Tibetaneren
Et magasin fra HimalPartner

Nr. 3/2019
Årgang 81

Tulsa er en stemme
for de stemmeløse
www.himalpartner.no

Kontonummer 3000 15 47107
VIPPS: HIMALPARTNER #15521

LEDER
Line Konstali,
Informasjons –
og Innsamlingsleder
TIBETANEREN NR 3 – 2019
HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen),
startet 19. november 1938, og bygger
på Bibelen og Den evangelisk lutherske
bekjennelse. Formål: “Gjennom ord og
tjeneste å bringe evangeliet til tibetanere, nepalere og andre folk i Himalayaregionen.” Utsendingene er engasjert
i administrasjon, helsearbeid, undervisning, jordbruk, kraftutbygging, samt
distrikts- og industriutvikling. “Himal”
betyr fjell på nepali og sanskritrelaterte språk.
HIMALPARTNER:
Postadresse:
Postboks 6646,
St. Olavs Plass, 0129 Oslo
Besøksadresse:
Linstowsgate 3, 0166 Oslo
Telefon: 22 76 90 10
E-post: post@himalpartner.no
www.himalpartner.no
Organisasjonsnummer: 952555103
Bankgironummer: 3000 15 47107
HimalPartners styre og administrasjon:
Landsstyrets leder: Svein Arne Lindø
Administrasjon:
Heidi Westborg Steel, generalsekretær; Line Konstali; Informasjons
- og innsamlingsleder; Lene Birgitte
Bjølverud-Rødningsby, økonomi- og
administrasjonsleder; Silje Gunnlaug Yun
Eng, prosjektrådgiver; Sondre Kippenes,
kontorleder.
Utsendinger
Nepal: Ellen og Calle Wahlström
Kina: 2 utsendinger
Tibetaneren:
Ansvarlig redaktør: Line Konstali
Opplag: 2900
Abonnementspris: Gratis
Forsidefoto: Solveig Abelone
Midtgarden privat
Grafisk design og trykk: Grøset

ØMERKE
ILJ
T
M

1

01

48

204
Tr y k k s a k

2 TIBETANEREN

NR.3 2019

Å gå foran
Travelling is the best education leste jeg i
en reiseblogg. Det opplevde vi i sommer da
barna var med på reise til USA, og fikk gå
i fotsporene til African Americans.
Byen Jamestown, i delstaten Virginia, var
havnen for de første slavene som ankom
Amerika. Foran dem lå en århundrelang
frihetskamp. I Yorktown ble det avgjørende
slaget mot kolonimakten kjempet. På museet
som dokumenterte historien kunne vi også
bli kjent med hvordan African Americans
kjempet side om side med den hvite mann
for selvstendighet. I avdelingen The forgotten
soldier ble soldatene synliggjort. De ble
lovet et liv i frihet når krigen var over,
men vendte skuffet tilbake til lenkene.
Making a way out of no way var tittelen på
hyllesten som dokumenterte frihetskampen
med fokus på styrken og utholdenheten til
de som kjempet. På Smithsonian Museum
for African American Heritage i Washington
møter du et stolt og rakrygget folk. De
skapte sine egne bedrifter, menigheter og
skoler da de ble nektet tilgang på de hvites.
Ble de nektet fagorganisering, skapte de
sine egne organisasjoner. De preget stor-

samfunnet kulturelt både musikalsk, og
etter hvert i ulike idrettsgrener.
Vi besøkte Lincoln memorial for å minnes
presidenten som oppløste slaveriet. Det
ville ta flere tiår med segregering før Martin
Luther King førte kampen videre. Vi sto på
hellig grunn der ordene I have a dream er
risset inn i marmor eksakt samme sted
King holdt talen.
De som gikk foran måtte tåle mye ondskap,
men ga aldri opp. Det er nesten umulig
å forstå at mennesker kan stå i så mye
lidelse. Kampen viste seg å bære frukter
da amerikanerne i 2009 fikk sin første
fargede president.
Jeg kunne ikke unngå å se paralleller til
arbeidet vi gjør for fattige og undertrykte
i Himalaya, spesielt med tanke på opprettelsen av organisasjoner og bedrifter.
I bladet kan du lese om Tulsa Sharma
som har et hjerte som banker for de
utstøtte. Arbeidet hun har drevet med
i 25 år har båret frukter. Hun har laget
en vei ut av ingen vei og det har ikke vært
en enkel reise. Les og bli inspirert!

Kjære leser

INNHOLD

Mellom fortvilelse og håp
Sterke bilder har festet seg på netthinnen etter møter med barn
med funksjonsnedsettelser og deres foreldre på landsbygda i Nepal.
Hjelpen de får er minimal og stigmaet stort.
TEKST:HANS KRISTIAN MARIDAL, PSYKIATER

J

eepen snor seg oppover fjellsidene,
forbi rismarker i terrasser og idylliske landsbyer. Jeg nyter den dramatiske
utsikten med trange daler og Himalayafjellene i bakgrunnen. Veien blir brattere og
farligere. Veiene er bygd opp av løsmasser
som bærer preg av hyppige ras. Til slutt er
det ikke lenger noen vei, og vi må gå.
Vi har kommet frem til landsbyen til den
første familien vi skal besøke. Barnet med
CP sitter på bestefars fang når vi kommer.
Bestefar forteller gråtkvalt hvor takknemlig han er for at noen kommer helt ut hit
for å hjelpe barnebarnet. Jeg blir dratt
med, det er flere slike barn i landsbyen får
jeg vite. Vi klatrer nedover rismarkene,
forbi flere typiske nepali hus bygd i leire
og kumøkk. Vi blir ført inn i et av dem.
Det er ikke strøm eller lys inne, og jeg går
inn i et mørkt rom som viser seg å være
kjøkkenet. I enden er det en loftsstige som
jeg forsiktig klatrer opp, den er nok ikke
helt beregnet for noen av min tyngde. Vi
kommer opp på et mørkt loft og det er lavt
under taket. Så blir jeg ført ut i en gang
og inn på ett kott. Kottet er av leire og
kumøkk, og på gulvet ligger en stråmatte
og en utslitt, skitten dyne. På matten ligger
en jente i tenårene, helt stiv. Det er ingen
Hans Kristian på prosjektbesøk

tegn på kommunikasjon eller reaksjon på
at jeg kommer inn. Huden, som ikke har
vært vasket på aldri så lenge, er som hard
lær. Luften i rommet er fylt av en sterk
eim av svette, urin og avføring. Bak meg i
døren titter to foreldre inn. Blikkene viser
hva de tenker: Kan den utenlandske legen
helbrede datteren vår? Hvordan kan jeg
fortelle dem sannheten uten å knuse de?
Slik kan en prosjektreise til Nepal fortone
seg. Vi fikk se noen lyspunkt, men også mye
lidelse og nød. Fra forskning gjort i rike land
vet man at foreldre til barn med særlige omsorgsbehov møter store utfordringer. Som
psykiater skulle jeg forske på situasjonen til
foreldre med barn med utviklingshemming
på landsbygda i Nepal. Resultatene var nedslående og viste at et overveldende antall
av omsorgspersonene scoret høyt både på
psykisk helsebelastning og på lav livskvalitet. De rapporterte også om stigma og
om en høy kostnad både for økonomi, egen
psykiske og fysiske helse, friske søsken og
eget sosialt liv av å ha fått et barn som var
annerledes. Det er en enorm ressursmangel
for behandling av både utviklingshemming
og mental helse, særlig på landsbygda. Dette
blir gjerne sett på som straff fra gudene og
tegn på dårlig karma.
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Behandling og hjelp
Familiene som deltok i studien har i ettertid fått jevnlige
hjemmebesøk av behandlere
som er blitt kurset i basal
hjelp. Denne hjelpen retter
seg i midlertidig mot barnets
behov. Basert på funnene i
studien tenker vi at når foreldrene får hjelp får også barna
det bedre. Vi må ta hensyn
til de spesielle utfordringene
familiene står i og gi støtte
og hjelp til omsorgspersonene. Styrker vi foreldrene
styrker vi også barna!
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Tulsas hjelp
har betydd mye
Asbjørn Voreland, Mariannes far,
husker tiden med Tulsa som god.
Tulsa stilte opp for Marianne i hverdagen, både hjemme og på skolen.
– Tulsas arbeid har betydd enormt
mye for mange, sier han.
Han er gjort kjent med innholdet i
artikkelen og ønsker også å legge til:
– Tulsa bodde også en periode
hjemme hos oss i Vennesla og fikk
opplæring ved en norsk institusjon.
I tillegg til alt det gode arbeidet hun
gjorde for barna på ABBS, fungerte
hun også som en veileder for sosialarbeidere på landsbygda. Barna som
bodde i nærheten av Kathmandu
kunne fraktes med buss til ABBS.
Men hva med de barna som bodde
langt oppe i fjellene? Her hadde Tulsa
en viktig rolle!

