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“ASIA SHALL BE SAVED”
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Vår hjelp kommer i fra herren, himmelens og jordens skaper. (salme 121:2) herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. han 
leder meg til hVilens Vann. (salme 23). hVil i herren i denne tiden Vi er inne i.

nepal og korona

I Nepal er veiene endelig åpnet etter en 6 måneders lang 
”lockdown” på grunn av korona. Takk Gud at vi har fått lov 
til å hjelpe så mange familier i menigheten, naboer og 
andre i lokal samfunnet. Vår prioritet har hele tiden vært 
å hjelpe de som trenger det aller mest; de aller fattigste. 
Vi har fått dele ut mat (linser, ris, bønner, olje, nudler, salt 
m.m.), men også propan gass og i noen få tilfeller, penger 
til husleie. 

For ett par uker siden fikk jeg en melding som sa; ”Pastor, broren min har intet sted må bo. Han har sovet 
ute under ett tre i ett Hindu tempel område i tre uker”. Jeg spurte hva som hadde skjedd med han, fordi jeg 
kjenner godt denne familien og de har allerede hatt ett veldig vanskelig liv. Faren forlot dem for mange år 
siden og moren har store mentale og fysiske problemer. Hun pleide å vaske huset for rike familier og tjente 
rundt kr 370,- i måneden. Dette er under minstelønn i Nepal og de har levd lenge under fattigdoms grensen. 
Nå i korona tiden har hun vært uten arbeid og denne familien er bare en av mange slike familier som vi har 
sørget for de siste seks månedene. De leier nå ett lite rom i nærheten av den ene menigheten vår i Katmandu. 

Tilbake til den broren som sov under ett tre. Opprinnelig så kom familien de fra øst Nepal og før korona 
kom, hadde han reist på besøk til landsbyen sin. Fordi det nå ikke har vært noe transport i nesten 6 måneder, 
bestemte han seg for å gå de nesten 250km fra Biratnagar til Katmandu. Det tok han 13 dager å gå barbeint 
hele denne veien. Etter at han kom tilbake, var folk redd for at han kunne være smittet med korona og fikk 
derfor ikke lov til å bo i det lille rommet han leier. Huseieren kastet han ut og han hadde ingen plass å være 
i karantene. Familien tok kontakt med kommune lederene, men de var for redde til å hjelpe han. Derfor ble 
han til slutt boende ute i ett Hindu tempel. 

Karantene camp for korona
Antallet syke øker nå med over 
3000 nye tilfeller hver dag. Mange 
butikker er enda stengt og flere 
mennesker har blitt kastet ut på 
gaten. Titalls tusener mangler 
også mat og situasjonen er svært 
vanskelig. 

Igjennom din hjelp har mange 
av disse menneskene fått mat og 
omsorg. Tusen takk for det du har 
gitt!  

Bilder av barns som blir desinfisert og mennesker med 
poser og masker på hodet av frykt for å bli smittet. 

(Bilder fra NBCNews, New Indian Express og Decan Herald)
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Hele samfunnet er innsyret av frykt for korona og jeg er sikker på at mange 
føler det slik rundt om i verden. Det er mer en 200 tilfeller i det området 
hvor han bor, og antallet øker stadig. 

Frykt gjør at mennesker mister omsorg og kjærlighet for andre, samt at 
mennesker ofte tenker bare på seg selv. Vi ønsker å være en ustrakt hånd og 
gi mat og husly for de som trenger det, spesielt akkurat nå. 

andre oppdateringer

Barne og gamlehjemmet har Gud fortsatt å sørge for. 
Igjennom denne perioden har vi hatt alt vi trenger og alle 
er friske. 

Mange av menighetene våre har møter på nett, men 
over 70% av menneskene har ikke tilgang til internett. I 
landsbyene møtes de enda i små grupper og holder god 
avstand. 

For bibelskole studentene våre har vi hatt noen fag på 
nett, men vi har ikke hatt muligheten til å møtes fysisk. 

Bønne begjær

 Smitte antallet for korona øker hver dag. Be for beskyttelse for alle ansatte, barna og de eldre. 

Nepal har blitt møtt med enorme økonomiske utfordringer dette siste året. Mat prisene har gått opp og 
budsjettet for barnehjemmet har skutt i været. Vi ønsker å starte en liten mat butikk for å få litt inntekter til 

arbeidet lokalt. Be for gode løsninger og Guds forsørging.

Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel og Sarah Khadka

Ellers så har vi fått en tenåring i hus! 
Rebecca har fylt 13 år. Hun er helt 
fantastisk, men vokser alt for fort! 

Til slutt vil jeg bare si tusen takk til dere alle sammen! 

Jeg vet at de aller fleste av oss har hatt ett utfordrende år på mange måter. Jeg vil takke for at dere 
likevel har støttet arbeidet i Nepal og gitt til de som har enda mindre. 

tusen takk! 


