
KORONA OG NYHETER FRA NEPAL

Mange av våre gode venner har kommet 
ut fra sykehuset, og kan nå endelig 
fortsette med livene deres igjen. Takk for 
alle bønner for venner og familie. 

En spesiell takk til dem som ba for 
Lokmani, lederen for Asish Children 
Home, mens han tilbragte en lang 
tid på intensiv avdelingen. Nå er han 
hjemme igjen, og det var godt å se at 
han igjen kunne delta på et av våre 
zoom fellesskaps møter. Mens vi gleder 
oss sammen med Lokmani, må vi også 
sørge over at to av mine pastor venner 
har reist hjem til himmelen denne uka. 
Gud er fremdeles god og Han kjenner 
tallet på våre dager.   

Høst semesteret på vår online bibel skole 
har begynt. Det er godt igjen å kunne 
tilbe og dele ordet sammen. Min venn 
Christoph har vært en stor velsignelse 
for oss. Vi underviser begge dette 
semesteret, så vi deler på timene. Det er 
litt tidlig å ha bibelskolene på internatet 
vårt, så vi vil fortsette å ha timer på Zoom 
litt videre fremover. Dette har også gitt 
muligheten til at mange flere kan delta 
der de er, uten å måtte fysisk forlate 
hjemmet sitt.

Barna på barnehjemmene går det bra med. Skolene er fremdeles stengt, så de 
må også delta på nettbasert undervisning. Ingen vet når skolene åpner igjen, så vi 
trenger virkelig noen flere datamaskiner. Hvis du ønsker å gi en spesiell donasjon 
for innkjøp av datamaskiner, vennligst merk betalingen “datamaskiner”. Du kan 
bruke vipps #563127. Dette vil virkelig hjelpe til med barnas undervisning! Tusen, 
tusen takk for din støtte!   
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KJÆRE FAMILIE OG VENNER

Kristus er det perfekte eksempel å følge. Han er Livet, 
Sannheten og Veien. Jesus sto opp for de nedtrykte og brakte frihet. Han 
mettet de sultne, helbredet de syke, satte fangene fri, og utropte de 
gode nyhetene. Han er en som bringer radikal forandring. Han utførte 
tegn og under og brakte liv til en livløs planet, og Han har gitt du og meg 
autoritet slik at vi fortsatt kan være Hans disipler. Han har lovet å være 
med oss like til verdens ende.(Matt. 28: 18-20)

Christoph underviser på 
bibelskolen

Zoom har vært til stor hjelp slik 
at vi kan holde kontakten

Lokmani viser meg rundt i 
landsbyen 

Fordeling av mat til fattige 
mennesker i  Dolakha

Yakub bærer en 30 kg rispose som 
skal levers til en familie i nød

Menighetene har lagret mat til 
som trenger det mest
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Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel og Sarah Khadka

SOMMEREN 2021
Denne sommeren fikk vi 
oppleve Norge i både vind, 
regn og litt sol. Det var en 
fantastisk reise!  Vi pakket telt 
og soveposer og kjørte over 
fjell og fjord på vestkysten av 
Norge. Det var utrolig vakkert! 
Vi reiste også til Trondheim 
og fikk besøke Nidarosdomen 
som har vært et sted for 
pilgrimsvandring for mer enn 
1000 år. Dagen vi var der måtte 
vi avslutte besøket tidlig for 
det begynte å blåse kraftig! Da 
vi kom tilbake til teltplassen 
hadde teltet kollapsen, og noen 
hadde plassert et campingbord 
oppå det for å hindre at det 
blåste bort!  Vi besluttet å reise 
innover i landet der været var 
bedre og campe der ett par 
netter. 

Til slutt tok vi en tur til Sverige der 
Rebecca fikk møte en av sine venner 
fra Nepal. 

På veien hjem besøkte vi 
Sommerland i Bø hvor vi koste oss 
med vannsklier og is. 

Samuel fylte 12 år i august. Han går 
nå i 7. klasse, Rebecca går i 9. klasse 
og fylte 14 år i september og Sarah 
går i 2. klasse. For en velsignelse å 
se barna vokse opp! 

Tusen takk for bønn og støtte i alle 
disse årene. Det betyr uendelig mye 
for oss! 

Prøve å redde teltet

Kjente fjellveier i Norge

Nidarosdomen

Middag på stormkjøkken

Nidarosdomen i Trondheim

Samuel handler “godis” i Sverige. 

BØNNEBEGJÆR
·   Pastor Markus og hans familie trenger bønnen deres. De er svært syke av Korona. Be også for noen andre 
venner av oss i Nepal som er innlagt på sykehuset med Korona og kjemper for livet.

• Barna på begge barnehjem har det bra. Denne måneden begynner barna på skolen igjen og vi må betale 
skolepenger til nye bøker, skoleuniformer osv. Dette ligger på ca 750kr ekstra per barn, i tillegg til alle ekstra 
utgiftene vi har hatt på grunn av Korona. Blir gjerne med å be om at Gud skal sørge for det barna trenger.   


