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Tilbake 
til livet

Les den sterke historien 
om Kismati som ble forsøkt 

giftet bort som 14-åring



   

Line Konstali,
Kommunikasjonsleder

LEDER

Da Maria trengte hjelp

Hvordan ville historien om 
det lille barnet i krybb

en blitt fortalt av Maria selv? 
Hva ville Gud vise oss da han 
valgte en ung jente til å bære 
barnet fram? Av og til savner 
jeg et Marias evangelium. 
Mor til himmelens kongesønn sto i en 
vanskelig situasjon da hun skulle bære 
barnet frem. I tillegg var det ikke mange 
som ville gi henne husrom. Det må ha 
vært en veldig tøff situasjon å havne i.

Hvem er i samme situasjon i dag?
Det finnes historier om kvinner som 
klarer å reise seg fra en vanskelig 
tilværelse. Flere av dem har fått hjelp i 
et av våre prosjekter.

Kamala ble utsatt for menneskehandel 
som barn. Som voksen levde hun et liv 
på gata. Etter å ha banket på dørene til 
ulike krisesentre hadde hun egentlig 
gitt opp håpet om å få hjelp. En dag ble 
fortvilelse snudd til håp.

Hun fikk hjelp av vår partnerorgan
isasjon Koshish som tilbyr husrom 
og pleie til kvinner som sliter. Flere av 
kvinnene hentes fra et liv på gata. Noen 
av dem er utsatt for menneskehandel.

Kismati ble forsøkt giftet bort i en 
alder av 14 år. Hun var fortvilet over 
situasjonen og trodde alle drømmer var 
knust. Heldigvis kom ungdomsklubben 
hun gikk på henne til unnsetning. Led
erne ved denne klubben var bekymret 
over at hun ikke hadde vært der en 

stund. Dette resulterte i at de oppsøkte 
familien og på den måten fikk vite om 
situasjonen Kismati sto i. Enden på visa 
var at foreldrene ble overtalt til å ikke 
gifte bort den unge jente. Nå er Kismati 
tilbake på skolebenken.

Ungdomsklubben som hjalp henne er 
støttet av United Mission to Nepal 
(UMN), vår største partner i Nepal. Du 
kan lese historien om Kismati i dette 
bladet.

Rom i herberget.
Hvert år strikker vi «Kamalas engler» 
som en påminnelse om alle kvinner 
som lever et liv på gata. Det har blitt 
en viktig tradisjon som hjelper oss å 
spre budskapet om at vi aldri må slutte 
å hjelpe kvinner som ikke har noe 
husrom. Englene selges til inntekt for 
kvinner i Nepal.

Uansett om du er med på strikkedug
naden eller ikke, kan det være fint å 
sende en tanke til alle de kvinner som 
trenger at vi hjelper dem et lite skritt på 
veien til et bedre liv. Resten av arbeidet 
gjør de selv. Det er fint å kunne gi rom i 
herberget en liten stund, for så å kunne 
oppleve at nettopp de som fikk husrom 
klarer å gjøre det beste ut av livet sitt. l
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Vi har alle lagt merke til at landet har vært 
stengt i lang tid. Koronatiden har bidratt 
til mye adskillelse og isolasjon. Adskillelse 
av familier, venner, kjente og kjære. Dette 
har både skjedd innad i Norge, men også 
på tvers av landegrenser. Planer og mål ble 
utsatt. Mye som en gang var som hugget 
i sten virket plutselig som en drøm. Dette 
har påvirket hele verden og hele Norge, 
men det har også vært en stor påkjenning 
for HimalPartnerfamilien.

Gledelig gjensyn på landsmøte
I september var mange av oss sammen 
på et fantastisk landsmøte. Mange av de 
som møttes var tidligere misjonærer eller 
misjonærbarn. Gjensynsgleden var stor hos 
de fleste og det var tydelig at det var godt 
å se hverandre igjen. En god gjeng med 
mennesker som forstår hverandre, er glad i 
hverandre og har delt mye opp igjennom.

En del av «familien»
HimalPartner er mye mer enn en misjons
organisasjon. Det er absolutt som en familie, 
og en viktig del av å være en del av en 
familie er å pleie relasjonene. Derfor er det 
fantastisk at landet åpner opp igjen og gir 
mulighet til å reise igjen. Selv om Himal
Partner kanskje forbindes mest med Nepal 
og Tibet er det mye som skjer i Norge også. 

Blant annet har HimalPartner menighets
avtaler med menigheter rundt omkring i 
hele landet.

Besøk til Bjørgvin bispedømme
I september fikk jeg være med å besøke 
menigheter i Bjørgvin bispedømme. 
Dette var en flott reise fylt med mye gode 
samtaler med mange forskjellige mennesk
er  og flotte fjell sett fra togvinduet. Jeg 
har også fått reist hele veien til Langesund 
i Bamle, hvor jeg fikk bo hos en familie fra 
Nepal. Her fikk jeg virkelig følelsen av å 
være tilbake i Kathmandu. I Langesund bor 
det en hel storfamilie. Sammen møtes de 
og har Nepali Church på lørdager i tillegg 
til at de er en del av den lokale menigheten. 
Samtalene dem imellom går på nepali og 
maten og klærne er som hentet rett fra 
Himalaya.

Skal til Ungdomstinget
Nå retter jeg blikket nordover og håper på 
snø og julestemning i Alta. Her skal jeg få 
lov til å være med på Nord Hålogaland 
bispedømme sitt Ungdomsting. Jeg skal sn
akke litt om HimalPartner og våre prosjek
ter, men mest av alt skal jeg promotere 
ungdomsturen til Nepal påska 2022. Dette 
ser jeg fram til!  l

TEKST: MARI KIPPENES, ETTÅRING/PRAKTIKANT I HIMALPARTNER
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Mari på besøk til Ragnhild og Tore Skeie i 
Norheimsund. Paret er tidligere utsendinger i  
Nepal, nå aktive i lokale menigheter for å spre 
informasjon om HimalPartners arbeid. 

Mari på besøk til Salhus menighet og misjonskomiteen 
der. Fra v: Hildegunn Elise Aase, Nina Nybøe Førland 
og Astrid Øien Halsnes. Menigheten har blant annet 
vært dypt engasjert i HimalPartners ICDP-prosjekter 
(foreldreveiledning) i Nepal. Flere i menigheten har reist 
til Nepal og bidratt med pedagogisk kompetanse. Astrid 
og Hildegunn er blant de som har bidratt.



4  TIBETANEREN  NR.4 2021 NR.4 2021   TIBETANEREN  5 

MENTAL HELSEMENTAL HELSE

K ismati ble forsøkt giftet bort som 
14åring og hun trodde drømmen om 

utdannelse var knust. Da kom ungdoms
klubben hun gikk på henne til unnsetning.  
I wdag er hun tilbake på skolebenken igjen.

I Kapilbatsu, der Kismati bor, er barn
eekteskap et stort problem. Det anses som 
trygt å gifte bort jenter i ung alder. Dette 
beskytter jentene mot et liv i fattigdom, 
og det er også en større trygghet for at 
familiens ære ikke blir skadet av eventuell 
«usømmelig» oppførsel. At Kismatis forel
dre en gang forsøkte å gifte henne bort, er 
derfor ikke et unikt tilfelle. Hennes mor 
forteller om en lang periode med dårlig 
økonomi. De så ingen annen utvei enn å 
gifte bort datteren sin.

Unge bruder helt vanlig
–  Jeg kan ikke huske hvor gammel jeg var 
da jeg giftet meg, sier moren. I landsbyen 
vår blir noen jenter giftet bort allerede i 
1011 års alderen.

