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"Redd sykehusene"

Nå er det pasientene som trenger oss
Hver den som hører disse mine ord og gjør
det de sier, ligner en klok mann som bygde
huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene
flommet, og vindene blåste og slo mot huset.

bidrar til effektivisering av prosesser og all
kommunikasjon mellom UMN og sykehusene. Dette er dessverre ikke nok.

Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.

Corona og lockdown har ført til at færre
pasienter kommer til sykehusene. Mange
har mistet levebrødet sitt og har ikke råd
til å betale sykehusoppholdet. På grunn av
reiserestriksjoner er også flere forhindret fra
å komme dit.

Mat 7, 24-25

Dessverre er sykehusene avhengig av
betalende pasienter for å kunne finansiere
driften. Derfor har vi startet innsamlingsaksjonen «Redd sykehusene» for å kunne hjelpe
til med drift og lønning av ansatte ved de to
sykehusene.

Jordmor Ingeborg Skjervheim kom til Tansen
i Nepal i 1955. Et par år senere kom ingeniør
Odd Hoftun til samme by for å bygge
sykehus. I dag tar sykehuset imot Covid
19-pasienter.

Vær med og gi din støtte! Du kan både
gi enkeltgave eller starte en innsamlings
aksjon. På side 16 i bladet finner du også
bønneemner så du kan være med og be for
både sykehusene og andre prosjekter som
er rammet av corona.

På 60-tallet ble Okhaldhunga sykehus bygget.
Sykehuset ligger halvannen times kjøretur
fra Mount Everest. Som Tansen, er også
Okhaldhunga sykehus knyttet til United
Mission to Nepals arbeid. United Mission
to Nepal (UMN) er paraplyorganisasjonen
HimalPartner arbeider under i Nepal.
HimalPartner har ikke like sterke historiske
røtter til Okhaldhunga som Tansen. Det er
likevel her våre utsendinger, Ellen og Calle
Wahlström, har blitt omplassert under
lockdown. De jobber i administrasjonen og
Calle og Ellen i Okhaldhunga.
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Kjære leser

INNHOLD

NÅR DU ER BORTE
Nærast er du når du er borte.
Noko blir borte når du er nær.
Dette kallar eg kjærleik –
Eg veit ikkje kva det er.
Før var kveldane fylte
av susing frå vind og foss.
No ligg ein bortgøymd tone
og dirrar imellom oss.
(Tor Jonson)
Våren 2020 har lært oss nokon ting vi
kanskje godt kunne vore forutan. Eg liker
ikkje å leita etter meining i alt som skjer,
det kan fort bli ein farleg øvelse. Men eg
liker, og synest det er fruktbart, å finna nye
vegar i det som kjem, og i det som er. Kva
har avstanden lært oss? Kva set vi pris på
no, som vi ikkje tenkte på før?
Vi har lagt pinsen bak oss. Denne høgtida
som, om du spør folk på gata, er den minst
kjente av dei kristne høgtidene. Det er rart.
Vi må løfta fram pinsen. For utan pinse,
ikkje noko fellesskap. Utan pinse, ingen
misjon, utan pinse, inga verdsvid kyrkje.
Pinsedag minner oss som fellesskapet. Vi
menneske er fellesskapsvesen. «No man is
an island» sa den engelske diktaren John
Donne på 1600-talet. Det er ein av dei
tinga våren 2020 har gjort tydeleg for oss.
Vi treng kvarandre, og vi har det best og er
best, saman.
«Det gjeng an å leva i kvardagen óg» sa
eplebonden og diktaren Olav H. Hauge.
Når livet står på som verst, er det kvardagen vi saknar. Det vanlege livet, dei vanlege
folka, dei vanlege dagane. Eg trur og håpar

Jim Lindquist i Butwal (Nepal),
like før Lockdown.
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Marita Bjørke Åtland,
Sogneprest i Slemmestad og Nærsnes menighet.

at vi framover set meir pris på det vanlege,
at ikkje alt treng å vera så ekstraordinært
heile tida, men at det å leva eit vanleg
liv i teneste for andre menneske og for
Gud, blir sett på som noko godt. Vi treng
menneske som utrettar store ting. Men vi
treng også aksept av at verdien av eit godt
liv er basert på andre ting enn velstand og
pengar, reising, trening, vellykka fasadar og
dyre bilar. Inst inne er vi alle sårbare menneske som treng kvarandre.
Å kunna leva eit vanleg liv er eit privilegium. Og det er faktisk eit privilegium å
kunna halda to meters avstand. Ikkje alle
kan det, ikkje alle har plass til det. Mange
lever aldri vanlege liv. For mange menneske er kvar einaste dag ein kamp for å
overleva. Eg er full av beundring over den
livsviljen som bur i menneske. Menneskets
vilje til og ønske om å overleva, sjølv under
dei hardaste livsvilkår, imponerer meg.
Diktaren Tor Jonson skreiv nok sitt dikt
som eit kjærleiksdikt til ei han sakna, eller
kanskje ikkje fekk. Likevel finn eg noko
i dette diktet som seier noko om vårt
gudsforhold. Pinsen lærer oss at avstanden
måtte til for at noko anna skulle finna sin
plass; nemleg den grenselause kjærleiken
som ikkje avgrensar seg til tid, rom og stad,
men som strekker sine hender ut over heile
verda. Det ligg ein tone og dirrar mellom
oss menneske og mellom oss og vår Gud.
Det er Guds ånd som skapar dette. Eg
kallar det kjærleik.
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På stående fot
I en tid der alle ledere er kriseledere, starter Tor Kristian Birkeland i ny jobb som
generalsekretær. Han overtar en organisasjon som har måttet omstille seg og
tilpasses den nye tid i løpet av svært kort tid. Det er ikke minste motstands vei,
men det ser ikke ut til å stoppe ham.
TEKST OG FOTO FRA TUR: LINE KONSTALI | PORTRETTFOTO: SONDRE KIPPENES

I

en bratt skråning på Veitvet i Oslo ligger
den idylliske hagebyen som skal være
utgangspunkt for turen vi skal gå. Klokken
er 7.45 om morgenen og solen skinner. Det
skulle nok ha vært mer yrende liv i gatene,
og mer trafikkstøy fra veien som ligger på
utsiden av hagebyen, men også på Veitvet kan jeg merke den samme stillheten
som preger omgivelsene hvor enn jeg er i
corona-tiden. Hit flyttet han med familien
i 2009.
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Jeg møter Tor Kristian, kledd i joggeklær,
klar for tur. Å gå og jogge til jobb hver dag
gir ham ikke bare en friskere start på dagen,
men det frigjør også t-banen for en passa
sjer. Ett menneske mindre som kan smittes
og potensielt videreføre corona til andre.
Han er, som alle oss andre, preget av tiden
vi lever i og må tilpasse seg den.

