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Line Konstali,
Kommunikasjonsleder

LEDER

Frykt ikke!
Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg 
ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg 
styrker deg og hjelper deg og holder deg 
oppe med min rettferds høyre hånd.
Slik står det skrevet i Jesaja 41:10-13

Jeg synes bibelverset er så fint å ta med 
seg i den tilværelsen vi er i akkurat nå. 
Frykt er definitivt noe som preger oss 
om dagen. Frykt for at partnerne våre 
skal bli syke. Frykt for at dette skal 
ramme prosjektene. Frykt for «indiske 
tilstander» i Nepal.

Det er neimen ikke enkelt å «ikke 
frykte» når man i skypesamtaler 
med Tulsa Sharma får høre om at 
alle barna på ABBS, dagsenteret for 
funksjonsnedsatte i Kathmandu, må 
være hjemme. Hjemme får de ikke de 
samme stimuli som de får på dagsenteret 
med sine fargerike vegger, lekerom og 
mulighet for sang og rytmeinstrumenter. 
Det er heller ikke lett å «ikke frykte» 
når vi hører om at yrkesskolen i Butwal 
nok en gang må stenge. Hva med de 
ansatte? Hva med lærlingene? Hva med 
fremtidige arbeidsplasser i nærområdet?

Frykten kan lamme oss. Vi risikerer 
å gi opp. Tenke at det ikke er mulig 
å hjelpe. Frykten får oss til å føle oss 
maktesløse. Vi står overfor en katastrofe 
som rammer et fattig land uten mulighet 
til å tilby mennesker det samme 
sikkerhetsnettet som vi har her i Norge. 
Et land som har et skjørt helsevesen. 
Folk vi er glade i risikerer liv og helse.

Likevel velger vi å ikke la frykten styre 
oss. Ved å innse at vi på ingen måte kan 
løse pandemiproblemet i sin helhet, 
ønsker vi å bidra med det lille vi kan. 
Frykt kan plutselig snus til empati, vilje 
til å hjelpe og omsorg for dem som 
bor langt fra oss. Kanskje kan nettopp 
frykten vår kanaliseres til å bli en 
ressurs?

Smittevernutstyr, hygieneartikler og 
oksygentanker fraktes i skrivende stund 
rundt omkring i Nepal takket være 
umiddelbar respons fra United Mission 
to Nepal (UMN). Misjonsorganisasjoner 
fra flere ulike land er med på dugnaden. 
Frykt ikke! Hjelp dine medmennesker! 
Bibelverset fikk en helt ny mening for 
meg nå.  l
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I år feirer vi at det er 250 år siden Hans 
Nilsen Hauge ble født. Mange vil ha en bit 
av han. Var ikke Hauge også feminist? 

Hauge rekrutterte kvinnelige predikanter 
og utpekte kvinner til åndelige og admin-
istrative lederposisjoner. Dette var radikalt 
i samtiden, og han ble sterkt kritisert for 
praksisen. Hauge utfordret likevel ikke 
patriarkalske strukturer og idelogier som 
forutsatte kvinnens underordning under 
mannen. Det lå dessuten en eskatolo-
gisk forståelse til grunn for hans radikale 
praksis. I det som i vekkelsesmiljøene ble 
forstått som «de siste tider» kunne kvinner 
brukes som forkynnere.

Haugebevegelsen kan slik sett sammen-
lignes med andre reform- og vekkelsesbev-
egelser i kirkehistorien. I innledende faser 
har kvinner sentrale roller som forkyn-
nere, teologiske polemikere, profetinner, 
skribenter og åndelige og administrative 
ledere. Når de bevegede tider setter seg, og 
bevegelsene etableres og institusjonaliseres, 
fortrenges kvinner fra lederskapet og gis 
funksjoner i et underordnet støtteapparat.  

I indre- og ytremisjonsbevegelsene, som 
fulgte i kjølvannet av Haugevekkelsen, 
etableres det en tradisjonell arbeids- og 
maktfordeling. Via arbeidet i foreninger ut-
gjør kvinnene et fundament på grasrotplan, 
mens menn forvalter misjonsbudsjettene 
og utfører strategisk ledelse av organisa-
sjonene.   

Men så er bildet likevel mer nyansert, 
slik det alltid er. Haugebevegelsen ga 
norske kvinner et nytt handlingsrom. Den 
ga ledererfaring i kristelig sammenheng, 
men også i sosiale og filantropiske prosjekt 
og i næringslivsvirksomhet. Og vek-
kelsesmiljøenes tolkning av den evangelisk-
lutherske lære inneholdt elementer som i 
realiteten inspirerte til sosialt oppbrudd. 
Det ligger sprengkraft i ideen om det 
allmenne prestedømmet. Og den lutherske 
kallsetikken som i utgangspunktet opp-
fordrer alle til å se sitt jordiske virke som et 
kall, gir også åpning for at den enkelte kan 

kjenne seg kallet til særskilte oppdrag. 
Blant 18- og 1900-tallets kvinner med 

brennende engasjement for indremisjon, 
«hedningemisjon», Israelsmisjon, diakoni-
sak, avholdssak, søndagsskole og KFUK-
arbeid, finner vi fortellinger som virket 
både begrensende og frigjørende. Den ene 
type vil jeg kalle «Marta og Maria»- for-
tellingene. En ideell misjonskvinne var 
innehaver av «Maria-sinnet» og «Marta-
fliden». Flittighet, arbeidsomhet og økono-
misk produktivitet ble forent med fromhet, 
bønnetjeneste og religiøs inderlighet. Dette 
er like fullt en fortelling om tjeneste innen-
for kirkehusholdet, hvor kvinners virksom-
het primært er støttende. 

Parallelt med «Marta og Maria»-fortell-
ingene finner vi det jeg vil kalle «Herr-
ens tjenerinne»-fortellingene. Kvinner i 
vekkelsesmiljøene fokuserte på bibelske 
og historiske kvinner med kall og oppdrag 
fra Gud til spesielle oppgaver. Historien 
om Maria Magdalena, som den første som 
møtte den oppstandne Jesus Kristus, og 
som fikk i oppdrag å formidle dette til disi-
plene, var viktig. «Herrens tjenerinne»-for-
tellingene inspirerte kvinner til oppbrudd, 
til å gå inn i nye arbeidsfelt, ta ansvar og 
ledelse - lokalt som globalt.

