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KJÆRE FAMILIE OG VENNER
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i 
hjertet! Salme 90:12

Pris Herren, familie og venner. Vi lever i en historisk tid. Hver dag 
er viktig og livet her på jorden er kort. 

Det har vært mange forandringen i Nepal og i resten av verden 
den siste tiden. Jeg er takknemlig for at jeg fikk brukt litt tid 
sammen med min mor og resten av familien. Hun har vært syk 
lenge, men da jeg kom til Nepal så det ut som om hun hadde det 
bedre en jeg hadde forventet. Takk Gud! Min tid i Nepal var ellers 
også ganske produktiv, selv med alle korona restriksjonene. Jeg 
fikk likevel mulighet til å tale i menighetene og bruke tid sammen 
med lederskapet vårt. 

MENIGHETS PLANTING: 

Da jeg var I Nepal, tok jeg en tur til ett område som heter Jiri. Det 
ligger ca en dagsreise fra hovedstaden Katmandu og planen er 
å lage vår neste base for arbeidet her for menneskegrupper 
som kommer fra Tibet. Det å reise til Jiri har alltid vært ekstra 
spennende, med smale og svingete veier og daglige ulykker. For 
noen år siden bestemte regjeringen seg for å begynne å utvide 
veien dit. De har jobbet godt og fortsetter de i samme tempo, blir de ferdig om noen måneder. Det var flott 
å se en liten forbedring i utviklingen i landet. 

Vi fortsetter å plante nye menigheter for å nå de unådde folkeslagene. 
Vi ønsker nå å nå ut til Bhotia Tibet gruppen, Sherpa og Jirel folket. 
Mange av dem bor veldig nær Himalaya og Mt. Everest. De fleste er kjent 
med Sherpa folket, som bærer utstyr for og gir støtte til internasjonale 
fjellklatrere som prøver å nå toppen. Målet er å ha minst en kirke for 
hver folkegruppe i Nepal. Vi har allerede plantet fire kirker i Dolakha 
hvor Thami folket bor, så nå er vi klar til å jobbe videre. I Jiri fikk jeg også 
gleden av å treffe ordføreren og andre lokale ledere og vi gleder oss til 
å se hva Herren vil gjøre der. 

For noen uker siden flyttet to av de eldste guttene fra Mahima barnehjem, Suman og Sukaram, til Jiri. De er 
voksne nå og skal fullføre videregående skole i Jiri. De har funnet et lite hus som de leier og skal starte et 
husfellesskap der. Planen er at Dinesh og familien hans skal flytte sammen med dem etter sommeren. 
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I Kalang, Jiri.  

Forkynner i at Kavresthali menighet
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For mange år siden kjøpte jeg eiendommen i Jiri og har siden den 
gang spurt Gud hvordan jeg kunne bruke den til Hans ære. Området 
har nydelig natur og drømmen er å ha ett sted der hvor vi kan trene 
ledere og hvor de kan komme å få en pause fra hverdagen. Vi har 76 
menigheter i forskjellige områder i Nepal og India. Mange av våre 
pastorer jobber i svært vanskelige områder og det å ha et sted hvor 
de kan komme å få en pause fra hverdagen, hadde vært fantastisk! 
Herren gjør utrolige ting i menighetene rundt om i Nepal og vi er 

så takknemlig for at vi kan 
være en del av arbeidet Hans. 

Flere mennesker blir frelst, døpt og nye menigheter vokser frem!   

SITUASJONEN I NEPAL: 
Nasjonen er i fullstendig “lockdown». Denne andre korona bølgen 
fra India har slått virkelig hardt ned i Nepal også. Skoler, offentlige 
steder, templer, kirker og butikker er stengt. Sykehusene er fulle og 
helseministeren sa allerede for noen uker siden, at landet har gitt opp. 
Oksygenmangelen er stor og mennesker får ikke hjelp, selv om de er 
døende. Styresmaktene har bedt pensjonerte sykepleiere og leger om 
å komme tilbake på jobb. Matbutikkene er åpne to timer hver dag, 
men stengt resten av dagen og matvare prisene har gått rett opp. Folk 
blir bedt om å holde seg inne. Mange barn blir alvorlig syke av denne 
korona varianten og flere dør. 

Bare de aller mest nødvendige reisene var lov fra Norge til Nepal. Jeg 
forlot Katmandu en uke før alt ble stengt ned og alle utenlandsfly 
stoppet. Jeg er tilbake i Norge og er ute av karantenen. 

PRAYER REQUESTS 

En spesiell takk til dere alle sammen for at dere står sammen med oss og med arbeidet i Asia. 

Bønnebegjær

1. Ett par av de eldste guttene og noen av de som jobber på Mahima barnehjem har testet positivt. Foreløpig 
har alle milde symptomer og ingen andre har testet positiv. De som er smittet, sitter i isolasjon. Be om at 

de skal bli fort friske og at det ikke skal spre seg videre. 

2. Be for Ganga og familien hennes som bor i Delhi, India. Hun vokste opp på barnehjemmet og jobbet i 
helsesektoren i Delhi. 

3. Be også for våre menigheter rundt om i Nepal. Be spesielt for Kopila og Dinseh i Chhanai, India. 

4. Vær også med å be for Kalang i Jiri. Be for den nye basen som skal jobbe mot Tibet og Bothia folke 
gruppen. 

Sharing at our downtown church in 
Mhepy Kathmandu

The rented facility in Kalang

Two lane road from Tamakoshi


