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7. Ordinære Generalforsamling
Tirsdag 1. Marts kl.18.30 på Højslev Kro

Mødet indledes med Generalforsamling og ½ times dias-fortælling om vore projekter og Thøgers
og Kurts rejse i efteråret 2004 -  Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne.
Kl.20 vil der blive serveret en let anretning (pariserbøf mv.) med øl/vand for 100Kr.

Medlemskab 2005 - Nyt kontingent-år!
Så gik der igen et år for Himalayan Project. Og igen et år med succes for både små og store
projekter. Men vi skal i gang med år 2004. Vi får virkelig hårdt brug for al den økonomiske støtte,
som er mulig, og da hovedparten af vore indkomster kommer fra medlemskontingent (88%), så
håber vi meget, at du vil fortsætte, og at du vil reklamere for et medlemskab i din omgangskreds.
Vi bruger 81% af vore indkomster på projekter i Nepal og kun 11% til medlemsblad og 8% til
anden administration (revisor og bankomkostninger), og denne balance vil rykke i den rigtige
retning, jo flere medlemmer vi er. Vi ønsker dig velkommen i Himalayan Project 2004. Namaste!
Personligt Medlemskab: 250 Kr
Ungdomsmedlemskab:    125 Kr (studerende og unge med lavindkomst)
Støttemedlemskab:     125 Kr
Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør via homebanking.
Overførsel fra konto til konto: 92602651842339
Via indbetalingsfunktionen: +73< (tomt felt) +86316536<
Eller direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

HIMALAYAN   PROJECT   MAIL-LISTE!
Tilmeld dig vores mail-liste på klomborg@post11.tele.dk

Så sender vi dig løbende Project Proposals og -Reports, kopier af nogle af de
indkommende mails og andre nyheder fra Nepal.
Det er naturligvis en service, som kun tilbydes til medlemmer.



Medlemsåret 2004
Det har været et godt år for Himalayan Project. Vi har haft medlemsfremgang på 33 nye

medlemmer, men desværre også en tilbagegang på 12, så vi er nu 146. Godt at der kommer så
mange nye til; men det kunne være godt at vide, hvorfor så mange mister interessen.

Himalayan Project sendte en bryllupsgave til Kronprinseparret: et års husstandsmedlemskab af
foreningen. De takkede pænt for gaven; men da vi senere forespurgte, om vi måtte sætte dem på
medlemslisten, blev det dog venligt afslået. De vil naturligvis blive bedt høfligt om at fortsætte
medlemskabet i 2005.

Nogle medlemmer indbetalte en ekstra gave oveni medlemsgebyret. Det er noget, der varmer,
tusind tak. Især Verner og Margrethe fra Stoholm, som gav os et godt stykke af vejen til et nyt
bliktag på kollegiebygningen i Junbesi.

Og min tandlæge, som bad mig betale min regning som projektstøtte i Nepal, kom til at betale
det meste af reparationen på Chhimbu’s ødelagte vandkraft-generator.

Og så var der Venø Menighedsråd, der var faldet over vores hjemmeside og besluttede, at
overskuddet af deres årlige indsamling i menigheden skulle gå til vores aktiviteter. De kommer til
at bygge skolemøbler i Sagar-Bakanje skole i 2005.

Den Danske Andels-bevægelse har gennem Andelsfonden bevilget os støtte til en undersøgelse
af andelsbevægelser i Nepal, både generelt og specielt i Upper Solu. En undersøgelse, som skal
munde ud i to fyldige rapporter. Vi har sat vores samarbejdsorgani-sation i Kathmandu, HCDO,
på opgaven. For at give dem kapacitet, viden og arbejds-kapital.

En pige fra Sydafrika, som overværede  forhandlingerne mellem HP og folkene i Lamjura-passet
om deres nye vandfor-syning, gav os et bidrag til projektet.

