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DAG MAGNAR SOLDAL er 65 år. 
Han kommer fra Norheimsund, men 
bor i Kristiansand. Han er gift og har 
to sønner. Utdannet lege med spe-
sialitet i revmatologi. Pensjonist, var 
tidligere seksjonsleder ved Sørlandet 
sjukehus og arbeider nå deltid som 
senioroverlege ved avdelinga. Des- 
sutan er han medlem av Den norske 
kirke. Han har særleg interesse for 
arbeidet for mennesker med mentale 
lidelser i Nepal.

HANNA GURO har lang erfaring 
med misjonsarbeidet i Nepal, da 
hun i flere år jobbet for HimalPart-
ner (da Tibetmisjonen), i Tansen. 
Hun har foretatt flere besøk i landet 
etter oppholdet. Dessuten følger 
hun misjonens arbeid tett. Som 
representant i Samarbeid Menighet 
og Misjon arbeider hun for menig-
hetsavtaler for HimalPartner innad 
i Den Norske Kirke.

INGUNN HARSTAD er lungelege og arbei- 
der som overlege ved St.Olavs hospital. 
Har også en deltidsstilling ved NTNU innen 
 global helse med ansvar for det medisin-
ske fakultets samarbeid med Dhulikhel 
Hospital/Kathmandu University. Har tidlig- 
ere vært utsending ved Tansen sykehus  
fra 1995-1999 sammen med sin mann, 
Jan Egil Afset. Paret har to voksne barn.

MARIANNE A RIISE BERGSAKER 
(60år) gift med David og har 3 barn. 
Hun er lege med master i internasjonal 
helse og spesialist i samfunnsmedisin. 
Fra 1995-1999 jobbet hun ved UMN 
Tansen Hospital. Hun er ansatt ved 
Folkehelseinstituttet hvor hun i mange 
år har jobbet med vaksiner og nå er 
knyttet til Global helse som avde-
lingsdirektør. Tidligere har hun vært 
styremedlem i Digni (tidligere Bistands-
nemda) i 7 år, sittet i redaksjonskomi-
teen i Tibetaneren og vært medlem av 
prosjektutvalget i HimalPartner.  Siden 
2014 har hun vært styremedlem i 
Landsstyret.

LEDER: SVEIN ARNE LINDØ er gift 
og har 3 barn og 4 barnebarn. Han 
er utdannet sykepleier/diakon ved 
Det norske Diakonhjem 1973-1978. 
Bosatt i Hommersåk. Ansatt i Stavanger 
kommune som prosjektleder innen 
demensomsorg. Tideligere har han 
jobbet for Santalmisjonen i Bhutan og 
som kretssekretær i Stavanger. Han har 
også jobbet i spesialisthelsetjenesten 
og som omsorgssjef i Gjesdal kom-
mune. Nå jobber han som Helse og 
sosialsjef i Stavanger kommune.

VARA: ERLING-CHRISTOFFER SUHR
30år, fra Alta. Bodd i Kathmandu, 
Nepal med familien fra 2001-2004. 
Gift, har to små barn. Ferdig utdannet 
i vår og jobber nå på Alta Lufthavn for 
Avinor Flysikring. Engasjert i menig-
heten i Filadelfia Alta med lovsang og 
søndagsskole, samt lokalpolitisk i Alta 
KrF. Har tidligere vært med i lederroller 
på Himalpartners Forkantleirer.

HAAKON KYRKJEEIDE
I forbindelse med Statskraft sin fore-
spørsel om å delta i Khimti-prosjektet, 
hadde han et lengre opphold med 
familie i Nepal. Der trivdes de godt og 
ble kjent med HimalPartner og utsen-
dingene fra Norge. Han har et ønske 
om at engasjementet i teknisk utvikling 
skal fortsette i Nepal.


