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Når det ikke er rom i herberget
Kamala bodde på gaten i Kathmandu. Daglig ble hun utsatt for mobbing og seksuell
trakassering. I ukesvis banket hun på døren
til ulike krisesentre, men ingen ville slippe
henne inn. Så kom hjelpen. Noen løftet
henne opp fra gaten.
Jeg møtte henne for første gang for 2 år
siden. Hun snakket med pipestemme og
var svært lukket. I år reiste jeg på prosjektbesøk med en delegasjon fra Den Norske
Kirke. Jeg møtte Kamala for andre gang og
forandringen var total. Velkledd og med en
kortklippet frisyre kom hun smilende til
meg og hilste på nepali, «namastè». Det var
lett å se at hun hadde fått det bedre og det
er takket være hjelpen hun fikk på Koshish
sitt Safehouse da det sto på som verst.
I Nepal er det dessverre helt normalt å
være hjemløs i perioder, sier journalist
Mallika Aryal som selv er fra landet. I dette
nummeret forsøker hun å komme mer til

bunns i problematikken. Det finnes nemlig
ikke noe forskning på feltet. Vi vet for lite
om de som havner der.
Etter møtet med Kamala dro vi tilbake til
gjestehuset. Om natten våknet jeg av et forferdelig skrik. Jeg kunne høre at det var en
kvinne. Alle instinktene mine fortalte meg
at jeg skulle løpe ut og finne henne. Fornuften sa meg at jeg måtte holde disse følelsene
i sjakk. Gatene der ute er ikke nødvendigvis
trygge midt på natten, og det er tvilsomt
om jeg kunne gjøre noen underverker for
akkurat dette mennesket. Min tanke var: er
dette en ny Kamala som vandrer hvileløst
rundt i gatene og banker på krisesenter
etter krisesenter uten å få hjelp? Det knyttet
seg i magen.
Julens budskap handler om en fattig familie
som ikke fikk rom i herberget da de trengte
det. Hvem får ikke rom i herberget i dag?

Kjære leser

INNHOLD

Det levende håpet
TEKST: MARITA BJØRKE ÅTLAND, SOKNEPREST I SLEMMESTAD OG NÆRSNES MENIGHET
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Om du ikkje kom, Jesus,
kor skulle gleda mi få rom?
Om du ikkje kom,
kor skulle undringa få rom?
Om du ikkje kom,
kor skulle sorga mi få rom?
Du kom,
og stjernene viste kor du var
og vismennene visste kven du var
og alle dyra varma
og gjetarane vandra til deg.
Og forteljinga vandrar vidare.
Forteljinga om stjerna, lyset,
og barnet.
Om det levande håpet.

K

va er det som skal til for å tru? Om vi
tenker over det, er det mykje som er
utenkeleg, rart og underleg ved kristendommen. Likevel; det kjennest fornuftig.
Det gir meining. Det gir kraft. Kvifor er
det slik? Det er mange grunnar til det, og
ein av grunnane er krafta i fellesskapet.
Av og til har eg seremoniar og gudstenester i Røyken kirke. Den er nesten
800 år gammal. Det er så oppmuntrande
og trusstyrkande å stå der og seia fram
truvedkjenninga og vita at desse orda har
blitt sagt tusenvis av gongar i dette huset!
Vi står saman om å tru! Å tru er ikkje eit
individuelt prosjekt som er avhengig av
dagsformen din eller kor sterkt eller svakt
du trur. Tru er ei fellesskapshandling!
Og når du trua di kjennest skjør, då har
du fellesskapets stemme som kan seia
orda, fellesskapets omsorg som kan be
bønnene, fellesskapets kjærleik som kan
bera deg. Den første jula kom med lys og
varme og fellesskap, midt i den mørke
natta, midt i den vesle stallen – for det var
fleire der, dei var ikkje aleine. Den første
jula kom med den største gåva; barnet
som representerer framtid og håp!

TRO KAN FLYTTE FJELL
18- 19		

Med blikket på gaten
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Når gaten er ditt hjem
– Jeg visste aldri om jeg våknet opp i live, forteller Kamala om tiden som hjemløs.
Omfang og årsaker til hjemløshet i Nepal er det forsket svært lite på, men det kan
se ut som det er høyere forekomst av kvinner enn menn. Nå etterlyser ansatte
ved Koshish mer forskning på dette feltet, slik at de kan hjelpe flere.
TEKST: MALLIKA ARYAL (ENGELSK) TIL NORSK VED LINE KONSTALI
FOTO: SHUTTERSTOCK ILLUSTRASJONSFOTO FRA KATHMANDU

K

amala har vært hjemløs to ganger i
livet. Det hele startet da hun var fire
år og flyttet fra Kathmandu til Jhapa med
stefaren. Han fortalte henne at hun skulle
bo hos en fin familie. Familien hun kom til
hadde derimot helt andre planer. Kamala
ble utsatt for menneskehandel og fraktet
over grensen fra Nepal til India og endte
opp I Manipur, nord-øst i India. Hun hadde
på dette tidspunktet fylt seks år og hun
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skulle arbeide som hushjelp på et bordell.
Hun hadde ingen frihet og ble frarøvet
skolegang. Planen var at hun en gang skulle
brukes til prostitusjon, men hun klarte å
rømme før dette skjedde. Hun ble utsatt for
overgrep og vold, og på et tidspunkt klarte
hun det ikke lenger. Hun flyktet og reiste på
egenhånd tilbake til Jhapa.
Men det var ingen i Jhapa som kunne
hjelpe henne. Stefaren hadde forlatt henne for

lenge siden. Hun kunne heller ikke komme
tilbake til familien som hadde videresolgt
henne, så hun endte opp på gaten.

Kamalas tornefulle reise
Kamalas oppvekst er en lang og tornefull
reise, og som gatebarn overlevde hun ved å
tilby hushjelp og andre praktiske tjenester
mot at hun fikk tak over hode en natt, litt
drikke og mat. Som ungdom fikk hun hjelp

