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Fra formanden:

Der er fremgang i Himalayan Project. Vi har gode projekter kørende eller på vej. Interessen for vores
arbejde breder sig. Mange har givet tilsagn om medlemskab fremover. Vores første skole er snart
færdigbygget, og den næste er på vej. Vi har modtaget mange små gavebeløb, og har fået lovning på et
stort beløb til vores næste skole. Over 20 har meldt deres interesse for vores tur til efteråret. Vi har nu
25 ansøgere til scholarship. Vi har fået sat gang i dannelsen af vores lokale forening i Kathmandu. Der
er skabt kontakter til gode folk ude i lokalområderne. Vi har fået vores egen Hjemmeside, og en CD-
Rom fortæller om detaljer i vores forening. Jeg har i november været i Nepal og besigtiget vore
projekter, sat gang i nogle nye projekter og forhørt mig om behovene for noget mere.

Sidste år satte vi os det mål, at komme over 50 medlemmer, for at kunne arbejde under Danida. Det
kom vi lige knap; men forventer helt sikkert at opnå det i år. Men nu må vi sætte et nyt mål, idet Told &
Skat sætter en grænse på 500 medlemmer for at godkende foreningen. En sådan godkendelse vil
indebære, at støttebeløb til foreningen og scholarship er fradragsberettigede på selvangivelsen. I sig selv
vil 500 medlemmer give et gevaldigt løft både på økonomien, på antallet af engagerede foreningsdelta-
gere, men også på administrationen. Men derudover vil skattebesparelsen animere flere til at tegne
kontrakter om scholarship, og foreningen vil kunne forvente at få flere og større donationer fra såvel
private som fra virksomheder. Men kan vi overhovedet forvente at få en så stor tilgang, og kan vi
overhovedet magte at styre så stor en forening uden at gå til i administration? Og vil noget af forenin-
gens idealistiske idé gå tabt, hvis vi skal til at have omkostninger til administration? Det kan næppe lade
sig gøre i år, hverken at få så stor tilgang, eller at få tid til at styre den; men jeg kan ikke lade være med
at tænke på de mange flere opgaver, som vi kan løse i det pragtfulde land Nepal, som har så mange
behov for en hjælpende hånd. Jeg har lyst til at vi prøver; men det må være op til generalforsamlingen,
bestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og resten af foreningen at afgøre, om vi ønsker at sætte den kapacitet
ind, som er nødvendig. Vi mangler folk, som ved noget om computere og programmer til styring af
foreningen, økonomien, scholarship, hjemmesiden, netværk og de ting som måtte dukke op. Og vi
mangler folk, som vil ofre noget af deres fritid på at styre disse programmer. Hvordan skaffer vi alle
disse nye medlemmer og aktive problemknusere? Skal vi til at fortælle om os selv til lokal-TV og til



aviserne? Kan vi gøre det, før vi har noget, der er færdigt, at fortælle om, og før vi rigtigt ved, hvad og
hvor meget vi skal favne om? Skal vi nøjes med nogle få velgennemførte projekter, eller skal vi drøne
derudaf og sætte gang i alt, hvad vi kan magte?

Så mød op til vores generalforsamling onsdag den 23. februar klokken 19.00 i Medborgerhuset
på Vestergade i Viborg. Du skal ikke spise hjemmefra, da vi starter med en bid mad inden vi går til
selve mødet, som indledes med en lille dias-præsentation af min rejse for foreningen til Nepal.

Og benyt dig af indbetalingskortet, som følger med dette medlemsblad og indbetal dit medlemsge-
byr for år 2000. Eller overfør beløbet via home-banking eller bank-overførsel til vores konto hos
Sparbank Vest på 9260-265-18-42339. Som medlem er du med til at støtte vores arbejde for udvikling i
Nepal både ved at dække de omkostninger, der er ved at drive foreningen; men også direkte til at
gennemføre vore projekter.

