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Da er jeg endelig i Okaldhunga. Det var 
litt av en reise! Til vanlig tar reisen rundt 7 
timer fra Kathmandu. Vi brukte 12 timer! 
Denne uken er det Dashain, en av de 
største hinduhøytidene. Det betyr blant 
annet at alle reiser hjem til sine familier, 
og da tømmes byene, da de fleste har 
sine familier ute på bygdene. I løpet av 
disse dagene tømmes nesten hele 
Kathmandu-dalen på omtrent 5 millioner 
innbyggere. Vi kjørte først ringveien som 
går rundt byen, en vei som har sånn 3-5 
filer hver vei (alt er litt relativt her). I 
kilometer etter kilometer var filene til 
høyre opptatt med busser, eller rettere 
sagt kjøretøy på fire hjul som frakter mer 
enn 5 personer. Et salig kaos uten like. I 
løpet av turen til Okalhunga skal det også 
nevnes at en trafikkulykke forårsaket en 7 
kilometer lang kø, en havarert bil måtte 
taues ut av veibanen, en med akselbrudd 
ble etterlatt langs veibanen og vannbøfler, 
geiter og høner var ikke alltid like villige til 
å dele veibanen med oss harde 
trafikanter. 

***
I dag var første dag på jobb. En jente på 6 
år med underarmsbrudd og en eldre, litt 
tørst mann med kneskålbrudd, gjorde at 
jeg kom meg på operasjonsstuen allerede 
første dag. 

En av de jeg har møtt her er Tuk. Han er 
sykehusdirektør. Ingen skulle tro at han 
skulle ende opp som det. Han kommer fra 
nederste kaste og det er bare lykkelige 

omstendigheter som gjorde at han var 
den første fra sin klan som fikk lære seg å 
skrive og lese. Han går rundt på 
sykehusets areal til alle døgnets tider og 
passer på at alt går riktig for seg. I dag 
hadde vi tekniske problemer med 
vannforsyningene. Sykehusdirektør Tuk 
er mannen som også fikser slike ting. Det 
er litt mindre forhold her enn hjemme.

***
Nå tennes tusen (bønnejul)-lys. Her er det 
Dashain, hinduens store høytid. Høytiden 
feires i ti dager, der de to siste dagene er 
de viktigste. Her er det ofring av dyr og 
penger som gjelder, og her dukker det 
opp enn liten kuriositet. Det er er f.eks. 
best å ofre fine og nye pengesedler, 
derfor dukker det opp selgere av disse 
som sitter rundt på små krakker med helt 
nystrøkne og nye rupisedler for salg.

***
Gjestfriheten i Nepal er stor. I dag var vi 
på besøk hos Lila Maya. Hun har opplevd 
mye tragisk i sitt liv. Hun ble kristen, noe 
som førte til at hun ble kastet ut av 
ektemannen sin og gjort husløs. Hun fikk i 
tillegg beskjed om at hun var forvist og 
landløs. En stund fikk hun lov til å bo hos 

noen venner, og hun levde en god stund 
et omflakkende liv. Nå har hun endelig 
fått tildelt en liten flekk med land og er i 
gang med å bygge seg et lite steinhus 
sammen med sønnen sin. Hun inviterte 
oss hjem til kake i sitt halvferdige hus. 
Hun smilte og var meget fornøyd med 
besøket. Og ikke tro at du får lov til å gi 
huseieren noen form for gave. Det vil de 
ikke ha noe av. Selv tar de av de 
reservene de har for å dele med dem 
som kommer på besøk. For en start på 
oppholdet her i Okaldhunga. Jeg er 
veldig takknemlig for alt jeg får oppleve.

Torsdagsklubben på Strand 
har i høst fått på plass 

gelender på bestyrerboligen

Noen inntrykk 
fra Nepal 

Fra Okalhunga sykehus.  
Lars Hübscle ytterst til venstre.

Lila Maya og 
steinhytta hun nå 

bygger og innreder 
sammen med 

sønnen.

Lars Hübschle er seksjonsoverlege ved 
Drammen sykehus. I oktober og 
november jobber han  6 uker ved 
Normisjons sykehus i Okaldhunga, der 
han skal arbeide som ortoped med 
spesielt fokus på spesielle brudd, 
feilgrodde brudd og infeksjoner i bein. 
Lars og familien er aktive i Norkirken 
Drammen, der han også er styreleder. 
Bilder og tekst er hentet fra Lars sin 
facebookside. Gjengitt med tillatelse.