Hadde det ikke vært for ungdomsklub
ben, ville både Kismati og broren hennes 
vært giftet bort tidlig begge to. Vi så ingen 
andre muligheter.

Dette var ikke en beslutning foreldrene 
tok av vond mening. Ekteskap blir i mange 

tilfeller ansett å være den eneste veien ut 
av fattigdom for jenter. De tok derfor en 
bestemmelse de trodde skulle være den 
beste for hele familien. Men Kismati er glad 
for at det ikke ble noe av.

En svigerfamilie som  
bestemmer alt
Kismati var helt knust da beskjeden om det 
kommende ekteskapet kom. Hun måtte 
slutte på skolen umiddelbart og holde 
seg hjemme. Hun misunte alle vennene 
hun hadde på skolen som kunne fortsette 
sine liv som før. Hun hadde utsikter til en 
tilværelse der en mulig svigerfamilie skulle 
bestemme alt.

– Hvis de hadde klart å gifte meg bort, 
ville jeg hatt et vanskelig liv med min mann 
og svigerfamilie. Da ville min svigermor 
vært den som kunne beordre meg til å gjøre 
som hun ville.

Besøkte familien
Da Kismati ikke dukket opp på den lokale 
ungdomsklubben en hel måned, ble en av 
lederne bekymret. Hvorfor kom hun ikke? 
Hadde det skjedd noe? En gruppe fra ung
domsklubben dro derfor hjem til familien 
for å se om det hadde hendt noe. Ung

domsklubben støttes av United Mission to 
Nepal (UMN), vår største partner i Nepal.

Da de kom hjem til Kismati, ble de tatt 
imot som gjester. De spurte foreldrene 
hvorfor ikke Kismati kom lenger, og fikk til 
svar at de planla å gifte henne bort. Etter 
besøket jobbet lederne i ungdomsklubben 
for å overtale foreldrene til å la Kismati 
slippe ekteskap i så ung alder. Til slutt 
lykkes de.

Ordnet opp med skolen
Fortsatt gjensto et problem: Kismati var 
utmeldt av skolen og foreldrene hadde 
strengt tatt ikke penger til å la henne gå der. 
Gruppen fra ungdomsklubben dro derfor 
til skolen og fikk henne skrevet inn igjen. 
De hjalp også til med å betale skolepengene 
ved hjelp av et fond. Kismati var overlykke
lig!

– Det var fantastisk å komme tilbake til 
skolen, sier hun glad.

–  Jeg møtte vennene mine og alt ble som 
før igjen. l

Tilbake til livet

Det anses som trygt å gifte bort barna i 
ung alder. Dette beskytter jentene mot 

et liv i fattigdom.
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H un sluttet å møte opp på skolen. Hun 
var medlem av en ungdomsgruppe 

drevet av vår partnerorganisasjon. Da 
lederne i ungdomsgruppa fikk høre hva 
Kismatis foreldre hadde bestemt, gikk de 
for å snakke med foreldrene. Etter flere 
samtaler kom de frem til en løsning hvor 
den økonomiske belastningen på foreldrene 
ble redusert, slik at de kunne la Kismati 
fortsette på skolen.

NRKs TVaksjon i oktober samlet inn 
penger for å beskytte barn  særlig jenter 
 mot å bli giftet bort. Problemet med barn
eekteskap er utbredt: Om lag tolv millioner 
jentebarn blir tvunget inn i ekteskap hvert 
eneste år. Det er et svært høyt tall. Jentene 
som rammes av dette bor på forskjellige 
steder i verden, men de fleste har til felles 
at de kommer fra fattige familier. Selv 
om TVaksjonen gikk til Plan i år, er det 
slik at mange organisasjoner som jobber 
i områder med stor fattigdom, støter på 
problemet. Det gjelder også HimalPartner.

Ei bortgifta jente betyr én mindre munn 
å mette for familien. Det kan også bety 
litt sårt tiltrengte penger, hvis familien får 
betalt for jenta (i form av brudepris). For 
jenta kan det imidlertid være livsfarlig. 
Hvis hun blir gravid før kroppen hennes 
er klar for det, kan graviditeten bli hennes 
dødsdom. Risikoen for dødfødsel er også 
50% større når mor er under 20 år.

Som regel innebærer ekteskapet at 
jenta slutter å gå på skolen. Dermed øker 
sannsynligheten for et voksenliv i fattig
dom: For hvert år ei jente går på ung
domsskolen, øker inntekten hennes senere i 
livet med 1020%.

Det nevnte eksemplet fra Nepal beskriv
er hvordan det jobbes lokalt, med ett og ett 
hjem for å hjelpe ei og ei jente til å kunne 
få større innflytelse over sin egen fremtid. I 
tillegg jobbes det med lovgivning, fattig
domsreduksjon og lokale myndigheter, for 

å gi stadig flere jenter en fremtid som ser 
lysere ut. Og det virker! Tallene går ned. De 
siste ti årene har det skjedd en reduksjon på 
15% i antall barneekteskap inngått per år. 

Det tilsvarer om lag 25 millioner barn som 
har fått slippe å gifte seg, og som dermed 
har fått større muligheter til å skape seg en 
bedre fremtid.   

Når ekteskapet ødelegger fremtida
Nepal er ett av landene hvor barneekteskap er vanlig. Et eksempel på vellykket innsats mot 

barneekteskap kommer fra Kapilvastu, Buddhas fødeplass. Da jenta Kismati var fjorten, 
besluttet foreldrene å gifte henne bort på grunn av familiens økonomiske problemer.

TOR KRISTIAN BIRKELAND, GENERALSEKRETÆR I HIMALPARTNER, OPPRINNELIG VAR ARTIKKELEN I AVISEN DAGEN

En underskriftskampanje mot barneekteskap i Rukum. Arrangert av United Mission to Nepal (UMN) juli 2021.

D eepa var bare 15 år da hun ble giftet 
bort. Hun fikk ikke fullført ungdoms

skolen, for ekteskapets forpliktelser startet 
umiddelbart etter bryllupet. Et nytt liv 
ventet henne. Hun ble gift med en mann 
som var 10 år eldre enn henne og fra nå av 
ville livet hennes i stor grad kontrolleres 
av hennes svigerfamilie. Deepa hadde ikke 
noe valg.

 
En tøff start på voksenlivet
Allerede året etter fikk hun sitt første barn, 
en gutt. Hun elsket sønnen sin, og ønsket 
å gjøre det beste for ham, men oppdaget 
samtidig at hun var altfor umoden til den 
store oppgaven hun fikk i fanget. I tillegg 
hadde ikke kroppen hennes blitt ferdig 
utviklet før barnefødselen, og hun fikk store 
helseproblemer relatert til dette.

Så ble hun gravid med barn nummer to. 
Da økte problemene i omfang. Deepa fikk 
store problemer med helsa grunnet påkjen
ningene kroppen ble utsatt for. I tillegg til 
graviditeten førte fattigdom i familien til 
et næringsfattig kosthold. Et kosthold som 
er potensielt farlig for barnet som skulle 
bli født. Dette fikk store konsekvenser for 
den lille jenta som etter hvert ble født med 
altfor lav fødselsvekt.

 
Jobber for å stoppe  
skadelige skikker
Det er for sent for Deepa. Hun kan ikke gå 
tilbake til det som en gang var. Heldigvis 
var hun heldig med mannen hun giftet 

seg med. Han har aldri vært voldelig mot 
henne. Ikke alle jenter har hell i det som 
allerede er en uheldig situasjon. Uansett er 
det ikke bra for en 15åring å bli gift med 
de forventningene det innebærer i kulturen. 
Jenter trenger skolegang, ikke en eldre 
ektemann.