For å oppsummere. Hauge var ingen 
feminist. Men det er like fullt historiske 
tråder mellom Hauges lære og praksis - og 
ikke minst Haugebevegelsens kvinners 
lære og praksis - og senere kristne kvin-
ners kamp mot underordningsteologi, og 
for likeverd og like vilkår for tjeneste og 
lederskap i kirken.   l

KRISTIN FJELDE TJELLE, FØRSTEAMANUENSIS I KIRKE- OG 
MISJONSHISTORIE/PRODEKANVID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE

Var Hauge feminist?

Nødhjelp og arven etter Hauge
Dette nummer av Tibetaneren har jeg 
valgt å dele i to:
 1) Nødhjelp i Nepal
 2) Arven etter Hauge

Få også med deg perspektivene til 
lufthavnprest Torbjørn Olsen i Tro kan 

flytte fjell-spalten. Etter flere års arbeid 
med mennesker i krise ser han noen 
gjenkjennelige trekk hos alle. Hans kloke 
ord og refleksjoner tilknyttet kristen tro 
kan være oppbyggelig for oss alle  
– uansett livssituasjon.

Teksten er skrevet i forbindelse med årets 
Haugejubileum. Mer om dette kan du lese 
om fra og med side 14.
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«Er du våken?»
SMS-en kom klokken 7.15 om morgenen 
onsdag 30. desember. Fortsatt er norske 
hjem julepyntet. De fleste ser fram til 
nyttår nå, kanskje til og med et liv uten 
smittevern- og karanteneregler. Det var 
egentlig en tid preget av håp og et ønske om 
et bedre år.

Det var sokneprest i Gjerdrum, Jacob 
Furuseth, som førsøkte å få kontakt med 
Torbjørn. Han hadde bare sett konturene 
av hvor stort kvikkleireskredet på Ask i 
Gjerdrum var, men allerede da visste Jacob 

at de ansatte i Gjerdrum menighet ikke ville 
ha kapasitet til å håndtere situasjonen som 
hadde oppstått.

Ikke lenge etter satt Torbjørn i bilen på 
vei til Gjerdrum. Han er bosatt i Nittedal 
sammen med kone og de to yngste av fire 
sønner, og han forlot familien sovende. 
Han måtte kjøre en omvei for å komme til 
Olavsgaard hotell på Skedsmo. Synet som 
møtte ham var uvirkelig.

- Folk satt i pysjen. I løpet av kort tid 
hadde de mistet alt de eide. I tillegg var 
flere fortsatt savnet. Det gjorde inntrykk.

Sjelesorg i pandemitid
Det er stille på Gardermoen. Her myldrer 
det vanligvis av liv. På denne solrike 
maidagen ville det vært naturlig med 
mange vårkledde, småløpende mennesker 
som trekker kofferter etter seg i forskjellige 
retninger. I stedet er det tilnærmet tomt i 
hallen. Nesten uhyggelig stille.

- Det er klart det er spesielt, sier 
Torbjørn. - Etter pandemien har alle fått en 
ny arbeidshverdag. Inkludert meg.

Det er likevel et lite fåtall ansatte på 
Gardermoen denne dagen. Noen personer 

På vandring 
Livet stopper ikke. Det går videre. Dette er den viktigste lærdommen flyplassprest 

Torbjørn Olsen har fått etter å ha vært vitne til flere livskriser. 
TEKST: LINE KONSTALI   |   FOTO: BILDER FRA OSL

er å se i skrankene. De smiler og vinker 
til Torbjørn som hilser tilbake, ikledd 
orange vest og pastorsnipp. Akkurat den 
kombinasjonen er viktig, sier han. Vesten 
og snippen. Synlighet, tilgjengelighet og 
tilstedeværelse. Kirken må være til stede 
der du er. Torbjørn snakker entusiastisk om 
alle samtalene han har hatt med passasjerer 
på vei hjem eller på vei ut et sted.

- Av og til stopper folk meg bare for en 
kort samtale. De trenger å tømme seg. Den 
muligheten får de når de møter en prest 
der og da. Så kan de reise videre og aldri se 
meg igjen. For noen er dette akkurat det de 
trenger.

Han er også godt kjent blant alle de 
ansatte på flyplassen. Under pandemien har 
han fått en helt ny rolle som flyplassprest.

- Det har vært en svært tøff tid for de 
ansatte på Gardermoen. Dette er en stor 
arbeidsplass med rundt 17 000 ansatte. 
I dag er 5000 av disse oppsagt eller 
permittert.

I det siste året har han forholdt seg til 
mye angst i menneskers liv. Angst for 
oppsigelse. Angst for virus. Angst for å 
ikke strekke til. Å stå utenfor arbeidslivet 
i en lengre periode kan få folk til å kjenne 
på en håpløshet. Å miste jobben er et slag i 
livet. For noen er det en mulighet til å tenke 

alternativt. For andre fører det til sorg og 
fortvilelse. Under pandemien har Torbjørn 
hatt mange samtaler med folk som har gått 
på en smell i livet.

- Mange flinke folk har blitt borte fra 
Gardermoen, sier han. - Det har gitt en del 
mye smerte. Jobb har mye med vår identitet 
å gjøre.

Lenge så det ut til at det var pandemien 
som skulle prege Torbjørns arbeid mye i år 
2020. Det var før 30. desember.

Når livet må gå videre
Jordskredet på Ask rystet en hel nasjon. 
Midt i håpløsheten skulle kirken stille 
opp. Sammen med kommunen, Røde Kors 
og organisasjonen «Hjelpende hender» 
bidro de til å gi hjertevarme til de som ble 
rammet av jordskredet. Noen av ofrene er 
dessverre ikke blant oss lenger.

- Men kriser har noe til felles, sier Tor-
bjørn. De går over. Livet tar en ny retning 
og man må leve videre på en annen måte 
enn før. 

Han forteller videre om dette kan dreie 
seg om alt fra dødsfall til skilsmisser eller 
arbeidsledighet.

