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Stort Tack! 
Ett stort tack till er som bidrog till vår 

julinsamling. På sidan 2 kan du läsa 

rapporten om de insatser som vår sam-

arbetsorganisation ”Goda Grannar” ge-

nomfört. 

Spännande skolutveckling! 
Läs om det historiska pilotprojekt som 

vår förening finansierar för 14 lärare 

från 7 skolor i Gorkha. Sid 2! 

 

Barnhem på gott och ont? 
I Nepal finns många barnhem. Vi bely-

ser frågan i en serie artiklar i detta och 

kommande nummer. Sid 4-5! 

Fyller du jämnt? 
Om du har någon jämn årsdag under 

året så kan vi rekommendera att du 

önskar dig spisar i present. Här finns 

en info-folder att ladda ner:  www.ne-

palsvanner.se/rapporter-spisprojektet 

Tack för respons! 
Efter förra numret fick vi flera glada till-

rop, det sporrar oss att jobba vidare. Så 

fortsätt gärna med det! 

Hälsar redaktionen: Torsten, Marie och Lollo 

Webinarium eller  

”Cyberträff” 24 april 2021 
Vi ses 24 april, men det blir nog inte i 

Karlstad utan ”var-du-än-är” – i din  

dator, padda eller mobil! Klockan 14 är 

nämnt som en möjlig starttid. Passar 

den dig? 

Vi lovar aktuella glimtar från Nepal och 

från personer som antingen lyckats 

komma iväg eller står i startblocken. 

Har du tips eller frågor som du vill vi 

ska ta upp? Hör av dig till  

info@nepalsvanner.se  

Vi ses 24 april! 
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Spännande skolutvecklings-
projekt i Gorkha! 

Efter de stora jordbävningarna 2015 fick vi i 

Nepals Vänner frågan om vi skulle kunna 

finansiera uppbyggnaden av en skola i det 

hårt drabbade Gorkhaområdet. Det blev 

skolan i byn Arkul.  

Att bygga hus var ju en sak, men om det 

skulle bli någon bra undervisning krävs det 

mer. Vår samarbetsorganisation Asal Chhi-

mekee, ACN, delade vår syn och ville gärna 

starta ett program för att bidra till förbätt-

ringar av undervisningen. En rad aktiviteter 

har genomförts sen dess.  

En längre rapport på engelska, fylld med  

talande bilder, kan du finna här:  

https://nepalsvanner.se/rapporter-new-hope 

Just nu pågår ett mycket spännande pilot-

projekt. 14 lärare från 7 skolor får distansun-

dervisning i engelska, en timme om dagen, 

sex dagar i veckan i en dryg månad. 

Det har visat sig vara mycket svårt för lä-

rarna att undervisa i engelska; deras egna 

kunskaper är ofta alltför dåliga. Det leder till 

att föräldrarna vill att deras barn ska gå i pri-

vatskolor, där de måste betala, istället för att 

gå i den närmaste kostnadsfria skolan.  

Lärarna från de sju skolorna använder sina 

egna mobiltelefoner och kopplar upp sig 

mot kursledaren som sitter i Nepals näst 

största stad Pokhara. Vi från Sverige bekos-

tar korten som ger dem surftid, kursmaterial 

och ersättningen till lärarna. Innan kursen 

drogs igång fick de som var utvalda träffa 

sin lärare, som kommer från företaget 

Bethesda*.  

Vi lovar återkomma med rapport när pro-

jektet slutförts och en utvärdering samman-

ställts. Det ska bli mycket spännande att se 

vad detta lilla pilotprojekt kan leda till! 

Torsten 

* Bethesda är ett nepalesiskt företag som arbetar 

med Språkutbildning och Ledarskapsträning. 
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Här är läraren KOPILA ADHIKARI elev. 

Hon följer kursen via sin mobil ifrån sko-

lan i byn ARKUL, Shreenathkot, Gorkha 

Kursledaren HOMA THAPA MAGAR undervi-

sar från Bethesdas kontor i Pokhara. Hon 

tycker att de deltagande lärarna har visat 

ett stort engagemang och en driv för att för-

bättra sina kunskaper.  