NEPAL

av en britisk misjonær som hjalp henne til
å få plass på en kristen internatskole. Som
20-åring hadde hun derfor grunnleggende
utdannelse og kunne søke jobb som
turguide. Dette var gode år for Kamala,
men etter en rekke uheldige hendelser,
endte hun opp i fengsel. Hun ble dømt for
smugling av narkotika etter at noen hadde
plantet det i vesken hennes da hun skulle
passere grensen til Nepal etter en reise. I
fengselet ble hun diagnostisert for psykisk
lidelse og medisinert. Da fengselsoppholdet var over hadde hun ikke noe sted å
gå. Ingen familie, ingen venner og ikke noe
nettverk. Hun fikk heller ikke tak i medisinene hun trengte.
– Jeg var helt alene i verden, sier hun.
Nok en gang hadde hun havnet på gaten.
De seks månedene hun levde på gaten
var grusomme for Kamala. Hun var konstant sulten, og det var vanskelig å finne et
trygt sted å sove.
– Jeg visste aldri om jeg våknet opp i live,
forteller hun. Hun ble utsatt for mobbing
og seksuell trakassering jevnlig. Da hun
banket på ulike krisentre for å få plass,
møtte hun en lukket dør. Det var ikke plass
noe sted. Hun holdt seg innenfor samme
område en periode og heldigvis for henne
var det noen naboer som oppdaget henne.
De kontaktet Koshish, organisasjonen som
jobber for mennesker med psykiske lidelser.
Det har nå gått to år siden Kamala fikk
hjelp og hun har gjennomgått en utrolig
forandring. Hun har ikke bare et sted å bo,
men også et stort nettverk via Koshish, som
hun kaller sin familie. Hun jobber fulltid i
en administrativ stilling i Koshish og brenner for å redusere stigma knyttet til mental
helse i Nepal.

Hjemløshet er vanlig
– Det er høy forekomst av kvinner som
ender på gata og det er mer vanlig enn man
skulle tro, sier Sangita Poudel. Hun jobber
som behandler i Koshish. Blant pasientene
som har vært på Koshish har 30 % blitt
hentet fra gata.
– Det er vanskelig å vite hvor stort om-

fanget av hjemløshet er i Nepal, for det er
ikke blitt forsket på, fortsetter hun.
En FN-rapport fra 2014, United Nations
Millennium Development Goal, slår derimot fast at 54,3 prosent av Nepals urbane
populasjon lever i slummen. Hjemløshet
er derimot vanskelig å spore i et land som
stadig rammes av naturkatastrofer som
flom og jordras. Dette alene gjør tusenvis
hjemløse årlig. Jordskjelvet i 2015 drepte
omtrent 9000 mennesker og ødela omtrent
700 000 hjem. Fire år etter jordskjelvet er
det estimert at omtrent 100 000 mennesker
fortsatt bor i midlertidige hjem, gjerne i
form av små hus laget av blikktak alene.

Kjønnsrelaterte årsaker
I fravær av studier på hjemløshet er det
også vanskelig å slå fast at det er forskjeller
mellom menn og kvinner. Likevel kan man
anta, hvis man ser på forskningen knyttet
til kvinnediskriminering I Nepal, at det er
flere kvinner som blir forlatt av sine familier enn menn.
Kvinner mangler oftere utdannelse, og
de er sjeldnere økonomisk selvstendige. De
har lite politisk innflytelse og er sårbare for
maktmisbruk og overgrep. I 2016 ble raten
for leseferdigheter målt, og blant kvinner
kunne 58 prosent lese, mens menn sto for
72 prosent. Ifølge Nepalske myndigheters
demografiske helsestudie (2016), anslo man
at 97 prosent menn var sysselsatt, mens
det for kvinner lå på 68 prosent. Mangelen
på tilgang til helsetjenester og eiendom,
kan også gi en pekepinn på at flere kvinner
havner på gata enn menn.
Sangita nevner også vold i hjemmet som
en av årsakene til at kvinner blir hjemløse.
En forskningsrapport fra 2017, Peace Monitoring Project, slo fast at per 149 drepte i
familievoldsaker, var 140 av dem kvinner.
Av de 140 var 70 av dem drept av ektefelle.
Dette betyr at blant de 446 drapene som
forekom i Nepal i 2017, kunne en fastslå at
en tredjedel av drapene er kjønnsrelaterte.
Sangita er ikke overrasket over disse
tallene. -Majoriteten av de kvinnene vi har
gitt behandling har lidelser direkte knyttet

til vold i hjemmet. Enten har de havnet
på gata fordi de har flyktet fra familien i
desperasjon, eller de har havnet der fordi
stigmaet knyttet til å være skilt kvinne er
så stort at det fratar dem muligheter på arbeidsmarkedet. Noen er også tvunget ut av
ekteskapet og jaget på gata av svigerfamilien. Forskning viser også at lavkastekvinner
og kvinner fra religiøse minoritetsgrupper,
separerte og skilte kvinner, oftere utsettes
for vold enn andre.

Mental Helse
Kamala trekker også fram mental helseperspektivet.
– Flere av kvinnene vi har hjulpet fra
gata har også psykiske lidelser som ikke er
diagnostisert og behandlet. De er forlatt
av sine familier fordi stigmaet knyttet til
mental helse er så stort. Kvinner blir sett på
som hekser eller demonisert. De ender ofte
opp som hjemløse.
Sangita påpeker at denne form for stigmatisering ofte er et hinder for at kvinnene
skal få komme tilbake til lokalsamfunnet
de en gang forlot – frivillig eller ufrivillig.
-Når vi skal sørge for en trygg reintegrering i samfunnet igjen får vi ofte offentlige
instanser med oss på dette. Men lokalbefolkningen kan stikke kjepper i hjulene for
den hjemvendte.
– Vi trenger å forske mer på hjemløshet
slik at vi kan komme med med løsninger,
sier Kamala. Videre forteller hun at Helsedepartementet i Nepal for tiden gjør en
omfattende undersøkelse på nasjonalt nivå
knyttet til mental helse. Denne rapporten
offentliggjøres I januar 2021.
– Jeg ser fram til denne rapporten, sier
Kamala. – Kanskje gir den oss flere verktøy
å jobbe etter.
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Utenriksminister Ulstein ønskes varmt
velkommen på ekte nepali-vis! Foto: Koshish

En minister som ser
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var på besøk i Nepal og fikk se
mye på få dager. HimalPartner fikk følge ham på hans besøk på
Koshish og til Kathmandu University og turbinlaben der.
TEKST: HEIDI WESTBORG STEEL, FOTO: KOSHISH OG HEIDI W STEEL