I 25 år har Tulsa Sharma gitt barna på ABBS en trygg havn.

Utfordrer skammen
Det året Tulsa Sharma fylte 16 år var livet hennes kaos. Hun hadde nylig
mistet sin mor, som hadde oppdratt henne og to søsken alene. Faren hadde
forlatt familien da Tulsa var liten jente og hun hadde ikke sett ham siden
moren tok den vanskelige avgjørelsen det var å flytte fra Chitwan, byen vest
i Nepal, til Pharping, landsbyen utenfor hovedstaden Kathmandu.
TEKST: MALLIKA ARYAL, FOTO: HIMALPARTNER ARKIV OG SOLVEIG ABELONE MIDTGARDEN

D

a moren min døde følte jeg meg helt
alene, sier Tulsa som nå fyller 45 år.
– Jeg kunne liksom ikke løfte meg opp av
tragedien og komme meg videre i livet. Jeg
sto på stedet hvil og det var mørkt.
Den tunge tiden gikk utover hennes
skolegang. Hun gikk glipp av siste året på
ungdomsskolen. Både Tulsa og søsteren
var for unge til å bo alene, så de flyttet til
broren i Kathmandu. -Jeg trengte tid til
å finne ut av hva jeg skulle gjøre med livet
mitt, sier Tulsa.
Broren hennes tok henne med til et
kristent møte som ble arrangert i nabolaget. Hun dro på dette møtet og etter hvert
deltok hun regelmessig på møtene. Hun
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utviklet etter hvert et nettverk basert på
denne menigheten og et av bekjentskapene
skulle sette varige spor.
– Jeg møtte Asbjørn og Mia Voreland
fra Norge. De jobbet i Tibetmisjonen (nå
HimalPartner).

Trengte hjelp
Paret hadde en datter med funksjonsnedsettelser som heter Marianne. De var på
utkikk etter noen som kunne hjelpe til og
være tilstede for henne i hverdagen. -Hun
var like gammel som meg, minnes Tulsa,
- og hun trengte både selskap og hjelp til å
takle praktiske ting i hverdagen.
Tulsa forsto at dette innebar et stort

ansvar og måtte tenke litt igjennom tilbudet
hun hadde fått.
– Jeg hadde ingen erfaring på dette feltet,
sier hun, -så jeg tenkte at det ville være
vanskelig å klare.
Tulsa ba om å få prøve seg to uker før
hun tok en avgjørelse. I denne perioden ble
hun bedre kjent med jenta og lærte etter
hvert å forstå henne.
– Folk i nabolaget sa jeg ikke skulle gjøre
det. De advarte mot at hun var farlig, men
jeg ville se dette med egne øyne, sier Tulsa.
Jo mer tid hun tilbragte med Marianne,
desto mer innså hun at naboene tok feil.
– Hun hadde utfordringer, men ved hjelp
av kjærlighet, forståelse og tålmodighet,

klarte jeg omsider å kommunisere med
henne. Jo mer tid jeg tilbrakte med henne,
desto mer innså jeg at naboene tok feil.
Da sommeren kom, reiste familien
Voreland hjem til Norge. Da begynte Tulsa
å jobbe i Kathmandu.

Vendepunktet
Hun fikk jobb som praksisplass i organisasjonen Association for the Welfare of
the Mentally Retarded (AWMR) og det
var virkelig en øyeåpner for henne. Hun
var vitne til barn som levde under forferdelige forhold. De var både innelåst og
lenket fast fordi foreldrene skammet seg
over dem. – Det er så mye skam, stigma
og sosial utstøtelse på grunn av disse
barna. Det var grusomt å se dette,
sier Tulsa.
De negative holdningene knyttet til
intellektuelt funksjonsnedsatte mennesker

bunner i reinkarnasjonstanken. Mange
i Nepal ser det å få et barn med utfordringer
som en straff for noe man har gjort i sitt
tidligere liv. Det er rett og slett skjebnen.
Kvinner blir klandret for å bære fram barn
med funksjonsnedsettelser og de blir ofte
forlatt av sine familier.
Tulsa forsto hvor dypt stigmaet var for
25 år siden. Vendepunktet skulle skje på et
besøk som gjorde uutslettelig inntrykk på
henne. – Jeg møtte en familie som hadde
et barn med store utfordringer. De stengte
henne inne store deler av dagen fordi
de skammet seg over henne. Barnet var
møkkete da jeg besøkte henne og ingen i
familien ville vaske henne. Omsider kom
moren og begynte å vaske henne, men da
begynte jenta å gråte. Jeg tok henne på
fanget og trøstet henne. Moren stivnet
og så overrasket på meg. Hun fortalte at
det var første gang noen andre enn henne

hadde gitt barnet omsorg. Til og med barnets far nektet å ta i henne. Dette sto i sterk
kontrast til det hun så hjemme hos familien
Voreland. – Jeg behandlet deres datter med
kjærlighet og respekt, sier Tulsa. – Hun
responderte positivt og etter min mening
må alle mennesker møtes med den samme
respekten, uansett utgangspunkt.
Etter å ha arbeidet som sosialarbeider en
periode, startet hun på nytt hos Voreland.
Her fortsatte hun helt til familien flyttet
tilbake til Norge.

Ville hjelpe flere
Tiden hun hadde tilbragt med Marianne
hadde sådd et frø. Hun fikk en drøm om
å starte noe eget. Noe som kunne lette byrdene til foreldre som fikk barn med store
utfordringer. På alle sine hjemmebesøk
hadde hun sett at oppgaven de hadde var
svært krevende. Etter måneder med plan-
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Gjorde sterkt inntrykk

S

Fargerike rom og mye kreativitet. Dette preger ABBS.

olveig Abelone Midtgarden arbeidet som landkoordinator for HimalPartner i Nepal fra 2015-2019. Men
kjennskapet til Tulsa kom flere år før.
– Vi bodde i Nepal først i årene 2001-2005. Jeg var da
kontaktperson for noen av utsendingene fra Gå ut-senteret,
der noen av dem skulle jobbe på ABBS. I den forbindelse
ble jeg kjent med Tulsa. Jeg var venn av Helen Eikeland
(datter av Asbjørn og Mia Voreland) som kjente Tulsa godt.
Hun fortalte meg at Tulsa hadde betydd mye for søsteren
Marianne i tiden familien bodde i Nepal.
Tulsa arbeidet i små, trange lokaler på den tiden og jeg
både beundret og respekterte henne. Jeg ble også godt
kjent med hvor krevende livet var for barna og deres
familier. Siden jeg selv har arbeidet med barn og unge med
ulike funksjonsnedsettelser i Norge, var det sterkt å høre
historiene og i tillegg være vitne til hvilke forhold Tulsa
arbeidet under. Tulsa og kollegaene gjorde en utrolig god
jobb, og viste kjærlighet og omsorg for barna. De behandlet også deres familier godt. Jeg forsto også at de jobbet
med holdningsskapende arbeid ute i samfunnet.