Vi har i 2004 etableret fem nye scholarship med tre medlemmer af HP og to ikke-medlemmer.
Det kan selvfølgelig skuffe noget, når vi hører, at medlemmer tegner scholarship i andre
organisationer - ikke at der er noget i vejen med dem - men det er der forhåbentlig heller ikke med
os. Men helt utroligt skuffende er det, for anden gang at opleve, at en donor uden varsel og uden
forklaring blot dropper sit gudbarn og ikke engang vil svare på vore henvendelser.

Vi får fortsat trykt vort medlemsblad i denne fine kvalitet til en meget favorabel pris hos Thorvig
Tryk i Skive. Vi er meget taknemmelige for den støtte de hermed giver os.

Skivehus Rotary Klub fortsætter med at drive skolen i Chhimbu, og Skive Rotary Klub vil støtte
8. Klasses læreren i Sagar Bakanje. Formodentlig går hele Rotary Distriktet Nordjylland ind og
bygger skole i Junbesi.

Skive Lions Klub er interesseret i at samarbejde med os om vore projekter.
Alt i alt et godt år med megen positiv støtte og mange positive tilkendegivelser. Husk lige at det

varmer redaktørens hjerte at få en tilkendegivelse om, at du har læst bladet - det virker som om
mange ikke får det læst. Jeg ved at bogstaverne er små, og at der er lille linieafstand; men det er
fordi jeg har en masse at fortælle, og fordi bladet trods alt koster for hver side det fylder. Penge
vi kan bruge i Nepal.

Også i 2004 var Himalayan Project i Nepal
Thøger og Kurt gik en tur rundt i Upper Solu i efteråret, hilste på vore venner og tilså vore

projekter. Den politiske situation så ellers lidt sort ud en overgang. Optøjer i hovedstaden i
forbindelse med arabiske terroristers likvidering af 12 nepalesiske gæstearbejdere. I Kathmandu
reagerede de ved at ødelægge og brænde alt, hvad der lignede arabisk og islam, og virksomheder,
der sender arbejdere til Arabien. Det tog en lille uge at vise deres vrede over islamisk foragt for
nepalesiske liv.

Så var der maoisternes blokade af vejene mellem Kathmandu og Indien. Der blev skrevet en
masse i aviserne om vareknaphed og stigende fødevarepriser; men vore venner i Kathmandu
bemærkede ikke det store. Til gengæld var der ikke ret mange meddelelser om hæren/politiets og
maoisternes drab på hinanden og overgreb på civilbefolkningen. Det kan egentlig godt undre at
aviserne så relativt sjældent beretter om det, når aviserne i Nepal kan berette om daglige drab,
voldtægter, lemlæstelser og andre voldsomme overgreb. Nyheds-formidling er en underlig og
tilfældig ting. En begivenhed skal have en vis størrelse, fra et land af en vis interesse, med en
befolkning af en for os passende grad af civilisation, opfanget af en journalist med et vist



lokalkendskab og publiceret af en redaktion, som nogenlunde ved, hvad deres læsere gider
interessere sig for. Og det er i dette grovmaskede net, at mange små historier ikke bliver fanget,
mens andre bliver pustet op, for at få hele sammenhængen til at passe.

Når vi opholder os i Nepal, mærker vi stort set ikke konflikten. Den er en del af hverdagen. Der
bliver sprængt en bombe i ny og næ i Kathmandu; men normalt bliver folk advaret på forhånd. I
det sydvestlige Nepal bliver der dræbt mange i regulære slag og træfninger. Ind imellem også mere
eller mindre uskyldige civile. Maoisterne straffer “forbrydere” hårdt. Det er fx en forbrydelse at
nægte at støtte maoisterne. Men da de udspringer og fungerer i lokalbefolkningen, så opfører de
sig i det store og hele rimeligt i forhold til dem.  Det officielle Nepals hær og politi er for tiden
langt værre. Deres overgreb mod mistænkte er grove til uhyrlige. Fx en flok skolelærere, der havde
været tilbageholdt af maoisterne fik smadret deres ører, fordi de havde lyttet på maoistisk
propaganda.

