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Blir vi så opptatt av å inkludere på
riktig måte at vi glemmer å invitere?
Aksepterer du eller forstår du din neste?

H

istorien om Jesu liv illustreres på ulikt
vis. Av og til er det den gudommelige
siden som skildres, men i svært stor grad er
det også det trivielle og menneskelige. Flere
steder i Bibelen kan vi lese om at Jesus blir
invitert på besøk til folk, og han ser til og
med ut til å trives godt med dette.
Noe av det siste han gjør før han dør, er å
spise nattverdsmåltid med disiplene. Dette
er foreviget i et vakkert portrett av
Leonardo Da Vinci. Hvorfor har dette
bildet bevart sin popularitet for ettertiden?
Noen hevder det handler om at kunstneren
selv ønsket å skape en opplevelse av å være
en del av dette fellesskapet. Maleriet rører
ved noe menneskelig i oss, og på den måten
får vi kontakt med det gudommelige.
De fleste av oss er som Jesus; vi liker å bli
invitert til noen. Vi kan kanskje ha ulike
behov for hvor sosiale vi ønsker å være,
men sjelden oppfattes det som negativt
å bli invitert noe sted. Av og til lurer jeg
på om vi kompliserer dette litt for mye.
Spesielt merker jeg en tendens når vi disku
terer hvordan vi kan inkludere flerkul
turelle i Den Norske Kirke. For hva skal vi
gjøre for å få flere innvandrere til å velge
våre kirker og ikke migrantmenigheter?
Skal vi arrangere egne trommekurs slik at
afrikanerne kan komme? Skal vi servere
indisk gryte eller dal baht fra Nepal? Hva
liker de at vi gjør, disse fremmede som ikke
er som oss, men som like fullt er velkomne?
Jeg tror feilen vi ofte gjør er at vi venter for
lenge. Vi tror liksom vi må forstå så mye, bli
kjent med deres kultur i forkant og tilpasse
oss. Dette er ikke alltid tilfelle. Kanskje er
de til og med litt nysgjerrig på oss og venter
på en invitasjon som aldri kommer?

NO - 1430
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Santa Maria delle Grazie, Milano. Her malte Leonardo
da Vinci det verdenskjente maleriet rundt år 1490.

Forestill deg at du kommer til et nytt
fremmed land. Du oppsøker en lokal
menighet fordi du er kristen. I denne
menigheten ønskes du ikke automatisk
velkommen, nei du blir bedt om å ta bun
aden på. Så må du lære menigheten å danse
leikarring mens damene i menigheten står
og lager norske kjøttkaker og ertestuing
på kjøkkenet. De har bommet totalt på
krydderet, og maten smaker absolutt ikke
som din bestemor ville laget dem. Du op
plever egentlig bare en misforstått og dårlig
versjon av landet du er glad i, og egentlig
har du aldri danset leikarring før nå. Ville
du ønsket denne form for oppmerksom
het og hadde du følt deg som en del av
fellesskapet?
Vi må ikke bli så opptatt av å forstå den
andre part at vi glemmer å vise dem hvem
vi faktisk er. Kanskje er det lettere og mer
interessant å fortelle hva en norsk salmebok
faktisk er og hvorfor den er så viktig for oss,
enn at vi drister oss ut på en dårlig versjon
av deres kultur.
Velkommen - la oss bli kjent! Om vi forstår
hverandre er ikke så viktig, så lenge vi ak
septerer hverandre. For forståelsen er ofte
litt overvurdert. Aksepten derimot, burde
vi trene litt mer på. l

Kjære leser
TOR KRISTIAN BIRKELAND, GENERALSEKRETÆR I HIMALPARTNER

Gi, så skal du få
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Det føles meningsfullt å hjelpe andre og
å jobbe i et lag. Mange frivillige opplever
dette. I kristen-Norge kjenner vi oss godt
igjen i «gi, så skal du få.» Svært mye av det
kristne organisasjonslivet drives fremover
av frivillighet, og mange får mye igjen av å
gi av sin tid og sine krefter.
For HimalPartner spiller frivillighet en
viktig rolle både i Norge og i Himalayaregionen. Det norske fellesskapet er
drivkraften vår, og vi er helt avhengige
av de mange engasjerte rundt omkring i
landet som samles for å lære om, be for
eller samle inn penger til arbeidet vi gjør
for noen av verdens fattigste mennesker. Vi
har samlet oss om slagordet «Et redskap for
Guds kjærlighet,» og alle frivillige finner
sin måte å være et slikt redskap på ut ifra
sine forutsetninger.
Også i arbeidet vårt i Himalaya-regionen
får vi mye god hjelp fra frivillige i konkrete
prosjekter. Innen bistand og utviklingsar
beid stilles det stadig høyere krav til kom
petanse hos alle involverte, men samtidig
skal man få så mye som mulig ut av hver
krone som brukes. Blant HimalPartners

frivillige finner man både psykiatere,
psykologer, ingeniører og pedagoger. De
bidrar med sin ekspertise slik at vi kan sikre
god kvalitet i arbeidet som gjøres i felt.
Et eksempel er moderniseringsprosjektet vi
støtter ved en yrkesskole i Butwal i Nepal.
For å kunne tilby relevant utdanning,
trengtes en utvidelse av det faglige tilbudet.
I denne moderniseringen har vi hatt med
frivillig fagpersonell fra Norge, blant annet
i form av en pedagog, en ekspert på pen
sum innen tekniske fag og en IT-konsulent.
Et annet eksempel er en av våre samar
beidsorganisasjoner som jobber med
mental helse i Nepal. I forbindelse med
evalueringen av tjenestetilbudet ved et
pleiehjem for folk med psykiske lidelser,
fikk vi med oss en psykiater fra Norge som
kunne vurdere arbeidet ut ifra sin faglige
ekspertise.
Med sin spisskompetanse og sin innsats
bidrar våre frivillige på en god måte til
kvalitetssikring og lave kostnader. Frivil
lighet er en fantastisk skatt som gir til alle
involverte. l
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Samme virus,
ulik påvirkning
Over alt i verden spres det
samme viruset, men det treffer
svært forskjellig.
Hvordan vi takler det vil
også basere seg på ulike
utgangspunkt.
Her kommer 3 historier
fra Nepal.
TEKST: PRATIKSHA KHANAL (OPPRINNELIG ENGELSK)
TIL NORSK VED LINE KONSTALI

COVID OPPDATERINGER
Nepal er hardt rammet av Covid-19 og
har blitt kategorisert som et høyrisiko-land,
spesielt gjelder dette turister fra utlandet.
Helsedepartementet i Nepal rapporterer i
skrivende stund 90 000 smittetilfeller, der over
50 000 tilfeller var registrert i januar alene.
Landet har administrert to vaksinedoser til 42%
av befolkningen, sammenlignet med 73 % i
Norge (Kilde: WTO).
10. januar besluttet myndighetene I
Nepal å stenge ned en rekke av samfunnets
funksjoner, og det er snakk om at dette skal
gjelde inntil midten av februar. Allerede nå er
det mange restriksjoner tilknyttet massemøter,
demonstrasjoner og samlinger inntil midten
av februar. Skoler og universiteter fortsetter
å være stengt. Noen har online-klasser.
Eksamener utsettes.
Folk må vise fram vaksinepass for å
besøke offentlige steder og kontorer. Noen
organisasjoner fortsetter å arbeide
fra kontoret, andre hjemme. Noen
har også valgt å stenge kontorene.
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COVID I NEPAL

Viruset som herjer, og som trosser landegrenser, påvirker folk på ulike måter.

