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Hvis du vil være medlem af Himalayan Project eller på anden måde vil yde en eller anden form for
bidrag til foreningen, så kan du kontakte en af medlemmerne af bestyrelsen.
Bestyrelsen

formand: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive
tlf. 97 54 53 08 - fax. 97 54 53 55 - klomborg@post11.tele.dk

kasserer: Flemming Worm, Hybenvej 41, 7800 Skive
tlf 97 52 77 56 - fax 97 51 22 99 - worm@mira.dk

næstformand: Wilbert  Lyngsø, Fennebakken 297, 8800 Viborg
tlf 86 67 17 37 - fax 86 67 13 03 - wilbert_lyngsoe@hotmail.com

sekretær: Gisela Franke, Thomsensgade 221, 7800 Skive
tlf 97 51 05 47 - gf@privat.dk
May  Andersen, Skovly 6, 8830 Tjele
tlf 98 54 42 42 - may@post10.tele.dk

www.himalayan-project.subnet.dk

Himalayan Project’s sidste medlemsblad kom ud i januar med en beretning om tilsynsrejsen derud i
november. I en lang periode derefter var byggeriet gået i stå. Vi ville gerne se ordentlige regnskaber.
Men der skete ingenting. Manglende vilje, manglende evner, store afstande, dårlige kommunikationsve-
je, dansk præcision og effektivitet mod nepalesisk, det går nok altsammen. Men da vi havde trukket den
længe nok, besluttede vi, at nu måtte vi se at få byggeriet færdigt, og sendte en sum afsted.

Først i Marts blev tagplader, maling, beslag, cement, glas og andre varer, som ikke kan produceres
lokalt, sendt med lastbil fra Kathmandu til Jiri. Eneste uheld undervejs var at 25 liter blå  maling
væltede ud over ladet. I Jiri blev alle materialerne omladet til en lille hær af bærere, som bar det hele ind
til Chhumbu på 3 dage.

Sidst i Marts sendte Kathmandu Rotary Klub to mand ud til byggepladsen for at tilse, at byggeriet
skred planmæssigt frem. De blev ret forbavsede over at se, at skolen stod næsten færdig. Og de har
rapporteret tilbage, at det er ualmindeligt smukt og flot håndværk. Og så tog de en masse billeder,
hvoraf nogle af dem ses her i bladet. Siden billederne blev taget, er skillevæggene mellem klasseværel-
serne blevet bygget færdig. Loftbeklædning er sat op. Gulvet er jævnet og trampet til. Der er gravet
brønde til toilettet, og toilet-bad er under bygning.

I Kathmandu er snedkere i gang med at konstruere møbler til klasse- og lærer-værelser, og de vil
snart blive fragtet derud.

Men alt imens der bliver bygget færdig, så er børnene allerede begyndt at “lege skole”. De mødes
hver dag inde i bygningen, medbringende diverse hæfter, slidte skolebøger og kuglepenne. Nogle af de
voksne, eller nogle af de ældre børn, som har gået i skole, eller somme tider en eller anden fra nabobyg-
den, som kommer forbi, agerer lærer, holder disciplin og lærer børnene at remse op. Og børnene sidder
med store øjne og anspændte holdninger for ikke at gå glip af et sekund. Mange af dem bor i stråhytter
og nu er der blevet bygget sådan et stort og smukt hus til dém.

Nu skal vi have byggeriet afsluttet fuldstændigt og slutregnskabet skal gøres op. Og så går vi i gang
med, sammen med Kathmandu Rotary Klub, at ansætte lærere, aftale lønninger, aftale boligforhold,
diskutere pædagogik, indkøbe undervisningsmidler og alle de mange småting, som er nødvendige for at
drive en skole.