I Østnepal og i Upper Solu er alle enige om, at maoisterne er langt mere rimelige end i vest. De
er, til en vis grad, til at snakke og diskutere med, og kommer ikke længere i store flokke og bliver
ikke længere hængende ret længe. Hæren er nemlig også begyndt at komme i større og mindre
grupper, med brask og bram, med snigskytter, med amerikanske våben og med mulighed for at
tilkalde en missilbærende helikopter.

Vi mødte maoisterne ved et par lejligheder. To af gangene egentlig uden at opdage det, men
sidste gang fik vi en længere diskussion med deres local commander. Han var udmærket orienteret
om, at Danmark er en tro støtte af USA’s imperialistiske politik, og derfor var vi overhovedet ikke
velkomne og havde bare at betale en ordentlig donation. Men da vi forklarede at vi var demokrater
og stemte socialt og absolut ikke liberalt, så blev vi accepteret. Så ville han vide om vi arbejdede
i det offentlige, altså for Regeringen. Da vi forklarede at vi tilhører det private arbejdsmarked, så
besluttede han, at vi var nogle sjældne men gode danskere. Så gik han i gang med Himalayan
Project, som han kendte udmærket. Vores forening er ikke rigtig ægte social, for vi støtter nogle
få og udvalgte personer. Hvis vi giver alle vore penge til maoisterne, så vil de komme alle fattige
nepalesere til gode. Han accepterede vores argument, at vore medlemmer ville melde sig ud, hvis
vi lod ham administrere vort budget. Men når vi nu er sådan nogen sociale personer, så kunne vi
jo personligt give en donation til maoisterne. Endnu en gang var han rimelig, idet han accepterede,
at vi allerede betaler så meget af egen lomme, flybilletter, hotel, stab, mad osv, for at komme ud
og tilse vore projekter og sætte nye i gang. Vi endte med at betale den traditionelle “vejskat” på
90 kr og fik endda en kvittering. Og så blev vi endda spurgt, om vi havde nogle forslag til
maoisternes kamp mod det onde system. Det ville vi nødigt rode os ind i, da vi er en upolitisk
forening, og dette blev også accepteret. Vi gav pænt hånd og tog afsked med store smil.

Da vi var i Solu for fire år siden, fik en af vore medrejsende på anden nat stjålet sine støvler. I
år hørte vi historien om, hvad der skete med tyven, da maoisterne fandt ham. De brækkede begge
hans arme og ben. Så vær ikke i tvivl om, at det ikke blot er nogle rare gutter.

Men vore projekter har det efter omstændighederne godt, men det skyldes nok hovedsagelig,
at vi kommer ud og tilser dem hvert år. Vore venner i Solu er så glade for at se os, og så glade for
at vi ikke har glemt dem. En masse andre projektmagere har fundet andre arbejdsområder end de
politisk sprængfarlige i Nepal. Men så længe vi kan holde os uafhængige med ærlige og
gennemskuelige, sociale og demokratiske værdier, og så længe de lokale og centrale magthavere
ikke finder disse egenskaber anstødelige eller får andre interesser, så kan vi bevæge os relativt frit
om i Landet.

Hvem vil i øvrigt med til Solu næste år? Kig ind på Hjemmesiden!
Bemærk at vores hjemmeside har fået en tiltrængt opgradering. Nu kører den som smurt med

både overfladisk og mere dybdeborende information.