D

et er onsdag og spenningen ligger i
luften på Koshish sitt transitthjem.
Alle venter på utviklingsminister Ulstein.
Solen skinner og stemningen er god. Koshish
holder til midt i byen, men fremstår også
som en liten oase med jordbruk rundt.
Selve huset har ikke sin egen hage. Det får
de når de flytter til det nye transitthjemmet
der byggingen snart skal starte. Eiendommen de har kjøpt med midler fra innsamlingen til Framnes Videregående skole, ligger i helt landlige omgivelser og store deler
av tomten skal brukes for at brukerne skal
kunne aktiviseres gjennom hagearbeid.
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Venter i spenning
Men nå venter de på den norske ministeren. Stemningen av trygg forventning
ligger i lufta. Det eneste som bryter roen
er lyden av ungdom som leker på en skole
i nærheten. Denne dagen bruker beboerne
på Koshish ventetiden til ball-lek og dans.
Så kommer ministeren. Matrika, lederen
i Koshish, tar imot ham. Spenningen stiger.
Alle flytter stolene for å komme nærmest mulig utviklingsministeren fra Norge.
Avtalen med delegasjonen er at man kan
ta bilder av de fire kvinnene som har flyttet
ut og skal representere brukerne i møte

med ministeren. Delegasjonen blir fortalt
at det er ingen av brukerne som er i en akutt
kritisk fase. Likevel har Matrika bedt sikkerhetsvaktene som eskorterer ministeren om
å stå utenfor da besøket for noen av kvinnene kunne oppleves traumatisk.
Dag-Inge Ulstein er en minister som ser
den enkelte. Han tar seg tid. Han takker
hver eneste person som gir ham en krans.
Yanji er en ung jente som er blitt så bra at
hun nå bor på en internatskole i nærheten.
Hun kommer ofte på besøk. Hun forteller
delegasjonen etter velkomstseremonien at
hun tar medisinen sin regelmessig. Hun og

NEPAL

På Kathmandu University (KU) formidles den spennende
historien om vannkraft og turbiner. Foto: Heidi Westborg Steel

Ulstein stopper opp og prater en liten stund
før det er på tide å gå opp til møterommet
på taket. Yanji snakker intenst og sakte,
men på godt engelsk.

Sterke historier
Der oppe forteller Matrika delegasjonen
om situasjonen for mennesker med
psykiske problemer i Nepal. Ministeren
noterer og takker. Han understreker betydningen av å formidle tall og statistikk. Så
får de høre de sterke historiene fra Kamala,
Bal Kumari, Yanji and Bhumisara. Disse
fire har alle flyttet ut av transitthjemmet og
er nå representanter for de 468 kvinnene
som Koshish har hjulpet fra gatene. Kamala
gjør inntrykk og delegasjonen takker henne
varmt for hennes åpenhet.

tubinproduksjon i et samarbeid med blant
andre NTNU og KU.

«Leave no-one behind»
I FNs bærekraftsmål er øverste mål «Leave
no-one behind». Dette tar utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på alvor inn i norsk
utviklingspolitikk. Det blir klart når han
velger å prioritere å se både HimalPartners
og Foruts arbeid med mental helse. Så inviterte ambassadøren til middag der det kun
var organisasjonene innenfor sivilt samfunn

som ble invitert. Ministeren ønsket å møte
så mange som mulig og hadde «speed-dating» der han gikk fra bord til bord og hadde
20 minutter ved 5 forskjellige bord Han
fikk pratet med samtlige som var invitert.
Ministeren beveger seg fra enkeltpersoner
til det overordnede. Den 22. november
lanserer Norge, som første land i verden,
strategi for ikke-smittsomme sykdommer,
inkludert mental helse. Vi takker ministeren - på vegne av de mest stemmeløse
i verden..
Fra v: Matrika Devkota (gründer av Koshish) i samtale med
Ulstein på uteplassen til transittmottaket.

Kathmandu University (KU)
Ulstein besøkte også Kathmandu University
(KU) og turbintestinglaben. Det var fint å
få være med der. Det er jo HimalPartner
som, med Noradmidler, bidro til å utvikle
ingeniørutdanningen fra bachelor, via
master og til PhD-nivå. Og det var HimalPartner som koblet KU til NTNU-rektor
Inge Johansen og finansierte hans jevnlige
og viktige besøk. Og vi sikret ingeniørutsendinger som bidro som forelesere de
første årene. Det er nok flere som tror at
dette var NTNU, som også er en viktig
partner for KU, men da er det vakkert å
høre hvordan de nepalske ingeniørene som
Biraj og Bhola, veldig godt vet hvor vår del
av takken skal gå. Nå er det også spennende
å se hva som vil skje med mulighetene for
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Barna i Dhading
Lek og moro preger barna som møter oss i den idylliske fjellandsbyen.
De vokser opp i et samfunn under konstant utvikling og står overfor
en brytningstid. Hvordan preger dette barnas oppvekst?
TEKST: LINE KONSTALI, FOTO: SONDRE KIPPENES

D

et er mye som minner om en idyllisk
barndom når du besøker barna som
bor i fjellbygda. Etter å ha kjørt en halvtime
opp en bratt, smal og humpete grusvei
ankommer vi endelig landsbyen. Vi har reist
fra byens larm i Dhading Besi og blir møtt
med en stillhet som bare naturen kan gi
oss. Her hører man summing fra insekter,
fuglekvitter og sildrende bekker. Menneskene som bor i fjellbygda livnærer seg
på landbruk. Her dyrkes både ris, hirse og
ulike grønnsaker.
Området preges av frodig og spektakulær
natur og vi ser mye dyrket mark. Et par
geiter tusler også rundt omkring langs
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veien mens vi går til skolen. Vi passerer
flere hus og blir møtt av landsbyens beboere. De smiler vennlig og hilser på nepali;
«namastè». En dame stopper oss og plukker
en diger sitrusfrukt fra treet i hagen. Hun
smiler mens hun gir den til oss. En fra
reisefølget holder opp en seddel og lurer
på om hun skal ha penger for det. Hun
vifter litt med hånden for å vise at hun ikke
trenger de pengene. Vi takker, «dandjabad»
og bukker mens vi hilser. Så går vi videre på
en litt gjørmete sti mot skolen. Med oss på
reisen har vi et følge fra SMM – Samarbeid
Menighet og Misjon. Reisefølget består av
ansatte ved to bispekontorer samt en prest

ansatt i en menighet utenfor Trondheim.
Himalayareiser er vertskap for turen.

Nyansene
– De som jobber i FN-systemet sitter på
et behagelig kontor og tar avgjørelser som
angår fattige på landsbygda. Det er ikke alt
jeg er enig i når det kommer til bistand, sier
Buddhi, vår sjåfør og reiseleder. I tillegg til
reisevirksomheten driver han en ungdomsskole i Kathmandu. Det er tydelig at
temaet engasjerer den 70 år gamle mannen
som snakker og gestikulerer over hva han
er enig i og hva han er uenig i.
– Ta for eksempel barnearbeid, sier han.

NEPAL

Bimal, leder av EHN, snakker
entusiastisk om foreldreveiledning i
Dhading.

Foreldreveiledning har blitt så populært
at til og med besteforeldre møter opp.

