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Det kom ett brev! 

Familjen Ardeby är nu på 
väg mot missionssjukhuset 
i Tansen! 
 

Som vi tidigare skrivit om (i Focus Nepal 

mars -21) så har Otto och Pernilla Ardeby 

en längre tid hoppats kunna återvända till 

uppdrag i Nepal. 

Denna gång är det Ottos tjänster som efter-

frågas i första hand. På sjukhuset vill de 

bland annat få hjälp med att installera en ny 

röntgenutrustning och för detta har Otto 

både rätt utbildning och erfarenhet. Så 

denna gång är det han som är visumbärare, 

förra gången var det Pernilla med inriktning 

barnsjukvård. 

I början av maj fick vi i Nepals Vänner ett 

brev från EFK (Evangeliska Frikyrkan) med 

förfrågan om vi kunde vara med och ta ett 

ekonomiskt ansvar för en del av Ardebys 

”underhåll”. För 2022 fattades det 50 000 för 

att de skulle få resa ut. 

Situationen påminde om läget när vi bildade 

vår förening. Då var det Peder och Ulla  

Eriksson som inte skulle kunna åka ut till en 

tjänst* för att det fattades pengar. EFK hän-

visar till det i sitt brev. 

Inom några dagar så meddelade vi att vi an-

tog utmaningen! 

Vi är säkra på att det i vårt nätverk finns per-

soner som känner Otto och Pernilla och 

gärna vill vara med och ge sitt stöd! 

Vi tror också att det finns personer som kän-

ner för Missionssjukhuset i Tansen och där-

för vill vara med. 

Men också flera personer som gärna ger sitt 

stöd till Nepals utsatta befolkning genom ett 

bidrag till Ardebys arbetsinsatser. 

Vi tror att flera gärna ger 100 kr/mån genom 

en automatisk överföring. 

Eller föredrar du att ge ett engångsbelopp en 

eller ett par gånger? 

Vi litar på att du vill vara med! 

Vi kommer att återkomma med fortlöpande 

rapporter från Ardebys. 

Torsten  

*Att vara med och bygga ett öronsjukhus i Pokhara. 

 

Söndagen 19 september lämnade Ardebys Sve-
rige för att i första skedet fräscha upp sina Ne-
palikunskaper i huvudstaden. 

 

Swish: 123 567 23 81 

Bankgiro: 122-4708 

För stående överföring använd Bankkonto 

9960 4206 564421 

Ange: Ardebys
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Är vi många som hjälps åt, blir bördan lättare för var och en! 
 

Vi intervjuade Raju Adhikari, direktor för Goda Grannar* via Internet. 

 

Det som engagerar honom mest just nu är 

en förfrågan från myndigheterna om att om 

möjligt bistå fler som drabbats av följderna 

av årets svåra monsun.  

Det handlar om att få ihop ganska mycket 

medel från olika samarbetspartners i värl-

den. Människor har inte bara förlorat sina 

hem, nära och kära utan också hela sin ris-

skörd och annat som odlats vilket innebär att 

man får svälta under lång tid framåt.  

Det måste därför bli mycket fokus på att 

hjälpa s.k. ”Landslide survivers” – de som 

överlevt jordras. Raju vädjar till alla sina 

samarbetspartners och biståndsgivare att 

hjälpa till med det arbetet. Ingen gåva är för 

liten, tillsammans och med Guds hjälp kan 

vi åstadkomma mycket, säger Raju med till-

försikt. 

I övrigt berättar Raju att regeringen öppnar 

upp den senaste ”lockdownen” nu och de 

flesta restriktionerna ska vara upphävda till 

Dasain- och Tihar-helgerna.** Tyvärr spår 

experter att covidsmittan kommer att öka 

igen då, så som den gjorde i fjol vid samma 

tid. Sjukhusen är fortfarande fulla av Covid-

patienter, även om det nu är färre svåra fall. 

Det är Deltaviruset som sprider sig och det  

är svårt att få folk att testa sig om de bara 

har lätta symtom. 

Hur ser du på den politiska situationen i 

landet? 

Nepal har för tillfället en ny premiärmi-

nister, Sher Bhadur Deuba, ledaren för Con-

gresspartiet. Det är femte gången han inne-

har rollen som premiärminister i landet. Re-

geringen pratar mycket om att få mer vaccin-

doser till Nepal, men det händer inte särskilt 

mycket. 

Hur går det för skolutvecklingsprogrammet 

i Gorkha? 

Skolorna har varit stängda under ”lock-

down-perioderna” och även om man ge-

nomfört en del av utbildningsprogrammet 

för lärarna på distans har det varit svårt att 

fullfölja det helt.  

Framförallt på grund av svårigheter med 

uppkoppling och andra tekniska problem 

men också för att lärarna, under pandemin, 

prioriterat arbetet i jordbruket hemmavid.  

