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Den kraftfulle sårbarhet
Min nåde er nok for deg, for kraften  
fullendes i svakhet.  
2. Korinterbrev 12:9-10

«Hjelpeløshet beskrives som en styrke i 
Bibelen. Der har vi noe å lære.» Ordene 
kommer fra inkluderingsprest Elisabeth 
Kristiansen, som er intervjuet i vår faste 
Tro kan flytte fjell-spalte. I flere år har hun 
arbeidet for at mennesker med funksjon-
snedsettelser skal inkluderes i kirken. Nå har 
hun fått drømmejobben og kan bruke all sin 
tid på nettopp det som ligger hennes hjerte 
nærmest.
For det finnes en styrke i sårbarhet og denne 
styrken finner man i mennesker som lever 
tett på nøden. Men er vi egentlig våkne og 
bevisste nok til å se den? 
I Nepals hovedstad Kathmandu leder 
Matrika Devkota et banebrytende arbeid i 
Nepal for mental helse og mennesker med 
psykiske lidelser. Ikke bare driver han et 
behandlingssenter for sårbare kvinner, han 
er også en dyktig mediestrateg nasjonalt så 
vel som internasjonalt. Mental helse må få 
større plass i bistand. Det vet Matrika så 
altfor godt.
Grunnet sin bipolare lidelse levde han hele 
8 år av sin ungdomstid i total isolasjon. Håp 
og drømmer ble knust og all glede i livet for-
svant. I det totale mørket var det vanskelig å 
finne lyspunkter. Han forsøkte derfor ved et 
tilfelle å ta sitt eget liv. 
Han kommer fra en velstående familie, men 
psykisk sykdom kan ramme både Jørgen 
Hattemaker og Kong Salomo. Kanskje har 
likevel de velstående flere fordeler når det 

gjelder å få tak i hjelp. For hjelpen kom 
Matrika til unnsetning. Han fikk både me-
disiner og terapi for sin lidelse. Så møtte han 
Jesus og opplevde da tilgivelsen og kjær-
lighetens kraft tett på livet. Han hadde levd 
i det totale mørket og følte behov for å finne 
lyset. Dette førte han inn på riktig spor. Nå 
ville han hjelpe andre.
Det må ha vært en styrke å ufrivillig havne 
på utsiden av samfunnet, for så finne sin vei 
tilbake. Det krever en evne til å betrakte ting 
fra utsiden og reflektere over ens egen situas-
jon. Hva er det som egentlig ikke fungerer 
og hvorfor får ikke slike som meg hjelp? Det 
krever også omstillingsevne og evne og vilje 
til å se åpne dører der andre ser stengsler. Og 
ikke minst: Det krever en evne til å fortsette 
å stå på selv om livet byr på bratte motbak-
ker.
I jakten på lyset i mørket utviklet Matrika en 
egen evne til å tenke annerledes. Han ble et 
skapende og kreativt menneske som ønsket å 
kjempe for det som er utenkelig for det store 
flertallet. 
Lockdown (nedstenging av samfunnet) og 
corona-tiltak førte oss alle inn i en form for 
isolasjon. Vi ble satt utenfor mye av det i 
samfunnet vi setter stor pris på. Kultur- og 
idrettsaktiviteter ble stengt og lyspunkter 
sluknet. Frivilligheten, som på mange måter 
er limet i samfunnet, måtte ta en langvarig 
pause. Men i det utviklet vi en omstilling-
sevne og en mulighet til å se åpne dører 
vi før trodde var lukket. Blant annet ble vi 
flinkere til å møtes digitalt.
Si meg, kjære leser, ser du styrken i sårbar-
het?  
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Kjære leser

   

INNHOLD
En del av det å ha kunnskap om noe, er å 
vite hva man ikke har kunnskap om. Når 
man vet det, har man kommet et godt 
stykke på vei. For en som skal bli kjent med 
HimalPartner, er det ikke bare kunnskap 
man må tilegne seg. Man må også bli 
kjent med folkene. Organisasjonen har 
mange engasjerte medlemmer, og mange 
har høy kompetanse på ett eller flere felt. 
Mange har også bodd i Himalaya-regionen 
og pleier nær kontakt med folk som de 
tidligere har bodd i nærheten av eller 
arbeidet med.

En av disse, som sjelden trenger noen 
særlig introduksjon, er Odd Hoftun. Sam-
men med Silje Eng, daglig leder i Stiftelsen 
Hjelp til Selvhjelp, og også deltidsansatt 
i HimalPartner, reiste jeg for noen uker 
siden til Tvedestrand for å besøke Odd. 
Historien hans er kjent for mange. Han ble 
i 1956 bedt av Tibetmisjonen om å reise 
til Nepal for å bygge sykehus i Tansen. Da 
sykehuset sto ferdig, rettet han oppmerk-
somheten mot nepalernes manglende 
forutsetninger for å utnytte potensialet 
som de siste hundre års teknologiske 
utvikling hadde tilført verden, men som i 
all hovedsak ikke hadde nådd Nepal. Her 
var det store muligheter for økonomisk 
utvikling og tilhørende reduksjon av fattig-
dom. Odd planla og fikk etablert Butwal 
Technical Institute som ble en viktig 
læreplass.

Siden har det vokst frem mye næringsvirk-
somhet i Nepal, ikke minst som resultat 
av vannkraftutbyggingen som Odd bidro 
sterkt til. Næringsutvikling ble en viktig 
del av Tibetmisjonens, og senere Himal-
Partners, virke i Himalaya-regionen.

Med Odds renomme som bakteppe var 
det selvsagt med en grad av ærefrykt at jeg 
troppet opp på døra hans sammen med 
Silje. Ikke bare hadde han reist til Nepal 

lenge før jeg ble født, mine foreldre var 
bare to-tre år gamle da han reiste. Min 
«Nepal-bagasje» kunne pakkes i en liten 
håndveske sammenlignet med hans kof-
fertlass med erfaringer. Det skulle vise seg 
å bli et svært interessant møte, også fordi 
Odds sønn, Erik, var til stede og supplerte 
med egne minner.

Odd var på mange måter forut for sin tid 
ved måten han arbeidet på i Nepal. Han 
var alltid opptatt av at nepalerne måtte 
ha eierskap og selv være drivkraften til 
arbeid et som ble utført. Mang en samtidig 
misjonær og bistandsarbeider har ikke 
utvist samme tålmodighet og vilje til å gå 
veien sammen med dem som skal ta ansvar 
for videreutvikling når utlendingene reiser. 

Odd har sådd og plantet mye i Nepal. Han 
må også kunne sies å ha vannet en del. 
Det er en verdifull del av HimalPartners 
arv som det er viktig at vi tar vare på og 
videreutvikler.

1Kor 3:6-8
Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga 
vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som 
planter eller den som vanner. Bare Gud er 
noe, han som gir vekst. Den som planter og 
den som vanner, er ett, men de skal få lønn 
hver etter sitt eget arbeid. 

TEKST: TOR KRISTIAN BIRKELAND, GENERALSEKRETÆR
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R amila, la oss kalle henne det, er 21 
år og har i lang tid slitt med psykisk 

sykdom. Hun var en av de få som faktisk 
var så heldige at hun fikk behandling. 
Både medisiner og samtaler fikk henne 
på bedringens vei. Så bra gikk det at hun 
hadde fått jobb som resepsjonist på et kon-
tor og framtiden så lys ut. Da pandemien 
kom, skulle dette snu opp-ned på alt. Hun 
fikk ikke gå på jobb. Hun måtte leve alene 
og ble svært isolert. Frykten og ensomheten 

gjorde at hun igjen ble dårlig. Hun ble så 
syk at hun til slutt forsøkte å ta sitt eget 
liv. Heldigvis ble hun reddet og overført til 
Koshish sitt transitthjem.  Til å begynne 
med var hun helt stum og isolerte seg fra 
alle de andre, men med god pleie og riktig 
hjelp begynte hun gradvis å åpne seg og 
kom tilbake til livet igjen. 

Hun er bare ett eksempel på alle de som 
har fått en forverret livssituasjon under 
COVID 19-pandemien og hva konsekven-

sene av sykdomsfrykt, isolasjon og  
usikkerhet for fremtiden kan bli. 

For hva om du ikke bare er redd for å 
bli syk eller at noen av dine kjære skal bli 
syke, men samtidig, med god grunn, er 
redd for å miste livsgrunnlaget ditt? Du 
bruker mye energi på bekymring, som om 
du har nok til å betale for tak over hodet 
og mat på bordet. Samfunnet rundt deg er 
nedstengt, og du får nesten ikke lov til å gå 
utenfor huset. Du har mistet jobben og får 

Frykt, bekymring og stress er normale reaksjoner i møte med en trussel som en 
pandemi utgjør. Når krisen rammer, så rammer den ofte hardest de som allerede 
er mest sårbare. En gruppe som blir sterkt berørt er de som allerede strever med 

sin psykiske helse. I et fattig land som Nepal er konsekvensene store. 
TEKST OG BILDER: HANS KRISTIAN MARIDAL, PSYKIATER SOM HAR BIDRATT SOM FAGRÅDGIVER  

FOR HIMALPARTNERS MENTAL HELSE-PROSJEKTER

Rammer folks psykiske helse
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ikke lenger lønn, og du klarer ikke lenger å 
betale på lånet ditt og de daglige utgiftene. 
Hvordan skal du klare å forsørge familien? 