James Pokharel, 15, Student fra Hetauda
I likhet med mange andre land har Nepal begrenset tilgang på
selvtesting-utstyr. Det mangler også systemer for smittesporing
og andre tiltak som skal bidra til å hindre spredning av viruset.
Ofte ser ikke lokale myndigheter noen annen løsning enn å stenge
skolene. For James kom dette som en god nyhet i begynnelsen.
Han så det som en anledning til å få mer fri fra skolen. Etter som
tiden gikk, savnet han imidlertid skolen. Det var vanskelig å holde
fokuset oppe, og han savnet vennene.
– Mer ferie! Hvem vil vel ikke ha det? Det var min første reaks
jon da skolen stengte, sier 15-åringen spøkefullt. James var nemlig
fra seg av glede i begynnelsen, da skolen ble stengt. Gleden var
imidlertid kortvarig. Han syntes det var slitsomt med den digitale
undervisningen og han sleit med å holde fokuset oppe.
Han bruker farens gamle PC, og den er ikke spesielt god. Skoled
agene varer fra søndag til fredag, og timene starter omtrent 9.45
hver morgen. Hver skoletime varer 45 minutter. Hver dag starter
han med et deilig måltid daal bhaat (nepalsk rett som består av ris,
linser, grønnsaker og curry), og deretter går han løs på skolefagene.
I motsetning til flere av hans klassekamerater har han god tilgang
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til internett. Han sliter imidlertid med at elektrisiteten faller ut nå
og da. Dette skjer på daglig basis.
Etter en stund med hjemmeskole begynte han å savne skolen.
Det går 35 elever i hans klasse, men bare 10 stykker har muligheten
til å følge undervisningen på nettet. Lærerne tar igjen dette indivi
duelt med elevene når de kommer tilbake på skolen, men de faller
likevel langt tilbake i utdanningen sin. Kvaliteten på undervisnin
gen baserer seg derfor på tilgang til strøm og digitale hjelpemidler,
noe som dessverre varierer mye i Nepal.
I tillegg må James forholde seg til en rekke distraksjoner mens
han forsøker å gjøre skolearbeidet på best mulig måte. Utenfor
rommet bor en okse som konstant er sulten, geiter som krever hans
oppmerksomhet og venner som kommer på besøk i tide og utide.
I tillegg er han litt for mye på kjøkkenet og eksperimenterer med å
lage te og andre ting som han synes er morsommere enn skole.
Moren hans oppmuntrer ham innimellom, men han opplever
det som en kraftanstrengelse å hele tiden motivere seg til å gjøre
skolearbeid. Dette er slitsomt.

COVID I NEPAL

Gyanu Gurung*, 58, kvinne fra Kathmandu

Prem Shrestha*, 55, mann fra Kathmandu

Gyanu deler en toromsleilighet med sin mann og deres
tenåringsdatter. Som mange andre kvinner i Nepal bruker hun
mye av tiden sin på småbruket. Tiden går ofte til jordbruk, det
vil si planting, såing og høsting. I tillegg passer hun på små
brukets geiter og kyllinger. Husholdningen er helt avhengig av
hennes hverdagslige plikter. De siste dagene har hun utviklet
symptomer på den nye COVID-varianten. Det er mildt sagt
litt krise, for hun kan ikke bare ta seg fri fra arbeidet. Sykdom
vil ikke bare sette henne tilbake helsemessig, men økonomien
vil også rammes av det.
Som mange andre familier i nabolaget, har hun derfor ikke
råd til å sjekke om hun er positiv. Selv om myndighetene har
sponset mange COVID-tester, vil hun ikke ha mulighet til å
isolere seg. De har ikke plass i huset, og familien har ikke råd
til at hun ikke jobber.
For mange nepalske familier er dette virkeligheten. De
kjemper allerede med å få det til å gå rundt økonomisk, og
COVID legger sten til byrden. I fjor fikk Gyanu støtte fra en
ideell organisasjon. Det utgjorde en stor forskjell for henne.

For to år siden opererte Prem hjertet. Corona hadde net
topp gjort seg kjent i verden og viruset spredde seg langt
utover landegrensene. Prems hjertesykdom ble oppdaget i
første COVID-bølge. Dette ble en av de tøffeste periodene
livet hans. Han fikk ikke muligheten til å ha familie og
venner rundt seg da han var syk. I sitt livs største kamp
var han helt alene, totalt isolert. Han trodde alt var på vei
til normalen og han gledet seg over det. Så kom Omikron.
Han må fortsatt tenke på helsa, etter at han ble kraftig
redusert av både sykdom og operasjon. Derfor er han svært
forsiktig med hvem han møter og lurer på hvor lenge dette
varer. Han savner å være sosial og ser fram til den dagen
dette er over. l
*Navn endret

Hvordan COVID-19 har påvirket
vår partner KOSHISH
• 70 % av staben er eller har vært syke på
grunn av den nye varianten.
• Ingen av de smittede hadde alvorlige
komplikasjoner
• Arbeidet i felt går som før.
• De følger myndighetenes anbefalinger
om sosial distansering.
• Mye påvirkningsarbeid (advocacy) foregår digitalt.

Hvordan COVID-19 har påvirket Butwal
Technical Institute (BTI)
•Byggearbeidet utsatt to år.
•Viruset har ført til mer fattigdom i nepalske familier.
Det betyr at færre har kunnet finansiere barnas utdanning.
Spesielt gjelder dette utdanning på høyere nivå enn
ungdomsskole. Yrkesskolen i Butwal har derfor registrert
færre søkere i perioden viru-set har herjet.

Eli Bolkesjø Williams er leder for prosjektarbeid i HimalPartner. Her er hun
avbildet på feltbesøk hos partneren Koshish høsten 2022.

NR.1 2022

TIBETANEREN 7

PROSJEKTNYHETER

Varige spor – Prosjektnyheter
Vi går inn i et nytt år og har valgt å tråkke nye stier langs veien.
Her er litt oppdatert info om våre prosjekter:
MENTAL HELSE:
Nye samarbeidsformer
styrker arbeidet
I år inngår vi et spennende samarbeidspros
jekt med Normisjon, som retter seg mot
å spre bevissthet og øke tjenestetilbu
det knyttet til mental helse. Arbeidet vil
fordeles mellom de to organisasjonene ved
at Normisjon tar ansvar for arbeidet på
Okhaldhunga og Tansen sykehus. Videre
vil HimalPartner være ansvarlig for helse
arbeid tilknyttet områdene Kapilvastu og

LEVEBRØD:
Butwal Technical Institute
(BTI) tar form
Både CNC-og byggfagverkstedene ble så å
si fullført i løpet av 2021. Fortsatt gjenstår
en del innkjøp av utstyr, blant annet CNC
maskinen. CNC er en engelsk forkortelse
for datamaskinbasert numerisk styring og
maskiner som ved hjelp av en datamaskin
kan lage mange like og komplekse deler i
metall eller andre materialer.
Hovedfokus nå er å komme i gang med

NÆRING:
SESI-I vil skape arbeidsplasser
på landsbygda
En viktig vei ut av fattigdommen i Nepal
er å skape arbeidsplasser på landsbygda.
Derfor eier HimalPartner sammen med
Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS) SESI
(Small Entrepreneur Support Initiative).
Formålet er å tilby lån til gründere som ska
per en arbeidsplass for seg selv eller andre i
nærmiljøet.
Ved grensa til India ligger landsbyen
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Bajhang. Formålet er å spre bevissthet
rundt mental helse til helsearbeidere, slik
at folk kan få lavterskelhjelp. Vi vil trene
helsearbeidere til både å diagnostisere
og henvise pasienter videre til profes
jonell hjelp. I dette prosjektet vil også
det å redusere stigma være i fokus. Vi
jobber videre for å bekjempe vold i nære
relasjoner. Mye av volden er kjønnsbasert.
Man vil også ha veiledere som jobber
med å øke bevisstheten rundt seksuelle
overgrep.

undervisningen og sørge for ytterligere
kompetanseheving av lærerne.
Klasserommene står klare for de første
byggfagstudentene. Målet er 30 studenter,
derav 10 jenter. Per dags dato er det
bare 12 studenter som har meldt seg på.
Avtaler om lærlingplasser med industrien
er klare. Med så få elever får ikke BTI
dekket inn sine utgifter til å drifte lær
lingsprogrammet og går med tap. Hvis du
som leser dette kjenner til noen bedrifter
som vil støtte programmet, ta kontakt
med oss: post@himalpartner.no.

