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“Den beste lederen er ikke nødvendigvis den som gjør 
de mest fantastiske tingene. Det er heller den som får 
andre mennesker til å gjøre fantastiske ting.”   
–Ronald Reagan 

Denne måneden vil ha fokus på lederskaps seminarene som vi 
hadde da jeg var i Nepal. Jesus trente sine disipler og ba dem om 
å dele evangeliet til hele verden. Vårt mål er å lage Jesu disipler 
(Matteus 28:19). Vår visjon er at alle de unådde folkeslagene i 
Himalaya regionen får høre om Jesus, samtidig som vi trener og 
utruster nye ledere i forskjellige deler av India og Nepal. En leder 
må lære seg å tjene andre (Matteus 20:6) og vi må også kunne dele 
med andre det vi har opplevd. 
Pastor og lederskaps møter i Dolakha 
Jeg besøkte noen av menighetene våre i nord Nepal, i Dolakha, 
hvor jeg hadde ett seminar for ni menigheter i området der. En 
håndfull av lederne våre fra Nepal ble med meg og det var en sånn 
velsignelse å styrke lederne i dette området. Det var fantastisk 

å se pastor Hari Bahadur 
som er i åttiårene enda lede 
en av menighetene. Han 
gikk i 3 timer for å komme 
til seminaret. En av våre 
bibelskole elever fra 2007, 
Jagat Thami, har startet to 
menigheter i dette området. 
Anne Lise og jeg begynte 
å arbeide i dette område i 
2006 og da var det veldig få 
kristne her. Nå finnes det flere 
menigheter i området. For 
en ære å arbeide sammen 
med disse fantastiske 
lederene og å se Guds 
rike ha fremgang. Dolakha 
grenser også til Tibet og vi 
når også Tibetanere mens vi 
jobber i dette området. 

Pastor familien lager kylling til    
middag. Ett par minutter tidligere, 

gikk hønen rundt op tunet. 

Pastor Hari Bdr som er i 80-årene. Han 
lever en svært aktiv livsstil og går i flere 

timer for å komme til møtene.

Pastor og ledere fra nord Nepal.

Leadere samles i Dolakha etter å ha gått 
langt for å komme til møtet. 

Jagat er en av våre tidligere bibelskole 
studenter. Han har startet to menigheter i 

dette området. 
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Pastor og lederskapsmøter i Kanchanpur
Etter Dolakha reiste jeg til vest Nepal. 50 ektepar, både fra sørvest og 
nordvest kom sammen med 35 pastorer og ledere fra India. I tre dager 
var vi sammen og jeg underviste og ba sammen med dem. Deres 
gjestfrihet var mer enn jeg var vant med, men jeg er veldig glad for 
at jeg tok denne turen. Herren gjorde mange mirakler her og flere ble 
helbredet. Etter denne turen følte jeg meg svært oppmuntret. 
Lederskaps seminar i Makwanpur
Da jeg kom tilbake til Katmandu var jeg bare der i en natt, før jeg satt 
kursen til sør Nepal. Vi har jobbet i dette området i mange år, men det 
var en stund siden jeg hadde sett alle sammen og det var fint å møte alle 
igjen. På denne turen inviterte jeg med min venn Christoph fra Sveits og 
vi delte sammen. Ledere fra syv menigheter var sammen og det var en 
velsignelse for meg å være sammen med alle igjen. Den andre dagen 
jeg var der, begynte jeg å føle meg dårlig så Christoph måtte tale på 
resten av møte, mens jeg reiste tilbake til Katmandu. Da jeg kom tilbake 
testet jeg positivt for Korona. 

Før jeg reiste i Nepal besøkte jeg også Kavresthali i utkanten av Katmandu. 
Denne menigheten har vokst ut av det «skuret» hvor de holder møtene. 
Vi kjøpte derfor inn bambus og tinn plater til nye vegger og tak og utvidet 
den enkle strukturen. Menigheten i Kavresthali holder til på en eiendom 
som vi har leid. Det å investere i menigheter er fantastisk og vi ber om at 
de skal få mulighet til å eie deres eget sted snart. Nepal er ikke et enkelt 
land å jobbe i, så vi gleder oss over at vi kan støtte disse fantastiske 
lederne rundt om i Nepal. De gjør en utrolig jobb! 

Familie: Fra midten av januar til ut februar, hadde vi alle vår runde med 
korona, så ting har gått litt saktere enn vanlig. Vi er alle friske nå og fikk 
feiret Sarah sin åtte års dag i mars. 

Takk!
Alle menighetene våre i Nepal klarer seg bra! Takk for at du støtter og ber 
for oss og alle som jobber i Nepal. Selv igjennom vanskelige tider, går 
evangeliet fremover og det gode budskap spres over landet. Tusen takk 
for at dere er med! 

Bønne begjær:
1. Be for to lederskaps seminarer som er planlagt videre i år.  
2. Be for disse fire stedene som ble nevnt her i nyhetsbrevet. Be om at Gud skal sørge for alle behov, styrke 

og for visdom. Vi ønsker å bygge enda flere menigheter i dette området. 
3. Be for Ukraina og for alle som er på flukt på grunn av denne og andre kriger. Det som skjer i Europa 

akkurat nå, har innvirkning på hele verden.  

Her taler jeg til pastor og ledere i vest 
Nepal og fra India. 

De to gruppene i vest Nepal hadde       
forberedt en ekstra spesiell velkomst for 

meg med blomster, sjal og dans.

Veier og reisemidler er alltid ett       
spennende eventyr i Nepal.

Sarah 8 år