Nepal i November 1999.
Med støtte fra Skivehus Rotary Klub og Himalayan Project var jeg på 2 ugers rejse til Nepal for

disse to foreninger, først og fremmest for at kontrollere byggeprocessen ved Chhumbu Skole; men også
for at få sat gang i vores Nepal-afdeling af Himalayan Project. Det var en hårdt planlagt forretningsrej-
se; men jeg fik også mange personlige oplevelser med hjem efter mange møder med både gamle og nye
venner og bekendte. Det var en enestående oplevelse, i fulde to uger udelukkende at være omgivet af
nepalesere, som alle var så glade for at se mig, både for gammelt venskabs skyld, og fordi jeg kom med
nye ideer til at få gang i en udvikling blandt et folk som hungrer efter at tage del i fremtiden.

I Kathmandu skulle jeg mødes med en frygtelig masse mennesker og repræsentanter for en række
organisationer. Der var sat 3-4 møder af hver dag, og de blev stort set alle gennemført; men ikke efter
den plan, som jeg havde lagt hjemmefra. Nepal opererer med deres egen kalender, som startede 57 år før
vores, så det er år 2056 nu. Derudover følger månederne månefaserne fra nymåne til nymåne, og nytår
er ikke samme dato hvert år. Men heldigvis kender de fleste vores vestlige kalender og lader som om, at
det er den rigtige; men de er normalt ret forvirrede over datoerne alligevel. Og så opererer de med et
klokkesletforløb, som hedder “nepali time”, hvilket vil sige sådan cirka klokken det og det, hvis der ikke
kommer noget andet i vejen, eller måske en anden dag. Og da der så yderligere kom en transportstrejke i
vejen, hvor de ellers trafikmyldrende gader lå fuldstændig øde hen, så væltede mange planer. Men
“nepali time” indebærer også, at det er muligt at holde et møde, dagen før det ellers skulle have være, og
at ingen bliver sure, hvis jeg selv bliver opholdt af noget spændende. Jeg mødtes med, ud over nogle
dejlige danskere, brahminer, chhetrier, newarer, manangpaer, tibetanere, dolpopaer, raier og sherpaer og
som sædvanlig er det de sidste folk, som jeg faldt bedst i med. Især de mange møder med Kedar
Bantawa Rai og Kaji Sherpa om etableringen af “Himalayan Project, Nepal” var meget frugtbare og
vigtige, og hvis de vil arbejde alene, som vi i fællesskab aftalte, så bliver det en både god og stærk
samarbejdspartner. Og bedst af alt, så er det de to eneste mennesker i Nepal, som jeg stoler fuldt og fast
på. De vil ikke snyde og rage til sig. Og vi forstår hvad vi siger og skriver til hinanden.

Hver gang jeg flyver med de små indenrigsfly i Nepal nede i dalene, i lav højde over passene, har jeg
undret mig over, hvordan det lader sig gøre i et land uden radiofyr, i fly uden GPS eller radar. Og når
man så nede mellem grønne bjergsider flyver ind i en sky for kort efter at dreje skarpt til venstre, så må
det absolut gå galt. Men ude af skyen igen farer bjergsiderne stadig forbi. Piloterne manøvrerer med
samme holdning som taxi-chaufførerne i Kathmandu, tæt på og lige til stregen. Altid de samme to
piloter på den samme rute. Den ene flyver ud, og den anden flyver hjem, så de altid kender vejen på
landkending, højde, hastighed og tid. Der smutter 3-4 fly i bakken hvert år; men alt taget i betragtning,
så er det vel heller ikke så galt. Passagerer og bagage skiftes hurtigt ud nede på den ujævne græsbane,
mens bagagefolkene løber tæt omkring de roterende propeller og få minutter senere drøner maskinen
atter mod hovedstaden.

