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Alltid freidig? Man kan alltids forsøke
Salmen «Alltid freidig når du går»
var opprinnelig et religiøst dikt i et
eventyrspill om Tornerose, forfattet
av presten Ernst Christian Richardt
(i 1867). Salmen kom inn i Landstads
reviderte salmebok i 1926 og den står
i Norsk salmebok 2013 på nr. 415. Det
hører med til historien at tredje vers
betydde mye for danske motstandsfolk
under nazistenes okkupasjon: «Kjemp
for alt hva du har kjært, dø om så
det gjelder! Da er livet ei så svært [=
vanskelig], døden ikke heller.»
Kun ved hjelp av en akustisk gitar og
sin dype og delvis rustne stemme,
fremførte nå avdøde Anne Grete Preus
denne sangen i forbindelse med en
gudstjeneste til minne om 22. juli-ofre
i 2013. Med massakren som uhyggelig
bakteppe ble kontrasten til ordene
«Alltid freidig» stor.
Da det gikk mot høst i fjor fikk jeg
en påminnelse om dette musikalske
øyeblikket. Også bibelverset Min nåde
er nok for deg, for kraften fullendes
i svakhet (2. Kor 12: 9-10) fikk meg
til å tenke. Hva skjer egentlig når
ungdommens kraft og sårbarhet tøyles
og stenges inne? Det er ikke grunnløst
at fagfolk som Hedvig Montgomery
har ropt varsko til norske politikere.
Den uhyggelige sosialdarwinismen, «de
sterkeste klarer seg», kommer til syne.
De som presterer middels og under
middels faglig og sosialt, faller dypere
enn før. Resultatene synliggjøres i økt
forekomst av psykiske lidelser.
Dette skjer også i Himalaya. Det er svært
lite som skiller norske og nepalske unge i
mine samtaler med dem. Unge studenter
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i Nepal har håp og drømmer på lik linje
med norske. Likevel merker jeg en viktig
forskjell: for nepalere er ofte drømmene
mer uoppnåelig. Jobber man hardt,
lykkes man, sier de norske. I Nepal gir
ikke beinhardt arbeid nødvendigvis de
samme resultatene. Eline i Norge har
større sannsynlighet for å lykkes enn
Alina i Nepal.
Under pandemien har kløften mellom
de fattige og de rike blitt større, men
la ikke de fattige unge få dere til å
forminske og glemme de unge i Norge.
Ord som «husk hvor bra du har det,
tenk på de fattige» passer ikke nå. De
unge er alle en del av det samme globale
fellesskapet. Bruk heller dette at vi står
i den samme pandemien til å bygge bro
og skape mer forståelse for hverandre.
Vær med og gjør en innsats for de
unge, både i form av oppmuntring og
støtte til de norske, og i form av bønn
og pengestøtte til de som bor i Nepal
og Kina. Vi må vise dem at også vi en
gang syntes ordene «alltid freidig»
var vanskelige å fordøye. Det er nå de
trenger oss!
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Kjedelig er bra
Menneskeverd er noe de fleste misjonsog bistandsorganisasjoner setter svært
høyt. Ett av de mest effektive verktøyene
vi har for globalt menneskeverd er faktisk
administrasjon. Det kan høres dørgende
kjedelig ut, men gode rutiner som holder
folk ansvarlige for at ressursene brukes slik
de var tenkt er et helt avgjørende element i
arbeidet for menneskeverd.
Hvem er det som taper mest på at administrasjonen ikke er på plass? De fattigste og
mest ressurssvake.
Når administrasjonsrutinene mangler,
øker risikoen for at penger forsvinner på
veien fra giver til mottaker. For oss i Norge
er det vanskelig å sette seg inn i konteksten
til dem som forvalter midlene som vi i
HimalPartner sender til Nepal eller tibetanske områder i Kina. Det er alltid en mor,
far, onkel, tante eller fetter som trenger
penger til medisinsk behandling. Eller det
kan være snakk om et lite lån for å få en
slektning eller venn gjennom en vanskelig
tid. Gode rutiner for økonomiforvaltning
gjør at man har verktøy for å stå imot press
fra familier og venner som gjerne skulle
hatt et lite lån. I vårt tilfelle gjør det at pengene går til barna på skolebenken, ungdom

Etableringen av Kathmandu
University (Inge Johansens 		
tale fra 2012)

som trenger arbeid, kvinner som har blitt
utstøtt på grunn sine mentale lidelser.
Det viktige ved administrasjon er ikke bare
å passe på pengene i ett enkelt prosjekt.
Noe av det viktigste er kulturen vi er med
på å skape, hvor man forventer at regler
blir fulgt og alt gjøres på en etterrettelig
måte. Når bistandspenger forvaltes bra,
vender folk seg til, sakte, men sikkert, å
forvente etterrettelighet også av sine egne
myndigheter. På den måten kan et land gå
fra å være preget av korrupsjon og maktkamp til å bli preget av velferd og trygghet
for dem som trenger det aller mest.
Dessverre er ikke administrasjon gratis.
Det vet vi som betaler vår skatt i Norge
veldig godt, men vi betaler skatten med et
smil, fordi vi vet at pengene blir kontrollert
i hvert ledd slik at barna våre kan gå på
skole, onkler og kusiner får den helsehjelpa
de trenger, politiet passer på orden og
lovlydighet. Det er administrasjon som
gjør dette mulig. Og det gjelder overalt, i
Kathmandu som i Trondheim, i Lhasa som
i Tromsø.

10-11		
		

Invitasjon til sommerstevne
landsmøte 2021

PANORAMA
12-13		
		

Utrydd fattigdom!
Av Silje Eng (SHS)

		

En hjelpende hånd!

TRO KAN FLYTTE FJELL
14-17		
		

Balansepunktet. Intervju av
Jill Akselsen, styreleder i SHS

ARRANGEMENTER OG
BØNNEEMNER
18-19

SISTE SIDE
		

Namastè reiseblogg

Kanskje litt kjedelig.
Men helt uunnværlig.
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Avishek, ytterst til høyre i bildet, er en av mange nepalere som velger å studere i Australia. Her er han avbildet sammen med studiekompiser i byen Melbourne.

Går en usikker framtid i møte
De er unge og vet ikke hvor veien går akkurat nå.
Avishek og Shrijana kommer begge fra Nepal og de forsøker etter
beste evne å stake kursen for et godt liv. Det er ikke enkelt.
Pandemien har gjort ting verre.
Tekst: Line Konstali | Foto: Avishek privat

I

K atmandu bor 23 år gamle Shrijana
sammen med sin mor, far og storebror.
Shrijana er vokst opp i en kristen middelklassefamilie og har aldri manglet noe
i oppveksten. Hun hadde alltid tak over
hodet og mat på bordet. Likevel satte
økonomien grenser i forhold til studier. I
intervjuet gir hun uttrykk for usikkerhet
for sin egen fremtid.
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Pandemien og dens knusende
virkelighet
Coronaviruset rammet Nepal hardt. I slutten av mars måned 2020 stengte landet ned.
Nedstengingen varte helt til juli måned.
Dette gikk hardt utover arbeidsplassene i
Nepal.
- Ringvirkningene kan bli verre enn
jordskjelvet 2015, sa Joel Hafvenstein,

generalsekretær i United Mission to Nepal,
i et intervju til HimalPartners nettside
sommeren 2020. Over 400 000 emigrantarbeidere vendte hjem til et land uten gode
velferdsordninger og uten muligheten til å
skaffe seg nytt arbeid.
Shrijana er en av dem som er rammet
økonomisk av pandemien. Hun ser ikke for
seg en fremtid i Nepal akkurat nå.

