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Aller først må vi introdusere navnet på nyhetsbrevet vårt som enstemming ble
valgt til Tansen Times. Lenger øst i Nepal utkommer det eminente nyhetsbrevet
Okhaladunga Times (utgies av Erik og Kristin Bøhler) som gav oss inspirasjon
til navnevalget. Det nye året venter på oss, og det innebærer flytting fra
metropolen Kathmandu til landsbyliv i Tansen. Snart er det slutt med kaffe latte
eller byens beste pizza på Road House Cafe. Nå blir det dal bhat (nasjonalrett i
Nepal) og te for alle pengene. Alle nepalere spiser denne ris/grønnsaker/(kjøtt)retten opptil 3 ganger om dagen.
Høsten har stort sett bestått av å lære seg mest mulig av nepali på kortest mulig
tid. Vi har vel hatt omlag 200 privattimer hver med våre glimrende nepali
lærere. Lærerne må være verdens mest tålmodige mennesker for det kan ikke
være så spennende å høre på oss som forteller stotrende for n-te gang om hva vi
spiste til frokost, om vi gikk eller syklet til skolen, om barna er i barnehagen
eller ikke, om det er hage foran eller bak huset og om det er et hus til høyre
eller til venstre foran huset...... for ikke snakke om drill og bøyning av verb!
Vel, høsten er i hvert fall over, og vi er takknemlige over god helse hos oss alle.
Barna har ikke vært syke i det hele tatt til tross for at de har vært i barnehage 5
dager i uka. Eneste tegn til sykdom i familien har vært da Evelyn i godt selskap
kastet seg over en etterlengtet grønn salat.....Ja, helt riktig- en dag senere de
klassiske symptomene. Det gikk heldigvis ikke så ille som forrige gang Evelyn
var i Nepal, i 1997. Da fikk hun amøbeinfeksjon og mistet 10 kg.
Et av høydepunktene i høst er bekjentskapet med familien Rajendra og Usha .Vi
er blitt invitert hjem til deres lille sokkelleilighet for å spise byens beste dal bhat
(i flg ektemannen om sin kones kokkeegenskaper). Som 11-åring fikk Usha
høre Jesu-navnet for første gang mens hun sniklyttet til en lovsangssamling på
Tansen Mission Hospital. En liten spire til kristen tro ble sådd.

Etterhvert begynte hun å gå i kirken i Tansen, men hun møtte stor motstand fra
egen familie. Da hun ble døpt som 15-åring, kledde hun seg i skoleuniform i
håp om at foreldrene hennes skulle tro hun var på skolen. Hjemme leste hun
Bibelen i skjul under dyna. Som 18-åring møtte hun Rajendra, søt musikk
oppstod, ekteskap, og snart ble to sønner født. I en drøm så hun seg selv dele ut
mat til flere barn. Det ble starten til at de tok til seg 4 nye gutter som ellers
trolig ville ha blitt opplært til å bli maoistiske barnesoldater. Les hele den
gripende historien i tidsskriftet Tibetaneren nr 6-09 som du finner på
www.tibetmisjonen.no

Vi drar til Tansen 18.jan. Det blir helt sikkert både lærerikt og krevende å ta del
i arbeidet ved Tansen Mission Hospital.
Vi er takknemlige for forbønn og takker for stor giverglede og engasjement fra
dere hjemme i Norge. Les mer: http://mollestad.blogspot.com