 
Arbeider imot barneekteskap
Vår største partner i Nepal, United  
Mission to Nepal, starter nå et banebytende 
prosjekt rettet mot barneekteskap i Rukum
regionen. I dette området giftes jenter bort 
tidlig, mye grunnet fattigdom og begren
sede muligheter til utdanning.

Ved å satse på følgende tiltak skal disse 
skadelige skikkene motarbeides:
  Holdningsskapende arbeid i form av 

informasjonsvirksomhet og underskrifts
kampanjer.

  Dialogarbeid rettet mot landsbyledere 
og religiøse ledere, som utgjør en stor 
maktposisjon.

  Opprettelse av barneklubber.
  Samarbeid med lokalt politi og lokale 

myndigheter.
  Dialogarbeid rettet mot foreldre som 

egentlig vil sine døtre vel.
  Arbeid for at jenter skal fullføre ung

domsskolen.
  Mediepåvirkning

 
Ved å jobbe på denne måten ønsker vi å 

redusere antall barneekteskap i regionen. 

Dette vil på sikt bidra til å styrke kvinners 
rettigheter i generasjoner. Mødre som selv 
ikke ble giftet bort tidlig, vil i mindre grad 
gifte sine døtre bort. I tillegg viser arbeidet 
med likestilling seg å være godt for fami
lieøkonomien, da både mor og far kan bidra 
økonomisk til husholdet.

Dette arbeidet kan vi kan klare med din 
hjelp!

 
Pengene vi samler inn til  
kampanjen går blant annet til å 
dekke disse kostnadene:
• Materialer til holdningsskapende arbeid: 

5824 kr
• Barneklubb og ungdomsklubb: 3459 kr
• Materiale til barneklubb: 3641 kr
• Materiale til holdningsskapende arbeid i 

barneklubb: 6371 kr
• Holdningsskapende arbeid i media:  

4366 kr
• Opplæring av frivillige, ansatte og loka

lbefolkning i dialogarbeid: 12 698 kr
• Møtefasilitator: 1455 kr
• Øvrig aktivitet i forbindelse med arbeidet 

som krysser med andre prosjekter:  
2291 kr     

Kampanjen ble lansert som 
årets «Giving Tuesday-fokus» 
30. November. Menigheter og 
privatpersoner bidro til å spre 

budskapet i form av en inn-
samlingsaksjon. Det er 
fortsatt mulig å støtte 

arbeidet hvis du vil.

VIPPS: HIMALPARTNER #15521
Kontonummer: 3000 15 47107

Jente 15 år:  
Konfirmant i Norge, brud i Nepal
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D e siste tjue årene har Okhaldhunga 
sykehus i ØstNepal gjennomgått en 

stor opprustning, både bygningsmessig og 
medisinsk. Sykehuset har eksistert siden 
slutten av femtitallet og har hele tiden vært 
drevet av United Mission to Nepal (UMN). 
UMN har hele tiden vært avhengig av 
nepalske myndigheter og de retningslinjer 
og grenser de har satt for arbeidet. I begyn
nelsen slapp ikke misjonen inn i ØstNepal, 
men en nordmann og en skotte ble sendt 
på en rekognoseringstur i november 1958, 
som førte til at helsearbeidet i ØstNepal 
ble virkelighet.

Nordmannen, Robert Bergsaker (1914 
– 2009), var utdannet gullsmed og tegner. 
Han har skrevet ikke mindre enn 23 bøker. 
I perioden 1947 – 1956 var han og kona 
Gerd misjonærer for Pinsevennene i India. 
Nepals dør ble åpnet på gløtt for kristen 
misjon i 1952 og den felleskirkelige og 
internasjonale organisasjonen United Mis
sion to Nepal (UMN) ble etablert i 1954.

Fra 1957 var Gerd og Robert Bergsaker 
misjonærer i Nepal og fikk hele fire peri
oder i landet som hadde en spesiell plass i 
deres hjerte.

Forskningsekspedisjon
Sin første rundtur i Nepal fikk Bergsaker 
oppleve allerede i 1949 og 50, da han 
var med på en amerikansk vitenskapelig 
forskningsekspedisjon, kan vi lese i Wiki

pedia. Denne veldig spesielle ekspedisjonen 
har han skrevet om i bøkene «Bak Nepals 
lukkede dør» (1951) og «Veien til Lhasa – 
Tibets hjerte» (1992). Denne ekspedisjonen 
var den direkte foranledningen til at kristen 
misjon fikk komme inn i Nepal og til dan
nelsen av United Mission to Nepal (UMN). 
Ekspedisjonen ble ledet av ornitologen og 
botanikeren Robert Fleming. Han ble den 
første lederen av UMN og de to Robertene 
ble nære medarbeidere i mange år.

Både ekspedisjonen i 1949/50 og oppret
telsen av UMN er spennende nok til hver sin 
selvstendige artikkel. Denne skal handle om 
etableringen av misjonssykehuset i Okhald
hunga og Robert Bergsaker sin rolle i det.

Vest-Nepal
Misjonsarbeidet i den første tiden foregikk 
hovedsakelig vest i Nepal og i hovedstad
sområdet rundt Kathmandu. Men alt i 1956 
tok UMN kontakt med myndighetene for 
å få etablere en misjonsskole i ØstNepal, 
skriver Bergsaker i sin bok «På kanten 
av verdens tak» (1960). Denne boken er 
hovedkilden til det jeg her skriver.

Den svenskamerikanske misjonæren 
Jonathan Lindell ledet forhandlingene med 
myndighetene. Det endte med at myn
dighetene fikk UMN til å legge denne mis
jonsskolen i VestNepal. Det ble ikke sagt 
direkte, men misjonærene fikk mistanke 
om grunnen til denne manøveren: «Folket 

i ØstNepal var altfor lett å påvirke til å bli 
kristne!»

Ryktene om misjonens helse og skolear
beid kom også til ØstNepal og i 1958 kom 
en engelsk misjonær til misjonærkon
feransen med en halv meter lang søknad 
underskrevet av folk i ØstNepal. En kopi 
var sendt til myndighetene. Dette første 
til at Bergsaker og skotten, Dr. Dick fikk i 
oppdrag å reise østover «for å se hvordan 
det best kunne la seg gjøre å opprette et 
nytt misjonshospital der,» som Bergsaker 
skriver. De to utlendingene, en nasjonal 
kokk og seks bærere la av sted en novem
berdag.

Strabasiøs tur
De har ikke kommet særlig langt før det 
er slutt på bilveien. Snart er det ikke annet 
enn kløvstier, men de er godt opptråkket. 
Bergsaker beskriver hvordan de går fra 
landsby til landsby og møter velvilje og 
forventing alle steder. Medisinskrinet til Dr 
Dick er i daglig bruk og flere enn én pasient 
blir operert på veikanten. Det kunne være 
så som så med hygiene, for ikke å snakke 
om bedøvelsesmuligheter, men det er 
tydelig på beretningen at han berger mange 
liv på sin vei.

Veien tar dem ned i daler og opp på 
høyder. Vi får høre om en tøff oppstigning 
helt opp i 2.000 høydemeter. På toppen, i 
landsbyen Solo Bhanjyang var det en hei 

TEKST: TERJE HOLMEDAHL

dundrende hindufest. De neste dagene, 
forteller Bergsaker, gikk stien på tvers av 
dalførene og elvene. Da kunne de i løpet av 
én dagsmarsj stige 1.500 høydemeter. Det 
er ingen tvil; dette var en strabasiøs tur, selv 
om misjonærene hadde god trening i å gå 
i fjellet.

