– Denne bransjen får du meg ikke ut av! 
Utbryter hun ivrig. Det enorme sam-
funnsengasjementet er hele tiden det som 
driver meg fremover og jeg blir ikke mindre 
engasjert med årene.
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RESPEKT – Å SE IGJEN

PANORAMA

R espekt er en av HimalPartners fem verdier. Jeg er 
blitt så glad i det ordet. Det latinske ordet «re-

spectare» betyr å «se igjen». Istedenfor å dømme etter 
førsteinntrykket, utfordres vi til å se vårt medmenneske 
– igjen og igjen. Respekt er å forsøke å lytte og forstå den 
andres ståsted, holdninger og meninger. 

Det er ingenting som godt samarbeid, - når tanker og 
idéer brytes og noe nytt og bedre blir skapt eller står side 
om side og gjør et konkret arbeid sammen. Så kan samar-
beid også være krevende. Folk tråkker oss på tærne, lyt-
ter ikke, pynter på sannheten og gjør oss utrygge. Noen 
kommer vi helt fantastisk godt overens med, mens med 
andre butter kommunikasjonen mer imot. 

Våre partnere i Nepal fikk nylig vite at det gikk rykter – 
helt til Verdens Helseorganisasjons hovedkontor i Geneve 
- om at de som jobbet med mental helse i Nepal, kran-
glet. Et slikt rykte ville de ikke være bekjent av. Nå rydder 
de i egne holdninger og forsøker å skape gode arenaer 
for samarbeid. Spennende og imponerende!   

Tertullian (født ca. år 160), en av de fremste kristne 
veilederne etter apostlenes død, skriver at en viktig 
årsak til kirkens vekst i hans tid var de kristnes innbyrdes 
kjærlighet. Hedningene sa om de kristne: ”Se hvor de 
elsker hverandre!”. Både Jesus og apostlene oppfordret 
oss som kristne til å være eksempler. Partnerne i Nepal 
tar denne utfordringen. 

Samarbeid er en utfordring. Det styrer hva vi sier og 
ikke minst hvordan vi sier det. Selv om jeg forsøker å 
skjule hva jeg egentlig tenker, så pipler det dessverre 
frem. Vi må derfor jobbe med våre holdninger, tørre å 
si ifra når vi reagerer på noe og ikke minst «se igjen». I 
respekt må vi se forbi våre fordommer og se hverandre 
slik Gud ser den enkelte. 

Nå blir det mye viktig strategiarbeid i HimalPartner 
framover. Vi skal peke ut retningen for arbeidet i perio-
den 2018 – 2022. Jeg ønsker meg en prosess der alle 
stemmer både blir brukt og hørt og at det som skapes i 
fellesskap blir velsignet av Gud. Vi ønsker stort engasje-
ment. 

Velkommen – til å gå veien videre  
i åpenhet og respekt og til Guds ære!

Heidi Westborg Steel
Generalsekretær

Generalsekretæren 
har ordet:

«Det er virkelig bemerkelsesverdig det 
EHN gjør for barna i førskolesentrene!» 
Assisterende skolesjef i Dhading distrikt 
la ikke fingrene i mellom da han roste 
HimalPartners samarbeidspartner  
i full offentlighet. 
(Foto: Terje Holmedahl, Dhading)

Shyam Kumar Rai som leder Educational Horizon Nepal 
ble veldig overrasket da Shobhakar Regmi, assisterende 
skolesjef i Dhading distrikt kom med disse rosende 
ordene på et møte mellom frivillige organisasjoner og 
høyerestående myndighetspersoner. 

– EHN er et forbilde for andre. Det organisasjonen 
gjør gjennom ulike aktiviteter til beste for de yngste 
barna er bemerkelsesverdig! sa Regmi.

Alle frivillige organisasjoner som arbeider i distriktet, 
må møte i dette forumet fire ganger i året og legge fram 
aktivitetsrapporter, budsjetter og planer. Shyam er glad 
og stolt for denne anerkjennelsen.

– Det gir ny inspirasjon til å fortsette arbeidet med  
å gjøre skolehverdagen til de yngste barna bedre, sier 
han i en kommentar.