Deltagarnas förkunskaper testas. 

https://nepalsvanner.se/rapporter-new-hope
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Familjen Ardeby gläds åt att få återvända till Tansen
Sjukhusledningen för UMN:s* sjukhus i 

Tansen, har hört av sig till Otto Ardeby för 

att höra om han kan tänka sig att komma 

och hjälpa till som medicinteknisk rådgi-

vare.  

Förra gången de bodde i Tansen, 2008 – 

2012, utsända av Evangeliska Frikyrkan, 

EFK, var det Pernilla som var visumbärare 

och han var då medföljande och hemma-

pappa, men hjälpte till en del på sjukhuset. 

En av anledningarna till att sjukhuset öns-

kar få hjälp av Otto är att man hoppas kunna 

installera en datortomograf, s k skiktrönt-

gen. Otto är civilingenjör med medicintek-

nisk inriktning och uppfyller myndigheter-

nas krav på minst en masterexamen för att 

kunna komma ifråga för ett visum. 

Förra gången arbetade Pernilla som barn-

sjuksköterska och utarbetade under den ti-

den en barnsjukvårdskurs, Pediatric Nursing 

Course, med fokus på bl a barns rättigheter, 

bemötande och smärtbehandling. Den här 

länken leder dig till en kort film som presen-

terar kursen: https://vimeo.com/521308415 

 

Pernilla kommer nu att jobba deltid och bl a 

rapportera från EFKs projekt i Nepal, bygga 

relationer med församlingen och finnas med 

i stöd för barns rättigheter på olika sätt. 

Familjens båda äldsta döttrar, Ida och Moa, 

har också en stark längtan tillbaka till Nepal 

och de planerar att ansluta till familjen un-

der kortare eller längre tid. 

För John som börjar högstadiet blir det  

distansstudier från Tansen och för Juni, 7 år, 

blir det skoldebut på engelska. 

Naturligtvis bidrar Corona-pandemin med 

extra många frågetecken just nu. Det är ju  

t ex inte möjligt att resa runt till några olika 

församlingar och presentera sig. EFK genom-

förde en digital presentation av Ardebys i  

januari och man hoppas att flera försam-

lingar och enskilda ska engagera sig och 

göra det möjligt för familjen att åka tillbaka 

till sjukhuset i Tansen.  

Om allting löser sig med underhåll**, visum 

och pandemi-regler hoppas familjen kunna 

resa efter sommaren. 

Torsten 

 

* UMN – United Mission to Nepal. En Internat-

ionell organisation som bildades i Nepal i början 

1950-talet. EFK har en styrelseplats. 

** Rune Jonsson på EFK 

önskar få kontakt med alla, 

församlingar och enskilda 

som på något sätt kan bidra 

ekonomiskt: 070-291 07 93 

rune.jonsson@efk.se 

Pernilla undervisar sjuksköterskor om hur 

man bemöter barn på ett bra sätt. 

Juni 6 år, Pernilla, Ida21, John 13, Moa 19 

och Otto Ardeby 

https://click.email.vimeo.com/u/?qs=8ae4061068a3b83743dfb59d8232d7782578be062b51e9c29d9126ff70c03d614200e3e4b700c0e5eecad1aa0a58c0d173939a5a38f444295a9dc2c1359352cb
mailto:rune.jonsson@efk.se
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I några nummer av Focus Nepal kommer vi att ta upp problematiken omkring 

barnhem i Nepal. Detta är den första artikeln i serien.

Barnhemsdialogen vill öka kunskapen i Sverige  

Stefan Östman är EFK:s representant i sam-

arbetet mellan Alliansmissionen, EFK och 

Erikshjälpens projekt ”Barnhemsdialo-

gen”. Projektet drivs med stöd av Svenska 

Missionsrådet och Sida. Syftet med pro-

jektet är att här i Sverige öka kunskapen 

om barns rättigheter och den problematik 

som ofta uppstår kring barnhem internat-

ionellt.  

Det finns många församlingar, enskilda och 

föreningar som har kontakt med barnhem de 

stöder i andra länder. ”Barnhemsdialogen” 

vill mana dem att tänka till, om barnhemmet 

är det bästa alternativet för barnen. Det 

handlar inte enbart om att stänga ner barn-

hem, utan att uppmuntras till att föra en dia-

log med de hem de stöder.  

