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Himmelen, som kjærlig omslutter
moder Jord, som vi har utarmet og pint
i generasjoner. I år fikk vi en påminnelse
over hvor skjør Jorden er og hvor sterkt vi
alle er vevd sammen. Vi ble rammet av et
virus som spredde seg raskere enn vi kunne
fatte. Det startet på et dyremarked i Kina.
Sterke bilder av dyr fanget i trange bur har
gjort inntrykk på mange. Nå var det ikke
lenger bare dyrene som satt i bur. Vi måtte
alle kjenne det på kroppen da verden gikk i
karantene.
Viruset gjorde ikke forskjell på fattig eller
rik, men de forskjellene vi har skapt gjorde
det likevel vanskelig for de som allerede
lider. Vanskelige beslutninger måtte tas,
og beslutningene rammet de fattigste
aller mest. I Nepal mistet folk jobben og
et allerede skjørt helsesystem ble ført mot
bristepunktet. I Norge og i andre rike land
startet grasrota en innsamlingsaksjon for å
redde sykehusene som United Mission to
Nepal (UMN) driver i Nepal. Omtanken og
nestekjærligheten varmet et hardt prøvet
folk.
Det var midt i julenatt,
hver en stjerne glimtet matt
da med ett der ble å skue
en så klar på himlens bue

La oss håpe stjernehimmelen oppleves like
vakker over Nepals hovedstad Kathmandu.
Den må nemlig gi håp, trygghet og ro til alle
de fortvilte menneskene som lever sitt liv på
gata. I år vil færre av dem finne husrom og
hjerterom. De aller fleste krisesentre måtte
nemlig lukke døren for å unngå smitte.
Det er fortsatt rom i herberget, men det
er dessverre ikke plass til et mikroskopisk
virus.
Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne
kommer vi til Jesu Krist
Nikolai Frederik Severin Grundtvig skrev
denne vakre julesalmen i 1853. Det var
hans første salme, og den omtales som en
forløper til flere av hans bibelhistoriske
sanger. Den folkekjære julesangen ble
skrevet mellom to av hans psykoser, da han
en ukes tid hadde fred i sinnet. I teksten
ønsker han å distansere seg fra det jordiske
og det rasjonelle, og han åpner seg for å ta
imot julens mysterium som et lite barn.
Så ta imot!
Med ønske om en fredelig jul.

Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær
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Deilig er den himmel blå.
Lyst det er å se der på.

To av HimalPartners viktigste støtter i Norge har reist hjem til Gud
denne høsten. Marta Holm fra Våle i Vestfold og Hanna Guro Brekke fra
Sandefjord har begge både vært utsendinger i Nepal og gjort en stor innsats
i norgesarbeidet. De er begge dypt savnet. Våre tanker og bønner går til
ektefellene Jostein og Bjørn og deres familier. Guds fred være med disse to
hederskvinners gode minne!
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Det er minst to ting vi mennesker har
felles: Vi er født hjelpeløse, og vi er skapt
i Guds bilde!
Jesus ble født julenatt! Han kom som et
hjelpeløst spebarn. Jeg hører noen ganger
mennesker si at de som er avhengige av
hjelp til alt, lever uverdige liv. Det er uverdig å trenge hjelp til det mest grunnleggende, mener de. Det sies helst når voksne er i
den situasjonen. Jeg har aldri hørt det sagt
om spebarn. Vi mennesker fødes hjelpetrengende og vi dør ofte hjelpetrengende.
Det er en del av menneskelivet å være
sårbar og hjelpeløs. Vi kommer alle 
i den situasjonen at vi trenger andre. Noen
mennesker trenger mye hjelp hele livet.
Det er ikke uverdig! Gud valgte å møte oss
som et barn som trenger hjelp til alt. Han
ble født av en fattig kvinne i Betlehem.
Sånn kom Gud til jorden! Det sier mye
om verdighet og kjærlighet! Den nyfødtes
hjelpeløshet er noe alle mennesker har
felles, og vi har det også felles med Jesus.
«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant
oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som
den enbårne Sønn har fra sin Far, full av
nåde og sannhet.» Joh 1.

Vi mennesker er skapt i Guds bilde.
Jesusbarnets hjelpeløshet gjør ikke Guds
herlighet og nåde mindre, tvert imot. Guds
kjærlighet til alle mennesker åpenbarte
seg da Jesus ble født i en stall. Han lengtet
etter oss og gjorde sånn at vi alle kan få
være nær han og motta hans kjærlighet. Vi
er verdifulle mennesker skapt i hans bilde.
Dette bildet kan ingen miste uansett evner
og egenskaper. Jesus viser oss hvem Gud
er, og han vet hvordan det er å være menneske. Han vet hvordan det er å være et
sårbart og ensomt menneske. Jesus kom til
oss for at vi aldri skal behøve å være alene.
I sangen «Himmel på jord» av Jan Vincents
Johannessen, står det:
«Jeg hutret og frøs da du ga meg din varme.
Du så vel at jorda var naken og kald.
Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet
Og viste meg vei til en stall.
Himmel på jord, en nåde så stor.
Jeg er’ke aleine her jeg bor.»

7-14 		
		
		

Folk i HimalPartner deler
sine turfavoritter og snakker
om året som har vært

PANORAMA
15 		

Misjon er håp!

		
		

Hilsen fra Generalsekretær
Tor Kristian Birkeland

GAVER MED MENING
16-17 		
		
		

Tips til fine julegaver.
Støtt entreprenører i Nepal
og det tibetanske Kina.
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FØLG MED!

Til våren skal Inkluderingspresten på Romerike, Misjonsalliansen og HimalPartner samarbeide om konsert til inntekt for mennesker
med funksjonsnedsettelser. Fra vår side er det
dagsenteret i Nepal (ABBS) som kommer til å
være i fokus.
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Kvinner taper under pandemien
Smitteverntiltakene har økt gapet mellom kvinner og menn i Nepal. Kvinner
taper på områder som utdannelse og arbeid. Det er også registrert økt forekomst
av familievold i perioden. Vi oppfordrer dere til å støtte årets julekampanje, som
skal gi kvinner i Nepal et løft!
TEKST: LINE KONSTALI | FOTO: ILLUSTRASJON SHUTTERSTOCK. KVINNER I CHITWAN.
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«Hvert tiende minutt ringer en kvinne ett eller annet sted
i Nepal 1145 og ber om hjelp. Dette er hjelpetelefonen
som betjenes av the National Women Commission
(NWC). De fleste som ringer har opplevd vold i hjemmet,
som enten ønsker å rapportere overgrepene de har vært
utsatt for eller forhøre seg om hva slags hjelp
NWC kan gi dem».
(Kathmandu Post 2. April 2019)

