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Fra Formanden:
Nu er det snart et år siden, at Himalayan Project blev etableret som forening. Og siden har vi

udviklet os til en forening af 44 medlemmer. Men hvad er der så sket i det snart forløbne år. Ikke de
store spektakulære ting; men der har været arbejdet i det stille i baggrunden. For det stod tidligt klart, at
der er store vanskeligheder forbundet med at sidde i Danmark i vort velordnede system og yde bistand til
et så fjernt land som Nepal, hvor nogen ting fungerer; mens andre ikke gør. Og begge kategorier
fungerer eller fungerer ikke på en helt anden måde end vi er vant til. Og de har naturligvis de samme
fornemmelser med os. En anden ting, som tidligt stod klart var, at det var svært for os alle at forstå og
at vide, hvad det egentlig er for en forening vi er medlemmer af og arbejder i og med.

En forening som vores har mange funktioner, og fremtiden tyder på endnu flere. Der har nok været
en tilbøjelighed til, at alt for få personer udfører alt for mange af disse funktioner. Men der er til en start
blevet nedsat fem udvalg, som enten ér i gang med at strukturere deres ansvarsområde eller venter på at
tiden er moden til det. Men andre nødvendige udvalg er svære at få besat. Og her må vi så vende tilbage
til, at det er information om foreningen, der mangler, og at der er visse grundlæggende funktioner, som
skal være på plads, inden der kommer liv. Vi har arbejdet længe på at samle et skelet, og i løbet af det
sidste år har vi formet en række organer; men mangler endnu nogle stykker. Når de vigtigste organer er
på plads, skal vi have pustet liv i dem. Mon ikke det vil være realistisk henne omkring næste generalfor-
samling i februar. Så skal vi i løbet af år 2000 have sat kød på, i form af projekter og modtagere af vor
bistand, og gradvist vil disse muskler bevæge skelettet og organerne et andet sted hen, og vise et behov
for nye organer, og så en skønne dag ude i fremtiden fremstår Himalayan Project med hud og hår og er
en fin og velfungerende organisme. Hvis vi vil det!

Kommunikationsudvalget arbejder på at få Himalayan Project ud på Internettet, så enhver, der er
interesseret i det, til enhver tid kan få de nyeste opdaterede nyheder om vor funktion. Men også de
hjælpeopgaver, som skal udbydes til enkeltpersoner, såsom “adoption”, studiestøtte, mikrolån og andre
små selvstændige opgaver vil kunne udvælges på Nettet. Under arbejdet med, hvad Hjemmesiden skulle
indeholde, voksede en interaktiv CD-ROM version af hjemmesiden frem. Den er udformet som et
underholdende og farverigt opslagsværk om Himalayan Project, hvor alt om foreningens nuværende
funktion er beskrevet. Desværre kræver den, at man er i besiddelse af en nogenlunde tidssvarende



computer med CD-ROM-drev, og det har jo ikke alle. Derfor denne papirudgave, som nogle gange hvert
år skal fortælle om, hvor foreningen står, og hvad der sker.

Organisationsudvalget er i færd med at få en nepalesisk afdeling af Himalayan Project til at opstå og
fungere. Som fødselshjælpere håber vi at få danskere, der arbejder i Kathmandu, til at etablere
foreningen efter danske foreningsprincipper, og at få arbejdsudvalg til at fungere. Sidenhen kan
foreningen så gradvist overtages helt eller delvist af nepalesere. Deres opgaver bliver at være mellemled
mellem den danske forening og projekterne, især på de sproglige og kontrolmæssige funktioner. Til
administration af vore lokale transaktioner skal vi have ansat et par nepalesere, som i starten må arbejde
ulønnet; men med tiden skal have en eller anden form for aflønning for deres indsats.

Kontaktudvalgets primære opgaver bliver at finde finansieringsmuligheder for især vore større
opgaver. De skal søge kontakt til andre NGO’er og velgørende foreninger, som enten har de samme mål
som os, eller har erfaringer, som vi kan bygge på. De deltager i øjeblikket i kurser om, hvordan man
strukturerer og kontrollerer sine projekter. Dette vil kunne give adgang til støtte fra Danida, da en stor
del af deres udviklingsbistand netop går gennem NGO-organisationer.