I arbeidet med planer for en ny prosjektperiode 
2018 – 2022, gav denne uventede oppmuntringen ny 
inspirasjon.

SNORKLIPPING I OKHALDHUNGA
Tirsdag den 14. mars var det stor åpningsfest på Okhald-
hunga sykehus i Nepal, der man feiret utvidelsen og opp-
graderingen av sykehuset. Til stede var blant andre Norges 
ambassadør i Nepal, Kjell Tormod Pettersen (i midten på 
bildet), to parlamentsmedlemmer, Yagya Raj Sunuwar fra 
Kommunistpartiet (til v.) og Hari Ram Khatiwada fra Kon-
gresspartiet (til h.). Fra Norge deltok generalsekretær  
i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Normisjon 
har gitt vesentlige bidrag til ombyggingen og utvidelsene, 
både hva økonomi og menneskelige ressurser angår. 

De nye og nyrestaurerte bygningene skal være jordskjelv-
sikre. Denne delen av Nepal er et høyrisikoområde i så 

måte. Det som også er verdt å merke seg er at Okhaldhunga 
sykehus er miljøvennlig med solcellepanel og biogass-
anlegg.

Sykehuset har tatt i bruk de nye bygningene etter hvert 
som de har blitt klare, nå sist «Mødreventehjemmet» som 
ble tatt i bruk 23. februar. Der får gravide være den siste 
tiden før fødselen. 

Andre nye bygninger er en ny poliklinikk, nytt laboratori-
um, og et nytt akuttmottak som skal kunne være i beredskap 
ved bussulykker og andre store katastrofer. 

Vi gratulerer våre partnere United Mission to Nepal og 
Normisjon, men mest av alt lokalbefolkningen i distriktet!

Kina: HimalPartners venner i Xining i Kina fortel-
ler i et nyhetsbrev at de ser gode resultater av 
arbeidet med foreldreveiledningsprogramamet 
ICDP. De er noen av de første til å ta i bruk pro-
grammet i Kina. Bildet er fra et kurs i fjor da 32 
ICDP-fasiliteter ble sertifisert.

I et kurs for nye ICDP-veiledere var det noen 
kinesiske kursdeltakere som arbeidet med 
barn i tibetanske fjellområder. En av dem, en 
kvinne, fortalte at ICDP undervisningen hadde 
gitt henne mot til å tenke seg selv å få barn. 
Gjennom ICDP hadde hun lært hvordan man 
kan få en sunn, følelsesmessig relasjon mellom 
foreldre og barn. Det hadde hun ikke selv fått 
oppleve som barn. 

Det arbeides nå med forberedelse til neste 
kurs. Våre venner sier det er veldig spennende.

SUNNE FØLELSESMESSIGE RELASJONER

BEMERKELSESVERDIG



Kjøp brukt!

www.gallerinormisjon.no 

Normisjon har gjenbruksbutikker både  
på internett og flere steder i landet.
Finn oss på gallerinormisjon.no eller ta turen  
innom en av våre butikker: Oslo sentrum, Sørumsand, 
Gjøvik, Sandnes, Aksdal, Askøy, Iveland og Drammen.  

Her kan du finne klær, møbler,  
kjøkkenting, kunst, bøker og barne-  
og sportsutstyr  og mye, mye  
mer til en rimelig penge!
 

Ditt kjøp kan gjøre  
en forskjell for Normisjon!

 

Full av unike gåver og bruksting 
4244 Nesflaten. Følg skilta! Open 7 d/v. Mobil: 40092745

Nettbutikk: www.allverdas.no
Takk til alle som vil kommentera, lika og dela her:

facebook.com/allverdas  
Instagram: @allverdas

gåver og bruksting

Vi tek imot bruks- og 
kunstgjenstandar, 

møbler, leikar 
og mykje anna. 

Kontakt: Kari Ronold,
Salomonskleivo 6, 
4237 Suldalsosen

Tlf. – 412 44 043  
E-post: karikarielise@gmail.com

Bruktbua Gi & Få
i kjellaren i Suldal bedehus

Opningstider:
onsdagar frå kl. 11.00 til 15.00 

og kl. 17.00 til 19.00
fredagar frå kl. 15.00 til 20.00

Kom innom til ein handel eller ein drøs!
Vi har kaffi og nysteikte vaflar.