– Barna på landsbygda hjelper til i husholdet. Sånn har det alltid vært. Barna får
være ute i frisk luft hele dagen og er det
egentlig så galt å arbeide med kroppen?
Tankene mine går til alle de grufulle
bildene jeg har sett av barn som jobber med
å grave ut kobolt i gruver i Kongo og barn
som blir tvunget til å jobbe ved et samlebånd på tekstilfabrikker i noen av Asias
fattigste land. Å la barna ta del i gårdsarbeid
blir noe helt annet, en lærerik og naturlig del
av et barns oppvekst. En kan jo også lure på
om norske barns organiserte og digitaliserte
barndom er noe særlig bedre.
Det er ikke bare elendighet man ser når
man reiser til et fattig land. Det som slår
meg er at nyansene blir større og at jeg ved
enden av oppholdet sitter igjen med flere
spørsmål enn svar. Synet av barn som løper
barbent i gresset og leker får meg til å tenke:
er det noe de har som vi har mistet?
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Utfordringer
Men så får jeg en påminnelse av alt det
vonde. Her i landsbyen får barna bare
tilgang til førskole og barneskole (6 - 8 år).
Skal de få mer skolegang, må de reise langt
av gårde til internatskoler. Alternativet blir
for mange rett og slett å slutte på skolen.
Barndom i Nepal fortoner seg nemlig svært
annerledes enn i Norge. Forskjellene er
større her.
I Kathmandu besøkte jeg Rosebud
School, en skole som var rik på både innhold, omsorg og pedagogikk. Denne skolen
er fullt på høyde med norske skoler, kanskje
vel så god. Barna i Dhading må ta til takke
med mye mindre enn barna på Rosebud.
Klasseskillene er til å ta og føle på. Likevel
har barna i Dhading, takket være organisasjonen EHN, fått et mye bedre pedagogisk innhold i skolehverdagen. Ved å
kurse lærerne har sang, dans, lek og annen
kreativitet fått en mye større plass
i undervisningen.
Fattigdom og politisk uro preger barnas
oppvekstvilkår i Nepal. I tillegg sliter
fortsatt landet med gjenoppbyggingen etter
jordskjelvet i 2015. Heldigvis har gjenoppbyggingen startet å bære frukter, men det
er bare bygninger. Sårene i menneskesinnet
kan derimot ingen se. Årene uten skolegang
kan aldri gis tilbake. Mangel på skolegang
øker også faren for barneekteskap og menneskehandel. Den har økt markant etter
jordskjelvet. Det er vanskelig å finne konkrete tall på dette. Noen steder står det at
handelen har økt med 300%. Andre steder
opererer man med 500%. Det er uansett så
ille at avisen «The Himalayan» i oktober
i år skrev at politiet i Kathmandu nå har
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opprettet en egen avdeling som kun jobber
med å bekjempe trafficking.

Håpet i Dhading
Det er likevel all grunn til å tro at flere av
barna i Dhading går lysere dager i møte.
I alle fall får vi dette inntrykket når vi
besøker dem. Utenfor skolebygget møter
jeg bestemoren Sita med barnebarnet Saru
på fanget (navnene er endret av hensyn til
personvern). Saru er ei tillitsfull jente som
gjerne hilser på de ukjente menneskene
som både snakker og ser annerledes ut.
Hun gir både klemmer og setter seg gjerne i
fanget til en av trosopplærerne som er med.
Så setter hun seg trygt tilbake på bestemors
fang. Sita forteller at hun ble nysgjerrig på
foreldreveiledningen som datteren gikk på.
Derfor ville også hun være med. Organisasjonen EHN (Education Horizon Nepal)
driver, i tillegg til førskoler og grunnskoler,
foreldreveiledning. Dette har vist seg å være
svært positivt for lokalmiljøet, foreldre og
ikke minst barna selv. At besteforeldrene også
begynner å vise interesse for veiledningen,
er et stort pluss. – Første gang jeg deltok
tok jeg til tårene i etterkant av møtet, sier
Sita. – Jeg slo datteren min flere ganger under
oppveksten. Jeg har også slått lille Saru noen
ganger. Det var jo slik vi tenkte hørte med til
oppdragelsen. Men nå slår jeg ikke lenger.
– Vi har sett en reduksjon i oppdragervold etter disse kursene, sier Bimal, lederen
av EHN. Han inviterer oss inn i skolebygget. Der møtes gruppen som i lang tid har
deltatt på foreldreveiledning. De fleste er
mødre, men det sitter også noen fedre og
bestefedre der. De er opptatt av å vise at
dette er noe landsbyen er sammen om.

Foreldreveiledningen har vært et positivt
tilskudd for mange.
– Før slo jeg barna mine med stokk, sier
en deltagerne. – Dette var vanlig praksis
i området vi bor i, men nå har dette endret
seg. Nå slår jeg ikke lenger.
Selv om fedrene er i mindretall forteller
mødrene at mennene ofte lytter til dem når
de kommer hjem fra kurset. De fleste fedre
og besteforeldre er positive og støttende
overfor dette. Mødrene som deltar på kurset får også flere i storfamilien til
å endre atferd.
– Vi lærer i større grad hvordan vi skal
kommunisere med barna på en god måte,
sier en mor med en liten gutt på fanget.

Samarbeid skole og hjem
Samtalen blir nå avbrutt av at Saru og flere
av hennes skolekamerater kommer inn med
hendene fulle av blomsterkranser og små
blomsterbuketter. De holder de læreren
trygt i hånden når de går over dørstokken,
men kommer entusiastisk løpende mot oss
når de ser hvor vi sitter. Det vanker både
klemmer, blomster, smil og latter fra barna.
Vi blir også invitert inn i klasserommet som
ligger vegg i vegg med rommet vi er i.
Skolen vi besøker har takket være EHN
gått igjennom en real oppussing denne
vinteren. Opprinnelig var betongbygningen et svært kaldt sted å være. Så ble den
utstyrt med tepper, puter og annet interiør.
Dette skapte en lunere og tryggere hverdag
for barna. De fryser ikke like mye lenger, de
sitter mykt og godt under samlingsstunden
og de får ikke så lett skrubbsår på knærne
hvis de faller og slår seg. EHN har også sørget for godt pedagogisk materiale i form av

NEPAL
bøker, puslespill, spill og annet. Dette har
givere i HimalPartner vært med og støtte.
Å jobbe helhetlig med hjem og skole
har vist seg å gi gode resultater på mange
punkter. Foreldreveiledningen har også
som mål å få foreldre mer engasjert i barnas
skolehverdag. Lærerne ved skolen forteller
at de opplever at foreldrene engasjerer seg
mer og følger opp barna på en bedre måte
nå enn før. De opplever også at fedrene er
mer på banen. Dette har svært positiv effekt
på barna.

Vanskelig å ta farvel
Oppholdet i Dhading varer så altfor kort. Vi
må si farvel til barna, mødrene, de ansatte
ved skolen og alle andre som har møtt opp
og ønsket oss velkommen. Vi går tilbake til
jeepene og kjører avgårde til neste prosjekt.
Jeg har tenkt mye på Saru i etterkant av
besøket. Måtte ingen ta fra henne det ertende
smilet, tryggheten og entusiasmen hun viste
da hun hoppet i fanget på vilt fremmede
mennesker. Det er mange farer som lurer i
samfunnet hun vokser opp i, men jeg håper
og ber om at arbeidet vi driver med fører
henne bort fra grusomme skjebner som for
tidlig ekteskap eller menneskehandel.