De sårbare rammes hardest
Når krisen rammer, så er det de som allere-
de er sårbare som rammes hardest. Dette 
gjelder også norske forhold. «Hva med 
psyken vår?» skriver Lena Yri Engelsen i en 
kronikk i Dagsavisen 3. august 2020. Hun 
er leder for Landsforeningen 1001 dager 
– Mental helse under graviditet og etter 
fødsel. Hun etterlyser mer oppmerksomhet 
på psykisk helse fra norske myndigheter. I 
artikkelen trekker hun også det globale per-
spektivet inn. Engelsen retter søkelyset på 
et område som kanskje ikke er glemt under 
pandemien, men fokuset burde være større.  

Ressursene i verden er så utrolig ure-
ttferdig fordelt. Mens vi har vårt oljefond 
og NAV som sørger for at både enkeltper-
soner og bedrifter som sliter kan komme 
seg igjennom denne vanskelige krisen, 
har ikke Nepal de samme økonomiske 
ressursene. Landet har vært igjennom en 
svært krevende nedstengning som i første 
omgang varte i 74 dager. Dette var beintøft 
for mange og flere har mistet inntektsg-
runnlaget sitt. Noen av de som er ekstra 
hardt rammet er dagarbeiderne så vel som 
de mange migrant-arbeiderne og deres 
familier. Mange av dem har blitt sendt hjem 
til Nepal. Familier som har vært avhengige 
av lønnen som ble sendt hjem hver måned, 
står nå på bar bakke.

I tillegg har den strengt gjennomførte 
nedstengningen ført til isolasjon og at folk 
får mindre kontakt med hverandre. Mange 
stressfaktorer og hele familien innesperret 
på et lite areal kan også gjøre at terskelen 
for konflikter og vold i hjemmet blir lavere. 
Mange har vært redde.

Et dårligere utgangspunkt
Det er hjerteskjærende å se at de som 
allerede har lite får enda mindre. Det er 
svært begrenset tilgang på psykisk helse-

hjelp i Nepal, og man regner fortsatt med at 
flertallet av de med psykisk sykdom ikke får 
hjelp. De som får det, har ofte vært avhen-
gige av å reise til Kathmandu eller en annen 
storby for å få hjelp, og mange av disse fikk 
plutselig på grunn av nedstengningen ikke 
lenger tilgang til samtaler eller medisinene 
sine. Ifølge en kollega i Nepal har mange 
psykologer og psykiatere, i frykt for å selv 
få Korona, redusert og gjort begrensninger 
ved poliklinikkene sine. Det medfører at 
et fra før svært begrenset tilbud, med stor 
mangel på fagfolk innen psykisk helse, har 
blitt enda mindre.

Fatale konsekvenser
Ifølge politiet har det fra 24. mars til 19. 
juli blitt registrert 2,218 selvmord. Det 
innebærer en økning fra 15 per dag før 
lockdown til 20 per dag under. Ifølge Dr. 
S.Pant, professor ved Tribuvan universite-
tet, skyldes det en kombinasjon av depres-
jon, økning av vold i hjemmet, økonomiske 
bekymringer, tap av jobber og redusert 
tilgang til helsetjenester som et resultat av 
korona-situasjonen og nedstengningen. Det 
er imidlertid betydelig usikkerhet rundt 
tallene, og også uenighet om hvordan de 
skal tolkes og om det dreier seg om en reell 
økning eller ikke.

Siden det er gjort begrenset med under-
søkelser er det vanskelig å si noe sikkert om 
situasjonen og de reelle effektene av Korona 
på mental helse i Nepal. En studie gjort av 
Transcultural Psychosocial Organization 
Nepal (TPO) under nedstigningen fant at 
svært mange slet med bekymringer, angst 
og stress. Fagfolk jeg har forhørt meg med 
i Nepal er enige om at situasjonen har hatt 
en klar negativ innvirkning. Flere forteller 
også om en økning i angst og «vasketvang» 
som en direkte konsekvens av frykt for å 
bli syk. Stigmaet rundt mental helse og 
selvmord er imidlertid fortsatt stort.

En global mental helse-krise
Fra andre land vet vi at det har vært en 

dramatisk økning i psykiske vansker under 
pandemien. Ifølge WHO har en under-
søkelse fra Etiopia vist at forekomsten av 
depresjon har blitt tredoblet. Konsekven-
sene av pandemien på folks mentale helse 
er ekstremt bekymringsverdig sier Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, generalsekretær i 
WHO. 

- Sosial isolasjon, frykt for smitte og tap 
av familiemedlemmer blir forsterket av 
stress forårsaket av inntektstap og ofte sys-
selsetting.

Ifølge FN er det nå et stort behov for å 
investere i tjenester for psykisk helse for å 
møte de mentale konsekvensene av epid-
emien både på kort og lengre sikt. Antònio 
Guterres (generalsekretær i FN) har uttalt 
følgende:

- Etter flere tiår med omsorgssvikt og 
underinvestering i psykiske helsetjenester, 
rammer COVID 19- pandemien nå familier 
og lokalsamfunn med ytterligere mentalt 
stress. (..) Psykiske helsetjenester er en 
essensiell del av alle regjeringers tiltak mot 
COVID-19. 

Det har vært tøft å høre fra Nepal om 
både pasienter og helsepersonell som har 
vært svært redde i en kaotisk situasjon, 
med begrensede muligheter for testing og 
manglende beskyttelsesutstyr. Dette har 
nå endret seg noe, og både mulighet for 
testing og tilgang på beskyttelsesutstyr for 
helsepersonell har blitt noe bedre. Nepalske 
myndigheter står foran tøffe og vanskelige 
valg om hvordan pandemien skal hånd-
teres videre. Ifølge Nepali Times, frykter 
noen eksperter at en ny lengre lockdown 
vil kunne ta livet av flere enn sykdommen 
den forsøker å kontrollere, blant annet da 
personer med plager som ikke er koronavi-
rus-relaterte, ikke får komme til sykehus for 
behandling. Økonomien vil også lide enda 
mer og ta fra mennesker livsgrunnlaget. 

Noen får hjelp!
Når man står overfor problemer med 
så store dimensjoner kan det være lett å 
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miste motet. Hva kan vi egentlig gjøre for 
å hjelpe? Utgjør det egentlig en forskjell? 
Det er lettere å se dette konkret dersom vi 
setter søkelys på hvilket arbeid som faktisk 
blir gjort. Noen får hjelp og det er ingen 
selvfølge i et land uten en sterk velferdsstat. 
HimalPartner, sammen med partnerne våre 
i Nepal, har utgjort en forskjell for menne-
sker som sliter psykisk i Nepal.  

Drevet av noe større enn oss selv!
Når jeg leser i Bibelen om de spedalske er 
det lett å se likhetstrekk med situasjonen 
for psykisk syke i Nepal og andre fattige 
land. De er både stigmatisert, bortgjemt, 

ofte uten rettigheter og behandlingstilbud, 
ignorerte og sett ned på av samfunnet 
rundt. Det er få grupper som er så forsømte 
som mentalt syke i fattige land. 80 % av 
dem får ingen behandling.  Jeg tror vi er 
kalt til å være Jesu vitner i ord og praktisk 
gjerning i en verden som skriker i nød både 
åndelig, fysisk og psykisk forstand!

Som frivillig i HimalPartner er jeg utrolig 
imponert over hvor mye denne relativt lille 
norske organisasjonen har fått vært med å 
bety for å sette mental helse på agendaen 
både i Nepal og i bistands-Norge.  

Våre partnere har i løpet av kort tid måttet omstille seg.
 

UNITED MISSION TO NEPAL (UMN), vår 
største samarbeidspartner i landet, forteller 
at de til å begynne med fokuserte mest på 
de fysiske aspektene ved Koronasituas-
jonen. Etter hvert ble de mer og mer klar 
over den store innvirkningen også på men-
tal helse og så det store behovet for å gjøre 
noe. Sammen med andre organisasjoner 
har de blant annet gjennomført opplæring 
i psykologisk førstehjelp og hvordan hånd-
tere stress og psykososiale behov til barn og 
ungdom. Deltagere på kursene har senere 
bistått ved karantenesenterne. Gjennom 
postere og radioinnslag har UMN fått ut in-
formasjon om Korona og mentale helseut-
fordringer og viktigheten av å ta vare på seg 
selv og hverandre. Som en respons på de 
enorme økonomiske utfordringene har de 
også satt av penger til inntektsgenererende 
støtte tiltak for de med mentale problemer i 
Rukum og Bajhang distrikter. 

Også vår partner KOSHISH, UNDER LE-
DELSE AV MATRIKA DEVKOTA, har gradvis 
tilpasset seg den nye tid. De har blant annet 
startet en gratis telefontjeneste, bemannet 
av psykologer, der man kan ringe for å få 
råd og samtale. Koshish har allerede vært 
banebrytende for å sette mental helse på 

agendaen overfor nepalske myndigheter. 
Det kommer godt med under krisen, da 
dørene i større grad åpnes på dette feltet 
enn før. Situasjonen har vist hvor viktig 
også Koshish sine planer om å bygge en 
modell senter for behandling av alvorlig 
psykisk sykdom er.

Gjennom FREDS- OG FORSONINGS-
ARBEIDET brytes hat og konflikt mellom 
grupper som før var fiender. I forrige 
Tibetaneren kunne vi lese om muslimer 
og hinduer, som tidligere sto i strid med 
hverandre, nå samarbeidet i den vanskelige 
tiden. 