- Det er mange som har mistet jobbene
sine, sier hun trist. - Selv var jeg arbeidsledig i ni måneder.
Rett før Corona fikk Shrijana jobb som
sekretær på en skole. Der tjener hun 1500
kr i måneden.
- Halve lønna mi gir jeg til moren min. Vi
må være sammen om utgiftene. Faren min
jobber veldig mye for at vi skal få endene
til å møtes. På grunn av Corona er skolen
Shrijana jobber på, stengt. Hun står derfor
uten inntekt nå.

Ligger tilbake digitalt

Skaper avhengighetsforhold

Velger å studere i Australia

Siden ikke regjeringen tilbyr studielån,
stipender og andre ordninger som sørger
for utdanning til alle, er det foreldrene som
må betale for barnas utdanning i Nepal.
I Shrijanas omgangskrets, der det er flere
akademikere, bruker foreldrene nesten alle
sine sparepenger på å gi barna utdanning.
Dette fører igjen til en slags avhengighet.
- Det man nå ser er at høyere utdanning rett og slett ikke lønner seg, forteller
Shrijana.
- Foreldre som betaler for utdannelse
til barna sine forventer også at barna skal
forsørge dem når de blir eldre. I det svært
begrensede arbeidsmarkedet i Nepal har
pandemien vært en katastrofe. Mange
reiser derfor utenlands for å skaffe seg
utdanning eller jobb. Nepotisme blant
arbeidsgivere, det at man ansetter sine egne
familiemedlemmer, har det også blitt mer
av under pandemien.
Videre forteller hun at gapet mellom fattige og rike har blitt større den siste tiden.
Hun bor i et hus i et strøk som tidligere bar
preg av å være frodig og grønt. Bøndene
i området sørget for at det hele tiden ble
plantet der. Nå er det, som følge av høy
tilflytting, bare støv på jordene, og veldig
dårlig luftkvalitet.
- Jeg hører stadig om situasjoner der folk
tvinges ut av leiligheten sin, da de ikke kan
betale husleia. På grunn av dette har mange
blitt nødt til å flytte ut på landsbygda, - alternativet var et liv på gata som hjemløs.

Calle Wahlström var utsending for HimalPartner fram til oktober 2020. Grunnet
pandemien måtte han reise hjem tidligere
enn forventet. I løpet av årene han jobbet
i Nepal har han med egne øyne sett at
flere unge velger å forlate landet. Mens de
fattige, de som tidligere ble definert som
lavkaste, drar til land i Midt-Østen og til
India, velger ofte middelklassen og overklassen å reise til Australia for å studere.
For noen kan også Sør-Korea bli løsningen,
men ikke i like stor utstrekning.
- Mange drar til Australia fordi det er
lett å få studievisum der. I Australia kan du
jobbe mens du studerer og så lenge studen-

Under det digitale intervjuet, merker jeg at
internettilgangen er dårlig. Dette påpekes
også av Shrijana etter hvert.
- Vi har dårlig internettforbindelse i
Nepal. Strømmen er også upålitelig. Vi har
strømbrudd nesten hver dag. Derfor er ikke
alltid digitale møter så enkelt å få til.
Hun forteller om sin storebror som har
hatt problemer med at skolen han går på
ikke har vært godt nok rustet til å takle den
digitale virkeligheten under pandemien.

tene kan betale for seg, kan de bli i landet.
Så vanlig har det blitt at det går et direktefly fra Kathmandu, Nepals hovedstad, til
Australia to ganger i uken. Australia har
godt rykte blant unge i Nepal og mange
skryter av mer ordnede forhold der.

Her ble jeg voksen
Ett av universitetene som mer enn gjerne
tar imot nepalske studenter, er Kent Institute Australia, som ligger i Melbourne. Hit
har Avishek funnet veien.
- Jeg har alltid vært en stille og innadvendt type, sier han.
- Store deler av oppveksten tilbrakte
jeg på gutterommet. Der har jeg spilt mye
playstation.
På mange måter har det vært slitsomt å
flytte til Australia. For å kunne få råd til å
studere, må Avishek ha to jobber. I tillegg
forsøker han å fullføre en bachelorgrad i
IT. Det blir ingen tid til studentfester på
fritiden. Likevel opplever Avishek en større
frihet i Australia. Som utvekslingsstudent
får han muligheten til å bo for seg selv. Det
hadde ikke vært tilfelle i Nepal, der systemet
ofte fører til at nepalere må bo hjemme hos
foreldrene for å kunne få råd til å studere.

Fra nettsidene til Kent Institute i Melbourne. Universitetet tar årlig imot mange unge, håpefulle nepalere.

NR.1 2021

TIBETANEREN 5

LEVEBRØD

LEVEBRØD

Håp-renn
for unge i
Himalaya!
- For meg, som alltid har vært så sjenert
var det en god ting å komme hit og måtte
stå helt på egne ben. For første gang i livet
tok jeg tak i problemene mine. Jeg kunne
jo ikke møte opp på jobbintervju uten å
snakke. Da ville jeg ikke få jobb, og jeg
ville heller ikke klare å finansiere studiene
mine. Dessuten festet jeg mye mer da jeg
bodde hjemme i Nepal og drakk altfor mye
alkohol. Det kan jeg ikke lenger her. Her ble
jeg voksen!

Sted: Ål skisenter
Lørdag 27. – søndag 28. mars
Liker du slalåm?
Synes du alle unge burde ha lik rett til utdanning
og gode jobbmuligheter?
Da er dette noe for deg! Bli med på håp-renn og
gjør en forskjell!
Det skal ikke være forskjell på fattig og rik!
Pengene som kommer inn, går til bedre fremtidsutsikter for ungdom og unge voksne i form av
støtte til skolegang
og yrkesrettede tiltak.
Nå trenger vi din innsats!

Likevel føler han til tider at han balanserer
mellom to kulturer. På den ene siden opplever han å være en del av den globale
kulturen som preger moderne, unge mennesker. Han opplever også at australere
har en positiv frihetskultur. Nepal er mer
regelbundet.
Det er likevel mye han også savner fra
hjemlandet. Spesielt savner han alle tradisjonene. Han kjenner også på kroppen at
han er «utlending» og han savner å være en
del av majoriteten, som når han er hjemme
i Nepal. Som hindu er han også opptatt av å
følge noen av reglene.
- Noen nepalere kommer hit og begynner å spise ku-kjøtt, noe vi egentlig ikke kan
gjøre i henhold til vår religiøse praksis. For
meg blir ikke dette et riktig valg. Jeg er stolt
av det jeg kommer fra og vil ikke glemme
min opprinnelse.

