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Mange mennesker vil gå inn og ut av livet ditt, men 
bare ekte venner vil legge igjen fotspor i hjerte. 
-Eleanor Roosevelt

Det er alltid en velsignelse å ha venner på besøk i 
Nepal. Endelig er grensene åpne igjen, selv om Covid 
ikke er helt over enda. Vi har alle mistet venner og 
familie de siste par årene, men vi gleder oss over at 
vi møtes igjen i himmelen. 

Nå når landene åpnes igjen har jeg begynt å reise mer 
enn jeg gjorde tidligere. Denne måneden hadde vi 
besøk av min gode venn Mark Spitsbergen. Vi hadde 
vårt første evangelistiske møte sammen i 2006 og 
har samarbeidet i Nepal siden det. Denne gangen 
besøkte han to av våre lokale fellesskap i Katmandu. 
Etter møtene der, reiste vi videre sammen med noen 
av lederne våre til Dhading Ganga Jumuna kommune 
og hadde en to dagers lederskaps møte der. Det var 
fantastisk å se så mange ta imot den Hellige Ånd og 
tale i tunger for første gang. Pastor Mark talte i to 
dager og jeg tolket. Den ene dagen kom det en eldre 
kvinne og hadde med seg barnebarnet sitt som var 
døv. Da jeg ba for henne åpnet Gud ørene og hun fikk 
hørselen tilbake! For en utrolig Gud vi tjener!  

17 personer reiste sammen med meg fra Katmandu, 
fordi jeg ønsket at de skulle få oppleve Guds Ånd 
og få ta en tur ut fra Katmandu og se litt mer av 
Nepal. Etter vi ankom, ble vi møtt av flere av barna 
som har vokst opp på Mahima barnehjem som kom 
for å treffe oss. Fule er en av disse barna. Han var 
en del av møtene og er svært aktiv i tjenesten i sin 
egen landsby. Ram ble også med i ett par dager. Han 
vokste også opp på barnehjemmet og jobber nå som 
«undercover» politi. Veldig kjekt at Ram kom for å møte oss. 

Han vokste opp på barnehjemmet og     
jobber nå i politiet. 

Pastor Mark ber for menneskene 
i menigheten i Tisimarang

Fra venstre: Samuel, Mangel, Fule and Anup. 
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Sudip, Anne Lise, Rebecca, Samuel & Sarah

I vår hadde vi også besøk av Christoph fra Sveits. Han er og har vært en stor velsignelse for 
Compassion for Asia og trener og underviser ledere flere steder i Asia. Pastor Surrendra inviterte til 
møte og over 100 personer kom. For ett år siden plantet Surrendra en menighet i Gumgadi og den 
har vokst litt etter litt. Christoph reiste sammen med broren min Santosh som tolket for han.  

Familie oppdateringer
Rebecca, Samuel og Sarah vokser utrolig fort. Rebecca 
er nå snart 15 år og skal begynne i 10. klasse til neste 
år. Hun ble døpt i april, elsker Jesus og hjelper til med 
søndagskolen i menigheten der vi går. Samuel hjelper til 
med å styre teksten og går aktivt på ungdsomsmøtene. 
Den tiden jeg er i Norge, taler jeg i vår lokale menighet 
på søndagsmøtene og har ansvar for de internasjonale 
møtene en gang i måneden som foregår på engelsk. 
Anne Lise leder lovsang og hjelper meg med de 
internasjonale møtene. 

Bønne begjær
1. Be for renovasjons prosjektet på Mahima barnehjems bygget. Nepal har hatt enorme pris endringer 
etter krigen i Ukraina. 
2. Begge barnehjemmene er ferdig med skoleåret sitt og må nå registreres inn til neste skoleår. Dette 
betyr at vi må betale skolepenger, kjøpe nye uniformer, bøker m.m. Vær gjerne med å be om at vi skal 
ha nok til alt barna trenger. 
3. Vårt hjerte er å se unge barn og voksne være brennende for Jesus. Be for at barna våre skal virkelig 
få ett møte med Gud og bli kjent med Ham. 

Hele teamet på vei fra Dhading Besi til Tisimarang Christoph taler til menighetsledere i Mugu

Rebecca blir døpt. 