De hadde kommet seg over et 3.000 
meter høyt fjellpass i måneskinn en kveld, 
da Bergsaker stanser opp i fortellingen og 
trekker pusten: «Etter en natts god søvn var 
det at vi i solrenningen neste morgen fikk 
se kjempen over alle kjempefjell,  Mount 
Everest!»

Den siste stigningen før de nådde byen 
Okhaldhunga, på 2.000 m.o.h., føltes som 
den ville ta knekken på Robert Bergsaker. 

«Hjertet hamret som stemplene i en damp
maskin.»

Det var enda dagslys da de var framme. 
Nysgjerrige arbeidere stanset opp og så 
på disse fremmede, de første hvite men
neskene de hadde sett.

Ventet
«Vi har ventet på dere,» sa den vennlige 
fylkesmannen i Okhaldhunga og bød dem 
på en kopp te. Myndighetene i Katmandu 
hadde meldt om deres ankomst. De opplev
de at tiden allerede var inne til å bære fram 
ærendet sitt: «Er det behov og interesse for 
at vår misjon kan opprette et hospital og en 
skole i Okhadhunga eller et annet sted nær 
ved?»

Joda, fylkesmannen mente de kunne 
trenge begge deler. Han kom raskt inn på 
sitt yndlingstema, urtemedisin og de lokale 
«trolldoktorer», som Bergsaker kaller 
dem. Dr. Dick hoppet over det siste tema, 
men viste stor interesse for urtemedisin. 
Dermed hadde de to funnet tonen. For 
Dr. Dick var det særlig urtemedisinen mot 
diabetes og en annen mot slangebitt som 
var interessant.

Da utsendingene fra misjonen skulle bli 
vist alternative plasseringer for et hospital, 
havnet de midt i en lokal konflikt knyttet til 
en diskusjon rundt plasseringen av en plan
lagt flyplass. Det var lett å forstå et ønske 
om flyplass. Slik det var, lå nærmeste bilvei 
i India, seks dagers gange fra Okhaldhunga.

ROBERT BERGSAKER – «MISJONENS 
THOR HEYERDAHL»

Robert Bergsaker (1914 – 2009) var misjonær i India, Ban-
gladesh, Thailand og Nepal, hvor han særlig var engasjert 
med helse- og omsorgsarbeid. Wikipedia skriver at Berg-
saker er omtalt som «misjonens Thor Heyerdahl» og som 
«oppdagelsesmisjonær av klasse», særlig etter sine reiser til 
Nepal i 1949 og 1950.

Han vokste opp på Lillehammer og utdannet seg til gull-
smed, tegner og faglærer.
Han ble en kristen i 1943 og ble med i pinsemenigheten 
Salem Oslo. Sammen med kona Gerd dro han til India som 
misjonær i 1947, utsendt for Pinsevennene.

I 1949 ble Robert Bergsaker invitert med på en ornotolo-
gisk ekspedisjon inn i det lukkede landet Nepal, som etter 
hvert kom til å bli hans arbeidsplass. 

Når en leser noen av hans til sammen 23 bøker, de fleste 
knyttet til Asia, blir en slått av hans ekstraordinære obser-
vasjons- og fortellerevne. Og vi forstår at han var svært 
språkmektig; han behersket både hindi, urdu og nepali, sik-
kert i tillegg til flere. Han har også skrevet reisebeskrivelser 
fra disiplenes liv.

David 
og Gerd 
Bergsaker

HEDRET ETTER 17 ÅR I 
OKHALDHUNGA
Kristin og Erik Bøhler har avsluttet sin tjeneste ved 
sykehuset i Okhaldhunga etter 17 år. De hadde tidligere 
arbeidet ni år i Bhutan for Santalmisjonen. I Nepal var 
det Normisjons utsendinger knyttet til United Mission 
to nepal sitt sykehus i Okhaldhunga. I deres periode har 
sykehuset blitt kraftig oppgradert, med hjelp av gaver 
fra misjonsfolket i Norge.

Nylig ble de hedret for sin trofaste tjeneste i Hima-
laya med å bli slått til Riddere i Den kongelige norske 
fortjenesteorden.

I november hadde de audiens på Det kongelige Slott 
for å takke for hederen. 

OCH Erik Kristin

Bergsaker binder sår

Historien bak Okhaldhunga-sykehuset
Folket i Øst-Nepal var altfor 
lett å påvirke til å bli kristne! 
Var dette grunnen til at  
nepalske myndigheter ikke 
ville la misjonærene etablere 
seg i Øst-Nepal?  
Ryktene sier det. Men de 
fikk fotfeste etter hvert; det 
samme har evangeliet fått.
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Sykehus eller flyplass
I dagene som fulgte var det kø av pasienter. 
Noen kom med en kvinne i femtiåra som 
var blind. – Kunne de hjelpe henne? Hun 
fikk grå stæroperasjon på begge øynene 
og fikk normalt syn igjen. Det var ikke rart 
at de to hvite karene fikk nærmest helgen
status. 

Men de måtte videre, rettere sagt, de 
måtte rundt og se på en mulig tomt for 
plassering av sykehuset. En annen konflikt 
de fikk innsikt i, var motsetningene mellom 
rike storbønder og fattige landarbeidere. 
Hvem var villig til å avse jord til et sykehus?

De kom til en landsby der høvdingen, en 
riktig storbonde, tok imot dem. Riktig un
derholdende beskriver Bergsaker hvordan 
kona der i gården hadde mange og sterke 
meninger, ikke minst om flyplassaken. De 
måtte påpeke at den flyplassen hadde ikke 
misjonen noe med. – Nei, det var jo sant. 
Høvdingen ble med dem og pekte ut et om
råde der de sikkert kunne legge et sykehus. 
Der eide ikke han noe jord, men jordeierne 
ville sikkert gå med på det.

Kommunestyret avgjorde
De trodde at oppdraget var fullført, men 
da de kom tilbake til Okhaldhunga var det 
flere som ville ha et ord med i laget. De 
hadde ikke hatt med seg den rette mannen. 
Sykehuset burde ligge lenger nede på sletta 
der flyplassen var foreslått. En uke etter at 
delegasjonen hadde kommet fram, var de 
invitert til å møte «kommunestyret». De 
skulle behandle sykehussaken. Konklus
jonen der var at de ville tilby UMN å bygge 
et misjonshospital i utkanten av byen 
Okhaldhunga, på et sted der det var god 
tilgang på vann. Vedtaket skulle formidles 
til sentrale myndigheter for godkjenning.

Det ble fort klart for Bergsaker og de 
andre i misjonen at Okhaldhunga var stedet 
å begynne, men det burde straks settes opp 
en «utestasjonsklinikk» over på fjellplatået, 
slik at de der også kunne ha tilgang på 
helsetjenester i nærheten.   

OKHALDHUNGA:
FRA DÅRLIG STRÅTAK OG VEILØS TILVÆRELSE TIL 
DAGENS SYKEHUS

Hildur Johansen og mannen Øystein arbeidet en periode i Okhaldhunga og 
har et nært forhold til sykehuset. Her forteller hun litt mer om utviklingen.

HISTORIER FRA OKHALDHUNGA 

Det var Odd Hoftun som 
tegnet det første sykehuset 
i Okhaldhunga. Dette var i 
begynnelsen av 1960-årene. 
Ifølge Asbjørn Voreland var det 
først laget med torvtak, slik det 
var vanlig i mange nepalske 
hjem. Men siden dette taket 
ikke ble impregnert av sot og 
røyk, slik som i hjemmene, ble 
det for mye “småkryp” som 
ødela taket. Den første tida 
hadde ikke Okhaldhunga vei- 
og flyforbindelse. Det tok flere 
dager å gå fra Kathmandu.