Utenfor skolebygget.
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– Rettferdighet er ikke bare
etikk, men også teologi
Konservative kristne i USA har en tendens til å være mer opptatt
av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet, mener Ken Wytsma,
grunnleggeren av Rettferdskonferansen.
AV: INGUNN MARIE RUUD, KPK – INGUNN@KPK.NO
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W

ytsma er hovedpastor i Village
Church i Beaverton i Oregon og er
grunnleggeren av The Justice Conference,
som siden starten i 2010 har nådd over
30.000 mennesker i ni land med et budskap
om en rettferdighetsteologi og Guds kall til
å gi av våre liv.
Han er opptatt av at kristne må se sammenhengen mellom rettferdighetsarbeid og
forholdet til Gud. I Oslo deltok han i forrige
uke på Rettferdskonferansen, den norske
versjonen av The Justice Conference, som
ble arrangert for andre gang.
– Rettferdighet er elementært for vår
forståelse av Gud og vår evne til å reflektere Guds rike, sier Wytsma til Kristelig
Pressekontor.

Teologien om rettferdighet
Grunnleggeren har ikke vært direkte
involvert på arrangørsiden for The Justice
Conference de siste fem årene, men reiser
nå verden rundt som foredragsholder om
rettferdighet, teologi og ledelse. Wytsma er
opptatt av at rettferdighet ikke bare handler
om det vi gjør.
– Da vi startet konferansen ønsket vi ikke
bare å snakke om handlinger og etikk, men
ta det til et høyere plan ved å snakke om en
teologi for rettferdighet, sier han og viser
blant annet til bibelversene fra Matteus 25
der Jesus sier «Det dere gjorde mot én av
disse mine minste søsken, har dere gjort
mot meg».
– Det Jesus sier her, er at en av de beste
måtene å elske meg på, er å elske dem jeg
elsker. Han sier at du må forstå at kjærligheten du viser andre mennesker, er
direkte og dypt knyttet til den aktelse og
respekt du har for ham, sier Wytsma.
Han mener det er viktig å se at arbeid for
rettferdighet er en sentral del av Herrens
virke og vårt forhold til ham.
– Når jeg snakker om rettferdighetsteologi handler det om hvor ideen om gode
og lydige gjerninger kommer fra, at det
kommer fra Guds hjerte og hans bud til oss.

Språklig tolkning
Når amerikaneren, som også underviser i
rettferdighet og filosofi ved Kilns College i
USA, leser i Bibelen merker han at to ord
på engelsk, som begge betyr rettferdighet,
tolkes svært ulikt av kristne amerikanere.
– Kulturelt tenker vi gjerne at «righteousness» handler om vår relasjon til Gud
på grunn av Jesus, og med amerikansk
individualisme blir en låst i den tolkningen.
Vi ender opp med å flytte dette begrepet
vekk fra «justice», men de betyr egentlig
det samme: En rett relasjon med Gud, seg
selv, andre og skaperverket, sier Wytsma,
som håper folk kan se ordene mer i sammenheng.
Teologen opplever at få amerikanere
tolker bibelvers som «Søk først Guds rike
og hans rettferdighet» (Matt 6,33) eller
«Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld» (Matt 5,10) til å handle om
rettferdighet i verden.
– Ingen hører at man i dette skal søke
rettferdighet for andre. På for eksempel
spansk, der man bare har ett ord, justicia,
føler jeg meningen blir mer tro mot den
opprinnelige teksten, mens vi på engelsk
ender opp med ulike ord som kompliserer
bildet, sier Wytsma.
Han sammenligner bruken av de to
ordene «righteousness» og «justice» med å
bygge et hus der halvparten av arbeiderne
bruker det metriske systemet og halvparten
måler det i tommer.
– Det gjør ikke bare at et rom ikke fungerer, men hele bygningen vil være ustødig.

Håp i Skriften
Ifølge Wytsma brukes det mye krefter i
enkelte deler av kirken i USA på å prøve
å snakke mot sosial rettferdighet (social
justice).
– For hvis en kan distansere seg fra innholdet i social justice, kan det fri oss fra
ansvar, fra kirkens synder eller ting som
vil være ubehagelig eller kreve noe av oss.
Særlig blant konservative kristne i USA har

man hatt en tendens til å være mer opptatt
av å frelse sjeler enn å delta i samfunnet,
sier han og forteller at misjonærer har
spredt denne tankegangen til andre land.
Wytsma har likevel et håp om forandring.
– En bra ting er at disse veldig engasjerte
kristne har stor respekt for Skriften, og
de brenner for å følge Gud. Hvis et sterkt
bibelsk argument kan fremsies og resonerer
vil de ha en høy motivasjon for å tilpasse
seg, utvikle seg og lytte, sier Wytsma.
– Vi er nødt til å gjenopprette det bibelske språket om at rettferdighet i samfunnet
åpenbart er noe Gud ønsker når han bryr
seg om skaperverket, sier han. KPK.

FAKTA
• Rettferdskonferansen arrangeres i år
for andre gang i Norge.
• Den er en del av en internasjonal
bevegelse med slike konferanser som
har vært holdt siden 2010.
• Misjonsalliansen tok initiativet til
den første norske konferansen i fjor.
De samarbeider økumenisk med Den
norske kirke, Digni, Norges Kristne
Råd, Kirkens Nødhjelp, Frelsesarmeen, Samarbeid Menighet og Misjon
(SMM), Norme, KFUK-KFUM Global,
VID, ADRA og Korsvei.
• Konferansen viser til FNs bærekraftsmål og vil bidra til at trosbaserte
aktører jobber for at disse kan nås.
• Gjester på årets konferanse er blant
andre Fe Foronda fra Filippinene,
utviklingsminister Dag-Inge Ulstein,
grunnleggeren av The Justice Conference, Ken Wytsma, og klimaaktivisten Tina Razafimandimby Våje.
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Lederen
har ordet:

SÅ BLIR DE STÅENDE DISSE TRE…
Ved Generalsekretær Heidi Westborg Steel
«Tro, håp og kjærlighet. Og størst av dem alle er kjærligheten». Formålet med HimalPartner er nettopp å formidle tro,
håp og ikke minst være ydmyke redskap for Guds kjærlighet.