Usikker framtid
Avishek drømmer om å flytte tilbake til
Nepal. Der vil han søke jobb i IT-bransjen
og etablere seg med familie hvis han kan.
Likevel er han realistisk og vet at han også
må vurdere å bo i et annet land dersom
jobbmulighetene ikke er gode nok i Nepal.
Shrijana er i en omfattende prosess for
å få tillatelse til å flytte til et annet land.
Grunnet hennes personvern røper vi ikke
detaljene. Hun ser litt mørkere på fremtiden i Nepal enn Avishek.
- Jeg vil bare ut herfra nå. Her har jeg
ingen fremtid, sier hun fortvilet.
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Å balansere mellom to kulturer

Håp for unge i Nepal
Vårt mål er å redusere fattigdom og unngå «braindrain» (at de unge
reiser ut istedenfor å bruke ressursene sine i landet). Dette gjør vi i
prosjektene knyttet til strategiene «Levebrød» og «Næring».

LEVEBRØD:
HimalPartners arbeid med fattigdomsreduksjon handler om å styrke
folks muligheter til å forsørge seg selv og sine familier. Vi hjelper folk til
å skaffe seg et levebrød. Dette gjør vi blant annet ved å hjelpe ungdom
og unge voksne til å skaffe seg yrkesrettet opplæring eller utdannelse, og
ved å koble dem til arbeidsgivere.

NÆRING:
Et viktig tiltak for å gi fattige et verdig liv, er sysselsetting. Stiftelsen
Hjelp til Selvhjelp (SHS)er HimalPartners verktøy for næringsutvikling
i Himalayaregionen. SHS gjør dette gjennom aktivt eierskap i,
eller utlån av ressurser til, bedrifter. Der HimalPartner bidrar med
kompetanseutvikling og styrking av enkeltindividet, kan Stiftelsen hjelpe
til med selve etableringen av ny næringsvirksomhet, som igjen skal gi
arbeid til alle.

Ål Skisenter
Adresse: Veslestølvegen, 3570 Ål
Kontaktpersoner for kampanjen er:
Lars Freim,
primus motor og frivillig
Telefon: 414 73 103
E-post: lars@tomb.no
Line Konstali,
kommunikasjonsleder i HimalPartner
Telefon: 481 87 533
E-post: line.konstali@himalpartner.no

Praktisk
info til deg
som vil være med
NR.1 2021
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Etableringen av Kathmandu University
Kathmandu
University.

Avdøde Inge Johansen var rektor på NTNU i mange år. Han var en av Odd Hoftuns studiekamerater og
spilte en viktig rolle ved etableringen av Kathmandu Univeristy (KU). Denne artikkelen er et foredrag han
holdt under et gründer-seminar som HimalPartner arrangerte i Ålesund i 2012.

Vi klassekameratene til Odd Hoftun fra
1952-kullet på NTH var alle fulle av beundring, da Odd, sammen med sin Tullis, brøt
over tvert med sin trygge norske tilværelse
og dro til Nepal i januar 1958. Han skulle
bygge sykehus i Tansen. Vi kamerater ble
ikke mindre imponerte av rapportene om
Odds virksomhet som kom etter at sykehuset var ferdig. Han etablerte teknisk skole
og initierte industrivirksomhet i handelsbyen Butwal. Etter hvert gjennomførte han
det ene vannkraftprosjektet etter det andre
i stadig større deler av Nepal. Dette var i
et land der rundt én prosent kunne lese og
skrive i 1951, da Nepal greide å kvitte seg
med det middelalderske Rana-styret og fikk
et noe mer framskrittsvennlig kongestyre.

Odd Hoftun og Inge Johansen.

Kathmandu University
I 1993 var jeg sammen med Odd og Tullis på en misjonskonferanse på Hurdal.
Der kom Odd med en liten brosjyre om
et relativt nystartet universitet i Nepal,
Kathmandu University (KU). Det var nå
kommet så langt i sin utvikling at de ville
starte opp utdanning på universitetsnivå
innenfor ”Engineering and Science” og var
ute etter støtte og kompetanse til å starte
opp. Rektor ved universitetet hadde spurt
Odd om råd. Han mente at dette måtte
være en oppgave for meg, nå da jeg både
var fri fra mitt virke på NTH og fra Norges
teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd.
Jeg syntes at brosjyren så tynn ut, men lovte
å se nærmere på saken. Jeg besluttet nok i
mitt indre der og da at dette måtte jeg følge
opp.

På rekognosering i Nepal
Etter kontakt med Tibetmisjonen dro jeg
tidlig i mars 1993 til Nepal for å undersøke
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hva KU egentlig var. Jeg møtte der tre professorer som tidligere hadde hatt stillinger
ved det nasjonale universitetet, Tribhuvan
University. Av disse må jeg nevne rektor,
dr. Suresh Sharma, spesielt. Han har æren
for at det i dag eksisterer et velfungerende
universitet, bygd opp etter prinsipper som
i nepalsk og antakelig også i internasjonal
sammenheng var nye: Det er mulig å bygge
opp et universitet på høyt akademisk nivå
og samtidig gjøre det relevant for behovene
i et fattig utviklingsland.

Suresh Sharma
Suresh Sharma, som fremdeles er rektor
ved KU, fikk som ung og lovende student
anledning til å ta et doktorgradsstudium
i England. Han kom tilbake til Nepal på
slutten av 1960-tallet med en doktorgrad i
organisk kjemi. Han ble snart fanget opp av
Regjeringen og Kongen og satt til å lede en
nepalsk utdanningskommisjon som skulle

trekke opp planene for utdanning i Nepal
fra folkeskole til universitet. Denne planen
var ferdig på 1970-tallet. Etter det ble han
satt til å lede lærerutdanningen til den
praktiske tekniker- og ingeniørutdanningen
som eksisterte på den tiden.
Det var som en del av ledelsen for gjennomføringen av de planene han hadde stått
i spissen for å utarbeide at Suresh Sharma
for alvor ble alarmert over den oppgave Nepal sto overfor på utdanningssektoren. Han
fant politisk vilje til at landet skulle få flere
elever, studenter og lærere og tilsvarende
flere skoler og universiteter. Men ingen
var av hva som skulle være formålet med
utdanningen. Han fant ikke gehør for at det
måtte bygges opp en kompetanse i utdanningssektoren som fremmet ambisjonene
en hadde om utviklingen av landet.
Jeg siterer dr. Sharma etter hukommelsen: ”Her i Nepal mener man at det viktigste
ved en universitetsutdanning er å oppnå
en grad som gir en tittel og et kontor. Hva
du har lært og hva det kan brukes til er det
få som er interessert i. Det du har lært bør
du helst holde for deg selv. At du kan bruke
kunnskapen i jobben og at du bare fortjener
mer lønn enn andre fordi din kompetanse
gjør at du kan prestere mer enn andre, er
en fremmed tanke”.

Etablerte sitt eget
Med den sentrale stillingen han hadde kan
en kanskje tro at dr Sharma ville være i
stand til å reformere systemet. Det ga han
til sist opp og valgte i stedet den omstendelige veien å etablere sitt eget universitet
sammen med Sitaram Adhkary og Badra
Man Thuladar, for der å kunne demonstrere
sine prinsipper.
For å komme i gang benyttet de seg av

den rettighet som et offentlig anerkjent universitet har i Nepal: De leide eksamensrett
av det nasjonale ”Tribhuvan University”
og startet opp Kathmandu Valley Campus
i 1985 med en toårig utdanning innenfor
”Intermediate Science ”, noe som i Norge
hører den videregående skole til, men som
i Nepal like til det siste har hatt sin plass
i universitetssystemet. Med dette tiltaket
ville de demonstrere hvordan en kvalitetsutdanning skulle bygges opp og at det var
mulig å rekruttere studenter selv om disse
måtte betale skolepenger.

ing av byggingen med midler fra nepalske
og japanske forretningsfolk og fra svensk
utviklingshjelp.

til å komme i gang med ingeniørutdanningen.

