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... jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er 
foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til 
der ovenfra i Kristus Jesus.  Filipperne 3:14

Jeg liker visjonen som Paulus hadde for å nå målet Gud hadde 
for han. Jeg håper at vi også kan ha denne visjonen for 2022 og 
ser frem til det året som ligger foran oss.   
I desember og januar var jeg i Nepal. Januar ble en litt uvanlig 
måned for meg. I denne og neste måneds nyhetsbrev vil jeg dele 
om turen min og det som skjer i Nepal og i arbeidet vårt der. 
Jul og nyttårsfeiring: Både barnehjemmet og alle menighetene 
hadde en veldig fin jule og nyttårsfeiring. Takk til dere alle 
sammen som gjorde det mulig for barna å få nye vinterklær, mat 
og gaver. Det var en stor velsignelse å se barn og voksne full av 
glede, med store smil på ansiktene. Tusen, tusen takk for alle 
gavene!  
Familie oppdateringer: Jeg er tilbake i Norge igjen etter fem 
uker i Nepal. Jeg var fullvaksinert før jeg reiste og prøvde å være 
forsiktig. Dessverre, så endte jeg opp med å teste positiv for 
korona rett før jeg skulle reise tilbake til Norge. Jeg ble faktisk 
ganske dårlig og måtte derfor bli værende i isolasjon i to uker 

i Nepal, før jeg fikk reist 
ut av landet. Tusen takk 
for alle dere som har 
bedt for oss. 
Da jeg kom hjem ble 
resten av familien også 
syk med korona. Sarah 
er den eneste som er 
syk nå, men alle andre er friske og tilbake på skole og jobb. 
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Fokusområder 2022
Vi fortsetter å fokusere på menighetsplanting, humanitært 
arbeid, hjel til foreldreløse barn, bibelskole og gamlehjem. 
I 2022 vil vi fortsette med dette arbeidet, men har noen områder 
hvor vi kommer til å ha ekstra fokus dette året. 
1. Starte tre nye menigheter i løpet av de neste to årene og starte 
10 menigheter totalt innen 2025. Målet er også å bygge 15 nye 
enkle menighets lokaler.  
2. Øke barnehjems kapasiteten med 10 nye barn hvert år; utvide 
fadderprogrammet til 10 barn i 2022. 

3. I de neste fire årene skal vi trene 120 studenter og sende de ut 
som menighetsplantere igjennom vår bibelskole. 
4. Vi ønsker å støtte fem nasjonale evangelister i 2022 og 25 
evangelister innen 2025. 
5. Holde to lederskapsmøter og ett evangelistisk møte i 2022. 
6. Ferdigstille en misjonsbase for nord Nepal og Tibet dette året. 
7. Renovere det gamle Mahima barnehjems bygget og fullføre 
nybygget før utgangen av 2022. 
8. Støtte 2500 familier med humanitær hjelp i 2022.
Takk for at du står sammen med oss, ber og støtter oss og når ut 
med evangeliet i Asia sammen med oss. Vi er spendt på hva det nye 
året vil bringe. 
Tusen, tusen takk! 

Bønnebegjær:
1. Be for alle barna som bor på barnehjemmene våre. 
2. Be for bibelskolen. Vi har hatt all undervisningen på zoom det siste året og vi planlegger å 
begynne «vanlig» skole i løpet av sommeren 2022.
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