Annonce:
Har du en udrangeret laptop-(bærbar)-PC, som ingen gider bruge, fordi den er for
langsom eller batteriet ikke er godt længere. Det er ikke noget problem for de fleste
nepalesere, de kan godt bruge den.
1) Den skal selvfølgelig være i god brugbar stand
2) Der skal medfølge strømforsyning, men batteriet er mindre væsentligt.
3) Slet personlige filer og af-installér programmer, du selv har installeret.
5) Nulstil alle log-on-koder og netværksindstillinger.
6) Send den til Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive
7) Den vil blive foræret til Himalayan Project’s medarbejdere i Nepal

Velkommen til Solu
Thøger har aldrig været i Nepal før, og han fik sig nogle gevaldige kultur-spring ind imellem. En

af de gode var anden overnatning i Pharak (Solu), i Kharikhola. Det er dér, jeg plejer at overnatte,
når jeg er på disse kanter. Jeg bad Thøger om at gætte og fortælle mig, hvad der er særligt ved
manden i huset, og han satte sig hen i observatørens positur med korslagte arme. 

Manden i huset er først i fyrrene af statelig positur og et ansigt som hugget i sten, næsten uden
mimik og meget fåmælt. Hans kone er noget yngre, en net lille sag, hvis søde ansigt røber alt, hvad
hun tænker. Og så har de en forkælet lille bulderbasse af en knægt på fire, som ikke kan holde sig
i ro.

Manden og konen gik roligt omkring og hjalp hinanden med at tilberede  aftensmad til hele
huset, gæster som dem selv. Og under tiltagende undren bemærkede Thøger, hvordan konen sagde
små korte sætninger til manden og herefter stirrede forventningsfuldt på hans ansigt, indtil han
efter en rum tid svarede med 2-3 korte ord eller vippede en anelse med det ene øjenbryn. Og hvér
gang frydede hun sig synligt og gav ham en ny sætning at tygge på. Det var kun sjældent, at han
tog initiativet til at henvende sig til konen, og da var det for det meste blot med et intenst blik og
en trækning ved mundvigen, men endnu sjældnere med lyd. Men hun syntes at forstå hans lydløse
kommunikation udmærket og svarede ham kvidrende. Det er tydeligt, at de er meget glade for
hinanden i gensidig respekt.

Efter en times tid opgav Thøger med det eneste forslag, skovhugger et meget øde sted. Da han
fik løsningen, var det som hele sherpa-kulturen faldt på plads på én gang. Manden har besteget
Mount Everest syv gange. Og hans storebror havde indtil for nylig hastighedsrekorden med ½
døgn fra BC til toppen og tilbage igen. Velkommen til Solu!

Tsunami!
Det er fantastisk at se, hvordan befolk-ningerne i alverdens lande har samlet ind til ofrene for den

akutte katastrofe. Denne personlige offervilje er en god bekræftelse på at mennesker i bund og
grund er gode og er parate til at hjælpe, når krisen kradser medmennesker, også selv om de bor
enormt langt borte. Gid denne offervilje var til stede hele tiden, året rundt, livet langt, og gid de
samme folk ved folketingsvalget vil stemme på et parti, som er parat til at give lidt mere af vor
overflod til bekæmpelse af også den kroniske fattigdom, nød og elendighed i Jordens fattige lande.

I Nepal er 10% af befolkningen så fattige, at de intet ejer. De bor i stråhytter på andres jord mod
at arbejde gratis for jordejeren. De får mad i munden ved at få en lille andel i de afgrøder, som de
dyrker for andre. Tøj tusker de sig til fra andres aflagte. Bliver de syge må de bede til guderne eller
tage et lån, som  gør dem til gældsslaver.

10% af Nepals befolkning er 2½ million mennesker. De er ikke jævnt fordelt; men omkring
vores skole i Chhimbu er det snarere 20%.

Men deres problem er ikke opstået på én gang. De har ikke pludselig mistet alt hvad de ejer. De
har aldrig haft noget.

Nogle er så fattige, fordi den sociale arv er en realitet i et kastesystem, og fordi en gæld går i arv.
Andre er så fattige, fordi de i lighed med dem på strandbredden har mistet en familieforsørger, har



oplevet en brand, en pludselig begivenhed.
Prøv at kigge på vores Hjemmeside og klik dig ind på Scholarship og Ansøgere og klik på

billederne af ansøgerne, og læs skæbnefortællinger.
Glem ikke Jordens fattigste; glem ikke Nepal! 