Offentlig anerkjennelse

Skulle Tibetmisjonen inn i dette?

Etter seks års vellykket virksomhet lyktes
det i 1991 å få offentlig anerkjennelse og
det nepalske parlamentet vedtok en egen
universitetslov for Kathmandu University,
videreføringen av Kathmandu Valley Campus. 1991 regnes da også som fødselsåret
for KU. Gründerne kunne fra da av forme
sitt universitet etter egne visjoner.

Min oppgave var å vurdere om det var
fornuftig for Tibetmisjonen å støtte opp
byggingen av en ingeniør- og naturvitenskapelige utdanning der og samtidig være
rådgiver for hvordan dette skulle gjøres. En
masterutdanning i ”Business Administration” var allerede planlagt å starte høsten
1993 som den første utdanning på universitetsnivå.
Det ble to intense uker hvor jeg etter
beste evne fikk en oversikt over hvilken
bakgrunn nye studenter ville ha, hva slags
arbeid studentene kunne få etter utdanningen og hvilke andre tilsvarende utdanninger
som eksisterte. I en intens dialog med
gründerne og på bakgrunn av egen erfaring
kom vi fram til en overordnet plan for et
fireårig Bachelor-program i Science og Engineering, der vi også sammen formulerte
de målsettinger universitetet skulle ha.
Planen dannet grunnlag for en søknad
til Norad gjennom Bistandsnemda (Nå:
Digni). Den ble sendt inn sommeren 1993
og allerede samme høst var den innvilget.
Prosjektet ble støttet med til sammen 16
lærerår og nødvendig vitenskapelig utstyr

For meg var dette begynnelsen på utallige
besøk til Kathmandu og Dhulikhel for å
følge opp utviklingen i de første kritiske
årene. Det var en stor dag da det første kullet var uteksaminert i 1998 og fikk utlevert
sine vitnesbyrd. Nær 2.000 ingeniører er til
nå uteksaminert fra KU. At prosjektet lyktes skyldes i første rekke de tre gründerne
med Suresh Sharma i spissen. De hadde en
usvikelig tro på at utdanning av folk med
den rette holdning og relevant kompetanse
er den eneste vegen om Nepal skal komme
ut av fattigdommen. Kritisk viktig har også
innsatsen til et stort antall norske lærere
og en stab av unge nepalere vært. Med sin
erfaring fra KU og med videreutdanning
fra universiteter verden over, bygger unge
nepalere ved KU stadig opp universitetets
kompetanse. Samarbeid med andre universiteter har vært et viktig middel til å bygge
opp KU.
I dag er KU et mangfoldig universitet
og bygges stadig ut med nye fagfelter. Nå
er medisin også en viktig utdanningsgren.
Det er ett nett av samarbeidsrelasjoner
til universiteter verden over, bl.a. flere til
NTNU.

De viktigste elementer ved KU er:
• Det er knyttet til myndighetene ved at
Statsministeren er ”Chancellor” i KUs
senat,
• KU er selvfinansierende og dermed
uavhengig av staten. Investeringer og
utvikling søkes finansiert med sponsormidler, mens driftsutgifter dekkes av
studieavgifter fra studentene.
Status da jeg besøkte besøkte Kathmandu for første gang våren 1993, var at dette
var på plass. KUs ledelse hadde ervervet
seg en vakker tomt som egnet seg til en
universitetscampus ved den lille byen Dhulikel, 25 km øst for Kathmandu. De hadde
planene klare, tegninger for bygninger med
en samlet flate på 5.000 kvm og finansier-

2.000 ingeniører uteksaminert
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Velkommen til Birkeland 2021!

FORELØPIG PROGRAM, 29. JULI - 1. AUGUST
Torsdag 29. juli
11.30 -12.30
12.30 – 17.00
10.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19:30 – 21:30
19.30 – 20.00
20.00 – 21.30
21.45

Fredag 30. juli
08.00 - 08.30
08.30 - 09.25
09.30 - 11.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.20
10.20 - 11.30

H

imalPartner ønsker velkommen til sommerstevne med
landsmøte i Birkeland. Vi gleder oss til et nært og inklude
rende fellesskap rundt temaet “Når jeg ser din himmel”.
2021 er et år med store og viktige endringer i HimalPartner. Det
blir også en fin anledning til å endelig samles etter diverse digitale
samlinger i 2020.

Misjon og Miljø
HimalPartner er en misjonsorganisasjon, og har som målsetning

å «bringe evangeliet til tibetanere, nepalere og andre folk rundt
Himalaya». Samtidig har mye av det konkrete arbeidet vårt gått ut
på å gjøre praktiske, konkrete endringer som gir mennesker bedre
livsvilkår og livskvalitet.
I hvilken grad er miljø og forvalteransvar relevant for misjons
arbeid, sett i lys av Bibelen, dagens situasjon i verden, og Himal
Partners arbeid og historie?

Vi ønsker samtidig velkommen til:

HIMALPARTNERS LANDSMØTE 2021
Hvert annet år holder HimalPartner sitt landsmøte. Som medlem
inviteres du til å bruke din demokratiske rett og myndighet.
Det blir gjennomgang av økonomi - og aktivitetsrapporter,
strategisk drøfting av arbeidet, valg av styremedlemmer, og mye
mer. Formell innkalling med landsmøtedokumenter blir sendt ut
til medlemmene.
Landsmøtet skulle etter planen avholdes sommeren 2020, men
ble utsatt et år grunnet pandemien.

11.30 - 12.30
13.00
18.00 - 19.00
19.30 - 21.30
19.30 - 20.00
20.00 - 21.30
21.40
22:15

Lørdag 31. juli
08:00 - 08:30
08.30 - 09.25
09.30 - 11.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.20
10.20 - 11.30

11.30 - 12.30
12.45 – 14.30
15.00
18.00 - 19.00
19.30 - 21.30
19.30 - 20.00
20.00 - 21.30
22.00

Søndag 1. august
08.30 - 09.30
11.00
13.00
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ALLE, ALLE VIL VI HA MED!
Lunsj
Landsmøte
Innkvartering
Middag
Kveldssamling
"Alle-sammen"-møte
Kveldsmøte
Kveldskos og prat

Morgenbønn
Frokost
Formiddagssamling
"Alle-sammen"-møte
Lovsang
Bibeltime
Barnas misjonstime
Lunsj
Seminar og utflukt
Middag
Kveldssamling
"Alle-sammen"-møte
Kveldsmøte
Kaffe og kake
Nattjazz

Barneaktiviteter

Sommerstevnet er et sted der
barna trives. Vi vil ha med alle!
Barna har sin egen leir i leiren. Det
blir aktiviteter, utflukter og fokus på
misjon og bibel hver dag.

“Alle-sammen”-møter

Tore Thomassen kommer og holder
“alle-sammen”-møter dette året!
Vi gleder oss veldig til å ta ham
imot. På «Alle-sammen»-møtene
møtes vi alle hver eneste kveld.
Dette skaper samhold på tvers av
generasjonene.