Tikapur, som har rundt 60 000 innbyg
gere. De fleste livnærer seg på jordbruk,
handel og noen arbeidsplasser skapes
også i tjenestesektoren. De aller fleste
som bor her, skaper sin egen arbeidsplass.
Grunnet manglende jobbmuligheter og
lokaliseringen like ved grensen til India
flytter mange unge ut. Det er i Tikapur de
første lånene forventes å utbetales i løpet
av våren.

NYHETER FRA TANSEN SYKEHUS

Nye utsendinger til Nepal
Familien Øvregaard skal etter planen bo og arbeide i Nepal i
to år. Barna Samuel (13), Elona (10) og Noeli (7) er også med.
To perioder med mamma- og pappapermisjon ble
starten på engasjementet for legene Amanda og
Lars Even Øvregaard. Både i 2009 og 2012 arbeidet
de ved misjonssykehusene i Nepal.
TEKST: ARNE SÆTEREN | FOTO: PRIVAT, PUBLISERT: 08.10.21 I BLADET FERSKVARE (NORMISJON)

D

et er en «salig blanding» av svensk
og norsk som nå er på plass i Nepal.
Legene Amanda og Lars Even Øvregaard
skal arbeide ved sykehuset i Tansen i to
år. Amanda er fra Sverige og Lars Even fra
Norge. De er utsendinger fra Pingstkyrkan i
Uddevalla i Sverige og Normisjon i Norge.
Lars Even er opprinnelig fra Bærum, men
familien har vært bosatt i Uddevalla siden
2009 der de begge er ansatt ved sykehusene
i Uddevalla og Trollhättan. Med til Nepal
er de tre barna Samuel (13), Elona (10) og
Noeli (7). Familien var fram til begynnelsen
av oktober i hovedstaden Katmandu for
språkopplæring. 17. oktober skal de etter
planen være på plass i Tansen. Amanda
og Lars Even skal arbeide ved sykehuset
der, hun på ortopedisk avdeling og han på
barneavdelingen.
– For meg blir det også på vakttid å ha
ansvar på voksenmedisinsk avdeling og
på fødeavdelingen som blir en ny, stor
utfordring, forteller Lars Even.
Pinsekirken i Sverige har det operative
ansvaret for utsendingene, mens Normis
jon bidrar med økonomisk støtte. Øvre
gaard har også vært ute på lønnsmidler fra
Normisjon tidligere.

Ikke første gang
Nepal er ikke et ukjent land for Amanda og
Lars Even Øvregaard. Fire ganger de ti siste
årene har de arbeidet i Nepal, og de har
blant annet vært vikarer for Kristin og Erik
Bøhler på sykehuset i Okhaldhunga.
– Vi hadde begge et ønske om å arbeide
ved et misjonssykehus når vi ble ferdige
med utdannelsen, og vi har fått et hjerte for
Okhaldhunga. Vårt første besøk der var i
2006. Der traff vi Kristin og Erik Bøhler, og

vi ble inspirert av dem. Totalt har vi vært i
Nepal i 19 måneder. Da vi fikk vårt første
barn i 2009 brukte vi deler av mamma- og
pappapermisjonen for å kunne arbeide ved
sykehuset i Okhaldhunga, forteller Lars
Even.
– Kristin og Erik har vært mentorer for
oss i det å leve og jobbe i Nepal alle disse
årene, også nå, med to treff før vi reiste ut.
Både det å komme inn i og forstå kulturen,
komme inn i felleskapet i bibelgrupper og
kirken, og ikke minst hvordan tenke som
lege på et misjonsykehus. Det er en helt
annen virkelighet enn den vi har hjemme.
De har vært ekstra besteforeldre for barna
våre når vi har vært ute, og de har fulgt vår
familie siden 2006.
Kristin og Erik Bøhler er tidligere utsend
inger for Normisjon med over 26 års erfar
ing i felt. Ekteparet pensjonerte seg i 2021.
Tre familier fra både Sverige og Norge
er på plass i Tansen-distriktet som ligger
rundt åtte timer fra hovedstaden i Nepal.
Tre år senere fikk ekteparet Øvregaard
barn nummer to – og ny permisjon.
Amanda holdt da på med spesialistutdan
ning innen ortopedi og på nytt gikk turen
til Nepal og til sykehuset i Tansen. Amanda
fikk da godkjent arbeidet der som praksis i
sin spesialisering i ortopedisk kirurgi med
veiledning av en amerikansk kirurg.

En halv million mennesker
Sykehusene i Tansen og Okhaldhunga
drives av United Mission to Nepal (UMN).
Denne organisasjonen er Normisjons part
ner i Nepal og sykehusdriften støttes blant
annet av Norad. Sykehusene betjener en
befolkning på en halv million mennesker,
mange i landlige områder og med disse som

eneste sykehus i mils omkrets. De ligger
begge en åtte timer lang biltur fra Katman
du, i hver sin retning.
Familien Øvregaard begynte å planlegge
reisen til Nepal i mars 2020, men på grunn
av koronapandemien og noen praktiske
utfordringer ble det ikke utreise før i sep
tember i år.
Før familien Øvregaard etablerer seg i en
av sykehusets boliger i Tansen blir det tid til
en ukes høstferie. Dette faller sammen med
en av Nepals største høytider, Dashain, med
flere offentlige fridager.

Rotter og slanger
Lars Even forteller at flere av sykehusets
personalboliger er eldre leiligheter og hus.
– Nepalsk standard er annerledes enn i
Norge og Sverige og før vi kan flytte inn må
sykehusets folk se at det ikke er insekter,
rotter eller slanger der, forteller han.
I Tansen blir det en liten nordisk, svensk
dominert, koloni. I tillegg til familien Øvre
gaard er det to vennefamilier fra henholds
vis Karlstad og Jönköping. Begge familiene
har vært i Nepal tidligere. I disse to famil
iene er det en spesialist i infeksjonsmedisin,
en sykepleier, en medisinsk ingeniør og en
lærer. Sistnevnte skal undervise noen av de
åtte barna i denne kolonien.