Mer vold og høyere selvmordsrate
Når et samfunn stenger ned og familiene
lukkes inne, rammes de som er tilknyttet
destruktive familiestrukturer hardest. UN
Women advarer spesielt mot at kvinner
og jenter i alderen 15-49 år har blitt
mer sårbare for seksuelt misbruk under
pandemien. Verdens helseorganisasjon,
WHO, rapporterer også en økning av vold
og seksuelt misbruk i utviklingsland som
Nepal, India, Brasil og Bangladesh. I Nepal
har rapportering knyttet til familievold økt
under lockdown. Flere kvinner i karantene
har også vært utsatt for gjengvoldtekt.
Også selvmordstallene har gått 25% opp
i Nepal sammenlignet med i fjor. Det triste
er at økningen også forekommer blant
gravide kvinner. Økning av voldstilfeller og
høy arbeidsledighet kan være årsaker til at
selvmordsraten går opp.

J

«

eg skriver dette med tungt hjerte.» Slik
starter e-posten til Matrika Devkota,
mental helse-aktivist og grunnlegger av
Koshish. I hele høst hadde mottaket innført
smitteverntiltak for å unngå oppblomstring
av COVID 19. Dette førte til en rekke
vanskelige valg. Arbeidet med å lete etter
og hente kvinner fra gaten i Katmandu
måtte ta en pause. Dette er bare et av
mange eksempler på hvordan lockdown har
rammet kvinner i Nepal.

Kvinners reproduktive
helse og dødfødsler
Statistikken knyttet til kvinners
reproduktive helse er også dyster. Gravide
kvinner får ikke tilgang til helsetjenester og
lavterskel helseposter ute på landsbygda.
En artikkel i helsebladet Lancet viser at
dødfødte barn på verdensbasis har steget
fra 13 per levendefødte før lockdown, til
40 per levendefødte etter lockdown. Flere
kvinner dør også i barsel enn før. I år ble

det registrert flere tilfeller av barselsdød
under lockdown enn hele 2019 til sammen.

Skole og jobb
Ifølge en artikkel i avisen The Diplomat
6.11, har også kvinner i Nepal fått det
vanskeligere økonomisk. En stor del
baserer seg på mannens inntekt alene, og
når ektemannen mister jobben, står også
kvinnen dårlig stilt økonomisk. Kvinner i
lønnet arbeid tjener dårligere enn menn
og jobber også under mer kritikkverdige
forhold. I tilfeller der skolegang blir for dyrt
for en familie, er det alltid jentene som må
slutte på skolen først.

Løft kvinner!
I årets julekampanje oppfordrer vi deg til å
gi kvinner i Nepal et løft! Viktige prosjekter
som krisesenteret i Kathmandu og
kvinnegrupper i Rukum vil det være stort
behov for framover. Problemene kommer
bare til å øke, og vi må alle være med og
hjelpe.

Du kan gi din støtte ved å
overføre penger til vårt kontonummer: 3000 15 47107
Eller VIPPS: #15521
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Den pandemivennlige versjonen!
«This too shall pass», en sang av Maria Mena, går på repeat hos meg om dagen, - en dag skal
dette være over. «Alt blir bra» står det skrevet under regnbuer malt på vinduer eller tegnet med
kritt på asfalten. Om det er sant bare i begrensa grad, så er det en måte å klamre seg til håpet på.
TEKST: LINE KONSTALI

S

å er vi altså der igjen. Samfunnet
stenger og nok engang sitter vi på
hver vår tue og prøver å være konstruktive
og kreative. Det er viktig med positivitet,
men det trenger heller ikke være en være
glad-konkurranse. Hvis du, som meg, synes
lockdown er stressende og slitsomt, så vit
at vi er mange!

Avlysninger gjør folk triste
Dette var året der vi måtte avlyse det
meste av det som innebærer menneskelig
kontakt. Fra hovedkontorets side har vi
likevel forsøkt å dra på noen besøk og

holde på muligheten til å ha kontakt med
noen av dere. Tilbakemeldinger vi får fra
flere, er at vi alle savner de personlige
møtene. Avlysninger gjør folk triste. Vi
har møttes på webinarer på ZOOM, men
vi har ikke møtt hverandre i det virkelige
liv - verken på Inspirasjonssamling eller
Sommerstevne. Vi trodde vi skulle få til et
møte før jul, men den gang ei.

Turvenner - hver for oss
Så i mylderet av alle alternative løsninger
befinner også den faste Tro kan flytte
fjell-spalten seg. Jeg, som alle andre, må

HIMALAYAREISER
- drøm nå og reis senere!
Pandemien ser ikke ut å legge en demper på reiselysten, tross alt. Aldri har
vi noensinne mottatt så mange spørsmål om reiser til Nepal fra våre samarbeidsmenigheter som nettopp nå. Selv
om Himalayareiser, som arrangerer
skreddersydde opplevelser i Nepal og
Kina, har måttet avlyse en del turer,
planlegges nye. På disse reisene får
du ikke bare en ny og spennende opplevelse, du tar også del i vennskapsbånd som er skapt i organisasjonen i
generasjoner. Besøk nettsiden www.
himalayareiser.no og se om du finner
noe som passer for deg!
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begrense antall mennesker jeg har kontakt
med til et minimum, og derfor skal jeg
heller ikke møte noen personlig for å
intervjue dem. Heldigvis har vi mange
turglade folk i HimalPartner, og kanskje er
det nettopp nå vi trenger en hilsen fra folk
som på en eller annen måte er godt kjent i
organisasjonen. Derfor har jeg plukket ut
en liten bukett av mennesker som på ulikt
vis setter sitt preg på arbeidet vårt - både
i Norge, Nepal og det tibetanske Kina.
Jeg har utfordret dem til å si noe om hva
koronapandemien har gjort og gjør med
dem.

MENS DU VENTER PÅ REISEN:
la andre inspirere deg!
Selv får jeg ikke reist så mye som jeg vil, og jeg går bare tur i
eget nærområde om dagen, men jeg koser meg med den best
selgende forfatteren Erika Fatlands
reiseskildring «Høyt". Det er en
bok jeg vil anbefale alle Himalayafans der ute, for det er virkelig en
spennende reise Erika legger ut på!
Hun tar oss opp i høyden, og reiser
igjennom de 5 svært ulike landene
Himalaya-fjellene omgis av. Her kan
man lese om kultur, språk og religion, historie og storpolitisk maktkamp. Men hvor mye vet vi egentlig
om fjellfolket som bor der? Erika lar
oss møte dem på nært hold!