Gjennom EARLY CHILDHOOD EDUCA-
TION CENTER (ECEC) blir lærere utrustet 
til å forme trygge barn som lærer av glede, 
og ikke av frykt for spanskrøret. Trygge 
elever får også bedre kontakt med læreren, 
noe som igjen fører til at oppfølgingen 
under lockdown kan være lettere. Gjenn-
om foreldre veiledningsprogrammet ICDP 
får foreldre et verktøy til å kommunisere 
med barna på en måte som bygger gode 
relasjoner og gjør barn trygge på seg selv 
og bedre rustet til å møte livet på godt og 
vondt. Her har ikke ECEC (som arrangerer 
kursene) ligget på latsiden under lockdown. 

Seminarer har blitt til webinarer og de for-
søker å nå ut til å så mange som mulig. 

På sjelesorgsenteret Bethesda blir Nepali-
kirken istandgjort til å gi sjelesorg. Kvinner 
fanget i menneskehandel og prostitusjon 
har fått hjelp og blitt rehabilitert hos vår 
tidligere partner HIGHER GROUND.

Allerede nå og i nær framtid vil det 
være store utfordringer knyttet til å tilby 
folk a rbeid.  HimalPartners mangeårige 
arbeid på dette feltet, med entreprenør-
skap og kompetanseheving, vil ha mye 
positivt å bidra med. YRKESSKOLEN 
BUTWAL  TECHNICAL INSTITUTE (BTI) 
og  STIFTELSEN HJELP TIL SELVHJELP gir 
ungdom arbeidsmuligheter og håp for 
fremtiden.   

Maleri utenfor mentalsykehus i Nepal.

Maleri utenfor mentalsykehus i Nepal. 

HER ER EN LITEN OPPDATERING:
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Det blir slutt på kjefting og fysisk avstraf-
felse når foreldre får veiledning hos en av 
våre største partnere. Det er ingen grunn 
til å stoppe det viktige og banebrytende 
arbeidet under «lockdown», nedstengingen 
grunnet Koronapandemien. 

- Hver eneste morgen kjeftet jeg på søn-
nen min, sier en mor alvorstynget. 

- Jeg skulle få ham opp av sengen og sette 
ham i gang med skolearbeidet. Etter kurset 
gjør jeg ikke det lenger. Nå sørger jeg for at 
han får leke og føle seg trygg først. Deret-
ter roer han seg og setter seg ned og gjør 
skolearbeidet.

Ordene kommer fra en mor som strevde 
mye med å få til livet i hjemmet under 
lockdown. Hun er en av de som nylig deltok 
i et av seminarene som Early Childhood 
Education Center (ECEC) arrangerer i små 
grupper. Selv om det ikke gjelder alle, er det 
ikke uvanlig med kjeft og fysisk avstraffelse 
av barn i Nepal. Dersom mor vil endre op-
pdragelsen og heller gå inn i en støtterolle 
for barnet, risikerer hun innblanding fra 
svigermor. Det er mye mer vanlig at stor-
familien bor sammen enn her hos oss og 
det er ikke lett for en svigerdatter å si imot 
svigermor. Det er derfor ikke uten grunn at 
også besteforeldre inkluderes i veiledningen

I bydelen Lalitpur i Kathmandu job-
ber Sumitra Shakya og Punya Kumari 
Shakya som kursholdere. De underviser 
på det lokale språket newari, og det er ofte 
avgjørende for å nå inn til de eldre, som 
ofte er lavere utdannet enn sine svigerdø-
tre. Tilbakemeldinger fra kursene er gode 
og flere påpeker at de nå kommuniserer 
bedre med barna. Kjeft og slag er byttet 
ut med samtaler, forståelse og rom for lek. 
For kursholderne er det ekstra sterkt å se 
at også besteforeldrene endrer holdning. 
Derfor har de fortsatt i små grupper under 
lockdown – selvsagt med gode smittevern-
tiltak.

Webinarer  
Men fysiske møter har ofte ikke vært mulig 
i det hele tatt. Reisevirksomhet på tvers av 
regioner har i de fleste tilfeller ikke vært 
lov. Derfor har ikke kursholdere og delt-

agere på reisefot hatt muligheten til å møte 
fysisk opp alle steder. Webinarer ble en del 
av løsningen. 

- Vi prøver å nå ut til de sårbare famil-
iene, sier administrasjonsleder i ECEC, Doji 
Pradhan. 

- Vi får det til hver 14. dag. Det er viktig 
å gi flere familier mulighet til å delta på 
kursene gratis. Mange har mistet inntekten 
sin i denne vanskelige tiden, og da nytter 
det ikke å be om betaling.

Noe byr likevel på utfordringer.
- Det er ikke så enkelt å utdanne kurshold-
erne, sier hun. Kursholderne utdannes på 
ECECs hovedkontor og det kreves en del 
praksis for å kunne motta sertifiseringen. 
Dette er ikke mulig å gjøre online.

- Vi forsøker å gjøre noe av praksisen 
hjemme hos kursholderne, og da trener de 
på sine egne barn. Dette er derimot ikke 
nok. I november planlegger de en work-
shop med små grupper på til sammen 14 
kursholdere. Går ikke det, må de utsette 
programmet til neste år. Det vil være uhel-
dig for utviklingen.  

Vil gjøre en forskjell!
- De har gjort mye mer enn det som er 
forventet av dem og de tar sitt mandat på 
alvor.

Eli Bolkesjø Williams er leder for 

Prosjekt avdelingen på HimalPartner. Hun 
er ansvarlig for kvaliteten på prosjektet som 
her omtales og er mektig imponert over 
staben på ECEC.

- Jeg er stolt over hvor raskt de klarte å 
omstille seg den nye tid. De drives av et 
engasjement for å kunne styrke familiene 
i Nepal. De bryr seg virkelig om å gjøre en 
forskjell! 

Noe hun påpeker som imponerende 
er at ECEC den første måneden arrang-
erte kurs for 50 skoler med internettpro-
grammet Zoom som verktøy for barn i 
hjemmeskolesituasjon. 

- Det er ikke enkelt å undervise barn 
utenfor klasserommet, og derfor trengte 
lærerne et kompetanseløft nesten over nat-
ten på dette feltet. At ECEC klarte å tilby 
denne form for kursing så raskt viser at de 
har en evne til å snu seg raskt når det er 
nødvendig. 

For å kunne tilby webinarer og under-
visning på Zoom har staben på ECEC sett 
seg nødt i å investere i ny teknologi. Man 
ser at dette også vil komme utdanningsin-
stitusjonen til gode også etter lockdown. 
I fremtiden kan de tilby både webinarer 
og undervisning på Zoom, men da som 
supplement til det opprinnelige tilbudet. 
På mange måter har de kommet et skritt 
videre.   

Måtte gå nye veier
TEKST: LINE KONSTALI   |   FOTO: PRINTSCREEN FRA ZOOM-WEBINAR. ECEC

Webinar om barneoppdragelse.
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U tsendingene ble sendt til sykehuset 
fordi United Mission to Nepal (UMN), 

vår største partner i Nepal, så at behovet 
for deres hjelp og kompetanse var størst 
der. Etter at Nepal innførte lockdown mis-
tet begge sykehusene en stor del av inntek-
tene sine, og behovet for økonomisk støtte 
var derfor større enn noensinne. Ellen og 

Calles rolle ble å planlegge og søke midler 
fra ulike donorer, og kommunisere med 
hovedkontoret i Kathmandu og med givere. 
Selv om de nå er tilbake i hovedstaden 
Kathmandu, fortsetter de å følge med på 
utviklingen ved sykehusene i Okhaldhunga 
og Tansen. 

COVID-pasienter uroet  
lokalsamfunnet
Det var ingen COVID-pasienter på syke-
huset mens våre utsendinger arbeidet der, 
men i etterkant har flere blitt behandlet på 
isolasjonsavdelingen. 

- Når dette skjer, må deler av sykehus-
staben også isoleres, forteller Ellen.  

Fra kontrollposten utenfor sykehuset i Okhaldhunga

Økt selvmordsfare, en dramatisk oppgang av mødre-dødelighet og stigende 
arbeidsledighet. Omfanget av lockdown i Nepal har medført store konsekvenser. 

Ellen og Calle Wahlström ble omplassert til Okhaldhunga sykehus i Nepal fra 
midten av april til slutten av juni. De forteller om et sykehus som  

måtte gjøre raske omstillinger til den nye tid. 

TEKST: LINE KONSTALI   |   FOTO: ELLEN OG CALLE WAHLSTRÖM

Store konsekvenser!

NEPAL
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NEPAL TRENGER VÅR STØTTE!
Redd sykehusene-kampanjen er nå avsluttet, men ikke 

glem å støtte arbeidet vårt i Nepal! Ellen og Calle vil fort-
satt følge sykehusene tett i sin nåværende stilling, så en 
støtte til helheten er også fortsatt støtte til sykehusene.

VIPPS: #15521 
Kontonummer: 3000 15 47107

- De bor på sykehusområdet under tiden 
de behandler smittede pasienter. Etterpå 
holdes de i karantene i 14 dager før de kan 
gå tilbake til sin vanlige jobb på sykehuset. 

De første tilfellene av COVID-pasienter 
på sykehuset skapte mye frykt og uro hos 
lokalsamfunnet rundt sykehuset. For å 
beskytte pasienter og helsepersonell, ble 
militære vakter plassert utenfor isolasjon-
savdelingen. 

- Dette roet seg etter noen dager, sier 
Ellen. - Pasientene ble skrevet ut og perso-
nalet testet negativt på COVID-tester. Så 
langt har ingen blitt smittet. 