En utvärdering håller på att göras om hur 

det har gått så här långt. Det är tydligt att 

det behövs mycket flera möjligheter för lä-

rarna att träna engelska dagligen för att nå 

resultat.  
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Skolan i Arkul som byggdes upp med medel 

från vår förening efter jordbävningarna 2015, 

har hittills haft tillstånd upp till klass 3, men 

nu ska de få utöka t.o.m. klass 4. Det innebär 

att man behöver två klassrum till, vilka man 

hoppas kunna bygga till snart. Skolan har 

stor betydelse för byn Arkul. 

Innan vi avslutar berättar Raju om besvär 

som både han själv och andra i teamet har el-

ler har haft efter att ha drabbats av Covid. 

Han uttrycker ett stort tack för stödet fån 

Sverige via vår lilla förening. 

Marie och Torsten 

* Asal Chhimekee, en samarbetsorganisation för 

att driva ett gemensamt socialt arbete, bildat av 

ett antal kyrkor i Pokharaområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * Dasain (Dussera) – årets största högtid då fa-

miljer samlas och firar det godas seger över det 

onda. Tihar (Diwali, Dipawali) – är en ljushögtid 

som firas strax efter Dasain.
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Monsunen i Nepal 
Av Prof. Ramesh Shrestha (fritt översatt från artikel i Himalayan Tribune) 

Monsunsäsongen är den stora regniga tiden 

på året i Nepal, och infaller vanligtvis mel-

lan mitten av juni och september. Trots vä-

tan är det också landets sommarperiod. Un-

der monsunen regnar det nästan varje dag 

med enstaka åskväder på kvällarna.  

Egentligen är Nepals monsun en bra säsong 

eftersom det medför kraftiga och långa regn, 

vilket är en välsignelse för landets jordbruk 

och biologisk mångfald. 

Ordet monsun härstammar från det arabiska 

ordet "Mausam" som betyder "säsong". 

Mausam betyder också en säsong på nepale-

siska. Monsun-meteorologi, definierar ordet 

som: En säsongsbetonad reverserande vind 

åtföljd av motsvarande förändringar i neder-

bördsmönster. 

Monsuner är storskaliga havsbrisar som blå-

ser när temperaturen på land är betydligt 

varmare (på sommaren) eller svalare (på vin-

tern) än temperaturen i havet. Monsuner 

finns över hela världen. Sommarmonsunen 

ger ett fuktigt klimat och skyfall till dessa 

områden. 

Årstider i Nepal: Nepal ligger i den tempe-

rerade zonen, men klimatet varierar drama-

tiskt på grund av den enorma skillnaden i 

höjd inom landet. Vårt land är förmodligen 

mest känt för det högsta berget i världen, 

Mount Everest (höjd 8,850). Den vanligaste 

dominerande typen av klimat för Nepal är 

tempererat med torr vinter och varm som-

mar (fuktigt subtropiskt klimat) eller milt 

tempererat klimat enligt Köppens klimat-

klassificering. I västvärlden finns fyra sä-

songer men Nepal har sex säsonger. 

Ytterligare två årstider i Nepal är en regnig 

säsong och försäsong vid sidan av den nor-

mala sommaren, hösten, vintern och våren. 

Den genomsnittliga årliga nederbörden i Ne-

pal är 1 600 mm, men den varierar beroende 

på ekoklimatiska zoner med ytterligheter, 

såsom 3 345 mm i Pokhara och under 300 

mm i Mustang. I genomsnitt faller 1 300 mm 

regn i Katmandudalen varje år. Vinterregn 

är mer uttalade i de s.k. västra kullarna. 

Himalaya fungerar som ett hinder för de 

kalla vindarna som blåser från Centralasien 

på vintern och utgör den norra gränsen för 

monsunvindmönstren. Faktum är att de 

höga bergen i Himalaya-regionen är resulta-

tet av den successiva tillväxten av kullarna i 

denna region. På grund av mjuka slutt-

ningar, avrinningsområden, breda dalar får 

de tillräckligt med regn och är mest åker-

mark, vilket gör Nepal till ett jordbruksland. 

På grund av monsuneffekter på jordbruket, 

på flora och fauna och på klimatet i vårt land 

samt andra närliggande länder som Bangla-

desh, Bhutan, Indien, Pakistan och Sri 

Lanka, är det monsunen ett av de mest efter-

längtade och studerade väderfenomenen 

även i Nepal. Den har en betydande inver-

kan på det övergripande välbefinnandet 

med ekonomiska, sociala och miljömässiga 

positiva effekter för mer än en miljard invå-

nare i regionen. Under denna tid planteras 

ris på åkermarker överallt, eftersom ris är 

nepalesers basföda. Stor nederbörd och 

värme påverkar jordbruket och livsmedels-

försörjningen positivt. Monsunregnen 

skapar frodig grönska och tillväxt i större 

delen av vårt land. 
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Årets monsun ovanligt svår  

Fler översvämningar och jordskred än 

vanligt har drabbat Nepal i år eftersom 

monsunen kom alltför tidigt. Nationell 

media har under hela sommaren rapporterat 

om bortspolade byar, vägar, broar och om 

antal döda och skadade till följd av de 

kraftiga regnen. I Pokhara t ex uppmättes 

under ett dygn 203,3 mm regn och i Lumle 

(också i Kaski) föll 147,5 mm samma dygn. 