Da Øystein og jeg kom dit 
rett før jul 1979 hadde husene 
bølgeblikk. Vi bodde der 
fram til sommeren 1983 og 
arbeidet som sykepleiere, jeg 
også jordmor. Vi startet begge 
i distriktshelseprogrammet 
med mor/barnklinikker og 
hjemmebesøk. Arbeidet 
besto av vaksinering, enkle 
undersøkelser og behandling, 
samt undervisning om hygiene 
og ernæring. Vi snakket mye om 
nødvendigheten av å bygge toaletter 
for å få redusert diarésykdommer. 
Mens vi var der hadde nesten ingen 
toalett, - da snakker vi om utedo. 
Da vi besøkte landsbyen i 2012 ble 
vi fortalt at de fleste hadde det og 
folk var mindre syke.  De siste 2 
årene ble jeg bedt om å overta som 
oversykepleier på sykehuset. Arbeidet 
mitt ble overtatt av nepalere da vi 
dro derfra.For å komme til Katmandu 
pleide vi å gå 10 –12 timer og så ta fly.

I 1993 var vi på besøk i 
Okhaldhunga. Da arbeidet Leiv 
Oddvar og Mary Bøyum der. Leiv 
Oddvar arbeidet med vannprosjekter.
Dorothea og Magne Vestøl var der da 
sykehuset ble påbygd. Vi besøkte dem 
i 2012. Magne ledet byggearbeidet og 
Dorothea arbeidet på sosialkontoret. 
De var da utsendt av Normisjon. På 

den tida hadde veien kommet. Det 
tok 16 timer å kjøre fra Kathmandu. 
Nå er ny vei på plass. Kjøretiden er 
redusert til rundt 8 timer.

Kristin og Erik Bøhler var i 
Okhaldhunga i mange år, utsendt 
for Normisjon. De gjorde en stor 
innsats for sykehuset fram til de reiste 
hjem i 2018. Erik var lege og Kristin i 
hovedsak sosialarbeider bl.a. Fra i år 
er Liv Wendel i Okhaldhunga, også 
hun utsendt av Normisjon. Hun er 
sykepleier og jordmor og skal arbeide 
med oppfølging av sykepleiestudenter 
i praksis og også hjelpe til med å 
utarbeide gode rutiner og oppdatere 
personalets kunnskaper sammen med 
nepalsk sykepleieleder.

Hildur og Øystein Johansen, bilde fra 80-tallet. 
HimalPartners arkiv.

D et finst nesten inga forsking på kjønns 
og likestilling med eit trusfridoms

perspektiv og også svært lite forsking på 
trusfridomsbrot med eit kjønnsperspektiv. 

– Skal ein jobba for trusfridom for alle, 
då må kvinner vera med. Og skal ein jobba 

for kvinners rettar må trusfridom vera med. 
Det er ikkje nokon veg utanom, fortel Elisa 
Chavez, rådgivar i Stefanusalliansen.

Saman med rådgivarkollega Vija Herefoss 
står ho bak ressursen «Freedom of religion 
or belief for everyone: Women in focus». 

Heftet, som vart lansert under eit seminar 
om trusfridom og kvinners rettar på Littera
turhuset i Oslo den 3. november, er meint 
å vera ein læringsressurs for å setja søkelys 
på skjeringspunktet mellom trusfridom og 
kvinners rettar.

Vil bygga bru mellom 
trusfridoms- og likestillingsfeltet

– Vi får ikkje varetatt rettane til alle kvinner utan å òg ta 
omsyn til trusfridommen, seier Vija Herefoss og  

Elisa Chavez i Stefanusalliansen.
AV: INGUNN MARIE RUUD, KPK

KVINNER OG TRUSFRIDOM: Rådgivarane i Stefanusalliansen, Vija Herefoss og Elisa Chavez, håper den nye ressursen deira kan bidra til ein 
maksimering av rettferdsarbeidet både når det gjeld trusfridom og kvinners rettar. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK
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– Tanken bak arbeidet er å ha meir fokus 
på kvinners levde erfaringar når det kjem til 
trusfridomsbrot. Korleis ser trusfridomsbrot 
ut for dei? Forskinga har tradisjonelt sett ik
kje hatt det kjønnsfokuset, seier Chavez.

Ho fortel at fordi leiarar i religiøse sam
funn ofte er menn, er det stort sett forteljin
gane og erfaringane til menn som har vorte 
lagt til grunn når ein har forska på og utvikla 
prosjekt for trusfridom.

Mange misforståingar
Under seminaret vart det fleire gangar på
peika at det eksisterer mange misforståin
gar rundt kva trusfridom og kva kvinners 
rettar inneber, og at dette skaper gnissingar 
mellom dei to felta.

– Sjølv blant personar som jobbar med 
menneskerettar på høgt nivå i FN merke 
vi desse gnissingane. Då er det ikkje rart at 
det òg forplantar seg nedover til aktørane i 
sivilsamfunnet, seier Chavez.

Ho påpeikar òg at det finst religiøse 
aktørar, særleg i USA, som i stor grad 
misbruker trusfridomsomgrepet til å verna 
religiøse tradisjonar, skikkar og privilegium.

– Det er ikkje det trusfridommen skal 
verna. Det skaper fiendskap frå dei som 
kjempar for kvinners rettar. Trusfridom 
skal aldri brukast som ein grunn eller 
unnskyldning for å diskriminera eller bryta 
andre rettar.

– Handlar om fridom,  
meir enn religion
Susan Kerr, seniorrådgivar på trus og 
livssynsfridom i OSSE (Organisasjonen for 
trygging og samarbeid i Europa), påpeika i 

innlegget sitt under seminaret at religions 
og trusfridom ofte ikkje blir sett på som 
ein universell, individuell rett på linje med 
dei andre menneskerettane, men som noko 
for dei spesielt interesserte  noko som 
fremmar hierarki og patriarki heller enn 
likestilling.

– Denne konstruerte motsetninga er 
falsk og grunnar i ei fundamental misfor
ståing i kva religions og trusfridom faktisk 
er. Trusfridom varetar folks rett til å tru på 
kva enn dei vil. Han varetar mangfaldet. 
Han handlar om val, ikkje konformitet. Han 
handlar faktisk meir om fridom, enn om 
religion, seier Kerr.

Herefoss peikar òg på dette som ein av 
dei største misforståingane når det gjeld 
trusfridomsfeltet.

– Trusfridom verken vernar eller for
svarer religionar, religiøse verdiar, tradisjo
nar og praksis. Det er ein fridom, ein rett 
til sjølv å velja, forlata eller praktisera tru. 
Det forsvinn litt i diskusjonane når det blir 
mykje fokus på religion. Religion blir ofte 
sett på som ein negativ faktor når det gjeld 
kvinners rettar.

– Berøringsangst
Chavez og Herefoss opplever både inter
nasjonalt og i Noreg at det eksisterer ein 
viss berøringsangst for religion og trus
fridom blant mange som arbeider med 
kvinners rettar.

– Når religion kjem inn i bildet så rygger 
dei unna og seier det er altfor kompleks og 
lada. Det blir enklare å ikkje forholda seg til 
det i det heile, seier Herefoss.

Hefteforfattarane legg til at dei ikkje trur 

det er av vond vilje at mange skuggar unna 
spørsmål om tru.