Heller ikke Tansen sykehus har opplevd 
tilfeller av COVID-smitte blant personalet. 
Her har de hatt totalt 19 personer under 
oppsikt og i isolasjon. Akkurat nå er det 
ingen COVID-pasienter på sykehuset i 
Okhaldhunga, men siden antallet smittede 
øker kraftig i Nepal for tiden, er det nok 
bare et tidsspørsmål før det kommer nye 
pasienter.  

 
Dramatiske ringvirkninger
Det som derimot bekymrer utsendingene, 
er ringvirkningene knyttet til pandemien. 
Familier i Nepal har opplevd dramatiske 
inntektstap grunnet arbeidsledighet. Noen 

har mistet jobben som følge av at bedrifter i 
Nepal stenger midlertidig eller går konkurs, 
mens andre har vært arbeidsmigranter i 
utlandet og må reise hjem igjen. Det med-
fører at folk mister evnen til å forsørge sin 
familie.

En annen utfordring som har kommet på 
grunn av lockdown er at mange ikke kom-
mer til sykehuset for å føde. I noen områder 
i Nepal har mødre-dødelighet gått opp med 
200% på grunn av dette. 

- En annen utfordring er mental helse, 
fortsetter Ellen. – Tallet på registrerte 

selvmord har gått opp med 20% under lock-
down. Og der er mange flere rapporterer 
om voldsepisoder i hjemmet også.  Økende 
konflikter har begynt å oppstå mellom 
generasjoner, ettersom mange har kom-
met hjem fra skole andre steder og nå bor 
hjemme i landsbyene sine.  

 Det har også spredd seg uro og frykt i 
befolkningen. Hjemvendte arbeidsmigrant-
er møter en del mistenksomhet fordi folk 
blir redde for at de tar med seg COVID-
smitte til landsbyen.   

Pasienter som har vært innlagt og behandlet for 
COVID 19 risikerer å bli utsatt for diskriminering 

i etterkant av sykehusoppholdet. Her fra 
isolasjonsavdelingen ved Okhaldhunga sykehus.

NEPAL
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Kalt til å  
tjene  

fjellfolket

HISTORIER FRA OKHALDHUNGA 

HISTORIER FRA OKHALDHUNGA
Okhaldhunga sykehus har siden tidlig 60-tallet tilbudt helsetjenester i et område som 
ligger sør for Mount Everest. Sykehuset har nå 85 sengeplasser til pasientene og tilbyr 
helsetjenester som angår 250 000 mennesker. Flere av HimalPartners tidligere utsen-
dinger har hatt sin tjeneste ved sykehuset. I føljetongen «Historier fra Okhaldhunga» 
samler vi alle historiene et sted. Det vil komme korte oppsummeringer i Tibetaneren. 
Misjonærbrevene i sin helhet kan du finne på ressurssiden til våre nettsider:  
https://www.himalpartner.no/engasjer-deg/ressurser/

H ildur og Øystein Johansen var et ungt 
sykepleiepar som reiste til Okhald-

hunga i 1979. De følte begge på et kall til 
misjonstjeneste og opplevde veldig konkret 
ledelse til Nepal via Tibetmisjonen (som 
HimalPartner het før). Etter å ha fullført  
5 måneders språkskole hos United  
Mission to Nepal (UMN) i Kathmandu, 
reiste de først med bil, deretter småfly og  
så en dagsmarsj til fots. 

Fattigdom og høy barnedødelighet
I misjonsbrevet står det at de startet rett 
på arbeidet med å være på forskjellige 
mor/barnklinikker sammen med et finsk 
misjonærpar. Det var også med nepalere i 
teamet. Arbeidet besto i helseundervisn-
ing, vaksinering, veiing og undersøkelse 
av barna og enkel behandling for sykdom-
mer. Flere barn var underernærte og hadde 
diaré. Det var derfor stor barnedødelighet 
blant barn opp til 5 år. I mange tilfeller 
måtte de reise på hjemmebesøk, også med 
overnattinger. Med egne øyne kunne de se 
hvor fattige folk var og hvor lite de hadde å 
rutte med.

Det beskrives enkle kår for pasientene på 
sykehuset som ble bygget i 1962. Der var 
det 15 senger og pårørende lå på stråmat-
ter vedsiden av pasientene. Sykehuset var 
enkelt utstyrt og hadde f.eks. ikke rønt-
genapparat. Det ble lagt stor vekt på å holde 
utgiftene nede slik at det ikke skulle bli for 
dyrt for pasientene. Hildur hadde selv sett 
hvor lite mange hadde og følte at det var 
viktig. De hadde også stadig i tankene at 

myndighetene skulle overta etter hvert.
I brevet beskrives også utfordringen 

med at barn ofte ble født hjemme. Det var 
svært sjelden de tok normale fødsler på 
sykehuset. Oftere hendte det at kvinner 
kom etter at fødselen hadde stoppet opp og 
fosteret var dødt. Andre ganger hendte det 
at de måtte hjelpe til å ta morkaken ut flere 
dager etter fødsel. Hildur ble tilkalt til en 
fødsel i landsbyen og måtte hjelpe til uten 
moderne utstyr. Etter fødselen måtte barnet 
fraktes til sykehuset for oppfølging og mor 
måtte komme etter for å bli sydd.

Hverdagslivet og tjenesten
I misjonærbrevet kan du lese om hverdagen 
og alle oppgavene paret har. Ikke bare skal 
de ha tjeneste på sykehuset, de bidrar også 
mye i lokalområdet der de bor. De bidrar til 
gudstjenester der både dal bhat (nepalsk ris 
og linsesuppe) og norske potetkaker serve-
res. Forkynnelse var ikke lov på avdelingen, 
men til jul kunne de markere gudstjeneste, 
og da sang de julesanger på nepali.

I brevet fortelles det også om Kamali 
som var familiens hushjelp og gode venn. 
Hun var lavkaste og Hildur ble opprørt på 
hennes vegne da hun hadde laget risbrød 
og staben på sykehuset ikke ville spise dem 
fordi de var laget av en lavkaste. Kamali 
hadde da trøstet Hildur med at sånn var det 
i Nepal. Videre beskrives Kamali som en 
omsorgsfull kvinne som tok godt vare på 
resten av familien.  På en av sine reiser til-
bake til Okhaldhunga oppdaget de Kamali 
blant de kristne. 

Fortsatt engasjert 
Etter endt misjonærtjeneste reiste ekteparet 
tilbake til Norge. De har siden engasjert seg 
for Nepal og for Okhaldhunga spesielt. Det 
har de gjort som frivillige i HimalPartner, 
men også i form av reiser til Okhaldhunga 
på eget initiativ. Ekteparet har bevart flere 
relasjoner fra tiden de arbeidet for Tibet-
misjonen. Her fortelles også flere historier, 
og blant dem en reise ekteparet hadde til 
en tibetansk flyktningleir ca. 7 timers gåtur 
fra Okhaldhunga. De ble også kjent med 
flere mennesker med tibetansk bakgrunn i 
landsbyen.     

Øystein og 
Hildur Johansen 
(bakerst).  
Hushjelpen 
Kamali står 
midt i mellom 
ekteparet. De 
øvrige på bildet 
tilhører Kamalis  
familie.

Tibetmisjonens 
utsendinger i 1982. 
Øystein og Hildur 
Johansen (nr 3 og 4 
f.v.) hadde nettopp 
adoptert en liten 
gutt. Pioneren 
Ingeborg Skjervheim i 
forgrunnen, til høyre 
i bildet.

TEKST: LINE KONSTALI      
FOTO: JOHANSENS PRIVATE BILDER

80-tallet: EKTEPARET 
HILDUR OG ØYSTEIN 
JOHANSEN
• Begge er utdannet sykepleiere.  

Hildur er i tillegg jordmor.
• Arbeidet i Okhaldhunga i årene 
 1979-1986.
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T akket være International Child Devel-
opment Programme (ICDP) ser dette ut 

til å endre seg i enkelte områder.

Etterlengtet redskap
Sommeren 2020 fikk tre lokale partnere i 
Lhasa muligheten til å reise til Kunming, 
i det sørøstlige Kina, for å delta på ICDP-
kurs. Dette var mulig takket være et bidrag 
fra Sykepleiernes Misjonsring (SMR). 

Hensikten med å delta på dette kurset var 
å få etablert et ICDP-treningssenter for 
lokalsamfunn i Tibet Autonomous Region 
(TAR). Responsen vi har mottatt så langt 
er at ICDP-programmet vil være ideelt og 
et sårt etterlengtet redskap for foreldre og 
andre omsorgspersoner i dette området.

Nylig fikk vi denne tilbakemeldingen fra 
en av våre lokale partnere, etter fullført 
ICDP kurs: 

"Alle som deltok på kurset mener ICDP 
er viktig og at behovene er store i Tibet. 
Selvfølgelig er det en lang vei å gå, men de 
første stegene er tatt, og de er gode. Jeg vil 
takke HimalPartner for all støtte.”

Mental helse i Tibet
Mental helse er et relativt fremmed begrep 
i Tibet. Det kan være flere årsaker til denne 
mangelen på forståelse. Tibet er geografisk 

Fattigdom og mangel på ressurser preger fjellfolket i Tibetregionen i Kina.  
De daglige gjøremålene handler om å få endene til å møtes og det  

å sette mat på bordet. Da har man lite overskudd til å tenke på relasjoner  
og familieforhold. Derfor er forståelsen knyttet til barnas  

psykososiale behov mangelfull. 
TEKST: RANDAL, REGIONAL REPRESENTANT ØST-ASIA

Barn i fokus på verdens tak

MENTAL HELSE
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MENTAL HELSE

isolert med forholdsvis lite innflytelse uten-
fra, overvåking er utbredt, og utdannings-
mulighetene begrenset. Tradisjonelt har 
den tibetanske kulturen ikke oppmuntret til 
analyse av problemer og forståelse av men-
neskenaturen. I tillegg har kineserne hatt 
lite å tilby tibetanerne innen mental helse, 
ettersom deres egne mentale helsetjenester 
er begrenset.