Den 14 juli drabbades Melamchi av en 

översvämning förorsakat av ett jordskred 

som ledde till att en damm brast och enorma 

mängder vattenmassor sköljde över byarna 

utefter flodstränderna. 

 

Översvämning i Melamchiområdet 

(Bild från Kathmandu Post) 

Bara under tiden den 1 juni till och med den 

8 juli har totalt 135 jordskred registrerats. En 

bidragande orsak till det ökade antal 

jordskred tillskrivs också mängden av nya, 

dåligt byggda vägar. 

Vill man veta mer om jordskred och dess 

följder kan man läsa Dave Petleys blog. Han  

arbetar vid Sheffield universitet i England 

och ger kontinuerligt information i sin blog 

om jordskred i t ex Nepal.  

(Himalayan Tribune) 

Om vattenprojektet vid Melamchi-floden 

(Utifrån en artikel i Nepali Times 8 augusti) 

Melamchi-floden har fortsatt att svämma 

över med lervatten sedan den 15 juni och 

mer än 20 personer har dött, 100 hus har 

spolats bort och 400 hushåll förflyttats. Sex 

vägbroar och tolv hängbroar har svepts iväg. 

Det 700 miljoner dollar stora s.k. ”Melamchi-

vattenprojektet” är så skadat att det återigen 

blir försenat med stora omkostnader för 

reparationer. Det invigdes, så sent som i 

april i år efter åratal av projektering, 

förseningar och byggande för att förse 

Kathmandudalen med rent vatten. 

I artikeln intervjuas prof. Basanta Adhikari 

om situationen vid Melamchi. Han berättar 

att på grund av vädret har man inte kunnat 

ta sig till platsen där jordskredet ägde rum, 

men han har fått en viss information via 

video. Det ser ut att redan tidigare ha 

ansamlats stora mängder av slam och 

glaciaärrester vid en plats som heter 

Bhremathang. Eftersom floden fortfarande 

är fylld av lera och slam kan jordskredet den 

15 juni som blockerade floden knappast vara 

den enda orsaken till katastrofen. Eftersom 

allt material ackumuleras och kontinuerligt 

forsar fram med floden får man tyvärr räkna 

med att efterverkningarna blir långvariga. 

Utan närmare studier av de mängder av 

material som kommer att föras med floden 

kan man dock inte med säkerhet säga hur 

lång tid det kommer att ta. 

På frågan om det finns något sätt att stoppa 

upp floden uppströms så att Melamchi-

vattenprojektet kan återupptas, svarar 

Adhikari att man kanske kommer att kunna 

bygga en rad mindre dammar för att 

reducera risken för översvämning igen. Men 
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allt beror på om regeringen är beredd att 

kosta på sådana förebyggande åtgärder.  

– Vad vi främst har lärt oss av den här kata-

strofen är att vi i fortsättningen måste bli 

mycket bättre på att studera förutsättning-

arna uppströms, högre upp bland bergen in-

nan vi börjar bygg/damm-projekt på lägre 

nivåer. De extrema skador som naturkata-

strofen orsakar bör påminna oss om att inte 

ta Himalayas geologi för givet, utan ge oss 

incitament för mycket grundligare förstudier 

av områden som ska exploateras. 

Marie

  
Jakob Altgärde gläds åt att vara tillbaka i Kathmandu: 

”Utvecklingen i staden  
går fort.”
Sedan några veckor tillbaka är vi i famil-

jerna Övregaard och Altgärde på plats i 

Kathmandu.  

Vi kommer vara här närmaste veckorna för 

att ta del av introduktion från vår arbetsgi-

vare United Mission to Nepal (UMN). Där 

ingår bl.a. språkstudier och kulturförståelse. 

Parallellt med detta pågår hemskolning av 

barnen där Therese är lärare för fyra av de 

sex barnen i våra familjer. 