Artikkelen er trykket med tillatelse
fra Normisjon, som vi vil samarbeide
tettere med i tilknytning til mental
helse-prosjektene. Sykehusene Okhaldhunga og Tansen, samt lokalområdene
Kapilbatsu og Bajhang er involvert i
dette prosjektet.
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En fabrikk blir til
TEKST: ÅGE BIRGER HOFSETH | FOTO: HIMALAYA MØRE

S

tarten på prosjektet ligger i brukte
snekkermaskiner som HimalPartner
Holding hadde kjøpt inn, opprinnelig med
tanke på et prosjekt i Tibet. Da prosjektet i
Tibet måtte skrinlegges, kom Jostein Holm
i 2016 til Sunnmøre med spørsmålet om
dette kunne være noe å satse på å bruke til
å starte en trevarebedrift i Nepal. Det ble
samlet ei gruppe der flere hadde bakgrunn
fra trevareindustri på Sunnmøre for å vur
dere dette. De mente fort at disse maski
nene var utdaterte, ville være dyre å frakte,
vanskelige å vedlikeholde over tid og at det
derfor var bedre å kjøpe nye maskiner i
Nepal. Gruppa sa seg villig til å finansiere
de nye maskinene selv, og startet derfor
selskapet Himalayan Wood Systems.
Jostein Holm gjorde flere sonderinger
i Nepal og fant ut at forholdene lå godt
til rette for å satse i Kailali. Der fant han
mennesker med kunnskap og vilje til å satse

10 TIBETANEREN

NR.1 2022

på en slik bedrift, og det var god tilgang
på tømmer og elektrisk kraft. Den kristne
snekkeren Ghan Bahadur Sijapati hadde
jobbet mange år med trevareproduksjon i
Bahrain og ønsket nå å bygge både bedrift
og menighet på hjemstedet.
Bygningen sto klar tidlig i 2019. På
høsten samme år kom Ghan Bahadur
sammen med en medarbeider til Sunnmøre
i to uker for å få opplæring og inspirasjon.
Maskinene ble kjøpt inn og kom på plass
våren og sommeren 2020, og staben holdt
innvielsesbønn på fabrikken i september
2020. På Sunnmøre sto de da klare til å dra
til Nepal for å være med på å kjøre fabrikk
en i gang, men på grunn av COVID-19
kunne dette først skje i november 2021.

Veien videre
Ved fabrikken lager de nå møbler og dører
på bestilling samtidig som de har skaffet

seg et salgs- og utstillingslokale i Nepal
gunj, nærmeste større by. Videre er målet
å serieprodusere dører og vinduer av nytt
design for det nasjonale markedet. Dørene
og vinduene skal være tettere og av høyere
kvalitet enn det som er vanlig i dag, og
monteringen i nybygg skal bli mer rasjonell.
Til denne satsingen har de nå skaffet et
salgs- og utstillingslokale i Kathmandu.
Men det gjenstår fortsatt mange ut
fordringer, som justering og vedlikehold
av maskiner, kvalitetssikring av de ferdige
produktene og, ikke minst, organisering
av drifta til rasjonell produksjon. Det er
en stor overgang fra å tenke og lage en og
en stol av en serie med bare håndverk
tøy, stoler som blir nesten like, til å bruke
maskiner for å lage helt like stoldeler som
til slutt settes sammen til helt like stoler. En
industrikultur kan ikke bygges over natta.

HIMALAYA MØRE

Trevarefabrikk i Nepal
Kompetansebygging
En viktig del av Himalayan Wood System sitt
engasjement ligger i å bidra til å heve kom
petansen i trebearbeiding i Nepal. Et første
steg er å lage en intern opplæringsplan og gi
alle arbeiderne ved fabrikken opplæring i å
bruke og vedlikeholde maskinene. Som en del
av dette vil de invitere produksjonsleder og
ansvarlig for vedlikehold til Sunnmøre i 2022.
Et neste steg vil være å se på hvordan en
opplæring til maskinsnekker kan innpasses i
opplæringssystemet i Nepal. Det kan da være
aktuelt å bidra til å lage læreplan og innhold
i prøver for fagarbeidere. Ved besøket høsten
2021 møtte de norske Council for Technical
Education and Vocational Training i Nepal,
CTEVT.
Som kanal for bidrag til arbeidet med
kompetansebygging og yrkesopplæring, er
det opprettet en egen støtteforening, HWS
Support Club, der både enkeltpersoner og
bedrifter kan være medlemmer.

Living Wood Systems
«Living Wood Systems Pvt. Ltd.» er en nyopprettet trevarefabrikk på 800
m2 i Kailali distrikt, i den sørvestlige delen av Nepal. Fabrikken har i dag ni
ansatte, og er en av de største bedriftene i området. Til sammen 19 aksjonærer i Nepal har skutt inn kapital for å sette opp fabrikkbygningen. Dette utgjør
60% av totalkapitalen på om lag 1 million norske kroner. Maskinene, som
utgjør 40 % av kapitalen er kjøpt inn med lån fra Himalayan Wood Systems.
På de måten er eierskap og ansvar solid forankret lokalt, noe som er viktig om
det skal lykkes å få til en levedyktig bedrift.

Samfunnsutvikling
Fabrikken ligger i et område der særlig
eiendomsløse dagarbeidere i landbruket er en
fattig og utsatt gruppe. Dette kom klart fram
da Jostein Holm sist høst møtte noen av disse
sammen med menighetsleder Ghan Bahadur
og en sosialarbeider. Parallelt med oppbyg
gingen av fabrikken, har lokalt engasjement
på Sunnmøre ført til at Vigra menighet har
tegnet en misjonsavtale med HimalPartner
der målet er å bidra til lindring av nød og
til oppbygging av lokalsamfunnet omkring
fabrikken.
I dette ligger også det å kunne støtte
familier slik at de har råd til å sende barna på
skolen. I utgangspunktet er grunnleggende
skolegang gratis, men for noen familier er
bortfall av barnas arbeidsinnsats og deres
bidrag til familiens inntekter mer enn de kan
tåle.
Nepal er et samfunn i utvikling, og lev
ekårene blir stadig bedre. Men hendinger
som jordskjelv og pandemi er ekstra krevende
for et samfunn med så begrensede ressurser.
Da blir det ekstra viktig med støtte fra venner
som har et bedre utgangspunkt.

Himalayan Wood Systems
Himalayan Wood Systems DA ble stiftet på Sunnmøre i 2016 av Otto Stornes,
Bjørn Ødegaard, Magne Kvalsvik, Leif Hofseth og Åge Birger Hofseth (til høyre i bildet). Med på laget er også HimalPartner-veteran Jostein Holm, som styremedlem
og mentor, og Rolf Knutsen som fagperson.
Himalayan Wood Systems sitt formål er å etablere og utvikle levedyktige bedrifter
i samarbeid med lokale gründere i Himalaya-regionen gjennom faglig bistand og
eventuell finansiell deltakelse.
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MENTAL HELSE

Tanker fra en pedagog

S

På lag med foreldrene

om mor og pedagog har jeg
innimellom kjent på alle de
forventninger det stilles til foreldre i
dag. Det at det er en «jungel» der ute
av råd og tips til godt foreldreskap,
gjør det ikke lettere. Hva skal man
velge av alt dette? Det finnes ulike
veiledningsprogrammer som foreldre
kan gå på for å lære mer. ICDP er et
slikt program.

For store krav?
Jeg ble selv sertifisert som veileder i
På besøk på Ananta School. En ganske nystartet skole som
ICDP for noen år tilbake og har hatt
venninnen min Sweetu var veileder for. Her fikk jeg snakke med
veiledningsgrupper med en kollega
rektor om lek og læring. Bilde er av rektor, meg, datteren
min Ella og venninnen min Sweetu.
i barnehagen jeg har jobbet i. Siden
jeg ikke har hatt ICDP-grupper med
foreldre, har jeg noen ganger tenkt på
For alle
om slike programmer kanskje kan virke
ICDP er en type veiledning som skal passe for
skremmende eller kjennes som nok et krav
alle. Programmet er laget slik at veilederen
til godt foreldreskap. Hvordan kan en i så
skal bli godt kjent med gruppen og hente
fall motvirke dette? For jeg vet av erfaring
frem det positive de allerede gjør i relasjon til
at ICDP «virker» og at det har hatt positiv
barnet. Dette tenker jeg er med på å skape en
kraft inn i mine relasjoner med barn.
lavere terskel inn i veiledningen.