Mye hadde skjedd

Tulsa på landsbybesøk.

legging, organisering og fundraising startet
hun organisasjonen Aisha Bal Bikash Sewa
(ABBS). I begynnelsen var det bare 3 barn
som fikk hjelp på senteret. I løpet av de 25
årene hun har drevet senteret, har 3 blitt
til 3200 barn.
I dag arbeider ABBS i samarbeid med
Human Development Community Service
(HDCS), en annen lokal organisasjon som
arbeider med helse, utdanning og utvikling
av sivilt samfunn. ABBS har to sentre som
behandler over 100 barn. Her arbeider
utdannede helsearbeidere, psykiatere og
sosialarbeidere. Den yngste på senteret er
3 år gammel og den eldste er 28 år. – ABBS
er egentlig et senter for barn, men avviser vi
de voksne ender de opp på gata, sier Tulsa.
Kapasiteten er dog et stort problem og
ABBS må fortsatt avvise hundrevis årlig.
En av de største utfordringene ABBS sitt
team møter er tabuet rundt intellektuelt
funksjonsnedsatte barn. Det er svært få
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som snakker om dette. – Dette er et stort
hinder for alt, sier hun. – Det påvirker både
politikk og økonomiske prioriteringer. Folk
med synlige funksjonsnedsettelser, som
f.eks. dårlig hørsel, har hatt muligheten
til å organisere seg. De er også i stand
til å kreve sine rettigheter. Det har ikke
intellektuelt funksjonsnedsatte på samme
måte. Vi må derfor passe på språket vårt
samtidig som vi jobber for å redusere
stigma knyttet til dette.

Også fremgang
Men ikke alt er negativt. I løpet av hennes
25 år som sosialarbeider har hun også vært
vitne til en del positive forandringer. – Flere
foreldre er åpne om det. De har også blitt
flinkere til å snakke sammen med likesinnede foreldre. Sammen jobber de for
å hjelpe barna, sier hun.
– I begynnelsen skammet foreldrene seg
da de leverte barna sine på senteret. De

En hage gir god stimulans og sørger for sunn og
næringsrik mat til alle som er på senteret.

gjorde kort prosess fordi de var livredde for
at naboene skulle oppdage at de fikk hjelp
til å ta vare på barna sine. Nå er foreldrene
aktivt tilstede i barnas liv. De deltar på
samtaler med lærere og fedrene er i større
grad involvert. Faktisk tror jeg omtrent 70%
av fedrene møter opp til samtale.
Utfordringene lagt til side, arbeidet hun
har utført i to tiår gir henne fortsatt mye.
Hun gir aldri opp håpet og ser at arbeidet
nytter. Det er fortsatt behov for henne og
arbeidet til ABBS. Tulsa håper at arbeidet
kan vokse seg større og at hun kan hjelpe
flere. Hun ønsker å være rollemodell for
unge mennesker og vise at det er mye glede
i å jobbe med å hjelpe andre.
– Denne ideen vokste fram da alt i livet
mitt var kaos. Det viktigste moren min
lærte meg var at det å gi er det største man
kan gjøre som menneske. Dette gir jeg nå
videre til alle barna på senteret. De er på en
måte mine barn, sier hun.

Da Solveig kom tilbake til Nepal i 2015, da ansatt i HimalPartner, gjenopptok hun kontakten med Tulsa. Da fikk hun
også se hvor mye ABBS hadde utviklet seg i løpet av årene
og hun beskriver dette som «helt utrolig»!
– De hadde fått et stort fint hus, en hage og gode kontorlokaler. I løpet av 10 år hadde de klart å gi stedet en skikkelig oppgradering. Det var også fint å se at mange av de
samme personene jobbet der fortsatt. De hadde holdt ut
i en vanskelig tid og møysommelig systematisert og organisert arbeidet sitt. De jobbet også utrettelig med holdningsskapende arbeid, kjempet mot myndigheten og underviste
og fulgte opp barna og foreldrene parallelt. Jeg så også at
de reiste ut i ulike lokalsamfunn og ga opplæring. Jeg har
stor respekt for Tulsa og gjengen. Trass motstand, krav og
urettferdighet drives de av en stå på-vilje jeg ikke har sett
maken til.

Mental Helse

HimalPartner har også vært aktiv deltagende de siste årene
at kunnskapen også må inn i skolen. Det blir arbeidet for å
få mental helse på agendaen nasjonalt og at det holdningsskapende arbeidet må inn i utdanningssystemet. ABBS er
med i nettverksarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og har vært dyktige til å knytte til seg ulike grupper
som snakker deres sak. HimalPartner, i nært samarbeid
med Normisjon, fungerer som medvandrere for Tulsa og
staben hennes.
Ønsker du å støtte ABBS, kan du melde deg som fastgiver
innenfor Mental Helse-prosjektet eller gi en enkeltgave.
Da vil ABBS være en del av helheten.
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HÅP FOR UNGE I NEPAL

Bygger nytt verksted
De nye fagene Buiding and Construction og CNC (Computer Numerical
Control) skal etter planen starte i 2020. Det nye verkstedet skal bygges
for å imøtekomme kravene som da oppstår. Dette vil heve kvaliteten til
utdanningen, og på sikt gi Nepal mer kompetent arbeidskraft.
TEKST: LINE KONSTALI, FOTO: MAGNE RAKNES

Nye fag fører til nye krav
Butwal Technical Institute (BTI) har
siden 60-tallet utdannet mekanikere,
elektrikere og nå skal de utdanne tømrere.
For å tilfredsstille utdanningen til dagens
arbeidsmarked, må skolen moderniseres.
Skolen har derfor startet med planlegging
og gjennomføring av byggeprosessen. Nye
maskiner må på plass og da krever det mer
plass. Det er også viktig med et bedre ventilasjonsanlegg i bygget enn det har vært i de
andre verkstedene på skolen. En CNCmaskin tåler for eksempel ikke luftfuktigheten og varmen som er i Butwal.

En bedre hverdag
Lærlingene ved Butwal vil nå få nye verksteder som er egnet for det de skal brukes
til. Forhåpentligvis vil vi også kunne gjøre
lokalene lysere og lettere å holde rene.

I andre etasje skal det også bygges nye
klasserom. Antallet lærlinger på skolen har
økt de siste årene, derfor er det viktig med
større plass til undervisning.

Bedre fremtidsutsikter
Endringene vil gi lærlingene bedre fremtidsutsikter fordi de nå får oppdatert kompetanse som er verdifullt for arbeidslivet.
Risikoen er at de unge forlater Nepal ved
fullført utdanning. Nepal er fortsatt et land
som ikke har kommet langt i utviklingen
av industri, og derfor er ofte jobbtilbudene
bedre utenlands. Men HimalPartner jobber
helhetlig og i dialog med lokal industri.
Akkurat nå er BTI i dialog med 5 firmaer
som skal oppruste og modernisere sin
arbeidsplass. Dette kan føre til betraktelig
inntektsøkning og på sikt kunne bidra til
flere arbeidsplasser.

Fullføres 2020
Verkstedene skal ifølge den nåværende
planen være ferdig i løpet av våren 2020.
Tegningene er ferdige og de starter snart
med gravingen av fundamentet. Før de
starter trenger de fellingstillatelse av trær
på tomten fra kommunen. Når det er i
orden, kan prosessen starte.
Prosjektet ferdigstilles derimot i 2022.

Årlig reiser fotballguttene fra Rosebud School til
Ekebergsletta for å være med på Norway Cup.

Nepalske fotballdrømmer i Oslo
De har alle spredd seg rundt omkring på banen nå, i kledd deres røde
gensere. Sommermorgenen er uvanlig kald og grå, men det ødelegger ikke
stemningen og demper ikke de høye heia-ropene på nepali fra sidelinjen.
En mann i rød, vindtett jakke roper, – Dere må ikke miste fokus nå, gutter!