Vi är väldigt glada över att vara här och ser 

mycket fram emot att få välkomna familjen 

Ardeby från Karlstad till Kathmandu om 

några dagar. (Se sid 2) 

Under våra första veckor här pågår våra an-

sökningar om arbetsvisum. UMN har väl-

digt goda relationer med lokala makthavare 

ute i de distrikt man arbetar och har en bety-

delsefull och uppskattad roll där. I Nepal 

finns dock en ökad nationalism och viss 

skepsis mot västvärlden och mot kristna. In-

stabilitet i landets centrala regering medför 

en stor rotation av makthavare och för 

UMN:s del ett kontinuerligt behov av åter-

uppbyggnad av relationer med dessa. ”Ge-

neral agreement” mellan UMN och rege-

ringen förnyades i somras för de närmaste 

fem åren, men överlag har det de senaste 

åren blivit allt mer komplicerat att få visum 

för utländska långtidsarbetare, åtminstone 

inom kristna organisationer. Det finns även 

en oro bland kristna nepaleser att myndig-

heternas skepsis mot dem leder till en 

förlängning av det nuvarande Covid-relate-

rade förbudet mot att samlas till gudstjänst. 

Vi tre familjer är utsända från Evangeliska 

Frikyrkan (EFK) respektive Pingstkyrkan i 

Uddevalla för att resa till Tansen, 30 mil väs-

ter om Kathmandu, och bo och arbeta vid 

UMN:s missionssjukhus där. Altgärdes pla-

nerar att stanna i nästan ett år fram till nästa 

sommar och övriga familjer planerar att 

stanna under två år. Vi har alla erfarenhet av 

kortare eller längre missionsuppdrag i Nepal 

sedan tidigare. Fyra av oss sex vuxna kom-

mer att arbeta på missionssjukhuset. Therese 

kommer fortsätta undervisa barnen i den 

skola som ligger i anslutning till sjukhuset. 

Pernilla kommer vara engagerad i EFK:s 

projekt, undervisa om barns rättigheter och 

stötta lärarna på ”Pediatric nursing course”, 
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som hon grundlade under familjen Ardebys 

tidigare period i Tansen. 

 

I Kathmandu är det nu slutet av monsunsä-

songen. Covidpandemins andra våg som 

slog landet med full kraft i maj månad har 

minskat betydligt både i samhället och på 

sjukhusen. Munskydd används överallt och 

krav på initial karantän för ovaccinerade be-

sökare gäller, åtminstone i skrivande stund. 

Vaccinationen i befolkningen går framåt och 

enligt Reuters har över 11 miljoner doser de-

lats ut, vilket förutsatt att varje person ska få 

två doser motsvarar 2 doser till runt 20 % av 

befolkningen. En studie från bland andra 

National Public Health Laboratory har visat 

på hög förekomst av antikroppar i befolk-

ningen, men samtidigt väntar nu festivalti-

der med mycket resande och därmed risk för 

ökad smittspridning. 

Utvecklingen i staden går fort. Vi hör om 

färre avbrott i elförsörjningen. Vi ser mycket 

nybyggnation av hus i cement. Tidigare 

tomma ytor i staden fylls med byggnader. 

Det världsberömda Dharahara-tornet (Bhim-

sen tower) som raserades i jordbävningen 

2015 har blivit återuppbyggt och invigdes 

nyligen. Fler vägar byggs och gatljus sätts 

upp men underhållet av vägarna är bristfäl-

ligt. Staden är fortfarande tungt trafikerad 

men bilarna på gatorna är nu ofta av nyare 

årsmodeller än vad vi sett här tidigare, vilket 

förhoppningsvis kan bidra till minskade luft-

föroreningar, vilka dock fortsatt är påtagliga.  

Trafiken är något mer reglerad och trafikljus 

sätts upp. Gatorna runt där vi bor är nu 

mindre nedskräpade än vid våra tidigare re-

sor till Kathmandu. Vi hör om en trend 

bland nepaleser som nu på ledig tid i högre 

utsträckning än förut upptäcker naturen ut-

anför staden. 

Jakob Altgärde 

Tre svenska familjer förbereder sig för  

Tansen och livet vid missionssjukhuset. 
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Kort om Nepals problema-

tiska politiska läge  

De senaste månaderna har varit turbulenta för 

Nepals ledande politiker. Den unga demokratin 

kämpar med att få till en fungerande administ-

ration. Frustrationen är stor i landet över den 

bristande effektiviteten i huvudstaden. 

Maj  

Förtroendeomröstning i parlamentet på initiativ 

av premiärminister Oli som vill stärka sin posit-

ion. Han förlorar men oppositionen får inte hel-

ler förtroende vilket gör att Oli sitter kvar tills vi-

dare. 

Tio dagar senare upplöser presidenten parla-

mentet och utlyser nyval till hösten eftersom 

ingen av de politiska kandidaterna fått majoritet. 

Juni  
Högsta Domstolen underkänner övergångs 

regeringen och tio ministrar får avgå. Oli sitter 
dock kvar med några få ministrar. 