Skoleudvalget arbejder sammen med Skivehus Rotary Klub om at etablere Chhumbu Primary
School i Solu. Selve byggeprocessen er netop sat i gang, og skolen forventes at stå færdig i sommeren
2000. Men når erfaringerne efterhånden bygges op og idégrundlaget bliver passende afprøvet, så skal
også andre skoleprojekter igangsættes. En idé om yderligere udbygning af skolestrukturen i Solu
District er anbragt i tænketank i samarbejde med andre NGO-organisationer.

Maiti Nepal-udvalget vil bistå et hjælpeprogram, som er sat i gang på lokalt initiativ af en nepalesisk
kvinde. Hun har nu gennem mange år hjulpet forældreløse og forladte børn og tvangsprostituerede piger
tilbage til et tåleligt liv. Men hendes projekt er alt for lille til at hamle op med det store behov. Hun får
allerede hjælp mange andre steder fra; men kan vi blot udfylde et lille hjørne af det.

Et udvalg, som venter på at blive etableret er Scolarshipudvalget. Kun en meget lille del af Nepals
børn og unge kan få en virkelig kvalificeret skolegang eller videreuddannelse på grund af familiens
totale uformåenhed ud i det økonomiske. Vi kan hjælpe velbegavede børn og unge med studiestøtte. Det
kan være både vore ”egne” børn fra vore ”egne” skoler og andre børn uden egentlig tilknytning til vor
forening. Vi forestiller os, at de, med hjælp fra vor nepalesiske forening eller vore medarbejdere, skal
udfylde en ansøgning. Denne vil vi udbyde på Internettet eller i en mappe, som går på omgang i
foreningen. Når en dansker er faldet for en livshistorie og tilbyder et længerevarende studiestøttebeløb,
så skriver vi en kontrakt med den skolesøgende og dennes familie, og herefter sender donoren penge
efter et fast mønster gennem Himalayan Project, og så kan der ellers foregå en livlig brevveksling
direkte mellem ”fadder” og ”adoptivbarn”.

Et andet udvalg, som endnu ikke er startet, er Microlåneudvalget. Igennem de seneste år er mange
små private initiativer blevet til virkelighed ved de smålån, som mange organisationer og privatpersoner
giver direkte til personer i ulandene. Modtagerne lærer at føle et ansvar overfor deres projekt, når de
skal betale støtten tilbage. Fattige mennesker kan ikke optage lån i lokale banker, og lånehajerne tager
tårnhøje renter og benytter barske inddrivningsmetoder. Desværre må vi jo så til gengæld se i øjnene, at
det er risikovillig kapital, som vi låner ud. Men hvis det kunne lykkes, så ville det jo være sjovt. Man
kunne forestille sig den praktiske gennemførelse afviklet på samme måde som Scolarship.



En Nepal-rejse for medlemmer er under forberedelse. Den vil blive afviklet i efteråret 2000 og forme
sig som en trekkingtur til Solu-Khumbu. Vi vil komme forbi vore projekter, og vi vil lære sherpa-folket
nærmere at kende, og for dem, der kan klare hele turen, bliver der et stort møde med Mount Everest.
Rejsen vil blive tilrettelagt i flere moduler i sværhedsgrader fra let over moderat til svær, og af
tidslængder på to eller fire eller seks uger. Så der er noget for enhver smag, så man frit kan vælge efter
evne og muligheder. Når mere præcise planer og priser er klar, vil der komme et program ud til alle
medlemmer.

To bestyrelsesmedlemmer tager til Nepal i efteråret for at hjælpe den lokale organisation i gang og
for at møde alle vore samarbejdspartnere i Kathmandu og i Solu. Men også for lige at se om det går
med vor skole, som vi forventer og håber, og i det hele taget at få en snak med skolefolk derude.

Det er så dér, foreningen står i øjeblikket. Ikke så ringe endda; men der er lang vej endnu. Vi har
brug for flere medlemmer. Dels Jer, der bare har lyst til at støtte os med en lille økonomisk håndsræk-
ning; men også Jer der har lyst til at være rigtige medlemmer, dels for at støtte foreningen med en lidt
større økonomisk håndsrækning, og dels for at være med inde i foreningen, som interesserede eller som
aktive i forskellige niveauer.