På lag med foreldrene
Barna i Rukum har fått det bedre på skolen.
Det er takket være et prosjekt som går ut på
å styrke samarbeidet mellom hjem og skole.
Vi vil styrke barna i deres naturlige lokalm
iljø og hente fram de positive kreftene som
finnes der de er. Da må vi spille på lag med
foreldrene.

Stilte ikke opp for

barna på skolen

Det er ikke enkelt å stille opp for barna sine
når man selv mangler skolegang. Hvis man
i tillegg har en hverdag preget av hardt,
tidkrevende arbeid, er det også vanskelig
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å finne både tid og ro til å sette seg ned og
hjelpe barna med lekser. Hva er egentlig
poenget? Barna skal uansett snart slutte på
skolen og heller bidra i husholdet.
Foreldre i Nepal har de beste intensjoner
når de følger barna sine opp. For de som
bor på landsbygda kan det for mange være
viktigere å gjøre guttene klare for hardt
kroppsarbeid og jentene klare for ekteskap.
Skolegang står ikke nødvendigvis høyt i
kurs.
En skal tidlig krøkes. Foreldre i Rukum
er mer fokusert på å lære barna det prak
tiske arbeidet som er essensielt å kunne for
å overleve i det området de bor i.

I Nepal, hvor jeg har vært flere ganger,
har jeg hørt historier om mødre som
har stått grytidlig opp for å rekke alle
arbeidsoppgavene sine i huset før de
skal på ICDP-veiledning. De forteller
om hvordan hele livet har endret seg
etter at de har fått denne veilednin
gen. Jeg har et brennende ønske om å
spre informasjon om ICDP for å vise
at programmet er en verktøykasse
med verktøy en kan bruke for å bygge
gode relasjonen til barn, ikke et sett
nye krav i konkurransen om godt
foreldreskap.

Foreldreveiledning

ICDP - International Child Development
program, er et veiledningsprogram for godt
samspill mellom barn og foreldre og mellom
barn og profesjonelle omsorgsgivere.
Programmet, som er utviklet i Norge brukes i
over 50 land og passer til bruk i ulike etniske
kulturer - og familieformer.

Klarte å snu utviklingen
I en fjellandsby i Rukum-regionen satte vår
partner United Mission to Nepal (UMN)
i gang et prosjekt som gikk ut på å styrke
samarbeidet mellom skolen og foreldrene.
Det ble arrangert foreldremøter der forel
dre fikk informasjon om hvor viktige de var
for barnas oppvekst. I starten var interes
sen laber, men etter hvert som tiden gikk,
dukket flere og flere foreldre opp på disse
møtene.
Ved å gå i dialog med foreldrene, og møte
dem der de er i livet, klarte etter hvert våre
partnere å styrke samarbeidet mellom hjem
og skole. Det har satt varige, viktige spor.

Du kan gjøre en forskjell!
Bli med på ICDP-samling i Trondheim 7. og 8. mars.
Ta dette med deg videre til din lokale menighet.

V

il du gjøre en forskjell for ditt lokalm
iljø samtidig som du bidrar til å rette
fokuset mot verdens fattige? Gå ikke glipp
av denne muligheten til å delta på ICDPsamling i Trondheim. Vi ønsker å bruke
verktøyet til å spre arbeidet til norske me
nigheter. Ved hjelp av samtalegrupper med
foreldre vil vi styrke dem i sin rolle. I tillegg
kan det være en mulighet til misjonsfokus i
menigheten.

Positivt misjonsfokus
HimalPartner driver med ICDP i både
Nepal og de tibetanske områder i Kina.
Arbeidet har vært viktig for å styrke relas
jonen mellom foreldre og barn. Ved å delta
på samlingen får du også ta del i historien
bak vårt arbeid på dette feltet. Kunnskapen
og de gode historiene kan du ta med deg
tilbake til din menighet.

Styrket menighetsarbeid

Velg mellom følgende alternativer:

Samtidig er dette en anledning til å ta med
deg litt inspirasjon til å gjøre en innsats
for barnefamilier i menigheten. Kanskje er
ICDP-samlinger noe som i større grad kan
innlemmes i menighetens diakonale arbeid?
Mulighetene er mange!

• Dagseminarpakke 7. mars med lunsj og
forfriskninger: 1200 kr
• Dagseminarpakke 8. mars med lunsj og
forfriskninger: 500 kr
• Pris for begge dager: 1500 kr

Mandag 7. mars blir det et faglig

seminar om ICDP. Dette vil arrangeres på
Prinsen hotell, som ligger midt i byen.

Tirsdag 8. mars blir det arrangert et kir

kelig seminar. Hvordan knytte ICDP til me
nighetsarbeidet? Dette gir deg muligheten
til å komme i kontakt med andre som har
det samme ønsket som deg til å bidra til
gode familierelasjoner i ditt nærmiljø.
Dette arrangeres på bispekontoret i Trond
heim og gratis omvisning i Nidarosdomen
arrangeres.

Studenter får følgende rabatter (må
fremlegge studiebevis):
• Dagseminarpakke 7. mars med lunsj og
forfriskninger: 800 kr
• Dagseminarpakke 8. mars med lunsj og
forfriskninger: 200 kr
• Pris for begge dager: 1000 kr

Bestilling av hotellrom: Vi har forhand
let gode priser med Thon Hotel Prinsen.
Ta direkte kontakt med dem.
Er dette noe for deg?
Send e-post til post@himalpartner.no
og meld deg på.
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Kameratskap og gleden av å stille opp for andre. Skulder ved skulder
stilte de opp for de fattige i maraton i Kenya.

Leif Ingvald og lille bror Trygve Skaug, musiker
og poet. Begge er åpne om sin kristne tro.

Kraft til å endre

Leif Ingvald

- Vi trenger å kjenne på motgang for å sprenge rammene, sier Leif Ingvald Skaug,
- og vi burde kjenne på kroppen at vi trenger Gud litt oftere. Selv ble han
utfordret av en mann med gummistøvler i et maratonløp i Kenya.
Det glemmer han aldri.
TEKST: LINE KONSTALI | FOTO: LEIF INGVALD SKAUG/GANESHFOTO/PRIVAT

P

ratsom, men også lyttende. Pågående,
men samtidig forsiktig. Det er mange
kontraster ved Leif Ingvalds fremtoning.
Kanskje har han fått litt av alt. Å være litt
god til alt, og ikke perfekt til noe, er nok det
man trenger når merittlisten er så lang som
hans. Du må tåle å «gønne på», drømme
stort og samtidig tåle å slippe ideene når de
fortsetter å leve sitt eget liv uten etablere
ren. Det har han klart.
Derfor kan han putte både pastor,
musiker, organist, maratonløper, frilufts
menneske, gospelgründer og bedriftseier på
CV-en. Listen er til og med lengre enn det.
I 2012 var han mannen som tok Compas
sion til Norge. Rådgivere i Deloitte hadde
advart ledelsen i Compassion om å etablere
seg i Norge. Selv om givergleden er stor, er
markedet mettet. De fleste i Norge gir, og de
gir nok. De har ikke penger til noe nytt nå.
Nå har Compassion over 6600 faste givere.
Hvordan er et mulig?