– Dei som har vakse opp i ein sekulær 
kontekst forstår ikkje alltid kor viktig trua 
er i livet til mange menneske og kvar sårt 
tema det kan vera. Fordi dei ikkje vanleg
vis tar stilling til spørsmål om tru, blir det 
enkelt å ikkje gjera det her heller, seier 
Chavez.

Forståeleg og brukarvennleg
No håper Stefanusalliansen at det nye 
heftet kan bidra til å oppklara misforståing
ar og hjelpa dei som arbeider på dei to felta 
til å jobba saman for å maksimalisera både 
trusfridom og kvinners rettar.

– Vi leita etter ein enkel introduksjon 
som kunne hjelpa folk som skal jobba med 
dette skjeringspunktet, men kunne ikkje 
finna nokon, så då vart løysinga å laga ein 
sjølv, seier Herefoss.

Dei fortel at det har vore skrive noko om 
temaet den siste tida, men at det gjerne har 
vore på eit så høgt akademisk nivå at det 
har gjort stoffet utilgjengeleg for folk flest.

– Ein bruker ein terminologi og eit språk 
som folk på grasrota ikkje skjønner eller er 
opplærd i. Vi har prøvd å laga eit brukar
vennleg læringsverktøy som også dei som 
ikkje jobbar med menneskerettar til vanleg 
kan forstå, seier Chavez. 

Ho håper òg at ressursen kan brukast av 
religiøse leiarar i trussamfunn slik at dei 
forstår at trusfridomsbrot opplevast ulikt 
for menn og kvinner og at kvinners rettar 
ikkje er ein trussel for trua deira. KPK 

– Når religion kjem inn i bildet så rygger dei 
unna og seier det er altfor kompleks og lada. 
Det blir enklare å ikkje forholda seg til det i 

det heile, seier Herefoss.

Meld inn arrangement til post@himalpartner.no. Følg med på kalender på himalpartner.no.

Arrangementskalender

VI TAKKER  
OG BER FOR…

Be for kyrkja i Nepal, for nye forsamlingar og kyrkjeplanting  
utover i landet. Be for alle som kjem langvegs til samlingane.  

Be for dei som reiser over heile landet for å kartleggja kor det ikkje fins  
kyrkjer, be om at dei når visjonen om å planta kyrkjer i alle distrikt.

•
Takk for Bethesda sine kurs som skaper samhald og gode relasjonar mellom 

kyrkjene og for utrusting av pastorar til å vera hjelp og støtte for dei som slit med 
sjølvmordstankar.

Takk for at Bethesda gjennom digitale verktøy også kan støtta og hjelpa nepalske 
migrantarbeidarar som slit med depresjon.

•
Takk for at sjukehusa har fått naudsynt oksygen og verne-utstyr dei siste månadane. 

Be for dei som går i dagevis med vaksineboksar på ryggen for å nå ut i distrikta 
med covid-vaksiner. 

•
Takk for mental helse arbeidet og be for det viktige opplæringsarbeidet som skjer i 

regi av både UMN, Koshish og andre organisasjonar. Mange fleire får no hjelp på 
distrikts-helsepostane.

•
Takk for dei gode partnarane våre både nord og sør for Himalaya. Be om  
at vi saman kan bidra til at born og unge får betre framtidsutsikter gjennom 

yrkesopplæring og arbeidsformidling, og at dei får håp over livet sitt.
•

Be for det nye styret og for dei tilsette i HimalPartner.  
Be om Guds visdom og leiing for arbeidet framover.

•

Det digitale julelotteri:  
12. desember klokken 20 på ZOOM. Se side 16 for mer info.

Vintersamling/Inspirasjonssamling:  
19.-21. mars. Arrangeres i Røyken, i nærheten av Hurum på Østlandet. 

Sommerstevnet 2022:  
24. – 26. juni på Kristiansand feriesenter på Dvergnestangen.  
Hold av datoen!
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Artikkelen er skrevet av Pratiksha Kha-
nal. I 2021 har hun jobbet på oppdrag 
for HimalPartner og har bidratt både 
med oppfølging av prosjekter og til 
vårt kommunikasjonsarbeid. Pratiksha 
kommer selv fra Nepal og har derfor et 
verdifullt innenfra-perspektiv i arbeidet 
sitt. Bildet viser Pratiksha (til høyre) på 
prosjektbesøk. 

TRO KAN FLYTTE FJELL

D hana Lama, United Mission to Nepals 
(UMN) nye generalsekretær har 35 

års fartstid i organisasjonen som er vår 
største partner i Nepal. Hun startet tjen
esten i folkehelse på lokalt nivå. For tiden 
er hun programsjef, der hun jobber med 
ulike programmer og geografiske team. 
I sin nåværende stilling bidrar hun til å 
gjennom føre et bredt spekter av utviklings
prosjekter gjennom lokale partnerorganisa
sjoner. 

At hun er en dyktig dame er det ingen 

tvil om! I denne artikkelen blir vi litt mer 
kjent med mennesket Dhana og hennes 
trosreise og kall.

Drømmene og Guds gode  
plan for oss
Ikke alle har fått til det vi har drømt om el
ler ønsket for livet vårt. Det betyr imidler
tid ikke at livet stopper opp. Kanskje tok 
det en annen retning enn vi planla. Nettopp 
denne veien kan være den rette veien Gud 
har planlagt for oss. Mange av oss kan 

kjenne oss igjen i dette. Jeg kan i alle fall 
det og følte meg velsignet av å få ha en kort 
samtale med Dhana.

Barndom 
Dhana har mange gode minner fra barn
dommen. Foreldrene og de tre søsknene ga 
henne en trygg og lykkelig oppvekst. Som 
mange andre barn elsket hun å leke ute. 
Hennes nabolag beskriver hun som paradi
sisk. Hun snakker om gode barndomsmin
ner der hun lekte med barna i gata. Det 

Guds gode vilje er at hun skal
 hjelpe fattige og undertrykte

-Når jeg ser mennesker, ser jeg ofte Gud i dem, sier Dhana til Pratiksha  
som var så heldig å møte henne. Bli kjent med den nye generalsekretæren til  

United Mission to Nepal (UMN).
TEKST: OPPRINNELIG ENGELSK. SKREVET AV PRATIKSHA KHANAL. 

REDIGERT OG OVERSATT TIL NORSK AV LINE KONSTALI OG TOR KRISTIAN BIRKELAND. 

var både gjemsel og andre morsomme 
uteleker.

Utdannelse
Som ung ønsket Dhana å bli lege. Siden 
hun vokste opp i en familie som støttet 
henne, var hun en av de heldige jentene 
som fikk gå på skole. Dessverre var det 
flere av venninnene hennes som måtte 
slutte på skolen og hjelpe til med husar
beid og gårdsarbeid hjemme. Noen måtte 
også gifte seg. Etter å ha fullført skolen, 
fikk Dhana UMNs stipend til å gå to og et 
halvt år for å studere paramedisin.

Trosreise
Dhana vokste opp i en buddhistisk familie. 
Hennes vei til Jesus startet da hun var 10 
år. Da ble hun invitert til kirken av en av 
UMNs ansatte. Hun dro til kirken alene, og 
før dette besøket hadde hun en gang tatt 
turen innom en katolsk kirke. Denne kirken 
var imidlertid veldig annerledes.

Hun kom inn i et lite rom og menn og 
kvinner satt på hver sin side. For flere 
kirker i rurale områder, er dette fortsatt 
vanlig. Dette skulle imidlertid ikke være 
det viktigste minnet Dhana fikk etter 
gudstjenesten. 