Juli 

Oppositionspartiets (Nepali Congress) ledare, Mr 

Deuba, presenterar ett regeringsförslag där både 

kommunister och maoister får ministerposter. 

Detta godkänns av parlamentet och den nya re-

geringsbildningen ska kvarstå till nästa ordinarie 

val som är planerat att genomföras 2022. 

Mr Deuba är 74 år och har varit aktiv i politiken 

sedan sina studieår. Han har utbildning från Lon-

don School of Economics och Tribhuvan Univer-

sity. Han satt 15 år i fängelse p.g.a. protester 

mot monarkin på 90-talet. Han är ledare för NC 

(Nepali Congress) – det största oppositionspar-

tiet i landet. Han för en mer Indienvänlig politik 

än sin företrädare Mr Oli som var mer Kina-inrik-

tad. Det är femte gången han nu är premiärmi-

nister i Nepal.  

(Källa: Sverige/Nepal-föreningen 21-09-19) 

 

Några reflektioner från  
Anu och Anisha 
Kathmandu 2021-08-17 

Ja, monsunen kom för tidigt i år och många 

områden blev svårt påverkade. Dricksvat-

tenprojektet Melamchi i Sindhupalchok-di-

striktet (65 km från Kathmandu), som just 

hade börjat leverera vatten till Kathmandu 

efter åratal av förseningar, stoppades upp 

igen till folkets stora förtret. De värst drab-

bade områdena av monsunen i år var just 

Sindhupalchok där Melamchi-floden sväm-

made över och skadade viktig infrastruktur. 

Andra delar av Nepals landsbygd blev också 

hårt drabbade. 

Eftersom vi fortfarande har den andra vågen 

av Corona är alla skolor stängda igen men 

de som har möjlighet får undervisning digi-

talt som vid den förra ”lockdownen”. Troli-

gen kommer inga skolor att öppna igen för-

rän tidigast om tre-fyra månader.  

Livet hade börjat så smått att återgå till det 

normala efter första vågen, men de flesta har 

ännu inte fått sin första vaccindos i första 

hand på grund av regeringens och myndig-

heternas inkompetens och instabilitet. I vårt 

land har nu ca 4,4 miljoner människor fått 

sin första dos och ca 2,2 miljoner sin andra 

(av ca 30 miljoner invånare). 

Fram tills nu har inga I åldersgruppen 18-25 

fått något vaccin eftersom regeringen inte 

har en aning om när fler doser kommer att 

vara tillgängliga. Det sägs att Covidsmittade 
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personer ökar med ca 3000 per dag och 

minst 50 fall leder till döden per dag. Under 

de här förutsättningarna har regeringen tagit 

beslutet att införa en hård ”lockdown” igen, 

snarare än att satsa på att få tillgång till till-

räcklig mängd vaccin för folket. Hur det än 

blir lär vi få leva med det här viruset och 

vänja oss vid att leva under vissa restrikt-

ioner i framtiden.  

Hälsningar Anu (21 år) & Anisha (20 år) 

 

Anu skriver vidare: 

2021-08-24 

Vi (jag, min syster och mamma) är glada att 

få berätta att vi nu fått vår första dos av 

Verocell vaccin vid vår lokala vårdcentral 

igår. Det var ca 500 som väntade i kön och  

med guds försyn hade vi fått kö-nummer 

283, 284 och 285. Vi stod drygt tre timmar i 

kön innan det blev vår tur. Om allt går enligt 

planerna ska vi få vår nästa dos inom tre 

veckor.  

/Anu 

2021-09-02 

Livet verkar återgå till det normala här i Ne-

pal nu, eftersom regeringen har lyckats 

sprida vaccineringen till många fler över 

hela landet. Av den anledningen har den 

senaste ”lockdownen” huvudsakligen öpp-

nats upp och alla skolor har beordrats att 

öppna igen, under förutsättningen att alla re-

striktioner följs. Min syster Anisha kunde gå 

tillbaka till universitetet idag och universite-

tet där jag studerar kommer att öppnas den 

12 september. 

/Anu 

 

 

TEEJ-firande 
Som många av våra läsare redan vet firas 

182 officiella helgdagar i Nepal. Högtiden 

som firats 8 september kallas Teej som  

oftast infaller under den nepalesiska måna-

den Bhadra (i vår kalender under: aug – 

sep). Den är alltså en av de s.k. monsunfes-

tivalerna. Det som gör Teej lite annorlunda 

är att det är en kvinnors och flickors  

festival. 

Det är alltid svårt att reda ut de trassliga gu-

damyterna som ligger till grund för festiva-

lernas uppkomst. Det verkar finnas lika 

många varianter som det finns människor att 

fråga. Flickorna Anu och Anisha berättar så 

här: 

”Kungen planerade att gifta bort sin dotter 

Parvati med Vishnu, men hon lyckades fly 

med hjälp av en vän och gifte sig istället med 

Shiva, som hon älskade. Det är deras 

bröllopsdag vi firar. Gifta kvinnor fastar för 

att ge sina män ett långt liv och ogifta kvin-

nor fastar för att få en man som Shiva – en 

som älskar sin hustru mer än sitt eget liv. 