- Har du hørt om blomsten «Bråtestorke-
nebb»?

Jeg må innrømme at det har jeg ikke.
- Vel, det er en blomst som vokser opp 

når man minst venter det. Frøene kan ligge 
i jorda i årevis og vente. Blomstene kommer 
ikke fram før det skjer en skogbrann.

Han har sett at det vonde og håpløse 
kan gi en spire til håp. Noe godt kan vokse 
fram.

- Folk er ekstremt tilpasningsdyktige, sier 
han.

- Som prest møter jeg folk i krise ukent-

- sitat inn her sitat inn her sitat inn her sitat inn her sitat inn 
her sitat inn her sitat inn her sitat inn her sitat inn her sitat 

inn her. sitat inn her

- Av og til stopper folk meg bare for en kort samtale.  
De trenger å tømme seg. Den muligheten får de når  

de møter en prest der og da. 

Torbjørn Olsen arbeider som lufthavnprest ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
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lig. Alle livskriser ser egentlig like ut, de 
bare varierer i alvorlighetsgrad og omfang. 
En krise stopper ikke livet, - men livet må 
gå videre på en annen måte enn før. Dette 
gjelder også menneskene som ble rammet 
av jordskredet. De trenger ikke bare støtte 
når krisen inntreffer, men også støtte i å 
finne veien videre.

Folk overlever de utroligste ting, og i alle 
kriser ser Torbjørn også lyspunkter som 
samhold og at folk trøster og stiller opp. Et 
annet lyspunkt er galgenhumoren som han 
har sett i mange tilfeller.

- Til og med på Olavsgaard kunne 
de evakuerte spøke og vitse om 

livssituasjonen sin. Galgenhumor er et 
dypt, grunnleggende instinkt. Det sies at 
det til og med i konsentrasjonsleire i noen 
tilfeller ble spøkt og ledd av situasjonen. 
Humor kan gi en pause fra det triste. Den 
sorgtunge får mer energi. Det legger ikke 
lokk på det vonde, men sørger for å slippe 
trykket for en liten stund. Man trenger 
at ikke alt er mørkt hele tiden. Det vonde 
kommer tidsnok tilbake igjen.

For Torbjørn representerer 
galgenhumoren noe gudegitt. Han er sikker 
på at Gud er med de som klarer å le midt i 
en krise.

Prest uten prekestol
Som flyplassprest må han ta en mer 
diakonal rolle. Til tider kan han likevel 
savne det å stå foran en menighet og preke.

- Jeg er egentlig veldig glad i prekestolen, 
sier han. - Men her er jeg mer på vandring. 
Jeg må møte folk der de er. «Du må øve deg 
på å gå sakte,» sa min forgjenger Ragnvald 
Seierstad. I utgangspunktet er jeg en 
rastløs person, så det å gå sakte ligger ikke 
nødvendigvis naturlig for meg, men jeg har 
sett hvor stor forskjell det gjør i folks liv.

Han møter folk fra alle verdensreligioner, 
og han møter også folk fra andre kristne 
kirkesamfunn. Katolikker kan stoppe opp 
og kalle ham «father». Ikke én gang har han 
fått en negativ reaksjon på sin synlighet og 
tilstedeværelse.

- Samfunnet er ikke så sekulært når 
alt kommer til stykket, sier han. - Mitt 

inntrykk er at folk er veldig opptatt av 
religiøsitet.

Noen han også møter i sin 
arbeidshverdag er mennesker som har falt 
utenfor samfunnet. De som ikke lenger har 
et hjem.

- Noen kommer hit fra Oslo S. De sniker 
seg inn på flytoget. Så flytter de på seg fra 
benk til benk, slik at det ser ut som om de 
har vært på reise. Det er varmt og godt her, 
vet du. Et naturlig sted å søke tilflukt. Min 
arbeidshverdag går også ut på å stille opp 
for dem.

Til det arbeidet har han inngått et 
samarbeid med Kirkens Bymisjon.

I tillegg blir han ofte spurt om å vie folk.
- Vi har ofte vielser her i kapellet. De 

som gifter seg har ofte vært gift tidligere og 
ønsker ikke så mye oppstyr rundt det. Av 
og til har de med gjester som vitner. I andre 
tilfeller stiller ansatte på Gardermoen opp 
som vitner. Deretter reiser de nygifte videre 
på bryllupsreise.

Representant for Gud
Han ser på seg selv som en representant 
for Gud og den dimensjonen har stor 
betydning for mennesker. Folk er religiøse. 
Som medvandrer ønsker han alltid å være 
til disposisjon.

Likevel kan det være godt å stå på 
prekestolen til tider. Dette gjør han 
innimellom hvis Gjerdrum kirke trenger 
det. l

Torbjørn Olsen
•  Fødselsdato: 7.oktober 1971
•  Vokst opp i Kragerø
•  Arbeidet som assisterende 

stasjonsprest på Bodø 
hovedflystasjon i 1997

•  Ble kapellan på Hitra i 1998, etter 
hvert også sogneprest.

•  Ble ansatt som kapellan, senere 
sokneprest i Hakadal kirke i 2001. 
Flyttet hit med kone og to sønner. 
Senere fikk de to sønner til. I 
Hakadal bor han fortsatt.

•  Har i 13 år vært knyttet til 
redningsledelsen på Romerike og 
arbeidet med beredskap i flere år.

•  De siste tre årene har han vært 
ansatt som flyplassprest på 
Gardermoen

MOUNT EVEREST 8849:
 Jim padler for Nepal

-Mine venner forteller om en krevende situasjon nå, sier Jim. -Mangel på 
oksygen, testutstyr og utstyr til behandling av covid-syke er stor. Han er en 
av de som samler inn penger til covid-rammede i Nepal i kampanjen Mount 

Everest 8849. Måten han har valgt å gjøre det på, er kajakkpadling for Nepal.
TEKST: LINE KONSTALI   |   FOTO: JIM PRIVAT OG UMN

-Jeg er glad i naturen og liker å reise på 
utflukter. Det kan jeg like gjerne kombinere 
med å gjøre noe godt for andre.