J

eg sitter i Kathmandu og skriver min siste «Generalsekretæren har ordet». I går møtte jeg Tulsa Sharma fra Dagsenteret
for funksjonshemmede (ABBS). Det ble en fin samtale der hun
beskrev hvordan det har skapt sår i mange familier at de som ble
kristne følte de måtte ta avstand sin hindutro, men også hindukulturen. Istedet for å være i verden, hadde mange trukket seg tilbake
til egne grupper. Jeg satt og hørte på henne og kjente at jeg var stolt
over å få være del av en slik samtale, hennes modne evne til refleksjon. Det ble så tydelig hvor viktig nettopp ydmykheten er,både for
en nepaler og for en nordmann. Overfor hverandre kan vi få være
medvandrere, og gjennom det være redskap for Guds kjærlighet.
Målet er at Han skal få virke, ikke vi. Målet er at de som eier problemene skal finne løsningene, ikke vi.
Det er tre andre ord jeg også har lyst til å løfte opp. Det er
HimalPartners verdiord; nær, nyskapende og nøktern. Min fagbakgrunn er organisasjonsutvikling. Strukturen en organisasjon
er bygget opp på, er også en form for formidling. Verdiordene i
HimalPartner er ikke bare fine ord. De var der da jeg kom fordi de
er tuftet på historien vår. De er dels motstridende, de samler oss og
hjelper oss å gi retning og ta valg. Takk til dere som gjennom årene
formet HimalPartner nettopp slik.

Gjennom HimalPartners historie ser vi at det nettopp er disse
nære samtalene som har vist oss nye behov og nye muligheter.
Oftest var det utsendingene som fikk disse. Nærheten til Gud
gjennom bønn viser vei og blir bekreftet i disse samtalene. Da blir
nyskapning ikke en ny «app», men det hjelper oss til å finne nye
løsninger. Og nøkternheten minner oss om at vi er ikke her for oss
selv. Nøkternheten gjør oss sårbare, men det blir også vår styrke
når vi tåler å hvile hos Gud.
Hvis jeg skal få komme med et siste ønske for HimalPartner
fremover, så er det at man fortsetter å leke seg med nettopp disse
rare verdiene – inkludert de to andre: kvalitet og respekt. Hvorfor?
Ikke for min eller vår del! Men for verdens del!
Gud skapte oss med et innebygget ønske om å utvikle. Det er
vakkert. Men utfordringen er at vi aldri er fornøyde. Vi klarer ikke
å hvile i det vi har. Vi higer og higer. Verden trenger mer enn noen
gang noen som eksperimenterer med å være liten og nyskapende.
Det er både vanskeligere og viktigere enn noen gang.
Takk for ti fantastiske år – der sorger og gleder har vandret i
hop! Takk for felleskap, men ikke minst takk for forbønn! Jeg har
følt meg båret. Jeg utfordrer oss alle, både unge og gamle, til å
fortsette å be. Bønn er basen. Jeg kommer til å sende mine bønner
for HimalPartner. Det har vært en ære å få lede skuta i samarbeid
med skiftende styrer, med alle dere som har vært ansatte hjemme
og ute, og alle frivillige. Guds velsignelse HimalPartner i årene
som kommer!

BRUKTKLÆRMARKED
Midt mellom Kristiansund og Molde ligger Averøy. På Averøya finner du Rangøya. Der har ei gruppe damer arrangert bruktklærmarked 5 ganger. 4 ganger
har inntektene gått til Higher Ground i Kathmandu og i høst gikk inntektene til
Koshish. Begge prosjekter i HimalPartner.
På forhånd brukes lokalmedia, Facebook og menighetsblad til å formidle at
folk kan levere inn pent brukte klær, skjerf, vesker og sko til komiteen. Lodd
selges av komiteen før og under arrangementet. Damene selger også suppe,
kaffe og kaker under arrangementet.
I år fikk de inn over 60.000 kr.
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Elise Kleive Rangøy har funnet sin
favorittkjole og mamma har støttet Koshish

PANORAMA
PÅ BESØK HOS LØRDAGSKAFÈEN
I forrige nummer fortalte vi om Lørdagskafèen
i Kjølstad menighet, like utenfor Fredrikstad.
Dette er et tilbud som er spesielt tilrettelagt for
intellektuelt funksjonsnedsatte, og det arrangeres
alltid utlodning for å dekke kostnadene til kafèen.
Overskuddet gir de til dagsenteret ABBS i Nepal,
som hjelper barn med spesielle behov.
Det var en stor glede for meg å komme på
besøk til denne herlige gjengen.
Mvh Line Konstali

KAMALAS ENGLER
Rundt omkring i Norges land strikkes det
til julemarkeder og julemesser. I år er det
Kamalas engler som strikkes og selges
til inntekt for sårbare kvinner på gaten i
Kathmandu. Målet med englene er å gi
en mulighet til å støtte et godt prosjekt,
samtidig som vi løfter fokuset på det
prekære behovet for hjelp her og nå.
Kontakt oss dersom du vil være med
og strikke, selge eller kanskje kjøpe et
par engler?
Du kan sende en e-post til
kommunikasjonsleder Line Konstali:
line.konstali@himalpartner.no

NR.4 2019

TIBETANEREN 15

VI TAKKER OG BER FOR…
• Heidis trofaste tjeneste som Generalsekretær i
HimalPartner og veien videre for henne
• Matrika, Kamala og Koshish
• For alle hjemløse i Nepal

ØNSKES:
FJERNLAGER

• Vi takker for besøket fra utenriksministeren og

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

alle de positive ringvirkningene knyttet til det
• For økonomien i HimalPartner
• For Del jula di og gode resultater i julekampanje

Arrangementskalender
22. November kl 14. Lansering av strategi for ikke-smittsomme sykdommer i
Universitetets Aula.
Matrika Devkota er spesielt invitert på arrangementet. Arrangør er Utenriksdepartementet. Ta kontakt med Eli Bolkesjø Williams for mer info.
24. November kl 11. Gudstjeneste i Fjellhamar kirke i Lørenskog, øst for Oslo.
Matrika Devkota forteller sitt vitnesbyrd i dialogpreken med kapellan Elisabeth Lund.
Del jula di
– over hele landet arrangeres det julemesser og julemarkeder til inntekt for
HimalPartner. Det strikkes også engler. Bli med på festen! Kontakt Line Konstali,
tlf 48 18 75 33
3. Desember: Giving Tuesday, ungdommens egen innsamling.
Flere menigheter har meldt seg på og har klekket ut gode ideer som er enkle og lite
ressurskrevende å få til. Kontakt Line Konstali hvis du vet om en ungdomsklubb eller
lignende dette passer for
24.-26. April 2020: Inspirasjonssamling i Sandefjord
30.7-2.8: Sommerstevne på Sørlandet (Birkeland)

Meld inn arrangement til post@himalpartner.no. Følg med på kalender på himalpartner.no.
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gåver og bruksting