Siden folk bor spredt utover store 
geografiske områder, finnes det selvsagt 
regionale forskjeller. Flere mindre byer 
og landsbyer er også ganske isolerte. Det 
finnes kulturelle og sosiale forskjeller 
avhengig av om tibetanerne bor i byer, er 
nomader eller bønder i landlige områder. 

Når tibetanere opplever problemer, vil 
de ofte oppsøke en munk eller en lama 
(buddhistiske lærere). Veiledningen de får 
er imidlertid verken forskningsbasert eller 
spesielt nyttig. Når tibetanere møter lidelse 
og vanskeligheter, blir de ofte fortalt at 
dette skyldes karma fra deres tidligere liv. 
Eksterne krefter og sosialt press påvirker 
også tibetanernes følelse av velvære.

Ifølge en intern forskningsrapport fra 
2017, har lokale partnere forklart at de 
mest utbredte mentale helse- og sosiale 
problemene kan knyttes til psykososiale 
aspekter innenfor ekteskap og familieliv. 
Dette omfatter vold i familien, skilsmisse, 
barneoppdragelse, ustabile familieforhold, 
problemer knyttet til enslige forsørgere, 
alkoholisme, pengespill, utroskap, kjønns-
sykdommer, abort, depresjon, håpløshet og 
angst.

Mannsrollen
Tibetanske menns psykiske lidelser gjens-
peiles ofte i arbeidsvegring, alkoholmis-
bruk, pengespill og utroskap. I løpet av de 
siste tiårene har den tradisjonelle livsstilen 
endret seg drastisk for tibetanske menn, 
som typisk har vært bønder eller nomader. 
De levde ofte i henhold til et system med 
byttehandel, der de fikk dekket sine grunn-
leggende behov. Nå har mange mistet sitt 
tradisjonelle levebrød og får i stedet statlig 

økonomisk støtte som ofte blir brukt på 
alkohol, pengespill og andre laster. Mange 
lider av håpløshet og mangler mål og men-
ing, fordi de mangler ferdigheter i menings-
fylt arbeid. Dette har en åpenbar innvirkn-
ing på dynamikken innenfor familien.

I tillegg har etterspørselen etter 
larvesopp fra andre områder av Kina også 
vært ødeleggende for mange tibetanske 
nomader. De bruker bare to måneder på å 
samle larvesopp og tjener nok penger for et 
helt år. De mangler ofte arbeid og menin-
gsfylte aktiviteter resten av året. Flere drar 
til byen for å feste. Dette fører til ytterligere 
familieproblemer.

Foreldre og barn skilles for tidlig
Mange barn opplever at deres viktige 
tilknytning til foreldre blir avbrutt. Tradis-
jonelt vil en mor amme babyen sin de første 
seks månedene. Moren vil da ofte sende 
babyen til sine foreldre, slik at hun kan 
begynne å jobbe igjen. Mange småbarn 
bor derfor sammen med besteforeldrene 
sine til de begynner på skolen. Deretter 
flytter de tilbake til mor og far, i alle fall i 
de tilfellene der far fortsatt er i bildet, for å 
gå på skole. Etter 5. klasse forlater de fleste 
barna i Lhasa familiene sine for å gå på 
skole utenfor byen. Ungdomsskole og vide-
regående skoler finnes ofte utenfor byene 
og stiller krav om at barna bor på internatet 
i uke dagene. Dette forstyrrer familielivet og 
skaper tilknytningsproblemer hos barn. 

Tradisjonelt får barn sjelden ros eller 
oppmuntring i tibetansk kultur. Moderne 
familier er blitt mer vant til å gi hverandre 
oppmuntring, noe som kan være inn-
flytelse fra vestlige filmer. Derfor ser man 
nå store forskjeller mellom familier der 
barn skjemmes bort, og familier der barn 
utsettes for fysisk avstraffelse. Den strenge 
disiplinen kommer uansett ofte til syne 
når barna går over i ungdomsårene. Fysisk 
avstraffelse blir brukt for å tvinge ungdom 
til lydighet. 

Vold i familien er dessverre ikke uvanlig 

i tibetansk sammenheng. Kvinner er mest 
utsatt. Det finnes også mange alenemødre 
på grunn av et høyt antall skilsmisser og 
samlivsbrudd. Fraskilte ektemenn er ikke 
juridisk forpliktet til å betale underholds-
bidrag, barnebidrag eller hjelpe familien 
eller barna på noen måte. Alenemødre må 
jobbe lange dager for å forsørge familiene 
sine. Kvinner som er ansatt i offentlig sektor 
har heller ikke krav om tilpasset arbeidstid 
eller kan si noe om hvor mange timer de 
må jobbe.

Skolegang
Tibetanere har også forskjellige oppfatnin-
ger om utdanning. Mange Lhasa-tibetanere 
ser på utdanning som et nødvendig onde. 
De innser at utdanning kan gi flere mu-
ligheter for barna, men de føler seg imidler-
tid utkonkurrert av kineserne. Tibetanere 
liker ikke det strenge utdanningssystemet 
og alt presset og stresset som blir lagt på 
barna deres. To til tre timer hjemmelekser 
om dagen er ikke uvanlig så tidlig som  
i 1. og 2. klasse.

Passer godt inn i den kulturelle 
konteksten
Tibetanere er veldig relasjonelle, og i denne 
sammenhengen passer ICDP-modellen 
godt inn i deres kulturelle kontekst. Vi er 
blitt fortalt at den eneste måten tibetanere 
vil stole på og motta nye initiativer på, er 
gjennom trygge relasjoner og folk de har 
tillit til. Ord betyr mindre enn handling i 
tibetansk kultur. En framstående verdi i 
tibetansk kultur er harmoni og fred i med-
menneskelige forhold og i samfunnet som 
helhet. Derfor passer det kontekstualiserte 
ICDP-programmet godt inn i det tibetan-
ske samfunnet.  



Ifølge en folketelling fra 
2000 utgjør Kinas tibetanske 
befolkning 5,4 millioner. 
Imidlertid bor kun 2,77 
millioner i den Tibetanske 
Autonome Regionen (TAR). 
TAR har en gjennomsnittlig 
høyde over havet på over 4000 
meter og den omfatter 12 
prosent av Kinas landmasse. 
85 prosent av befolkningen bor 
på landsbygda, og 96 prosent 
av befolkningen er etniske 
tibetanere. Historisk sett har de 
tibetanske områdene omfattet 
mye mer enn bare TAR, 

ettersom tibetanere har bodd 
i århundrer i de nærliggende 
provinsene som Yunnan, 
Sichuan, Qinghai og Xinjiang. 
Mange fjellrike områder utenfor 
TAR er overveiende tibetanske.

Det finnes forskjellige 
tibetanske folkegrupper, hver 
med sin egen dialekt og kultur. 
De fire største tibetanske 
folkegruppene er Kham, Amdo, 
Central Tibetan og Qiangic. 
I tillegg finnes det markante 
kulturelle forskjeller mellom 
nomader (gjetere), bønder og de 
urbane områder. 

Fakta om Tibet-regionen

International Child Development 
Programme (ICDP)
ICDP-programmet er et 
enkelt, helsefremmende og 
forebyggende program som har 
som mål å styrke omsorgen og 
oppveksten for barn og unge. 
Det retter seg mot foreldre 
og andre «omsorgsgivere» 
og skal styrke deres 
omsorgskompetanse. Dette 

gjelder ikke bare omsorg for 
babyer og små barn, men også 
på alle nivåer i livet. Fokuset for 
ICDP er å utvikle menneskelig 
omsorg ved å aktivere empati og 
ved å bygge omsorgspersoners 
kompetanse som da forbedrer 
den psykososiale utviklingen.

Larvesopp
Larvesopp (Ophiocordyceps 
sinensis) vokser i Himalaya. Den 
kalles Yartsa Gunbu på tibet-
ansk. Soppen angriper larven 
av spøkelsessvermer, og tar 
bolig inne i den levende larven. 
Etter hvert blir larven drept og 
fortært av soppen, som utvikler 
seg videre med et stilkaktig 
fruktlegeme som etter hvert 

stikker ut av den mumifiserte 
larven. Soppen finnes i avgren-
sede høysletter (3.000 - 5.000 
moh.) i Tibet, Nepal, Bhutan og 
Nord-India. Omsetningen for 
det kinesiske markedet skjer 
utfra byen Xining.

Larvesopp omsettes tradi-
sjonelt som naturmedisin i 
Tibet. (kilde: Wikipedia)
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MENTAL HELSE

Vil du bli Tulsas 
Følgesvenn? 

Hun har vært en stemme for de stemmeløse siden 
tidlig i 20-årene. En som tenker annerledes i et land der 

mennesker med funksjonsnedsettelser risikerer å bli 
innesperret i trange rom eller lenket fast. Foreldrene 

møter fordømmelse. Å å få et annerledes barn  
forbindes ofte med dårlig karma.