Forkantleir

Før og under sommerstevnet blir
det forkantleir for ungdom. Forkantleiren starter allerede mandag
26. juli. Det blir ei uke med fokus på
Jesus og misjon, full av aktiviteter,
bading, lek og moro. Vi skal kose
oss masse!

For påmelding:

Send e-post:
post@himalpartner.no
Du kan også ringe oss på
telefon 22 76 90 10
Eller rett og slett sende et koselig
brev til:
HimalPartner, Postboks 6646,
St. Olavs plass, 0129 Oslo

Priser:

Stevneavgift: 700 per voksen
Overnatting:
Døgnpris i dobbeltrom: 800 kr per
person
Døgnpris i enkeltrom: 900 kr
Barn mellom 5 og 12 år: halv pris
Barn under 5 år: gratis
Dagspass: 500 kr
Sommerstevnet arrangeres på
Sørlandet Folkehøyskole, som har
følgende adresse:
Folkehøgskoleveien 30
4760 Birkeland

Morgenbønn
Frokost
Formiddagssamling
"Alle-sammen"-møte
Misjonsinfo og lovsang
Bibeltime
Barnas misjonstime
Lunsj
Seminar
Himalaya-torg
Festmiddag
Kveldssamling
"Alle-sammen"-møte
Kveldsmøte
Fotballkamp

Frokost
Fellesgudstjeneste
Lunsj
Avreise
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UTRYDD FATTIGDOM!
Å utrydde fattigdom er det fyrste av FNs 17 berekraftsmål. Himal
Partner har valt næring som eitt av sine satsningsområde basert på
historie som yrkesmisjon og i Hans Nielsen Hauge sin ånd.
Korleis praktiserer HimalPartner og Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp
(SHS) sitt næringsengasjement? Kva skiljer desse to einingane frå
kvarandre? Og korleis ser SHS ut i lys av 2021?
Tekst: Silje Gunlaug Yun Eng, leder for Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS)

S

ist haust var det gode strategiprosessar
knytta opp mot næring både for HimalPartner og Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp
(SHS). Målet er likt for begge einingane; å
redusere fattigdom ved å vere eitt reiskap
for Guds kjærleik i Himalaya.
Kva som skiljer desse to einingane, er
premissane for kva slags prosjekt ein engasjerer seg i. SHS investerar berre i prosjekt
der ein kan forvente økonomisk avkastning,
HimalPartner derimot, kan gå inn med rein
prosjektstøtte for å bistå folk i å skaffe seg
eitt levebrød.

Levebrødstrategi
HimalPartner har utarbeidd sin eigen

«Levebrødstrategi». HimalPartners arbeid
med fattigdomsreduksjon handlar om å
gjera det mogeleg for folk å forsørgje seg
sjølve og sine familiar. Dette gjer dei ved
å hjelpe vanskelegstilt ungdom til å skaffe
seg yrkesretta opplæring eller utdanning,
og ved å kople dei til arbeidsgjevarar som
t.d. gjennom prosjektpartnarane Butwal
Technical Institute (BTI) og Christian Action (CA). (Sjå prosjektkatalogen for meir
informasjon).

Eigarskap
Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) vart
stifta av HimalPartner i 1997. SHS er mest
kjent for sitt eigarskap i bedriftene som

vart etablert under vannkrafteventyret i
Nepal på 1960 og -70talet. SHS er framleis
i all hovudsak operativ i Nepal gjennom
sine tre dotterselskap. IKN Industrial AS
har eigarskap i Nepals største mekaniske
bedrift, Nepal Hydro and Electric (NHE),
med drøyt 200 arbeidsplassar. IKN Nepal
AS har selt seg ut av vannkraftselskapet
Butwal Power Company (BPC) og kan
potensielt gå inn i nye prosjekt relatert til
vannkraftsektoren. Small Entrepreneur
Support Initiative (SESI) har som formål å
gje lån til entreprenører i Nepal.
Brubyggjar, kontaktpunkt og katalysator
SHS fungerar som brubyggjar, kontaktpunkt og katalysator mellom behov i

Himalaya-regionen og ressursar nasjonalt
og internasjonalt. Difor er slagordet: «Redusere gapet mellom behov for ressursar
og tilgjengelege ressursar» (´Bridging the
gap´). SHS definerer dette “gapet” som
mangel på tilgjengeleg kapital, teknologi,
kompetanse, internasjonalt nettverk og
marknad
No vert ein ny strategi for SHS ferdigstilt.
I inneverande periode skal SHS primært
investere i entreprenørskap og fornybar
energi. Etablering og drift av kommersielle
fag-/høgskular eller helseinstitusjoner kan
vurderast i neste periode, altså etter 2022.
Endring i vedtektene gjer at SHS kan investere i Kina òg.

Berekraft
SHSs fundamentale tanke om berekraft
gjennomsyrar alt. Kvart prosjekt ein har
eigarskap i, skal kunne driftast vidare utan
støtte frå SHS og på lengre sikt bli lokalt
bærekraftig.
Avkastning og profitt skal reinvesterast
i nye tiltak som skapar nye arbeidsplassar.
På denne måten vil gåver og kapital ikkje
verta forringa i verdi, snarare tvert i mot.

Dette er ein god måte å forvalte talentane
på! Med berekraft er det ikkje berre profitt
som vert målt, men òg i høve til dei andre
berekraftsmåla, som tilgong til rein energi,
anstendig arbeid og likestilling mellom
kjønna.
Våre lojale samarbeidspartnarar i Nepal
er essensielle for vår drift. Nokre av desse
er inspirert av Odd Hoftun og har valt å
jobbe med oss, framfor å søkje betre betala
jobbar.
Utan dei kompetente frivillige i Norge,
som over ein lengre periode har lagt ned
beundringsverdig mykje arbeid i styrer for
våre bedrifter, ville ikkje SHS-familien vore
i stand til å kunne utrette noko. Det ligg
utallige med kveldstimar og hardt arbeid
bak for å skape sysselsetting i Nepal.

Stadig utvikling
Det er ei tid for alt og Himalaya-regionen
er i stadig utvikling. SHS skal sondere
potensielle nye prosjekt og korleis me
skal organiseriere oss i både Himalaya og
Noreg. Det har kome spennande forslag til
potensielle nye samarbeidsprosjekt som til
eksempel innan hydrogen, produksjon av

ny francis turbin eller solenergi. Kva som vil
vera riktig for SHS å gå inn i, vil tida vise.
Utviklingsektoren ligg tiår bak med omsyn
til digitalisering og bruk av teknologiske
verktøy. Implementering av dette kan føre
til kvantesprang i bistanden og bidra til å
korte ned den økonomiske nedgongstida
som følgje av pandemien.

Sør-sør samarbeid
Ein bør òg sjå til meir sør-sør samarbeid. Mykje av innovasjon og teknologisk
utvikling skjer i Asia. ILO Nepal (International Labour Organization) har estimert
at om lag 1,6 til 2 millioner kan stå i fare
for å anten missa jobben eller måtte gå ned
i løn eller antal arbeidstimar som følgje av
pandemien. I tillegg har 97.1 prosent av
dei ca 3 millionane av arbeidsmigrantane
vendt heim att til Nepal. Dei har mista sitt
levebrød og er på jakt etter ein jobb.
SHS vil halde fram med å speida etter talentar og bedrifter ein kan satse på. Talentar
som vil skape arbeidsplassar for seg sjølv og
andre, og med det bidra til utvikling og tru
på framtida.