Bidro etter jordskjelvet i 2015
Selv har han bodd i landet. I april 2015 
flyttet han og kona Åshild til Dhulikel, der 
de et halvt år skulle arbeide på et prosjekt i 
regi av HimalPartner. Sammen med Kath-
mandu University skulle de bygge skoler 
der jordskjelvet hadde ødelagt ca. 7000 
klasserom til sammen. Målet med pros-
jektet var gjenoppbygging kombinert med 
fagopplæring i ulike byggfag.

-Å kunne se hva som er mulig å få til med 
relativt begrensede midler, viste meg at den 
jobben organisasjoner som Himalpartner 
gjør, utgjør en forskjell for enkeltmennesker. 
Hele landsbyer fikk nødvendig hjelp til å 
komme tilbake til det normale. Det kunne 
for eksempel dreie seg om prosjekter som 
fikk barna tilbake på skolen.

Faglig kompetanse på yrkesfagskole
Jim har også hatt en del kontakt med But-
wal Technical Institute (BTI), en yrkesfaglig 
skole som ligger i Butwal. Skolen ble startet 
av HimalPartner i 1962. Helt siden 2018 har 
Jim bidratt til å heve den faglige kvaliteten 
på skolen, slik at elevene kan få tilpasset 
utdanningen til kravene arbeidslivet stiller 
i dag.

– Med sin bakgrunn fra videregående 
opp læring innen mekaniske fag, har han 
fulgt dette prosjektet sammen med Brigt 
Skeie og Knarvik vgs. Noe av det som er 
tydelig når vi skal bidra med hjelp til Nepal 
er at det er en helt annen virkelighet der 
enn her hjemme i trygge, ordnede Norge 
sier Jim. Ting tar tid. Samtidig er det beun-
dringsverdig å se at prosjektleder ved BTI 
og staben der står på og klarer å gjennom-
føre til tross for utfordringene de står i. Å 
få privilegiet med å jobbe med mennesker 
som ikke gir seg til tross for motstand er en 
inspirasjon!

Folk i Nepal trenger helsehjelp
I det siste har han hatt en del kontakt med 
venner i Dhulikel og prosjektlederen ved 
BTI. De forteller begge om en krevende 
situasjon. -Mangel på oksygen, hurtigtester, 
smittevernutstyr og utstyr til behandling av 
covid-pasienter er dessverre mangelvare. 
Prisene har også blitt mangedoblet under 
pandemien.

I likhet med jordskjelvet, kan Jim se at de 
fattigste rammes hardest.

-Det er de fattigste HimalPartner kan 
utgjøre en stor forskjell for. Jeg oppfordrer 
folk til å bidra i kampanjen, og bli med på 
innkjøp av livsnødvendig utstyr og mat til 
de som er rammet av pandemien. Vår hjelp 
er helt avgjørende for den mammaen eller 
pappaen som overlever, og kan ta vare på 
sine barn ved at de får den hjelpen de sårt 
trenger.  l

 

- Alle livskriser ser egentlig like ut, de
bare varierer i alvorlighetsgrad og omfang.

Nepal står overfor en stor Covid-
19-krise og trenger vår hjelp nå. De 
neste ukene vil det bli stort behov for 
nødhjelp. Foreløpig har vi fått beskjed 
om et stort behov for smittevernutstyr 
og medisinsk utstyr på helsestasjoner 
og sykehus. Det kan også bli behov for 
mathjelp. Vi samler nå inn penger for å 
avhjelpe situasjonen.

Halvparten av pengene som 
samles inn i denne aksjonen går til 
nødhjelpstiltak. Den andre halvparten 
går til vårt helhetlige og langsiktige 
arbeid som gjør Nepal til et mer 
robust land på sikt, slik at denne 
typen nødhjelpsinnsamling ikke lenger 
trengs.

NØDHJELPSAKSJONEN 8849
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M en slik er det dessverre ikke for 
mange mennesker rundt omkring  

i verden. Koronabølge nummer to skyller 
nå innover land i blant annet Asia. En hører 
stadig i media hvordan helsearbeidere i 
India kjemper hver eneste dag for å redde 
liv, og for selv unngå å bli smittet.

Men vi hører lite om nabolandet og 
«lillebror» Nepal, der smitten nå sprer seg 
like raskt som i India. Akkurat nå er det 
igjen en stor nedstengning over hele Nepal.

Hjerte for Nepal
I menigheten vår her i Salhus er det mange 
som har et hjerte for landet Nepal og 
mennesk ene der. Etter at vi fikk to misjon-

sprosjekt gjennom organisasjonen Himal-
Partner i landet, har engasjementet for 
Nepal og folket der bare økt. Vi opplever nå 
å få hjerteskjærende nyheter fra mennesker 
som vi kjenner og står oss nær. «Nepal-
venn» Astrid Øien Halsnes forteller at flere 
av de sentrale kristne lederne og pastorene 
i den kristne hovedkirken i landet er døde, 
etter å ha blitt smittet av Covid19. Hun sier 
at mange nepalere som arbeider i andre 
land, tar med seg smitte tilbake til Nepal 
når de reiser hjem. Jeg fikk selv den triste 
nyheten om at en av mine gode venner fra 
Nepal er blitt smittet. Hun har vært syk 
lenge, men er heldigvis blitt bedre. Hun for-
teller at i tillegg til frykten for å bli smittet, 

lider nå enormt mange i Nepal økonomisk. 
Det er vanskelig å få jobb og staten har 
ingen økonomiske støtteordninger. Før 
pandemien kom, fikk jeg selv se på nært 
hold hvor hardt livet er for mange nepalere. 
Jeg har vært i landet flere ganger.

Nødhjelp i Rukum
Vanligvis får Nepal det meste av det 
 medisin ske utstyret de trenger via nabo-
landet India. Men akkurat nå trenger India 
alt utstyret de har selv. 

Organisasjonen UMN (United Mission 
To Nepal) skriver i en rapport (gjen gitt 
på HimalPartners nettside), at en nød-
hjelpssending er nådd frem til sykehuset i 

NEPAL - DET NYE INDIA
I skrivende stund viser kalenderen slutten av mai, og vi her i Norge 
har begynt å kjenne på et forsiktig håp om at landet vårt snart skal 
åpnes mer opp med tanke på smittevernregler. Sakte, men sikkert, 

skal vi få lov til å vende tilbake til en mer «normal» hverdag.
TEKST: HILDEGUNN AASE

Rukum-distriktet. Sendingen inneholdt 
100 koronatester, smittevernutstyr og 
hygieneartikler. Men dette blir jo bare 
en dråpe i havet i et land med ca 30 
millioner innbyggere (tall fra FN januar 
2021).