Annonce:
Mange danskere skifter mobiltelefon hvert andet øjeblik. Det gør man ikke i
Kathmandu, for dér koster den 1½ månedsløn. Men GSM900-mobilnettet er godt
udbygget i Kathmandu-dalen og med taletidskort er den fornuftig i brug. Så glæd en
Nepaleser ved at forære ham/hende din aflagte mobiltelefon:
1) Den skal kunne sende og modtage i GSM900 nettet.
2) Den skal selvfølgelig være i god brugbar stand med et godt batteri.
3) Den må ikke være “Operatørlåst”, dvs. låst til en Teleudbyder

(bed dit teleselskab om at låse den op eller gør det selv på www.dkunlock.dk / www.unlocked.dk
/ www.gratis-unlock.webbyen.dk / www.tekit.dk eller gå ind i en telebutik og betal dig fra det)
(EMEI-koden står inder batteret eller tast *#06# på telefonen).

4) Fjern dine faste indtastninger - sæt tilbage til fabriksstandard (i Nokia med kode 12345)
5) Har du brugt telefon-lås, så fjern denne i “Indstillinger/Opsætning”
6) Fjern SIM-kortet
7) Send telefonen til Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive.
8) Den vil blive foræret til venner af Himalayan Project.

Krishna er 6 år, men han var kun to da han mistede sin mor, og far Batam mistede sin kone og
medforsørger. Sygelejet var langt og dyrt, så Batam og Krishna måtte forlade hus og hjem for at
komme fri af gælden. De flyttede nordpå, op i kulden, op i Solu, hvor Batam arbejder som daglejer
for mad og husly, og Krishna opholder sig i tilfældige hjem, somme tider henne i et hjørne og
somme tider sammen med de andre børn.

Krishna er en meget sød dreng; men han var fortabt, indtil vi fandt en scholarship-donor til ham.
Faderen fik en lille startkapital til at etablere sig i et lille hus, og Krishna fik en månedlig ydelse,
som skulle sikre at kan startede i skole og kom der hvér dag.

I stedet for at købe hus, købte Batam to geder, som han snart solgte og omsatte til alkohol.
Krishna gik i skole i to måneder, og så flyttede de langt væk fra skolen, og Batam gjorde en
enkefrue gravid og ville giftes; for han var nu en holden mand.

Det fandt vi ud af, da vi gik igennem Solu. Batam fik at vide, at scholarship er studiestøtte, og
at han havde misbrugt den. Hvis Krishna fortsat skal modtage støtte, så må Batam indvilge i at
komme under administration. Vi fandt et lille bræddehus tæt ved Chhimbu med en del jord til, som
kunne lejes for halvdelen af støttebeløbet, og den anden halvdel skulle gå til tøj og ordentlig mad
til Krishna. Og dette vil vore lærere ved Chhimbu Skole kontrollere og administrere.

Nu skal Batam så finde ud af, om han vil flytte tilbage til enkefruen, eller om hun vil flytte til
Chhimbu. Under alle omstændigheder skal Krishna blive i Chhimbu, om ikke andet så hos en
plejefamilie. Krishna er gammel nok til at forstå det hele, og han er meget glad.

Hvad det koster?   800 Kr årligt!

Chhimbu Electricity
For 5 år siden fik Chhimbu støtte fra kommunen og samlede selv lidt penge ind, og så blev der

råd til at købe en 1 KW Hydropower Generator. Siden har 16 husstande haft en 25 W pære
hængende fra loftet og 3 husstande en transistorradio skrattende. Det har de betalt en symbolsk
månedlig afgift for. Der ud over har 8 husstande haft lys uden nogensinde at betale for det.

