Verksamhetsberättelse Föreningen Nepals Vänner 2017
Bakgrund
Föreningen Nepals Vänner bildades augusti 2012 för att ekonomiskt stötta och
möjliggöra utresa och missionstjänst för Ulla och Peder Eriksson under deras 3-åriga
period som EFKs missionärer i Nepal. Efter den stora jordbävningen den 25 april
2015 var det en Nepaldag i Stockholm i november samma år. Då beslutades att
föreningen skulle anta en ny utmaning, att samla in de medel som behövdes för
återuppbyggnad av en av de jordbävningsdrabbade skolorna i Gurkha distriktet,
Arkul School. Vår partner i Nepal, Asal Chhimekee Nepal (Goda Grannar), skötte det
praktiska arbetet.

Verksamhet 2017
Nepaldag och Stödkonsert
Lördagen den 6 maj var det en Nepaldag i Örebro. Dagen började med att ett 20-tal
personer hade en gemensam lunch på en restaurang som bjöd på nepalimat Daal
Bhat.
Under eftermiddagen var det ett seminarium där:
• Ulla och Peder Eriksson rapporterade från deras år i Nepal.
• Ulla-Britt Engelbrektsson gav en givande informerade om vad konstitutionen
säger om religionsfrihet samt förslaget till ”the Crimal Code”.
• Olof Säll berättade om sitt forskningsprojekt om hjärnhinneinflammation i
Nepal och Sverige.
• Marie Schön berättade om sina intryck från senaste resan till Nepal.
• Josefin Fållsten informerade om EFK:s tankar om engagemanget i Nepal.
På kvällen hölls en mycket välbesökt stödkonsert i Filadelfiakyrka, Örebro. Flera
lokala artister medverkade, bland andra: Helena Salo, Dan-Erik Sahlberg, Tezzla
Flormo, Mia Fogel, Soul Children samt ett husband under ledning av Daniel Fält.
Insamling gick till återuppbyggnad av Arkul School i Nepal.
Insamling till återuppbyggnad av Arkul School
Peder och Ulla fortsatte besöka olika församlingarna och grupper. De har gjort 14
framträdanden där de berättat om arbetet de varit involverade i och behovet av

skolgång för barnen i Arkul. Cirka 1000 personer har nåtts samt cirka 64 000 kr har
samlats in vid dessa besök.
Hela kostnaden, lite drygt 620 000 kr, för skolan har samlats in och överförts till ACN
via Evangeliska Frikyrkan. Den 12 juni 2017 invigdes skolan av lokala
myndighetspersoner och ACNs ledning.
Studieresa till Nepal
Föreningen arrangerade en studieresa till Nepal den 30/10 – 15/11. Teknisk arrangör
var Contour Air med Ulla och Peder som reseledare. Resan hade 15 deltagare. Efter
ett par dagar i Kathmandu gick resan vidare med buss till Arkul School på smala och
slingriga vägar. Det var mycket gripande att möta barnen och personalen på skolan.
Efter lite tal var det dags att dela ut skolväskor till barnen. Kostnaderna för väskorna
som innehöll pennor och skrivböcker har skänkt av ett par som gjorde en ”charity
walk” och en 40-årsfirare som istället för presenter ville stödja skolväskinsamlingen.
Under resan fick vi presentationer av International Nepal Fellowship, Asal
Chhimekee Nepal, sjukhuset Green Pasture och öronsjukhuset. Alla besöken var i
Pokhara.
En del av gruppen gjorde en 5 dagars vandring i Annapurna, den så kallade Pun Hill
Trekken. Några reste till missionssjukhuset i Tansen och fortsatte till Chitwan
Nationalpark. Återträff i Kathmandu innan hemresan började. Vår ordförande
utnyttjade några dagar till att dokumentera några projekt samt till att knyta nya
kontakter.
Ekonomi
Insamlat till skolåteruppbyggnad
Insamling vid stödkonsert den 6 maj

38 878

Kollekter

63 940

Second hand butiker

65 000

Enskilda gåvor

95 470

Totalt
Örebro 2018-05-20
Peder Eriksson

263 288