Det kan i förlängningen starta en process 

som kan leda till förbättringar. Ett exempel 

är om man på barnhemmen kan jobba på att 

förstärka barnens relation till sin familj, eller 

på sikt ställa om arbetet till satsningar på fa-

miljehem i stället. 

– ”Barnhemsdialogen” vill inte ha en negativ 

ingång till frågan om barnhem, snarare upp-

muntra engagemanget hos alla, som med ett 

stort hjärta för barn, vill göra något konkret 

för dem som har det svårt. Problematiken är 

komplex och kan inte lösas i en handvänd-

ning, men ”Barnhemskollen” kan vara en 

bra början, menar Stefan. (Se nedan!) 

Stefan berättar att Nepal ofta tas upp som 

exempel i detta sammanhang eftersom pro-

blematiken runt barnhem är så omfattande 

och tydlig där. Det är ingen tillfällighet att 

de allra flesta barnhem i Nepal finns i turist-

områdena. Många människor i väst känner 

ett behov av att göra något för barn i världen 

som har det svårt. Många organisationer får 

förfrågningar från personer som t ex vill 

göra en insats som volontär på ett barnhem.  

– Men ibland finns det en naivitet i detta 

engagemang som går ut över barnens bästa. 

Har vi egentligen koll på hur det där pro-

jektet som vi skänker pengar till jobbar? Och 

har vi tänkt till kring hur barn påverkas av 

ständiga separationer när volontärer kom-

mer och går? 

Stefan avslutar med att betona att alla är väl-

komna att vända sig till ”Barnhemsdialo-

gen” för att ställa frågor och/eller beställa ett 

besök av en barnrättsambassadör.  

Kontakta: 

Bitte Arréhn Erikshjälpen,  

bitte.arrehn@eriks-hjalpen.se 070-9373306  

Stefan Östman EFK, 

stefan.ostman@efk.se 070-310 82 42,  

Joanna Palmquist SAM, joanna.palmquist@ 

alliansmissionen.se 036-30 61 65  
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Gör Barnhemskollen! 

”Barnhemsdialogen” vill sätta fokus på  

problematiken och försöka kanalisera män-

niskors vilja att hjälpa barn, till en mer kon-

struktiv och genomtänkt insats. Ett första 

steg är att göra Barnhemskollen som drivs 

av Erikshjälpen tillsammans med Child-

hood. 

Testa dina kunskaper och lär dig mer på 

barnhemskollen.se  

 

Barnhemssituationen i Nepal 

Följande statistik från UNICEF visar på den 

nuvarande situationen. Gissningsvis är mör-

kertalet större, då alla barnhem, på privata 

initiativ, som dyker upp och försvinner, inte 

alltid är registrerade.  

• Det finns cirka 500 barnhem 

(residential care institutions) i Nepal 

• Fler än 25 000 barn bor på dessa 

barnhem 

• 85 procent av barnen på barnhem i 

Nepal har minst en förälder i livet 

• 75 procent av barnhemmen i Nepal 

är lokaliserade i turistdestinationer, 

såsom Kathmandu, Lalitpur, 

Bhaktapur, Kaski och Chitwan. 

UNICEF lyfter fram att inbördeskriget ledde 

till att många barn skickades till Kathmandu, 

i hopp om säkerhet och bättre utbildning. En 

ny våg kom efter jordbävningen 2015. 

Läs gärna mer i UNICEF: s Nepal-Rapport 

”To ensure protection for all” 

 

 

UMN får ny Executive Director 
 

Dhana Lama blir ny le-

dare för UMN. Här till-

sammans med nuvarande 

direktor Joel Hafvenstein. 

Dhana Lama blir den 13:e 

direktorn sen UMN:s 

grundande 1954. Hon blir den första nepale-

sen och den tredje kvinnan i den rollen. 

Hon har besökt Sverige flera gånger och bl a 

studerat public health i UK på ett stipen-

dium från Interact (Örebromissionen/EFK). 