Ny jobb – generalsekretær på skype
Det var i mai 2019 han så stillingen som

generalsekretær i HimalPartner utlyst for
første gang. Som prosjektfadder for organisasjonens Freds- og forsoningsprosjekt
hadde han allerede reist to ganger til Nepal
og fått et godt inntrykk av arbeidet.
- Arbeidet, som hovedsakelig drives
av United Mission to Nepal (UMN),
imponerte meg. De har gått inn på
en subtil måte og beveget seg fram på
lokalbefolkningens premisser. Jeg hadde
hørt om HimalPartners arbeid før, og det

TRO KAN FLYTTE FJELL

diakonale fokuset var en av årsakene til at
jeg likte organisasjonen. Jeg hadde veldig
lyst til å søke på stillingen, men på den
tiden bodde jeg fortsatt med familien i
Tyrkia.
I Tyrkia bodde han grunnet konas jobb
ved Den norske ambassaden. Siden opp
draget ikke var over før året etter, trodde
Tor Kristian han ikke ville være en aktuell
kandidat. Han slo derfor tanken fra seg.
- Jeg husker jeg tenkte at det var dumt,
- at dette i utgangspunktet var et naturlig
skritt å ta i mitt karriereløp.
Høsten kom og flere søknader kom
inn. Styret satte i gang en prosess med
flere aktuelle og gode kandidater. Det ble
bestemt at de skulle ha en annengangs
utlysning, og i den forbindelse ble Tor
Kristian tipset om stillingen. Siden dette
var på høsten, øynet Tor Kristian et håp
om at dette var noe han skulle få til likevel,
og han søkte.
Da han ble ansatt, var planen at
HimalPartner skulle styres av en
konstituert generalsekretær fram til
sommeren 2020 og Tor Kristian kunne

tiltre. Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby
skulle lede organisasjonen i det man anså
som en rolig periode før ny generalsekretær
kom. «Vi kan jo ikke ha en generalsekretær
på Skype,» sa vi på kontoret og aksepterte
at det måtte være slik. Lite visste vi da hva
som skulle komme.
Da corona-tiltakene kom, preget dette
alt arbeidet HimalPartner gjør, og denne
gangen var også norgesarbeidet hardt
rammet. Tiltakene medførte at beslutninger
og viktige strategiske endringer måtte skje
i rekordfart. Samtidig måtte hele staben
flytte arbeidet til hjemmekontoret, - og
møtes på Skype!
Det har rokket ved strukturer som
eksisterte før corona. Tor Kristian møter
en stab som selvsagt er preget av
situasjonen både følelsesmessig og
profesjonelt, men som også har lært mye.
Å måtte omstille seg som team og individer
i løpet av kort tid kan være smertefullt,
men samtidig også lærerikt og verdifullt.
For vår nye leder har det vært en tøff start,
men han ser også mange lyspunkter. Med
en bakgrunn i freds- og forsoningsarbeid

har han lært mye om menneskelig atferd,
men relasjonsbygging og det å la alle parter
få en stemme i samme sak er helt essensielt.
- Det som gjør internasjonalt arbeid
til et spennende felt er faktisk alle
likhetstrekkene jeg ser fra land til land og
kultur til kultur. Mennesker og kulturer kan
virke veldig forskjellige, men så ser man
likevel at lignende mønster dukker opp,
med en lokal vri. Nå som jeg går inn som
leder i organisasjonen, gleder jeg meg til å
bli enda bedre kjent med arbeidet og finne
balansepunktet mellom norgesarbeidet og
utenlandsarbeidet.

Måtte tidlig forholde
seg til kulturkollisjon
Å forholde seg til ulike kulturer og tankesett er ikke nytt for Tor Kristian. Han
vokste opp i Japan med 2 brødre og 1
søster. Foreldrene er fra Rogaland og møtte
hverandre på lærerskolen i Kristiansand.
Da Tor Kristian var 2 år flyttet familien til
byen Kobe. Foreldrene var utsendt fra Det
Norske Misjonsselskap (NMS) og skulle
arbeide som lærere på Den norske skolen.

Fra Sinsenparken. Foto: Line Konstali

NR.2 2020

TIBETANEREN 5

TRO KAN FLYTTE FJELL

Sagar Gaudel (ytterst til venstre) og Tor Kristian Birkeland (ytterst til høyre)
på prosjektbesøk i Nepal 2017. Foto: Silje Gunlaug Yun Eng

Med unntak av året han fylte 6, bodde han
i Japan fram til fylte 12 år. Da ble det vanskelig å komme tilbake til Norge.
- Da jeg tok mastergraden min, kom
jeg over forskningsartikler om det å vokse
opp i flere kulturer. Dette var fascinerende
lesing, da jeg så erfaringer som passet med
mine, sier han.
Det var for ham en stor kulturkollisjon
å komme tilbake til hjemlandet Norge.
- Jeg husker spesielt at folk i Norge ikke
hadde den samme respekten for eldre som
i Japan. På den tiden var jeg også i en alder
der TV-spill var gøy å drive med.
I Japan hadde den teknologiske utviklingen
kommet lengre. Derfor syntes jeg spillene
jevnaldrende spilte i Norge var primitive.
Dessuten preges det japanske samfunnet
av mer punktlighet og struktur enn det
norske. Det positive med en slik livserfaring, er alle perspektivene man får. - Verden
krymper på en måte, fortsetter han.
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Livsendring
Vi har nå gått veien fra Veitvet opp til
motorveien, og siden vært forstyrret av en
del trafikkstøy mens vi har pratet. Når vi
passerer alle grøntområdene etter Sinsen
krysset, blir omgivelsene litt mer rolige.
Tor Kristian forteller om tiden han og 
kona flyttet til Washington, der viktige
livsendringer skjedde.
I 2006 ble han far for første gang og
startet på å ta mastergraden ved American
University. Men det var først etter å ha
arbeidet ett år ved Den norske ambassaden.
- Vi kom til Washington grunnet konas
studier i 2005. Det var en spennende by
å bo i, en svært «politisk» by. Jeg fikk
jobb som ambassadør Knut Vollebæks
praktikant ved Den norske ambassaden.
Det var et lærerikt år.
Mastergraden innen fred- og konfliktløsning skulle gi Tor Kristian nye perspektiver,
og ble en viktig livsendring for ham.
- Når man i statsvitenskap og internas-

jonal politikk snakker om realpolitikk,
mener man at man ser først og fremst
på maktspørsmålet. Noen land er sterke,
mens andre ikke er det. Realpolitikkens
læresetning er at det er makt som forklarer
hvordan statene oppfører seg, ideologi
er sekundært. I et realpolitisk lys gjelder
det å være så sterk man kan og ha et godt
militærvesen. Masterprogrammet ga meg
derimot en forståelse for at det er mye man
kan gjøre for å påvirke denne maktdynamikken, selv om man ikke har så stor fysisk
makt. Jeg lærte mye om ikke-vold som en
del av løsningen.