Alle inntekter går til HimalPartner sitt 
prosjekt i Nepal: 

Håpets hus – dagsenter for funksjonshemma barn.

Bli med Jostein Holm på tur 

Opplev Nepal og Bhutan 

18. �l 31. oktober 2017 

Kr 28.000,- med full pensjon 

Reiserute: 
 
18/10  Avreise fra Oslo 
19/10  �ia �elhi �l �himpu 
20/10  Fra �himpu �l Paro 
21/10  Paro—Kathmandu 
22/10  Kathmandu 
23/10  Kathmandu 
24/10  Ktm -Riverside 
23/10  Kathmandu—Riverside 

25/10  Riverside—Chitwan 
26/10  Chitwan—Butwal 
27/10  Bhairawa—Pokhara 
28/10  Pokhara 
29/10 Pokhara—Ktm 
30/10  Hjemreise 
31/10  Ank. Oslo 

 

 

�åmel�ing �l: 
Himalaya Reiseklubb 

Borgeveien 10 
3178  Våle 
Kontakt: 

Jostein Holm 
Tlf.: 930 47 697 

 

Se ogsåFacebook eller 

www.himalayareiseklubb.no 

 

Reiseleder: Jostein Holm I samarbeid med: 

GI OSS NAVN
Kjenner du noen som vil ha glede av å få tilsendt Tibetaneren  
seks ganger i året, - gratis?
Gi oss NAVN, ADRESSE, TELEFON NUMMER OG E-POSTADRESSE.
Gi oss beskjed om du har spurt  vedkommende eller om vi skal gjøre det.

TibetanerenEt magasin fra HimalPartner 

 
Nr. 2/2017  Årgang 79

www.himalpartner.no

Kontonummer 3000 15 47107
VIPPS: HIMALPARTNER #15521

TEMA:  Næring og entreprenørskap
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E arly Childhood Education Center 
(ECEC) i Katmandu driver med op-

plæring av førskolelærere, kursvirksomhet 
og utarbeiding av materiell for førskole og 
småskole. HimalPartner samarbeider med 
dem i prosjektet «En bedre skolehverdag».

Ønsket forandring
– Jeg ønsket forandring på skolen der 
jeg jobbet, men kunne ikke. Jeg hadde en 
del idéer, men var ute av stand til å gjøre 
noe med dem de første ti årene jeg jobbet 
som lærer. De små barna satt ved pulten, 
kopierte tall og bokstaver i bøkene sine og 
leste høyt i kor, slik tradisjonen er i nepalsk 
skolevesen. 

Så skjedde det en revolusjon i livet mitt. 
Jeg tok ettårskurset for førskolelærere som 
ECEC tilbyr. Samtidig byttet jeg jobb og 
kom til en ny skole.

«Innestemme» og godt samarbeid
Læreren viser til det som skjer rundt henne. 
Barna beveger seg i grupper rundt om  
i rommet. På hver stasjon er det forskjellige 
aktiviteter og leker. De sitter på matter på 
gulvet og leker sammen før de på signal ry-
dder etter seg og går videre til neste stasjon. 
De små er vant til å bruke "innestemme" og 
samarbeider bemerkelsesverdig godt.

«Lek og lær»
– Skoleadministrasjonen har gitt meg helt 
frie tøyler. Jeg er så takknemlig over å ha 
fått lov å innføre "lek og lær"-metodene 
fra ECEC. Kurset jeg tok var mye mer 
enn tilegnelse av kunnskap; det var et 
læringsmiljø som utgjør en katalysator 
for forandring. Teori og praksis går hånd 
i hånd. Jeg var fast bestemt på å sette ut i 
livet det jeg lærte, men å finne andre lærere 
som hadde samme kunnskap og motivasjon 
som meg var vanskelig. Mange av kollegene 
sluttet da de ikke hadde noen tro på denne 
måten å jobbe på. De som ble værende og 
nye som ble ansatt, ble sendt til ECEC på 
opplæring.

