
 

 

Tansen times mai 2013 
 

Den siste helgevakten på Tansen Mission Hospital.... etter 3,5 år i tjeneste ved sykehuset. Tiden i 

Nepal er i ferd med å ta slutt. Flybillett til Norge er datert 1.mai. De blå tønnene holder på å bli 

pakket for å sendes til Norge; Bøker, leker, klær, foto.... 

Minner fra en begivenhetsrik tid......De fleste minner lar seg ikke pakke i tønner, men gjemmes i 

vårt indre.. 

 

Visitten på medisinsk avdeling er ferdig; Som vanlig dominerer sykdommene KOLS, hjertesvikt, 

lungebetennelse og hjerneslag. Men jammen tror jeg ikke at jeg fikk se min første pasient med 

infeksjonssykdommen brucellosis; en 16 år gammel sengeliggende gutt med sterke lavtsittende 

ryggsmerter og feber i flere uker. 

 

Siste vakten....Måtte det gå bra... Vår Herre hører min bønn; Ingen trafikkulykker denne vakten 

heldigvis! Forrige vakt ankom 12 pasienter fra en buss som hadde kjørt utfor et stup! Bussen var 

full-lastet med bryllupsgjester. Brud og brudgom var heldige og overlevde! 

 

Jeg drar hjem på ettermiddagen. Evelyn er i ferd med å avslutte et medvandrerforhold;  

Regelmessige samtaler og bibellesning med Rita, en av de unge voksne i nepali-kirken. Markus og 

Marie er travelt opptatt med å memorere bibelvers på engelsk som skal framføres på neste 

gudstjeneste på gjestehuset. Salme 23 er på agendaen! ..Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.. 

 

 



 

Kvelden kommer, og min nepali-assistentlege ringer fra fødeavdelingen! Hjelp! Vanskelig fødsel på 

siste vakten! Jeg skynder meg avgårde; Førstegangsfødende der fødselen har stoppet opp. Men hun 

har fortsatt kontraksjoner! Jeg ser hodet til babyen; Ja, vi kan forsøke vakumforløsning. Det går bra; 

Babyen kommer seg ut. En frisk jentebaby på over 3 kg ser dagens lys for første gang på Tansen 

Mission Hospital. Natten går bra uten at jeg blir vekket. Andreas sover også godt. Evelyn er glad for 

å ha fått en sønn med et godt sovehjerte og god vektoppgang i denne travle overgangsfasen. 

 

Om morgenen legger jeg legefrakken til vask for siste gang. Hushjelpen vår kommer og lager 

nepali-te til ekteparet Mollestad som kan sette seg ned i ro og mak og reflektere over de siste 

(nesten) 4 årene i Nepal. Til tider har det vært krevende hverdager, men aldri om vi ville ha byttet 

dem bort! 

 

 
Nå bosetter vi oss i Kristiansand, 25 km fra Gunnars hjemsted. Gunnar blir fastlege i 

nabokommunen Vennesla. Evelyn sier hun har fått «verdens beste jobb» å komme hjem til i Norge; 

Være hjemme det første året sammen med Andreas. Markus begynner i 2.klasse på Fagerholt skole 

allerede i midten av mai, Marie begynner i 1.klasse til høsten. 

 

TAKK for omsorg, omtanke, forbønn og økonomisk støtte under tjenesten vår ved Tansen 

Mission Hospital.  Uten deres hjelp ville ikke denne tjenesten ha vært mulig! 

 

Evelyn, Gunnar, Markus, Marie og Andreas Mollestad 
 

Ny adr: Eidshaven 42, 4634 Kristiansand 

E-post: gunnarevelyn@gmail.com 
Tel: (E) 48264483 & (G) 90821405 

Web: www.mollestadeika.no / http://mollestad.blogspot.com 
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