Konfliktløsning og mental helse
At HimalPartner arbeider innenfor Mental
Helse passer godt med hans verdier. Studiene, og yrkesveien han siden valgte, har
preget hans syn på bistand og det som ikke
nødvendigvis passer inn i det han kaller et
«klassisk bistandskjema.»
- Det er en klar sammenheng mellom et
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På prosjektbesøk i samtalegruppe i Nepal 2017.
Foto: Silje Gunlaug Yun Eng

lands utviklingsnivå og graden av vold og
voldelig konflikt i nær fortid, forteller han.
- Det forbauser meg da når det på
politisk hold, også i Norge, blir prioritert
ned dette å finansiere grasrotarbeid som
retter seg spesifikt mot konfliktløsning og
reduksjon av vold. Barn og voksne som i
mindre grad trenger å bekymre seg for å
bli utsatt for vold, bidrar i større grad til
utvikling av samfunnet.

Fascinert av entreprenørskaps
tanken og de varige sporene
Da han kom hjem til Norge igjen, arbeidet
han først noen år med asylsaker i Utlendingsnemda (UNE), før han i 2011 startet
som koordinator for Kirkelig fredsplattform. Her jobbet han med kompetanseheving, prosjektarbeid og politisk påvirkning.
Det var i denne stillingen han etter hvert
skulle få mer kjennskap til HimalPartners
arbeid, da han i 2017 ble prosjektfadder
for Freds- og forsoningsarbeidet United

- Det er en klar sammenheng mellom et
lands utviklingsnivå og graden av vold og
voldelig konflikt i nær fortid.

Mission to Nepal (UMN) driver på grensen
mellom India og Nepal.
Han innrømmer at han har bedre
kjennskap til mental helse-arbeidet enn til
arbeidet knyttet til jobbskaping og entreprenørskap, men det gjør jobben bare mer
spennende. Han er imponert over historien
til organisasjonen. At pionerene ble kalt
til å jobbe på den tibetanske høysletta, der
man i praksis ikke kunne få fotfeste og så
endte opp i Nepal.
- Når det gjelder veien videre, er det
viktig å ha kjennskap til historien og røtte
ne våre. Samtidig skal vi ikke la historien
legge for sterke føringer for framtiden. Å

være lydhør for behovene «på bakken»,
og ikke minst ha et aktivt forhold til hva
Gud vil med HimalPartner i 2020 og årene
fremover, er viktig.

Møter frivillige på Zoom
Digital ledelse har blitt et helt nytt begrep
for oss i 2020. Det hadde selvsagt vært
hyggelig for vår nye generalsekretær å bli
ønsket varmt velkommen i ulike lokalsamfunn og se engasjementet som preger dem,
men foreløpig må han ta til takke med digitale verktøy. Første gang han presenterte
seg selv for grasrota var på en alternativ
digital inspirasjonssamling på Zoom. Det
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ga mersmak, og han ønsker også å møte
flere grupper i organisasjonen på samme
måte.
- Jeg ser fram til å møte alle som har et
hjerte for HimalPartner på sin måte. Her
har ulike mennesker og lokalsamfunnet
funnet veien til organisasjonen, og jeg
er opptatt av å se potensialet i at mange
engasjerte mennesker forenes om en viktig
oppgave.

Trosdimensjon og tillit
Selv om Tor Kristian selv er kristen, har han
stor respekt for andres tro og åndelighet.
Dette perspektivet deler han med UMN,
og han er imponert over at en kristen
organisasjon kan klare å samarbeide så bra
med lokale myndigheter i et hindudominert
land. Det skulle også bli en kristen organisasjon som startet fredsbyggende prosjekter
mellom hinduer og muslimer. Samtidig er
han opptatt av at vi som kristne må vise
hva det vil si å følge Jesus. Han ser på det
økumeniske preget til HimalPartner som
en styrke.
- Slik jeg kan se det, samarbeider man
her på tvers av ulike Bibel-tolkninger og
-forståelser. Å samarbeide på tvers av ulike
ståsted, som dessverre kan splitte kristne

miljøer i andre sammenhenger, ser jeg som
en styrke.
Men vi må også være på vakt for fall
gruvene og være bevisste på at det å følge
Jesus kan fortone seg forskjellig i ulike
kulturer. Nepalsk kristen praksis er ikke
nødvendigvis det samme som norsk kristen
praksis. Et annet perspektiv i dette er selvsagt tillit til rutiner og kontrollmekanismer.
Å jobbe flere år med bistand og prosjektstyring har lært ham mye.
- Selv om vi har kristne samarbeidspartnere, betyr ikke det at det ikke er så nøye
med rutinene. Tillit er selvsagt veldig
viktig, men tillitten svekkes ikke av gode
rutiner og gjennomsiktighet når det gjelder
hvordan pengene skal brukes. Det bidrar
snarere til å styrke tillitten.
Uansett er han opptatt av at det er
nettopp trosfellesskapet som bærer oss
fremover og fører til at gode ting kan skje.
- Jeg liker veldig godt slagordet til HimalPartner. «Et redskap for Guds kjærlighet».
Det er nettopp Guds kjærlighet som skal
være synlig i arbeidet vårt. Dette gjelder
Kina og Nepal, men også her hjemme i
Norge. Verdiene må være synlige i alt vi
foretar oss.

Dette blir hans siste ord i en svært
spennende samtale. Vi har nå kommet fram
til hovedkontorets inngangsdør i Linstows
gate og en ny arbeidsdag venter på et delvis
tomt kontor. Gatene i hovedstaden er ganske
tomme sammenlignet med det vi vanligvis
er vant til, men heldigvis er det midlertidig.
Bedre tider vil komme, og det innebærer
også en mulighet til å treffes. l

Tro kan flytte fjell

Intervjuet ble foretatt på vandring
fra Veitvet til Oslo sentrum. En Tro
kan flytte fjell-kampanje er en innsamlingsaksjon der du inviterer en
gruppe mennesker på tur, gjerne en
liten topptur, og samtidig arrangerer
en innsamlingsaksjon. Kontakt oss
på post@himalpartner.no for mer
informasjon.
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Hilsener til Tor Kristian Birkeland