EN HJELPENDE HÅND!
Kjære Frida!
Tusen takk for at du ville hjelpe kvinner i
Nepal! Så flott at du har brukt sommeren
til å bidra for de fattige. Håper flere ser hva
du har gjort, slik at de kan bli inspirert til å
gjøre det samme. Du viser at alle kan gjøre
en forskjell for de som sliter.
Alle vi på hovedkontoret heier på deg!

Om innsamlingen:
Frida Steinbru Ørjasæter er 7 år og går i
2. klasse på Vinjar skole i Suldal. Sammen
med familien er hun medlem av Suldal
menighet, og der har hun hørt om arbeidet
HimalPartner gjør i Nepal. Våren og som-
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meren 2020 ville hun derfor gjøre noe for
de som ikke har det så bra. Valget gikk
til prosjektet Koshish, et mental helseprosjekt i hovedstaden Kathmandu. Da
hun hørte om transitthjemmet Koshish
driver, som går ut på å hjelpe kvinner som
på grunn av psykiske lidelser har havnet på
gata, fikk hun lyst til å støtte nettopp dette
prosjektet.
Frida valgte da å selge poteter til inntekt
for kvinnene. Hun var aktiv og hjalp til
både med å sette potetene, stelle plantene
og vanne. Til høsten var hun med på
innhøsting og sortering.

Bilder fra sommerens prosjekt. Bestefar Olav E. Nerheim er også avbildet.
NR.1 2021
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"Smoke and
mirrors" av Kolab
Arkitekter og
Fredrik Berberg
(2017)

sjøluften selv om den til tider kan bli litt vel
stri.
Med våre høyhælede støvletter forsøker
vi å holde balansen ned langs en smal og
delvis isete grusvei. Vi er ikke akkurat
skodd for tur denne dagen.

Lett for å bli kjent med nye
JIL
LA
KS

ELS

L
JIL

AKS

ELSEN

EN

Balansepunktet

- Det viktigste vi kan gjøre som kristne er å vise våre omgivelser at vi kan bety
noe for andre. Ja, for hva gjorde Jesus? Han lukket seg i alle fall ikke inne!
Jill Akselsen, den nye styrelederen i Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp Nepal (SHS),
har mye mer på hjertet enn bare investering og profitt.

Jill ble født i Finnmark og tilbrakte sine
barneår i Leikanger i Sogn og Fjordane før
hun som 12-åring flyttet til Kristiansand.
- Jeg var innstilt på bli kjent med noen
raskt hver gang jeg kom til et nytt sted.
Mens andre barn som flytter ofte reagerer
med å ikke ville bli kjent med nye fordi de
er redde for å miste vennene sine igjen,
hadde nok jeg motsatt reaksjon. Det var
nesten så jeg fikk dårlig tid da jeg kom til et
nytt sted.
Den store kjærligheten traff hun allerede
på gymnaset, da hun og ektemannen
Jostein gikk på Kristiansand Katedralskole.
I 1991 de giftet seg, 22 år gamle, i Randesund kirke, en bydel øst i Kristiansand. Paret
bodde i Oslo fram til 2003. Da var det godt
å komme "hjem". I mellomtiden hadde de

fått barna Daniel (nå 18 år) og Carl (nå 21
år). Guttene er adoptert fra Filippinene.

Mange perspektiver
- Å adoptere barn er en like egoistisk handling som å få biologiske barn, og på ingen
måte en god gjerning. Likevel tenker jeg at
det har vært en gave å få muligheten til å ta
vare på et barn som trenger foreldre.
Hun tenker seg om et øyeblikk før hun
fortsetter.
- Likevel innrømmer jeg at det også er litt
vondt å tenke på at noen måtte gi barna fra

seg. Det kan ikke ha vært enkelt.
Å være adoptivforeldre har også gitt
henne og ektemannen det hun kaller en
«tilleggsgave». De ble både kjent med og
glad i en annen kultur.
- Vi valgte å adoptere barna fra Filippinene fordi de har en mer individorientert
oppdragelse av barn enn i andre asiatiske
land. Det syntes vi passet best med vår
vestlige, kristne kultur.

Svært iøyenfallende forskjeller
- Hvis jeg sammenligner Manila, hoved-

TEKST OG FOTO: LINE KONSTALI

P

å frivillig basis bidrar hun med sin
kompetanse til å skape arbeidsplasser
som skal løfte folk ut av fattigdom. I spennet mellom "hardcore business" og nestekjærlighet har hun funnet et balansepunkt.
Det er her hun trives best.
Til daglig jobber Jill Akselsen som administrerende direktør hos J.B. Ugland Eiendom AS. Selskapet som ifølge nettsiden har
en bevisst strategi: «fokus på bærekraftig
utvikling av sentrale eiendommer, by – og
knutepunktutvikling, kombinert med et
ønske om å bidra til utvikling i landsdelen.»
Jeg sitter på det tradisjonsrike bakeriet
«Edgars», som ligger i Markens gate i
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Kristiansand. Utenfor blåser det kraftig
og regnet strømmer ned. Snart skal jeg
møte Jill på stasjonen før vi tar turen til
høydepunktet på Odderøya. Derfra skal vi
ta spaserturen ned til Kilden kulturbygg,
som ligger tettere på bykjernen. Mens jeg
sitter og gomler på en rosinbolle ser jeg den
kraftige vinden ta tak i folks paraplyer og
frakker utenfor vindusruten.

Når det stormer
På toppen av Odderøya blåser det kraftig.
Havet er så stridig at vi til og med fra et av
Kristiansands høyeste punkt, kan se bølgene som får skipene til å gynge. Himmelen

er grå, men noen solstråler trenger likevel
trassig igjennom skylaget like ved kaia der
Color Line ligger for havn.
- Er du en som trives i stormen? spør jeg
spøkefullt mens jeg forsøker å ta bilde av Jill
uten at vinden ødelegger for mye. Hun ler
først, men tenker seg litt om. - Ja, faktisk!
Hun peker mot Flekkerøya og sier at her
kommer mannen hennes sin familie fra.
Videre ser vi langt ut mot Skagerrak. Mellom oss og Danmark er det store havet. Det
er her hun føler seg mest hjemme. Jenta
som flyttet flere ganger under oppveksten,
og som store deler av sitt voksne liv bodde
i Oslo. Hun trives også godt med den friske

Ruiner fra okkupasjonstiden, 1940-1945.

Historien om okkupasjonstiden bevart for ettertiden. Odderøya tilbyr guidede turer for skoler og barnehager.
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staden i Filippinene, med Nepals hovedstad
Kathmandu, er forskjellene mer synlige i
Manila. Det er svært iøyenfallende forskjeller mellom fattige og rike og det kan virke
sjokkerende å være vitne til. I ett område
kan det være høye skyskrapere og vellykkede business-folk. I et annet område er det
slum, fattigdom og nød. I Kathmandu er
mitt inntrykk at går det mer inn i hverandre, hvis du skjønner hva jeg mener.