Generalsekretær  
Tor Kristian Birkeland  
i Vårt Land
I en artikkel, skrevet av Ingunn Marie 
Ruud i Kristelig Pressekontor, fortel-
ler generalsekretær i HimalPart-
ner Tor Kristian Birkeland om et 
underutviklet helsevesen og mangel 
på oksygenflasker. Videre sier han 
at de ser mørkt på fremtiden. Det 
eneste vi kan gjøre nå er å sende 
penger, slik at de som arbeider 
lokalt kan gi nødhjelp. Artikkelen 
er gjengitt i avisen Vårt Land og 
på HimalPartners nettsider. 

8849: Gå for Nepal
HimalPartner har i disse dager 

satt i gang aksjonen: «8849 Gå for 
Nepal» på Spleis. Line Konstali, 
som er kommunikasjonsleder i 
HimalPartner forteller at her er 
målet å sette i gang ulike Splei-
saksjoner, der en skal samle inn 
8849 kr pr aksjon. En kan f.eks 
også knytte aksjonen opp mot en 
aktivitet og spørre om noen vil 
sponse deg. Hun sier at de valgte å 
sette målet for hver aksjon på 8849 
kr fordi det er et overkommelig mål, 
som tilsvarer antall høydemeter opp 
til verdens høyeste fjell, Mount Ever-
est i Nepal. Halvparten av pengene 
som samles inn vil gå til nødhjelp og 
resten vil brukes på prosjekter organ-
isasjonen allerede har i landet, for å 
styrke Nepal fremover.
Som dere forstår brenner hjertene våre 
i Salhus menighet for folket i Nepal. Jeg 
håper at dere kan ta dem med i bønn i 
tiden fremover.   l

Opprinnelig en tekst i menighetsbladet til Salhus menighet

Hildegunn Aase har i flere år engasjert seg for folket i Nepal. Som pedagog har hun bidratt til å gi arbeidet vi gjør tilknyttet 
foreldreveiledning og lærerutdanning et løft. Grunnet sine reiser til Nepal har hun etablert flere vennskapsbånd i landet. For tiden 
baserer hun sin frivillighet på å gjøre HimalPartner kjent i sitt lokalmiljø, Salhus.

Faksimile fra Vårt Land
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DEN STILLE NØDEN
Hva synes du må til for å kalle  

noe for «nød»? 
TOR KRISTIAN BIRKELAND, GENERALSEKRETÆR I HIMALPARTNER

E r det nyhetsbilder med utmagrede 
mennesker som står i matkø? Des-

perate mennesker som prøver å skaffe 
helsehjelp til døende familiemedlemmer? 
En stor ulykke i trafikken eller til sjøs? 
Denne typen nød har vi blitt svært flinke 
til å beskytte oss mot i Norge. Vi har 
et godt helsesystem, gode velferdsord-
ninger og regler og rutiner som beskytter 
mot ulykker. 

Til og med under pandemien er det 
svært få, utenom dem som selv blir ram-
met hardt av sykdom, som må kjempe 
for å overleve. Slik er det ikke i Nepal. 
Helsesystemet er svært underutviklet. 
Ulykker er dagligdags. Forrige krig endte 
i 2006, med langvarige konsekvenser. 
Når en pandemi inntreffer under slike 
forhold, kan konsekvensene bli ekstreme. 
Frem til for noen uker siden hadde Nepal 
sluppet unna de store smitteutbruddene 
vi har sett andre steder i verden. Da 
smitten eksploderte i India, var det bare 
et spørsmål om tid før den også ville ek-
splodere i Nepal. Det er det som skjer nå.

Det er ingen som stiller spørsmål ved 
at vi kaller det nød, det vi ser i Nepal 
nå. Sykehusene har ikke kapasitet til å 
forsyne alle pasientene med oksygen, 
og mange dør mens de venter på sin tur. 

Kremeringen av de døde må skje på nye 
måter og steder for å kunne ta unna alle 
de døde.

Når vi i HimalPartner samler inn 
penger til nødhjelp i denne situasjonen, 
så er det fordi omstendighetene er 
ekstreme. Men fra før av jobber vi med 
de fattigste menneskene i et av verdens 
fattigste land. For oss er forskjellen at 
det nå er mange flere som vil rammes 
av nøden, også folk som ellers klarer seg 
bra økonomisk. Derfor kan vi ikke nå 
samle inn kun til å hjelpe med Corona-
relaterte tiltak. Vi er nødt til samtidig 
å holde fast på den langsiktige hjelpen, 
den som bidrar til at de fattigste som 
lever i en konstant form for nød, kan 
kjempe seg ut av fattigdommen. For oss 
gir det ikke mening å tenke på nødhjelp 
som noe fundamentalt forskjellig fra 
vårt langsiktige arbeid, fordi det er det 
langsiktige arbeidet som vil gjøre at 
nødhjelp ikke lenger trengs. Den stille 
nøden er fattigdommen som aldri når 
TV-skjermene våre. Det er det langsik-
tige arbeidet som er den mest fremtid-
srettede nødhjelpen.  l
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R ukum øst har kun 6 isolasjonssenger 
på et lokalt sykehus, Rukumkot. Grun-

net det begrensede antallet plasser, støter 
sykehuset på utfordringer knyttet til å gi 
alle god helsehjelp. Området preges også av 
dårlig infrastruktur og det er ikke selvsagt 
at pasienter fraktes med ambulanse. Noen 
betaler for å fraktes med helikopter til et 
sykehus i Kathmandu, men det har ikke de 
fattige råd til.

Mangel på sengeplasser, testutstyr, oksy-
gensylindere og annet essensielt utstyr på 
sykehuset er også en del av virkeligheten  
på sykehuset. Det er også registrert 
Covid-symptomer i flere lokalområder, 
men grunn et mangel på hurtigtester var 
det umulig å hurtigteste. Dette førte til økt 
risiko for smitte.

