
   

Verksamhetsberättelse Föreningen Nepals Vänner 2013 - 2016 
 

 
Bakgrund 
 
Föreningen Nepals Vänner bildades augusti 2012 för att ekonomiskt stötta och 
möjliggöra utresa och missionstjänst för Peder och Ulla Eriksson under deras 3-åriga 
period som EFKs missionärer i Nepal. Deras period i Nepal påbörjades i mars 2013 
och avslutades i april 2016. Under 3-årsperioden har Ulla och Peder varit 
sekonderade till International Nepal Fellowship (INF), via Evangeliska Frikyrkan 
(EFK). Huvuduppgiften har varit att ansvara för de elektriska installationerna på öron 
sjukhusbygget i Pokhara. 
 
 
 
Verksamhet  
 
Nepaldagar och Stödkonserter 
Innan Peder och Ullas utresa anordnades i februari 2013 en Nepal-dag i Filadelfia 
kyrkan i Örebro. Under dagen hölls ett seminarium och på kvällen anordnades en 
konsert där Per-Erik Hallin och flera lokala sångare och musiker medverkade. 
Inbjudna hedersgäster var Nepals ambassadör Mukti Nath Bhatta med fru samt 
Örebros landshövding, Rose-Marie Frebran med man. 
 
Under Allhelgonahelgen 2015 inbjöd Nepals Vänner till en dag med Nepal i Focus i 
Korskyrkan, Stockholm. Inbjudna var bl.a. representanter från svenska 
organisationer, missionsråd och församlingsledningar, som har eller haft eller kan 
tänkas få ett engagemang för Nepal. Ett 20-tal svenska organisationer, inklusive 
SIDA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som varit 
engagerade i katastrof- och återuppbyggnadsarbete efter jordbävningen i april 2015 
var med på konferensen. På lördagskvällen gavs en Stödkonsert där bl.a. kända 
artister som Barbro ”Lill-Babs” Svensson och Roland Pöntinen, en av Sveriges 
skickligaste klassiska pianister, medverkade. Behållningen från konserten gick 
oavkortat till återuppbyggnad av en lågstadieskola i Gurkha distrikt som 
totalförstördes under jordbävningen. 
 
Peders arbetsuppgifter 
Efter en månad med språkstudier påbörjades i april 2013 byggnationen av 
öronsjukhuset ”INF Ear Hospital” där Peder har haft huvudansvaret för de elektriska 
installationerna. 
Sjukhuset stod klart i november 2015 då det invigdes med pompa och ståt. ”INF Ear 
Hospital” har 16 bäddar och en kapacitet att ta emot och behandla 60 patienter per 
dag. (Sedan invigningen har mer än 500 öronoperationer genomförts av de 6000 
patienter som behandlats). 
 
 
Peder har också haft ansvar för elinstallationerna vid byggnationen av ett 
administrativt centra i Nepalgunj, Mid-West Nepal och även varit med och lett ett 
arbete vid INFs leprasjukhus i Surkhet vid installation av 2 solfångaranläggningar. 



   

Energi är en viktig fråga därför har Peder satt ihop en kortkurs i energimedvetenhet 
och utbildat INFs personal i detta.  

På en förfrågan från Kathmandu University Technical Training Center (KUTTC) har 
Peder utvecklat en 3 månaders kurs för elektriker. Första utbildningen genomfördes 
vid årsskiftet 2014-15.  

Ullas arbetsuppgifter 
Under 2013 gjorde Ulla, efter förfrågan från EFK, en undersökning om miljöproblem i 
Nepal. För att ta reda på vilka som var de största miljöproblemen, samt bakgrunden 
till dessa intervjuade hon personer från sex olika organisationer, involverade i 
miljöarbete, samt en regeringsrepresentant.  

Stora problemområden visade sig vara avsaknad av rent dricksvatten, öppen 
defekation samt bristande hygien. Detta ledde till att Ulla, tillsammans med sina 
nepalesiska kollegor inom INF, via EFK, ansökte om medel för att finansiera ett 3-
årigt WASH-projekt som INF planerade starta i Rolpa distrikt i västra Nepal. ”Vatten 
för Alla” gav ett positivt besked på ansökan och från 2015 finansierar de projektet 
som består i att ge rent dricksvatten, hjälp till att bygga latriner och undervisning i 
hygien. I projektet har man bildat ett 70-tal självhjälpsgrupper som träffas varje 
månad. Det är glädjande att se att människor som tidigare dagligen fått spendera 
flera timmar att bära vatten till hushållet och husdjurens behov nu får rent 
dricksvatten på nära håll. Det leder till en förbättrad hälsa och bättre livssituation. 

En portabel lab-utrustning har inhandlats för att förvissa sig att dricksvattnet i de olika 
dricksvattenanläggningarna är tjänligt. 

Vid tre olika tillfällen har Ulla haft workshops i Ghorahi (där INF har ett center). INF:s 
personal i Rolpa distrikt har vid dessa workshops fått möjlighet att lära sig hantera de 
olika lab-instrumenten för att sedan kunna testa vattenkvaliteten i fält. Tillsammans 
med de nepalesiska kollegorna har Ulla gjort fältbesök till de tre olika kommunerna 
där projektet pågår. Ett av dessa besök gjordes tillsammans med två representanter 
från Vatten för Alla som kom för att göra en projektinspektion. 

Ulla har också varit involverad i ytterligare ett projekt i Rolpa som handlar om 
Klimatförändringar i Rolpa och syftar till att öka människors medvetenhet om 
klimatförändringar och dess effekter och på vilka sätt man behöver göra nödvändiga 
åtgärder för att mildra och anpassa dess negativa effekter.  

 
Hjälparbete efter jordbävningen 
Efter den stora jordbävningen den 25 april 2015 var både Peder och Ulla mycket 
engagerade i det omedelbara hjälparbetet som bestod av hjälpsändningar, samla 
bilder och berättelser från både volontärer och drabbade.  

Deras huvudsakliga engagemang med hjälparbetet var tillsammans med Asal 
Chhimekee Nepal (ACN), kyrkorna i Pokhara´s sociala gren. Asal Chhimekee Nepal 
betyder goda grannar.  

I april 2016 avslutade Ulla och Peder sin 3-åriga tjänstgöring i Nepal och fr.o.m. juni 
2016 gick de båda i pension. Nepals Vänner samt nio olika församlingar har bidragit 



   

till deras ekonomiska underhåll. Under hösten efter sin avslutade tjänstgöring har 
Peder och Ulla besökt 13 olika församlingarna och gjort 23 framträdanden där de 
berättat om arbetet de varit involverade i. Fler än 1300 personer har nåtts samt drygt 
35 000 kr har samlats in vid dessa besök. 

 

Ekonomi 

Inbetalt till EFK 2013 - 2016 
  

      

 
2013 2014 2015 2016 Totalt 

EFK underhåll till Erikssons 208 000 85 000 150 000 75 000 518 000 

EFK specialkonto Erikssons 
  

40 000 
 

40 000 

EFK skolbygge       413 000 413 000 

 
208 000 85 000 190 000 488 000 971 000 

      

 

 

 

 

 
 
 