Julefest på Strand 
fredag 7. desember kl.18.30 

Frivillige medarbeidere, ansatte og 
styreledere er også i år invitert til 
Julefest. Program og invitasjon 
kommer senere. Det legges opp til en 
fest som fanger alle generasjoner. 
Sett av datoen!

Regionlederen har 
ferie i november 

Svein-Tony Gårdsø vil ha ferie i 
perioden 26. oktober - 26. november. 
Spørsmål og henvendelser kan tas 
med øvrige ansatte. Kontaktinfo til alle 
ansatte finnes  på www.normisjon.no/
vebu


Foreningsgave 
Det vil fra regionens side bli sendt ut en 
oppfordring til en god høst/-julegave til 
regionen. Alle foreninger vil i november få 
brev om dette. Vi gjør det med stor 
frimodighet da vi har tro på Normisjon, 
Acta og Strand og det arbeidet vi er i 
gang med regionalt i vår region. 
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Søndag 6.april 1919 ble 
Indremisjonsselskapet - Vestfold krets 
dannet. Det var nøyaktig 30 år etter at 
Indremisjonsselskapet Drammen krets 
(senere Buskerud krets) var dannet. 
Motivasjonen for at foreningene gikk 
sammen og dannet kretser var blant annet 
tanken om at vi kan få til mer ved å stå 
sammen. Og de gamle kretsene fikk til 
mye - fordi små og store foreninger valgte 
å stå sammen. 


Tidlig begynte man i de to kretsene å 
drøfte hvordan man bedre kunne nå barn 
og ungdom med evangeliet. Leirarbeid ble 
tidlig pekt på som en god måte å nå barn 
og ungdom, men det tok en god del år før 
leirarbeidet var en realitet.


«Været så helt trøstesløst ut med regn 
dag etter dag, men da guttene kom til 
Strand utenfor Sandefjord tirsdag 25. juli, 
var det strålende sol, og fint vær hadde vi 
fem av de seks dagene vi var

der.» (Samhold, Buskerud krets sitt 
meldingsblad i 1939.)


Gutteleiren, som det refereres til over, var 
starten på leirepoken både i Buskerud og 
Vestfold. På denne leiren var det 12 gutter 
fra Buskerud og 46 fra Vestfold. Avstand 
(den gang som nå) ble nevnt som en 
årsak til at det var så få fra Buskerud på 
denne leiren. I Samhold nevnes også en 

annen årsak: «Mange hadde nok vært ute 
på andre kanter tidligere, og slåtten holdt 
på mange steder.»


Neste år er det altså 130 år siden 
etableringen av Buskerud krets, 100 år 
siden etableringen av Vestfold krets og 80 
år siden leirarbeidet startet i de to 
kretsene. 


Kan vi hente lærdom og inspirasjon fra 
regionens historie? Selvfølgelig!


Regionstyret er opptatt av å bygge en 
organisasjon og et arbeid i vår region der 
barne - og ungdomsarbeidet styrkes. Skal 
vi lykkes med det må vi stå sammen. Vår 
region har over 100 små og store 
fellesskap i Normisjon og i Acta. Sammen 
kan vi få til mye. Skal vi lykkes må vi 
komme nærmere hverandre. På den 
måten kan vi inspirere og lære av 
hverandre. 


Fra 27. januar - 25. juli neste år (180 
dager) vil både Strandstyret, regionstyret 
og Actastyret lansere noen av sine 
konkrete planer for regionens videre 
arbeid. Det legges også opp til flere 
markeringer underveis i denne perioden, 
både regionalt og lokalt. Vi ønsker at 
jubileumsåret skal peke fremover, og 
inspirere oss til å komme nærmere 
hverandre som region og som fellesskap. 
Årsmøte i 2019 vil også markere starten 
på en bønneperiode i vår region. Her vil ny 
bønnebok for regionens arbeid bli lansert. 
Mer konkret informasjon om «180 dager» 
sendes foreningene før nyttår.


Svein-Tony Gårdsø 

• Regionstyret har vedtatt å sette i 
gang oppussing av kjøkkenet og 
spisesalen på Strand. Det er i første 
omgang satt av kr. 500.000,- til 
dette. Hvis økonomien tillater det 
frem mot nyttår vil rammen økes til 
kr.650.000,- Dette er første trinn i en 
større oppussing/ oppgradering av 
nåværende bygningsmasse.