UMNs umiddelbare respons har  
så langt vært:
• Lokalkontoret i Rukum øst har levert 

essensielle helsefremmende produkter  
til sykehuset Rukumkot. Sykehuset måtte 
avslutte testingen to dager før grunnet 
mangel på testutstyr. UMN har sørget 
for hurtigtester, smittevernutstyr og 
antibakteriell håndsprit.

• Helsemateriale til førstelinjetjeneste. 
UMN har sørget for at politiet, hæren 
og journalister i området får smittev-
ernutstyr, antibakteriell håndsprit og 
hurtigtester.

• Lydutstyr (9 stykker) som festes på 
biltak. Ved å kjøre rundt og informere 
om smitteverntiltak i de ulike rurale 
områdene, vil det lokale politiet spre 

kunnskap og forhåpentligvis hindre at 
smitten sprer seg.

8849: En stor takk til deg som har 
støttet!
Takket være rask respons fra generøse 
givere, har også UMN kunnet reagere så 
raskt. Dette er bare et lite skritt på veien og 
det planlegges nye tiltak i større geografisk 
utstrekning. Har du vært med å støtte 
dette utrolig viktige arbeidet, har du mest 
sannsynlig bidratt til bedre folkehelse og 
mindre tap av liv i dette området.  l 

RUKUM-AKSJONEN

UMIDDELBAR 
RESPONS FOR 
Å GI FATTIGE 
HJELP

Vi har kommet et skritt videre og det er gode nyheter! I rurale områder 
i Rukum har United Mission to Nepal sørget for nødhjelp i form av 
smittevernutstyr, medisinsk hjelp og antibakteriell håndsprit. Det 

er også blitt gjort en del opplysningsarbeid i løpet av kort tid. Covid 
19-viruset sprer seg fortere enn vi ønsker, men takket være umiddelbar 

respons kan forhåpentligvis flere liv være reddet.
TEKST: LINE KONSTALI   |   BILDER: UNITED MISSION TO NEPAL (UMN)



14  TIBETANEREN  NR.2 2021 NR.2 2021   TIBETANEREN  15 

HAUGE 2021

I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født.  
Foreningen Hauge 2021, med utgangspunkt i Fredrikstad, 

har tatt initiativet til feiringen. I tillegg er det dannet en 
nasjonal, rådgivende komitè under ledelse av Kjell Mange 

Bondevik. Det arrangeres også flere aktiviteter rundt  
omkring i landet i den forbindelse. 

All info finner du på denne nettsiden:  
www.haugesminde.no

Her finner du også informasjon om besøkssenteret som 
er opprettet i den forbindelse. Besøkssenteret ligger vegg 

i vegg med Hauges barndomshjem og vil være mulig å 
besøke hver eneste helg i juni, juli og august.

Senteret belyser flere sider av Hauges liv og virke.  
Utstillingen tar også for seg Hauges  

oppvekst og familieforhold på Rolvsøy,  
som ikke ligger langt  
utenfor Fredrikstad.

I april var det 250 år siden Hans Nielsen 
Hauge ble født. Dette markeres på mange 

forskjellige måter rundt i landet dette året. 
HimalPartner er en misjonsorganisasjon 
som, i likhet med Hauge, har fokus på ånd 
og hånd. 

Misjonsrådgiver i Bjørgvin Vetle Karlsen 
Eide og Astrid Halsnes, HimalPartners 
representant i 

Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon 
(SMM) kom opp med tanken om å markere 

Haugejubileet med en strikkekonkurranse. 
Kristin Austegard og Oddny Aspenes, to av 
HimalPartners ildsjeler i Bergensområdet, 
ble utfordret på idéen.

Hauge-sokken
I arbeidet med å opprette konkurransen har 
de også med seg husflidskonsulent i Horda-
land Husflidslag, Hege-Therese Nilsen. 
Andre aktører er Bymuseet i Bergen, Kyst-
museet i Øygarden og Hillesvåg Ullvarefab-

rikk, som bidrar med garn og premier og vil 
være representert i juryen.

Opprinnelig var ideen en Hauge-kofte, 
men det ble litt for stort, så nå er det 
Hauge-sokken som gjelder.

Kristin Austegard har tidligere vært in-
volvert i å strikke vester til barnehagebarn 
i Etiopia og lagt til rette for møter mellom 
ullindustrien i Hordaland og yakull-pro-
dusenter i Tibet.

Nå ville hun finne spor etter Hauge i 

Hjemme hos Kristin og Oddny dreier det seg stort sett om strikking og 
ullgarn for tida. De to pensjonerte lærerne er blant drivkreftene bak 

HimalPartners store Hauge-markering.
TEKST: TERJE HOLMEDAHL

Strikk Haugesokken og bli  
med i en konkurranse!

HAUGE 2021

Vær med  
på markeringen  

av Hans Nielsen Hauges minne
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lokal industri og kontaktet Ole Andreas 
Devold.

- Han fortalte en spennende historie, 
sier Kristin. - En av hans forfedre hadde 
arbeidet hos en nær venn av Hauge i 
«Enighetsfabrikken» i 1785. Den lå i Stor-
Elvdal i Østerdalen. Det ga inspirasjon til 
det som i dag er Devolds fabrikker.

Hillesvåg Ullvarefabrikk i Alver kom-
mune ble opprettet litt seinere, men 
arbeider ut fra samme målsetting: «Å 
hjelpe bønder i lokalmiljøet til å videreut-
vikle og nyttiggjøre de ulike ullkvaliteter 
fra sauene i distriktet.»

Strikkende gründer og misjonær
Enda en aktør i dette er Nordhordland 
Husflidslag. Det var på et møte der at 
idéen om en Hauge-kofte ble endret til 
Hauge-sokker.

- Ryktet sier jo at Hauge gikk langs 
veien og strikket, og produktene var 
gjerne gaver til de han søkte husrom hos, 
sier Kristin. Da passer det godt med sok-
ker, som kan være morsomt å strikke og 
greit å gi bort. - Og den kreative sjel kan 
få utløp for sine evner!