Byutvikling og profitt
Vi har nå beveget oss nedover grusveien
og er nesten ved veis ende, ved Kilden
kulturhus. Brått skifter vi samtaleemne. I
området vi nå befinner oss bygger firmaet
hun jobber for, J.B. Ugland Eiendom AS,
boliger i Kanalbyen. Med entusiasme peker
hun på både kornsiloer som skal bli nytt
kunstmuseum, kommunens kulturskole
som er under oppbygging og ikke minst
Kilden teater- og konserthus.
- Vi er blant hovedsponsorene her, sier
hun stolt. - Til tider kan det bli et litt vel
ensartet og profittfokusert i det miljøet
jeg jobber i. Det gir meg en større mening
å arbeide dersom jeg også kan bidra til å
støtte mer myke verdier i vårt lokalområde.
Nå begynner faktisk Kristiansand å bli en
mye mer spennende by enn det jeg vokste
opp i! Byen er mer enn Julius, vakre sandstrender og konservative bedehus, sier hun
spøkefullt.

«En rød tråd»

Litt info om Jill
• Født i Hammerfest 25. mars 1969
• Oppvokst på Masfjordnes,
i Leikanger og Kristiansand
• Gift, 2 barn
• Adm dir i J.B. Ugland Eiendom
• Liker å være i naturen, trene, være
sammen med venner og familie,
og å strikke
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Jill er åpenbart en mangfoldig person og
igjen kommer vi tilbake temaet «balanse».
Mens vi spaserer på bryggen og ser utover
havets bølgeskvulp fortsetter hun å fortelle
om hvor viktig det er å tenke balansert.
- Skal man ha livskraftige lokalsamfunn,
enten man bor i Norge eller Nepal, så må
man faktisk klare å tenke både rasjonelt og
økonomisk, samtidig "mykt" og humanistisk.
- Det er derfor jeg liker HimalPartner så
godt, sier hun kontant. - Det er noe med
det spennet mellom vannkraft, industri
og de historiske linjene fra Odd Hoftuns
tid på den ene siden, og mental helse og
omsorg for de aller svakeste i andre enden
av skalaen. På merkelig vis henger alt dette
sammen. Det er liksom en rød tråd gjennom alt.
«Den røde tråden», eller forbindelsen, har også preget hennes engasjement
tidligere. Hun er utdannet jurist og har
advokatbevilling. I den forbindelse har hun
arbeidet både i departement, kommune
og ulike firmaer. I tillegg har hun arbeidet
frivillig for Kirkens bymisjon, med noe man

kaller «Gatejuristen.» Det frivillige arbeidet
gikk ut på å gi juridisk bistand til rusmisbrukere på gaten. Hun fant etter hvert ut
at det var forretningsjusen hun trivdes
best med i jobbsammenheng. Den sosiale
biten ønsket hun i større grad å knytte til
frivilligheten. - Jeg følte faktisk jeg fikk gjort
mer for saken på denne måten. Jeg tror
ikke jeg hadde orket å være i Gatejuristen
dersom jeg også arbeidet med noe lignende
på dagtid.

Nielsen Hauges fotspor, altså å tilby folk
jobb, er ikke det viktig i seg selv? Den beste
måten å vise at vi er kristne på er gjennom
de gode gjerningene. Uten disse vil ikke
misjonsarbeidet bære frukt.
- Lignelsen om såmannen er ett av de
avsnittene jeg liker best i Bibelen. Jeg har
vært i flere menigheter og har også litt ulike
erfaringer med de forskjellige, men en ting
jeg merket da jeg var aktiv i Opsal me-

nighet i Oslo, var den lokale forankringen
de hadde der. De var rett og slett gode på å
vise at Kirken betydde noe for lokalmiljøet.
Det er rett og slett trist å se det motsatte:
menigheter og kristne som lukker seg og
fremstår fordømmende overfor omgivelsene sine. Det blir rett og slett ikke riktig
for meg!
Praten om menigheter og inkludering
blir det siste temaet vi har tid til før vi

skiller lag. Tiden gikk raskere enn noen
av oss hadde fulgt med på, så når vi høflig
blir bedt om å gå fordi det er stengetid, er
definitivt intervjuet over.

Næring og misjon: Haugianismen
Vi går inn på kafèen i tilknytning til Kilden.
Etter å ha tatt en selfie i trappen setter vi
oss ned med hver vår kaffekopp. Skyene har
løst seg mer opp enn da vi var på toppen av
Odderøya og solstrålene skinner gjennom
vindusruten.
Praten går videre om Nepal, Stiftelsen og
arbeid til alle. Detter tydelig noe Jill bryr
seg mye om. Hun ble kjent med HimalPartner gjennom Heidi Westborg Steel da hun
var generalsekretær og startet sitt engasjement i styret til daværende HimalPartner
Holding i 2015. Et besøk på yrkesskolen i
Butwal og kraftverket xx i Nepal 2017 ga
henne mye energi og pågangsmot.
- Jeg skulle være med og fasilitere et
lederseminar og fikk samtidig en større
forståelse for HimalPartners arbeid i dette
området. På reisen var vi også i hovedstaden Katmandu, der jeg ble kjent med
mental helse-prosjektene. Det minnet meg
egentlig litt om Kirkens bymisjon i Nepalsk
kontekst. Arbeid til alle og god mental
helse henger jo sammen. Selv om mitt
engasjement i SHS i stor grad opererer på
et faglig nivå, så ligger det der i bakhodet;
vi gjør dette for å løfte folk ut av fattigdom!
Vi driver ikke business for profittmaksimerings skyld, og vi skal ikke øke noens
formue. Vi skal rett og slett investere i menneskers muligheter.

Såmannsfortellingen
Hun er opptatt av at misjonsorganisasjonene i større grad bør være tydelige på
hvorfor næring er viktig. - Å gå i Hans

Odderøya i Kristiansand
En tidligere marinebase som nå er det
friareal. Her finner du merkede stier,
gamle kanonstillinger, små strender,
lange svaberg og fantastisk utsikt mot
hav og by. Odderøya i Kristiansand er
et sentrumsnært friluftsområde med
koselige kafeer, gallerier og ikke minst
merkede turstier. En spasertur på
Odderøya er ca. 3 km lang og går på
merkede idylliske stier med fantastisk
utsikt over østre havn, Christiansholm
Festning (1672) og båthavnene. 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 samler
samtidig inn penger til HimalPartner.
Send en e-post til
line.konstali@himalpartner.no hvis du
har lyst til å bidra i vår turdugnad.
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Vi ønsker dere velkommen til
vintersamling på Gardermoen!
På samlingen vil du få siste nytt fra Nepal og tibetanske områder
i Kina. Det er også behov for din deltagelse i forbindelse med
gruppe-workshop på lørdagen og samtaler på søndagen.
På hotellet er det gode rutiner for smittevern. Vi oppfordrer
derfor til fysisk oppmøte for felleskapets skyld, men det er mulig
å delta digitalt også. Vi vil 18. februar ta en endelig beslutning på
om vintersamlingen skal gjennomføres fysisk som planlagt. Det er
en risiko for at samlingen blir avlyst, og vi anbefaler derfor å kjøpe
billetter som kan avbestilles.
Hjertelig velkommen skal du være!