Den här dagen samlas tusentals kvinnor i 

köer vid olika tempel för att be om välsig-

nelse. Man klär sig i röda saris och guld och 

dansar till Teej-sånger. Dagen avslutas med 

att man äter lite frukt och dricker sockrat 

vatten.”



11 

KMCH driver skolhem i  

Det gömda Himalaya 
 

KMCH* Support Group är en ideell 

förening med huvuduppgift att finansiera 

ett skolhem i nordvästra Nepal. 

Skolhemmet ger fattiga barn i de ensliga 

byarna möjlighet att gå i skolan. 

I Nepals nordvästra hörn ligger det som 

kallas Det gömda Himalaya, landets 

fattigaste och mest okända distrikt: Humla. 

Där, i byn Yangar, har vi i KMCH sedan 

2007 ett skolhem. KMCH är en lokal 

demokratisk organisation med säte i byn och 

vi i Sverige har systerföreningen KMCH 

Support Group som står för huvuddelen av 

skolhemmets kostnader. Där bor nu cirka 70 

barn, några fler flickor än pojkar i åldrarna 6 

till 19 år.  

Tack vare skolhemmet kan barnen gå i 

skolan i tio år i grannbyn Yalwang. KMCH 

står för mat, logi, kläder, hygienartiklar, 

skolmateriel och all personal, bland andra 

kock, föreståndare och vedhuggare samt en 

lärare som undervisar både i skolan och på 

skolhemmet.  

Det hela började med att vår ordförande 

Hans Alm under en vandring i juni 1999 

träffade buddistmunken Chembal Lama från 

Yangar. Chembal frågade Hans om han inte 

kunde hjälpa fattiga barn att kunna gå i 

skolan. Hans sa ja och tillsammans med oss 

kompisar kunde vi 2006 starta det första 

skolhemmet. Då i Kathmandu på grund av 

den osäkra situationen i Humla. 2009 kunde 

barnen flytta upp till Yangar och 2013 

flyttade de in i det nybyggda skolhemmet 

ovanför byn. 

Skolhemmet utvecklas hela tiden. Nu finns 

två stora hus med sovsalar, matsal och 

lektionssalar för barnen, plus bostäder för 

personalen. På området finns dessutom kök, 

växthus, förrådshus, två toalettbyggnader 

och två duschhus med solvärmt vatten. 

 

Varje dag vandrar barnen fram och tillbaka mel-
lan skolan i grannbyn och skolhemmet. Här i säll-
skap med några besökare från KMCH Support 
Group Sweden. 

KMCH driver också ett trädplanterings-

projekt och är med och utvecklar skolan. 

Vi har genom åren besökt skolhemmet flera 

gånger och det varma välkomnandet gör 

den strapatsrika resan väl värd. Vi flyger 

först till Kathmandu för att få tillstånden för 

att få vistas i Humla. Chembal är vår givna 

och nödvändiga guide när vi sedan tar 

inrikesflyget till Nepalgunj och vidare med 

ett litet flygplan till distriktshuvudstaden 

Simikots lilla flygplats på 3.000 meters höjd. 

Därifrån har vi tre dagars marsch innan vi 

på en knagglig stig når Yangar på samma 

höjd, men med djupa dalar däremellan. På 

den stigen fraktas allt till Humla med hjälp 

av hästar, jakar, getter och människoryggar. 

Karavanerna med salt, ris, öl, byggnads-

virke, tyger och så vidare är många. Nu 

byggs en väg mellan Simikot och den 

kinesiska gränsen vid Hilsa.  

Pengarna till KMCH kommer från bidrag 

från medlemmarna, i dag cirka 80 stycken,  
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och andra gåvor. Vår största bidragsgivare 

är Familjen Olofssons stiftelse men vi har 

också fått stöd från Water for all och New 

Hope (Reseindustrins barnfond 

https://newhope.se).  

Vi håller föredrag, säljer fågelholkar, 

stickade vantar och en bok. Före pandemin 

var en utställning klar för ett museum i 

Kathmandu och för en turné i Sverige. 

Kontakta oss gärna, så kommer vi och 

berättar om skolhemmet i det gömda 

Himalaya! 

Kontakt: info@kmchumla.se.  

Hemsida: kmchumla.se.  

 

*KMCH betyder Kailash Manasarovar Children 

of Humla. Kailash är ett heligt berg och 

Manasarovar en helig sjö för både buddhister och 

hinduer nära Humla i Tibet. 