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.
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!
www.gallerinormisjon.no

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

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.
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

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

Tibetan
Et magasin
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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

Med blikket på gaten
-Vi er så heldige som er født i et land som Norge. Gud har velsignet de
fleste av oss med alt vi trenger av hus, klær, mat og drikke, sier Ann Kristin
Ruud. I snart fem år har hun frivillig gått rundt i Oslos gater og delt ut mat
og klær. Hun har gitt omsorg og nestekjærlighet til de hjemløse.
TEKST OG FOTO: LINE KONSTALI

D

et er midt på dagen og fortsatt er det
lyst ute. Nå, tidlig i november kjenner
vi kulda på kroppen. Det merkes at det
går mot enda kaldere tider. Vi har avtalt å
møtes klokken 15 like utenfor Ann Kristin
sin arbeidsplass. På dagtid jobber hun som
konsulent i Normisjon, men hennes engasjement for de fattige gjør at hun er ute på
byen nesten hver dag etter jobb. I dag skal
også jeg få være med henne ut.
– Jeg går litt forskjellige ruter, sier hun.
I dag skal du få være med på en av turene
som jeg av og til tar.
Hun har pakket en blå trillebag og har
med varme tepper, bananer og brød. Teppene fikk hun kjøpt billig på Forsvarets
overskuddslager.
– Jeg var heldige å få tak i disse teppene,

Info om Ann Kristin
• Født på Kongsvinger sykehus i 1970
• Oppvokst på Kirkenær i Solør
• Gift, 1 barn
• Konsulent i Normisjon
• Går gatelangs og hjelper fattige og
hjemløse på fritiden
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sier hun med et smil. Det er helt fantastisk
å oppleve at folk legger merke til det jeg
gjør og at de gjerne vil bidra de også, fortsetter hun, mens hun legger ut om venner,
familiemedlemmer og kollegaer som både
donerer ting, vippser penger og hjelper
henne på alle tenkelige måter.
- Når folk gir meg slik type støtte,
motiverer det meg til å vise meg tillitten
verdig, sier Ann Kristin. Derfor tar jeg vare
på alle kvitteringer for det jeg kjøper for
å hjelpe mennesker på gata.

Å gå forbi
Jeg er i utgangspunktet skeptisk til hvor
mange vi vil møte en hverdagsettermiddag.
Hvor mange hjemløse er ute til samme tid,
lurer jeg på. Og hva er oddsene for at de er
ute akkurat nå?
Ann Kristin virker derimot ganske sikker
på at vi kommer til å møte ganske mange.
Mens vi går nedover gaten fra Linstowsgate, for så å krysse tverrgaten over til
Universitetsplassen har hun allerede gitt
meg flere navn og livshistorier på de vi skal
møte. For de fleste av oss er disse menneskene bare skikkelser vi passerer. Noen
går vi forbi hver eneste dag, men legger
knapt merke til dem. For Ann Kristin har
flere av dem et navn og en historie.
– Jeg pleide også bare å gå forbi dem, sier
hun alvorlig, -men til slutt klarte jeg det
bare ikke. Hele tiden fikk jeg en påminnelse om bibelverset i Matteusevangeliet:
«Det dere gjorde mot én av disse mine
minste søsken, har dere gjort mot meg.»
(Matt.25.40).

Bidrag fra nærbutikken
Det hele startet med at hun laget matpakker som skulle deles ut på gata. Hun
startet med 2-3, men økte etter hvert til
9-10 matpakker. Når behovet for mat
var større enn mengden matpakker hun

hadde med, kjøpte hun boller på butikken.
Hennes mann kom med et tips om å spørre
i butikker etter mat, mat som uansett skal
kastes. Hun tok mot til seg og gikk fra
butikk til butikk, men fikk avslag fra flere
butikker. Like ved der hun jobber, er det en
liten Joker-butikk. Hun hadde liten tro på
å få noe der, men tenkte hun fikk gjøre et
siste forsøk. Hun gikk ut fra butikken med
et smil om munnen. Første gang fikk hun
brød. Etter å ha gått jevnlig der i flere år,
har hun fått mye forskjellig. Hun merker at
de fattige blir spesielt glad for bananer.
– Øynene deres lyser opp når jeg deler ut
bananer, sier hun. Det er mettende og lett å
tygge. Noen av dem har dårlige tenner.

Sko til kalde føtter
De første vi treffer er to kvinner som sitter
like utenfor Universitetsplassen. De tar
med glede imot både et varmt pledd,
bananer og fingervanter før vi går videre.
Så går vi mot Stortinget. Der har Ann
Kristin sagt det pleier å sitte en dame. Og
ganske riktig. Når vi ankommer Stortinget,
sitter hun der på siden, langs Karl Johan.
På akkurat samme sted Ann Kristin fortalte
meg. Ann Kristin bøyer seg ned.
– Do you want some bananas, sier hun.
Damen peker på føttene sine og viste tegn
til at hun trengte sko.
– You need shoes? fortsetter Ann Kristin.
Siden språkkunnskapen er ganske begrenset
går mye på kroppsspråk og tegn. Damen forsøker å forklare hvilken skostørrelse hun har.
– Vi får gå og kjøpe sko til henne etterpå,
sier Ann Kristin. Jeg kjenner til en skobutikk lenger nedi gata som har salg.
Det slår meg at jeg kommer mye tettere
innpå mennesker jeg bare har gått forbi. Du
kan liksom ikke lukke øynene når du møter
menneskene ansikt til ansikt på denne
måten. Spesielt merker jeg dette idet vi vekker en mann som ligger og sover på gaten.

TRO KAN FLYTTE FJELL

Han er kledd i en svart Bergans boblejakke
og har også en sovepose. Ann Kristin bøyer
seg over han og vekker ham forsiktig. Han
rykker til og bråvåkner, men når han får øye
på Ann Kristin, sprekker ansiktet opp i et
stort smil.
– Do you want som bananas? spør Ann
Kristin og smiler tilbake. Han takker ja og
tar også imot litt brød når han blir tilbudt det.
Det var vondt å se ham ligge på den kalde
betongen, men samtidig godt å se at han
hadde både varme klær og sovepose. Jeg
spør Ann Kristin om flere hjelper til, siden
klærne han hadde på egentlig er ganske
dyre. Hun nikker, – Ja, det er nok det, men
jeg kjenner ikke til så mange.

