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Vi er i gang med det fjerde året i Nepal! 

Det kjennes godt å være tilbake i 

Tansen etter sommerferie i Norge, og 

vi har forventninger til det siste året i 

Nepal. I skrivende stund er det regntid 

i Nepal, og det betyr travle tider på 

sykehuset med mye feber og diare-

sykdommer. 

 

Det store høydepunktet i sommer var 

at Tansen Mission Hospital fikk prisen 

for beste sykehus i Nepal; en årlig pris 

som deles ut av helsemagasinet 

«Swasthya Khabar Patrika.» Det er 

ikke nødvendigvis mest avansert 

behandling som legges til grunn for 

tildelingen siden det finnes sykehus i 

Nepal som kan gi langt mer avansert (og 

dyr) behandling enn Tansen Mission 

Hospital. Det var stor «pomp og stas» 

da sykehusdirektøren vår mottok prisen 

fra helseministeren i Nepal på 

direktesendt TV og fikk fortelle om 

visjonen for sykehuset, ikke minst 

mottoet til sykehuset;   

«WE SERVE. JESUS HEALS.» 

 

 
 

 

 

 



Det betyr mye å få en slik 

anerkjennelse; både for de utenlandske 

utsendingene til sykehuset men ikke 

minst for de hardt arbeidende lokalt 

ansatte. 

Sykehuset har 350 ansatte og kun 3 % 

utenlandsk arbeidskraft.  Sykehusets 

«helhetlige»  behandlingstilbud er 

bemerkelsesverdig i Nepal; blant annet 

har barneavdelingen et eget lekerom. 

Bildet over til høyre viser leketerapeut 

Deborah som spiller stigespill med et av 

de innlagte barna. Evelyn er også  

engasjert i denne tjenesten ved 

sykehuset.  

 

 

 

 

 

 
Markus og Marie er kommet godt i gang 

med høst-semesteret ved den 

internasjonale skolen på sykehuset. 

Evelyn har noen timer i uka hjemme-

/internettskole med barna med fokus 

på norskopplæring.  

 

De aller beste ønsker for høsten til 

dere alle, og takk for deres 

engasjement, forbønn og økonomiske 

støtte til tjenesten vår ved Tansen 

Mission Hospital.  

 

 

Beste hilsen familien Mollestad; 

Evelyn, Gunnar, Markus (6) og Marie (5). 

 

Blog: http://mollestad.blogspot.com 

E-mail: gunnarevelyn@gmail.com 

 

www.himalpartner.no 

 
(Alle bildene unntatt bildet av Marie er tatt av 

fotograf Ole Henrik Kalviknes) 
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