Og så bliver der stille. En fjern brusen af floden, nogle børn der synger, folk der kalder, men ellers



bare høje grønne bjerge med hvide tinder i baggrunden. Langt, langt ude på landet, men hjemme igen.
Møder en mand, som jeg har mødt engang før, og gensynsglæden er meget større end vort fjerne
bekendtskab burde begrunde. Og så er det ellers bare i friskt og frejdigt tempo op langs floden sammen
med Kaji og min bærer Namgyal Zangpo Sherpa. Og så var post-assistenten i Junbesi, Nuru Tundu
Sherpa, også mødt op og insisterede på at bære min skuldertaske med rejsekontoret.

I Junbesi var vi omkring og snakke med gamle sherpa-bekendte. Og her svirrede det med rygter om,
at ikke alt i Chhumbu var, som det burde være. For to uger siden nåede muren kun til bæltestedet på
Ang Pasang, og han er ikke en gang specielt høj. Jeg fik udspurgt om arbejdslønninger for skovhuggere
og stenbrydere, om måleenheder, byggemetoder og til langt ud på aftenen sad vi omkring køkkenilden og
planlagde spørgsmål med indbyggede fælder. Næste morgen skulle min sekretær og tolk Namgyal
Purba Sherpa møde op klokken seks; men halv syv besluttede jeg at dagen ikke skulle forsvinde i
“nepali time”. I den mest tindrende flotte morgen, hvor rimfrosten forsvandt sekunder efter at solen
havde ramt den, gik jeg alene op over fjeldet. Oppe på hjørnet, hvor der er et par hundrede meter frit
fald under stien, mødte jeg børnene fra Tragdobuk på vej de to timer ned til skolen i Junbesi. Den seks-
årige pige, et forvokset pattebarn, med sin kun lidt ældre storesøster ved hånden og sit tornyster på
ryggen, havde svært ved at følge trop; men afsted skulle hun, næsten hver dag, for hendes forældre
vidste alt om, at uddannelse er uomgængelig vigtig, hvis tøsen og hele familien skulle være med i
fremtiden.

Det havde egentlig været min plan, at jeg skulle have lejet en hest, for at ride op til passet. Jeg var
ikke sikker på, at jeg uden akklimatisering kunne klare de 3600 meter sådan uden videre. Men Kaji
havde om aftenen forespurgt prisen hos en mand, som var sur over ikke at være med i udvalget for
Folkehøjskolen; så han havde forlangt 275 kr. Vi blev enige om ikke at lade os underlægge denne slags
politiske intriger. Men nu blev jeg indhentet af mine folk få hundrede højdemeter under passet, og de var
i følge med en ældgammel sherpa og en stærk hvid hingst. Han var blevet meget vred, da han hørte, at
hans nabo havde forlangt ågerpris af en af egnens velgørere, så han havde insisteret på, at jeg skulle ride
på hans hest uden beregning. Det havde taget dem tre timer at indhente mig, så selv om jeg helst ville gå
resten af vejen selv, kunne jeg dårligt undslå mig. Det var da også behageligt for lårene og lungerne at
blive fragtet op ad den stejle sti; men så er det også sagt. Enten skulle jeg hægte mig fast i manen, når
det gik stejlt op, eller i halen med fødderne oppe omkring dens ører, når det gik stejlt ned. Oppe forbi
passet ville jeg give manden lidt drikkepenge for turen og besværet; men han nægtede. Jeg satte nogle
pengesedler fast i hestens grime, og manden takkede grinende på hestens vegne for drikkepengene.

