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Det blev två intensiva och informativa timmar tillsammans med ett fyrtiotal Nepalvänner från när och 
fjärran. Kanske kan en av de positiva följderna av pandemin bli just detta att vi även i fortsättningen 
kommer att mötes vid digitala träffar så att fler kan ses samtidigt? Roligt var det i alla fall att höra och 
se glädjen hos många av de forna Nepalarbetarna som inte träffat sina gamla kollegor och vänner på 
länge! 

Asal Chhimekee Nepal 

Eftermiddagen inleddes med en utmärkt presentation av Raju Adhikari som beskrev bakgrunden till 
Asal Chhimekee* bildande och hur verksamheten sedan utvecklats till vad den är idag. Han berättade 
att sammanslutningen emanerat ur Pokhara Christian Community som kom till 1988, för att lättare 
kunna stödja enskilda och församlingar i en tid då lagstiftningen omkring religionsfrihet hade 
stramats åt. Han påminde om att det var en tid av förföljelse och många fängslades för sin tros skull. 
Asal Chhimekee bildades 2002 när nästa svåra epok tog sin början då maoisterna startade det 
gerillakrig som kom att pågå i ett decennium. Asal Chhimekees uppgift blev att vara en länk mellan 
kyrkan och samhälle, att vara det ”salt och ljus” det kristna uppdraget innebär och därmed finnas till 
för de mest behövande. 

Man började sitt arbete med läs-och skrivundervisning för vuxna och utvecklade sedan verksamheten 
till allt från - utbildning i hälsovård, stöd till vatten och sanitets-utbyggnad, stärkande av kvinnors 
rätt, familjeplaneringskunskap och rehabilitering av drog- och alkoholmissbrukare - till direkt 
katastrofhjälp i samband med akut uppkomna nödsituationer som årliga ras- och översvämningar, 
återuppbyggnad efter de stora jordbävningarna våren 2015 och nu senast all misär Covid19-
pandemin fört med sig. 

Ett av återuppbyggnadsprojekten är skolan i byn Arkul som Nepals Vänner stöder och som vi tidigare 
kunnat läsa om, både på hemsidan och i Focus Nepal. Den uppmärksamme läsaren har då också sett 
att under pandemi-nedstängningen har man passat på att bedriva kompetensutveckling av skolans 
lärare i form av engelskundervisning på distans. Asal Chhimekee stöds förstås av fler 
sammanslutningar internationellt för att kunna bedriva det omfattande arbetet, men varje bidrag är 
värdefullt och absolut nödvändigt. 

Erik och Kristin Böhler - Okhaldhunga 

Nästa spännande presentation gjordes av makarna Böhler från Norge som berättade om sitt 
mångåriga arbete på UMN*:s sjukhus i Okhaldhunga. Sjukhuset byggdes redan 1962 och har idag ett 
upptagningsområde för ca 250 000 personer. Erik och Kristin kom till Okhaldhunga 2004, mitt under 
Maoistkriget. Då fanns ingen elektricitet dragen och staden hade bara en enda telefonlinje. Det fanns 
heller inte någon bilväg till Okhaldhunga. Idag ser situationen annorlunda ut och sjukhuset har 
utvecklats till en modern institution med ljusa och fräscha lokaler. De senaste exemplen är två nya 
operationssalar, en ny barnavdelning, en ny TBC-avdelning och en ny intensivvårdsavdelning. 
Visserligen finns ingen respirator där, men syrgastillförsel är inbyggd i väggarna. 

Mödrahemmet tar emot ca 4 – 500 kvinnor per år. Födslarna på BB har på 20 år ökat från ett 
hundratal till dagens 1450. 

Sjukhuset har också en tydlig miljöprofil med källsortering, solpaneler, biogas och vattenrening. 

Parallellt med sjukvårdarbetet har den sociala verksamheten ökat i takt med att kyrkan också vuxit. 
Efter jordbävningen bidrog man t ex till att bygga upp 34 hus för dem som inte ägde marken de bott 



på. Ett annat exempel är kyrkans ungdomsgrupp som kommer till sjukhuset för att lämna blod till 
blodbanken. Ett system för hälsoförsäkring är på gång och radioutsändningar görs regelbundet. 
Kyrkan, sjukhuset och radion bildar tre grundstenar i verksamheten som UMN bedriver i 
Okhaldhunga.  

Filmen om Bethesda 

Så kom vi då till punkten för dagens världspremiär, nämligen filmen om organisationen Bethesda! 
Ramu Ramaya, ansvarig i Pokhara, gav en kort introduktion till filmen som i samarbete med Torsten 
Åhs och Bethesda-teamet producerats för att på ett tydligt sätt beskriva Bethesdas utbildningsarbete 
bland församlingsanställda och frivilliga. De kristna församlingarna i Nepal växer, men 
utbildningsnivån bland församlingsledarna är alltför ofta, ganska låg. Genom en grundlig utbildning i 
teologi, ledarskap, personlig utveckling, sekretess, gruppdynamik m.m. hoppas man kunna stärka 
församlingsledarnas kompetens och trovärdighet. 

Otto och Pernilla Ardeby 

Från en husvagn i Torp fick vi så en hälsning från familjen Ardeby, som hoppas på att kunna resa till 
Nepal någon gång i augusti/september sända av EFK. Det är Otto Ardeby som nu är ombedd att 
arbeta som medicinteknisk rådgivare vid sjukhuset i Tansen. Vid familjens tidigare perioder i Nepal 
har det varit Pernilla som varit visumbärare i egenskap av barnsjuksköterska med speciell inriktning 
på smärta och avledning. Nu väntar familjen på svar från UMN om förnyat kontrakt med nepalesiska 
staten innan de kan söka visum för en ny period. Underhåll för familjen är i stort sett täckt för 2021 
och halva 2022. 

Calle och Ellen Wahlström 

Calle och Ellen är i Sverige just nu, men hoppas på att kunna återvända till Nepal i framtiden. Tidigare 
har de arbetat administrativt vid UMN och var då utskickade av den norska organisationen Himal 
Partner.  

Ulla-Britt Engelbrektsson 

Torsten Åhs som höll samman programmet fortsatte med att intervjua Ulla-Britt Engelbrektsson om 
hennes arbete bland Leprasjuka i Surkhet, vid ett av de tre sjukhusen som INF* driver i landet. 
Antalet människor som drabbades av lepra sjönk stadigt fram till 2009/2010, men har tyvärr sedan 
ökat oroväckande igen. Lepra-arbetet är därför, just nu, i en finansiell kris och man har fått göra 
nedskärningar vid sjukhusen.  

Therese och Jakob Altgärde 

Familjen Altgärde berättade att även de reser till Tansen för att arbeta så snart visumfrågan är löst. 
Jakob som infektionsläkare på sjukhuset och Therese som lärare för de svenska barnen.  

Ulla Eriksson 

Ulla berättade kort om spisprojektet i Rolpa, som vi är involverade i. Det är ett projekt som löper på 
tre år och skall snart avslutas. Hittills har 1007 hushåll fått var sin energisnål, vedspis i stålplåt med 
skorsten. Det är ett samarbetsprojekt mellan INF, lokala myndigheter och biståndsorganisationer. 

Stefan Östman 

Stefan representerar EFK och redogjorde helt kort för den s.k. Barnhemsdialogen (se FN nr 4) 



Webinariet avslutades med en stund av återkoppling, och fritt kommunicerande mellan kända och 
okända ansikten. Alla verkade eniga om att det varit två givande timmar och att vi gärna gör om det 
någon gång igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


