Nyhetsbrev fra familien Mollestad
Det er 2 mnd siden vi ankom hovedstaden Kathmandu i Nepal. Som forventet var det
et stort kultursjokk; varmen, larmen, fattigdommen, kyr i gatene, apekatter løpende
omkring, nye lukter, uforståelig språk, strømsparing....
Men man venner seg til det meste, og nå har vi kommet godt i gang med hverdagslivet
i Nepal. Barna går i engelsk-språklig barnehage, og vi voksne går på språkkurs i nepali
5 dager i uka. Markus og Marie øver iherdig på engelsken ved å telle trappetrinn på
engelsk når de går opp og ned trappene i leiligheten, og vi gjør det samme på nepali.....

Vi er blitt tatt vel imot av United Mission to Nepal (UMN) som er den lokale
organisasjonen som vi skal jobbe for i Nepal. UMN har vært virksom i Nepal helt
siden 1954 og er en profesjonell kristen bistandsorganisasjon med mangfoldige
virksomheter; helse, utdanning, vannkraft, menneskerettigheter, fred- og
forsoningsarbeid. UMN er høyt verdsatt i Nepal, og det merket vi da vi ankom
flyplassen i Kathmandu. Vi fortalte vi skulle jobbe med UMN, og da ble vi på ekte
diplomatvis geleidet forbi den lange køen!
Innimellom puggingen av nepali gloser, verb i nåtid og fortid, deltar vi regelmessig på
gudstjeneste i KICC (Kathmandu International Christian Congregation) og bibelbønnegruppe hver 2.uke sammen med andre nordmenn i byen.
TAKK for:

BØNN for:

- En god hverdag i Nepal

- Fortsatt god helse

- Barnas trivsel i et nytt miljø

- Språkstudiene

- God helse

- Politisk stabilitet i landet

Det er eksotisk å vandre omkring i Kathmandu blant templer, gudebilder, kyr og
apekatter. Det er vikeplikt for ku i Kathmandu og også hundene blir tilbedt på
spesielle dager. Selv om sekulariseringen er fremtredende, slik vi kjenner til fra
vesten, er den hinduistiske tro og filosofi grunnsteinen i samfunnet.
Her er det verken kirkeklokker eller bønnerop fra minareter som maner folket til
gudstilbedelse; det er bjelleklang kl 05 hver morgen fra hustempler og terrasser.
Trofast og grytidlig hver morgen høres lyden av bjellene for å vekke gudene slik at de
hører bønnene. De første morgener trodde jeg faktisk jeg hadde fått øresus, men så
var det heldigvis bare bjelleklang....
Det er lite kirkeklokker å høre mellom bjelleklangen, men man regner med at det er
minst 600 000 kristne (kilde UMN, noen anslag sier nesten en million) i landet som har nesten 30
millioner innbyggere.

Vi trives her i Kathmandu, men vi ser også fram til å komme ut på landet. I midten av
oktober reiser vi på besøk til Tansen, og i januar 2010 flytter vi dit for å etablere et
nytt hjem og ta del i arbeidet på Tansen Mission Hospital.
Vi takker for omtanke, mailkontakt, forbønn og økonomisk støtte. Vi får lønn av
Tibetmisjonen, og vi takker dere som er blitt givere til arbeidet i Nepal! Nye givere
ønskes velkommen! For mer info om Tibetmisjonen, se www.tibetmisjonen.no
Ta gjerne en tur innom bloggen vår http://mollestad.blogspot.com/ Bloggen
oppdateres regelmessig med bilder og refleksjoner om livet og tjenesten i Nepal.
Beste hilsen fra Evelyn, Gunnar, Markus og Marie i Kathmandu, Nepal.
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