Dhana har lång erfarenhet i olika ledarroller 

inom UMN och tillträder formellt först när 

Joel Hafvensteins period löper ut i juni 2022. 

http://www.barnhemskollen.se/
http://www.barnhemskollen.se/
https://www.unicef.org/nepal/media/3321/file/To%20ensure%20protection%20for%20all%20.pdf
http://www.barnhemskollen.se/
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Om den politiska situationen: 
Under rubriken ”Uppsnappat” förmedlar 

vi uppgifter och synpunkter från olika ne-

palesiska kontakter samt officiella web- 

sidor, om politiska skeenden och annat 

som vi tror kan intressera våra läsare. En 

vän som vill kalla sig ”gräsrot” får inleda 

dagens rapport: 

Den politiska situationen i Nepal är väldigt 

osäker eftersom UML-partiet (Communist 

Party of Nepal, Unified Marxist-Leninist) har 

delats i två fraktioner. Den ena ledd av KP 

Oli (premiärministern, som nyss entledigats 

från partiet) och den andra av Pushpa Kamal 

Dahal (”Prachanda” – den forna, smått my-

tiska rebelledaren för de s.k. Maoisterna) och 

hans kollega Madhav Kumar Nepal. Båda 

grupperna hävdar rätten till partiets identi-

tet och dess symbol. Ärendet tas nu upp i 

högsta domstolen.  

Allmänheten tycks mena att detta helt enkelt 

är en inre maktkamp och verkar inte vara in-

tresserade av att ta del i bråket. De enda som 

engagerar sig är partimedarbetare, parti-

medlemmar och några ledande tjänstemän 

på myndigheter.  

Så kallat vanligt folk är frustrerade över 

den gamla vanliga visan och menar att dessa 

politiker har haft sin chans att regera och vi-

sade då, att de var mer intresserade av att in-

neha en maktposition än att förbättra livet 

för folket. Man har med anda ord inte längre 

några höga förväntningar på dem. Vad Ne-

pal behöver är helt nya ansikten och nytt 

blod i regeringsmakten, men de gamla le-

darna tycks ha rotat sig djupt och helt enkelt 

kidnappat partierna.  

Ke garne?       Vad göra? Hälsar en gräsrot!  

 

Sedan den här rapporten för ett par veckor 

sedan har båda parti-rivalerna uppmanat 

sina följare att möta upp till massmöte och 

demonstration för sina båda, respektive par-

tifraktioner. Även de som från början inte 

tycktes vara intresserade av konflikten ver-

kar ha mött upp i tusentals.  

(The Himalayan 10/2) 

Efter att parlamentet upplöstes i december 

föreslog Oli nyval den 30 April och den 10 

Maj (nästan två år före de datum presiden-

ten Mrs Bhandari föreslagit). Med tanke på 

den nuvarande konflikten och innan dom-

stolen avgjort partifraktionernas berätti-

gande kan ingen med säkerhet säga hur och 

när valet blir av.  

Trots Kinas fördjupade intresse för inbland-

ning i Nepal under de senaste åren, blev Olis 

upplösning av parlamentet den 20 december 

ett bakslag för stormakten. Olis aktion var 

uppenbarligen det som ledde till splittringen 

inom kommunistpartiet, som Kina sägs ha 

investerat en hel del i de senaste åren. Detta 

enligt The Kathmandu Post den 10 feb.    

Marie
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t Dahal-Nepal-fraktionen av NCP  

hävdar att 200 000 personer deltog 

i demonstrationen för partiet  

(My Republica feb 11) 
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Livlina Nepal – en liten ideell 
förening i Skaraborg 

Livlina Nepal är en ideell, religiöst och po-

litiskt obunden förening. Syftet är att stötta 

hälso- och sjukvård främst för kvinnor i 

Nepal.  

Vi är ett litet sällskap bestående av fem med-

lemmar. Föreningen bildades efter en resa 

till Nepal 2013. Vi var fem damer som reste 

tillsammans med Marie Schön som var rese-

ledare. En oförglömlig resa i fotspåren av 

Maries barndom.  

Bland annat besökte vi sjukvården i Tansen 

som gjorde ett outplånligt intryck. Det proff-

siga arbetet som utfördes där med så små 

medel imponerade på alla. Vi i gruppen var 

alla sjukvårdsutbildade och att göra jämfö-

relser med svensk sjukvård var oundvikligt. 

Efter hemkomsten tog det en liten tid innan 

beslutet fattades att bilda en förening för att 

stötta i första hand kliniken Family Planning 

Association i Tansen (FPAN). Tanken var att 

kunna skaffa en portabel ultraljudsmaskin 

som kunde användas på de gravida kvin-

norna för en säkrare förlossning. Efter vår 

kontakt med kliniken visste vi att det stod 

högt på önskelistan. 