Dear Tor Kristian

Heartly congratulations for this
challenging role. This role deserves
someone who is competent,
determined, humble, and is
passionate in their work. I am sure
you are perfect for this role and I am
thrilled for you.
I trust you will be able to undertake
and deliver on all the responsibilities
wholeheartedly. I also do hope
that the new role will give you new
insights, learnings, and opportunities
that will be valuable for you in
the next chapter of your life. I am
thankful to know you personally and
look forward to taking inspiration
form you as you achieve new things
and climb greater heights. I am sure
HimalPartner is very lucky to have you
on their team. I am sending you my
best wishes for your new role.
May the Lord and his guidance
be with you as you serve, grow, and
thrive on this new journey.
Sagar Gaudel,
United Mission to
Nepal og følgesvenn

Kjære Tor Kristian

Jeg ble glad da jeg hørte det var du
som skulle lede HimalPartner videre.
Har stor tro på deg. Velkommen også
til SMM – Samarbeid menighet og
misjon, der HimalPartner er en liten,
men progressiv og dynamisk blomst i
fellesskapet.
Guds rike signing i en spennende og
meningsfull tjeneste.
Knut Hallen, daglig leder i SMM.
Kjenner Tor Kristian fra tiden han
arbeidet for Kirkelig fredsplattform.

Guds velsignelse
over arbeidet

Landsstyret ønsker Tor Kristian
hjertelig velkommen som ny generalsekretær. Med sin faglige bakgrunn,
personlige egenskaper, og hans
kjennskap til HimalPartners arbeid er
vi overbevist at Tor Kristian vil tilføre
arbeidet ny energi, nye ideer, og
samtidig videreføre det gode arbeidet
som vi har stått i over 80 år. Vi ber om
Guds velsignelse over arbeidet hans.

Gleder oss til
å jobbe sammen!

Tor Kristian kom først inn i Himal
Partner som frivillig prosjekfadder
for Freds- og forsoningsprosjektet
til UMN. To ganger ganger har han
utført feltbesøk i Nepal i løpet av
perioden. Det første var høsten
2017 og det andre høsten 2019.
Vi har lært ham å kjenne
som en engasjert person med
stor kompetanse innen fred,
forsoning og prosjektstyring. Han
er lyttende før han kommer med
velgjennomtenkte innspill. Han har
fin dialog med partnerne og flere
har uttrykt glede over at det var Tor
Kristian som ble ny generalsekretær
i HimalPartner. Tor Kristian har også
vist seg å ha god humor og vi ser
fram til å jobbe sammen både faglig
og som team!
Silje Gunlaug Yun Eng og
Eli Bolkesjø Williams, staben

Svein Arne Lindø, styreleder

To Tor Kristian,

I’d say: Warmest welcome to the
HimalPartner leadership! We’re
blessed to have someone who is
already familiar with our work and
the challenges of Nepal taking on
the role of General Secretary of our
long-time partner. May God bless and
equip you for all the responsibilities
of the role—and may you know His
peace throughout the current global
challenges.
Joel Hafvenstein,
Generalsekretær
i United Mission to Nepal
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Bildene er tatt i landsbyen Buddhanagar høsten 2019. Dette er et prosjekt som ligner kvinnegruppen i Jagaruk.
For å beskytte hovedpersonens identitet, bruker vi illustrasjonsfoto

Samhold gir styrke
For 12 år siden var de bitre fiender. De var i konflikt med hverandre
og det kunne føre til voldsbruk. Takket være et vellykket dialogprosjekt klarer
hinduer og muslimer, bosatt i Nepal ved grensen til India, å samarbeide.
Det kommer godt med i corona-krisen.
TEKST: LINE KONSTALI | FOTO: SONDRE KIPPENES

S

hantis svigermor slet med alvorlige helseproblemer. På grunn av en
infeksjon fikk hun kraftige neseblødninger
og, til tider, problemer med å puste. Dette
preget den allerede fattige, muslimske
familien. Myndighetenes «lockdown» på
grunn av coronapandemien førte til at flere
helsesentre stengte. I en storfamiliekultur
er det sterk tradisjon for at familien tar
vare på sine eldre, men da flere av familie
medlemmene mistet sin inntekt, var det
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vanskelig å få råd til helsehjelp. Det ble en
svært vanskelig tid for familien.

Venner i nøden
Shanti hadde lenge vært med i en kvinnegruppe, som er en del av United Mission to
Nepals (UMN) freds- og forsoningsarbeid,
som HimalPartner støtter. I over fire år har
det pågått et fredsprosjekt rettet mot de
to religiøse gruppene i konflikt, men 
de har fortsatt en vei å gå. Man ser deri-

mot at kvinnegruppen i Jagaruk, der Shanti
er med, har hatt god effekt på forsonings
prosessen som foregår i området. Det
er ikke bare konflikten som jobbes med
i gruppen, men også spørsmål knyttet
til jenters og kvinners svake stilling i
samfunnet.
Kvinnene støtter hverandre på tvers
av religion og kultur og de inviterer også
hverandre til ulike religiøse høytider.
For Shanti hadde dette blitt et sterkt

MENTAL HELSE

fellesskap av kvinner som støttet hverandre
hver gang livet ble vanskelig. Hun foreslo
derfor for familien at hun skulle ta opp
problemet med sin alvorlig syke svigermor
i denne gruppen. Da ble resten av familien
både redde og sinte på henne. De nektet
henne å gjøre det.
Årsaken til familiemedlemmenes
reaksjoner, er at corona-situasjonen har
ført til at muslimer i dette området har fått
rykte på seg at det var de som tok viruset
med fra India og over grensen til Nepal. De
ble derfor redde for reaksjonene til hindubefolkningen i området. Shanti hadde kommet et skritt videre i livet og hun anså ikke
lenger hindu-folket som sine fiender, men
tvert imot som gode venner. Hun prøvde å
få familien til å forstå at alle i denne gruppen var til å stole på og at de er gode venner
å ha i nøden.

Startet innsamlingsaksjon

Fra kvinnegruppen i Buddhanagar

Shanti var fortvilet. Svigermoren ble
dårligere og dårligere, men familien sto
på sitt. De var stolte og ville ikke ta imot
hjelp. Hun fortalte dette til noen av kvinnene i gruppen, som igjen tok dette opp

Områdene som preges av konflikten, preges også av stor fattigdom. Konfliktløsningen går blant annet ut på at man sammen finner gode løsninger.
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Tor Kristian Birkeland, generalsekretær HimalPartner
Foto: Sondre Kippenes

på et møte Shanti ikke var på. I fellesskap
besluttet kvinnene at de skulle starte en
innsamlingsaksjon slik at Shantis syke
svigermor kunne få hjelp. De klarte å
samle inn 15 000 rupies (1200 kr). Dette
var nok til å dekke alle helseutgiftene
familien trengte. Gruppen fikk også tak i
en ambulanse som kunne frakte kvinnen
til nærmeste sykehus. Da klarte ikke lenger
Shantis familie å takke nei til hjelpen de ble
tilbudt. Shantis svigermor fikk behandling
på sykehuset og er nå frisk.
Hendelsen har preget familien og de er
nå litt mindre skeptiske til «de andre», altså
hinduene. Shanti er svært glad for dette.
- Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten
kvinnegruppen, sier Shanti. - Vi støtter
hverandre og bryr oss ikke om vi er hindu
eller muslim. Jeg håper nå at familien også
ser at man kommer lenger med vennskap
enn fiendskap.

