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Tansen har pyntet seg til julefeiringen; røde og hvite julestjerner i full blomst, blå 

himmel og snøkledde Himalaya-fjell i strålende lav kveldssol. Ellers er det svært lite 

som minner oss om at det snart er jul i et land der hinduismen og buddhismen er de 

største religionene. Men vi tar vare på tradisjonene. Julekrybben er satt frem, 

juletreet pyntet, Prøysen leses og synges, og vi har bakt pepperkaker.  

 

Året 2012 har vært det beste så langt siden vi kom til Nepal i 2009; Gode vennskap 

med nepalere har blitt enda dypere og språket glir lettere. Evelyn har en meningsfull 

tjeneste ved sosialavdelingen på sykehuset og i møte med enkeltmennesker. Gunnars 

legejobb er daglig utfordrende, givende og krevende. Barna stortrives ved den 

internasjonale skolen ved sykehuset og snakker nå engelsk med bedre aksent enn 

foreldrene.  
(Det skal jo ikke så mye til! Skal si det er vanskelig å kvitte seg med en sterk norsk aksent. Mamma, 
det heter ikke «elef’ant.» Det heter «'elifænt!») 

 

Et stort høydepunkt dette året var fjellturer i Himalaya; Evelyn fikk luftet sin 

svigermor opp til Poon Hill (3210 moh) sammen med  Gunnars to søstre.  
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Gunnar tok med seg to kamerater til Thurung-La (5416 moh) på nordsiden av Himalaya 

på grensen mot Tibet. Markus og Marie fikk også sin «trekking» debut denne høsten i 

et aldeles nydelig Himalaya med tindrende klare fjell og strålende sol (se bildet over). 

Nepal er et vakkert land! Vi blir visst aldri lei av å la blikket hvile på snøfjellene. 

 

Et annet høydepunkt er den fantastiske gleden over å ønske enda et nytt barn 

velkommen inn i familien. Terminen er i feb 2013, og vi har allerede begynt å 

forberede jordmødrene ved Tansen Mission Hospital at det kan bli en STOR baby!  

 

Vi skal feire vår fjerde jul i Nepal og skal igjen minnes Gud som gjestet sitt folk.  

Gud gjester stadig Tansen Mission Hospital, og gir mennesker nytt liv, både fysisk 

og åndelig. Forleden uke tok en sykepleier på barneavdelingen meg med inn til en 

svært syk baby med lungebetennelse. Hun var bare en uke gammel, lå på mammas fang, 

medtatt og sløv. Pappaen satt på sengekanten ved siden av. Vi fortalte at babyens 

tilstand var svært kritisk, men vi skal gjøre vårt beste. Vi spurte om vi kunne be for 

babyen, og foreldrene ville gjerne det. Roen senket seg i rommet, det var helt stille. 

Til og med de andre livlige babyene, som vanligvis gir god lyd fra seg, var helt tause. 

Jeg ser mammaens ansikt. En tåre drypper fra øyekroken ned på datteren hennes.....    

Et hellig øyeblikk..   Gud gjester sitt folk....    5 dager senere var babyen frisk og 

kunne reise hjem sammen med to lykkelige foreldre. 

 

Til sommeren ender vår tjeneste ved Tansen Mission Hospital, og vi vender nesen mot 

Sørlandet, nærmere bestemt Kristiansand. Vi har kjøpt et nybygd rekkehus og gleder 

oss til å komme nærmere familie og venner i Norge. Vi er spente på hva det neste 

kapitlet i livet vårt vil bringe, især med tanke på jobb, nytt nabolag og ny skole. 

 

TAKK for forbønn,besøk,omtanke og økonomisk støtte i året som har gått. Dere 

er viktige støttespillere. Alt godt ønskes for julen og det nye året!  

 

       
 
Julehilsen fra familien Mollestad; Evelyn, Gunnar, Markus (7) og Marie (5). 
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