TRO KAN FLYTTE FJELL

ALLE BESVARTE DISSE SPØRSMÅLENE:
1. Hvordan opplevde du at samfunnet stengte ned?
2. Hvordan påvirket dette engasjementet ditt?
3. Har du lært noe av erfaringene, og vil dette prege arbeidet
– også etter pandemien?

Ellen og Calle Wahlström, HimalPartners utsendinger i Nepal fram til oktober 2020.

1)
I Nepal skjedde nedstenginga ganske raskt, regjeringa gikk ut i media og fortalte at Nepal ville stenge
ned i 14 dager fra og med klokken ni samme kveld.
Nedstenginga ble siden utvidet mange ganger og
ble helt opphevet først etter nesten seks måneder.
Meldinga om nedstenging kom etter klokken fem så
det var kort om tid å få fikse ting som trengtes. Vi
hadde hatt hjemmekontor i en uke og var forberedt
på at noe slikt kunne skje. Nedstenginga var ikke
noen stor overraskelse.

2)
I og med nedstenginga ble det ikke mulig å møte
kollegaer på United Mission to Nepal (UMN) eller
andre partnere som vi pleier å møte med jevne
mellomrom. Flere av våre partnere og venner fikk
store utfordringer med arbeidet sitt for eksempel
var det ikke alle som hadde pc hjemme eller internett. Møter på nett har ikke vært vanlig i arbeidet
her i Nepal og å arbeide hjemmefra var inntil da et
ukjent konsept.

3)

Vi går ikke så mye på tur i Katmandu, men en favorittplass for oss å besøke er området
Langtang, noen timers kjøring nord for Kathmandu. Vi liker at det ikke er bilvei eller trafikk,
at det er frisk luft og veldig vakkert.I Langtangdalen bor det også mange herlige mennesker
som vi er blitt glade i.I en tid som denne så ønsker vi å kunne ta turen dit.

I løpet av de siste månedene har vi for vår del
stort sett hatt hjemmekontor, men har hatt noen
møtepunkt ute.
Siden nedstenginga har vi blitt enda mer klar
over hvor viktig det er for oss å møte andre mennesker og finne steder og måter å møtes på, noe
som vi kanskje ikke tenker på når vi er i en mer
vanlig situasjon.
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ALLE BESVARTE DISSE SPØRSMÅLENE:
1. Hvordan opplevde du at samfunnet stengte ned?
2. Hvordan påvirket dette engasjementet ditt?
3. Har du lært noe av erfaringene, og vil dette prege arbeidet
– også etter pandemien?

Randal, Regionalrepresentant Øst-Asia – Bosatt i Thailand

1)

Thailand hadde de aller første påviste smittetilfellene utenfor Kina allerede i februar. Munnbind
ble anbefalt men ikke påkrevd inntil smittetallene
begynte å skyte til værs i Kina. Raskt kom flere
restriksjoner som temperaturmåling ved butikkene
og innsjekking med QR kode. Den 21. mars stengte
Thailand sine grenser og innførte portforbud
om natten og unntakstilstand som varte ut juni.
Gradvis begynte landet å åpne opp igjen i løpet av
sommeren, med klare retningslinjer hva som var
lov og ikke lov. Nedstengning har selvsagt preget
samfunnet økonomisk, spesielt næringer knyttet til
turisme. I skrivende stund er landet fortsatt stengt
for turister, men regjeringen vurderer en gradvis
åpning etter nyttår.

2)
Coronatiden har selvsagt preget hverdagen og
jobben på grunn av reiserestriksjonene. Møter
på Skype og Zoom har erstattet prosjektbesøk på
feltet. Dette er en grei løsning på kort sikt,men jeg
ser frem til den dagen vi kan møte partnerne våre
face-to-face for å dele opplevelser og erfaringer.
Prosjektene har også blitt preget av restriksjonene
knyttet til pandemien, og prosjektaktiviteter måtte
skjæres ned.

3)

Fra familietur i Thailand.
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Jeg opplever at pandemien er et paradigmeskifte
for hvordan man omgåes med andre mennesker og
hvordan man jobber. Med andre ord, pandemien vil
nok innføre et betydelig systematisk skifte i måten
man jobber på, reiser, osv. i årene som kommer.
Det gjenstår å se hvordan pandemien vil påvirke
våre prosjekter på sikt. I en krise så er det oftest
de sårbare i samfunnet som er hardest rammet.
Derfor har jeg et håp om at våre prosjekter snart
kan trappe opp aktivitene igjen slik at de kan nå ut
til målgruppene sine.

TRO KAN FLYTTE FJELL

Jim Lindquist, rådgiver i Viken,
seksjon for regional kompetanseutvikling og samhandling.
I flere år har han bidratt med sin kompetanse
på Butwal Technical Institute (BTI) i Nepal.
BILDENE JEG HAR LAGT VED ER FRA EN TUR TIL TENGBOCHE MONASTARY
MED FAMILIEN. EN FLOTT UKES TUR MED UTGANGSPUNKT FRA LUKLA I NEPAL.
JEG ANBEFALER ALLE Å TA EN TUR I FJELLENE I HIMALAYA!

1)

Bilde der min sønn Benjamin og Veronika står kan vi se Mt. Everest til venstre og Ama dablam
til høyre. Dette er også tatt ved Tengboche monastary.

Uken før nedstengingen av samfunnet i Nepal var
jeg på Bytwal Technical Institute (BTI) sammen
med Brigt Roar Skeie og også på "field trip" til en videregående skole i Dhading. Denne skolen er støttet
av tyske bedrifter. Vi merket ikke så mye til at samfunnet skulle rammes. Den uken alt ble stengt ned
var jeg i Sikkim, nord i India, på motorsykkeltur.
Jeg og alle vestlige turister ble beordret til å forlate
denne delstaten. Flere jeg snakket med hadde
booket hotell for flere uker i området men ble satt
på første fly tilbake til Delhi. På den tiden var Italia
episenteret for smitte og italienere jeg snakket med
i India ble nektet å ta inn på hoteller. Det ble en
utfordring for dem og deres reisearrangør. Selv tok
jeg fly hjem til Norge 14 mars, der jeg fikk to uker i
karantene og har siden hatt hjemmekontor.