Plantegningene til det nye verkstedet.

CNC-maskin
CNC-maskinen er en datastyrt dreiebenk som kan programmeres med
data og siden lage mekaniske deler
som er veldig nøyaktige.
Når programmeringen er ferdig
kan maskinen lage delene selv og
trenger kun overvåking. På grunn av
nøyaktigheten får delene en veldig
god kvalitet og kan bli brukt i mer
avanserte maskiner. Maskinen kan
jobbe døgnet rundt og lage flere stykker som blir eksakt like.
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TEKST OG FOTO: MALLIKA ARYAL, OVERSATT TIL NORSK VED LINE KONSTALI

H

ans navn er Ameer Karki Bisunkhi, og
han er trener for laget som representerer Nepal i det årlige Norway Cup på
Ekebergsletta. Det gjenstår 20 minutter av
kampen mellom Nepal og Libanon i 1/8finalen og spenningen står i taket.
– Mine spillere gjør sitt aller beste, men
laget fra Libanon er veldig sterkt, sier
Bisunkhi. Stillingen er 3-0 i Nepals disfavør
og tiden er i ferd med å renne ut.
Tredve minutter inn i spillet, scorer Nepal sitt første mål. Heiaropene blir høyere.
Så går det enda tre minutter og de nepalske
guttene scorer nok et mål. De virker mer

tilfreds og mindre stresset nå. Men det
varer ikke lenge. For en spiller fra Libanon
sørger for at stillingen blir 4-2 ganske snart.
– Ingen grunn til panikk, fortsett å spille
som dere gjør. Dere gjør en god jobb! Ropes
det fra treneren på sidelinjen. Han sier han
ikke har gitt opp håpet enda, og at det fortsatt er syv minutter igjen. Han fortsetter
samtidig med å oppmuntre spillerne.
– Bra forsøk! -Fantastisk forsvar! Tre
minutter før kampen avslutter scorer Nepal
sitt tredje mål.
Når kampen avsluttes, håndhilser spillerne på motspillerne. Etterpå samles de i en

ring rundt treneren og tapet ser ikke ut til
å legge en demper på stemningen. De klapper og ler når de samles og treneren går
rundt og klemmer dem.
– Libanon var en veldig sterk motstander,
påpeker ham. -Dere gutter har gjort en
fantastisk jobb!

Ut i verden
Ni gutter i alderen 13-15 år har reist fra
Nepal for å delta i Norway Cup dette året.
Noen av dem har vært med før, men for
de aller fleste er dette første gang. – Det er
første gang jeg har reist utenfor Nepal, sier
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HÅP FOR UNGE I NEPAL
15 år gamle Pramodit Pradhan entusiastisk.
– Det er også første gang jeg har konkurrert
med spillere fra andre land.
Fotball er en populær sport i Nepal, og
har vært dette siden 1920-tallet. Men det
skulle la seg vente til 1970-tallet før nepalesiske spillere begynte å spille internasjonalt.
I 1970 ble Nepal medlem av FIFA, det
internasjonale fotballforbundet, og Asian
Football Confederation to år senere.
På 70, 80 og 90-tallet høstet laget mange
seire – både nasjonalt og internasjonalt.
Landslaget opplevde derimot en nedgang
på 90-tallet da intern politikk og Nepals
borgerkrig preget samfunnet. Da den
årelange Maoist-krigen endte i 2006, startet
også en vekstperiode for landslaget.
I 2016 vant Nepal gullmedaljen i South
Asian Games. Men på FIFA-rankingen
er derimot laget på 166. plass, bak landet
Singapore, Den Dominikanske Republikk
og Liberia.
– Årsaken til at Nepal ligger så langt
nede på den globale rankingen, er at fotball
fortsatt ikke er en kultur nepaleserne har
omfavnet, sier Beni Bahadur Karki, leder av
Rosebud School i Kathmandu. Skolen har
trent gutter i flere år, og en av dem endte
opp på landslaget.
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Mangelfulle ressurser

Vil gjøre en forskjell

– Samtidig argumenterer Bisunkhi at
landet ikke har gode nok fasiliteter og ressurser til spillerne. En økende urbanisering
i Kathmandu har blant annet ført til at det
ikke lenger finnes så mange åpne plasser
å spille i byen.
– Hvor skal barna gå ut og spille fotball
når alle gressletter blir asfaltert, omgjort til
parkeringsplasser eller tomter for høyhus?
Spør han oppgitt.
Det hjelper heller ikke at landets hovedstadion ble totalødelagt under jordskjelvet
i 2015. Fortsatt er ikke gjenoppbyggingen
ferdig.
Private skoler kan i noen tilfeller tilby
gode sportsfasiliteter, som fotballbaner,
men de er ikke tilgjengelig for andre barn
enn de som går der. Offentlige skoler har i
svært sjelden grad mye boltreplass for barn.
– Barn ender opp med å spille fotball i
asfalterte gater, tett på trafikk og forurensing. Det var ikke som da jeg var barn – da
vi hadde endeløse gressletter å leke på.
Løsningen for mange fotballag blir derfor
at de spiller på små, innendørs futsal-saler.
– Vi kan kanskje få plass til 4 slike baner
på en Norway Cup-bane, forklarer Karki for
å gi et inntrykk av hvor små forholdene er.

For omtrent 9 år siden så Bisunkhi, som
selv er en tidligere fotballspiller, at mange
landområder rundt dalen bare forsvant. Han
bestemte seg for å gjøre noe med det, og
startet Goals Footbal Academy i hovedstaden.
Han satte opp en futsal-bane og ønsket
lokalsamfunnet velkommen til å melde seg
inn i klubben for et lite beløp. I dag har
akademiet 100 spillere fordelt på 5 trenere.
Både Bisunkhi og Karki innrømmer at
laget har en ulempe i Norway Cup, siden
spillerne er vant til futsal. De er derimot veldig fornøyde med hvordan spillerne har spilt
og sier kampene har vært en selvtillitsboost
for guttene. Noen av dem deltok også i Dana
Cup i Danmark forrige uke. Det nepalske
laget kom helt til kvartfinalen i Dana Cup.
Setter man ressurser og fasiliteter til side,
påpeker trener Bisunkhi at den aller største
utfordringen er den manglende prioriteringen fra foreldrenes side. – De ser ingen
fremtid i idrett generelt, og ønsker at barna
først og fremst fokuserer på akademiske fag
i skolen.
– Regelmessig trening og riktig ernæring
er ikke nødvendigvis noe foreldre engasjerer
seg i. Sammenlignet med Norge, blir ikke
foreldrene en del av det sosiale nettverket

knyttet til fotballaget. I Nepal har vi ingen
kultur for å ta med barna til treninger og
cuper.
– Foreldrene følger ikke barna til trening på
ettermiddagen, og siden helgen i Nepal bare
varer en dag (lørdager), ønsker ikke folk å
bruke fritiden til å følge poden til fotballkamp
etter trening denne dagen, sier Karki.
Trener Bisunkhi gjør hva han kan for
å oppmuntre unge folk, men innrømmer
samtidig at det ikke er lett. – Så lenge unge
nepalere ikke ser fotballen som en karrierevei, som på sikt kan gi dem en inntekt som
skal sørge for deres fremtidige familier, vil
ikke fotballen ha like gode vilkår i landet.
Sporten blir av de aller fleste bare sett på
som en hobby svært få satser på.