Mat som kastes
Brødene Ann Kristin deler ut får hun
fra Joker og Åpent Bakeri. En av hennes
Facebook-venner så at hun trengte mer mat
til utdeling og han ordnet det slik at Ann
Kristin av og til kan hente mat på Åpnet
Bakeri.
Det er hele tiden et behov for mat, klær
og sko når hun er ute på gata. Siden hun
hadde så positiv opplevelse fra den nærmeste Joker-butikken trodde hun også at
andre butikker skulle bidra på samme måte.
Men der tok hun feil. Hun spurte en butikk
nærmere Oslo S, men fikk nei. De kastet
maten når den ble for gammel.
– Da jeg spurte om jeg kunne komme
innom og hente det for å gi det til de fattige
jeg hjelper på gata, var svaret nei – rutinen
er å kaste maten, fikk jeg vite. – Velger
dere virkelig å kaste mat i stedet for å hjelpe
fattige mennesker? spurte jeg. – Ja, svarte
de. Jeg ble rystet langt inn i hjerterota for jeg
hadde nettopp levert ut nesten 10 matpakker bare på strekningen fra Bussterminalen
til Jernbanetorget.
– Tenk at vi bor i et land hvor folk sitter
sultne på gata nesten rett utenfor døra
vår og vi velger å kaste maten vår! sier
den spinkle kvinnen engasjert. Dette er
grusomt. Gud ser hva vi gjør. Dette er svært
alvorlig.

Viktig å sette grenser
Behovet for sko melder seg flere steder. Det
har nå gått halvannen time og jeg klarer
ikke å huske hvor mange mennesker vi har
møtt på vår vei. Vi har delt ut tepper og mat
og kjøpt cappuccino til to på oppfordring
fra dem. Den ene var en rom-kvinne som
gikk rundt og solgte magasinet «Folk er

folk». Hun fortalte at hun sov ute og trengte
et pledd. Hun fikk et varmt pledd, fingervanter og bananer. Hun ba samtidig om å
bli påspandert en kaffe. Nølende svarte Ann
Kristin ja, men ga samtidig beskjed om at
det var alt hun fikk. Ann Kristin la en lapp
–i posen.. – Det er bibelverset –i Johannes
3:16 på rom-språket, sier hun entusiastisk.
Du vet, Jesus er med meg på dette, fortsetter hun med et stort smil. Romkvinnen
virker likevel ikke helt fornøyd når hun
har mottatt kaffen. Da svarer Ann Kristin
strengt tilbake at nok er nok.
– Av og til må man gjøre seg hard, sier
hun bestemt, ellers spiser de deg opp. Jeg
tror nøden gjør at de oppfører seg slik.
I begynnelsen hadde jeg problemer med
å sette grenser, men etter hvert måtte jeg
lære meg til det. Jeg kan ikke fortsette
dette arbeidet dersom jeg ikke klarer å
sette grenser. Veldig mange ønsker penger
til å reise hjem. Det kan jeg dessverre ikke
hjelpe dem med.
Men hun bedyrer at hun har hatt svært
få negative opplevelser på gata.
– Jeg møter mennesker fra Romania, Moldova, Portugal, Italia, til og med fra Norge
og sikkert andre land også, sier hun. – Det
er skjønne mennesker og jeg er selvsagt klar
over at det er noen «luringer» blant dem
også, men de fleste er ikke det. Noen av utdelingsturene er som den vakreste himmelreisen. Andre turer er vonde. Det er vondt
å møte mennesker som ikke har det godt.

Jesus går foran
Det har nå gått nesten to timer. Den siste
damen vi møter sitter utenfor Deli de Luca.
Hun heter Maria og også hun ønsker seg
sko. Det begynner å bli kaldere ute og
behovet for å være varm på beina er ganske

prekært. Vi tar oss derfor en tur på skobutikken før vi avslutter runden vår.
Jeg spør Ann Kristin om arbeidet hun gjør
har forandret henne på noen måte som menneske. Hun tenker seg litt om før hun svarer:
– Før hadde jeg blikket framover. Jeg
skulle enten på jobb eller hjem igjen. Nå har
jeg blikket på gaten. Jeg ser så mye mer enn
det jeg så før. Jeg merker at Jesus hele veien
går foran meg og baner veien. Uten Han
kunne jeg ikke gjort det jeg gjør på gata.

Tro kan flytte fjell
Denne gang valgte jeg en litt mer
utradisjonell Tro kan flytte fjell-tur.
Vanligvis har vi vandret langs historiske
steder eller i naturskjønne områder.
Nå har jeg ruslet rundt i Oslo sentrum
og jeg vet ikke helt om jeg vil anbefale
akkurat dette stedet til en Tro kan
flytte fjell-kampanje. Men jeg oppfordrer deg uansett til å arrangere dette i
ditt nærmiljø. Gå på tur, gjerne opp en
liten topp, og samle inn penger
til HimalPartner samtidig.
For mer info: bidra.no/himalpartner
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ETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL SENDEREN MED OPPLYSNING OM DEN NYE ADRESSEN

Besøk oss på vår nye hjemmeside:
www.himalayareiser.no

Namastè reiseblogg

V

i har gått litt utenfor boksen denne høsten. I utgangspunktet har vi
vært et reisebyrå for turer i Himalayaregionen, nærmere bestemt
Nepal og Tibetregionen i Kina. I høst har vi derimot hatt en spennende
reise til Båtsfjord og Alta i Finnmark. Formålet med reisen var å kombinere en vakker reiseopplevelse med frivillig arbeid i menigheter langs
vår vei. Vi koste oss veldig på reise og fikk varm velkomst hvor enn vi var.
Neste år planlegger
vi en lignende reise,
men da til Tromsø og
områder rundt der.
Så hvis du har lyst til
å kombinere opplevelser med frivillighet, er du hjertelig
velkommen!
Etter reisen
hadde jeg et møte
på bispekontoret i
Nord Hålogaland.
Misjonsrådgiveren
ytret ønske om en
Fra Butwal i Nepal.
ungdomstur til Nepal for de litt eldre
ungdommene (Videregående skole-alder). Vi har derfor holdt av datoene
27. mars – 5. april 2021 til dette formålet, så det vil være god tid til planlegging. NB! Dette gjelder ungdom fra hele Norge.
Ellers arrangerer vi påsketur og høsttur som alltid.
Håper vi ser deg der!

Daglig leder i Himalayareiser

REISEKALENDER
PLANLAGTE TURER AV HIMALAYAREISER
2. – 14. april 2020.
Påsketur til Nepal.
Reiseleder: Bjørn Ødegaard
5. - 13. september
Mission Possible til Troms.
Reiseledere: Inger Gravem og Oddny Aspenes
31. sept. – 12. okt. 2020.
Opplevelsestur til Nepal.
Reiseleder: Oddny Aspenes
27.mars – 5. april 2021
Påsketur for ungdom
til Nepal. Reiseleder: Bjørn Ødegaard

For dagsprogram og påmelding
til begge turer:
www.himalayareiser.no
post@himalayareiser.no
Telefon: Oddny Aspenes, 98234511
Bjørn Ødegaard, 47016601

Følg oss på
Facebook