 

Barnen på KMCHs skolhem i Humla, Nepal, 
tillsammans med grundaren Chembal Lama, 
några i personalen och besökare från KMCH 
Support Group Sweden. 

 

Några personliga reflektioner 
om ”Barnhem” i Nepal  
från Marie Schön
Min erfarenhet är att det finns så oerhört 

många aspekter och lager i problematiken 

omkring barnhem, som gör det extra 

komplicerat. 

En dimension vi inte tagit upp handlar om 

den kulturella kontexten. I Nepal är det inte 

en självklarhet att man anser att ett barn 

måste växa upp med sina föräldrar. En 

släkting med bättre ekonomisk situation kan 

för många anses vara ett mycket gynn-

sammare alternativ. Bland de bemedlade har 

man också sedan lång tid tillbaka ansett att 

välrenommerade internatskolor är att 

föredra. Skillnaden mellan en internatskola 

och ett barnhem är inte så stor. Många barn 

går på internatskola så långt hemifrån att de  

inte alltid kan träffa sin familj mer än i bästa 

fall någon gång per år. Det är kanske inte så 

konstigt att man tackar ja, om ett barnhem 

föreslår att barnet flyttar dit, om man själv 

inte har allt det man skulle vilja ge sitt barn – 

mat för dagen, skolgång, kläder etc. 

En god vän som själv växte upp på barnhem 

skrev sin Master-uppsats i ämnet. Hans 

slutsatser är kanske något förvånande ur ett 

västerländskt perspektiv? I stället för att 

påpeka bristen på närhet och ömhet från en 

familj, ser han bristen på uppfostran och 

överföring av värderingar som den största 

förlusten i livet för ett barnhemsbarn. 

Ännu en tanke slår mig i denna fråga – Var 

finns alla de barn som mist båda sina 

föräldrar och inte blivit omhändertagna för 

att det inte finns någon i deras närhet som 

kan hjälpa dem, liksom alla de barn som 

I tidigare nummer har Tuki Nepal, Build Up Ne-

pal, Sverige Nepal-föreningen, Livlina Nepal 

och Gatubarn i Nepal presenterats. 

 

https://newhope.se/
mailto:info@kmchumla.se
http://kmchumla.se/
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tappat bort sina föräldrar, glömt vad de 

heter, var de bott etc? 

Många har förstås hamnat som gatubarn i de 

större städerna. 

Att växa upp med sin egen familj, hos en 

släkting eller på barnhem kan för ett barn i 

Nepal vara lika bra eller dåligt, helt 

beroende på vilka människorna är i deras 

närhet. 

Personligen har jag t ex sett exempel på 

barnhem i Nepal och blivit imponerad, 

framför allt över dem som är i ständig 

utveckling. Under de senaste åren har det  

bl a inneburit att de fokuserar mycket på att 

stötta och utbilda släktingar till barn som 

förlorat sina föräldrar, så att barnen kan bo 

kvar i sin hemby i en familj de känner. Hur 

verksamheten fungerar hänger mycket på 

vilka människor det är som leder den. 

Jag har också sett andra organisationers 

barnhem där barnen vanvårdas, också 

avhängigt av vem som är i ledningen och 

vilka som anställts. 

Pernilla Ardeby är, som vi tidigare berättat 

om, en s.k. ”barnrättsambassadör” inom 

projektet Barnhemsdialogen i Sverige. Hon 

har också haft möjlighet att tidigare arbeta 

med barnrättsfrågor i Nepal. Pernilla 

betonar att det är stor en skillnad mellan 

olika barnhem, men att det i grunden är bäst 

för de allra flesta barn att växa upp i en 

familj. Själv var hon med att starta ett 

familjestödsprojekt i Tansen, tillsammans  

med en lokal församling. För att stödja barn 

som for illa öppnade medlemmar sina hem 

som familjehem, medan föräldrar som hade 

svårt att ta ansvar på grund av missbruk fick 

hjälp med rehabilitering. Det kunde också 

handla om alltifrån mikrolån till läxhjälp och 

klädtvätt. Församlingen bidrog med ett rum 

för tillfälligt jour-boende där familjen kunde 

få extra stöd av församlingsmedlemmar 

under en övergångsperiod. 

Ett konkret sätt att stötta de barn som redan 

är på barnhem och vars familjer av olika skäl 

inte går att lokalisera, kan vara att göra som 

Sverige/Nepal-föreningen gjort i över 25 år 

(se andra numret av Focus Nepal) nämligen 

att fokusera på att sponsra ungdomarnas 

utbildning, när de som unga tonåringar 

lämnat barnhemmet. Att stå utan familj och 

ekonomi i det läget är oerhört svårt och kan 

leda till katastrofala följder om barnet inte 

får externt stöd. 

Genom åren har jag fått många förfrågningar 

från personer som vill få hjälp med att stötta 

ett barnhem de fått kontakt med i Nepal och 

ibland vill de t.o.m. starta ett eget barnhem. 

