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KJÆRE FAMILIE OG VENNER
Denne månedens nyhetsbrev er full av spennende oppdateringer 
og muligheter til å være med å be. Jeg blir så glad, når jeg kan dele 
disse nyhetene med dere! Mitt hjerte gleder seg når jeg ser barna 

som vokser opp i begge barnehjemmene. 
Vi fortsetter også å plante nye menigheter 
og har allerede startet to nye kirker i nord 
Nepal dette året. En pandemi kan ikke 
stoppe de gode nyhetene om Jesus!

Våre nettklasser for bibelskolen fortsetter. 
Takk for dere som er med å be for dette. 
Som det står skrevet; … det er ikke den som 
planter, heller ikke den som vanner som er 
viktig, men bare Gud, som gjør at ting vokser. 
1. Kor 3:7. Vi er så takknemlig for det som 
Gud gjør igjennom dine gaver og bønner! 

For noen dager siden, snakket jeg med 
Imam. Det er en stund siden jeg pratet med 
han sist, så det var veldig kjekt å få kontakt 
igjen. Da Imam var liten, døde moren hans 
av kreft. Faren hans gjorde alt han kunne for 
å sørge for de åtte barna deres. Alle måtte 

hjelpe til med å dyrke mat og passe på hverandre, mens faren også tok andre murer 
jobber i tillegg til arbeidet hjemme. De pleide å selge grønnsakene de dyrket eller 

solgte noen av husdyrene sine for å overleve, men det var gav alt for lite inntekt. Imam 
kom derfor til barnehjemmet i 2010 og vi er svært takknemlig for at vi kunne hjelpe 
denne familien da de trengte det aller mest. Noen mennesket spør om vi bare hjelper 
kristne familier og svaret på det er selvfølgelig nei! Imam kommer fra en muslimsk 
familie og det var aldri noe spørsmål om vi skulle hjelpe denne familien eller ikke. 

Imam var alltid en usedvanlig glad gutt og om du traff han, så hadde du aldri 
kunnet se det han hadde gått igjennom og at han i tillegg sliter med en hjertefeil. 
Han elsker å synge, danse og er veldig flink til å lage små dramastykker og fikk 
med seg de andre barna. Han er nå voksen og er en aktiv politiker i sør Nepal. 

Vårt fokus har vært å tjene mennesker med Guds omsorg og kjærlighet og på den 
måten blir de kjent med Ham. Alle mennesker er viktige for Gud og Han ønsker at 
alle skal vite at de er elsket. Jeg kjenner det gleder meg når jeg ser barn som har 
vokst opp på barnehjemmet, som klarer seg bra i livet. De finner sin egen vei og 
igjennom din hjelp, har disse barna fått seg en fremtid. Det er jo helt fantastisk! 

Dil, Gopal, Rekha , Surya 
og Soloman  er ferdig med 

videregående.

Imam er i den blå drakten

Imam Shah
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Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel og Sarah Khadka

En annen fantastisk ting er noe 
som skjedde denne måneden 
er at skolene i Nepal endelig er 
åpne igjen etter nesten ett år 
med «lockdown». Vi håper dette 
er et tegn at ting er på vei tilbake 
til normalen. Jeg er sikker på at 
vi alle har storkost oss (eller 
overlevd) hjemmeskole med 
våre barn i denne pandemien, 
og kjenner godt på følelsen 
når barna endelig er tilbake på 
skolen igjen. Kan du tenke deg 
hvordan det føles med over 40 
barn! Jeg må bare si at alle de 
ansatte på barnehjemmene har 
gjort en utrolig jobb og jeg er 
veldig stolt av dem! 

Asish barnehjem har fått nye 
bord og benker denne måneden. 
Veldig kjekt for barna å ha ett 
sted å spise og å gjøre lekser.    

NGO General Assembly 

Vi hadde vår årlige generalforsamling for RUN-Nepal. På grunn av Korona 
restriksjoner har vi ikke kunne møtes, men vi møttes på Zoom. Mange av de 
vi jobber med, har ikke tilgang til internett, men dette var den beste løsningen 
i den tiden vi er i akkurat nå. 

Regntid oppdateringer

Denne års regntid er heldigvis over, men mange mennesker har fått merke ødeleggelsene av de massive regnmassene. 
Pastor Kumar, som bor like utenfor Katmandu, er en av dem. Rundt 20 familier ble vasket ut av hjemmene sine i bare 
dette ene området. Alle eiendelene ble ødelagt, og uten forsikring eller sparepenger, har de hatt det vært vanskelig. 
Kirken ble også oversvømt og vi har hjulpet de med å legge inn nytt teppe. Vi hadde dessverre ikke mulighet til å hjelpe 
de andre familiene så mye, fordi vi akkurat hadde hjulpet 30 familier som opplevde det samme ett annet sted. Vi har 

På innsiden hvor Pastor Kumar står
 opptil livet i vann. 

NGO møter

Folk prøver å redde hjemmene sine

Nye benker og bord til 
Asish barnehjem

Utenfor menigheten

Bønne begjær 

1. Takk Gud! Fem av barna fra Mahima Barnehjem er ferdig med videregående. Takk til alle dere som har 
hjulpet dem. Vær med å be om at de skal finne rett retning for dem i livet. Vi ønsker å hjelpe dem «hele 
veien frem». 
2. Be for Buddhiman Thami og teamet hans i nord Dolakha. De har plantet ett lite fellesskap i Kalinkchowk 
sammen med fire andre familier. Dette er andre menigheten som vi har startet i år. 