Vi har brug for kapital til at støtte rundt i hjørnerne, hvor der ikke kommer penge direkte fra en
donor til en støttemodtager, eller hvor der lige mangler lidt, eller hvor støtten bliver sendt for sent. Vi
mangler også garantikapital, hvor et projekt bliver dyrere end beregnet, og måske skal vi oprette en
garantifond, som kan afbøde en eventuel manglende tilbagebetaling af et lån, så vi i fællesskab kan
dække tabet. Men vi skal også bruge penge til drift af selve foreningen, både her i Danmark og i Nepal.
Selv om vi alle arbejder ulønnet og ofte af egen lomme betaler for mange materialer, så er der omkost-
ninger ved at sende informationsmateriale ud, at drive en Hjemmeside, at have en bankforbindelse, at
overføre penge til Nepal, at maile, faxe og ringe, at have et par medarbejdere i Kathmandu, at betale
nødvendige rejse-godtgørelser eller -tilskud og meget meget mere. Det er ikke store penge, og de skal
altid udgøre en lille procentdel af vor samlede omsætning; men de er vigtige.

Vi har også brug for flere hoveder og hænder. Så hvis du har lidt tid til overs, og hvis du har lyst til
at arbejde med Nepal, eller hvis du har nogle særlige evner, som du mener kan udfolde sig i foreningens
sammenhæng, så tøv ej. Bliv medlem og meld dig under fanerne i et af vore udvalg.

Med venlig hilsen
Kurt Lomborg!

Nogle historier om vore konkrete projekter.
Vores slagskib i øjeblikket er naturligvis Chhumbu Primary School. Det er virkelig en læreproces,

som giver os værdifulde erfaringer. Mange rådede os på forhånd til at opgive projektet, når vi ikke selv
var til stede derude. Men det ser ud til, at det går alligevel. Det er Da Chhiring Sherpa, som oprindelig
kom med idéen om en skole hjemme i landsbyen, og det er ham der leder arbejdet overvåget af
Kathmandu Rotary Club. Han taler et forståeligt engelsk; men kan kun læse og skrive nepalesiske
bogstaver. Dvs. at han skal have andre til at læse og skrive sine mails. Og disse hjælpere er heller ikke
gode til engelsk. En overgang brugte han en gut, som var god til engelske sætninger og grammatik; men
kun kendte få ord, og det gav os forfærdelige hovedbrud. Som da han skulle have ti gange mere til
skovhuggere end vi havde budgetteret. Det viste sig, at skriveren ikke kendte ordene for tømrer, snedker,
murer, bygningshåndværker; men kun ordet wood-cutter. Eller ordene for bygningssten, træ til dør- og
vindues-karme, tagspær, gulvbrædder; men kun ordet wood. Der opstod en livlig og til tider vred
korrespondance, som gjorde Dawa led ved at lade andre mennesker oversætte vore breve, hvorfor han
forstod endnu mindre end før. Han skiftede nu skriveren ud til en, som kunne lidt flere ord; men kun få
verber og tillægsord og endnu mindre grammatik. Men nu kunne vi pludselig skimte et ulykkeligt
menneske, som af al magt prøvede at forklare os noget, som ikke kunne blive skrevet, og pludselig var
de mange penge, som han bad om, ikke længere kun til tømmerhugst i skoven; men til en bygning, som



kun mangler tag og inventar. Pengene blev derfor afsendt sidst i august. 

Alt er stadig lidt uvist; men så vidt vi ved blev tømmeret skovet i foråret, og er vistnok båret op til
byggepladsen. Landsbyboerne er vist også så småt gået i gang med at grave byggegrunden ud og samle
sten rundt på markerne og oppe i et lille stenbrud. Og snart vil de gå den lange vej om på den anden side
af Lamjura-ryggen, hvor der er et lille mudderhul med god ler til mørtel. Sidst i september forventer vi,
at murere og tømrere går i gang med at bygge selve huset. Og midt i november vil to repræsentanter for
Himalayan Project besigtige byggepladsen og sikre sig at alt går rigtigt til, som vi forhåbentlig har
aftalt, eller tror at vi har aftalt.