Tulsa ville gi barn og foreldre som strevde med disse 
utfordringene hjelp og støtte. Derfor startet hun «Håpets 

senter» i hovedstaden Kathmandu for over 25 år siden.
For at Tulsa og flere som henne skal kunne fortsette det 
utrolig viktige arbeidet med å være et redskap for Guds 

kjærlighet, trenger vi deg som fastgiver. 
Bli Følgesvenn og gjør en forskjell! 

Send e-post til post@himalpartner.no eller gå inn på 
nettsiden vår:  

https://www.himalpartner.no/stott-oss/bli-fastgiver/
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TAKK FOR STØTTEN!
TEKST: INGUNN RØSE HØYBRÅTEN, ØKONOMI – OG ADMINISTRASJONSLEDER

PANORAMA

V åren og sommeren dette året har vært en spennende tid 
for oss som jobber med innsamling. Ikke bare samlet vi inn 

ekstra midler til United Mission to Nepal (UMN) og sykehuset 
Okhaldhunga i Nepal i forbindelse med koronapandemien.  Vi 
har også brukt et telefonbyrå til å ringe givere med spørsmål 
om å bli faste givere eller å øke beløpet på sin giveravtale. 
Disse to aktivitetene har skapt engasjement blant de som har 
mottatt henvendelser og vi har fått både positive og negative 
tilbakemeldinger. Vi ønsker å fortelle litt om bakgrunnen for 
kampanjene og ikke minst resultatene.

«Redd Sykehusene»
UMN startet innsamling til sine sykehus fordi de så behov 
for ekstra midler for å få sykehusene gjennom koronakrisen. 
HimalPartner valgte å være med på dette med å starte en egen 
innsamling gjennom vårt nettverk i Norge. Pengene som kom 
inn ble overført til United Mission to Nepal (UMN) som ekstra 
midler, i tillegg til det vi ellers støtter dem med. Vi så behovet i 
Nepal og engasjement og ønske om å være med og støtte UMN  
og sykehusene blant våre støttespillere i Norge. Vi ville da være 
den kanalen som kunne sende pengene til UMN. Resultatet har 
vært over enhver forventning! Vi har registrert innbetalinger 
på 167 000 kroner til dette arbeidet direkte til oss. I tillegg har 
Himalaya Møre gjort en kjempeinnsats med innsamling i sitt 
område. Her stopper innsamlingen først i september.

Vi vil rette en stor takk for deres engasjement og giverglede 
i denne viktige saken! Det var ikke bare vi som bidro i kampen 
for sykehusene, UMN har venner mange steder i verden. Takket 
være bidragene fra alle som jobbet sammen, har UMN klart å 
fullfinansiere sykehusene helt fram til september måned.

Ringekampanjen
I samarbeid med KNIF Fundraising har vi siden januar 2019 
testet og analysert vårt innsamlingsarbeid, i hovedsak giroene 
vi sender ut, for å se hvordan vi kan øke inntektene på disse. 
Neste steg i arbeidet med å øke inntektene var å se om det var 
deler av vårt innsamlingsarbeid hvor vi kunne få inn nye givere. 
Et naturlig steg var da å kontakt de som hadde gitt en gave til 
HimalPartner, men ikke har giveravtale, for å høre om de kunne 
tenke seg å bli fastgiver. Alle vi ønsket å ringe i denne forbindelse 
mottok et brev med informasjon om at vi ønsket å ringe dem og 
hvordan man kunne melde fra dersom man ikke ønsket en slik 
telefonhenvendelse. Vi endte med en liste på over 500 personer 
som kunne ringes. 

Det ville være en umulig oppgave å ta alt dette selv. 
HimalPartner har få ansatte og dette er noe vi ikke ville ha 
kapasitet til, hverken med de ressursene vi har på kontoret eller 
med frivillige. Erfaringsmessig er det nettopp slike oppgaver som 
også er vanskeligst å rekruttere frivillige til. Det er også forståelig, 
da det ofte oppleves som ubehagelig å ringe noen og «mase» om 
mer penger. Derfor var det naturlig å benytte oss av et byrå vi 
fikk anbefalt av KNIF Fundraising. Vi har aldri gjort dette før og 
det var med spenning, og noe skepsis, vi gikk inn i det. Skepsisen 
forsvant da vi fikk resultatet. Av de 416 personene som svarte på 
telefon har 125 sagt ja til å bli faste givere. Til sammen har disse 
inngått giveravtaler som vil gi HimalPartner 440 000 kroner i 
årlige inntekter. 

Vi valgte å gå videre med tilsvarende kampanje og ringte flere 
personer, etter at de først hadde fått brev og mulighet til å melde 
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ifra at de ikke ville ringes. Denne gangen fikk vi tak i 86 av 126 
personer. Av de vi fikk tak i, har 20 sagt ja til å bli givere og til 
sammen inngått avtaler på 63 000 kroner årlig.

En naturlig forlengelse av disse kampanjene var å ringe til de 
som allerede har vært fastgiver til oss i flere år med spørsmål om 
å øke beløpet på sin avtale. Dette er det lenge siden vi spurte om, 
i brevform, og vi ønsket derfor å gjøre et forsøk. Siden disse alt 
er givere og har en relasjon til oss sendte vi ikke varslingsbrev til 
disse i forkant av at vi ringte. Vi fikk i denne runden tak i 211 av 
302 personer. Av disse har 64 personer sagt de ønsker å øke sin 
giveravtale og til sammen har de økt med 117 000 kroner i året. 

Større gevinst
Ved å bruke et eksternt byrå kan vi risikere å provosere enkelte. 
Det forstår vi. Vi ønsker samtidig å understreke at vi ikke vil 
bruke ressurser på en aktivitet dersom vi ikke forventer en 
større gevinst enn å ikke gjøre det. For selvsagt koster det å 
sette i gang slike kampanjer og det er alltid en risiko forbundet 
med det. Skal ideelle organisasjoner i det hele tatt bruke penger 
på innsamlingsarbeid? HimalPartner har ingen tradisjon for 
å engasjere byråer, og vi skjønner at dette kan virke rart for 
noen. Samtidig vil vi understreke at dette arbeidet ikke kunne 
gjennomføres uten ekstern hjelp. Telefonselgerne jobber med dette 
på daglig basis og er derfor profesjonelle og kan sørge for raske 
og gode resultater. Det er mye mer fornuftig bruk av penger enn å 
bruke ansatte på hovedkontoret som lønnes i fulltids stillinger og 
ikke i like stor grad får til de samme gode resultatene. Vi ville heller 
aldri hatt muligheten til å fullt og helt prioritere dette, da andre 

arbeidsoppgaver hele tiden står i kø og venter. Ser vi totalresultatet 
må vi si at vi er imponert over våre givere og vi er også takknemlige 
for den positive responsen vi har fått!

For 2021 vil vi ha økt inntektene fra faste givere med 600 000 
kroner basert på de nye avtalene. 

I 2020 vil vi også, til tross for utgifter til konsulenter og 
ringebyrå, ha en økning av inntekter på 170 000 kroner. Det er 
klart det svir og er skummelt å vedta at vi skal bruke rundt 100 000 
kroner på en slik kampanje, men når overskuddet likevel er over 
100 000 kroner inneværende år vil vi si det var verdt det. 

Hyggelige folk i HimalPartner!
Vi har også fått tilbakemelding fra byrået om at de som ringte 
rundt syntes det var så hyggelig å ringe rundt til våre givere etter 
første runde at de gjerne ville være med på en runde til. Så takk til 
dere både for at dere har vært så hyggelige mot de som ringte og 
ikke minst for at dere har vært med å gi HimalPartners økonomi 
et løft. 

Vi er veldig takknemlige for at vi har så trofaste og gode 
støttespillere som støtter oss med engasjement, heiarop, penger og 
bønn. Uten dere hadde ikke HimalPartner kunne vært med på det 
arbeidet vi er med på i Himalayaregionen. 

Og en oppfordring til slutt: har du tenkt på at du kanskje skulle 
vært fast giver, men ikke fikk en telefon i vår/sommer. Ikke noe 
problem! Det er bare å gå inn på vår nettside eller ta kontakt med 
kontoret så tar vi mot deg med takk! 
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Meld inn arrangement til post@himalpartner.no. Følg med på kalender på himalpartner.no.

Arrangementskalender
LØRDAG 21. NOVEMBER: INSPIRASJONSSAMLING 
PÅ HOVEDKONTORET I OSLO

Vi har avlyst både inspirasjonssamling og sommerstevne grunnet Corona, så nå ser 
vi fram til å endelig kunne møtes!

Hold derfor av datoen. Det vil arrangeres et dagsopplegg denne 
lørdagen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke ordner overnatting 

denne gangen.
 

FØR JUL: KAMALAS ENGLER
Allerede nå er det sendt ut en e-post med oppskrifter på 
Kamalas engler. Kamalas engler er et strikkeprosjekt til 
inntekt for sårbare kvinner i Kathamandu. Vi oppfordrer 
frivillige til å strikke englene og selge dem på julemarkeder, 

under kirkekaffe eller annet.
Ta kontakt med Line Konstali dersom du ønsker å delta på 

dette:  
line.konstali@himalpartner.no

VI TAKKER OG BER FOR…
Vi ber for mennesker i Nepal som har mistet jobb og inntekt.  

Matvarer har også blitt dyrere.
 •

Politikere og lederskap – at de skal ta gode avgjørelser.
•

Vi takker og ber for at partnerne våre har  
klart å omstille seg i en vanskelig tid.

 •
Vi ber for frivilligheten som ble hardt rammet dette året.  