Knuste drømmer
Bisunkhi fortsetter, –Jeg har trent mange
gutter og omtrent 99 prosent av dem slutter
etter hvert. Også idretten, og kanskje fotball
spesielt, blir rammet av den voldsomme
emigreringen som fører til at ungdom og
unge voksne forlater Nepal for å få jobb i et
annet land.
– Jeg opplevde noe som knuste hjertet
mitt på vei til Norge, fortsetter han. –Vi
mellomlandet i Qatar og på flyplassen
i Doha møtte jeg en av mine tidligere
spillere. Han arbeidet nå på flyplassen.
Han var en utrolig god fotballspiller, både
motivert og dypt engasjert i sporten. Han
kunne virkelig ha nådd langt, men familien
hans var fattig og de ville han skulle forlate
Nepal for å arbeide. Det er veldig trist å
se talentfulle, unge gutter som må gi opp
drømmen sin for å imøtekomme foreldrenes behov for inntekt.
Det er derimot mer optimisme å hente
blant de unge guttene som representerer
Nepal i Norway Cup. Når jeg spør hvor
mange av dem som ønsker å bli profesjonelle fotballspillere som voksne, rekker
alle opp hånden.
For 13 år gamle Abjaj Singh er det en
selvfølge. Han tror han kan bli en profesjonell spiller og ende opp på landslaget.
–Jeg har alltid elsket å sparke ball og kan
ikke forestille meg et liv uten fotball, sier
han med et smil.
I fotballen har han lært både fokus,
disiplin, teamarbeid, respekt og nytten av
hardt arbeid. – Jeg har også fått venner for
livet, jeg får reise og møte nye mennesker.
Og jeg elsker fotball over alt – hvorfor skal
jeg noensinne gi opp?

Elever ved Rosebud School
Guttene fra det nepalske fotballaget er alle elever ved Rosebud School i Kathmandu.
Skolen bruker Early Childhood Education Center i Nepal når lærerne skal på kurs.
ECEC er en av HimalPartners partnere.
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PANORAMA
Lederen
har ordet:

HVEM ER VIKTIGST FOR BARNA?

Ved Generalsekretær Heidi Westborg Steel

I

høst er jeg og min mann Christian blitt alene
i huset. Begge barna har flyttet ut. Vi leverte
yngstemann på folkehøyskole i august. Vårt prosjekt
nå er å slippe taket. Vårt livs viktigste jobb disse
årene har vært å oppdra og verne om døtrene våre.
Ungene drar fra et sted med uforbeholden kjærlighet
til mer ukjent terreng og må finne egne baser i livet
– selv om vi selvsagt alltid vil fortsette å være der.
Hvem er viktigst for barna? Ofte er vi opptatt av
skolene eller andre institusjoner når vi tenker på
barn i utviklingsland. Vi snakker ikke så mye om
foreldreomsorgen de trenger. Hvorfor tenker vi at
annerledes om dem enn om egne barn? Det er jo
krevende å være foreldre overalt – både i Norge,
Nepal og Kina. Og selv om det er vår viktigste jobb,
har vi alle tradisjonelt sett fått lite hjelp til å takle
nettopp det.
HimalPartner har derfor støttet oppbygging av et
foreldreveiledningsprogram i både Nepal og Kina.
International Child Development Program (ICDP)
brukes også i Norge på helsestasjoner og blant flyktninger. Tilbakemeldingene fra foreldrene alle steder
er fantastiske. De forstår barna sine på en helt ny
måte og blir oppmerksom på hva som gjør dem lei
seg og hva som gjør dem glad. De blir påminnet om
sin egen barndom og hvordan de opplevde ting og
ser barna sine som individer.
Også Tulsa og de andre på ABBS har de siste
årene i økende grad hatt fokus på ressursen som
ligger i foreldrene til barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser. Hele staben er ICDP-sertifisert ved
hjelp av midler fra Sykepleiernes Misjonsring (SMR)
og har tatt sin utdannelse ved Early Childhood
Education Center (ECEC) i Nepal. Gjennom ECEC
er det mange organisasjoner som har fått opplæring.
Dermed får flere foreldre støtte og mange barn får
føle på at omsorg styrker dem - også barn med
spesielle utfordringer. Dette programmet etterspørres mer og mer og blir en viktigere og viktigere
del av alt HimalPartners arbeid.
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MILJØPROSJEKT MED KRISTEN PROFIL

LØRDAGSKAFÉEN I KJØLSTAD KIRKE
TEKST OG FOTO: ÅSA DANIELSEN

Utenom feriene samles vi en gang i måneden kl 11.30 til 13.30
i underetasjen i Kjølstad kirke (Borg bispedømme). Antall deltakere er gjerne fra 40 – 70 stk. Arrangementene er tilrettelagt
for PU. Alle er velkommen. Deltakerne fra bofelleskapene har
med bistandsytere, i blant familie eller støttekontakt. Det siste
året har vi hentet og tatt hånd om pensjonister fra det lokale
sykehjemmet. De har stor glede av det, men er svake og trenger full oppfølging. Ingen fra sykehjemmet har anledning til
å delta, så det er verdifullt når pårørende kan være med.

Innhold

Fellessang, enkel andakt ved besøkende og barnekor eller
sangere- og musikanter. Ofte følger familie eller venner med,
derved blir hele samlingen et flott tverrsnitt av befolkningen.
Opplesning. Konkurranser. Bevertning. Utlodning. Et mindre
overskudd går til dagsenter for barn og unge i Nepal. Til høsten
skal en lørdag ha program fra Nepal og dagsenteret (ABBS)
med mat laget på Nepalsk vis.
Det lages halvårsprogram som distribueres til alle bofelleskap og andre interesserte. Dette legges ut på Facebook og
Ut i helgen i Fredrikstad blad, i Menighetsbladet og siden til
Borge menighet.

HimalPartner har vært med og styrket jak-bøndenes vilkår i Tibet-regionen. Vi har tidligere fortalt om Tsultrim og hans innsats for fattige familier. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å skape arbeidsplasser i Tibet i takt med en bærekraftig utvikling i
området. Tibetplatået kalles i mange sammenhenger «Verdens tak» og elvene som renner herfra sørger for vann til 46% av
befolkningen i Norge. I år oppfordret vi våre støttespillere til å brøle for Tibetplatået på Klimabrølet som ble arrangert foran
Stortinget 30/8.
I samarbeid med Grønn kirke har HimalPartner, sammen med SMM (Samarbeid Menighet og Misjon), et ønske om at flere
menigheter kan få muligheten til å velge et miljøprosjekt.
Ta kontakt med Line Konstali på e-post dersom dette skulle være av interesse. E-postadresse: line.konstali@himalpartner.no

PÅ STUDIETUR I NORGE!
Qomolangma Glacier Forundation var i Norge i
sommer på studietur. De har som mål å bidra til
at mennesker som bor på Tibetplatået i Kina skal
bedre sin livskvalitet i takt med en bærekraftig og
miljøvennlig utvikling. Et par av lederne i reisefølget
er tidligere prosjektledere i HimalPartner-prosjekter. Nå tok de med seg kinesiske forretningsfolk og
besøkte Alta, Trondheim og Røros. De fikk en orientering om samenes liv i Norge. Det ble utvekslet
erfaringer mellom de to folkegruppene, som begge
er urfolk, og man fant både likheter og forskjeller.
For lederne av organisasjonen var det blant annet
imponerende å høre om Sametinget.
På reisen møtte de en rekke fagfolk innenfor
miljø, utvikling og prosjektene vi har knyttet til barns utvikling i Kina. Det ble også utvekslet en del kontakt med
lokale menigheter i Alta og Røros. Reisen ble avsluttet i Oslo. Det ble arrangert temakveld på hovedkontoret og
vi var også gjester under gudstjeneste i Oslo Domkirke dagen etter.
Prosjektet var svært vellykket og vi ønsker å vurdere videre faglig utveksling i fremtiden.
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VI TAKKER OG BER FOR…
• Vi takker og ber for alle barna som har fått hjelp
av ABBS. Vi ber også for Tulsa.
• For visum til utsendingene Ellen og Calle og en
god ventetid i Norge

gåver og bruksting

• For sannsynlig nytt prosjekt i Kina gjennom
Christian Action

ØNSKES:
FJERNLAGER
Vi har mistet en del lagerplass og har
derfor behov for et fjernlager.
Har du plass i en kjeller, et rom eller
lignende så ville det være til stor hjelp.
Kontakt Line Konstali på e-post: line.
konstali@himalpartner.no
eller telefon: 48187533

Kjøp brukt!