Corona-tiden har vist
oss at det nytter
- Det er veldig stort å se at arbeidet vi har
gjort bærer frukt når det virkelig gjelder, sier
Sagar Gaudel. Han jobber i UMN som prosjektansvarlig for Freds- og forsoningspros-
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jektet. Dette arbeidet startet han i 2016.
- I begynnelsen kunne jeg oppholde meg
i området i opptil en måned om gangen.
Jeg gikk fra dør til dør og snakket med folk.
Konflikten var mye mer fastlåst den gang
og veien til forsoning var lang å gå.
Den åpne grensen mellom Nepal og
India har ført til både positiv samhandling og konflikt. Vold har vært en del av
bildet. Kvinners posisjon i samfunnet står
også svakt. UMNs arbeid er å tilrettelegge
for lokale fredskomitèer i området. De
jobber også tett på lokale myndigheter
og har drevet med noe mediepåvirkning.
Dette har ført til gode resultater i form av
mindre vold og kriminell atferd. Kvinners
posisjon har blitt styrket og man kan se at
kvinnegruppene fører til at kvinnene s tøtter
hverandre og bygger hverandre opp på
tvers av ulikheter og tilhørighet.
- Arbeider man sammen, oppnår man
også resultater sammen, sier Sagar. - Det er
det som er selve kjernen i det vi driver med.
Det gjør vi med å arbeide for samhandling
som igjen bidrar til en positiv utvikling i et
samfunn som preges av fattigdom. Da vi
startet, hadde vi et helt klart bilde av det vi
ønsket å oppnå.

Informasjonshefte som deles ut i områdene freds
– og forsoningsprosjektene forekommer.

Det var derimot ikke enkelt. Det var
vanskelig å overbevise ledere i de ulike
kulturene, og Sagar gikk derfor mer på
grasrotnivå.
- Vi opplevde at det å jobbe tett på
lokalbefolkningen, som kjente konsekvensene på kroppen, ga en bedre plattform for
fredsarbeidet. Dette er i utgangspunktet en
likeverdig konflikt, selv om de to grupp
ene også kan utgjøre en majoritet i sine
områder. I noen tilfeller ser man tendenser
til at den ene parten er sterk, den andre
svak. Da forekommer det noe mer maktmisbruk og undertrykking. Under coronalockdown har man sett konkrete eksempler
på at muslimer har blitt mistenkeliggjort i
hindudominerte områder.
I utgangspunktet var Sagar bekymret for
fredsarbeidet da Nepal også ble underlagt
restriksjoner og lockdown. Det var vanskelig å kontakte nøkkelpersoner som var essensielle i prosjektet, og umulig å arrangere
gruppemøter. I et samfunn som baserer seg
på jordbruk og ikke er spesielt utviklet på
den teknologiske fronten, kan man heller
ikke snakke om digitale møteplasser. Derfor
gjør historier som Shanti sin inntrykk på
feltarbeideren.

MENTAL HELSE

Sagar Gaudel, United Mission to Nepal (UMN)

- Å høre Shantis historie og om hvordan
kvinnegruppen kom svigermoren til unnsetning, viser helt tydelig at dette arbeidet
har bidratt positivt under lockdown. Det
gir meg et større håp om at de en gang skal
klare seg på egenhånd. Prosjektet skal etter
planen utfases i år, og nå fikk vi tydelig se at
gruppene allerede er mer selvgående.

- Det er veldig stort å se at arbeidet vi har
gjort bærer frukt når det virkelig gjelder
Sagar Gaudel.

Store resultater til lave kostnader
Tor Kristian Birkeland er nyansatt som
generalsekretær i HimalPartner, men han
har allerede god kjennskap til det Fredsog forsoningsarbeidet som UMN driver i
Nepal. Som prosjektfadder har han bidratt
til kvalitetssikring av prosjektet, og i den
forbindelse har han vært på to reiser for å
observere feltarbeidet.
- Jeg fikk et svært godt førsteinntrykk av
prosjektet da jeg besøkte det i 2017. Sammen med de lokale organisasjonene hadde
Sagar hjulpet lokalsamfunnet til å snu en
ond spiral av mistillit og dårlige relasjoner.
Å simpelthen samle folk til forskjellige kurs
eller møter høres kanskje lett ut, men det
ligger mye varsom relasjonsbygging bak.
Da jeg besøkte prosjektet på nytt i 2019, var
resultatene slående. Alle de gode prosess-

ene som hadde blitt startet, hadde fortsatt
i riktig retning.
Selv har han lært Sagar å kjenne og de
deler samme syn på mye.
- Jeg ser på Sagar som «en av oss,» og
med det mener jeg en av oss fredsarbeidere.
Vi har samme syn på konflikt, vold og dårlige relasjoner som fenomen. Vi lar oss fascinere av de samme tingene, enten det er en
konflikt som har oppstått, eller forskjellige
utfall i tilsynelatende like omstendigheter.
«Hva forklarer forskjellen?» spør vi oss
selv – og hverandre.
Han etterlyser et større fokus på freds- og
forsoningsarbeid i bistand, og er bekymret
for at det ofte nedprioriteres. Konflikt er
ofte en bakenforliggende årsak til en rekke

problemer knyttet til fattigdom og et lands
utvikling.
- Workshop-en har en veldig lav kostnad,
men virkningen er mye større enn kostnaden skulle tilsi. Når den kommer inn
som en del av en større plan for gradvis å
reparere relasjonen mellom muslimer og
hinduer, ser man hvor vesentlig gruppen
er. Shantis erfaring er et godt eksempel
på dette. Ved hjelp av gruppa, fikk Shanti
familien sin til å se hinduene med nye øyne.
Det er helt avgjørende at vi benytter oss av
folk med samme kompetanse som Sagar,
slik at de fattigste av de fattige kan komme
seg ut av de onde spiralene som holder dem
nede. l
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Lederen
har ordet:

