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“ASIA SHALL BE SAVED”
Ett nyhetsbrev for Compassion for Asia    

Men hvordan kan de påkalle en soM de ikke er koMMet til tro på? og hvordan kan de tro på en soM de ikke 
har hørt oM? og hvordan kan de høre uten at det er noen soM forkynner? og hvordan kan de forkynne, 
uten at de blir utsendt? soM skrevet står: hvor fagre deres føtter er soM bringer fred, soM bringer et godt 
budskap! roMerne 10:14-15

hvor fagre er på fjellene hans føtter soM koMMer Med gledesbud, soM forkynner fred, soM bærer godt 
budskap, soM forkynner frelse, soM sier til sion: din gud regjerer!  jesaja 52:7

I vår reiste Mangal, han som driver Mahima barnehjem, og jeg til Nepalgunj fra Katmandu. Planen var 
å besøke landsbyen hans Jaire i Humla, dele evangeliet og møte med ett av våre små fellesskap i Mugu 
Pina. Deretter var planen å delta i ett seminar i ett av våre lokale menigheter her sammen med vår venn 
Christoph. 

Turen vår ble full av overraskelser. Da vi landet i 
Nepalgunj skulle vi videre med ett neste fly, men dette 
hadde blitt kansellert uten forvarsel, noe som er ganske 
vanlig her. Vi endte opp på ett hotell den natten og kom 
tilbake til flyplassen neste morgen. Da ble vi fortalt at 
det var noe galt med flyet. Vi ventet på flyplassen hele 
dagen, men endte opp tilbake på hotellet en natt til. Bare 
ett flyselskap flyr til Talcha, Mugu, siden dette er svært 
avsidesliggende, så der var ingen plan B. Endelig på den 
tredje dagen klarte de å få deler til flyet fra Katmandu, og 
vi fikk fortsette reisen vår. 

Fra Talcha reiste vi til Gumgadi, en landsby på toppen av 
fjellet og hadde lunsj der. Vi fikk tak i en jeep og kjørte litt 
over en time videre til Tarapani. Her sluttet sivilisasjonen 
og vi begynte å gå. Vi gikk over bruen til Karnali elven 
og fant ett lite krypinn (de kalte det ett hotell), hvor vi 
overnattet. 
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Kjære familie og venner

Gumgadi i Mugu. Vi overnattet her ett par 
dager mens vi ventet på flyet. 

Til hløyre:

Det lille “hotellet” 
hvor vi overnattet. 

Til venstre: 

Hotell eieren lager 
middag til oss.
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Vi våknet neste morgen og begynte fjellturen. Målet var å komme oss forbi det første fjellet vi så den dagen 
og det tar rundt 6 timer for å nå toppen. Da vi nådde Patriyarna, begynte smertene i den høyre foten. 
Smerten var så sterk at jeg trodde jeg ikke kom til å klare resten av turen til Jaire. 

Vi satt oss ned i en time for å hvile og siden vi allerede var i ingenmanns land, så måtte vi tenkte på hva vi 
skulle gjøre dersom foten ble verre. Dersom vi kom frem til Jaire, var det en sjanse for at jeg ikke klarte å 
komme meg hjem igjen. Likevel bestemte vi oss for å fortsette overnattet i Balkuni. Der var ufattelig mange 
fluer, selv mens vi spiste prøvde de å gå i maten. 

Dagen etter begynte vi videre på fjellturen. Stien var så ufattelig 
bratt at jeg trodde vi kom til å falle ned fjellsiden. Humla fylket 
ligger på mellom 3000-5000 meters høyde, så forskjellen mellom 
elven og fjelltoppen er ganske stor. Rundt lunsjtid nådde vi 
Luma, hvor vi traff noen av familie medlemmene til Mangal. De 
hadde laget litt mat til oss så vi spiste og hvilte litt før vi fortsatte. 

Det føltes som om vi klatret Mt. Everest, men før kvelden kom 
hadde vi endelig nådd Jaire. Den ene foten dro jeg bare etter 
meg, siden smerten var så intens. 