2)

Det å vite at Nepal ikke har det samme helsevesenet, ikke noe NAV som stiller opp for enkeltpersoner og heller ingen støtteordninger til bedrifter
som blir rammet av nedstengningen av samfunnet styrker mitt engasjement for BTI og for mine
venner i Nepal. Det har gjort inntrykk at en av
lærerne på BTI og hans datter har vært alvorlig syke
av Covid-19. De er heldigvis hjemme igjen nå og
på bedringens vei. Jeg ser frem til at vi skal kunne
reise tilbake og fortsette samarbeidet om å få på
plass de viktige CNC-maskinene i bygningene som
nå straks er ferdige på BTI. En gledelig nyhet er at
læreplanene vi har jobbet med innen byggfag nå er
godkjent av utdanningsdepartementet i Nepal!

3)

Bilde der min svigerdatter Veronika står og ser på Ama dablam (6812 moh) Av mange kalt
verdens vakreste fjell, er tatt i porten til Tengboche monastary på 3867 moh.

Til tross for problemene som nedstengingen
av samfunnet har påført BTI og HimalPartners
prosjekter i Nepal er jeg imponert over det arbeidet
som har blitt gjort i perioden fra mars og til nå.
Nepalerne er et hardt prøvet folk gjennom generasjoner og de har en egen evne til å stå på gjennom
tøffe tider. Det er nå vi også må stå ved deres side
og oppmuntre dem og bidra til fortsatt utvikling av
utdanning og helsetjenester gjennom HilmalPartners arbeid.
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ALLE BESVARTE DISSE SPØRSMÅLENE:
1. Hvordan opplevde du at samfunnet stengte ned?
2. Hvordan påvirket dette engasjementet ditt?
3. Har du lært noe av erfaringene, og vil dette prege arbeidet
– også etter pandemien?

Solveig Abelone Midtgarden, tidligere utsending for HimalPartner i Nepal.
Nå frivillig med misjonsarbeid i Fyresdal menighet. Hun sitter også i landsstyret.

1)
Det var ein situasjon som påverka kvardagen veldig i høve
til vårt sosiale liv. Me har til vanleg eit ope hus, der me har
familie og venner på middagar og helgebesøk med overnattinger. Plutseleg blei det stille, der eg og Bendik var mykje
i tosomhet. Påska blei tidenes rolegaste påske, men det var
godt. Til vanleg er storfamilien samla, no blei det oss to. Me
har krevjande jobbar begge to og det blei ein periode der
me kunne hente oss inn og bruke tid på kvarandre. Me bur i
naturskjønne omgjevnader og i denne tida var me mykje ute
på turar. Me fekk ein ro i kvardagen og kjente på takksemd
for at me har det så uendeleg godt. Kyrkja i Vest-Telemark og
andre la ut ein del musikk, andaktar og gudstenester på nett.
Det var inspirerande og verdifullt for meg i den perioden,
sidan anna fellesskap uteblei.

2)
Eg hadde kontakt med venner i Nepal og i andre land der me
har familie og venner. Deira situasjon var ekstremt vanskeleg
samanlikna med vår situasjon, og det gjorde noko med meg.
Eg blei enda meir takknemleg for å bu og leve i Norge. Gjennom media, ulike aksjoner på Facebook og innsamlingsprosjekt på nett kunne eg bidra med støtte om ikkje anna, pengar
som kunne gå direkte til dei som hadde det vanskeleg. Det
var óg flott å sjå engasjement i samfunnet og at så mange
digitale kreative idear blei til og var til hjelp for andre.

3)

Biletet er teke frå Valevassheia i Fyresdal der me har ei lita, primitiv hytte langt frå
sivilisasjonen. Her nyter me stillhet og ro, sommar som vinter, og koblar av i ein
hektisk kvardag.
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Eg trur eg har endra litt fokus, andre ting er blitt viktige.
Eg har mindre utferdstrang, har roen heime. Eg er utruleg
takknemleg for venner og familie og set stor pris på å vere
saman når me møtes. Eg har alltid hatt det slik, men det har
blitt forsterka dette året. Grunna helsa og ein krevjande jobb
må eg bruke kreftene annleis enn tidlegare, men håpar eg
likevel kan engasjere meg i m.a. HimalPartner, for å ha fokus
utenfor meg sjølv og mitt. Eg trur det er viktig å fylgje med
og ha eit engasjement utanfor våre landegrenser, for ikkje å
bli for sjølvsentrerte i vår Norge-boble.

TRO KAN FLYTTE FJELL

Halvor Bruun, frivillig og dyktig på digital fundraising!

1)

Jeg studerer fortiden samfunnsgeografi på universitetet i Oslo. Universitetet stengte relativt raskt
ned, men i løpet av kort tid var all undervisning
over Zoom. Det var veldig imponerende å være
vitne til. Personlig synes jeg det var en omstilling
fordi mye sosial interaksjon med medstudenter
ble endret, som for eksempel det å plutselig måtte
ha kollokviegrupper digitalt. Samtidig er jeg en
godt voksen student, og det å studere på denne
måten, gir også en frihet til å styre dagen som jeg
vil, noe jeg setter stor pris på.

2)

Bilde av soloppgangen på Bergsjø.

Jeg har jo først nå nylig hatt et praktisk engasjement for HimalPartner - ved å samle inn penger
til Matrika Devokotas arbeid i Nepal, i anledning
min bursdag 4. oktober og videre verdensdagen
for psykisk helse den 10. oktober. Det var en fin
opplevelse. Innsamlingsaksjonen jeg satte i gang
på Facebook samlet inn for meg et overaskende
høyt beløp, og det var en rimelig enkel operasjon,
fra min side. Så pandemien har vist meg kraften
i sosiale medier, og hvordan sosiale medier kan
brukes til noe godt.

3)

Jeg har lært at mye arbeid, enten det er studier,
jobb eller frivillig arbeid kan organiseres effektivt
gjennom digital kommunikasjon. Og at sosiale
medier er kraftige verktøy, som kan brukes til mye
godt, som for eksempel det å samle inn penger til
HimalPartners arbeid

Så ofte jeg har anledning tar jeg turen til Bergsjø, til en høyfjellsleilighet jeg disponerer gjennom
familien min. Der er det et fantastisk turterreng, sommer som vinter.
Bergsjø ligger ved Ål i Hallingdal. Det er en del av et turområde som heter Skarvheimen.
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TRO KAN FLYTTE FJELL

ALLE BESVARTE DISSE SPØRSMÅLENE:
1. Hvordan opplevde du at samfunnet stengte ned?
2. Hvordan påvirket dette engasjementet ditt?
3. Har du lært noe av erfaringene, og vil dette prege arbeidet
– også etter pandemien?

Hans Kristian Maridal, psykiater og frivillig i HimalPartner.
Har tidligere vært utsending i Nepal.