MISJONSARBEIDET ER IKKE I KARANTENE
Ved Svein Arne Lindø, styreleder

C

oronaviruset har endret verden.
Denne vinteren og våren ble helt
annerledes og endret planene våre. HimalPartner ble også rammet, både her hjemme
i Norge og ute i de land vi arbeider og har
vårt engasjement. Vår inspirasjonshelg
måtte avlyses, og sommerstevnet med
landsmøte ble heller ikke mulig å arrangere. Våre medarbeidere ved kontoret i
Oslo har hatt en lang periode med hjemmekontor for å ivareta egen og andres
helse. Men de har holdt hjulene i gang. Vår
nye generalsekretær har til og med tiltrådt
i denne perioden. Våre utsendinger i Nepal
og i Thailand valgte å bli værende, men har
måttet innføre strenge smittevern for seg
selv og i forhold til sine omgivelser.
Det mest alvorlige med pandemien er at
mange mennesker er døde etter å ha fått
viruset i luftveiene. Mange pårørende sitter
igjen med smertelige tap av nærpersoner
som ikke lenger lever. I våre samarbeidsland har vi ikke særlig presis informasjon
om hva som er hendt. Men under levekår
som vi kjenner både i Nepal og i Kina er
det grunn til å tro at coronaviruset har
skapt mye elendighet. Sårbarheten blir
enda større i land som ikke har de samme
velferdsgodene som vi har. Når mennesker mister sine inntekter som er basert på
knappe daglønner, oppstår det en nesten
umulig situasjon. Det handler om å overleve.
En følelse av hjelpeløshet melder seg hos
oss overfor de mennesker vi ønsker å stå
sammen med for et bedre liv. For å gi dem
et næringsgrunnlag til å leve av. For å bidra
til en bedret psykisk helse som ofte henger
sammen med at familier kan se lenger fram
enn til dagen i dag. Vi vil bidra til en bedret
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Foto: Sondre Kippenes.

familiehelse, der store og små har samme
verdi, og skal ha samme mulighet til å leve
meningsfulle liv. Og vi ønsker å gi våre
bidrag til at mennesker kan forholde seg til
kristne fellesskap i lokalsamfunnet.
Så har coronaen nesten satt oss i sjakk
matt. Hva skal vi vel gjøre når vi ikke kan
reise på besøk, ikke reise for å bistå, ikke
være til stede for å veilede og inspirere?
Må vi resignere i forhold til et illsint virus?
Våre penger er ikke satt i karantene.
Våre gaver til det arbeidet som vi driver
gjennom utallige prosjekt er ikke rammet
av reiseråd som innebærer at pengene ikke
kan dra ut av landet! Våre bønner er ikke
avhengig av at det går fly. Vi kan be Gud
være hos våre partnere, deres familier og
deres virksomheter. Gud vil ta turen til

dem uavhengig av våre smittevernregler. Vi
kan også vise våre venner oppmerksomhet
gjennom medier og kanaler vi nesten ikke
visste eksisterte før mars dette året. Mange
av HimalPartners venner i Norge har sine
bekjentskaper der ute. De aller fleste kan
treffes via skjermen og datamaskinen. Ta
kontakt, vis omsorg og gi oppmuntringer!
På ett eller annet tidspunkt,- kanskje
ikke før til neste år, skal vi igjen kunne
møtes. Når alt kommer til alt er misjonsarbeidet vårt avhengig av at vi kan møtes.
Vi trenger å kunne prate sammen ved å se
hverandre ansikt til ansikt. Ingenting kan
erstatte det. Men inntil dette blir mulig vil
vi stå sammen om å løse vårt oppdrag om å
bringe evangeliet til tibetanere, nepalere og
andre folk i landene rundt Himalaya. l
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Sammen som kirke i hele verden
S

om leder av aksjonen «Sammen som
kirke i hele verden», vil jeg rette en
stor takk til alle de menighetene som pr. i
dag har sagt ja til å bli med på aksjonen.
Aksjonen begynte i Agder og Telemark
bispedømme, men har nå spredd seg til
hele landet. Vi som har jobbet med dette
er veldig takknemlig for alle som har gjort
sitt for at vi har kommet så langt.
Aksjonen et felles løft for våre
søsterkirker og samarbeidspartnere

rundt om i verden. Mange står i dag i en
ekstra krevende situasjon på grunn av
koronakrisen. Dette utfordrer oss som
kirke i nord. Menigheter som har sagt ja
til aksjonen er med å viser vei for andre.
Vi håper at mange flere menigheter vil
slutte seg til etterhvert. Sammen kan vi
utgjøre en stor forskjell for de som trenger
det aller mest.
Vi hører sammen som kirke på jorden,
på grunn av den ene og samme Ånd som

ble gitt til alle. Fordi vi tilhører hverandre,
har vi et ansvar for hverandre.
«Sammen som kirke i hele verden» er
kirkens svar på vårt felles ansvar i denne
vanskelige tiden.

På vegne av aksjonsledelsen
Ivar Sandnes
Aksjonsleder

Foto: Sondre Kippenes
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VI TAKKER
OG BER FOR…
Takk for at koronaviruset har betydelig avtatt i TAR, og de
tibetanske områdene i Kina (Qinghai, Sichuan, TAR) er erklært for
å være «low risk provinces»
•
Be for vår samarbeidspartner Christian Action i Hong Kong der
det er svært urolige tider
•
Be for vårt prosjekt i Qinghai og at prosjektaktiviteter kan gjennomføres
•
Be for ABBS, dagsenteret for barn med funksjonsnedsettelser i Kathmandu.
Be også for lederen Tulsa Sharma og hennes stab
•
Be for alle partnerne og alt de opplever i krevende perioder
•
Be for alle familier i Nepal. Om tålmodighet, godhet og beskyttelse
•
Be for alle som sliter med mental helse-problemer
•
Be for arbeidsplasser i Nepal og Kina
•
Be for BTI og prosessen med å åpne skolen etter at
lockdown er over
•
Takke for at BTI har hatt mulighet til
å skaffe seg CNC-maskin
•
Be for sykehusene Okhaldhunga
og Tansen

Arrangementskalender
STYREVEDTAK KNYTTET TIL SOMMERSTEVNET 2020
OG LANDSMØTET 2021:
«Vedtak:
1. Sommerstevnet 2020 avlyses og erstattes med en inspirasjonshelg høsten 2020.
2. Landsmøtet 2020 avlyses.
3. Det arrangeres Landsmøte og sommerstevne 2021.
4. Avtroppende medlemmer og varamedlemmer i Landsstyret anmodes om å bli sittende
i sine verv fram til Landsmøte 2021.
5. Toårsmelding utarbeides ikke, men presenteres for Landsmøte 2021 som en treårs
melding.
6. Landsstyrets budsjett for 2020, og 2021 gjøres tilgjengelig på HP sine hjemmesider
7. Stiftelsen SHS presenterer for Landsstyret en skriftlig orientering om sitt arbeid
i landsstyrets møte høsten 2020.
8. Landsstyret velger revisor for regnskapsåret 2020.»
(fra møtereferatet)
Meld inn arrangement til post@himalpartner.no. Følg med på kalender på himalpartner.no.
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Vil du starte innsamling for HimalPartner?
Ta kontakt med din lokale menighet!