Øvre Dolpo er et område på størrelse med Fyn med kun 3.500 indbyggere af tibetansk afstamning.
De havde ingen skole indtil for få år siden, hvor to unge piger stiftede en forening, som i løbet af ret kort
tid gjorde en skolelærer og en lama i stand til at overtage en nedlagt militærforlægning og gradvist over
de sidste to år at starte den ene skoleklasse efter den anden på kostskolebasis. Skolen møder en meget
entusiastisk opbakning fra forældrene, og de to piger knokler hårdt på for at skaffe sponsorer og penge
til udbygning og drift. Men da vi kom forbi, var der endnu ikke penge til møbler, hverken i klassen eller
i soverummene. Der er pivkoldt i Dolpo om vinteren, og børnene sov to og to på gulvet på og under
stive eller mørnede gedeskind. I klasseværelserne sad lærer og børn på gulvet. Her i foråret sendte vi
penge til skolen med påtegningen møbler. Flere af klasserne er nu delvist møbleret og nogle af børnene
har fået en seng at sove i. Vi venter sådan set bare på et få en melding derudefra, og en ny ansøgning, så
vi kan gå i gang med at rejse penge til flere møbler.

I foråret sendte to medlemmer et fælles mikrolån afsted til Kathmandu. En af de unge bærere fra
sidste trek, skulle giftes med søde Laxmi; men han kunne ikke byde hende et ordentligt liv for de få
penge, han kunne tjene som bærer. Han ville frygteligt gerne indrette et lille Teahouse i Kathmandu, for
så var lykken gjort. Han havde fået lovning på at leje et lille lokale, og en af rejsedeltagerne gav ham
penge til at købe møbler for. Men få måneder senere blev han smidt ud af udlejeren; men havde nu fået
kig på et rigtigt godt sted og bad om at få sendt en masse penge. Efter flere måneders forhandlinger om
låne- og afdrags-vilkår, blev der sendt 2.500 Kr afsted, som var afdragsfri de første 6 måneder, og
derefter skulle tilbagebetales månedsvis over 2 år. Fin aftale med frem og tilbage faxning af underskre-
vet kontrakt. Få uger senere kom der besked derommefra, at hans gamle far var blevet meget syg, og at
han havde brugt hele beløbet på hospitalsophold. Rørende, men ærgerligt, og ikke særlig smart. De
sidste ubekræftede forlydender fortæller nu, at beløbet var for lille, og at han forsøgte at øge det ved
kortspil; men tabte det hele. Direkte dumt og absolut ikke rørende. Men han skal nok betale tilbage om
to år, for nu arbejder han næsten heltids som bærer, og Laxmi har i øvrigt forladt ham.

Laxman og Bimala har tre børn og bor i et lille koldt cementrum i Kathmandu. Han arbejder som
kok på trekking og kan ikke finde anden beskæftigelse udenfor sæsonen. De lever yderst spartansk og
har lige akkurat råd til at sende deres ældste barn, en søn, i en rimeligt god skole. Men Ghita havde i tre
år gået på en almindelig gratis kommuneskole og lærte stort set intet, selv om hun er meget lærevillig.
A. faldt pladask for Ghita, og hun indgik en aftale med Laxman om et scolarship, som kunne give
adgang til en privatdrevet kostskole i nærheden. Nu har hun gået der i knap 2 år og er klassens dygtigste
elev. Hun sender jævnligt tegninger og efterhånden også korte breve til A., mens farmand stolt sender
eksamenspapirerne med.

Kaji er søn af en fattig bonde i Mopung ved Junbesi. Der kunne ikke blive råd til videreuddannelse
selvom skoleinspektøren havde anbefalet ham som en meget velbegavet ung mand. Men det blev klaret
med et scolarship, og han har nu gennem seks år fået sendt penge til husleje, bøger og studieafgift; mens
resten af leveomkostningerne er tjent hjem som trekkingguide i ferierne. Han er nu tæt på at tage
bachelorgrad i statsvidenskab, og vil gerne fortsætte endnu højere op i uddannnelsessystemet, hvis



”fadderen” vil fortsætte. Vi forhandler i øjeblikket med ham om at ansætte ham som en af vore
administratorer i Kathmandu.

 
Yam Bahadur Thapa fra Dang i det sydvestlige Nepal havde været deltager i et længerevarende

dyrlægekursus under Mellemfolkeligt Samvirke. Nu vidste han en masse om dyr og om helbredelse af
dyr; men han havde intet at gøre med. Han fik en kassefuld gamle dyrlægeinstrumenter og en instruktion
i hvordan de skulle bruges. Så nu klarer han sig fint som dyrlæge derhjemmeomkring, især med
kastration af kalve og heste uden narkose.