Kanske har många av dem tyckt att jag varit 

lite hård och njugg inför deras iver, men 

verkligheten är ju som vi vet alltid 

komplicerad och inte alls så enkel, som vi 

skulle önska. Att göra ”Barnhemskollen”* 

först och sedan fatta sitt beslut om hur man 

på bästa sätt kan hjälpa barn i Nepal är med 

andra ord att rekommendera.  

Marie 

*Läs ner på www.barnhemskollen.se 

 

http://www.barnhemskollen.se/
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Barnens öde tog tag i honom
Torsten rekommenderar en mycket läsvärd 

bok som har getts ut med två olika titlar 

”De försvunna barnen” och ”De små prin-

sarna”.  

Den handlar om en ung amerikan som be-

stämt sig för att använda sina besparingar 

för att göra en jordenrunt resa. 

Första anhalten var Nepal, där han tänkte sig 

göra en korttidsinsats som volontär på ett 

barnhem. Men planerna förändrades när 

barnens öde tog tag i honom. Han blev fast. 

Fortsatta resplaner skrinläggs och i stället 

blir han djupt engagerad i att försöka hjälpa 

barnen till ett drägligt liv. Det blir ingen lätt 

uppgift! 

I boken får vi följa hans bitvis dramatiska sö-

kande efter barnen föräldrar. Den kan 

verkligen rekommende-

ras, boken ger många 

tankar om barnhem på 

gott och ont. 

- Hur kan man tro att 

barnen ska få det bättre 

om man säljer dem till 

en kringresande ”barn-

uppköpare”? 

- Hur får man fler barn att kunna bo kvar i 

eller åtminstone hålla kontakt med sin fa-

milj? 

Boken är skriven av Conor Grennan och är 

utgiven på NoNa förlag. Den finns också 

som ljudbok. 

Torsten 

 

 

En gräsrotsrapport från vår anonyma källa:  

Som ni säkert vet är vi ännu under ”lockdown” 

men den har låsts upp ganska mycket nu. Affärer 

och restauranger har öppnats, allmänna kommu-

nikationer går igen och människor får träffas för-

utsatt att man följer Corona-restriktionerna. 

Landets politiska situation är frustrerande. Vi har 

ju en ny regering men ingen tycks känna förtro-

ende för den eftersom det är en premiärminister 

och hans regering som vi haft erfarenhet av flera 

gånger förut. Därför har vi inte mycket hopp om 

att det den här gången ska innebära något nytt 

och bra! Jag tror att allt bara är ett maktspel 

inom de olika politiska partierna. De håller fort-

farande på med att forma en regering och på så 

sätt dela makten mellan sig.  

Sad news. Sorry! 

Gräsroten (sep 21) 

Kolla gärna in våra filmer 

på www.vimeo.com: Sök på Nepals vänner! 

Där hittar du  

Bethesda – om ledarutbildning inom den ne-

palesiska kyrkan. 

Nepals vänners Webinarium 24 april 2021: 

Del 1 Direktor Raju Adhikari presenterar Asal 

Chhimekee. 

Del 2: Erik och Kristin Böhler berättar om sitt 

arbete vid Okhaldhunga Community Hospital 

Pedriatic Nursing Course - Pernilla Ardeby  

undervisar sjukvårdspersonal i Nepal om hur 

man bäst bemöter barn. 

Masinabayar - om en kyrka och dess arbete i 

en liten by i Nepal 
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http://www.vimeo.com/
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Nepals vänner bidrar till insatser av olika slag via lokala samarbetspartners. Förutom 

våra långsiktiga åtaganden, Skolprojektet och Spisprojektet, kan vi ge stöd vid akuta ka-

tastrofer som översvämningar, bränder och coronapandemin. Se hemsidan för mer info! 

Välkommen att vara med!  

     Swish 123 567 23 81 

     Bankgiro 122-4708  

     Plusgiro 656 442-1  
 

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.nepalsvanner.se/rapporter-spisprojektet 

Om du vill stå med på epost-listan, skriv till: info@nepalsvanner.se 
Vill du veta mer om vår förening, se vår webbsida: www.nepalsvanner.se  
Vi finns även på Facebook: https://sv-se.facebook.com/Nepalsvanner/ 

Redaktionen: 

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. 

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 Ne-

pal samt Sverige/Nepal-föreningen.  

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. 

Kontakta redaktionen: 
redaktionen@nepalsvanner.se 

Ange om du vill att ditt bidrag ska gå till ett särskilt ändamål. 

För stående överföring använd Bankkonto 9960 4206 5644 21  

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

4421, BIC: NDEASESS 

Var med och stöd Nepal genom Nepals vänner! 

Digitalt redaktionsmöte! 
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