1)
Selv om det har vært krevende, ble
også nedstengingen en anledning
til å bruke mer tid sammen med
familien. Plutselig var det ingen
som skulle kjøres hit og dit på
aktiviteter og vi som familie fikk
mer tid. Vi har kost oss masse
i lag som familie og vi har aldri
spilt så mye brettspill og hatt så
god tid til hverandre! Tempoet ble
senket og det var godt for både
store og små! Det var også veldig
godt å få mer tid til å kunne be
og lese i Bibelen. Menigheten vi
går i, Norkirken Molde, var også
veldig flinke til å bruke digitale
løsninger for å gi åndelig påfyll til
både store og små. Jeg har i løpet
av denne perioden kjent på en
veldig takknemlighet over hvor
heldig jeg er som får bo i Norge,
et trygt land der vi har oljefondet,
NAV og et helsevesen som har
kapasitet og som stiller opp om vi
skulle bli syke eller trenge hjelp.
Samtidig har det vært utfordrende å
se hvordan situasjonen har vært mange
andre steder i verden og jeg har kjent på
en sorg over hvor urettferdig ressursene
i verden er fordelt.

2)

Jeg hadde egentlig blitt forespurt
om å reise til Nepal for å være med
i evalueringen av et mental helse
prosjekt i Rukum, men ble syk med
lungebetennelse og fikk ikke reist.
Samtidig ville corona og nedstengning
gjort at det uansett ville ha blitt
vanskelig. Tankene og bønnene har
ofte gått til Nepal og situasjonen der.
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i Nepal har vært med å bidra.
Det har også vært spennende
å være med å eksperimentere
med å bruke sosiale medier til å
samle inn penger til Kosish, en
av partnerorganisasjonene våre.
Situasjonen her hjemme har gjort
at møtevirksomhet i HimalPartner
har gått over til videomøter, noe
som har vært positivt for meg,
da jeg også har kunnet delta selv
om vi bor i Molde. Det har også
vært veldig inspirerende med
videomøter med HimalPartner
sine utsendinger og ansatte! Jeg er
imponert over den innsatsen som
gjøres!

3)

Bildet er tatt foran fjellet Fishtail i Nepal.

Jeg vet at mange har hatt en svært tøff
tid under nedstengingen og også nå
når coronatallene begynte å øke. Det
har vært tøft å høre om helsepersonell
som har vært redde og manglet
testmuligheter og beskyttelsesutstyr
og hvor krevende konsekvensene av
nedstengingen har vært for mange.
Mange har vært like redde for å ikke
kunne forsørge seg som for corona.
Mange har mistet inntektsgrunnlaget
sitt og har vært fortvilet. Midt oppi alt
dette har det føltes ekstra meningsfullt
å kunne være med i HimalPartner og se
hvordan organisasjonen og partnerne

Nok en gang ser vi at når krisen
rammer, så blir de som er sårbare
fra før ekstra hardt rammet.
Konsekvensene av både pandemien
og nedstenging har vært store for
folks psykiske helse, og tallene
på tilfeller av selvmord, angst og
depresjon har gått opp i Nepal
og andre land. Dette viser nok en gang
hvor viktig det er å løfte opp dette
temaet og å fortsette det viktige arbeidet
HimalPartner gjør for å skape et
varmere samfunn, forebygge og gi hjelp
til de som er rammet av psykisk sykdom
og å sette et spesielt fokus på mental
helse. Bruken av videokonferanser gjør
at vi kan spare mye både reisetid og
for miljøet. Digitale innsamlinger gir
nye spennende muligheter til å nå ut
til kollegaer og venner og også til de
som man ikke ville ha nådd med mer
tradisjonelle innsamlinger.

TRO KAN FLYTTE FJELL

Oddny Aspenes, leder av Himalayareiser og annet frivillig arbeid for HimalPartner.

1)

Vanligvis bor jeg alene, men da Norge
stengte ned, fikk jeg bo sammen med en
av døtrene mine og familien hennes. For
meg ble dette på den måten en meget
sosial tid, og samtidig veldig rolig. Barna
fikk ikke gå på skolen eller noen av
fritidsaktivitetene de pleier å være med
på. Jeg fikk anledning til å hjelpe til med
skolearbeidet som barna fikk på nett.
Lærerne gav mange kreative oppgaver,
slik at vi fikk varierte og spennende dager.
Påsken ble også spesiell fordi vi måtte
holde oss hjemme og ikke fikk reise til
andre kommuner for å dra på hytten.
Hele familien dro derfor på utflukter
i egen kommune med nistepakke og
båltenning. Jeg opplevde at denne tiden
ble en rolig tid der familien kunne
komme nærmere hverandre, og at roen
fikk senke seg fordi verken barn eller
voksne hele tiden måtte dra ut av huset
på skole, arbeid eller fritidsaktiviteter.

3)

Jeg er også med i prosjektutvalget i
HimalPartner, og fordi jeg bor godt
unna kontoret i Oslo, pleier jeg å delta
på møtene på nett hjemmefra. Under
pandemien har alle måttet delta på
denne måten. Jeg ser absolutt verdien av
å kunne møtes fysisk, men det å bruke
nettet til forskjellige møter har nå blitt
mer rutine, og jeg ser flere fordeler med
dette. Man sparer miljøet/klimaet fordi
det blir mindre reising med klimautslipp.
Man sparer økonomi fordi man ikke
kjøper så mange billetter på reising. Man
sparer tid fordi det vanligvis går mye
tid med til reisingen, og den tiden kan
brukes effektivt på andre ting. Kanskje får
man også mer tid til familien fordi man

ikke stadig må ut av huset for å delta på
møter og aktiviteter. At HimalPartner
nå har begynt å legge flere samlinger ut
på Zoom for alle medlemmer og andre
interesserte, tenker jeg også er noe
positivt som forhåpentlig er kommet for
å bli. Medlemmene er jo spredt utover
hele landet, og nå blir det lett å inkludere
alle på møtene. Det som har blitt sendt
på Zoom har vært godt forberedt og
spennende. Her får vi møte både ansatte
på kontoret i Oslo og utsendingene i
Nepal og Kina/ Thailand. Og jammen
får vi ikke også se/treffe de andre
medlemmene rundt i landet. Zoommøtene håper jeg mange flere vil bli med
på etter hvert. Kan anbefales.