Apostlene i kirka
Jeg møter han på Egons ved Ski stor
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senter i Viken fylke, den delen som før var
Akershus. Intervjuet er en pause mellom
et styremøte som ble arrangert på Garder
moen, og reisen han skal foreta til Mysen,
der han bor. Midt mellom alt møtes vi for
å slå av en prat. Vi bestiller mat og jeg tar
notatblokken opp. Det første vi snakker om
er apostlene i kirka.
Han tar til orde for at kirkene i Norge
i større grad må anerkjenne gründeren i
menigheten. Vi har en kirke for læreren,
evangelisten, sjelesørgeren og lederen.
Gründeren derimot, kan lett bli motarbei
det. Det er fordi en gründer kan virke litt
skremmende i sin fremtoning. Et skapende
menneske kan også være et krevende og
slitsomt menneske, men gitt nok frihet til å
være gode problemløsere, er det også disse
menneskene som får ting til å skje.

Folk er forskjellig
Derfor kaller Leif Ingvald gründerne for
kirkens apostler. Det er ikke alltid rom for
apostlene, og i disse menighetene kan man
gå glipp av en viktig ressurs. Velger man

derimot å satse på de som tenker utenfor
boksen, vil man i de fleste tilfeller se at det
kommer menigheten til gode. Ikke alle
trenger skjemaer og lister for å gjøre en god
jobb. Det trenger ikke Leif Ingvald og til
tider kan det være krevende.
- Jeg merker det er krevende i lederroller.
En god leder behandler ikke alle likt, men
tilpasser seg det de ansatte trenger. Noen
mennesker jobber best dersom lederen gir
dem konkrete lister og verktøy å jobbe etter.
Det etterspør også noen av de jeg leder. Da
må jeg virkelig jobbe for å imøtekomme
dem, for det er jo det en god leder skal gjøre.
Folk er rett og slett forskjellig, og det må vi
godta.

Inspirert av motgang
For det er nettopp utfordringer Leif Ingvald
trenger for å føle seg vel her i livet. Gleden
over å finne løsninger der ingen andre har
gjort det før ham. Han er absolutt ikke
typen til å sitte stille i båten og vente til bøl
gene er over. Han vil finne ut hvordan båten
kan dra nytte av bølgenes kraft - gjerne

TRO KAN FLYTTE FJELL

uten årer! Kanskje til og med kaste seg ut på
dypt hav før han lærer å svømme skikkelig.
Det ordner seg nok til slutt.
Ifølge Skaug er det nettopp de fattige som
kan lære oss å presse oss selv. De fattige har
ikke noe valg. Det har vi.
- Fattige kjenner på desperasjon og
utilstrekkelighet hele tiden. Derfor må de også
pushe seg selv mye oftere enn vi må. Det kan
vi lære mye av. Norge er et godt land å leve i.
Planmessighet, strukturer og rammeverk får
vi inn med morsmelka. Hele skolesystemet er
bygget opp av dette, og det er også det første
som møter oss som nyutdannet i arbeidslivet.
Dette er på mange måter bra, men jeg tror
også vi trenger å bryte ut av fastlåste mønstre
en gang iblant.

Mannen i gummistøvler
Det var nettopp mannen i gummistøvler som
ga ham en påminnelse om dette. Året var
2015 og Leif Ingvald hadde reist til Kenya
for å delta i et veldedighetsløp. Det var der
mannen dukket opp. Midt i løpet, altså.
- Vi løp over 42 kilometer og jeg var abso
lutt ikke så godt trent på den tiden. Faktisk
slet jeg en del med overvekt og hadde fått
beskjed av legen om å både trene og spise
sunt. Da ble veldedighetsløpingen en del av
løsningen. Jeg tror rett og slett jeg ikke hadde
orket å trene så mye hvis det ikke var for det
overordnede målet.
Mannen med gummistøvler og fin dress
kom altså på siden da Leif Ingvald løp forbi en
landsby. Spurte pent om han kunne være med
på løpet. -Ja, svarte han overrasket. Trodde
nok ikke at mannen skulle fullføre løpet. Der
tok han feil.

Seiersrus og giverglede
Ved målstreken løp de begge smilende inn
samtidig. I ren seiersrus løftet mannen med
gummistøvler Leif Ingvald. Gleden over å
løpe sammen, for så å passere målstreken
samtidig, var ubetalelig. Det står som et av
de sterkeste minnene fra tiden han drev med
løpe-charity.
- Det var nettopp det som drev meg fram,
sier han entusiastisk. Fellesskapsfølelsen
man får ved å gjøre noe sammen med andre.
Gleden av å gi til de som trenger det mest.
Hele pakken var bare helt fantastisk. Jeg tror
de fleste mennesker på en eller annen måte vil
bidra. Samtidig trenger vi å komme oss ut og
trene litt mer. Hvorfor ikke slå dette sammen?
Veldedighetsmaratonet til Kenya ble så
avgjørende at han året etter spanderte en

I fjor samlet vi inn over 200 000 til medisiner, hurtigtester og
oksygentanker for å bekjempe corona i Nepal.
Flere valgte å bli med på "8849: Gå for Nepal," der vi forsøker å samle inn antall høydemeter til Mount Everest. I år
starter en lignende kampanje i april måned. Følg med på vår
nettside!
reise til Uganda til alle sine ansatte, mot at
de inngikk en avtale om å samle inn 100
000 kroner hver til prosjektene Compassion
driver i landet. Og det lyktes de med.
Etter 4 veldedighetsmaraton på mindre
enn 3 år, måtte han dog la løpeskoene stå i 3
år før neste gang han kunne ta de på igjen.
Medaljen hadde også en bakside. Lange
løpeturer ga slitasjeskader i kneet.

Familieliv
Tiden går mens vi snakker. Vi spiser et godt
måltid mens han mimrer tilbake til op
pveksten på Båstad. Tettstedet ligger midt
imellom Mysen i Østfold, og Lillestrøm
i Akershus. Leif Ingvalds familie dro til
kirken nesten hver søndag, og etter hvert
ble han med i Ten Sing og ungdomskor.
Det var musikken som skulle prege hans liv
i stor grad.
Han utdannet seg innen markedsføring og
ledelse, for han så at de fleste som studerte
musikk ble pedagoger. Det lå ikke helt for
ham å gi små barn opplæring i musikk. Han
ønsket å bruke musikken som et verktøy til
å skape noe. I likhet med minstebror Trygve
Skaug er det nok musikken han forbindes
mest med i dag.
I alle fall gjelder dette utenfor Mysen, der
han er bosatt med kona Michelle. Her har de
bodd siden 2003, da de startet som pastorer
i Filadelfiakirken. De kom hjem etter å ha
tjent som misjonærer i Wales, og der tok
også Leif Ingvald sin utdannelse. Parets
to barn er på vei inn i de voksnes rekker,
og en ny tid venter. Da kommer det travle
gründerlivet godt med. Livet blir jo mindre
tomt og kjedelig når det fylles med noe
meningsfullt.

Gospel til alle
Gospelbevegelsen Gospel Explosion startet
han 8. januar 2015. Datoen har brent seg
fast i minnet for det var da den kjente
amerikanske gospelmusikeren Andraé
Crouch døde. Nyheten gjorde inntrykk på
Leif Ingvald - hvem skulle bringe gospelen
videre nå? Ville musikken dø med artisten?
Han kjente på et stort ansvar.
Det startet i det små med meldinger til

folk med en oppfordring om å være med.
Fra første dagen ble artister som Ole Børud
og Kine L. Fossheim med. Han baserte
konseptet på at alle skal få lov til å være
med. Det var ingen sangprøver i forkant.
Med band, bestående av blant annet bassist
og trommisen i popgruppen D`Sound, reiste
han land og strand rundt på turnèer. Kirk
ene som tok imot dem, mobiliserte i sine
lokalmiljøer. Kor ble opprettet på kort tid,
og i kirken ble konserten arrangert. I år 2019
hadde Gospel Explosion nådd nye høyder.
Så kom corona.
- Skitt. Hva gjør vi nå? Tenkte Leif Ing
vald. Allerede samme uke som Erna stengte
landet, hadde han allerede startet med å
finne løsninger.