Trygghet i møte
med framtiden
Vi er forsikringsselskapet for kristne
og ideelle organisasjoner og for deg
som er ansatt eller frivillig i en slik
organisasjon. Vi gir overskuddet
vårt tilbake til kristen-Norge!
Les mer på kniftrygghet.no

post@kniftrygghet.no | 23 68 39 00

NR.2 2020
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NEPALHELSE
MENTAL

Med fokus på mental helse
Mens «lockdown» og restriksjoner knyttet til COVID 19 settes i gang i Nepal,
er helseeksperter redd for en ny mental helse-krise.
TEKST: MALLIKA ARYAL | OVERSATT TIL NORSK AV LINE KONSTALI OG TERJE HOLMEDAHL | FOTO: SONDRE KIPPENES

P

å datoen 10. juni nådde antallet
bekreftede tilfeller av COVID 19 4364
tilfeller. Myndighetene iverksatte lockdown
inntil midten av juni med mulighet for
nærmere utvidelse. I begynnelsen av juni
startet myndighetene i Nepal og Kina å
kalle tilbake borgere bosatt i andre land,
inkludert det store flertallet som har reist
over grensen til India. Dette førte til en
bølge av COVID 19-tilfeller. Økningen
av infiserte tilfeller har ført til usikkerhet
knyttet til effekten av «lockdown». Dette,
kombinert med kunnskap om viruset, og
den mulige lange ventetiden for vaksine,
har ført Nepal inn i en mental helse-krise.
Den 23. mars ble to COVID 19-tilfeller
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rapportert. Senere, da landene lukket
sine grenser, stengte Nepal flyplassen i
Kathmandu, også grensen til India. «Lockdown» i Nepal betyr at kun de som kan
dokumentere at de har gode grunner til det,
kan være utenfor hjemmet. I Kathmandus
gater patruljerer politiet. Det er knyttet
restriksjoner til all reisevirksomhet.
- Det er så mye usikkerhet nå, sier
Matrika Devkota. Han er mental helseaktivist og grunnlegger av organisasjonen
KOSHISH, en nepalsk organisasjon som
arbeider med mental helse.

Psykososiale problemer og selvmord
En online-undersøkelse, utført av Transcul-

tural Psychosocial Organization Nepal
(TPO) i mai med 2014 respondenter, viser
en økning i antall mennesker som sliter
med frykt, angst, bekymringer, tristhet eller
kjenner seg hvileløse. Tallene er alvorlige.
50 % av respondentene led av psykososiale
problemer, hvorav 32 % led av to eller flere
psykososiale problemer, sier Dr. Kamal
Gautam, psykiater og leder av TPO. Dette
var andre fase av studiet som har pågått
siden «lockdown», og funnene er vesentlig
høyere enn tidligere.
Nepal har også rapportert et høyere
antall selvmordstilfeller siden «lockdown».
Ifølge politiet i Nepal, har 1105 mennesker
tatt livet sitt mellom 24. mars og 30. mai.
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Men eksperter understreker at det er for
tidlig å koble disse selvmordstallene til
pandemien. I motsetning til andre land
har ikke Nepals offentlige helsesystem
mekanismer til å rapportere selvmord. Det
er politiet som gjør dette. Verdens Helseorganisasjon bruker også disse dataene, og
til og med før pandemien, var Nepal i følge
WHO landet med den syvende høyeste
selvmordsraten i verden.

Når migrantarbeidere kommer hjem
- Det er mye frykt i samfunnet knyttet til
COVID 19-viruset. Mange har mistet jobbene sine, andre har strandet og er usikre
på framtiden. Dette innebærer bekymringer for økonomien, helsa, familielivet og
utdannelsen, sier Prasansa Subba, prosjekt
leder for mental helse i United Mission to
Nepal (UMN)
På grunn av den åpne grensen mellom
India og Nepal, er det flere hundre tusen
arbeidsmigranter på begge sider som nå
står uten arbeid. Sent i mai ble reglene for
karantene endret, slik at noen av migrantene kunne komme hjem. Myndighetene
har også lagt til rette for at migrantarbeidere fra Gulfstatene og Malaysia kan vende
tilbake. Et estimat viser at landet kan
forvente at 400 000 migrantarbeidere kommer hjem de kommende ukene. Nepalere
som jobber i utlandet bidrar signifikant til
Nepals økonomi. Omtrent 10 % av Nepals
28 millioner innbyggere jobber utenlands.
De sender tilbake mer enn 6 milliarder
USD i året, noe som utgjør 30 prosent av
landets inntekter. Nepal er på nummer
fire i verdenstoppen av de som mottar
penger fra sine statsborgere som arbeider
i utlandet.
- Pandemien kommer til å knuse verdensøkonomien og nepalere som arbeider utenlands kommer til å miste sine
jobber og blir tvunget til å returnere, sier
Devkota. Dette har startet allerede. Han
er bekymret for at arbeidsledigheten og
at det økonomiske kræsjet vil føre til en
markant økning av mental helse-problemer i samfunnet. - Vi har solgt denne
drømmen altfor lenge, legger han til, helt
siden borgerkrigen i Nepal, at det å jobbe
utenlands er en god ting. Pandemien ser
ut til å knuse den drømmen. Dette er ikke
bærekraftig for vår økonomi. Han etterlyser et større fokus på det økende behovet

for mental helse-hjelp til hjemkomne
arbeidsmigranter.

Mangler smittevernutstyr
Organisasjoner som KOSHISH og TPO
står overfor store utfordringer knyttet til
det å møte mennesker som trenger hjelp.
- Vi er en organisasjon på grasrotnivå, sier
Devkota. – Vi tjener mennesker, vi drar
der vi trengs, men «lockdown» betyr at
hverken folk kan komme til oss eller vi kan
komme til dem. Han sier også at han ikke
kan sende ut teamet sitt uten tilstrekkelig
smittevernutstyr.
Både Devkota og dr. Gautam sier at det
er et alarmerende behov for mental helsehjelp for hjemkomne arbeidere. - De er å
finne på sykehus, karantenesentre, de er
leger, sykepleiere og andre hjelpearbeidere.
Renholdere og mer. De vil trenge psykologisk førstehjelp til å komme igjennom
krisen.
Dr. Gautam på TPO er enig i at gapet
mellom behov og mulighet for å levere nødvendig service, som har oppstått på grunn
av «lockdown», kommer til å ha stor inn
flytelse. - Sykehus og apoteker er lukket, det
er også svært lite medisiner på markedet.
Rådgivere, psykiatere, psykologer kan ikke
tilby den samme servicen som før til de
som desperat trenger mental helse-hjelp.
Den gode nyheten er at organisasjoner
som KOSHISH og TPO ikke står stille.
- Det er fortsatt et prekært behov og vi
trenger å gjøre alt vi kan akkurat nå, sier
Dr. Gautam. TPO åpnet linjene for telefoner og online veiledning så fort landet gikk
inn i «lockdown». KOSHISH og hjelpe
linjer fra en håndfull andre organisasjoner
jobber også på tilsvarende måte. - Måten
vi arbeider på har endret seg, sier Dr.
Gautam. - Det positive er at folk tar i bruk
rådgivningstjenesten og rådgivere i KOSHISH, og TPO arbeider non-stop. Deres
linjer er opptatte fra morgen til kveld.

