Tansen Times august 2011
Denne utgaven av Tansen Times skrives i vårt kjære fedreland.. (Gud signe vårt DYRE
fedreland....). Vi er på hjemmeopphold i perioden juni-21.aug og farter land og strand
rundt for å fortelle det gode budskapet om arbeidet som utføres i Nepal. Og det blir
også god tid til etterlengtet samvær med familie og venner. Bildet over er tatt på
familieleiren til Navigatørene på Birkeland der vi deltok for fjerde gang.
Livet i Tansen går sin gang uten vår tilstedeværelse. For tiden har regntiden satt inn
og varer til begynnelsen av oktober. Det er skjønt å slippe litt av denne svært fuktige
og klamme tiden. I fjor fikk vi med oss hele regntiden, og vi kan helt sikkert si --kors
på halsen og hånden på hjertet— Ikke kom til Tansen i monsuntiden!
2 år er allerede gått av vår tid i Nepal, og det kan være et godt tidspunkt for
evaluering og refleksjon. Helsemisjon oppleves meningsfullt. Hverdagen på sykehuset
er med å gi mennesker nytt liv, både fysisk og åndelig. Sykehuset er nærmest
bærekraftig med «bare» 3 % utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er det en utfordring
å få rekruttert leger fra Nepal til stillingene. Byene trekker med høyere lønninger.
Å bo utenfor Norges grenser oppleves til tider krevende. Selv etter 2 år i Asia, er
det mentalt stressende for oss å leve så tett inntil nøden og kulturforskjellene.
Arbeidsuken er også lange på sykehuset, opp til 10 timer daglig og ikke helgefri.
(Lørdag er fridag, søndag vanlig arbeidsdag). Derfor blir det lite tid for Gunnar å ta del i
ansvaret i hjemmet. Det er nok denne «jobb/hjemme-asymmetrien» som sliter mest
på oss. Vi håper å se en endring utover høsten ang denne problemstillingen.

Livet i Tansen er aldri kjedelig! Gunnar var spesielt stolt da han ble tatt ut på fotballlaget til Tansen Mission Hospital som eneste utlending og eneste 40-åring!

På bildet over til venstre er Evelyn i gang med Jesus-fortelling på flanellografen i
småbarns-gruppen for barn under skolealder som møtes 2 ganger i uka. På bildet i
midten er Markus med medelever siste skoleåret på den internasjonale skolen ved
sykehuset. Dette skoleåret har medelevene kommet fra Sverige, USA, Sør-Korea,
England og Australia. Til høsten blir det bare 4 elever mens Marie starter skolen
våren 2012.
Vi er glade for god helse og for muligheten til å bo i Nepal. Takk for dere som støtter
arbeidet økonomisk, dere som ber for oss og til alle dere som sender oss en tanke i ny
og ne.
EN GOD SEN-SOMMER MED GUDS FRED ØNSKER VI DERE!
Beste hilsen familien Mollestad;
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