• Landsstyret har innkalt til Rådsmøte 
23. november. Regionstyret kan 
stille med to, og disse blir Gjermund 
S. Myrvang og Ole Jørgen Storli, 
med Mary Anette Skaaheim som 
vara. Regionleder og Actaleder vil 
også være med på Rådsmøte. 
Landsstyret har innkalt til rådsmøte 
med bakgrunn i den økonomiske 
situasjonen til Normisjon sentralt og 
internasjonalt. Norkirkene i VeBu er 
også bedt om å stille med inntil to 
representanter hver.


• Komitéen for Markedsdagene på 
Strand har bestemt at det blir én 
markedsdag neste år og at denne 
flyttes fra høsten til lørdag 4. mai. 


• Siste søndag i oktober var det 
innbrudd på Strand. Det var ikke 
mye som ble ødelagt eller stjålet, 
men tyven/e har tatt hovednøkkel til 
leirstedet, noe som medfører at det 
må skiftes ut låser alle hoveddører. 
Det er pr. nå usikkert om 
forsikringsselskapet dekker hele 
denne kostnaden.


• 100 personer benyttet seg av 
tilbudet om Søndagsbuffet på 
Strand siste søndag i oktober. Det 
blir ny Søndagsbuffet 25. november. 
Neste år legges det opp til 6-8 
Søndagsbuffeter.


• Ønsker du å støtte regionens 
arbeid? Benytt kontonummer: 

3000 14 71550 eller       
Vipps: 11413 

180 DAGER 
-nærmere-

Fra å utføre til å utruste 
Region VeBu er i god driv, og vi i styret er opptatt av stake ut 
kursen for arbeidet videre i vår region. Det er oppløftende å se alt 
vi får til ved å stå sammen som troende, nå sist ved 
Markedsdagene på Strand og Loppemarkedet på Gjennestad. Når 
vi først er inne på lopper og gjenbruk kan det også nevnes at det 
er over 60 frivillige i de to Galleri Normisjons-butikkene som drives 
henholdsvis på Ål og i Drammen. Imponerende! 

Å stå sammen er noe vi virkelig er nødt til å gjøre fremover, både i 
bønn og i frivillighet. Som mange har fått med seg sliter Normisjon 
sentralt med et stort underskudd. Dette er utfordrende for 

organisasjonen, ikke minst i forhold til det internasjonale arbeidet. 
Vi håper og ber om at man finner gode veier ut av dette uføre.  

Vi i Normisjon VeBu har bak oss noen krevende økonomiske år, mye tyder på at 2018 
også blir det. For 2019 har vi god tro på at ting vil endres, ikke minst fordi prognosene for 
Strand peker i rett retning - og fordi vi nå har bemanning i alle de tre avdelingene 
(regionen, Acta og Strand). Samtidig ser vi at det er vanskelig å drive et arbeid slik vi gjør 
i dag og samtidig komme positivt ut resultatmessig. Dette er en realitet vi må ta inn over 
oss, leve med og finne ut av. Styret er opptatt av dette, og ser at vi muligens må tenke og 
drive virksomheten annerledes i årene som kommer. Vi ønsker en drift som genererer 
nok penger til at vi kan gjøre mest mulig av det vi mener er vår primæroppgave: å nå 
flest mulig med det gode budskap. Det krever kløkt og visdom, men kanskje mest av alt 
samhold og giverglede. Vi må lede denne organisasjonen ut fra nåtidenes prinsipper, og 
med dagens kostnadsnivå må vi få staben vekk fra å utføre, og over til å utruste 
medarbeidere. På sikt må mer av virksomheten over på frivillige. Det krever en stab som 
begeistrer, og den staben er vi i ferd med å få på plass.  

Kjære medlemmer; fremover blir det enda viktigere å stå samlet. Det vil gi oss god vind i 
seilene, og en båt med god driv kantrer ikke. 

Gjermund S. Myrvang 
Styreleder 

e-post: gjermund.s.myrvang@gmail.com 

Ragnar Degnes, Jan Olav Brekke og 
Torbjørn Aurlien er igang med 

oppussingen av kjøkkenet.