Vi takker for de nye veiene vi gikk og dørene som ble åpnet for 
oss, og ber samtidig om at arbeidet må gjenreises og vokse  

seg stort igjen.
•

Vi ber om at Gud skal beskytte folk, at folk skal se hvordan Gud 
griper inn i en vanskelig tid og at folk skal komme til tro på Jesus.

 •
Be for våre venner i Lhasa som skal legge tilrette for ICDP 

caregiver training.
 •

Be for medarbeider «Reddy» i Christian Action som står i spissen  
for prosjektet i Qinghai i Kina. Hun jobber alene ettersom  

medarbeiderne fra Hong Kong ikke kan reise inn  
grunnet COVID restriksjoner.

SOKKER I YAK-ULL FRA DET 
TIBETANSKE KINA

Nomadene på den tibetanske høysletta risikerer  
å bli utnyttet og underbetalt.

Ved å kjøpe disse produktene bidrar du til at 
nomadefolket får en lønn å leve med.

Lokalforeningen Himalaya Møre kan kontaktes 
dersom du vil kjøpe sokkepar - enten enkeltvis til deg 
selv eller flere i samme slengen til gruppe/menighet.

TA KONTAKT MED HENRIETTE BRYN  
PÅ TELEFON: 906 73 233



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
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 Do you believe that practical demonstrations of Christian love and care can 
transform communities and individuals? 

 Do you feel called to promote social justice and address poverty in Nepali 
society? 

 Do you have extensive leadership, mentoring, and capacity building experience 
in cross-cultural contexts in the Global South? 

 Do you possess the leadership and management skills and experience to lead the 
strategic development of an international organisation in a challenging context? 

If so, you might be just who we are looking for!  

United Mission to Nepal (UMN) strives to address root causes of poverty as it serves the people of Nepal 
in the Name and Spirit of Jesus Christ. Established in 1954, UMN is a cooperative effort between the 
people of Nepal and a large number of Christian organisations from 16 countries on 4 continents. Multi-
cultural teams of Nepali nationals and volunteer expatriate staff work alongside local organisations in 
less developed areas of the country, building partnerships that lead to healthy, strong and empowered 
individuals, families, and communities. UMN also operates two Hospitals in the east and west of the 
country that provide high quality, holistic care, particularly to those who cannot afford it elsewhere.   

 We are looking for a new Executive Director to lead UMN into the next stage of its development within 
the exciting and challenging context of Nepal. Based in Kathmandu, the new Executive Director will: 

 Provide overall leadership to the organisation accountable to the UMN Board of Trustees, including 
providing a mature spiritual climate within which UMN’s work will operate and encouraging 
spiritual and professional growth among the staff. 

 Oversee the management of the organization, ensuring it achieves its strategic objectives while 
continuing to develop the organisation’s sustainability in a context of change, complexity and 
ambiguity in Nepal and globally.  

 Communicate, embody and promote the vision, mission and values of the organization; and 
 Develop and maintain relationships with key stakeholders both locally and internationally, including 

the Government of Nepal and supporting donors. 
 Work with UMN Supporting Partners and other current and new funding sources to raise funds and 

develop the facilities and partnerships necessary to fulfil UMN’s Vision, Mission and strategy.  

Interested to find out more? A recruitment brochure is available via this link. Please contact Ann 
McConkey on umnedrecruit@gmail.com for further details of this position and the application process.  

Submit a letter outlining in writing your expression of interest in the position along with a full CV to 
umnedrecruit@gmail.com by 5 September 2020. In your expression of interest, in no more than 300 
words, please outline what leads you to be interested in this post, and a summary of the fit you see 
between your background and the role. 

Those wishing to take their application to the next stage will receive further details including the Job 
Description, Person Specification and Application Form. Full applications should be submitted by 15 
October 2020. 

UNITED MISSION TO 
NEPAL (UMN) SØKER  
NY GENERAL-
SEKRETÆR
Føler du deg kallet til å søke?
Organisasjonen, som har 
hovedkontor i Kathmandu i 
Nepal, har bedt oss om å spre 
jobbannonsen i våre nettverk.
Hvis du tenker at du er den nye 
general sekretæren eller kjenner 
noen som passer, så hvorfor ikke søke?
Her får du informasjon om stillingen.  
I annonsen står 5. september som frist, 
men ta likevel kontakt ved interesse.
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NEPALTRO KAN FLYTTE FJELL

- Det viktigste er ikke hva vi gjør for Gud, men hva Gud gjør for oss, sier 
Elisabeth Kristiansen. Hun er prest i Den Norske Kirke og har i flere år 
arbeidet for mennesker med funksjonsnedsettelser.  I møte med disse 
menneskene har nåden i Guds kjærlighet kommet tettere på henne.

TEKST OG FOTO: LINE KONSTALI

Hva er da et menneske?

E n mann med Down’s syndrom likte å 
besøke eldre og ensomme ved et syke-

hjem. Flere satte pris på gesten. Da en enslig 
kvinne var døende, ville han være hos henne 
til siste livspust. De ansatte ved sykehjem-
met fortalte at han hadde lest både Fader 
vår og Velsignelsen før hun sovnet stille inn. 
Det er nettopp slike historier som har fått 
Elisabeth til å reflektere over sin tro og sin 
oppgave som prest. «Hva er da et men-
neske?» (Salme 8) har kommet mer tydelig 
fram i møte med de funksjonsnedsatte.

Inkludering engasjerer
Jeg møter Elisabeth utenfor Losby besøks-
gård i Lørenskog. Det er en solrik august-
dag. Hun sitter på en stein idet jeg kommer 
kjørende. Jeg parkerer og går bort til henne, 
avstands-hilser og småprater. Vi legger 

besøksgården, med sine beitende hester, bak 
oss og legger ut på tur.

- Takk for at du tok kontakt, sier hun. 
Turen har startet på grusveien mot Losby 
gods, et konferansehotell med historiske røt-
ter i Lørenskog kommune. Det var der Elisa-
beth tilbrakte store deler av barndommen, 
og der er turområdene hun er mest glad i. 
Som datter av Nils Tore Andersen, tidligere 
generalsekretær i Misjonsalliansen, har hun 
blitt preget av misjon og forkynnelse i op-
pveksten. Sitt eget privatliv snakker hun ikke 
så mye om. Det er saken hun brenner for.

Denne våren ble hun ansatt som Inkluder-
ingsprest på Romerike; et område som spen-
ner over kommunene Lørenskog, Rælingen, 
Lillestrøm og helt til Eidsvoll. Totalt 310 
000 innbyggere og flere sokn har Elisabeth 
ansvar for.

- Dette er drømmejobben, sier hun kont-
ant. Endelig kan jeg jobbe med dette på 
fulltid. Det er dette jeg vil.

Jobbet diakonalt 
Engasjementet startet så smått da Elisabeth 
som 18-åring var støttekontakt for en jente 
med Down’s syndrom. Hun skulle bli prest 
før hun gjorde alvor av det. Som nyutdannet 
prest ble hun i 1997 ansatt i Skårer kirke i 
Lørenskog og hadde ansvar for menighet-
splanting i området Rasta. På den tiden 
foregikk det en diskusjon i kommunen om 
det skulle bygges ny kirke på Rasta, og Elisa-
beth fikk ansvar for å holde gudstjenester på 
Rasta skole. Etter hvert oppsto det nye be-
hov i menigheten. Det medførte at Elisabeth 
i 2003 gikk over i stillingen som «diakonal 
prest». Da jobbet hun tett på diakon Vigdis 
Sande i Fjellhamar menighet, som ligger i 
samme sokn. De arbeidet sammen med flere 
frivillige på Lørdagskafèen og de tilrettelagte 
gudstjenestene. 

- Jeg oppdaget igjen at engasjementet for 
funksjonsnedsatte ble viktig for meg. En 

gang kom koret «Kom og syng» på besøk. 
De holder til i Sarpsborg og både Vigdis og 
jeg ble inspirert til å skape noe lignende i 
Lørenskog.

Startet koret «Syng med oss»
Koret «Syng med oss» så dagens lys i 2007.  
Hensikten med koret var ikke bare å samle 
mennesker med funksjonsnedsettelser i et 
godt, sunt og inkluderende miljø, men også 
legge til rette for at de skulle få være den 
 ressursen menigheten trengte.

- Når det gjelder diakonalt arbeid har 
dette beveget seg i en retning som i større 
grad handler om likeverd. Mens man 
tidligere snakket om «vi» som hjelper 
«dem», har vi gått over til å tenke at vi alle 
både gir og får, vi hjelpes og hjelper. Vi 
ønsket derfor at dette skulle være et «lede 
allsang-kor».

Vi går videre på grusveien mot Møne-
vann og nærmer oss Vasshjulet, som også er 
Lørenskogs kommunevåpen. Tømmerdrift 
og sagbruk har vært viktig opp igjennom 
historien og allerede så tidlig som i 1503 ble 
den første vannsaga man kjenner til tatt i 
bruk. Vasshjulet, slik det er i dag, ble bygget i 
1865 og var i bruk helt fram til 1953. Det har 
blitt restaurert flere ganger etter nedleggels-
en og har også det siste året blitt utsatt for 
en kraftig oppgradering. Nå beskyttes det 
mot tidens tann og dårlig vær, blant annet 
under et tak. Det finnes også et par broer 
man kan spasere på og på denne måten få 
nærkontakt med attraksjonen. Vi velger 
derimot å betrakte det på avstand. Mens vi 
passerer forteller Elisabeth videre om koret 
som fortsatt lever i beste velgående.

