
Familien Mollestad til

NEPAL

Helsemisjonstjeneste i Nepal 
- utsendt av Tibetmisjonen 

i samarbeid med Navigatørene og Birkenes menighet



Hvem er vi?

Evelyn (f. 1974) fra Kolbotn, sykepleier/helsesøster, jobb erfaring fra 
Kirkenes sykehus og Barneklinikken på Haukeland  
Universitetssjukehus.
Gunnar (f. 1971) fra Birkenes, lege, jobb erfaring fra Kirkenes sykehus, 
Bergen legevakt og Haukeland, lunge/medisinsk avd.
Markus (f. 2005) og 
Marie (f. 2007) - våre to skatter.

Kirkelig bakgrunn
Røtter i Den Norske Kirke. I studietiden aktive i Navigatørene. Etter 
studiene bodde vi 3 år i Kirkenes der vi var engasjert i sjømannskirke 
og humanitært arbeid i Russland. Fra 2002-06 har vi hatt deltidsstill-
inger som studentmedarbeidere for Navigatørene i Bergen. Nå er vi 
aktive i Bergen Frikirke. 

Helsemisjon
Vi ønsker å bidra der nøden er stor og antall kristne er få. Det har 
lenge vært et ønske for oss å jobbe med yrkene våre i et utviklingsland. 
Som familie ser vi frem til å leve i en annen kultur for en periode samti-
dig som vi er bevisst på de utfordringene det kan gi oss.

Etter språkstudier i hovedstaden Kathmandu vil vi bo i Tansen, en 
by 250 km vest for Kathmandu. Her har Tibetmisjonen et mangeårig 
samarbeid med Tansen Mission Hospital. Gunnar vil ha sitt daglige 
virke på medisinsk avdeling, og Evelyn ønsker etterhvert å bidra innen 
helsefremmende og forebyggende arbeid. Som familie ønsker vi å ta 
del i lokalmiljøet og knytte kontakter med mennesker der vi bor.



Utreise
Bistandskurs mai 09. Planlagt utreise august 2009.

Økonomi
Vi får ingen lønn for å jobbe på Tansen sykehus. Tibetmisjonen betaler 
vår lønn og er avhengig av givere for å drive sin virksomhet. Det er 
med ydmykhet og spenning vi utfordrer til givertjeneste til Tibetmis-
jonen. Gaver til Tibetmisjonen er fradragsberettiget på selvangivelsen. 

Informasjon/forbønn
Birkenes menighet og Navigatørene vil støtte oss i bønn. For deg som 
ber er vi takknemlige for forbønn både i forberedelsesfasen og i Nepal. 
Vi vil med jevne mellomrom sende ut nyhetsbrev. Gi beskjed til oss 
eller Tibetmisjonen om DU ønsker å motta nyhetsbrev/bønnebrev og 
om DU ønsker å være giver. 

Kontakt 
Mail: admleder@tibetmisjonen.no
Hjemmeside: www.tibetmisjonen.no

Mail: mollestadeika@online.no
Hjemmeside: www.mollestadeika.net eller
  www.freewebs.com/mollestadeika

Tlf: Evelyn og Gunnar Mollestad, 90821405/48264483

Tibetmisjonens gavekonto: 3000 15 47107



Fakta om Nepal
Fjellandet grenser til Kina og India og er kjent for vill og vakker natur. 
Ti av verdens 16 høyeste fjell ligger her; verdens høyeste Mt. Ever-
est (8848 moh). Landet er blant verdens fattigste, og sykdommer som 
lepra (spedalskhet) finnes her. Folket er kjent for å være vennlige og 
åpenhjertige.

Befolkning:   27 millioner 
Størrelse:   1/3 av Norge
Religion:   85 % Hinduisme, 5% Buddhisme, 3% Islam
Levealder:   Gj.snitt 58 år
Styreform:   Republikk
Språk:    Nepali (indo-europeisk språkgruppe) som slett  
   ikke ser så vrient ut......

Næring:   80 % livnærer seg på jordbruk, ellers industri og  
   turisme.
Nasjonalt motto:  «Mor og fedreland er mer verdt enn  
   himmelriket.»

«Ja, med glede skal dere dra ut og føres lykkelig fram. 
Fjellene og haugene skal møte dere med jubelrop..Isteden-
for tornekratt skal det vokse sypresser, og myrter isteden-
for nesler. Det skal skje til ære for Herren, et evig tegn som 

aldri slettes ut.» (Jesaja 55.12-13)