Foreldrene
– Den neste store utfordringen var forel-
drene. For å overbevise dem måtte vi i alle 
fall selv tro fullt og fast at dette var en effektiv 
måte å lære barn både å bli gode til å samar-
beide OG å lære lesing, skriving og regn-
ing minst like raskt som med tradisjonelle 
metoder. Men så snart vi var flere lærere med 
det samme tankesettet inne, klarte vi å over-
bevise foreldrene. To ganger i året inviterer vi 
foreldrene til et dagsseminar. Det er obliga-
torisk for dem som har barn på skolen vår. 

– Det er en stor glede å se hvor tilfreds 
barna virker. De leker, lærer og utvikler seg og 
gleder seg til hver ny skoledag. Men det har 
kostet mye målrettet arbeid å komme hit!

 
 

Det er en stor glede å se hvor tilfreds barna virker, sier en av før-
skolelærerne som har fått opplæring gjennom ECEC. - De leker, lærer 

og utvikler seg og gleder seg til hver ny skoledag. 

Katalysator for forandring

UTDRAG AV EN RAPPORT FRA ECEC, KATMANDU, FOTOS: VERONIKA GUNDERSEN

PÅ BLOKKA

Hvor går veien  
videre?

I 2018 kan HimalPartner feire sitt åttiårsjubile-
um. Da skal også strategien for en ny fireårspe-
riode vedtas. Første helgen i april var lands-
styret, staben og en del andre sammen til en 
strategi- og inspirasjonssamling for å begynne 
arbeidet med strategien for 2018 - 2022. Vi 
vil ha mange gode innspill i prosessen, jamfør 
"Generalsekretæren har ordet" på side 14. 

Som engasjert medlem er du meningsberet-
tiget. Er du ikke medlem, fikser vi det lett.

Så langt er det forslag om å beholde våre fem 
verdier; nær, nyskapende, nøktern, kvalitetsbe-
visst og respektfull. Likeså at vi viderefører de 
to satsingsområdene mental helse og nærings-
livsutvikling. Men ingenting er "hugget i stein". 
Du inviteres hermed til å komme med idéer og 
innspill på e-post til post@himalpartner.no eller 
med Posten til Postboks 6646, St Olavs plass, 
0166 Oslo. Du kan også ringe 22 76 90 10 og si 
din mening.

Hvor tenker du veien går videre for Himal-
Partner?

Engasjer deg 
2017

Før var det «Prosjektkatalogen». Nå er oversikten 
over HimalPartners arbeid i Himalaya presentert 
med tittelen «Engasjer deg 2017». Både den og 
bønnekortet er sendt til alle medlemmene, til  
foreningene og samarbeidsmenighetene.

Ta kontakt hvis du ønsker å få en eller  
begge tilsendt.

18  TIBETANEREN  NR.2  2017 NR.2  2017  TIBETANEREN  19 

NEPAL

TIL ETTERTANKE

Helpensjon hos Gud!
H ar du hørt sjargongen «There 

ain`t such thing as a free 
lunch!»? Det refererer til en hoved-
tanke om at ingenting egentlig er 
gratis. Noen må alltid betale, og 
dersom noe er gratis blir du nok lurt. 
Det er nok et motiv bak?!

NÅDE er ordet vi først møter når 
vi kommer til kirken, i nådehilsen. 
Det er 500 år siden rebellen Martin 
Luther delte sine tanker om nåde, i 
en tid da også kirken støttet tanken 
om at ”ingenting er gratis”. Luther 
gikk hardt ut mot dette: Det finnes 
noe som er gratis i denne verden, og 
det er nåden. I dag kan vi glede oss 
over det. 

Nåde er “the free lunch”! 
I påsken finner vi det første nat-

tverdsmåltidet. Vi får komme med 
tomme hender og mottar måltidet 
helt gratis. Akkurat som selve nat-
tverden, er påsken full av mystikk. 
Påsken er mørke og lys, blod, svette, 
glede, oppreisning, fortvilelse og stor 
jubel; en tid mettet med innhold. 

Det er ikke bare gratis lunsj, det 
er helpensjon å få hos Gud. Påskens 
mangfold viser dimensjoner av sjele-
lig og dyp, fysisk så vel som mental 
føde. Det er dekket bord og prisen 
er betalt (nei, det følger ingen skjulte 
utgifter). Brødet og vinen vil gjøre 
oss takknemlige for vårt daglige 

brød. Den minner om ansvaret og 
ikke minst gleden over å dele. Gud 
gir, vi deler.