Erfaringer etter jordskjelvet
Siden det fortsatt er knyttet mye stigma til
mental helse i Nepal, argumenterer ekspert
ene for at situasjonen likevel har forandret
seg til det bedre. Prasansa Subba i UMN
gir mye av æren for dette til det lobbyister,
aktivister og organisasjoner gjorde etter
jordskjelvet i 2015. - Etterdønningene etter
skjelvene viste viktigheten av mental helse

i løpet av tiden med naturkatastrofe og
evakuering, så mekanismene var allerede
på plass når COVID 19-katastrofen kom,
sier hun.
På et webinar der man tok for seg Norges
rolle i global mental helse første uka av juni,
uttalte barne-og ungdomspsykolog
Dr Arun Raj Kunwar på Kanti Barnehospital
i Kathmandu at det var et økt fokus på mental
helse i Nepal. Han fortalte at flere foreldre
kom til klinikken enn tidligere.
- Stigmaet knyttet til mental helse er fortsatt
stort, men vi ser at barrierene brytes ned
gjennom mediearbeid og kjendiser som
snakker mer åpent om psykiske lidelser.
Dr. Gautam har også opplevd at det er
mer fokus på mental helse nå enn før jordskjelvet. - Vi ser at Helsedepartementet nå
i større grad enn før har fokus på ikkesmittsomme sykdommer. Det betyr at det
har skjedd en del holdningsendringer fra
myndighetenes side.
Ifølge ham fortsetter offentlige helseeksperter med lobbyvirksomhet for mental
helse blant humanitære organisasjoner i
Nepal. Gjennom den humanitære krisen,
bruker Nepal FNs «cluster approach»
til å fremme samarbeid og samhandling. «Clusters» (klynger på norsk) må
i denne forbindelse forstås som grupper
av humanitære organisasjoner (FN, lokale
myndigheter og frivillige organisasjoner)
i ulike sektorer – vann, helse og logistikk
som har klare ansvarsområder for koordineringen. Flere organisasjoner, som arbeider
i Nepal, fokuserer nå på mental helse og
media fortsetter å spille en viktig rolle i å
fjerne stigma knyttet til problemer knyttet
til mental helse.
Mental helse-eksperter tror at den
største utfordringen er å få psykiatrien
finansiert. - Mental helse var allerede en
liten del av det nasjonale budsjettet, men
COVID 19 er en global pandemi, som betyr at det er behov overalt. Jeg er bekymret
for at finansieringen vil påvirke negativt
alt det gode arbeidet vi har gjort de siste
årene, sier Matrika Devkota i KOSHISH.
Men det kommer ikke til å stoppe grasrotas organisasjoner til å fortsette arbeidet.
- Vi må endre måten vi jobber på, sier Dr.
Gautam. - Vi må være innovative, men
vi må også fortsette med å gi hjelp – folk
avhenger av oss! l
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HISTORIER FRA TANSEN!
Pandemien COVID 19 har rammet hele verden. Mange kjenner situasjonen mer på
kroppen enn andre. Vi ønsker å løfte fram noen av hverdagsheltene på Tansen Hospital,
ett av sykehusene som drives av United Mission to Nepal (UMN).
Dr. Bikash Adhikari – Barnelege

Min rolle under Covid-forberedelsene
Jeg har vært involvert i prosessen med å
utforme protokollen for isolasjons
avdelingen. Før protokollen ble offentlig
gjort, kurset vi de ansatte i riktig bruk av
smittevernutstyr.
Bekymring og håp
På sykehuset preges vi av alvoret. Både
fordi COVID 19 i seg selv vekker stor
bekymring, men også den finansielle

situasjonen på sykehuset er hardt rammet.
Vi er forberedt og baserer oss på de
ressursene vi har. Vårt håp fortsetter å ligge
hos Jesus, vår frelser som elsker oss av hele
sitt hjerte. Vær gjerne med og be for oss!
Verdien av å jobbe på Tansen
Jeg elsker å arbeide som lege og ser på det
som et kall fra Gud å hjelpe fattige og
underpriviligerte. Min kone arbeider også
her. Våre to sønner er født på sykehuset.

Krishna G.R. – Sykepleier
Min rolle under Covid-forberedelsene
Jeg er plassert et sted der alle
feberpasientene kommer. Sammen med
kollegaene mine sjekker jeg pasientenes
temperaturer og spør dem om deres
reisehistorier. Pasienter med høy feber,
hoste og kortpusthet sender jeg videre til
legene for videre undersøkelser. Vi har kun
hatt noen få mistenkelige tilfeller så langt,
men det kommer nok mer.

Verdien av å jobbe på Tansen
Å kunne arbeide her er et stort privilegium.
Her får de marginaliserte og fattige
pasientene gratis helsehjelp. Dette
sykehuset har behandlet pasienter fra
hele Nepal og noen også fra nordlige del
av India.

Punam Magar – Sykepleier
Min rolle under Covid-forberedelsene
Jeg er privilegert over å kunne arbeide på
isolasjonsavdelingen på sykehuset. Da jeg
hørte at min tjeneste skulle være å jobbe
tett på COVID 19-pasienter, var jeg ikke
nødvendigvis redd, men jeg lurte veldig på
hvordan arbeidshverdagen min skulle bli.
En av de første pasientene jeg møtte var en
gravid kvinne som var svært syk. Hun var
svært bekymret for barnet sitt og hvordan
samfunnet rundt henne ville tenke om

 enne dersom hun testet positivt for COVID
h
19. Heldigvis testet hun negativt. Det var
stort for meg å være den som trøstet henne
og veilede henne i prosessen.
Verdien av å jobbe på Tansen
I 2001 døde min far i en ulykke. Mens han
lå på sykehuset så jeg hvilken avgjørende
rolle sykepleierne spilte og hvor godt han
ble tatt var på før han døde. Da bestemte
jeg meg for å bli sykepleier.