Kort før passet forlod Kaji mig og gik tilbage; mens Dachhiring Dawa Sherpa stod klar for at følge
mig ned til Chhumbu. Disse to forhenværende venner og svogre kan desværre ikke være i stue sammen
mere efter en ret traumatisk skilsmisse. Det var grunden til at jeg havde hyret en uafhængig tolk,
Namgyal Purba fra Mopung. Hen på eftermiddagen kunne vi begynde at skimte Chhumbu nede på
skråningen, og jeg spejdede begærligt efter det første blik af vores nye bygning. Men det, der fangede
blikket først, var røgen fra et bål under en gammel thami-kone, som var død få timer før, og Dawa
fortalte at alle byens thamier var i sorg. Men der stod så de gulgrå mure med udragende tagstøtter,
færdigbygget med gavle, dør- og vindueskarme, og jeg glemte alt om begravelse og sorg. De havde
virkelig knoklet, for at få muret færdig til min ankomst. Og det var virkelig godt håndværk. Solidt og
robust så det ud. Jeg følte mig meget glad og lettet. Og så ellers ned til æresport, velkomstceremonier
med blomsterkranse, kata’er og ølskænkning, og senere dans og sang. Alle var vi meget glade og meget
stolte over, at Chhumbu og alle de glade børn snart havde en skole.

Glæden fortog sig dog noget næste dag, da vi afholdt skolekomitemøde, og jeg blev klar over at kun
Dawa og hans far havde indsigt i økonomien. Og da jeg senere ville revidere regnskabet, var intet
skrevet ned, og der var ingen bilag, og de to havde meget svært ved at huske hvor mange penge der var
gået til hvad. Et interview af håndværkerne bar præg af “plantede” informationer. Hele næste formiddag
fik vi rekonstrueret et regnskab, og en pæn sum penge manglede i kassebeholdningen. Jeg fandt aldrig
helt ud af, om det blot var ubesindigt rod, eller om fristelserne havde været for store. Eftermiddagens
skolekomitemøde kom til at handle om større åbenhed omkring økonomien, så alle landsbyens borgere
fik indsigt, og om hvordan vi skulle få de forsvundne penge tilbage i kassen, så vi kunne komme videre i



byggeriet. Men også om fremtiden. Hvordan skal vi skaffe lærere, og hvordan skal de få skolen i gang.
Det førte til et referat på mange sider, som blev skrevet under for de flestes vedkommende med en
tommelfinger på stempelpuden og derefter et aftryk på hver side i protokollen. Ved begge mine tidligere
besøg var det sherpaerne, som havde taget sig af min underholdning; men denne gang var thamierne
kommet frem fra deres skjul. Disse mørkhudede, brednæsede, guløjede folk i deres røgfarvede, lasede
tøj og skidengrå kalot, med de ru, hårde arbejdsnæver hører til Nepals oprindelige folk, som gennem
århundrede har vænnet sig til at være værdiløse, udnyttede landarbejdere. De udgør hovedparten af
Chhumbus befolkning, og hverken de eller deres forfædre har før forestillet sig, at de kunne være med i
nogen form for udvikling. Men nu skal disse analfabeter have en skole til alle deres børn, og de strålede
af lykkefølelse over at have fået betydning. Den eneste, som kunne lidt engelsk rystede ustandseligt min
hånd og sagde i ét væk very, very good, Sir; very, very ramro, Sa; very.... En anden kom med sine to
beskidte drenge, pegede på skolen og grinede. En tredie blev ved med at hælde beskidt chhang i mit
bæger, for det var det bedste han havde. En kone med sin datter ved hånden fnisede med hånden for
munden i to dage, og havde set ind i fremtiden. Den døde kones søn undskyldte, at han ikke havde taget
del i festlighederne til min ære, og den ældgamle enkemand gav mig 5 små tagetesblomster. Når jeg
kiggede på en thami, satte de hænderne for ansigtet og sagde Namaste. Uanset hvor meget rod der er i
regnskabet, så skal disse thamier have deres skole.

