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Vi skal feire vår tredje jul i Nepal, og det er med forventning og glede vi ser fram til
å minnes Jesu fødsel igjen. Barna er henrykt over adventskalenderen med sjokolade
som åpnes om morgenen.
Vi er takknemlige for enda et år med god helse, mange opplevelser og å få være med i
en meningsfull tjeneste ved Tansen Mission Hospital.
Sykehuset har hatt enda et travelt år bak seg, det nest mest travle noensinne: Noen
statistiske data fra året; 80 000 pasientbesøk på poliklinikken, 11 000 innleggelser,
1800 fødsler derav 360 keisersnitt. Nepal er et av få land i verden med nye tilfeller
av spedalskhet, og 17 nye pasienter fikk behandling i år. Et av mange høydepunkt i år
må være at 5 år gamle Raja på mirakuløst vis kom fram i tide til sykehuset etter å ha
blitt bitt av en av verdens giftigste slanger(kreit). Et kvarter etter ankomst til
akutten, sluttet han å puste, og vi fikk lagt ham på respirator. 20 dager senere reiste
han hjem i god form. Les hele historien på bloggen vår.
Evelyn har et allsidig år bak seg og har hatt nok å henge fingrene i; Morsmåls-

undervisning for Markus, «hjemmeskole» for Marie, playgroup for barna under
skolealder, regelmessig deltaker på engelskspråklig gudstjeneste i Tansen church og
medhjelper på sosial service avdelingen på sykehuset.
Livet i Tansen er mangfoldig, og det er mange høydepunkt i løpet av uka; Hver onsdag
ettermiddag spiller vi bandy på tennisbanen ved sykehuset, og slik blir vi kvitt all
overflødig aggresjon projisert inn i en bandykølle som får hard medfart. Av andre
regelmessige «utskeielser» kan vi nevne den ukentlige kaffekoppen til 3 kr på
fredager på byens beste uterestaurant. På lørdager er det Nepali-gudstjeneste som
vi prøver å få med oss (om vi da ikke har forsovet oss med vilje), og annenhver lørdag
er det gudstjeneste på gjestehuset i Tansen.
Markus er en oppvakt elev på den internasjonale skolen ved sykehuset og liker godt
matematikk og dinosaurer. I likhet med sin far er han ikke så begavet i forming eller
«form og farge» som faget het den gang Gunnar var elev ved Møglestu videregående,
og formingslæreren ble fortvilet da Gunnar brukte det dyre akvarell-papiret til å
blande maling på!
Marie er et B-menneske som holder det gående til langt på kvelden, maler neglene
røde og sjarmerer nepalere med sin lange lyse lugg.
Vi er takknemlige for alle besøk vi har hatt i løpet av året, økonomisk støtte, brev og
e-post, gaver, omtanke og forbønn. Vi takker spesielt også for økonomisk støtte til
barmhjertighetsfondet ved sykehuset.
Vi sender de beste advents- og julehilsener fra Tansen fra oss 4 i familien
Mollestad; Evelyn, Gunnar, Markus (6 år) og Marie (4,5 år).
Hjemmeside: www.mollestadeika.no
Blogg:
http://mollestad.blogspot.com
E-mail:
gunnarevelyn@gmail.com
Gavekonto Himalpartner (prosjekt helse og fattigdom): 3000.15.47107

«Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen. Ånden og bruden
sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal
komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.» (Joh Åpenbaring 22.16-17)