På kvelden inviterte vi naboer og troende og det var fint å treffe 
pastor Jayram og resten av teamet der. Han går 8 timer for å 
komme til husfellesskapene sine og hans enkle livsstil er en 
inspirasjon til oss alle. Det er 16 år siden vi begynte å investere 
i dette distriktet og vi har utdannet flere igjennom bibelskolen 
og sent de tilbake hit. Mange av våre barn på barnehjemmet 
kommer også fra dette fylket. Jaymar leder tre små husfellesskap 
her. 

Jeg fortsatte å ha problemer med høyre foten min og 
smertestillende gav ingen lindring, så på dag to bestemte vi 
oss for, sakte men sikkert, å gå tilbake til sivilisasjonen. På veien 
tilbake fra dette nydelige stedet, måtte jeg bruke både armer og 
ben. Ett skritt i feil retning ville koste meg livet. Jeg klarte ikke å 
stå på foten så jeg hadde noen som støttet meg på begge sider.  

Her hviler vi 
litt før vi skal 

gå videre

Veien til høyre 
var akkurat 

åpnet 

Mat og vann lagring

Fluer over alt! 

men maten var kjempe god! 

Jeg fikk meg en stokk som jeg 
gikk med. 

Her står jeg med pastor Jaymar 
som fulgte meg ett godt stykke på 

veien hjem. 
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bønn

1. På alle disse stedene må vi sende innfødte evangelister. Hvordan kan 
mennesker høre før noen er sent og hvordan kan de tro dersom ingen får 
høre? Kan du be Gud om hvordan du kan jobbe med CFA til å nå ut til disse 
stedene. Vi trenger 800kr per misjonær, slik at vi kan nå ut til vår generasjon.

takk! 
I vårt siste nyhetsbrev snakket vi om barnehjems trappene. Tusen takk til alle 
som har vært med å støttet oss i dette prosjektet. Fundamentet er ferdig og 
75% av alle materialene er betalt for! Vi tror at Gud skal sørge 

Da vi kom tilbake til Gumgadi, to dager senere, så virket 
endelig mobil telefonene igjen. Vi hvilte her en dag, før 
vi besøkte ett lite fellesskap i Pina og traff Christoph og 
vennene hans. Jeg var veldig glad for at jeg fikk møte ledere 
fra disse små landsbyene og vi fikk oppmuntre hverandre. 

Det tok meg 15 dager før jeg var tilbake i Katmandu igjen. 
Takk for alle som ba for meg. Jeg endte opp hos legen da 
jeg kom hjem og etter jeg tok noen medisiner, har foten min 
blitt helt bra igjen. 

For ett fantastisk sted!

Humla

litt oM huMla

Humla blir regnet som en av de mest isolerte regionene i Nepal. Du kan 
bare komme hit ved små fly, som bare kan lande av og til på grunn av 
været i Simikot, eller til fots. Det ligger høyt oppe i Himalaya fjellene i Nord 
Vest Nepal og grenser til Tibet. Rundt 50,000 mennesker bor i Humla og 
der finnes ingen veier her. 

Dette fylket er også ett av de mest underutviklete områdene i Nepal, med 
bare ett sykehus og ett par ungdomsskoler i Simikot for hele området. 
De fleste av landsbyene i Humla har ikke tilgang til elektrisitet, rent 
drikkevann, utdannelse, helse tilbud eller telefon eller internett. 

Humla er det høyeste distriktet i Nepal, hvor de fleste landsbyene ligger 
1000m over Galhøypiggen. Dette gir ett svært hardt klima, med snø 4 
mnd hvert år. Bare 1% av jorden kan dyrkes på grunn av fjellene. Jorden er 
tørr og det er lite regn. Sesongen er kort og familier får ofte flere barn enn 
de kan brødfø. Vanligvis har familier bare mat nok til 3-5 mnd hvert år. 

Små hytter, med jord gulv, bål og husdyr inne er vanlig her. Noen ting blir 
importert fra Tibet på esel ryggen, men alt er dyrt og folk er svært fattige. 
Religionen i Humla er Hinduisme (78,2%) og Buddhisme (20,2%)

Folk I Humla 
og 

menigheten 
i Pina

Lokal transportmiddel

Tepper av geite hår
for alt vi trenger til dette prosjektet. 

Sudip, Anne Lise
Rebecca, Samuel & 
Sarah