- Hans Nielsen Hauge var en se-
riegründer, sier Oddny. Han var opptatt 
av at folk skulle engasjere seg i å forbedre 
sine egne levekår, ikke bare sitte og vente 
på at myndighetene skulle skaffe dem 
jobb. Han ønsket å få fram kreativiteten 
og energien som ligger i menneskene. I 
den situasjonen Norge og verden er i nå, 
midt i en pandemi, må mange finne nye 
løsninger for å klare seg, både enkeltmen-
nesker som har mistet jobben og firmaer 
som strever med å holde hodet over 
vannet.  

- Samtidig var Hauge en brennende 
misjonær i eget land. Han samlet folk 
til møter for vekkelse og oppbyggelse. 

Når 250-års jubileet for Hauges fødsel 
blir markert rundt om i landet, håper 
jeg at også Hauges betydning for kristen 
vekkelse blir et fokus. Hånd og ånd er to 
stikkord for det Hauge stod for.

Avslapning og balanse
- Strikker dere også mens dere går, slik 
Hauge gjorde?

- Jeg strikker mye, sier Oddny, men 
vanligvis sitter jeg. Men jeg kan godt 
holde på med andre ting samtidig, som å 
snakke med folk, særlig i telefonen, se på 
tv, høre foredrag eller musikk. 

For Kristin er strikking en kilde til 
balanse i kropp og sinn. 

- Jeg slapper gjerne av med et strik-
ketøy, enten på reiser eller i sofakroken, 
men jeg går ikke og strikker, ler Kristin.

- Jeg har gode barndomsminner om 
nabokoner som gikk og strikket når de 
var på vei for å melke kyrne ved sommer-
fjøsa sine. Rett utenfor huset vårt var 
en stein de hvilte seg på, strikket og 
pratet mens de ventet på å høre bjellekua 
komme over Åsen. 

- Hvorfor konkurranse, Oddny?
- Vi gjør dette som en konkurranse for 

å prøve å engasjere folk. Når man gjør 
noe praktisk med hendene, husker man 
bedre. På denne måten blir man også 
opptatt over tid med noe som har med 
Hauge å gjøre, ikke bare lese litt om han 
eller høre et foredrag.

 
Hiv dere rundt og bli med!
- Hvordan skal dere får HimalPart-
ner-folket til å bli med?

- Vi vil oppfordre alle 
strikkeglade HimalPart-
nere til å hive seg rundt 
og strikke noen gøy-
ale Hauge-sokker. 

På HimalPartner sin hjemmeside under 
Siste Nytt står det om konkurransen, og 
med den flotte og iøynefallende tegnin-
gen som Kristin fikk Asbjørn Tuft Olsen 
fra Åsane til å tegne i anledning konkur-
ransen.

Kristin har lagt ut strikkekonkurransen 
på sin Facebook-side og oppmuntrer 
andre til å gjøre det samme.

Innleveringsfristen er 31. juli.   

 -Rettferdig lønn til alle er noe man ikke 
kommer bort fra. Veien ut av fattigdom må 
gå gjennom å gi folk en inntekt de kan leve 
av.

Det kunne ha vært et sitat fra Hans 
Nielsen Hauge, men ordene kommer fra 
Tsultrim Dargye, en av entreprenørene 
HimalPartner har støttet i det tibetanske 
området i Kina.

Han etablerte et kooperativ for tibetan-
ske nomader som solgte ull fra jakokser. 
Takket være den sosiale bedriften CYAK 

fikk bøndene en lønn å leve av. Dette førte 
blant annet til at de kunne tilby barna sine 
mer skolegang enn før.

 Han er en av flere entreprenører Himal-
Partner har støttet gjennom tidene. Takket 
være denne type prosjekter, og prosjekter 
tilknyttet vannkraft og utvikling, er det 
mange som sier det HimalPartner gjør min-
ner om Hauge. Den første til å nevne dette 
var Arbeiderpartipolitiker Haakon Lie.

 I 2017 hadde jeg en del e-postkorrespon-
danse med Odd Hoftun angående dette. 

Han sa følgende:
 -Vi hadde i sin tid besøk av Haakon Lie 

i Butwal og hadde siden nær kontakt med 
ham også her hjemme i Norge. Det var han 
som gjorde oss oppmerksom på at det vi 
drev med i Butwal var helt i Hans Nilsen 
Hauges ånd. Det hadde vi aldri tenkt på før 
Haakon Lie sa det til oss.

Gjenspeiles i misjonsorganisasjoner
Jostein Garcia de Presno er Høyskolelektor 
ved Høgskulen i Volda og Stipendiat ved 

Arven etter Hauge
Det finnes flere eksempler på at Hauges verdier preger både 

misjonsorganisasjonene og kristne forretningsfolk i dag. Jostein Garcia de 
Presno har funnet den akademiske tilnærmingen, Anders Torvill Bjorvand 
gründertilnærmingen. Begge ser likhetstrekk mellom Hauges arbeid før og 

verdier som kan prege misjon og forretningsvirksomhet i dag.
TEKST: LINE KONSTALI

Jostein Garcia de Presno
Foto: Tone Solhaug

Anders Torvill Bjorvand
Foto: Gjermund Øystese

HAUGE 2021 HAUGE 2021

Her finner du info:
https://haugesminde.no/haugestrikk/
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Meld inn arrangement til post@himalpartner.no. 

Følg med på kalender på himalpartner.no.

Arrangementskalender

VI TAKKER OG 
BER FOR…

Tekst: Ragnhild Skeie

- Nepal og den kritiske smitte-situasjonen i landet.  
Dei er for tida eit av dei landa i verda som er hardast ramma av Covid-19.  
Be for regjeringa, om visdom og omtanke for folket dei er sett til å styra.

•
- For sjukehusa som manglar essensielt utstyr, ikkje minst oksygen,  

for overarbeidd personale og om at medisinsk utstyr må nå ut til sjukehusa og 
ikkje koma på avveg.

•
For alle som kjempar ein dobbel kamp mot både korona og svolt.