Mycket arbete blev det för att få ihop 100 000 

kr för att kunna köpa en lämplig maskin. 

Förutom att få pengar från generösa givare, 

såväl privatpersoner som företag, har grup-

pen under flera år gjort dörrkransar som gett 

en bra inkomst varje höst. 

På våren 2015 hade vi i gruppen samlat ihop 

tillräckligt med pengar och två medlemmar 

reste tillsammans med Marie Schön åter till 

Tansen för att lämna över maskinen. Ytterli-

gare äventyr på ruskiga vägar, men med ett 

fantastiskt välkomnande var det väl värt att 

ha haft hjärtat i halsgropen på resan mellan 

Kathmandu och Tansen. 

Vid besöket i Tansen andra gången talade 

Mr Sobakante Neupane, chefen för kliniken, 

om att de inte hade något bra mikroskop på 

kliniken. Så nästa projekt blev att samla ihop 

pengar till ett sådant. 

Med åren har det varit flera olika projekt 

som genomförts med inriktning på medicin-

tekniska produkter, främst i Tansen men 

även senare i Bhandar där en ny ”vårdcen-

tral” byggts upp efter jordbävningen 2015. 

Föregående år fick vi kontakt med Högsko-

lan i Borås, som har ett forskningsprojekt där 

man har tagit fram en typ av mensbinda som 

är återanvändningsbar. Tester sker i Kenya 

och dessutom har vi har fått möjlighet att 

skicka ett testpaket till Tansen. Det ska bli 

spännande att följa utvecklingen av detta 

projekt. 

Frågan om mensskydd är viktig för flickor 

och unga kvinnor som går i skolan. Då det 

inte finns fungerande mensskydd stannar 

många flickor hemma. I framtiden vill vi 

gärna engagera oss i frågan och stödja an-

vändningen av återanvändningsbara bindor 

eller menskoppar. 

På grund av Coronapandemin har vi inga 

större aktiviteter på gång just nu men vi ser 

fram emot fortsatt arbete för att stötta Ne-

pals kvinnor. 

Följ oss gärna på Livlina Nepal  

(https:// livlinanepal.blogspot.com) 
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I tidigare nummer av vår tidning har Tuki Nepal, Build 

Up Nepal och Sverige Nepal-föreningen presenterats. 

Överlämning av ultraljudsapparat till FPAN i 

Tansen 2015.  

https://livlinanepal.blogspot.com/
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Calle o Ellen har ett tydligt mål! 

Jag har träffat Calle o Ellen Wahlström. 

Träffat o träffat, dvs de satt framför sin 

skärm i Husqvarna och jag framför min i 

Åkersberga. Så nu är de alltså i Sverige! 

För knappt ett år sen sågs vi på ett Café i 

Kathmandu, dit de kom cyklandes. I förra 

numret hade vi med en artikel skriven av 

Calle, då på plats i Nepal. Så vad har hänt? 

- Vi fick besked om att vi alla som arbetade 

på UMN`s* huvudkontor bara skulle arbeta 

hemifrån under lång tid och att vi inte skulle 

få resa något i landet, på grund av pande-

min. Då bestämde vi oss för att resa hem till 

Sverige och göra vad vi kunde hemifrån,  

berättar de båda i ett sammanflätat samtal. 

Dessförinnan hade de under några veckor 

lånats ut till UMN´s sjukhus i Okhaldunga 

för att hjälpa till med att organisera Covid-

abetet där. 

- Då märkte vi också vilket högt förtroende 

det finns för sjukhuset bland de lokala my-

digheterna. 

Men på de departement som hanterar vi-

sumfrågor för olika internationella organi-

sationer i huvudstaden, verkar det mest råda 

en annan åsikt. Både UMN och INF* har fått 

höra att de har alldeles för många visum och 

att de måste organisera om sig och ha färre 

internationella medarbetare. Hur mycket 

som beror på att dessa två organisationer har 

ett kristet förtecken är svårt att säga. 

Det faktum att några utländska medarbetare 

på några centrala poster kan resultera i ar-

betstillfällen för såväl välutbildade som out-

bildade nepaleser, verkar inte vara något ar-

gument som går hem hos myndighetsperso-

nerna i huvudstaden. 