2)

Som frivillig i HimalPartner har jeg
avtaler med menigheter om å komme
og fortelle om HimalPartner sitt arbeid
og om HimalayaReiser. Ofte er disse
besøkene knyttet til kirkeofringen
fordi menigheten har SMM-avtale med
HimalPartner. Alle besøkene våren
2020 måtte avlyses, og det måtte også
påsketuren vi skulle ha til Nepal. Rent
praktisk fikk jeg mindre arbeid, men
tankene og bønnene for HimalPartners
arbeid ble det gjerne mere av. Jeg fulgte
hele tiden med på hvordan utviklingen
var i Nepal og Kina, og det gjorde vondt å
tenke på hvordan partnerne og vennene i
Nepal og Kina hadde det.
Oddny foran fjellet Annapurna i Nepal.
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TRO KAN FLYTTE FJELL

ALLE BESVARTE DISSE SPØRSMÅLENE:
1. Hvordan opplevde du at samfunnet stengte ned?
2. Hvordan påvirket dette engasjementet ditt?
3. Har du lært noe av erfaringene, og vil dette prege arbeidet
– også etter pandemien?

Matheo (7) og Andreas (9) arrangerte basar på nettet!
Guttene syntes det var urettferdig og trist at de fattige i Nepal mistet jobbene sine.
For å hjelpe startet de et digitalt lotteri og samlet inn 7500 kroner!

1)

Matheo: Det var ikke noe gøy, fordi da fikk vi ikke lov
til å være på skolen.
Andreas: Jeg syns at hjemmeskole var bra, fordi
da ble ikke så mange smittet og jeg ble ferdig med
skoleoppgavene raskere. Jeg slapp lekser. Vi ba om at
vi og andre ikke måtte bli syke. Vi ba om at Covid-19
måtte bli borte.

2)

Da vi fikk vite at barn i Nepal ikke fikk nok mat fordi
mange foreldre mistet jobben, ville vi hjelpe. Da laget
vi et digitalt lotteri og samlet inn penger. Vi fikk inn
over 7 500,- kroner. Vi hadde ikke klart det uten alle
de andre barna som kjøpte lodd!

3)

Vi har lært at det er viktig å vaske hendene med såpe
og gni godt i 30 sekunder. Vi har også lært at vi må
tenke "utenfor boksen" for å samle inn penger,
- særlig når vi ikke kan møtes. Vi håper at andre kan
lage digitalt lotteri, slik at vi kan delta!
Guttene på sykkeltur i nærområdet. Familien er bosatt i nærheten av Drammen.

Guttene inviterte folk på messenger. Lotteriet ble arrangert på ZOOM 1. november.
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PANORAMA
MISJON ER HÅP!
Tekst: Tor Kristian Birkeland, Generalsekretær
Foto: Fra Tor Kristians feltbesøk i Nepal i fjor

V

i legger bak oss et år som kan beskrives på mange måter.
De fleste måtene er nok mest negative. Mange aktiviteter
og a rrangementer har blitt planlagt for så å bli avlyst, utsatt eller
satt på vent. Som organisasjon er det viktig at vi kan møtes, være
sammen, le, gråte, synge og be. At et virus hindrer oss i å gjøre
dette, er frustrerende.
For en landsdekkende organisasjon har imidlertid restriksjonene
også åpnet for nye muligheter. Der hvor lang reisevei tidligere har
forhindret folk fra å delta, har vår oppdagelse av digitale verktøy
skapt rom for bred deltakelse i hele organisasjonen. Dette vil vi
bygge videre på, uavhengig av pandemi.
I oktober reiste våre utsendinger Ellen og Calle Wahlström hjem
fra Nepal, nesten ett år før den opprinnelige planen. Også dette
skyldtes viruset, som la store begrensninger på deres virke i landet.
De siste årene har tallet på våre utsendinger gått markant ned, helt
til vi nå - for første gang på lenge - er helt uten utsendinger i Nepal.
Våre utsendinger - både i Nepal og Thailand - har gjort og gjør en
uvurderlig jobb som våre øyne, ører, hjerter og hender lokalt. Uten

den dype forståelsen for den lokale konteksten som bare langvarig
tilstedeværelse kan gi, blir vår evne til å se og forstå behovene
til «disse mine minste» svekket. Vi jobber derfor med å finne en
løsning på den manglende tilstedeværelsen i Nepal.
HimalPartners arbeidsmetode røpes av navnet vårt: Vi jobber
gjennom partnerorganisasjoner. De har nektet å la seg stoppe av
et virus og har klart å finne smittevern-vennlige måter å jobbe på.
Omsorgsveiledning som styrker det positive samspillet mellom
voksne og barn - til nytte for begge parters utvikling og mentale
helse - har blitt holdt digitalt i Nepal, og fysisk i tibetanske områder
i Kina. Transitthjemmet i Katmandu, som tar inn utstøtte
kvinner og hjelper dem tilbake til en verdig hverdag, har etablert et
karantenehus, slik at smitten ikke skal spre seg på transitthjemmet.
To prosjekter - ett om mental helse og ett om fred og forsoning
- fullføres i 2020 med gode resultater, noe du kan lese om i dette
nummeret av Tibetaneren.
Det vil komme en tid etter pandemien. Uansett når den tiden
kommer, forbereder vi oss på å møtes fysisk 13.-14. mars, 2021,
med solid smittevern og trygge rammer. Mer informasjon om
denne samlingen kommer. I mellomtiden holder vi fast på håpet
som er grunnlaget for organisasjonens eksistens.

SJELESORGSENTER TILBYR SPRÅKKURS
Lurer du på hva du skal bruke mer innetid til? Eller har du lyst til å gi en spenn
ende julegave? Bethesda sjelesorgsenter i Pokhara er registrert som språkskole –
Bethesda International Language and Leadership Development Centre Pvt. Ltd.
Språklærerne der kan tilby nettbaserte kurs i nepali via Skype. Mange utlendinger
som bor i Nepal har benyttet seg av kursene. Nå er det tilgjengelig for oss!
5 timer/US $ 50
10 timer/US $ 100
15 timer/US $ 150

Grip sjansen og ta kontakt!
E-post: bethesda.language@gmail.com
Nettsiden: www.bethesdalldc.com.np
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GAVER MED MENING

Det går mot jul og i år finnes flere muligheter til å kjøpe fine presanger og samtidig
støtte det viktige arbeidet med å gi folk i Himalaya fred i sinn og et levebrød.
Besøk vår nettside www.himalpartner.no
for informasjon om muligheten til å støtte.

KAMALAS ENGLER:
Englene strikkes av frivillige og gir kvinner i Nepal et løft!
Ved å kjøpe en engel støtter du blant annet et krisesenter
i Kathmandu som henter sårbare kvinner fra gaten. Flere
har vært utsatt for vold, og noen også tvangsekteskap og
menneskehandel.
Ved hver engel følger en vakkert illustrert merkelapp der
historien om Kamala fortelles.