Hun fikk høre pastorens ord om 
en kjærlig Gud som hadde skapt alle 
mennesker i sitt bilde. Dette budskapet gikk 
rett inn til Dhana. Hun var skapt i Guds 
bilde, og Gud elsket henne like høyt som 
alle andre mennesker.

- Når jeg ser mennesker, ser jeg ofte Gud 
i dem, sier Dhana til meg. 

- Ser jeg fattigdom, er det som om jeg 
merker at Gud ønsker jeg skal involvere 
meg i det. 

Dhana har hjulpet mange fattige familier. 
Det vet hennes kollegaer, men hun skryter 
aldri av det. Hun er mer opptatt av å være 
et vitnesbyrd som har sett Guds kjærlighet 
i praksis.  

Tidlig karriere
Dhana tilbrakte 3 år på en helsepost i ut
kanten av Kathmandu som en del av hennes 
praksis i forbindelse med stipendet hun 
fikk. I løpet av disse tre årene, så hun mye 
lidelse. Dette gjaldt spesielt blant kvinner 
og barn, og andre marginaliserte grupper. 

Men hun så også håp. Til tross for alt det 
vonde, så hun at folk ikke mistet troen på 

en bedre framtid. Gjaldt det ikke for dem, 
kunne kanskje deres barn eller barnebarn få 
det bedre. 

Dhana gjenkjente håpet i de fattige og 
hun sto på barrikadene for at flere av dem 
skulle få bedre tilgang til helsetjenester.

Drømmen om å bli lege virket mer 
realistisk for Dhana etter et besøk på 
UMNs sykehus Tansen. Hun hadde nettopp 
fullført sitt arbeid på helseposten, men 
Gud hadde en annen plan for henne. Hun 
prøvde å finne jobb ulike steder, og fikk til 
slutt tilbud om jobben som hjelpepleier på 
Anandaban sykehus. I løpet av hennes tid 
på sykehuset, ga Gud henne en datter hun 
kunne adoptere og ha omsorg for. 

UMN
I 1997 ble Dhana en del av UMNs munn 
og tannhelseprosjekt, og hun var med helt 
til prosjektet ble utfaset i 2008. Senere i 
2008, fikk hun en ny rolle som assisterende 
programsjef.

Dhana har vært i UMN siden 1987 og 
har sett mange strukturelle og strategiske 
forandringer. Etter jordskjelvet i 2015 og 
Covid 19, økte gapet mellom fattige og rike. 
UMN responderte raskt på dette. 

I 2020 søkte Dhana på stillingen som 
generalsekretær i UMN. Hun var først 
usikk er, men ble støttet av flere gode  
venner. Hun opplevde også at dette var en 
del av Guds plan for henne. Å bli gener
alsekretær var aldri en del av hennes fram
tidsplaner og drømmer, men i et tilbake
blikk kan hun se at forholdene har blitt lagt 
godt til rette for henne i den rollen.

Dhana føler seg velsignet i form av 
muligheter livet har gitt henne, og hun 
føler seg forpliktet til å gi dette videre til 
andre. Dette gjelder ikke bare hennes rolle i 

organisasjonen, men også som en del av 
Guds store plan. Hun kaller seg selv en 
endrings agent som er engasjert i Guds 
misjon. Ledet av Ham ønsker hun å være 
med og gi det nepalske folk et bedre liv 
enn fattigdom og nød. «Fullness of life,» 
er UMNs visjon.

Hennes ulike roller og posisjoner har 
endret seg I løpet av årene, men hennes 
forpliktelse til å tjene det nepalske folk, 

har bestått.
I løpet av de 67 årene UMN har eksis

tert, har Gud vært trofast mot vårt arbeid, 
sier hun.

Hun ønsker at folk hjemme i Norge 
husker på henne og lederteamet i bønn. 
Sammen skal de jobbe for å bringe et full
verdig liv til alle nepalere. 

- Jeg er villig til å tjene Gud og gjøre 
som han vil med meg. Han kan vise meg 
hvordan jeg skal lede UMN, slik Gud viste 
Moses hvordan han skulle lede israelittene 
ut av ørkenen.   

TRO KAN FLYTTE FJELL

Foto: privat

UMNs «Fullness of life»-modell. Den viser hvilke 
tematiske områder UMN jobber innenfor, og at 
alle områdene er knyttet til hverandre og slutter 
opp om målet om «fullness of life for all.»
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GAVER MED MENING

Det går mot jul og i år finnes flere muligheter til å kjøpe fine presanger og samtidig 
støtte det viktige arbeidet med å gi folk i Himalaya fred i sinn og et levebrød.

Besøk vår nettside www.himalpartner.no  
for informasjon om muligheten til å støtte.

Nomadene på den tibetanske høysletta risikerer å bli utnyttet og 
underbetalt. Ved å kjøpe disse produktene sørger du for at de får 

en lønn å leve av. 

Luer og sokker i Yak-ull fra det tibetanske Kina

Produkter fra Higher Ground
Higher Ground gir hjelp og støtte til kvinner som er utsatt for menneske-
handel i Nepal. Kvinnene produserer ulike håndarbeidsprodukter og de 
driver også en kaffebar i hovedstaden Kathmandu.

Julekrybben er håndlaget, tovet ull. Figurene er omlag 10 cm høye. 
Som på bildet, med engel, tre vise 
menn, hyrde, tre dyr og den hellige 
familie. Alt får plass inne i stallen, også 
den tovet. Julekrybben er laget på 
Higher Ground, av jenter som er reddet 
ut av sex-handelen.

Pris på julekrybbe: 600 kr                                 Sokker: 280 kr 

Bordskånere 
250 kr

Boka tar for seg temaet mobbing og inkludering. All inntekt går uavkortet til dagsenter for 
barn med funksjonsnedsettelser i Nepal. Handlingen dreier seg om en spøkelsesgutt som 
ikke klarer å holde seg hvit, og derfor blir han mobbet av de andre spøkelsene. Forfatteren 
Solveig Olimbstad Kirker (f. 1970), har et nært forhold til prosjektet ABBS i Nepal. Senteret 
blir også kalt «Håpets senter» fordi barna blir møtt med kjærlighet, omsorg og de gis mu-
ligheter til lek og personlig vekst. 

www.allverdas.no

Pris:
200 kr

FARGEKLATTEN
ALL VERDAS GÅVER OG BRUKSTING, NETTBUTIKK FRA SULDAL:

INVITASJON TIL  
JULELOTTERI

12. desember ønsker vi å invitere deg til  

digitalt julelotteri!

Det vil finne sted på zoom fra kl 20:00

Det er mange flotte premier, så dette vil du 

ikke gå glipp av!

Lodd kan kjøpes digitalt via Bidra, trenger 

du hjelp til dette er det bare å ta kontakt.

Ønsker du å delta? 

Da kan du sende en påmelding til  
post@himalpartner.no

Torbjørg Olimbstad sitter i misjonsutvalget i Suldal menighet og er en aktiv ambassadør 
for HimalPartner. I fjor fikk hun med seg en gruppe strikkere til å bidra til kampanjen 

«Kamalas engler». I år gjentas suksessen, men i mindre skala.

Populært strikkeprosjekt
Strikkeprosjektet blir mer og mer populært 
etterhvert som årene går. Kampanjen går 
ut på å strikke engler til inntekt for kvin
ner i Nepal. Med engelen følger en etikett 
der historien om Kamala står nedskrevet. 
Kamala var offer for menneskehandel og 
endte på gata i Kathmandu. Hun fikk hjelp 
hos vår partner Koshish og hvert år strikker 
vi engler til minne om hennes historie. Det 
er ikke bare Kamala vi strikker for, men hun 
blir et slags symbol på at vi må huske på 
kvinnene spesielt når vi snakker om fattige 
og undertrykte i Nepal.