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, Drammen og Ål.

• For Matrika Devkota i Koshish og det nye
landområdet organisasjonen har kjøpt. Der skal
det bygges nytt transitt-mottak.

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

• Be om velsignelse for ledelsen i ECEC. For Doji,
Pitambar og Risohani.
• Be for Frivold-familien. Deres eldste sønn
Ruben flytter ut og starter på folkehøyskole.
Resten av familien flytter tilbake til Thailand,
der basen for arbeidet i Kina ligger.

Ditt kjøp kan gjøre
en forskjell for Normisjon!
www.gallerinormisjon.no

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

Arrangementskalender
3. oktober: ABBS 25 år. ABBS har invitert HimalPartner til å delta på jubileumsfesten i
Kathmandu. Dessverre er ingen av oss i Nepal den dagen, men vi vi vil ha en markering
under lunsjen på hovedkontoret. Alle som vil delta er hjertelig velkommen! Ta kontakt
med Sondre Kippenes hvis du har noe å bidra med: sondre.kippenes@himalpartner.no

Nettbutikk: www.allverdas.no

Bruktbua Gi & Få

Takk til alle som vil kommentera, lika og dela her:

i kjellaren i Suldal bedehus

facebook.com/allverdas
Instagram: @allverdas

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.

13. oktober: #resiliens: Jazzede toner i anledning Verdensdagen for psykisk helse.
Resiliens er det samme som motstandskraft, og det har vi i oss som mennesker. Åpenhet, å uttrykke seg i kunst og tro, bønn og gudstjeneste er måter å bygge resiliens. Mye
motstandskraft er også å finne i det å være en del av et støttende fellesskap, enten det
er stort eller smått. Et ekstra fokus vil vi rette mot Nepal, som er et av HimalPartners
samarbeidsland. Konferansier: Tania Michelet

Alle inntekter går til HimalPartner sitt
prosjekt i Nepal:
Håpets hus – dagsenter for funksjonshemma barn.

Vi tek imot bruks- og
kunstgjenstandar,
møbler, leikar
og mykje anna.

Kontakt: Kari Ronold,
Salomonskleivo 6,
4237 Suldalsosen

Tid: 19-21 Sted: Haugerud menighet

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

Desember: Del jula di
Vi oppfordrer alle våre støttespillere til å stå på stand og selge hjemmelaget julepynt og
julegodterier før jul. Mer info om dette kommer i partnerbrev og nyhetsmail.

Tibetan
Et magasin

3. Desember: Giving Tuesday
I år vil vi arrangere Giving Tuesday i samarbeid med Tunsberg bispedømme. Vi jobber
med ungdomsarbeidere for å få ungdom til å engasjere seg i ulike kampanjer. Vi oppfordrer også deg til å sette av datoen uansett hvor i landet du bor. Dette er en kampanje
som egner seg godt til ungdomsarbeidet. Mer info kommer!
Meld inn arrangement til post@himalpartner.no. Følg med på kalender på himalpartner.no.

eren

fra HimalPa

rtner

Nr. 1/20
18
Årgang 80

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.

Him lPa
rtn
1938a-2
018 er
www.him
alpa

rtner.no
Kontonumm
VIPPS: HIMA er 3000 15
LPARTNER 47107
SMS: Send
#15521
kodeord
"Gi80" til
2160
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NEPAL
TRO KAN
FLYTTE FJELL

TRO KAN FLYTTE FJELL

Feltarbeideren

Sigrun på sykehus,
HimalPartner arkiv.

Hun skulle egentlig være husmor da hun reiste med sin ingeniørektemann til Nepal i
1970. Det passet derimot ikke den unge, nyutdannede legen Sigrun Møgedal, som heller
startet banebrytende helsearbeid på lokalsamfunnets premisser. Det førte til en rekke
verv og posisjoner i senere karriereløp, men hun har aldri gitt slipp på feltarbeideren.
TEKST OG FOTO: LINE KONSTALI

J

eg passer ikke inn i noen boks, sier hun
lattermildt. Hun har invitert meg hjem
til leiligheten i Asker før vi skal ta turen
rundt Semsvannet. Etter å ha servert meg
«juksesalat», det vil si en smakfull bønneblanding fra en boks hun har kjøpt i butikken, pai og te, legger vi ut på ferden.
Vi kjører et lite stykke for å komme til
bestemmelsesstedet. Det har regnet i flere
dager, men vi er heldige akkurat nå. Regnet
har gitt seg enn så lenge. Vi passerer både
Jansløkka skole og kronprinsparets hjem
langs veien.
– Jeg hadde gleden av å ha kontakt med
kronprinsessen mens jeg var i Utenriksdepartementet som Norges Aids ambassadør.
Hun hadde stilt seg til disposisjon for FNs

Aidsorganisasjon, sier Sigrun mens vi
kjører forbi.
– Mette Marit ble raskt veldig god i dette
arbeidet, fortsetter hun. – Hun viser så mye
empati for de som sliter.

Brytningstid
I medlemsbladet Positiv (HivNorge)
omtales Sigrun som «bindestreken». Hun
beskrives som «et element som binder ulike
ledd, mennesker og organisasjoner sammen for å skape best mulig resultater.» For
HivNorge er hun mest kjent for sitt arbeid
for Hiv-positive. I andre sammenhenger er
hun kjent for noe helt annet. For at vi skal
ha god nok oversikt over de utallige vervene og stillingene hun har hatt, har hun på
forhånd skrevet en liste med en oversikt.
– Du har på mange måter vært med på
en brytningstid, sier jeg og tenker først og
fremst på at hun har skapt en imponerende
karriere i en tid der kvinner fikk flere og
flere muligheter på arbeidsmarkedet. Men
når jeg nevner ordet «brytningstid» er hun
usikker på hva hun skal fokusere på.
– Jeg har liksom vært med på mange
former for brytninger, sier hun.

Ville bidra

Info om Sigrun
• Født 27. desember 1943
• Oppvokst i Asker
• 2 barn
• Lege, helsearbeider og politiker
• En av HimalPartners pionèrer i Nepal
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Tilbake til Nepal 1970. Det unge paret Tor
og Sigrun Møgedal bosetter seg i byen
Butwal. Med seg på reisen har de sønnen
Oddmund på 3 år og lille Ingunn som
fortsatt er i mammas mage. Senere skal
datteren bli tatt imot av jordmor Ingeborg
Skjervheim på Tansen misjonssykehus.
Også hun arbeidet for Tibetmisjonen
(HimalPartner) på den tiden.
– Mannen min jobbet ved Butwal
Technical Institute (BTI), med læreguttene der og senere med kraftverk, sier hun.
– Det var behovet for hans kompetanse
som gjorde at vi reiste til Nepal. Vi reiste
begge med en innstilling om å ville bidra,

og det ville bli feil for meg å ikke gjøre noe
for lokalsamfunnet. Jeg hadde tatt en lang
legeutdannelse og jeg så at det var behov
for min kompetanse også.
Etter hvert fikk Sigrun jobb på det
kommunale sykehuset i Butwal. Det viste
seg å bli en blandet erfaring.
– Forskjellen på meg som jobbet der og
de som jobbet på Tansen misjonssykehus
var at jeg «kom utenfra.» Ledelsen ved
sykehuset i Butwal besto av nepalere, mens
misjonssykehuset hadde ledere fra vestlige
land. Etter hvert fikk jeg bidra til å få de to
sykehusene til å samarbeide mer.
Men det var ikke bare enkelt for Sigrun
«å komme utenfra.» Lokalavisen i Butwal
hadde fanget opp at det arbeidet en
misjonær ved sykehuset og i avisen kunne
man lese at denne misjonæren forsøkte
å «omvende pasientene». Dette gjorde
sykehusets leder bekymret. Han var redd
for at ryktet skulle spre seg til helsedirektøren i Katmandu. Sigrun måtte reise inn
til byen og personlig overlevere et brev der
det sto: «Sigrun Møgedal har ikke drevet
noen form for evangeliserende arbeid ved
sykehuset.» Det var en «attest» som hun
ikke sendte hjem.