Flere spændende tibetanske bøger, hvoraf nogle er ældgamle og andre nyligt skrevne er under
oversættelse til engelsk. Det drejer sig om bøger, der omhandler nogle af Jordens sidste rent tibetanske
områders historie. Oversætterens løn var ret rimelig, dels fordi han ikke havde behov for ret meget, og
dels fordi han høstede sig fortjeneste i forhold til sin næste genfødsel ved at tage del i udbredelsen af
disse hellige skrifter. Ganske kort efter at han havde fået et forskud, blev han imidlertid syg, fordi der
var for varmt i lavlandet, og han tog hjem til det dejligt kolde højland. Vi har ikke hørt livstegn det
sidste halve års tid.

Det var så de sidste nyheder om Himalayan Projects projekter. Nogle gode og positive. Andre med
en skønhedsplet eller det der er værre. Men sådan er det at arbejde med folk i ulande. Og selv om vi gør
en masse for at gardere os, og for at overvåge hvad vi har sat i gang, så vil der altid været noget, der
kan gå galt. Men sådan er livet vel i sig selv. Men de, der er blevet hjulpet, de er i gang til gavn for sig
selv og deres familie; men så sandelig også for hele deres land. I en maskine skal der en vis energi til
overhovedet at sætte den i gang, og lidt mere for at få tandhjulene til at dreje rundt. Jo mere tandhjulene
bliver smurt, jo mindre energi skal der bruges på selve maskinen og jo mere effekt kan der trækkes ud af
den.

En historie fra Nepal.
Hen imod slutningen af vores trek kom vi til Sagar Baganje i Solu. Vi var efter 5 uger en meget

sammentømret gruppe på atten; nogle få betalende turister og en masse lønmodtagere. Vor elskede
køkkendreng, Danu Sherpa, kunne kun små 15 engelske ord; men han jonglerede med dem, så vi kunne
snakke om næsten alt. Han er fra Sagar Baganje, og vi skulle besøge hans kone og børn og være hans
gæster en hel eftermiddag. Men først skulle vi ind omkring Gompa’en (kloster) og vise Guru Rinpoche
vor respekt. Det viste sig nu at Danu var stedets højagtede tempeltjener, en slags kordegn. Vi blev
bænket, og så afviklede han en lille kort messe, efter at vi var blevet instrueret i at slå på tromme og
bækken. Da dette var overstået kom han frem med  en skål med pebbernøddestore, mørke, støvede
kugler, som vi absolut måtte have; men kun én til hver. Han så meget alvorlig og anspændte ud, mens
han fortalte at det var tse-ril, at de var fra en stor lama, som var forbi her i foråret. Da jeg spurgte, hvad
de var lavet af, sagde Dawa noget uspecificeret om mel, krydderier og andre ting, eller rettere sagt en
mellemting mellem medicin og kage, men meget helligt. De smagte mærkeligt ramt, med en smagsstyr-
ke, som blev større jo mere man fik bidt i stykker og med bittesmå knasende krystaller. Alle sad stadig
anspændte og alvorligt betragtende, undtagen hinduerne Asbath og Prakas, som sad og skottede
småfnisende til hinanden, og den lokale murermester, som med stor munterhed sad og kommenterede en
hel masse til de sherpa-talende, mens vi tyggede. Heldigvis ophørte smagen, efter at den var smeltet og
sunket. De fleste slappede først af, da vi havde sunket klumpen og stadig så levende og glade ud; men
Danu havde hele tiden siddet og småmessebrummet anerkendende-småbekymret-tilfreds. Han spurgte
forsigtigt om vi ville have endnu én; men vi sagde nej tak, det var de garanteret for hellige til.

Nogle år senere, da jeg læste om lamaismen i Mongoliet, stod det lysende klart, hvad de små
pebernødder var for noget. En tulku er en storlama, som efter sin død bevidst lader sig genføde for at
hjælpe alle levende skabninger til indsigt i det store livshjul. En sådan stor tulku, havde overnattet i



Gompa’en, for et halvt år siden og alt hans urin var blevet opsamlet. I dagene efter hans besøg havde de
lokale munke æltet den med mel til en dej, som blev formet i piller. De er gode som medicin og til at
klare hjernen med.