Jeg ble veldig glad da jeg hørte om 
strikke prosjektet, sier Torbjørg. Lenge 
hadde hun prøvd å få engasjementet for 
misjon opp i menigheten. Englene ble en 
fin anledning til å skape det.

Selges i bruktbutikk
På Suldalsosen, der hun bor, drives også 
bruktbutikken «Gi & Få». Alle inntekter 
av salget i butikken, går til ABBS, et senter 
for funksjonsnedsatte barn i Kathmandu. 
Første onsdag i måneden arrangerer de 
strikkekafè  i bruktbutikken. Torbjørg og 

flere andre så anledningen til å strikke 
engler på denne dagen.
De fikk tak i oppskriften og kjøpte garn. Så 
satte de i gang! Jeg informerte folk i kirken 
og skrev om dette i menighetsbladet Suldal
skjelda. Englene ble solgt i bruktbutikken.

Til sammen solgte de dyktige strikkerne 
120 engler. Det var kjekt å være med på å 
gjøre noe konkret, og som i andre enden ga 
god gevinst.I år strikker de nye engler som 
selges i bruktbutikken «Gi & Få».   

Strikket og solgte 120 engler til 
inntekt for kvinner i Nepal

NETTBUTIKKEN GI JERNET

Engelen, som skal symbolisere 

kvinner i Nepal, kommer med 

en vakker etikett med Kamalas 

historie.

Englene selges lokalt av frivillige som strikker. De kan ikke bestilles fra hovedkontoret, men vi kan informere om hvor de strikkes og selges.
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PANORAMA

NYTT LANDSSTYRE I HIMALPARTNER

V alg av nytt landsstyre ble avholdt på HimalPartners 
landsmøte i Lillestrøm 25/9 2021. Det nye styret ledes 

av Reidun Dalseth, som tidligere har vært utsending for 
HimalPartner i det tibetanske Kina. 

Utsendingene og de ansatte i Norge har valgt inn Lene 
Birgitte Bjølverud-Rødningsby som deres representant for 
styret uten stemmerett.

GENERALSEKRETÆR TOR KRISTIAN BIRKELAND PÅ REISE

Tekst: Line Konstali

PANORAMA

Styremedlemmer for 4 år: 
Arnfinn Eng, Grete Raddum og  
Mari Kippenes

Varamedlem for 2 år:
Jørn Lemvik, Solveig Abelone 
Midtgarden og Lars Lien

Det gode fellesskapet i HimalPartner, både i Norge og Himalaya,  
er noe som preger arbeidet vårt i stor grad. Vi som jobber i administrasjonen, 

opplever dette som en styrke. Det har derfor vært viktig at vår nye 
generalsekretær skal ta del i dette fellesskapet.

Møte med grasrota
Tor Kristian Birkeland startet som generalsekretær i HimalPartner 
i mai 2020. Han har imidlertid ikke hatt anledning til å reise noe 
særlig grunnet pandemien. Å møte folk på en skjerm er ikke det 
samme, og derfor var det ekstra stas at han endelig kunne reise 
rundt og se hvor mye godt arbeid som finnes i ulike lokalsamfunn. 
I november 2021 fikk vi endelig muligheten til å arrangere denne 
reisen. 

Reiseskildringer i sosiale medier
Han delte sine opplevelser med oss på Instagram og Facebook. Her 
er en liten oppsummering fra hans reise til menigheter og lokallag 
tilhørende Møre og SørHålogaland bispedømme:

13. NOVEMBER  
– tekst på generalsekretærens facebookside:

Jeg er på vei hjem etter en uke på reise i bispedømmene Møre og 
SørHålogaland, hvor jeg har besøkt menigheter som har avtale 

med HimalPartner gjennom Samarbeid Menighet og Misjon, og 
besøkt grupper og enkeltpersoner som har et engasjement for 
HimalPartner og Himalayaregionen. Det har vært fantastisk å 
endelig kunne treffe mennesker ansikt til ansikt, høre hva som 
engasjerer dem, hva som driver dem, og å fortelle om og svare på 
spørsmål om vårt arbeid. 

Særlig har arbeidet vårt med mental helse begeistret, og det har 
vært veldig fint å få positiv respons på dette. Alle kjenner noen som 
har hatt en tøff periode, eller vært igjennom det selv. I Norge har 
vi et godt støtteapparat, mens i Himalayaregionen er man ofte 
overlatt til seg selv når det gjelder psykiske lidelser. Folk har stor 
forståelse for at arbeidet med mental helse må prioriteres blant 
mennesker som ikke har noe støtteapparat. 

En stor takk rettes til alle som har åpnet sine hjem og kjørt meg 
rundt. Det har vært veldig positivt og relasjonsbyggende, slik at det 
nå blir en helt annen opplevelse å snakke med folk på telefon. 

En ting er å møte menneskene, men i tillegg har jeg fått oppleve 
noen helt fantastiske landskap og fått besøkt en rekke kirker som 
har betydd og betyr mye for lokalsamfunn. Jeg har lagt ut bilder på 
Instagram, og gjør det også her.

7.  og 8. Misjonsbasar 
i Misvær kirke. 
Tor Kristian bistår 
daglig leder Liv 
Nome Sivertsen 
med kveldens 
loddtrekning.

9.  Utsikt fra Andenes 
fyr lørdag morgen før 
hjemreisen til Oslo.

INSTAGRAM 8. NOVEMBER

1

2

3

INSTAGRAM 10. NOVEMBER

INSTAGRAM 15. NOVEMBER

4. Tor Kristian sammen med 
Hans Kristian Maridal, 
psykiater i Molde med 
stor entusiasme for 
HimalPartner og vårt 
mentale helse-arbeid.

5. og 6. Møte med Stene 
bedehus. Vakker sang 
av Marte Sofie Leithaug 
Guddal. Tone Leithaug 
solgte varer fra gijernet.no, 
verdens beste nettbutikk 
for ullvarer og andre 
produkter fra Tibet og 
Nepal.

4

5 6

7 8

9

1. Humørfylt loddtrekning i 
Valderøy kirke til inntekt 
for HimalPartner.

2. Bjørn Ødegård viser 
frem den etter hvert så 
berømte tilhengeren 
til vår støttegruppe 
Himalaya Møre. Tor 
Kristian får et fint 
turistbilde av hengeren.

3. En liten topptur ved 
Sjøholt på vei til Molde 
i dag. Sunnmørsalpene 
kan minne om Himalaya 
når det er snø på 
toppene.



9. - 18. april 2022 
Påsketur for ungdom til Nepal 
Alder: 15 – 30 år 
Reiseledere: Bjørn Ødegaard
Pris: kr. 19.900,-

30. april - 9.mai 2022
Misjonsturné til Tromsø og omegn.
Vi besøker menigheter og overnatter i pen-
sjonat og herberger. Deltakerne betaler selv 
transport, kost og losji. Det er mulig å delta på 
hele eller deler av turen.
Mer informasjon kommer i neste nummer.
Reiseledere: Inger Gravem og Oddny Aspenes

9. – 21. oktober 2022. 
Opplevelsestur til Nepal. 
Reiseleder: Oddny Aspenes
Pris: 24.900,- Avreise fra Bergen

30.mars - 11. april 2023 
Påsketur til Nepal. 
Reiseleder: Bjørn Ødegaard
Pris: 25.900,- Avreise fra Oslo

HimalayaReiser skreddersyr også turer på bestilling.

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