Tro langs landeveien
Sigrun har derimot aldri lagt skjul på sin
kristne tro og hun fant mye styrke i at hun
visste at folket der hjemme ba for henne.
– Jeg hadde et travelt liv på den tiden og
det var ikke så ofte jeg fant roen til å sette
meg ned og ha en bønnestund. Vissheten
om at noen andre gjorde dette for meg,
gjorde meg sterk.
For Sigrun har det vært like mye tro
langs landeveien som på fjelltoppene. I de
13 årene hun bodde i Nepal lærte hun at
det grunnleggende er å jobbe tett på de
som påvirkes av prosjektene.
– Jeg fikk etter hvert ansvar for å etablere

helsesystemer og helsetjenester som skulle
virke i områder med få ressurser. Da måtte
det kompetanse til i alle ledd. For at dette
skulle fungere, måtte man ha folk med seg.
Ellers nytter det ikke. Vi jobbet på mange
måter nedenfra og opp. Folket som skulle
benytte helsetjenestene måtte definere
behovene og det ble utgangspunktet vi
jobbet fra.

Sykehusbygger
Men det var ikke bare kommunikasjon på
grasrotnivå Sigrun måtte bli dyktig på. Det
kunne være vel så utfordrende på toppnivå.
Det ble bestemt at misjonens første sykehus, som holdt til i et gammelt Ranapalass
i Katmandu, Misjonssykehuset, skulle erstattes med et nytt distriktssykehus i Patan,
som misjonen skulle drive sammen med
det offentlige. Som øverste leder for United
Mission to Nepal sitt helsearbeid måtte hun
finne løsninger som tok vare på misjonens
erfaring og verdier og samtidig tilpasse seg
offentlig styring.
– Det var selvsagt mange som lurte på
om denne kombinasjonen var mulig, sier
hun. - Misjonen var på mange måter kjent
for å være i forkant og for sin evne til å
finne gode modeller for å drive helsetjenester. Men misjonen hadde muligheter til å
bidra til løsninger med penger utenfra, og
vant til stor frihet når det gjaldt å dele ut
bibeldeler, ha andakter og bilder på veggene
med bibelvers. I det nye sykehuset ble dette
vanskelig. Ville likevel det vi gjorde fortsatt
være fullverdig misjon? Dette førte til gode
samtaler om hva som gjør et sykehus til et
kristent vitnesbyrd. Svaret ble at det viktigste var at kristne ansatte ikke ble stoppet
i å formidle tro gjennom sin tjeneste og
gjennom sine møter med mennesker.

Kan ikke gjøre alt
Noe av det vanskeligste med å jobbe tett på
nøden er å gi slipp. Det har Sigrun opplevd
flere ganger.
– Jeg forsto ganske tidlig at jeg ikke
måtte bli for involvert i prosjektene. Det
er ikke jeg som «eier det» selv om jeg
starter det. En kirurg i Butwal sa til meg:
«du kan reise hjem når du vil. Jeg er her
for alltid og har ikke andre valg. Ikke

På landsbybesøk, HimalPartner arkiv.

døm meg når jeg ikke orker å gjøre mer
enn det jeg må». I ettertid forsto jeg hva
han mente.
Sigrun befant seg ofte i spenningsfeltet
mellom hva man kunne gjøre og hva man
ikke kunne gjøre. Hun måtte hele tiden
tenke over hvordan arbeidet misjonen
gjorde passet inn i forhold til hva nepalske
myndigheter bygde. De måtte løse problemer med tanke på hva som fantes der.
Ellers ville de skape usunn avhengighet og
gjøre større skade enn nytte.
– Vi må erkjenne at det er dette vi kan og
utover det kan vi ikke mer, sier hun alvorlig.
– Det er veldig vanskelig. Følelsene forteller deg noe annet. Når du ser behovene, vil
du bare utvide og utvide. Det er vanskelig
å leve med. Selv om jeg har hatt ulike lederverv i etterkant av Nepal-oppholdet er jeg
feltarbeider i ryggmargen.

Nye utfordringer
Høsten 1983 reiser familien Møgedal til-

bake til Norge. Sigrun får jobb i Kirkens
Nødhjelp (KN).
– Det var mange tøffe diskusjoner i KN
på den tiden, sier hun. – Det var diskusjoner knyttet til om man skulle jobbe med
store prosjekter eller jobbe i samarbeid
med lokale organisasjoner. Organisasjonen
gikk i større grad over til å samarbeide tett
med kirker i ulike land. Man jobbet tett på
samarbeidspartnere.
Etter perioden i KN var Sigrun med
å starte opp og lede Diakonhjemmets
Internasjonale Senter. Det var et ønske
om å utvikle internasjonal diakoni som
arbeidsfelt og styrke misjonsorganisasjonenes samarbeid med landenes
myndigheter lokalt og nasjonalt.
Vi snakker nok en gang om brytningstid.
Denne gang om brytningstiden da kirke
og misjon i større grad kom sammen.
– Jeg ble etter hvert bedt om å bli leder
i Mellomkirkelig Råd. Det var det ikke alle
i misjonsorganisasjonene som likte. Den
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TRO KAN FLYTTE FJELL

Smia kafè

Verdensråd sitt arbeid med misjon og helse,
samt vært visepresident i Det Lutherske
Verdensforbund. På 1990-tallet slo hivepidemien for alvor ned og det ble klart at
dette var noe kirken ikke kunne ignorere.
Sigrun sto nå med en fot i to verdener. Som
kirkeleder måtte hun forholde seg til teologiske diskusjoner i kirken. Også homofilisaken kom på dagsorden. Som lege måtte hun
forholde seg til at hiv på den tid var dødelig.
Helt fram til 1996 var det å få en positiv hivtest det samme som å motta en dødsdom.
– Jo mer kirken ble involvert i saken, jo
mer ble også jeg involvert, sier hun. – Det
handlet om en rekke sentrale etiske spørsmål som var utfordrende på den tiden og
som vi fortsatt strever med i Kirken, slik
som reproduktiv helse og familieplanlegging. Samtidig var hiv og aids-spørsmålene
så nært knyttet til fattigdom og ulikhet.
Det handlet om politikk og samtidig om
å jobbe sammen med dem som selv lever
med HIV i deres lokalsamfunn. Erfaringen
som feltarbeider i Nepal hadde vist henne
at hun hadde en evne til å være et bindeledd mellom ulike fronter og grupperinger.
Denne erfaringen måtte hun bruke for alt
det var verdt.

global helse. Både nasjonalt og internasjonalt fikk hun etter hvert utallige verv knyttet
til hiv-spørsmålet, inkludert rådgiver for
Direktøren i FNs Aidsorganisasjon.
For det tar Sigrun ingen ære. Kongen utnevnte i 2010 Møgedal til ridder av 1. klasse
av St. Olavs Orden «for hennes innsats for
internasjonalt helsearbeid.» Men når jeg
nevner dette ler hun bare.
– Jeg snakker sjelden om det. Det er ikke
sånn at jeg går og bærer på en medalje, altså.
Det lune smilet, humoren og latteren
preger hennes væremåte. Hennes livshistorie er full av kontraster. Hun snakker om
erfaringer med å sitte i internasjonale styrer
og organer, men også fotturen hun tok med
sin turvante bror i Himalaya en gang på
70-tallet. Kanskje er det her feltarbeideren
kommer så tydelig frem. Hun er så dyktig,
men likevel så alminnelig og menneskelig.