Inden jeg atter forlod Chhumbu for at gå tilbage til Junbesi, blev jeg opsøgt af skoleleder Ang Dawa
Sherpa fra naboskolen i Sagar-Baganje. Vi snakkede om hvordan han skulle videreføre “vore” børn,
når de efter 5. klasse en gang skal fortsætte i hans Secondary School. Han ville gerne have os til at
hjælpe hans skole med at oprette et 8. klassetrin, og så manglede han i øvrigt engelskbøger til 1.-3.
klasse. På toppen af Lamjura-passet spurgte beboerne i de fire huse, om jeg ikke også ville bygge en
skole til deres 10 børn, hvoraf de 6 var i skolealderen. Jeg fortalte dem, hvordan de i Australien
underviste børn ved hjælp af to-vejs radiokommunikation. Det overraskede dem meget, at noget sådant
kunne lade sig gøre. Men hvis jeg kunne hjælpe dem med det, så skulle de nok bakke det op med liv og
sjæl.

Halvvejs nede i Tragdobuk ventede Kaji på os med frisk frokost og the i en lille lodge. Ejeren,
Dorje Sherpa, havde tidligere været Kaji’s lærer i Junbesi, men var midlertidigt slået over på turist-
branchen. Han var frygteligt ked af, at de helt små børn fra Tragdobuk skulle gå den lange vej til skole i
Junbesi. Resultatet er, at de fleste børn først starter i første klasse når de er 10-11 år gamle. Han ville
mægtigt gerne åbne en småskole for 1.-3. klasse på sin jord nede i dalen, så det kun var de ældre børn,
som skulle gå langt til skolen. Han ville selv donere den nødvendige jord, og skulle i øvrigt nok sørge for
at hele landsbyen donerer en masse frivillig arbejdskraft. Jeg kunne straks lide manden og hans idé. Han
virker oprigtig og ærlig. Vi beså den kommende byggeplads, og han placerede en mand i hvert
hushjørne, så jeg kunne tage et billede af den nye skole. Han tegnede i luften hvor dørene, gavlen,
kontorstolen, eleverne, tavlen, toilettet, indgangsportalen, donorskiltet og alle de andre vigtige ting skulle
være, og om det ikke var noget ualmindelig frugtbar jord han ville donere.

Efter en hyggelig gensynsaften nede i Mopung, og en nat på en briks fuld af lopper, gik hele mit lille
omvandrende kontor op til Pungmoche. Først i sidste århundrede blev der bygget et lille kloster heroppe
i den øverste ende af Solu-dalen. Men for otte år siden udbyggede lamaen klostret med en skole, som nu
fungerer som kostskole for 73 elever. De går klædt i munkedragt og har én times religionsundervisning
hver dag; men ellers undervises de efter den almindelige nepalesiske læseplan. Lamaen har haft en
tilbøjelighed til at finde børn af fattige familier til skolen, og det er ved at være et problem for skolens
økonomi. Så vi udvalgte straks 17 børn, som kunne gøre sig fortjent til et scholarship fra vores
forening. Dette er virkelig et særligt sted. Lamaen er en stærk og stor personlighed, eleverne er
disciplinerede og glade, lærerne er dygtige, der arbejdes aktivt på uddannelse og forberedelse til nye
tider men samtidig på bevarelse af sherpa-kulturen. Og så ser det oven i købet ud til at den stramme
disciplin opnås ved kærlighed og forståelse.

Tilbage i Mopung havde borgerne spontant samlet til møde ved skolen. De havde i en times tid
diskuteret hvem, der skulle sidde i den komite, som jeg formodentlig snart ville danne til gennemførelse
af mine projekter. De elsker komiteer. Og de havde også diskuteret hvilke projekter jeg mon ville sætte i