Tibetanerne siger, at et sundt og rask menneske med en klar hjerne er i indre balance. Enhver form
for ubalance afspejler sig i sygdom, sløvhed og ligegladhed. En tulku er naturligvis i ekstrem balance,
og bare det at se ham eller at være i nærheden af ham giver balance. Og endnu mere at tale med ham
eller at blive berørt af ham. Og helt enormt at indtage noget af ham.

Men historien har måske også en større og dybere sammenhæng. Arabiske opdagelsesrejsende
beskrev vore danske forfædre, dengang da kristendommen endnu var en helt ny filosofi langt sydpå. De
beskrev hvordan Hel-goderne indtog den euforiserende røde fluesvamp. Det halucinogene stof, som
giver direkte kontakt til guderne, udskilles i uomdannet form i urinen. Når først præsterne havde
indtaget svampene og overlevet det, så kunne samfundets øvrige borgere tage på direkte tur til Asgård
uden risiko, ved at drikke urinen.

Senere da de nordiske handelsfolk sejlede ad de russiske floder til Konstantinopel, medbragte de, ud
over narhvaltænder, pelsværk og rav, også tørret rød fluesvamp. Fra samme periode er der i tibetanske
bøger beskrevet et meditationsfremmende middel, bestående af tørrede svampe fra udkanten af den
kendte verden.

Mon det er derfra denne udnyttelse af lamaens urin kommer?  Hvad mon lamaerne går og indtager i
dag? Hvis det hænger sådan sammen, så har den Tibetanske Buddhisme og vores Asa-tro en fælles
fortid.

NEPALREJSEN  - EFTERÅRET  2000  

til   SOLU-KHUMBU
Hvis du har lyst til at se en af Nepal’s smukkeste og mest berømte egne, så sæt blot gang i adrenalin-

pumpen nu, for her kommer rejsen derud sammen med Himalayan. Først går turen gennem Middle Hills
i Solu, hvor bjergene godt nok er afrundede og grønne; men det med højden er jo relativt, idet dalbunde-
ne er i 1.500m og toppene 4.000m. Her besøger vi vores Chhumbu Primary School, som gerne skulle
være klar til indvielse, og vi forventer stor festdag i den anledning. I Junbesi har vi mange kontakter,
som skal besøges og uddybes. I det hele taget kommer vi i nær kontakt med den lokale sherpa-befolk-
ning. Forbi store udsigter går vi ind i Pharak og følger Dudh Kosi floden opstrøms; mens Khumbu
Himal begynder at tårne sig op ved siden af os. Flokken bevæger sig videre nordpå og går via Namche
Bazar dybt ind i Khumbu, hvor vi bevæger os rundt i 3-5 kilometer’s højde mellem bjerge der himmel-
stræbende står 3-5 kilometer over os. Et af jordens mest eventyrlige landskaber. Vi bestiger Kala Pattar
5.685 m.o.h. og kigger direkte over på Mount Everest og går derfra ned til Everest Base Camp og
besøger bjergbestigerne, som arbejder med at nå toppen.

Vi vil ikke være de eneste på ruten, idet det er et af Nepal’s mest populære trekkingmål; men de
færreste trekkere går hele vejen fra Jiri til Namche Bazar, så dér har vi relativ fred. De fleste andre
turister flyver til Lukhla; men Khumbu er stor, så vi vil næppe føle det overrendt.

Rejsetidspunktet bliver oktober-november og det kan der ikke rokkes ret meget ved. Fra maj til
september regner det hver dag. I september er der lunt; men ofte skyet og med lidt regn. I oktober klarer
vejret op med ganske få byger. I november er der klart vejr men noget køligt i højden. Og i december er
vejret knivskarpt med kulde og sne i højden. Foråret bliver lunere men med tiltagende skydække og dis.
Oktober-november er simpelthen den bedste trekkingsæson i Nepal.

Ruteplanen kan godt virke noget indviklet og rodet; men hold ørerne stive og sæt dig ind i den, og du
vil opdage, at den giver netop dig mulighed for at tilslutte dig på et hvilket som helst plan, som du har
lyst til, økonomi til, tid til, evner til eller behov for. Hvis vi deler trekket op i tre afdelinger A, B og C,
så er første afdeling fra Jiri (hvortil vi ankommer med bus fra Kathmandu) til Junbesi. Her vil vi være
delt op i tre grupper : A1 som går langsomt og med ekstra forplejning, A2 som går i normalt tempo, og



