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Jeg håper det står bra til med dere alle sammen i denne spesielle tiden vi er inne i. Det finnes knapt en bedre 
tid hvor vi kan stole på Guds Ord og seieren som Gud har gitt oss. Denne tiden vil også gå forbi og Herren vil 
stride for oss alle. Vi står sammen med dere og ber og overnaturlig helse og fred i denne tiden vi er inne i. 

10Prøv da hva som er til behag for herren!  11ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!  12for det 
slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. 13men når alt dette blir refset, blir det avslørt av 

lyset.  14for alt som blir åPenbart, er lys. derfor sier skriften: våkn oPP, du som sover! stå oPP fra de døde, og kristus skal 
lyse for deg.       efeserne 5: 10-13

mahima barnehjem 
Trappene er nå nesten helt ferdig, de trenger bare ett strøk 
maling. De kostet mer enn overslaget fra ingeniøren og 
derfor har det tatt litt lenger tid fr oss. Nå har vi akkurat 
blitt ferdig med å betale for alle materialene, men lønns 
betalinger mangler litt. Så er det bare malingen som står 
igjen. 

Husker du hvordan området så ute og rundt 
barnehjemmet? Vi har fortalt om hvordan naboen har flyttet 
jorden fra de små fjellene rundt oss og har bygget en vegg 
det så høy som 3-4 meter rundt oss. Vi har bedt naboen flere 
ganger om å fjerne en del av jorden og har også snakket 
med kommune styret om problemet. Senest denne uken 
har vi igjen hatt oversvømmelse på eiendommen vår der 
barna vanligvis leker. Istedenfor å få hjelp, blir vi beskyldt 
for å omvende barna på barnehjemmet til kristendommen 
og blir bedt om å stenge ned kirken i området der. 
Styresmaktene vil ikke at våre barn skal delta i noe kristen 
aktivitet, fordi du da regnes som en forræder av hinduismen 
og en etterfølger av den vestlige religionen. 

Bestikkelser er en måte som de rike får gjort det de vil på. Dette er også problemet i Mahima barnehjems 
område. Naboen, han som har fylt opp jord rundt vår eiendom, er en business mann og har brukt pengene 
sine til å bestikke de lokale styresmaktene. Egentlig burde vi lage en sak mot dem, men selv om vi gjorde 
det, er systemet så korrupt at han bare hadde gitt penger til noen og vi hadde tapt saken. Vårt eneste valg er 
å stole på Gud. Så vi fortsetter å ber om at Gud skal gjøre noe her. Vår hjelp kommer fra Herren. 

(Efeserne 6:10-13) 

Dette var slik det så ut før de bygget 
muren. Du kan se de store jordmassene.
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Selv om vi har mange utfordringer, så har det vært mange 
forbedringer i området også. Naboen har bygget en stein vegg 
rundt 80% av eiendommen på deres side og vi håper de snart blir 
ferdig med hele eiendoms grensen. Jeg har videre spurt om de 
kan fjerne en del av jord massen. Den ligger høyere enn muren og 
når det regner renner jorden og vannet ned og oversvømmer vår 
eiendom. 

Den eneste muligheten for å ordne dette, ser ut som det er å legge 
inn flere drenerings rør. Vi har allerede lagt drenering flere steder 
på eiendommen for å forhindre oversvømmelse, men naboene gjør

koronavirus og nePal

Nepal har vært under fullstending “lockdown” i over en måned 
nå. Det ble gjort uten forvarsel og ingen fikk mulighet til å handle 
inn ekstra mat. Det har vært flere syke i Nepal, men sammenliknet 
med innbygger tallet, er veldig få mennesker testet. Skolene er 
stengt og Nepal er ikke forberedt på en epidemi i det hele tatt! 
Flyplassen er stengt, så der er ingen mulighet til å komme seg til 
Nepal akkurat nå. Mange av våre venner og kirke familier lever fra 
hånd til munn. Når de ikke jobber, har de heller ikke mat å spise. 

bønn og støtte

om du ønsker å hjelPe menneskene i nePal, så har vi flere muligheter til å gi. 

du kan donere direkte På våre nettsider www.comPassionforasia.no 

det er også mulig å donere til barnehjemmet På viPPs #563127 eller kontonummer: 3250.23.70048 eller til humanitær 
Prosjekt kontoen vår På kontonummer 3201.48.03180

hele tiden endringer på eiendommene rundt 
oss og da kommer vannet fra andre steder. 
Rørene som var store nok før, de er nå for små 
fordi mer vann nå, blir sendt til vår eiendom 
fra ett nytt sted. Det som tidligere var flat mark 
rundt oss har nå blitt små fjell og vi ligger i en 
dal. Dersom du har erfaring på dette området 
og har lyst til å ta en tur til Nepal, så vil vi gjerne 
komme i kontakt med deg.

Tomme gater i  millionbyen

Vi Vet også at dere også har mange behoV i denne tiden. om du Vil snakke med oss, eller ønsker bønn, så ta 

kontakt med oss på epost annelise@compassionforasia.com. 

De har ingen støtte ordninger eller ekstra mat lager, slik som i oss i Norge. Vi har allerede delt ut en del mat, 
både til disse familiene og til familier i området rundt Mahima Barnehjem. Vi prøver å hjelpe der vi kan, slik at 
folk har det de trenger til å overleve denne situasjonen. Om dette fortsetter, kan flere mennesker dø av sult 
enn av korona i Nepal. Vi prøver derfor å finne flere måter vi kan hjelpe på. 

du kan også holde deg oPPdatert På www.comPassionforasia.org 

eller På våre facebook sider ”comPassion for asia – norge”
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Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel og Sarah Khadka

Helt til slutt hadde jeg også lyst til å dele noen gode nyheter med deg. Mange av barna som kommer fra 
Mahima barnehjem  har nå blitt voksne . Her er noen bilder av dem. 

FAMILIE OPPDATERING

I for følte vi at Gud kalte oss tilbake til den vestlige delen av verden, så for noen måneder siden kom vi tilbake 
til Norge. Dette har vært en lang prosess og ikke noe vi har tatt lett på. Vi vet ikke alltid hvorfor, men vi prøver 
å følge Gud så best vi kan. 

Planen er å bli her til Rebecca er ferdig på ungdomsskolen fordi vi ser at barna våre er eldre nå og trenger litt 
mer stabilitet. Anne Lise og jeg skulle ha vært i Nepal i mars, men viruset satte en stopper for det. Dette var 
ett viktig steg for sikkerheten til våre barn. Sarah sin bilulykke skjedde i desember, rett før vi skulle flytte og 
hun fikk derfor den siste behandlingen sin i Norge. Hun er nå tilbake til normalen (utenom ett arr på foten 
sin) og har akkurat fylt 6 år gammel. 

Umesh er politi Saroj driver sin egen        
lille mat butikk

Phillip er i militæret Tirtha er også i militæret

James er ferdig med B.Th 
og jobber i menigheten

Prtit  er snart ferdig å 
studere

Gaurab jobber fulltid og 
hjelper til i menigheten

Manish studerer B.Sc og 
leder lovsang 

Tusen takk for støtten til disse barna. Du forandrer verden, ett liv om gangen! 