gang, og hvilke de gerne selv så gennemført. Foreningen Educ-Aid fra Sønderjylland arbejder allerede
med etableringen af en Folkehøjskole i Mopung, som skal arbejde med genetablering af tabte færdighe-
der blandt den voksne befolkning, såsom fremstilling af klæde og tøj, hygiejne, dyrkning af andet end
hvede og byg, produktion af handelsvarer, turisme og meget mere. Der var et par gutter, som så vældig
skuffede ud over, at jeg synes at, Én komite på stedet er nok. - Hvad så med at bygge et hospital til vore
syge? Der er allerede en Health Station nede i Junbesi, og hvad er et hospital uden læge. Nej lad os
hellere få uddannet en læge her fra egnen. Kazi’s søn, Jangbu, fik førstekarakter og læser til lærer nu;
men vil hellere være læge. Godt, lad os give ham et scholarship. - Det 5 år gamle elværk virker ikke
ordentligt længere, kan du hjælpe os med et nyt? Hvornår har I sidst vedligeholdt det? Det ved vi intet
om at gøre, så vi smører det kun. Så må vi se at lære jer at skille en generator ad. - Vore forfædre og
vi selv har snart fældet hele skoven, kan du hjælpe os med et skovprojekt? Hvad med om I selv går i
gang, så jeg kan se hvad I kan. Ja, vi har tænkt os at lave et kæmpeskilt på bjergsiden af lyse og mørke
grantræer med en ramme af rhododendron, hvor der står “Welcome to Himalayan Project”. Go’ ide;
men måske lidt voldsomt. Hva’ så med “Welcome”? Lyder som et værtshus. Hva’ så med “Om Mani
Padme Hung”? Hvis I kan lave det, så vil jeg garantere jer, at jeg kan sætte gang i et skovrejsnings-
projekt over hele dalen. - Der kommer ikke ret mange turister her forbi Mopung; men der findes en
gammel ujævn genvej over bjerget til Ringmo, den vil vi gerne gøre bredere og bygge trin på de svære
passager, kan du hjælpe os med det? Hvad vil I selv gøre for at gennemføre sådan et projekt. Vi vil
gerne stille frivillig arbejdskraft til rådighed; men vi skal bruge noget værktøj og der skal købes mad til
de som arbejder. Hvad vil folkene i Solung sige til, at I snyder dem for en del af turiststrømmen? Det
må vi snakke med dem om; men folkene i Tongnasa omme på den anden side vil også blive glade, for de
får aldrig besøg af turister. - Solen gik ned, og straks frøs vi alle; men vi ses om en times tid! Jeg havde
inviteret hele landsbyen til fest hos ejerinden af byens største hus, og vi kunne se på røgen, der sivede ud
under taget, at hun allerede var i gang med forberedelserne.

Og sikken en fest. Gæsterne ankom i løbet af et par timer og fik under fælles diskussion anvist deres
pladser i henhold til rang, slægtskab, køn, alder og naboskab. Selv lamaen kom i følge et par disciple.
Og snakken gik. Når der blev snakket mellem sidemænd, var det internt, og der blev ikke lyttet særlig
meget; men når snakken gik på tværs af lokalet, forstummede al intern snak, og alle tog del i det
fremførte med kommentarer og morsomme bemærkninger. Da det 40 m2 rum var fyldt med 150 gæster
startede festen med en velkomstsang og et stor bæger arak til mig, og så blev der serveret. Store
portioner ris med grøntsagsstuvning blev fordelt og når tallerkenen var tom, blev den fyldt igen, op til
fire gange, observerede jeg. Så kom der chhang og arak på bordet, og resten af aftenen var intet bæger
tomt ret længe. Så blev det tid for underholdning. En gruppe unge forjættende smukke sherpaer og
sherpanier sang og dansede i den smalle stribe gulvplads, der var tilbage. De gik derefter, fulgt af alle de
andre unge, ned på gårdspladsen og holdt deres egen fest. De 30 småbørn blev tilbage, og resten af
aftenen sad de musestille og kiggede og lyttede. Hele aftenen var der ikke én eneste, der kravlede rundt
på folk, eller råbte op, eller tudede, eller larmede med legetøj, eller kommanderede, eller påkaldte sig
opmærksomhed. Jeg spekulerer stadig over hvori denne store forskel mellem den danske og sherpa-
kulturen ligger. Deres børns adfærd er en nøgle til forståelse. Så blev det min tur til at holde en tale, og
det blev starten på genoptagelse af diskusionerne fra om eftermiddagen. En mand havde snakket med en
fra Solung, og han mente ikke at det betød noget, at turisterne går udenom, da de alligevel næsten altid
går forbi. Hvad vil det koste, hvis arbejdskraften er gratis? 30.000 Rs (der går 9 Rs på 1 Krone) Jeg
vil give jer 10.000 Rs, og så kan vi se, hvor langt I kommer for dem. Vi går i gang straks i morgen med
at nedsætte en komite. Åh, disse elskede komite’er, der giver en masse anledning til hyggelige møder og
et par glas at drikke. -Vi har også brug for et stort forsamlingshus, for, som du selv kan se, så er vi for
mange til selv byens største rum. Vi har sat gang i en indsamling; men det er jo svært at skaffe penge
nok blandt fattige folk. Kan du give et tilskud? Educ-Aid vil bygge et hus til Folkehøjskolen, og jeg
kunne godt tænke mig at bygge en Teknisk Skole. Hvad med om vi slår de tre funktioner sammen i ét
stort hus? Så kan alle tilføre projektet de midler og arbejdskraft, som er nødvendig. Min nabo har
allerede doneret land til Folkehøjskolen, og hvis der bliver brug for mere, så vil jeg gerne give et stykke
af mit jord ved siden af. Vi skal nok gå hårdere i gang med at samle donationer ind. Det skal være et
stort og smukt hus og jeg vil gerne arbejde gratis i mange dage på det. - Jeg vil gerne bygge et hotel, vil