UMN håller på att organisera om så att sjuk-

husen administreras av en ”dotterstiftelse” 

för att om möjligt förändra bilden i myndig-

heternas ögon. 

Från första mars är Calle och Ellen inte 

längre anställda av Himalpartner* utan de 

har börjat söka jobb, för en tid i Sverige. 

Var de hamnar är ännu ovisst. Men det som 

är mycket klart är deras tydliga målsättning 

att kunna arbeta och leva i Nepal i framti-

den. På den punkten verkar det inte finnas 

någon tvekan. 

När vi stängt ner våra skärmar så känner jag 

hur starkt påverkad jag blivit av vårt samtal. 

Att lyssna till ett välutbildat svensk-norskt 

par som verkligen vill göra allt de kan, för 

att få leva och bo i Nepal. Inte först o främst 

för att det är ett vackert och vänligt land, 

utan för att de vill kunna bidra till landets 

välbehövliga ekonomiska utveckling. Det är 

starkt. 

Jag tror att vi är många som hoppas att de 

ska lyckas! 

Torsten
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Goda Grannar delar ut 

mat och kläder 

Vår samarbetsorganisation Goda Grannar har 

bl a genomfört utdelning av mat och kläder till 

den marginaliserade gruppen Chepang i byn 

Raksirang, Makwanpur district. Utdelningen or-

ganiseras tillsammans med de lokala myndig-

heterna. 

Varje familj fick ett matpaket med 25 kg ris, 3 kg linser, 2 kg bönor, 1 kg salt, 2 liter 

olja, 2 st tvättvålar, 2 st handtvålar, 4 st tandborstar och tandkräm. Dessutom fick 

varje familj kläder och filtar. 

Du kan läsa mera om du följer den här länken:  http://acn.org.np/ 

 

Corona19-situationen vecka 6: 

I hela landet har, så vitt man vet, 272 215 

personer smittats av coronaviruset. 

De aktiva Covid19-fallen bedöms vara 1 737 

stycken och den totala dödssiffran är hittills 

2 047. Enligt hälsoministeriet har 2 101 059 

PCR-tester genomförts och det finns 87 per-

soner i olika karantäner. 

I Kathmandu Post och i The Himalayan kan 

vi läsa att efter att Indien skänkt en miljon 

doser, av det i Indien tillverkade AstraZe-

neca-vaccinet, har Kina svarat upp med att 

skänka en halv miljon doser. 

Enligt The Tribune har hemliga dokument 

läckt ut, som visar att Nepals regering blivit 

pressad att tacka ja till Covid-vaccin vars  

 

effektivitet och effekt inte har verifierats. Det 

handlar om en korrespondens mellan Nepals 

utrikesdepartement och den kinesiska am-

bassaden i Kathmandu. 

Fler länder är beredda att bidra med vaccin 

till Nepal. Den brittiska regeringen avsätter 

550 miljoner pund till WHO:s vaccinations-

tjänst COVAX för att bistå Nepal med över 

två miljoner doser. 

Nepals Folkhälsomyndighet räknar med att 

den första dosen ska kunna ges till 430 000 

personer, huvudsakligen anställda inom 

sjukvården, säkerhetspersonal, äldre perso-

ner och interner i den inledande vaccinat-

ionsomgången. Nästa steg är att vaccinera 6 

miljoner invånare och det innebär att man 

http://acn.org.np/
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förhandlar med Indien om mer vaccin. Ne-

pal förväntas också få miljontals doser av 

The Vaccine Alliance, också samordnade av 

COVAX. 

I en hälsning från Palpa (Tansen) får vi veta 

att all personal på UMN-sjukhuset, på FPAN  

(familjeplanerings- och mödravårdscentral), 

annan statligt anställd personal inom hälso-

och sjukvård samt alla interner på fängelset 

har fått sin första dos vaccin och ska få den 

andra dosen inom 28 dagar. Totalt har 2 712 

personer vaccinerats. I nästa omgång kom-

mer andra statligt anställda tjänstepersoner 

och all bankpersonal att vaccineras. Nu se-

dan nedstängningen av samhället upphört 

har livet återgått till det normala, men med 

fortsatta restriktioner om att hålla avstånd, 

bära ansiktsmask och tvätta händerna. 