•
For den psykiske helsa til born og unge under lockdown. Om evne til omsorg hjå 
foreldre som ser at borna slit og endrar oppførsel. For dei som prøver å spreie håp 

til mange som slit med sjølvmordstankar.
•

For samarbeidsorganisasjonane våre som alle opplever mental slitasje etter sjukdom 
og dødsfall i familie og stab. Be om mot og fred midt i mange kriser.

•
For kyrkja som opplever å missa mange av leiarane sine og som prøver  

å følgje opp medlemene sine på internett og telefon. Be om at  
dei blir bevarte i trua. Be om vern for dei som  

prøver å nå ut med hjelp i sine nabolag.

Sommerstevne og Landsmøte  
29. juli på Birkeland er avlyst.

Landsmøtet avholdes i Lillestrøm  
25.-26. september. Mer informasjon om dette  
kommer snart.

MF Vitenskapelige høyskole. Han arbeider 
med en doktorgrad om rettsaken om Hans 
Nielsen Hauge.

 I år 2006 til 2010 arbeidet han for Mis-
jonsalliansen på Filippinene. Ved enden av 
oppholdet hadde han blitt landdirektør. Det 
er i følge Jostein flere likhetstrekk mellom 
Hauges arbeid i Norge på 1800-tallet og 
arbeidet misjonsorganisasjonene gjør i dag.

 -De fleste misjonsorganisasjonene er 
opptatt av utvikling av lokalsamfunn på 
grunnplanet. De samarbeider tett med 
lokale kirker. Mye av arbeidet til Hauge 
gikk ut på å myndiggjøre befolkningen og 
gi dem tillit. Dette kan trekke paralleller til 
dagens misjonsorganisasjoner.

Arbeidet Hauge gjorde bar frukter. Folk 
begynte å ta tak i sine egne problemer. 
Lokale bedrifter oppsto og bygde sterke 
lokalsamfunn. På mange måter kan dette 
se ut som det vi i misjon og bistand kaller 
«hjelp til selvhjelp.» -Misjonsorganisas-
jonene har en tydelig sosial profil. Diakoni 
er vel så viktig som evangelisering. Hauge 
var opptatt av at livet er her og nå. Det var 
like viktig å hjelpe i livet før døden.

Yrkesmisjonær i Askim
Anders Torvill Bjorvand er CEO (chief 
executive officer) i bedriften Kommunion, 
som leverer skybaserte plattformer og 
produkter. De har blant annet bidratt til å 
utføre et komplett saksbehandlingssystem 
for gravferdsetater i Norge.

For Anders er den haugianske arven noe 
som preger hele bedriften. De ansatte er 
klar over dette, og de får invitasjon til et 
daglig bønnefellesskap i forbindelse med 
lunsj, men det er ingen tvang. Han er med 
i Hauge Business Network, som har sitt 
utspring i Bergen.

 -Vi har tatt det vi kaller «Haugepara-
grafen» inn i selskapets vedtekter i Brøn-
nøysund, sier han.

Med dette menes grunnverdier som 
overgivelse til Jesus Kristus, nestekjærlighet 
og samfunnsbygging. Det betyr ikke at 
Kommunion tvinger tro på kundene sine, ei 
heller at det er kors på produktene, men at 
de ansatte får ta del i et kristent fellesskap 
på jobb.

-Det har seg sånn at 70% av alle syssel-
satte arbeider i næringslivet. Som bedrift-
seiere bør vi være vårt ansvar bevisst når vi 
forsøker å ha Jesu perspektiv i  menneskene 
vi møter. Jeg forkynner ikke evangeliet på 

jobb, det gjør jeg kun på fritiden, men jeg 
forsøker å følge Jesus i hverdagen.

De søker også Jesu visdom i saker de står 
i på jobben.

-Det betyr ikke at vi «ber om rikdom», 
men at vi ber om visdom til å løse komplis-
erte utfordringer vi står overfor i arbeidet.

Jeg spør om han kjenner igjen Haugever-
diene i det HimalPartner gjør.

-HimalPartner hjelper til med å få folk 
i arbeid, og det sammenfaller med den 
jobb en Hauge gjorde. Han var opptatt av 

å syssel sette alle - uavhengig av stand og 
kjønn. Men han var også opptatt av inklu-
derende arbeidsliv, og ansatte mennesker 
med både fysiske og psykiske funksjon-
snedsettelser. Hauge jobbet også mot 
standssamfunnet og den urettferdige forde-
lingen av privilegier. Han ønsket å gi alle 
en fair sjanse. Samtidig sysselsatte han ikke 
bare folk for at de skulle ha noe å henge 
fingrene i; han var opptatt av å etablere 
bedrifter som samfunnet trengte.   

 

Tsultrim Dargye har bidratt til å gi fattige nomader på den tibetanske høysletten et økonomisk løft.

HAUGE 2021



TILBAKEBLIKK OG FRAMOVERBLIKK.

Vi forsøker etter beste evne å komme 

tilbake igjen til Nepal og Kina. Våre gode 

venner trenger å få besøk. Det trengs også 

å sysselsette folk i reiselivsbransjen igjen. 

Vi har lang erfaring med at våre reiser gjør 

folk engasjerte i HimalPartners arbeid. 

Derfor holder vi også fast ved drømmen om 

ungdomsturen som arrangeres påsken 2022.

Namastè reiseblogg 

Håper vi ser deg der!

Daglig leder i Himalayareiser

Følg oss på  
Facebook

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

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

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

PLANLAGTE TURER AV HIMALAYAREISER.

REISEKALENDER

Er du klar for et eventyr?
Opplev Nepal!

Ungdomstur 
Påsken 2022

9. - 18. april
Bli med til mangfoldige, vakre og spektakulære 

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

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

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

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

arrangeres av HimalPartner og HimalayaReiser.

Pris: 
19 900 kr

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

www.himalayareiser.no
post@himalayareiser.no

Dagsprogram & 
påmelding

Oddny Aspenes tlf: 98234511
Bjørn Ødegaard tlf: 47016601

Trosfellesskap SightseeingEngasjementTrekking

9.- 18. april 2022  
Påsketur for ungdom til Nepal. 
Reiseleder: Bjørn Ødegaard
Pris: 19.900,- Avreise fra Oslo

Slutten av oktober 2022:
Det planlegges reise til Nepal.