du hjælpe mig med det? Nej, det må du selv klare; men på teknisk skole vil vi uddanne folk til at
udføre de opgaver, som er nødvendige for at bygge velfungerende huse. - Hvad vil I i øvrigt synes om
en ugeavis, som fortæller om hvad der sker i Solu og omgivelser, såsom Kathmandu, og som vil blive
bragt til døren af avisbude for en fornuftig pris? Vi ved allerede, hvad der sker her i dalen; men det
kunne jo være sjovt at høre, hvad de foretager sig i nabodalene, og hvad der sker i Kathmandu er næppe
så vigtigt. Jamen, hvordan kan I tage del i jeres lands udvikling, hvis I ikke ved hvad der sker? Vi har
ingen indflydelse på andet end vores eget land, og det er her omkring.  Men i fremtiden kan jeres børn
få indflydelse! Hvis du virkelig tror det, så skal de da have chancen. Og hvis chancen er en avis, så vil
jeg støtte den  -  og sådan fortsatte aftenen med holdninger frem og tilbage og med genoptagelse af
eftermiddagens emner, indtil vi ved to-tiden i fuldmånelyset dinglede hjem ad smalle, ujævne stier. Og
hele denne fest havde kostet mig 450 kr.

Næste morgen opsøgte jeg lama Tenzing, som jeg plejer, når jeg er i staden. Og det blev interessant.
Jeg fik en grundig briefing, fra manden som står ovenfor og udenfor det almindelige verdslige palaver,
om de politiske intriger og grupperinger, som hersker i hele området. Og ikke mindst de genvordigheder,
som opstår i kølvandet på de udenlandske udviklingsprogrammer. Jeg tilbød at skaffe hans barnebarn et
scholarship, for at sikre en god informationskilde, og vi fik en god snak om at passe på nepotisme i
forbindelse med vore scholarships og projekter. Hvad så med dette scholarship til dit barnebarn? Åhr,
det er bare et enkelt.

Tilbage i Kathmandu havde jeg hele to møder med Kathmandu Rotary Club’s komite-medlemmer
for Chhumbu Skole om det mangelfulde regnskab, og de lovede mig, at de nok skulle få det regnskab til
at stemme, og at de forsvundne penge nok skulle blive fundet frem. Og et møde med Edmund Hillary’s
Himalayan Trust om de nære forbindelser, der er imellem mange af vore projekter og idéer, og en
gensidig aftale om, at vi skal koordinere, aftale og samarbejde i fremtiden. Og en gennemgang med
Kedar og Kaji om hvordan de skal åbne vores web-site og redigere i databasen for scholarship. Og
hvordan vi skal scanne kontrakter og sende dem frem og tilbage med E-mail. Og de forstod det! Og jeg
købte 70 engelskbøger til Ang Dawa for 680 kr inklusive transport med bærer derud. Og Tulku
Tundup Zangpo fik de indsamlede 326 kr til sit nye kloster i Dolpo, og han var ubeskriveligt lykkelig,
og jeg fik en kvittering, hvori Dalai Lama er kaldt til vidne.