UMN-sjukhuset har jämte Lumbini Medical 

College fått uppdraget att sköta vaccine-

ringen i Palpa.                                     Marie 

 

 

Pastor Robert Khartak 95! 

En del av våra läsare som arbetat i Nepal 

kanske kommer ihåg den legendariske 

pastor Robert Khartak, som också besökt 

Sverige. 

Han fyllde nyligen 95 år och förefaller förvå-

nansvärt vital. Vill du höra honom tala – och 

testa dina Nepalikunskaper – så kan du 

 

skriva in NIM TV i 

din webbläsare eller 

klicka på länken ne-

dan och lyssna till 

honom. 

https://nimnepal.tv 

 

 

 
Monsoon, Demons, Himalaya Gold 

Tre böcker av Arne Drews (Edition Nepalmed) 

Författaren Arne Drews är en tysk läkare 

som sedan sitt första besök i Nepal 1992 va-

rit fascinerad av landet. Omkring år 2000 

startade han, tillsammans med några likasin-

nade vänner, organisationen Nepalmed, vars 

syfte är att utveckla hälsovård i avlägsna de-

lar av Nepal. 

Böckerna han skrivit är trevliga, korta 

”deckare” som utspelas i nutida nepalesisk 

miljö. För oss som är hemma i Nepal är igen-

känningsfaktorn hög och kanske den största 

behållningen. För den som inte känner Ne-

pal så väl är det en intressant lektion om  

 

 

 

 

 

 

 

 

kulturellt betingad problematik och glädje-

ämnen i vardagsliv och brottsbekämpning. 

Böckerna är översatta från tyska till eng-

elska. Behållningen av bokförsäljningen går 

till finansieringen av projekt inom  

Nepalmed.                                                 Marie 

 

Kan beställas på www.nepalmed.de

  

B
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http://www.nepalmed.de/
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Läget i föreningen vid denna tidnings pressläggning: 

• Vi gläder oss över flera nytillkomna läsare av denna tidning. Välkomna! 

• Vi sörjer att vi inte kan ses! Inga publika evenemang 

• Ingen gruppresa till Nepal i närtid 

• Vi hoppas på ett lyckat Webinarium 24 april 

• Vi ser fram emot en rapport om pilotprojektet med digital lärarutbildning 

• Vi gläds över spisprojektets utveckling 

Vill du veta mer om vår förening se vår webbsida: www.nepalsvanner.se  

Vi finns även på Facebook. 

Hjälp oss! 
Läser du vår tidning på: 1. Dator   2. Padda   3. Mobil   4. Skriver ut på papper  ? 
Tryck på länken redaktionen@nepalsvanner.se, Skriv bara en siffra och sänd! 
Eller om du vill skriva något mer så passa på. T ex vilken/vilka artikel/ar som intresserade dig mest. 

Tack för hjälpen! 
Om du vill stå med på epost-listan, skriv till: info@nepalsvanner.se 

 

Använd gärna: 

Swish 123 567 23 81 

Bankgiro 122-4708  

Plusgiro 656 442-1  
 

Redaktionen: 

Lollo Konnebäck, Alingsås, arbetar med musik och kommunikation i Svenska kyrkan, arbetade under 

åren 1989 – 1994 som Information Officer på United Mission to Nepals huvudkontor i Kathmandu. 
 
Marie Schön (Elfgaard) tillbringade sin barndom i Nepal. Bor numera på landet sydost om Vetlanda.  

Varit gruppledare för resor till Nepal sedan 2002. Är också aktiv inom Röda Korset och medlem i Tuki 

Nepal samt Sverige/Nepal-föreningen.  
 
Torsten Åhs, Åkersberga. Besökte Nepal första gången 1979. Har arbetat med information om u-land 

och mission en stor del av sitt liv. Initiativtagare till föreningen Nepals Vänner. 
 
Vi sitter alla tre med i styrelsen för Nepals Vänner. 

Ange om du vill: Skolprojektet (New Hope) eller Spisprojektet. 

För stående överföring använd Bankkonto 9960 4206 5644 21 Be-

talning från utlandet: Nordea, IBAN: SE41 9500 0099 6042 0656 

4421, BIC: NDEASESS 
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