Konserter på livestream
og Petter Dass-prisen
Som en av de første til å arrangere lives
treamkonserter satte han plaster på såret
til mange som var i villrede over å plutselig
sette livet på vent. Nok en gang startet
han tidligere enn de fleste. Før han i det
hele tatt hadde lært seg å bruke utstyret
til konsertene. Livestreamkonserter hadde
han aldri arrangert før, tiden var inne for å
prøve det. I tillegg kom ideen om digi
tale korøvelser. Dette spredde seg utover
Norges grenser. Sangere fra over 70 land
deltok. Engasjementet fikk resultater.
Høsten 2020 ble han nominert til Petter
Dass prisen. Selv om den gikk til Helga
Byfuglien, så han det som en stor ære å bli
nominert. Det er en pris til de som setter
preg på kristen-Norge. Som Hans Nielsen
Hauge håper han å være en som setter
varige spor. Han oppfordrer samtidig alle
kristne i Norge til å finne ut hvem som er
dagens endringsagenter, dagens «Haugia
nere».
Historien slutter nok ikke her, og som
gründere flest vil nok aldri Leif Ingvald
bli gutten som sitter stille ved pulten sin i
klassen. Det er kanskje fint at vi har noen
mennesker som alltid går videre når andre
stopper. Vi går ut av restauranten og rusler
mot togstasjonen. En kort togtur venter ham
før han er hjemme igjen den kvelden.
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UNG MISJON

Sender ungdom til Nepal for
å bli gira på misjon
I Nord-Hålogaland bispedømme vil de utruste ungdommene i Ungdomsrådet
til å skape enda større engasjement for misjonsarbeid.
AV: INGUNN MARIE RUUD, KPK

N

ord-Hålogaland bispedømme
ønsker å satse på misjon for unge.
I vår støtter Bispedømmerådet derfor
seks ungdommer i Ungdomsrådet med en
tilrettelagt påsketur til Nepal.
– Det er en gjeng engasjerte og gira ung
dommer som gleder seg til å reise og bidra
til vitalisering av ungdomsarbeidet i NordHålogaland bispedømme, sier ungdoms- og
misjonsrådgiver Kristian Due til Kristelig
Pressekontor.
Nord-Hålogaland bispedømmes Ungdom
sråd er et rådgivende organ til Bispedøm
merådet og er valgt av Ungdomstinget.
Formålet med reisen er å øke bevis
stheten rundt misjon og det globale. Ung
dommene skal blant annet møte kristen
nepalsk ungdom i en lokal menighet i Kath
mandu. Sammen skal de også på trekking i
Helambu, et turistområde i Himalaya.
– Å få møte kristne mennesker i andre
land og kulturer er en viktig og inspir
erende opplevelse for dem det gjelder. Det
kan bety mye for bevisstgjøring rundt hva
misjonsarbeid handler om i dag og kanskje
bekjempe noen stereotypier man kan ha,
sier Due som blir med ungdommene på tur.

Reisebyrå av frivillige
Turen organiseres av selskapet Hima
layaReiser, som utelukkende drives av
frivillighet. Personene bak HimalayaReiser
har alle en tilknytning til misjonsorgan
isasjonen HimalPartner som tidligere
utsendinger eller lignende. Formålet med
HimalayaReisers arbeid er å gjøre folk tent
på misjon.
– Vi som er reiseledere har bodd og
jobbet i Nepal i flere år og kjenner landet
veldig godt, forklarer Oddny Aspenes som
er leder av HimalayaReiser.
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Selskapet har lang erfaring med grup
peturer for voksne, men dette er første gang
de arrangerer en tur spesielt for ungdom,
etter at Nord-Hålogaland bispedømme tok
initiativ til det.
– Vår erfaring er at når folk får reise ut så
øker det engasjementet for misjonen når de
kommer hjem igjen, sier Aspenes og håper
det samme vil skje for ungdommene.
– Når menigheter har arrangert turer får
de ildsjeler med i misjonsarbeidet etterpå.
Uten ildsjeler kan det være tungt å drive
misjonsarbeid i kirken, sier hun.
Aspenes håper flere menigheter vil være
med å støtte ungdommer som ønsker å dra
ut på slike turer.
– Kanskje menigheter kan sende ut ung
dom som igjen kan bidra i misjonsarbeidet
deres når de kommer tilbake.

Et misjonsfelt i endring
Line Konstali, som er kommunikasjon
sleder i HimalPartner, ønsker å gjøre nye
generasjoner kjent med et misjonsfelt som
er i endring.
– En av utfordringene misjonsorganisas
jonene står overfor nå, er at vi ikke sender
like mange misjonærer som før. Tidligere
rekrutterte vi medlemmer og givere i større
grad rundt misjonærene og deres nettverk.
Nå er noe av dette grunnlaget forsvunnet,
sier hun og håper ungdomsturen vil sette
spor.
– Færre utsendinger betyr også færre
historier fra «misjonsmarken». Vi må
derfor finne moderne løsninger på dette,
og det holder egentlig med at folk reiser på
tur. HimalPartners nettverk som er bygget
i generasjoner bidrar til å gjøre reisen til
en minneverdig opplevelse, med fokus på
hvor mye arbeidet har satt sine varige spor

i Himalayaregionen. Det kommer mye godt
ut av disse turene, fortsetter Konstali.
HimalPartner er en del av prosjektet
Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i
Den norske kirke.
– Samarbeidet med kirker og andre
kristne forsamlinger er essensielt for å
lykkes med misjon i et fremtidig perspektiv.

Satser i nord
HimalPartner har i løpet av de siste årene
satset en del på Nord Norge.
– Årsaken er at denne landsdelen ofte
blir glemt som landsdel, for geografisk
ligger disse små lokalsamfunnene så langt
nord, men de har mange engasjerte me
nigheter der, sier Konstali.
Due føler ikke at landsdelen er blitt negli
sjert og forteller om et sterkt engasjement
for misjon i Nord-Norge.
– Men når misjonsorganisasjonene blir
nødt å organisere arbeidet sitt annerledes,
med færre lokalt ansatte, har det nok
gått ut over Nord-Norge ved at færre har
vært ansatt for å jobbe med lokalarbeidet
her. Det lokale frivillige engasjementet er
fortsatt aktivt, også i de store, tradisjonelle
misjonsorganisasjonene, men det gir rom
for de mindre organisasjonene til også å
bli synlige å ta noe av rommet, sier han og
viser blant annet til HimalPartner.
– HimalPartner har vært flinke til å reise
opp og besøke menighetene. Det viser at de
ønsker å prioritere dem de vil samarbeide
med her. HimalPartner er også en organis
asjon som jobber i land som naturmessig
har karaktertrekk vi kan kjenne oss igjen i
her i Nord-Norge, sier Due. KPK

UNG MISJON

Eventyrlysten? JA.
TEKST: MARI KIPPENES

E

t lite land med mye å by på Nepal
er et lite land som byr på mange
inntrykk. Når du lander på den lille
flyplassen i Kathmandu, blir du møtt med
en luft som lukter murstein og eksos. Byens
lyder består mye av biler som tuter. Gatene
er fulle av mennesker, motorsykler og dyr.
Telefonstolpene ser mest ut som gafler
med spagetti. Overalt hvor du snur deg
får du et raskt møte med ny kultur og nye
krydderlukter, som henger igjen i nesa når
mørket kommer og sengen kaller. Selv om
det er spennende med kuer i veien og nye
smaker, er det lite som slår de fantastiske
fjellene som har stilt seg opp på rekke og
rad og utgjør Himalaya. Nepal er kjent for
fjellene sine, og noe av det råeste å få være
med på, er trekking. En vandring over flere

dager fra landsby til landsby omgitt av
Guds enorme og mektige skaperverk.