En hektisk og spændende uge sluttede med at mit fly blev aflyst, og jeg fik et døgn ekstra på det
luksuriøse Everest Hotel til at samle tankerne og skrive nogle ting ned uden konstante afbrydelser fra
mit vandrende kontor. Min tid som bistandsfyrste på inspektion var forbi, og hjemme i Danmark er
indtil videre næsten al disponibel fritid blevet brugt til at følge op, flette sammen, koordinere, beskrive
og i det hele taget trække i alle de tråde, som blev vævet sammen under turen.

Skivehus Rotary Klub vil sende næste budget-beløb til Chhumbu til indkøb af tagplader, glas,
beslag, møbler, cement, vandslanger og alle de materialer, som ikke kan findes i naturen. Og så må vi se
om restbyggeriet kan financieres af det, der mangler i regnskabet. En større virksomhed har givet løfte
om at give 15.000 kr til bygning af Tragdobuk Preprimary School efter en dias-aften om Nepal og så
mange andre ting. Bestyrelsen i vor forening besluttede at indkøbe og sende en scanner til Nepal med
Annette, som skal besøge sin søster Helle deromme. Den besluttede også at nu skal vi altså have vores
Hjemmeside i gang, og det er den kommet, omend endnu i en primitiv begynderudgave på
http://www.himalayan-project.subnet.dk/ Og vi skal forhøre os nærmere om den 8. klasse i Sagar-
Baganje. Og Kaji skal sendes til Tragdobuk for at foretage en befolkningsundersøgelse, snakke med
amtsborgmestre, undervisningsdirektører og andet godtfolk og få skrevet nogle gode kontrakter med
håndværkere og frivillig arbejdskraft. Og mine donationer til skolebøger og vejbyggeri blev godkendt.
Og så skal vi ellers have vores Scholarship Projekt til at køre som smurt, fordi vi tror på, at det vil blive
en bestseller. Og det arbejder vi så på nu, samtidig med at vi forbereder medlemsblad, generalforsam-
ling og Nepal-rejse til efteråret.

Nepal rejsen.
Der er sendt rejsebeskrivelse ud til 22, som har meldt deres interesse i rejsen til efteråret, og nu

venter vi kun på at tilmeldingerne rasler ind. Første hold tager afsted fredag 29. september, og andet



hold lørdag 14. oktober, og det ser ud til at være i den periode, hvor alle andre også vil derom. Alle de
mest benyttede flyruter er allerede nu overbookede, så jeg har sat en masse unavngivne billetter på
venteliste. Men hvis de ikke snart får et navn påskrevet, så bliver de slettede. Så hvis du sidder med en
eventyrer i blodet, så meld dig hurtigst muligt til Kurt på  klomborg@post11.tele.dk eller 97 54 53 08.
Hvis du venter til sommer, så kan du ikke benytte de sædvanlige flyruter, men kan blive nødt til at tage
nogle besynderlige og dyre omveje. Første hold vender hjem 19. oktober, andet hold 23. oktober, tredie
hold 26. oktober, fjerde hold 30. oktober og de virkelige eventyrer vender først hjem sidst i november.
Rejsepriserne kommer til at variere mellem 14.000 og 26.000 afhængig af rejselængden, rejseplanen og
flyforbindelserne. Hvis du vil opleve det virkelige Nepal, langt ude på landet og højt oppe i bjergene, så
er det nú.


