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STYRELEDER

Reidun Haugen Dalseth er 66 år og bosatt i Herand i
Hardanger. Hun er utdannet sykepleier og adjunkt.
Hun var utsending for Tibetmisjonen / HimalPartner
fra 1989 til 2014, bosatt i Kina og Thailand. Hun
arbeidet i forskjellige prosjekter i tibetanske områder,
og var ellers engasjert i oppgaver gjennom ulike
internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Tilbake i
Norge har hun vert styreleder for Sykepleiernes
Misjonsring, styremedlem i Tent og elles bidratt med
mentortjeneste i ulike misjonsorganisasjoner. Hun var
utensendingenes representant i styret fra 2014-2016,
og vært ordinær styremedlem etter det.
På grunn av lang tjenestetid i organsiasjonen er hun
godt kjent både med historien, endringsprosesser i
den senere tid, og har et ønske om å bidra til at vi
fortsatt skal finne vår plass som organisasjon i Guds
misjon i Himalayaregionen.
STYREMEDLEMMER

Arnfinn Eng er 48 år gammel og regner seg som
Karmøyværing, men har bodd på Østlandet siden han
ble voksen. Egentlig er han født i Kenya av
misjonærforeldre og vokste opp der. Mange husker
ham fra hans tid som administrasjonsleder i
HimalPartner fra 2005 til 2008, som gjorde at han fikk
inngående kjennskap til vårt arbeid både ute og
hjemme. Etter det tok han teologisk utdannelse, han
har vært studiesjef på Menighetsfakultet og
sjømannsprest i seks år, og er nå kapellan i Ris
menighet i Oslo. Han sier at han har fulgt med på vårt
arbeid, og er glad for innsatsen som blir lagt ned for å
hjelpe underprivilegerte grupper i Himalaya-området.
«Som kristne medmennesker kan vi ikke lukke øynene
for den nøden mange i andre land lever i, mens vi selv
har overflod. Diakoni og misjon må gå hånd i hånd –
slik de alltid har gjort det i Himalpartners arbeid.»
Mari Kippenes er 20 år gammel og fra Nesodden.
Hun har bodd i Nepal i 2015-16 sammen med sine
foreldre Geir og Anne Kippenes og resten av familien
som var våre utsendinger der. I fjor gikk hun på
misjonslinjen til Gå Ut Senteret i Trondheim, og er i år
barne- og ungdomsarbeider i Nesodden Misjonskirke.
Samtidig er hun ettåring i HimalPartner, og student
ved Tjeneste og ledelse-linjen ved Gå Ut Senteret.

Jørn Lemvik er 66 år, og arbeider som strategisk rådgiver
for Mercy Ships. Han har bakgrunn som misjonær i
Etiopia, der han arbeidet i 12 år for Misjonssambandet,
Kirkens Nødhjelp og for lokale kirker. «Denne erfaringen
har jo gitt meg god erfaring med gleder og utfordringer i
misjonsarbeidet, noe jeg regner med vil være nyttig
dersom jeg skulle bli valgt inn i styret», skriver han. Etter
at han kom hjem til Norge ble han generalsekretær for
Digni, paraplyorganisasjonen som kanaliserer
bistandsmidler fra Norad til norsk misjon. Der fikk han
også kjennskap til HimalPartners arbeid i Nepal.
Lars Lien er 61 år og utdannet psykiater. Han har
tidligere jobbet i Verdens helseorganisasjon og Norad,
og vært opptatt av global mental helse, med
arbeidsoppdrag og forskningsprosjekt i flere
afrikanske land. For tiden er han leder av Norsk
Psykiatrisk Forening og professor i psykiatri ved
Universitet i Tromsø og samfunnsmedisin ved
Høgskolen i Innlandet. Han er engasjert i HimalPartner
gjennom gruppa for mental helse, og hatt flere
forskningsoppdrag i Nepal. Han var sist gang i Nepal
rett før covid-19-pandemien.

Solveig Abelone Midtgarden er fra Fyresdal i
Telemark, der hun arbeider i Barnevernsamarbeidet i
Vest-Telemark. Hun bodde først i Nepal fra 2001 til
2005 da hennes mann jobbet for Statkraft. I 2015 dro
de tilbake, og fra 2016 til 2018 var hun ansatt av
HimalPartner som landkoordinator for Nepal.

Grethe Raddum er 69 år, fra Toten og pensjonist. Hun
ble utdannet som sykepleier og diakon, men sier selv
at hun er bonde i hjertet. I 1979 ble hun sendt ut av
Santalmisjonen (senere Normisjon) for å arbeide i
Bhutan og seinere i Nepal. I 2000 kom hun hjem etter
å ha blitt ansatt som generalsekretær i HimalPartner
som da fortsatt het Tibetmisjonen. I 2009 sluttet hun,
og var deretter Asiasekretær i Areopagos fra 2011 til
hun ble pensjonist i 2019.