Ikke en eneste i Chhimbu har den fjerneste forstand på strøm og vedlige-holdelse af systemet,
så efter en periode, hvor vand fra en utæthed i føderøret havde sprøjtet ud over generator og
kontrolboks, så gav maskineriet endelig op, og der blev mørkt i Chhimbu.

To uger senere kom vi forbi og fik en venlig anmodning om at købe en ny 2 KW generator til
dem. Vi spurgte, hvad der var sparet op i el-selskabets kassebeholdning. Indtægterne havde i 5 år



kun været nok til at aflønne manden, som åbner for vandet om aftenen og lukker igen næste
morgen, samt den meget sparsomme vedligehol-delse. Kassen var tom.

Vi afviste derfor at hjælpe til med at opgradere deres strømsystem. Hvis de ikke kan tjene penge
nok til ordentlig vedligehold og til investering, så mener vi ikke at byen er moden til at etablere
strøm overhovedet.

Vi lovede, at vi ville slæbe generatoren med til Kathmandu og se om vi kunne få den repareret,
hvis el-selskabet til gengæld ville love at tjene penge fremover. De lovede at ville opkræve afgift
i 3 niveauer. En høj pris til de “rige”, en mellempris til de almindelige, og en lav pris til de fattige,
og ingen må få gratis strøm.

Vi fik lavet generatoren for de penge, som vi fik fra min tandlæge i Skive. Og reparatøren
lovede, at den nok skal holde 4-5 år endnu.

Det er nu vores hemmelige plan, at se hvor godt det går med optjeningen og vedligeholdelsen
i løbet af de næste 2-3 år. Hvis de viser sig at være deres opgave voksne, så kan det være, at vi
opgraderer til 5 KW, så skolen kan få computere og elektriske symaskiner. Og vi kunne endda
åbne en lille biograf i skolen med et fjernsyn og en videoafspiller. Og skolens the-produktion kan
forbedres, hvis vi kan tørre thebladene uden sollys.

Og så kunne vor lille elektriker-student få fast arbejde med at vedligeholde systemet.
Se resten af historien på Hjemmesiden.

Lamjura Water Supply Project
Lamjura Passet (3.530 m.o.h.) er en af de højeste pasovergange i Solu, og så er det endda Hovedvej

1 der går denne vej. Mange er døde heroppe, overraskede af en pludselig snestorm eller
udmattelse. Egentlig burde der ikke bo mennesker heroppe på dette vindomsuste kolde sted, hvor
ingenting kan dyrkes. Men det gør der faktisk - både sommer og vinter. For her kan tjenes penge.
Trafikken er jo relativt tæt heroppe. Nogle få turister. En hel del truckere; bærere som fragter last
fra landevejen i Jiri og op i området. Og en masse lokaltrafik af folk, som skal på besøg eller skal
til Jiri og Kathmandu eller hjem igen. Og alle er de lidt trætte, når de kommer op i passet, og
mange af dem trænger til en lille forfriskning eller en overnatning.

I Lamjura Village 2 km fra passet ligger 3 lodges, og på hver side af selve passet har brødrene
Sonam og Lhakpa bygget hver et lille thehus. Men fælles for alle er, at de ligger så højt på
bjergryggen, at der ikke er rindende vand og ingen direkte vandforsyning. Vandet skaffes ved, at
de bærer det op fra en lille bæk ½ time længere nede.

Men der er en god og kraftig kilde oppe på den anden side af pastoppen, og nu har de bedt os
om at hjælpe dem med at få vandet bragt deroppe fra og ned til husene. Det er et både godt og
nødvendigt projekt, så vi er gået i forhandling med dem. De skal selvfølgelig selv yde en god del,
for at slippe for at bære vand op, og da de alle har pengeøkonomi, så skal de både yde arbejde og
penge. Der findes også et offentligt program til støtte af vand-forsyning, som vi håber vil spytte
i kassen.

Følg projektet på Hjemmesiden!