Nepal har kommet til oss
På sine eldre dager har Sigrun funnet
veien tilbake til opprinnelsen. Både hun og
ektemannen er bosatt i boligen som faren
hennes bygde i Asker. De har begge vokst
opp i kommunen og trives godt med å bo
der. – Det er her jeg har røttene mine, sier

hun. - Da vi bodde i Nepal var vi langt
borte fra familien. Det var en stor fordel
at vi begge kom fra samme sted. Dermed
hadde barna en tilhørighet i Norge som ble
viktig da vi kom tilbake.
Både Sigrun og ektemannen Tor er aktive
i Asker menighet. En gang fikk menigheten
forespørsel om det fantes noen der som
kunne ta seg av en familie som kom til
Norge fra en flyktningleir i Nepal. For 25
år siden ble en stor del etniske nepalere
jagd ut av Bhutan. De fikk ikke opphold i
Nepal selv om de kulturelt og språklig hørte
hjemme der. Da leiren skulle tømmes, kom
en stor gruppe til Norge, spredt på flere
steder i landet. De som kom til Asker møtte
en trygg havn hos ekteparet som på mange
måter har fungert som vennefamilie og
reservebesteforeldre for barna.
– Jeg har fulgt dem tett og sett norsk
asyl- og integreringspolitikk både fra
innsiden og utsiden, sier hun og sukker. Her
er det mye å ta fatt i for å ta folk som kommer hit på alvor. Men for oss har det betydd
mye positivt. Vi har knyttet trådene tilbake
til tiden i Nepal.
På mange måter føler jeg at Nepal har
kommet til oss.

Tro kan flytte fjell
Intervjuet ble utført på vandring
rundt Semsvannet i Asker.
Turen er enkel og fin. Du finner
også Smia kafè i nær avstand.
Dette er et godt utgangspunkt for
en Tro kan flytte fjell-kampanje.
Finnes det noe lignende i ditt
nærmiljø?
Ta med noen på tur og samle inn
penger til HimalPartner!
For mer info:
bidra.no/himalpartner
utsikt fra Smia

En kirkegjenger i AP

Vandringssti

gang var det mer vanntette skott mellom
Kirkenes Verdensråd og misjonsbevegelsen,
noe som også preget forholdet mellom misjonsorganisasjonene og Den norske kirke.
Samtidig så hun at misjonsorganisasjonene
i noen sammenhenger hadde et dårlig rykte
knyttet til kolonitiden. Det var et behov
for å tenke nytt om kommunikasjon og
samarbeid. – I dag er ikke skillelinjene like
sterke som de var den gang. Jeg husker
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godt Ingeborg Skjervheims reaksjon da jeg
fortalte henne at jeg skulle bli leder i Mellomkirkelig Råd, sier hun lattermildt. – «Jeg
liker det ikke», sa hun bestemt, «men jeg vil
be ekstra for deg!»

Hiv-epidemien utfordret
Møgedal har hatt flere kirkelige verv både i
Norge og utenfor landet. Hun har ledet Oslo
bispedømmeråd og vært involvert i Kirkenes

– Jeg måtte innse at bistand ikke var verdipolitisk verdinøytralt, sier hun. – Det handler om prosesser og veivalg. I alle år hadde
jeg holdt meg unna partipolitikk, men nå
opplevde jeg at jeg måtte ta et standpunkt.
Det var derimot ikke selvsagt hvilket
parti hun skulle velge. Kristelig Folkeparti
(KrF) sto for mange av de samme verdiene
hun sto for, men det var liksom så mange
hjertesaker der. Valget gikk til Arbeiderpartiet (AP) fordi det sterke fokuset på
internasjonal solidaritet og samfunnsansvar
gjennom fellesskap ble viktig for henne.
– Jeg tenkte at det jo var tette bånd
mellom kirken og KrF og at det derfor
kanskje var mer bruk for kirkefolk i AP.
Min kirkebakgrunn var ingen ulempe
i partiet – heller tvert imot.
Det tok ikke lang tid før hun ble bedt om
å stille opp, slik som i partiets Internasjonale Utvalg.
Hun skulle først innom Norad etter tiden
i Diakonhjemmets Internasjonale Senter før
hun ble Statssekretær for bistand i Utenriksdepartementet i den første Stoltenbergregjeringen. Så ble det andre oppgaver i
Norad og Utenriksdepartementet, de siste
årene som Norges ambassadør for aids og
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ETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL SENDEREN MED OPPLYSNING OM DEN NYE ADRESSEN

Namastè reiseblogg

I

august hadde vi besøk fra den tibetanske miljøorganisasjonen
Qomolangma Glacier Foundation på studietur i Norge. Himalayareiser sto for arrangementet og vi knyttet kontakt med lederne samt
forretningsfolk de hadde invitert med på reisen. Den gode kontakten vi
fikk med studiegruppen, oppmuntrer oss til å holde kontakten.
De vil gjerne ha besøk og vi har en stående invitasjon.
Meld din interesse til oss dersom
du har lyst til å reise. Tibetplatået
kalles i mange sammenhenger
«Verdens tak» og det er ikke uten
grunn. Her får du en naturopplevelse utenom det vanlige og du
kan også bli kjent med tibetanernes
kultur. Fra Tibetplatået renner
elver som gir vann til 46 % av
verdens befolkning. Vi er derfor opptatt av bærekraftig økoturisme og
samarbeider med partnere som imøtekommer dette.
Du kan også velge å reise til Nepal. Du kan både reise alene eller som
en del av en større gruppe. Ta kontakt med oss, og vi skreddersyr en tur
etter dine ønsker. Vår lokale kontakt i Nepal sitter inne med mange års
erfaring og spisskompetanse både for turister og misjonsfolk. Hans nettverk strekker seg over hele Nepal, og han kjenner både lokalt levesett,
religioner, misjonens utvikling og den politiske situasjonen i dag.
Reisekalenderen for neste år vil se slik ut:
2. – 14. april 2020. Påsketur til Nepal.
Reiseleder: Bjørn Ødegaard
31. sept. – 12. okt. 2020. Opplevelsestur
til Nepal. Reiseleder: Oddny Aspenes
Allerede nå kan du melde deg på.

Daglig leder i Himalayareiser

MISSION POSSIBLE 20.-27. SEPTEMBER
HimalayaReiser arrangerer tur til Båtsfjord og
Alta. Vi besøker menigheter og forteller nytt
fra HimalPartners arbeid i Nepal. Det blir en
opplevelsestur med sightseeing og utflykter i
pittoreske Båtsfjord, biltur over Båtsfjordfjellet
og Finnmarksvidda til Alta. Der besøker vi blant
annet den fantastiske Nordlyskatedralen. Vi
innkvarteres privat. Muligheter for å være
med på hele eller deler av turen.
Reiseleder: Oddny Aspenes

* Må også regne med utgifter
underveis til kostpris.

3000 kr
for fly *

OPPLEV NEPAL! 16.-28. OKTOBER
Bratte fjell omkranset av vakker natur. Smilende
mennesker som ønsker deg varmt velkommen
til sitt land. I tillegg legges det til rette for besøk
av prosjektene til HimalPartner. Er dette noe for
deg? Besøk hovedstaden Kathmandu og opplev
det pulserende storbylivet. Bli med på trekking
i Annapurna. Vi besøker også den kvinnelige
gründeren Fulmaya som gikk fra å være
en fattig analfabet til landsbyleder.
19 800 kr
Bli med på en opplevelse
inkl. helutenom det vanlige!
Reiseleder: Oddny Aspenes
For dagsprogram og påmelding
til begge turer:
www.himalayareiser.no
post@himalayareiser.no
Telefon: Oddny Aspenes, 98234511
Bjørn Ødegaard, 47016601
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