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Kjære familie, venner, forbedere og givere. Takk for omtanke og besøk i
året som har gått. Vi har snart bodd et helt år i Tansen og har overlevd den
første monsuntiden. Selv om vi har flere års erfaring med regnet på
Vestlandet og i Bergen, ble vi jublende glade da de siste regnværsskyene
forlot Himalaya og fjellene viste seg fram i strålende prakt. Bildet over er
tatt i Pokhara og viser nydelig utsyn over Annapurna-fjellene på 8100 moh
Livet i Tansen kan noen ganger fortone seg som om å være besøkende på
et levende museum. Eller kanskje en bedre benevnelse ville være «inn-påtunet-aktivitet /gårdsturisme. Utenfor huset vårt sees gjetere som passer på
sine geiter, høns som vandrer fritt og kyr som kommer i flokk fra beite. I
nabolandsbyen er det fortsatt oksen som trekker plogen . Utenfor sitter
gamlemor og observerer livet, mennene spiller kort og barna løper
smilende omkring og sier «namaste» til passerende utlendinger. Solen
skinner, og en lun vind gjør klimaet i Tansen til det beste i Nepal. Men bak
den tilsynelatende bonderomatikken skjuler det seg en hard virkelighet.
I Nepal sulter over 10 % (3 millioner) av befolkningen.. 4,5 millioner
kvinner kan ikke skrive eller lese. Sykdommer som for lengst er borte fra
vesten, finnes fortsatt i landet; blant annet kolera og spedalskhet.
Helsefasiliteter mangler, bare 1000 offentlige leger skal betjene en
befolkning på 30 millioner. Det finnes ingen alderspensjon, sykelønn,
arbeidsledighetstrygd, frikort, svangerskapspenger eller kontantstøtte.
Livet for mange nepalere er slett ingen dans på roser, men vi håper at det
utviklingsarbeidet som drives gjennom United Mission to Nepal, skal gjøre
livet lettere å leve for flere nepalere; Konkretisert gjennom vår tjeneste ved
Tansen Mission Hospital.

Markus begynte i høst på den engelsk-språklige internasjonale skolen i
Tansen med 8 elever. Han trives godt, og om ikke lenge er han nok flinkere
i engelsk enn foreldrene er i nepali. Marie er fortsatt hjemme sammen med
Evelyn. Rita, vår gode barnepasser det siste året, flyttet dessverre fra
Tansen. Evelyn hadde nettopp begynt med regelmessig tjeneste på
barneavdelingen, men må nå ta en pause inntil ny barnepasser er trygt på
plass. Gunnar jobber allsidig med både nyfødte, fødende og er ofte å se i
akuttmottaket. En viktig del av jobben er veiledning og undervisning av
yngre leger. I monsuntiden var det travle tider og all time high angående
antall pasienter. Det var en slitsom tid med opp mot 60 timers arbeidsuke,
ikke en ønskesituasjon.
Såfremt tiden og vaktplanen strekker til, er vi tilstede på lørdager i Tansen
Church. Dette er den tredje eldste kirken som ble etablert i Nepal! Det er
en levende kirke som drives uten utlendingers ledelse men som gode
støttespillere, ikke minst i kollektkurven!
Følg oss på bloggen: http://mollestad.blogspot.com.
Tips til alternative julegaver: www.himalpartner.no

Med de beste ønsker for julen og Guds fred ønskes for det nye året.
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