•
Be om at våre partnere, i begge land, skal komme tilbake til det viktige arbeidet som
ble satt på pause i 2020.
•
For utsendinger med særlig ansvar for det tibetanske området i Kina, Randal og
Solveig Frivold. For barna Ruben, Mikael og David. Familien er bosatt i Thailand.
•
For Ellen og Calle Wahlström, utsendinger i Nepal fram til oktober 2020. De jobber for
HimalPartner ut februar 2021.

PÅMELDING INNEN 17. FEBRUAR TIL
post@himalpartner.no

•
Vi ber om at folk i de tibetanske områder av Kina skal komme til tro på Jesus. Vi ber
for menigheter og at de skal være sunne, ekte og gode fellesskap.

PROGRAM:

•
Vi ber for de kristne i Nepal som i våre dager møter økt forfølgelse for

LØRDAG

14.00
14.30

Vi starter med lunsj. Lunsjen avsluttes 12.30.
Situasjonsrapport fra «misjonsmarken»
Siste nytt fra Nepal og det tibetanske området i Kina
Pause. Kaffe, te, mingling.
Gruppearbeid

I år skal vi ha gruppe-workshop innenfor følgende tema:

1. Bedriftsstøtte: En kreativ brainstorming under en viss
struktur og med basis i realistiske forslag. Hvordan få til
en god bedriftsgivertjeneste i HimalPartner? I forkant av
brainstormingen skal selve opplegget være klart, nå skal
vi drøfte spredningen. Kartlegge nettverket som finnes i
organisasjonen. Martin Vestøl vil være gruppeleder. Fra staben
kommer Silje Eng.
2. Ungdomstur og ungdom på sommerstevne. Giving Tuesday:
Ungdomstur 2022 skal bli storsatsning. Vi forsøker å få med
oss de som allerede har vist sin interesse for turen. Vi bør tenke
helhetlig. Sommerstevne 2021 og Giving Tuesday 2021 er også
en del av vårt ungdomsarbeid. Hvordan skape sammenheng
og dra synergieffekt av dette? Oddny Aspenes vil være
gruppeleder. Hun deltar digitalt. Fra staben kommer Ingunn
Røse Høybråten.
3. Inkluderingsgudstjeneste. Gudstjenesteverksted: Under ledelse
av inkluderingsprest Elisabeth Kristiansen skal vi lage liturgi
for to gudstjenester, med fokus på ABBS-prosjektet i Nepal.
Den ene av de to skal være tilrettelagt funksjonshemmede. Fra
staben kommer Eli Bolkesjø Williams.
4. Kristne nepalere: Det bor flere kristne nepalere i Norge. På
hvilken måte kan disse være en ressurs for SMM-arbeidet? Og
hvordan kan HimalPartner være en ressurs for Den Norske
Kirke og integreringsarbeid? Vi har allerede arrangert
samling på ZOOM og vi har kontakt med Oslo
Nepali Church. Hvordan kan vi også få med
oss alle på de tradisjonelle, norske samlingene
til HimalPartner? Ledes av representant fra
Oslo Nepali Church. Fra staben kommer Line
Konstali.
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At vaksinen mot COVID 19 skal nå ut til de fattige i Himalayaregionen.
•
At pandemirammede i Himalayaregionen skal få hjelp

13. mars - 14. mars 2021

11.30
13.00

VI TAKKER OG
BER FOR…

5. Digitale samlinger: År 2020 arrangerte
vi flere digitale samlinger på ZOOM.
Samlingene har vært temabaserte,
trosbaserte og i et tilfelle også i form av
digitalt lotteri. Hva har fungert og hva
har ikke fungert? Finnes det noen flere
muligheter vi ikke har forsøkt? Hvordan
kan de digitale løsningene være et viktig
supplement i forbindelse med den årlige
inspirasjonssamlingen? Kan digitale løsninger
også føre til at vi kan ha samlinger flere steder i
landet, og at vi kan få til kombinasjoner mellom
fysiske og digitale møter? Hva med utvalgene? Kan flere møter
gjøres digitalt? Ledes av Svein Arne Lindø.
Fra staben kommer Tor Kristian Birkeland.
Send e-post til
Line Konstali angående hvilken gruppe du vil delta på:
line.konstali@himalpartner.no
18.00
20.00

Middag
Avslutning

SØNDAG

Programmet er enda ikke tidfestet, men vi skal gjøre
følgende på søndagen:
• Samtale om HimalPartners formål og tjeneste
• Gudstjeneste
• Lunsj
• Avreise
NOK1800 Inkludert i prisen er mat og overnatting
NOK 900 For dagsbesøk. Inkludert i prisen er lunsj og middag
på lørdag.
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West

sin tro. Vi ber for menighetenes ledere, at de skal vokse og modnes
i sitt lederskap og undervisning, samt at evangeliet skal ha
fortsatt framgang til tross for at pandemien har satt
begrensninger for sosiale kontakter.

Arrangementskalender
Digital inkluderingsgudstjeneste med Innsamling: Et samarbeid med Inkluderingsprest
på Romerike; Elisabeth Andreassen og Misjonsalliansen. Fokuset fra HimalPartners side
vil være ABBS i Nepal. Mer informasjon om dette kommer, men gudstjenesten vil være en
gang i mars måned.
Haugejubileum: I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Vi anbefaler 1. maigudstjeneste med haugianisme og Nepals vannkrafteventyr som fokus. På HimalPartners
nettside kan du laste ned Power Point-presentasjon.
Sommerstevnet 2021: Starter (muligens) med Himalayatorg tirsdag 27. juli
og avslutter med gudstjeneste søndag 1. august. Sommerstevnet vil arrangeres på Birkeland i Vest Agder.
”Håp-renn” på Ål skisenter 27. og 28. mars. I slalombakken skal det samles inn penger til
unge i Himalaya.
Meld inn arrangement til post@himalpartner.no. Følg med på kalender på himalpartner.no.
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Besøk oss på vår nye hjemmeside:
www.himalayareiser.no

Namastè reiseblogg

REISEKALENDER

Opplev Nepal!
Er du klar for et eventyr?
Dagsprogram &
påmelding
www.himalayareiser.no
post@himalayareiser.no
Oddny Aspenes tlf: 98234511
Bjørn Ødegaard tlf: 47016601

Ungdomstur
Påsken 2022
9. - 18. april

Pris:
19 900 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

PLANLAGTE TURER AV HIMALAYAREISER.
September 2021 (Dato kommer seinere) Mission Possible til Troms.
Reiseledere: Inger Gravem og Oddny Aspenes
17. – 29. okt. 2021. Opplevelsestur til Nepal.
Reiseleder: Oddny Aspenes
Pris: 24.900,- Avreise fra Bergen
9.- 18. april 2022
Påsketur for ungdom til Nepal.
Reiseleder: Bjørn Ødegaard
Pris: 19.900,- Avreise fra Oslo

TILBAKEBLIKK OG FRAMOVERBLIKK.
Året 2020 ble et katastrofeår for turistnæringen. Alle planlagte turer ble avlyst. Det samme gjelder våren 2021. Men vi gir ikke opp
håpet om å få reise igjen. Også våre venner i
Nepal og Kina lengter etter å få oss på besøk.
Lang erfaring bekrefter at besøk til Nepal og
Kina forsterker interessen og engasjementet
for misjonsarbeidet. Derfor satser vi spesielt
på å få med oss ungdommen på «studie- og
vennskapstur» til Nepal påsken 2022. Blir du
med oss for å rekruttere?
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