Og når skolen så er kommet i gang, hvad så? Vil lærerne formå at få det hele til at glide problemfrit?
Forstår de en mødeprotokol, når de ikke kan aflægge et regnskab? Har de overhovedet en pædagogik?
Har de en viden, som kan videregives? Tæsker de børnene? Møder lærere og børn op hver dag? Tænk
om vi kunne få et par danskere til at bo i Chhumbu i nogle måneder for at hjælpe dem i gang med alle de



små detaljer, som kunne få en skole til at fungere.
Og det ser faktisk ud som om det kan lade sig gøre allerede i februar 2001. Et ungt par på den store

Rejse til Østen vil slå sig ned i Chhumbu og Junbesi for at udføre denne opgave. Og det eneste de
forlanger er fri kost og logi.

Det hele ser altså ud til at komme til at lykkes og fungere.
For hele landsbyen er det et eventyr, der er ved at gå i opfyldelse.
For alle os medlemmer af Himalayan Project herhjemme i Danmark er det også et eventyr. At vi kan

give en lille bid lykke, glæde og fremtid til disse fattige mennesker på sydskråningen af Lamjura Danda.
Og at vi selv kan mærke den sendt tilbage, når vi hører glædeligt nyt derudefra.

Kære medlemmer og kommende medlemmer af Himalayan Project.
Ved Generalforsamlingen i februar satte vi os et mål, der sagde 500 medlemmer inden et par år. 
Så kan vi nemlig opnå godkendelse af skattemyndighederne. Dette vil indebære en række muligheder

for skattefradrag for ydelser og gaver til foreningen og vores humanitære arbejde i Nepal.
Vi fik derfor trykt 500 eksemplarer af medlemsblad nr.3-1.årgang.
Heraf blev 166 eksemplarer sammen med et indbetalingskort sendt ud til familie, venner, bekendte og

andre, som på en eller anden måde har med Nepal at gøre. 250 eksemplarer er blevet delt ud eller lagt
frem rundt omkring i Skive- og Viborg-området.

Heraf har 63 genoptaget eller er blevet ordinære medlemmer af  Himalayan Project. Og 10 er
støttemedlemmer. Det var jo knap så godt som vi havde håbet; men til gengæld glæder det os meget, at
næsten alle, der var medlemmer første år, også er medlemmer i vores andet år.

Til dig, som er medlem af Himalayan Project år 2000.
Vi vedlægger 2-3 ekstra eksemplarer af medlemsblad nr.4-2.årgang sammen med indbetalingskort.

Det vil være en rigtig god gerning, hvis du vil prøve at dele de overskydende eksemplarer ud til familie,
venner eller bekendte. Og hvis du så oven i købet rammer en, der vil være medlem, så har du virkelig
ændret verden en lillebitte smule.

Til dig, som før har hørt fra Himalayan Project; men endnu ikke er medlem.
Hvis du blot fik forlagt indbetalingskortet i februar eller glemte at melde dig ind, så er chancen der

igen nu.
Men hvis din manglende indbetaling skyldes, at du har besluttet ikke at ville støtte vort u-lands-

arbejde i et så fjernt land som Nepal, eller fordi du er engageret i andet humanitært arbejde eller ydelser,
så sletter vi dit navn af navnelisten og håber, at du trods alt har følt dig underholdt så længe.

Til dig, som aldrig før har hørt om Himalayan Project.
Velkommen i foreningen.
Hvis du vil vide mere om Himalayan Project, så henvend dig til bestyrelsen som gerne vil informere

dig om foreningen og om Nepal. Eller besøg vores hjemmeside på www.himalayan-project.subnet.dk
Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive, klomborg@post11.tele.dk

Medlemskontingent:250 Kr
Støttemedlem:100 Kr

Et medlemskab forpligter dig ikke til nogen særlig indsats for foreningen.
Alt arbejde i foreningen er frivilligt.

Benyt indbetalingskortet i bank eller på posthus
eller

direkte via homebanking på  9260 265 18 42339
og husk at skrive dit navn og adresse samt hvad beløbet dækker.