LOKALFORENINGEN HIMALAYA MØRE:

LUER OG SOKKER I JAKULL
FRA DET TIBETANSKE KINA
Nomadene på den tibetanske høysletta risikerer å bli utnyttet og
underbetalt. Ved å kjøpe disse produktene sørger du for at de får
en lønn å leve av. Nettbutikken finner du på www.gijernet.no.

Luer: 320 kr		
Maskene: 80 kr per stk.

Sokker: 280 kr

Produkter fra Higher Ground

Higher Ground gir hjelp og støtte til kvinner som er utsatt for
menneskehandel i Nepal. Kvinnene produserer ulike håndarbeidsprodukter og de driver også en kaffebar i hovedstaden
Kathmandu.
Maskene (på samme bilde
som luene) er to lags bomull,
sydd på bestilling. De tåler 60
grader maskinvask.

www.himalpartner.no
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Pris:

100 KR

Bordskånere
250 kr

BOKANMELDELSE

TIBETANEREN – BOKANMELDELSE FARVEL BUDDHA

FARVEL, BUDDHA

En tibetansk munks møte med den levende Gud.
Boka «Farvel, Buddha» er en sterk selvbiografisk historie om «Tenzing».
Navnet er et pseudonym. Han har skrevet boka sammen
med Eugene Bach (også et pesudonym).
ANMELDT AV TERJE HOLMEDAHL

«Tenzing» blir gitt til templet som
femtenåring. Dette er en offergave fra
familien, gutten skal bli buddhistmunk.
Snart er han en av dem som tar sitt
munkeløfte på største alvor. Han gjør det
han kan for å søke «opplysning», som er
buddhistens mål. Det er gripende å lese
om alle hans anstrengelser i søken etter
Sannheten. Og boka gir en veldig spennende innføring i tibetansk buddhisme,
skrevet på en måte som er forståelig for
lesere med liten eller ingen forhåndskunnskap.

mange spørsmål. Men hver gang han
våger seg til å bringe Jesu navn på bane,
blir han bryskt avvist. Han blir bare mer
nysgjerrig av det at selv de største og
klokeste lærerne blir helt satt ut av å høre
Jesu navn. Alle hindugudene kan nevnes
og diskuteres, - ja, til og med muslimenes
Allah kan tas opp til diskusjon, men aldri
Jesus. Han får en slags forklaring; Jesus
representerer en svært sterk kraft på linje
med den ondeste makt de kjenner.

Nye svar

Til India
«Tenzing» går «gradene» i tempel etter
tempel. Han får stadig bedre læremestere
og kommer seg etter en stund til Dharamsala i India, der mange tenker de største
buddhistiske lærerne er å finne. Der får
han en dag beskjed om at faren er død. Da
reiser han hjem igjen for å være sammen
med familien. Han finner igjen sin plass i
det lokale tempelet i påvente av at han skal
kunne reise tilbake. I mellomtiden skjer
det ting som forandrer hele tilværelsen for
«Tenzing».

Jesu navn provoserer
I India hadde han møtt en slektning som
hadde reist til USA og blitt kristen. Etter
det korte møtet med han får «Tenzing»

En dag får han et møte med en kristen. Han blir overveldet av den kristnes
omsorg og kjærlighet og begynner å lese
i Bibelen. Der finner han helt nye svar på
sin søken. Endelig finner han «opplysningen». Dette må han dele med sine venner i
templet. Han burde kanskje visst det, men
det holdt på å bli fatalt.
På mirakuløst vis kommer han unna
med livet i behold og starter en ny
tilværelse som et Jesus-vitne. Boka har
overraskelser og spenning helt til siste
side. Den kan ikke anbefales sterkt nok.

ALL VERDAS GÅVER OG BRUKSTING,
NETTBUTIKK FRA SULDAL:

FARGEKLATTEN
Boka tar for seg temaet mobbing og inkludering. All inntekt går uavkortet til
dagsenter for barn med funksjonsnedsettelser i Nepal. Handlingen dreier seg om
en spøkelsesgutt som ikke klarer å holde seg hvit, og derfor blir han mobbet av
de andre spøkelsene. Forfatteren Solveig Olimbstad Kirker (f. 1970), har et nært
forhold til prosjektet ABBS i Nepal. Senteret blir også kalt «Håpets senter» fordi
barna blir møtt med kjærlighet, omsorg og de gis muligheter til lek og personlig
vekst.
www.allverdas.no

Pris:
200 kr
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MENTAL HELSE

Når en dør lukkes, åpnes en annen
I 2020 avsluttes to prosjekter med United Mission to Nepal (UMN), som HimalPartner
har støttet i flere år. Dette er mental helse-prosjektet og freds- og forsoningsprosjektet.
Begge prosjektene har hatt sluttevalueringer som har vist at hjelpen har vært
til nytte for lokalbefolkningen! Det kan være vemodig å avslutte arbeidet,
men samtidig er det også spennende å starte noe nytt.
TEKST: ELI BOLKESJØ WILLIAMS, LEDER FOR PROSJEKTAVDELINGEN

Mental helse-prosjektet

Freds- og forsoningsprosjektet

Mental helse-prosjektet har vært banebrytende og man har fått til mye. Man
har gjennom dette prosjektet bygget opp
kompetansen om mental helse på 16
helseposter i 5 ulike distrikt. Helsearbeider
ne som jobber der har nå kompetansen til
å tilby grunnleggende mental helsehjelp,
samt at helsepostene har fått egne rom
der man kan ha samtaler. Kompetansen på
mental helse har økt i befolkningen og flere
har blitt referert videre for å motta hjelp.
Flere av kommunene har begynt å sette av
midler i budsjettene for mentale helsetjenester.
Selvsagt har vi også feilet og lært av det,
noe som også rapporten påpeker. Lærdommen tar vi med oss videre inn i det neste
prosjektet som HimalPartner skal ha med
UMN fra 2021. Ellen Wahlström fikk være
med på evalueringen. I en egen artikkel
skriver hun om erfaringene fra vest Rukum.