«En plass som lengtet etter meg»
- Kirken kan og bør være en motkultur, 
fortsetter hun.

- I kirkerommet skal vi ikke være så 
opptatt av de sterke og vellykkede. Det jeg 

Litt info om Elisabeth
• Født på Porsgrunn lutherske sykehus  

23. mars 1964

• Oppvokst i Skien, Stavanger og på 
Lørenskog

• Gift, 3 barn

• Inkluderingsprest på Romerike

• Liker å være på sjøen og å synge
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Tro kan flytte fjell!
Denne gang gikk turen fra Losby gods til 
Mønevann. Et kjært turområde i Løren-
skog kommune, der både Elisabeth og 
jeg har vokst opp. Turen er enkel og et 
godt utgangspunkt for en Tro kan flytte 
fjell-kampanje. Finnes det noe lignende i 
ditt nærmiljø? Ta kontakt.
Man tar en gruppe med på tur og sam-
ler samtidig inn penger til HimalPartner. 
Send en e-post til line.konstali@himal-
partner.no hvis du har lyst til å bidra i 
vår turdugnad.

TRO KAN FLYTTE FJELL

tidlig forsto som prest, er at Kirken i altfor 
stor grad snakker til «hodene» på folk. Det 
kan for eksempel gi en forklaring på at døren 
har vært høyere og porten videre for men-
nesker med psykiske lidelser enn de med 
funksjonsnedsettelser. Kirken har tusenårige 
tradisjoner med sjelesorg og det å møte 
folk i eksistensiell krise. Når det gjelder den 
gruppen jeg brenner for, så er det enkle ofte 
det beste. Hva slags kristendom ønsker vi å 
forkynne? Alt dreier seg om det.

Hun forteller at de i koret «Syng med oss» 
omskapte en setning i sangen «Som når et 
barn kommer hjem om kvelden.» I første 
vers finner du strofen: «Det var en plass i 
Guds store rom.

En plass som lenge ventet meg.» Setning-
en ble av noen i koret omgjort slik: «En plass 
som lengtet etter meg.»

- Ved å ta denne gruppen mer på alvor, 
fortsetter hun, så lærer vi mer. Hva vil det 
egentlig si å være kristen? Handler det om å 
leve mest mulig riktig? Eller om alle de gode 
gjerningene vi gjør? For meg har erfaringen 
med de funksjonsnedsatte fått meg til å 
tenke over hva Gud gjør for meg, og ikke hva 
jeg gjør for Gud. Det har gjort stor forskjell i 
mitt trosliv og i mitt virke som prest.

Vi ankommer Mønevann. Det sterke 
sollyset gjenspeiles i den klare vannflaten og 
skaper en vakker ramme rundt alle de glade 
barna som leker i strandkanten. Hit har både 
barnefamilier og andre grupper og konstel-
lasjoner funnet veien. En mor og en sønn 
drar kanoen opp av vannet. Moren bærer en 
diger ryggsekk. De har nok tilbrakt natten 
ute i telt. Vi går over bryggen som flyter på 
vannet, som samtidig er både festet fast med 
kjetting på land og med påler og kjetting i 
bunnen av tjernet. På denne dagen har også 
en andeflokk funnet ut at badebryggen som 
ligger lenger ut i vannet er et fint sted å nyte 
solen på. Vi setter oss ned på benken og fort-
setter praten.

Nådeløs diskriminering
Allerede under teologistudiet oppdaget 
Elisabeth at det i stor grad handlet mye om 
ord og forkynnelse til hodet. Konkretiser-
inger og bruk av sansene er det for lite av i 
luthersk tradisjon. Men det er nettopp det 
praktisk sanselige som taler til de funksjon-
snedsatte. Mennesker med funksjonsnedset-
telser trenger at det er konkret og at mer enn 
ørene brukes. 

- Jeg tror det gjelder de fleste av oss, sier 
Elisabeth. Nattverden er like uforståelig for 

oss alle, og vi får ta imot helt enkelt og helt 
konkret. Ved nattverdbordet og døpefonten 
er vi alle like. Det er så fint!

- Det har skapt en veldig uro inni meg 
at så mange ikke får ta del i det kristne 
fellesskapet. Dette gjelder også folk som på 
sine eldre dager svekkes av sykdom, som for 
eksempel Alzheimer. De som bare ligger i 
sengen trenger kanskje å få lest velsignelsen 
eller Fader vår. Hvordan skal de få denne 
muligheten dersom ingen tenker over det? 
Her har den kommunale tjenesten et ansvar 
i å kartlegge folks åndelige behov.

Elisabeth forteller om en far med en 
funksjonsnedsatt datter som forsto at hun 
trengte å komme til kirken. Han var selv ikke 
troende, men da han opplevde at det ikke 
var godt nok tilrettelagt for datteren, tok han 
kontakt med Elisabeth. Hans ønske var at 
datteren skulle få komme til Kirken.

- I sommer var «Black Lives Matter»-
aksjonen langt framme i manges bevissthet, 
sier Elisabeth. - Vi snakker ofte om diskrimi-
nering i forhold til kjønn og hudfarge, men 
svært sjelden er funksjonsnedsatte en del av 
samtalen. De blir oftere enn vi liker å inn-
rømme det forbigått. Noen utsettes for grov 
mobbing i oppveksten og en konstant følelse 
av utenforskap. Hvis noen skal inkludere, må 
det jo være Kirken!

Det kan dreie seg om så enkle løsninger 
som en liten rampe laget i all enkelhet av 
treplanker under nattverd. Eller at man 
sørger for at det ikke finnes høye kanter ved 
dørene. Tilrettelegging er ofte mye enklere 
enn vi tror, men gjøres det ikke, merkes det 
godt for de menneskene det gjelder. Kanskje 
oppsøker de aldri Kirken igjen.

- Det handler også om at vi må legge 
bort våre fordommer og ikke gi uttrykk for 
negative reaksjoner på annerledes atferd. Jeg 
hørte en historie om en far som hadde byttet 
menighet. Datteren var sterkt funksjonsned-
satt og laget av og til lyder under gudstjen-
esten. Da fikk faren flere stygge blikk. For 
å skape en inkluderende kirke for denne 
gruppen, må vi ta innover oss at disse men-

neskene også kan ha en atferd som kan være 
annerledes enn vår. 

Hjelpeløshet er en styrke
Det er travle dager for den nyansatte inklu-
deringspresten og nye avtaler står i kalen-
deren. Vi blir nødt til å vende nesa hjemover. 
Jeg spør henne avslutningsvis om hun har 
noen gullkorn fra Bibelen som hun kan dele 
med oss i tilknytning til arbeidet hun driver 
med. Hun tenker seg om et øyeblikk før hun 
svarer:

- Flere steder i Bibelen handler det om at 
Gud velger de små og svake. Israelsfolket var 
et lite folk. Sakkeus en liten mann. Kvinnen 
som ble tatt i hor var utstøtt fra samfunnet. 
Vi hører også om hun som vasket føttene til 
Jesus. Hjelpeløshet beskrives som en styrke i 
Bibelen. Der har vi noe å lære.  



27.mars – 5. april 2021 
Påsketur for ungdom til Nepal. Reiseleder: 
Bjørn Ødegaard
Pris: 18.900,-. Avreise fra Oslo

Våren 2021 (Dato kommer seinere) 
Mission Possible til Troms. Reiseledere: 
Inger Gravem og Oddny Aspenes

17.okt. – 29. okt. 2021. 
Opplevelsestur til Nepal. Reiseleder: 
Oddny Aspenes
Pris: 24.900,-. Avreise fra Bergen

TILBAKEBLIKK OG FRAMOVERBLIKK.

Grunnet coronaviruset har vi sett oss nødt til 
å avlyse alle planlagte turer i 2020.

Vi gir ikke opp, og planlegger optimistisk 
nye turer i 2021. Ønsker du å bli med, eller 
kjenner du noen som kunne ha lyst å reise? 
Du reiser trygt med HimalayaReiser. Vær  
velkommen til å ta kontakt og melde deg på.

Namastè reiseblogg 

Håper vi ser deg der!

Daglig leder i Himalayareiser

Følg oss på  
Facebook

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

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

post@himalayareiser.no
Telefon: Oddny Aspenes, 98234511 
                Bjørn Ødegaard, 47016601

PLANLAGTE TURER AV HIMALAYAREISER

REISEKALENDER

Er du klar for et eventyr?
Opplev Nepal!

Ungdomstur 
Påsken 2021

27. mars - 5.april
Bli med til mangfoldige, vakre og spektakulære 

Nepal. Du får gå med lokale kristne ungdommer 
på trekking i Helambu, i Himalayaregionen nord 

for Kathmandu. I storbyen Kathmandu tar vi 
deg med på mange kule historiske og kulturelle 

severdigheter, og du får et innblikk i lokale 
buddhistiske og hinduistiske tradisjoner. 

På reisen besøker vi også flere av HimalPartners 
bærekraftige misjons- og bistandsprosjekter. 
Norsk guide med lang erfaring i landet. Turen 

arrangeres av HimalPartner og HimalayaReiser.

Pris: 
18 900 kr

Dette inkluderer: 
Fly tur-retur fra Oslo
Fullpensjon
Transport i Nepal
Trekking
Overnatting

www.himalayareiser.no
post@himalayareiser.no

Dagsprogram & 
påmelding

Oddny Aspenes tlf: 98234511
Bjørn Ødegaard tlf: 47016601

Trosfellesskap SightseeingEngasjementTrekking


