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KJÆRE FAMILIE OG VENNER

En spesiell takk til alle dere som utgjør en forskjell i menneskers liv i Nepal og i 
Asia. Vi er så takknemlig for deres bønner og gaver. 

Menighetsplanting

I 2020 bygget vi 4 nye menigheter. 71 mennesker ble døpt i fjor og vi plantet også 
en menighet i området for Thami gruppen. Dette ligger nær grensen til Tibet. Vi 

tror at Gud ønsker at hvert folkeslag og 
stamme skal få høre evangeliet, så det er 
vårt mål. 

I 2021, er målet å plante fem nye 
menigheter i områder med unådde 
folkeslag i Nepal. Vi har 120 stammer og 
språk, så det er enda mye igjen! 

I Katmandu har vi undervisning på nett. 
Jeg underviser gjennom zoom og får 
tale til de troende, mens de sitter med 
prosjektor i kirkerommet. 

Bibelskole oppdatering

Vi har nå ett kurs som går hver fredag. I 
mars er planen å utvide til to dager i uken. 
Vi kommer til å vente en stund til, før vi har 
internat bibelskole slik vi hadde tidligere. 

 Fortsetter bak >

Fra venstre: Samuel, Dhanmaya, Bimala, 
og Laxman i de nye skoleklærne sine på  

Mahima Barnehjem.

Vi installerer jern stenger slik at bygget skal 
bli solid. 

De fleste av våre barn går her på Manumaiju 
school.

Cristoph underviser fra Apostelgjerningene 
på bibelskolen. 

Her måler de med tau for å sette 
fundamentet til  butikkene. 

Nybygget i Bhote Chagu i Dolakha.

Mur vegger, tinn tak og dør er også 
ferdig. 

Grunnmuren for de små butikkene er 
ferdig. 

Halleluja! Jeg vil gi takk til Herren av hele mitt hjerte, 
i de oppriktiges råd og i menigheten. Salme 111:1
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Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel og Sarah Khadka

Bønnebegjær:
1. Be for Suman, Sukram og Arun som er ferdig med vidergående skole. De trenger Guds retning i livet.  
2. Vær med å be for lederskapet i Nepal. 
3. Be gjerne for min mor. Hun har lenge slitt med helsen sin. 

Veien til Mahima barnehjem er asfaltert! Elevene har nettundervisning i Phutung Asish barnehjem samles til kirken på 
terassen deres. 

Slik så veien til Mahima barnehjem ut tidligere. Skolen har begynt igjen. Her er 11. klasse på Manmaiju skole.

For to år kjøpte vi en ny eiendom til Asish barnehjem i 
Bhojpur. Her har vi begynt å bygge ett menighetsbygg, slik 

at de ikke lenger trenger å samles på terassen. 

Barna våre går på 3 forskjellige skoler. De aller fleste går på Manmaiju skole, mens 
noen går på Phutung skole. Dette er skoleuniformen til Phutung schole. 

Mahima barnehjem
Etter mange, mange år har endelig kommunen fått ordnet veien foran barnehjemmet. Dette er fantas-
tiske nyheter for alle som bor i området her. I regntiden var det umulig å kjøre bilen til barnehjemmet fordi 
vannet vasket bort jorden og gjorde den glatt og la igjen stor steiner. Vi pleide å parkere bilen 500m borte 
fra barnehjemmet og bære matvarer og liknende inn i sølen og regnet. Jeg er sikker på at dere som har 
besøkt oss i regntiden, husker hvordan det så ut. 