A3 som går en mere anstrengende omvej op omkring de store bjerge Numbur og Bigphera. Fra Junbesi
(Phaphlu) kan nogen flyve hjem, mens andre kan flyve ind. Anden afdeling fra Junbesi til Lukhla deles
i to, hvor B1 går ad normalvejen i normalt tempo, mens B2 går en mere anstrengende omvej gennem
ubeboede egne. Herfra kan igen nogen flyve hjem mens andre flyver ind. I tredie afdeling går vi i ét
hold, dog med mulighed for at nogen kan skære de værste højder af, hvis de får problemer med
højdetilvænningen. I princippet vil der også blive en fjerde afdeling, hvis der er nogen, som har tid og
råd til at vandre ud i stedet for at flyve ud fra Lukhla; men dette aftales individuelt.

Der er to væsentlige faktorer, som afgør rejsens pris. Den ene er flyrejsen til Nepal. Jeg vil booke
pladser hos både et billigt flyselskab og hos et af dem med normalpris. Prisforskellen ligger på omkring
4.500 kr. Den anden faktor er trekkinggruppernes størrelse. Der skal være mindst 6 deltagere på hvert
hold, fordi antallet af bærere, guider og køkkenfolk er stort set uafhængig af antallet af turister. Men når
rejseprisen hen imod juletid blive beregnet endeligt, så vil den inkludere fly mellem Kastrup og
Kathmandu og indenrigs transport i Nepal, op til 5 hotelovernatninger og sight-seeing i Kathmandu, alle
trekking tilladelser, samtlige overnatninger og måltider på trekket (morgenmad, frokost, eftermiddags-
the, aftensmad), løn og 10-15% drikkepenge til vore ansatte og rejseforsikring. Ikke inkluderet er
indenrigs transport i Danmark, Visum (120 kr), vaccinationer (800-1500 kr), fly-afbestillings-forsikring
(ca. 300 kr - valgfri), cityguide, frokost og aftensmad i Kathmandu, ekstra forplejning (personlig bærer,
trækhest, feltseng, stort telt), personligt udstyr og lækkerier og drikkevarer under trekket.

Jeg har tidligere arrangeret fire vellykkede grupperejser til Nepal. Jeg samarbejder med det
velrenomerede bureau “Trekking in Nepal”om landarrangementet, og med de meget Nepal-erfarne
SevenC’s Adventure Group om flytrafik og øvrig back-up; heriblandt også fuld dækning af Rejsegaran-
tifonden. Alle grupper over 8-10 deltagere vil tillige være tilsluttet en dansk guide med solid erfaring i
trekking i Nepal og med god kontakt til vore folk og lokalbefolkningen. Så det bliver ikke en tilfældig
rejse ud i det blå; men en nøje planlagt og velorganiseret vandring, hvor der er taget højde for stort set
alle tænkelige tilstødende forhold. Dog forventes den eneste medicinsk kyndige på rejsen at være mig,
dyrlægen. Så vi plejer at satse på, at deltagerne er sunde og raske; at de evt. har fået godkendelse af
deres læge til at tage afsted.

Der er godt nok lang tid til Oktober næste år; men det er der alligevel ikke. Faktisk er alle de bedste
flyafgange til Kathmandu allerede fuldt booket op, så vi skal meget snart have sat os på de næstbedste.
Derfor skal du meget snart give mig dit uforpligtende forhåndstilsagn om din lyst til at deltage og
også snarest give en foreløbig melding om, hvilke af trekkets afdelinger, som du mener, passer til dit
temperament. Når jeg har hørt fra dig, får du tilsendt en masse yderligere detaljer om rejsen. Se også
diasshowet i Himalayan Project’s CD-ROM. Kender du nogen, som kunne tænkes at have lyst til at
rejse med, så sæt dem i forbindelse med mig.

Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive - 97 54 53 08
klomborg@post11.tele.dk

Chenresig er det buddhistiske symbol på uendelig medfølelse.
Med sine elleve hoveder og tusinde arme med øjne i hænderne, ser han alt, forstår alt,
gør alt og ser endog alt det han gør, og gør hvad han ser.
I uselviskhed og i villighed til at hjælpe dem i nød.
Frelser fra og beskytter mod farer.
Mange af de største lamaer inkarnerer gennem ham; heriblandt Dalai Lama.
Det er et noget stort symbol for Himalayan Project.
Men kan vi blot gøre lidt af det.