Å skaffe folk et levebrød er ett av 
HimalPartners satsningsområder. 
Med nåden som utgangspunkt er 
levebrødet ikke bare arbeidet som 
skaffer mat på bordet til familier, 
men også den åndelige føden. For 
noen er håpet og troen nærmest 
det eneste levebrød de har. Gjen-
nom nåden, gjennom fotvask og 
brødsbryting, kan vi få feire vår 
daglige gudstjeneste, for Gud og vår 
neste. Vi kan tilby «gratis lunsj». Og 
motivet bak? Å være et redskap for 
Guds kjærlighet! 

Kjære Gud,
Vær meg nådig, Herre, når jeg roper.
Jeg løfter min sjel til deg, Far.
Hjelp meg å være et redskap  
for din kjærlighet.
For du, Herre, er rik på miskunn  
mot alle som kaller på deg.
Vend ditt øre til min bønn, la  
alle få kjenne din nåde.

(Inspirert av Salmenes bok 86, 3-6).

Ragnhild Nestun
Misjonsrådgiver  
i Nordhålogaland Bispedømme



Retur: HimalPartner, Postboks 6646, St Olavs Plass, 0129 Oslo

ETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL SENDEREN MED OPPLYSNING OM DEN NYE ADRESSEN

ARVEN FRA HAUGE

Spirekraft
”Paulus sådde, Apollos vannet, men Gud gav vekst” 1. Kor. 3.6

Vi sår Guds ord og Herrens kjærlighet i Himalaya.
Arbeidsplasser blir skapt.
Utsatte grupper får framtid og håp.
Barn får bedre oppvekstvilkår.
Vær med på å forløse spirekraft og skape vekst.

Gavekonto: 3000 15 47107 - Givertelefon: 822 04 181 (kr. 200)
SMS: Send Himal150 til 2160 (Kr. 150)

www.himalpartner.no

Foto: Pål Brenne

Takk for din vårgave!
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Haugeseminar lørdag kl. 12.45 – 14.30
Lørdagen inviterer vi til stort Haugeseminar 
på Haugetun: 
 «Hvordan Hauge fant balansen mellom  
ord og handling» ved Svein Høiden 
«Hvordan kan Hauges etikk være relevant 
i utviklingsland?» ved Jørn Lemvik 

Det ligger an til å bli noen spennende 
musikkgjester og flere vil delta i en sam- 
tale etter innledningene. Følg med på 
www.himalpartner.no, der detaljene blir 
lagt ut etter hvert som ting blir klart.

Svein Høiden har vært ordfører i Rolvsøy 
og har de seinere årene engasjert seg mye  
i kulturlivet i Østfold, ikke minst i arven  
etter Hauge.

Jørn Lemvik er generalsekretær i Digni og 
sitter som leder av Kirkelig Fellesråd i Oslo.

Utflukter fredag kl. 13.00
Fredag er det utflukter, også med Hauge- 
fokus. Det blir tre alternativer å velge mellom;
1)«I Hauges fotspor», 2) «Tusenårsbyen Sarps-
borg» og 3) Pilegrimsvandring, Tune - Solli.
Se programfolderen.

Biskopen kommer
Tema for sommerstevnet er «Elsket først», 
eller for å ta fullversjonen i 1. Joh. 4.19:

«Vi elsker fordi han elsket oss først». Bibel- 
timeholder er Mark Galpin (se side 11). 

Biskop Atle Sommerfeldt blir med på 
åpningsmøtet torsdag.

Alle-sammen-møtene vil i år bli ledet av 
søskenparet Barbro Høyland Andersen og 
Andreas Høyland med familier. Det blir en 
spennende vri fra det vi er vant med.

Det er Luther-jubileum i år og vi er på Haugetun i «Haugeland». Dette vil prege 
stevnet vårt. Arven fra Luther og tradisjonen fra Hauge kombinerte ÅND og HÅND 
på en måte som passer godt overens med HimalPartners visjoner og strategi.

Sommerstevnet 2017, 20.- 23. juli:

All nødvendig informasjon finner  
dere i stevnefolderen som er stiftet  
inni Tibetaneren.