Generalsekretær Tor Kristian Birkeland fikk
mulighet til å bli med på sluttevaluering
en som var i november i fjor. Han tiltrådte
stillingen som generalsekretær i våres, men
har fungert som prosjektfadder for freds
– og forsoningsprosjektet siden 2017.
Evalueringen påpeker at befolkningen
i Kapilvastu har blitt mer klar over sine
rettigheter og plikter. Kvinnene har fått en
større rolle i samfunnet, lokalsamfunnet
har blitt mer oppmerksomme på å jobbe
mot barneekteskap og vold i hjemmet,
samt å jobbe for å få flere jenter til å gå på
skolen. Det har også blitt et bedre samarbeid m
 ellom hindu-familier og muslimske
familier. I Sunsari har sikkerhetssituasjonen
forbedret seg, og det er nå en mye mer
fredfull situasjon med nabobefolkningen i
India. Dette innebærer at lokalbefolkningen kan ha husdyr uten frykt for at de blir
stjålet.

Kvinnegruppe i Rukum. Foto: Ellen Wahlström
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Det påpekes at noen av suksessfaktorene
bak dette prosjektet har vært vilje og
mulighet til å være fleksible i forhold til de
lokale behovene, og at de som har jobbet
med prosjektet har hatt riktig kompetanse.

Starter i Rukum
Fra 2021 starter HimalPartner samarbeid
et om et nytt prosjekt med UMN øst i
Rukum. Dette prosjektet har som formål å
styrke helsetilbudet til lokalbefolkningen,
inkludert bedre barselsomsorg og mental
helsehjelp. I tillegg fokuser prosjektet på å
hjelpe folk å øke inntekten sin, blant annet
gjennom jordbruk. Det er også fokus på å
jobbe med bekjempelse av skadelige skikk
er, og at lokalbefolkningen skal bli mer klar
over rettighetene sine.

Fra prosjektbesøk i 2017. Sagar Gaudel (prosjektleder UMN) ytterst til venstre
og Tor Kristian Birkeland (tidligere prosjektfadder, nå Generalsekretær i
HimalPartner) , ytterst til høyre.

MENTAL HELSE

Rapport fra Rukum
Vår utsending til Nepal, Ellen Wahlstrøm, fikk være med på
sluttevalueringen av mental helse-prosjektet like før lockdown.
Her er hennes rapport fra Vest-Rukum:

E

ttersom 2020 er det siste året for
prosjektet har jeg og Prasansa Subba
(prosjektleder) vært og besøkt tre av de fem
distriktene hvor prosjektet pågår. Vi var der
sammen med en ekstern evaluator, Suraj
Sakhya. Et av områdene vi besøkte var den
vestre delen av Rukum.

Stigma og skam

Entusiasme for samtaleterapi

Mødregruppe

Selve reisen tok to dager. Først fly til
Nepalgunj og derifra kjørte vi med jeep
til Musikot der UMNs regionkontor for
Rukum ligger. Suraj intervjuet mange
ulike mennesker som har vært berørt av
prosjektet. Alt fra pasienter og helsefagfolk
til lokalpolitiske ledere ble intervjuet.
I Rukum var entusiasmen for samtaleterapi
mye sterkere blant politikerne enn i de
andre distriktene som vi har besøkt. Den
lokale organisasjonen som har drevet mental helse prosjektet er i samtale med politikere om å starte et «counseling center»
og dele på kostnader av dette mellom flere
politiske distrikt. Det var veldig fint å se at
de hadde fått opp øynene for at det finnes
andre måter enn medisin å få hjelp på.

Vi var også og møtte en gruppe for mødre.
Disse gruppene finnes over hele Nepal. De
drives av noe som kalles Female Community Health Volunteer (FCHV). Disse
frivillige kvinnene blir opplært i ulike
aktuelle temaer og så spres den kunnskapen
videre til deres respektive lokalmiljø. Blant
annet gjennom mødregrupper.

Stigmaet rundt mental helse er fremdeles
stort i Nepal. Mange av de som søker hjelp
oppgir falske navn eller ber om å få behand
ling uten at navnene deres blir registrert
noe sted. Dette skaper utfordringer når det
kommer til oppfølging av disse pasientene.

Sunila fikk både mental helse-hjelp
og hjelp til inntekt
Gruppen som vi møtte hadde fått orientering om mental helse, og et av medlemmene,
Sunila, var også pasient hos «psyhosocial
worker». Hun hadde via prosjektet fått et
lite stipend for å starte noe eget. Sunila
ble enke i ung alder og da ble hun også syk.

Ellen, ytterst til høyre, står vedsiden av Prasansa, som er prosjektleder for mental
helse-prosjektene til UMN.

Hun var syk i mange år før noen skjønte
at hun kunne få hjelp og tok henne med
til den lokale helseposten som ligger 20
minutter fra huset hennes. På helseposten
fikk hun behandling og ble frisk.
Mange forteller lignende historier. Ofte
går det lang tid før man går til helseposten
med psykiske problemer. Først søker man
hjelp hos religiøse ledere som ofrer og gjør
puja for dem. Disse ritualene koster mye og
mange ender opp med å bruke alle pengene
sine på dette. Fordi mange av deltagerne i
prosjektet hadde økonomiske problemer,
begynte man å gi stipend til de mest sårbare pasientene for å kunne starte noe eget.
Sunila hadde brukt sine penger til å kjøpe
to geiter. Nå hadde hun to geiter, fire sauer
og fire lam. Hun var så stolt av dyrene sine
og hva hun hadde fått til.
Hun var også veldig åpen rundt sine
tidligere problemer og hun ville gå til
politikere for å snakke med dem om
problematikk rundt mental helse for å
få dem til å forstå og sette av penger i
budsjettet til videre satsning når UMNs
prosjekt blir avsluttet i år.

Prasansa Subba (fra venstre) på feltbesøk i Vest-Rukum.
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Besøk oss på vår nye hjemmeside:
www.himalayareiser.no
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Opplev Nepal!
Er du klar for et eventyr?
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Ungdomstur
Påsken 2021

PLANLAGTE TURER AV HIMALAYAREISER
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
Påsken 2022
Påsketur for ungdom til Nepal.
Reiseleder: Bjørn Ødegaard
Pris: 19 900 kr

27. mars - 5.april

Pris:
18 900 kr
Dette inkluderer:
Fly tur-retur fra Oslo
Fullpensjon
Transport i Nepal
Trekking
Overnatting

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.

Trekking

Engasjement

Trosfellesskap Sightseeing

TILBAKEBLIKK OG FRAMOVERBLIKK.
Grunnet coronaviruset så vi oss nødt til å
avlyse alle planlagte turer i 2020. Vi er likevel
optimistiske for fremtiden. Nepal trenger at
vi reiser og utforsker. Turisme skaper arbeidsplasser og løfter folk ut av fattigdom.
Vi arrangerer også gruppereiser på bestilling og skreddersyr etter behov!

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

Håper vi ser deg der!

Daglig leder i Himalayareiser

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

Følg oss på
Facebook