Ungdomstur til Nepal
I dette spennende, noen vil kanskje si
kaotiske, landet har HimalPartner hatt
arbeid siden 1938. Og i påska 2022
inviterer HimalPartner og Himalaya
Reiser unge mellom 15 og 30 år med på
oppdagelsesferd. Flere påmeldinger har
kommet inn og reiselederne er klare for å
vise frem dette landet de har blitt så glad
i. I løpet av den innholdsrike turen skal
turdeltakerne blant annet få besøke ett av
HimalPartners prosjekter, kulturutveksling
med ungdommer fra en lokal kirke i Nepal
og dra på trekking. Vi håper denne turen
vil skape et engasjement hos dem som er

med og gi Nepals en plass i hjertene deres.
Nepal er virkelig et land du blir glad i hvis
du får muligheten til å reise dit! Det er noe
helt eget å få se ting med egne øyne og selv
få oppleve kulturen, maten og menneskene.

På tur til Alta
I november fikk jeg lov til å være med
på Ungdomstinget til Nord-Hålogaland
bispedømme, som fant sted i Alta. Her
fikk jeg møte mange fine og engasjerte
ungdommer. Jeg fikk fortelle om
HimalPartner og ungdomsturen til Nepal.
Flere av disse ungdommene har meldt seg
på påsketuren til Nepal. Det kommer til å
bli en opplevelse de vil ha med seg resten
av livet!
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PANORAMA
INSPIRASJONSSAMLING 19. - 20. MARS
ENDELIG SKAL VI MØTES IGJEN!
Hvert år arrangerer vi en inspirasjonssamling som har til hensikt å gi alle som vil
gjøre en innsats for HimalPartner en frisk start på året!

VI TAKKER
OG BER FOR…
Vi tilrettelegger også for bønn og trosoppbyggende fellesskap.
For påmelding: send e-post til post@himalpartner.no
I år arrangeres dette på Røyken i
Hurum. Få siste oppdateringer fra
prosjektene og delta i workshops
som skal styrke
HimalPartners frivillighet.

Priser for vintersamlingen:
Dobbelt rom, pr pers: 1200
Enkeltrom: 1300
Dagsbesøk: 600

Vi skal blant annet ta opp
noen av disse temaene:
- Strategi og veien videre
- ICDP som diakonalt arbeid
i menighetene
- Digitale samlinger
- Kristne nepalere i Norge

ASKIM MENIGHET

•
For Nepal og koronasituasjonen som er verre enn noen
gang i Nepal. Be for alle som har mistet noen under
koronapandemien, for sykehus og helsepersonell, for
alle som savner noen og kjenner på ensomhet.
•
For vår partner UMN og arbeidet de gjør mot
barneekteskap i Rukum-regionen.
Be for generalsekretær Dhana og hennes lederteam.
Hun ønsker å være med
å gi det nepalske folk et bedre liv og hjelpe dem ut
av fattigdom og nød.
•
For kristne i Nepal som møter økt forfølgelse for sin tro.
Be for arbeidet Bethesda gjør, og den støtten de er
for pastorer og kirker. Be om at evangeliet skal ha
fortsatt framgang til tross for at pandemien har satt
begrensninger
for sosiale kontakter.
•
Om at folk i de tibetanske områder av Kina skal komme
til tro på Jesus. Be for menigheter og at de skal være
sunne, ekte og gode fellesskap. Be for kristne
i Kina, om enhet, frimodighet og gode fellesskap.
•
For grasrota i Norge. Takk for alle frivillige og den
innsatsen de gjør for
HimalPartner. Be for alle menighetene vi har
samarbeid med. Be for vintersamlingen i mars, at
den skal bli til inspirasjon og motivasjon for
ansatte og frivillige.

En stor takk til både ansatte og frivillige i Askim menighet,
som tok godt i mot oss onsdag 19. januar.
Møtet både inspirerte og ga oss nye impulser. Vi gleder oss
til videre samarbeid.
Hilsen Eli og Line
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•
For de ansatte på kontoret og styret til HimalPartner.
Be om Guds visdom og ledelse for
arbeidet fremover.
•

PANORAMA
SOMMERSTEVNE 24. - 26. JUNI
VELKOMMEN TIL DVERGSNESTANGEN!
HimalPartner ønsker velkommen til sommerstevne i Kristiansand. Vi gleder oss til et
nært og inkluderende fellesskap. Dette blir en fin anledning til å endelig samles etter en
tid hvor møtepunktene har vært reduserte.

Fellesskap

Barneaktiviteter

For påmelding:

Selv om det ikke er landsmøte denne
sommeren ønsker vi å by på fellesskap og
gode samtaler. Som den store familien vi
er ønsker vi å samles og minne hverandre
på hvem og hva HimalPartner er. Vi ønsker
også å skape en arena hvor vi kan inkludere
både nye og de som har vært med oss før.

Sommerstevnet er et sted der barna trives.
Vi vil ha med alle! Barna har sin egen leir i
leiren. Det blir aktiviteter og utflykter.
Det blir fokus på bønn og Bibel.

Se nettside for påmeldingsskjema.

«Alle-sammen»-møter

Priser:
Mer informasjon om priser og program
kommer på nettsiden www.himalpartner.no

På «Alle-sammen»-møtene samles vi alle
på tvers av generasjonene. Dette skaper
samhold.
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Besøk oss på vår nye hjemmeside:
www.himalayareiser.no

Namastè reiseblogg

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

Opplevelsestur til Nepal
15. - 26. OKTOBER 2022

Kr

Alle med vanlig god helse kan være med.
Ingen høye fjelloverganger. Norsk sommerklima.

,
0
står opplevelsene i kø.
0
9
.
5
2 helpensjon NoeIavNepal
det spennende du får oppleve:
med

Eksotiske Kathmandu med sitt myldrende
gateliv og sine fantastiske templer
•
Idylliske Pokhara ved den vakre innsjøen
•
Trekking i Annapurna til fjellet Poon Hill
(3210 moh, ingen høydesyke)
•
Landsbybesøk med
skoleprosjekt og helseposter
•
Møte den kvinnelige
gründeren Fulmaya
"Fra analfabet til landsbyleder»
•
Flere av HimalPartners prosjekter som gir
kompetanse og bærekraft

30. april - 9.mai 2022
Misjonsturné til Tromsø og omegn.
Vi besøker bl.a. Bardu menighet og overnatter
i pensjonat og herberger.
Deltakerne betaler selv transport, kost og
losji. Det er mulig å delta på hele eller deler av
turen.
Reiseledere: Inger Gravem og Oddny Aspenes
15. – 26. oktober 2022.
Opplevelsestur til Nepal.
Reiseleder: Oddny Aspenes
Pris: 25.900,- Avreise fra Oslo
30.mars - 11. april 2023
Påsketur til Nepal.
Reiseleder: Bjørn Ødegaard
Pris: 26.900,- Avreise fra Oslo
HimalayaReiser skreddersyr også turer på bestilling.
Vi har gode erfaringer med menighetsturer til Nepal.

Besøk oss på vår nye hjemmeside:
www.himalayareiser.no
DAGSPROGRAM OG PÅMELDING:
himalayareiser.no
post@himalayareiser.no
I samarbeid med

Reiseleder Oddny
Aspenes
tlf. 98234511

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

Følg oss på
Facebook

