
måneders lang nedstenging i fjor og da var også flyplassen delvis 
steng

Jeg var derfor usikker på om jeg kunne reise tilbake til familien min. 
Norge har også hatt strenge reiseregler og bare de mest nødvendige 
utenlandsreisene har vært lov. 

Min mor er i 80 årene og denne situasjonen har vært svært vanskelig 
for henne. Hun har slitt med depresjon og forskjellige helseplager og 
har ventet lenge på at jeg skulle komme. Flere av mine slektninger har 
også dødd det siste året, inkludert to onkler og tanter og en kusine 
som døde med bare noen få måneders mellomrom. Dødsårsaken for 
4 av dem er usikker. Jeg vet at det hadde vært vanskelig for meg å 
ikke se min mor igjen, om noe skulle skje med henne. En annen god 
grunn for å reise, er selvfølgelig arbeidet vårt. Jeg har aldri vært borte fra Nepal så lenge som dette. Våre ledere og ansatte 
gjør en kjempe jobb, men noen ting kan bare jeg ta meg av. For de av dere som har sett den korte videoen som jeg delte på 
Facebook, så kan dere se at området rundt Mahima barnehjem har utviklet seg raskt de siste årene. Desverre har naboene 
våre fylt opp områdene rundt med jordmasser og har bygd bl.a. en høy mur rett ved lekeplassen til barna våre. I de få 
dagene jeg har vært har der vært ett 5.1 jordskjelv. Dersom ett større jordskjelv treffer igjen, kan denne muren falle ned på 
vår eiendom. Jeg har nå klaget til ordføreren og naboen har fått en advarsel og har blitt bedt om å gjøre noen endringer. 
Dette måtte gjøres før eiendommene ble solgt og nye naboer begynte å bygge hus her. 

Da jeg reiste fra Norge til Nepal, var flyplassen nesten tom. Butikkene var stengt og der var veldig få utenlands fly. 

I Katmandu, var livet plutselig tilbake til normalt. Alle var klemt sammen på flyplassen og veldig få brukte munnbind. De 
som brukte munnbind, brukte det på grunn av ekstrem luftforurensing og ikke korona. Taxi sjåføren på vei hjem, sa at «I 
Nepal er det ingen korona.» Da jeg kom hjem sa de på nyhetene at mange dør og at antallet korona syke i Nepal øker. 
De hadde allerde begynt å snakke om «lockdown» igjen. De er redde for at det som skjer i India, også vil skje i Nepal. 
Mennesker her har så utrolig like kunnskap om korona og det som skjer i resten av verden at det er skremmende!

Jeg har som mål og bruke tid med min familie, holde noen lederskaps samlinger, jobbe med de ansatte på barnehjemmet 
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KJÆRE FAMILIE OG VENNER
Herren selv skal gå foran deg og være med deg. 
3. Mosebok 31:8

Dette er det første nyhetsbrevet jeg har 
skrevet fra Nepal på veldig lenge. Korona 
statistikken er ikke forferdelig, om man 
sammenlikner med resten av verden, 
men man kan jo sette spørsmålstegn 
ved hvor nøyaktig denne statistikken er. 
Det er vanskelig å få testet seg her og 
ingen søker medisinsk hjelp, før de er 
alvorlig syke. Legehjelp er for dyrt og 
folk flest har ikke råd til behandling. I 
tillegg er tilliten til legene, svært dårlig. 

Jeg har vært litt ventende med å 
reise det siste året, på grunn av flere 
«lockdown». Nepal hadde en 8 

Fly fra Oslo til Doha!

Doha airport var helt stille.

Ingen fly!
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Asish barnehjems oppdatering

Etter at Asish barnehjem flyttet til landsbyen, har de hatt møter ute på terrassen. Nå er vi endelig snart ferdig med ett lite 
bygg som skal brukes til møter og andaktsstunder for barna og de ansatte der. Tusen takk for all hjelp og støtte til dette 
prosjektet! 

Liten butikk ved veien

Den lille to roms butikken er ferdig bygget. Planen er å leie ut ett av rommene og drive en egen butikk i det andre rommet, 
for å gi litt inntekter til arbeidet. Tanken er å åpne butikken, så snart vi har nok midler til det. Disse butikkene har også 
blokkert all innsyn til eiendommen fra hovedveien og beskytter i tillegg eiendomsgrensen. Dersom man har ett bygg langs 
veien, kan de ikke uten videre rive det ned og ekspandere veien. Tusen takk for all støtte til byggingen. 

NGO nyheter  

Run Nepal (Reach the Unreached Nepal) NGO fortsetter å jobbe som den humanitære delen av Compassion for Asia. Nylig 
hadde vi styremøte og medlemmene inkluderer pastorer, politikere og flere lokale ledere. Vi jobber alltid med å kunne møte 
menneskers behov, både fysisk og åndelig.
ly need some of you to help pray and fast for a solution. It has       been a constant struggle in that area 
and we really need a breakthrough!

Inne i butikk rommet

Slik ser det ut fra veien utenfor Mahima barnehjem

Den lille butikken vil hete Issachar Market! Mahima Asish menighets bygg

Bønne begjær

1. Be for Anne Lise, barna og jeg. Be for helse, visdom og fred i en presset situasjon. 
2. Be for alt som skjer rundt Mahima barnehjem. Vi må be for en rask og permanent løsning. 
3. Be for min visdom og Guds retning for oss og lederskapet i Nepal. Be om at vi skal ta de rette avgjørelsene. 

En spesiell takk til alle som støtter oss! Uten dere, hadde ikke dette arbeidet vært mulig!. 


