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9. Ordinære Generalforsamling
Tirsdag 27. Februar kl.18.30 på Højslev Kro

Mødet indledes med Generalforsamling og ½ times dias-fortælling om vore projekter og Kurt’s
rejse i efteråret 2006.  -  Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne.
Kl.20 vil der blive serveret en let anretning (pariserbøf mv.) med øl/vand for 100Kr.
Bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg, så vær ikke bange for at komme

Medlemskab - 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 2007. Vi får virkelig hårdt brug for al den økonomiske
støtte, som er mulig, og da en stor del af vore indkomster kommer fra medlemskontingent
(36%), så håber vi meget, at du vil fortsætte, og at du vil reklamere for et medlemskab i din
omgangskreds. Vi bruger 89% af vore indkomster på projekter i Nepal og kun 9% til
medlemsblad og 2% til anden administration (især bankomkostninger), og denne balance vil
rykke i den rigtige retning, jo flere medlemmer vi er. Vi ønsker dig velkommen i Himalayan
Project 2007. 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.

Fotos: Kurt Lomborg - Billedbearbejdning: Flemming Worm & Kurt 
Forside: Pikey Lower Secondary School in Loding, Thamakhani - Bagside: Solung Preprimary School
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Endnu et godt år for Himalayan Project!
Fortsat medlemsfremgang. Nu er vi 204

medlemmer, hvoraf 145 er ordinære med-lemmer,
52 er støttemedlemmer og 7 er ungdoms-
medlemmer. Det er 29 flere medlem-mer end sidste
år, hvilket dog bygger på at 7 desværre undlod at
forny deres medlemskab fra 2005, så reelt har 36
meldt sig ind for første gang i 2006.

Og nu har vi 101 scholarship. Sidste år havde vi
75, hvoraf 7 stoppede, så vi har fået 32 nye. De
støttes af 98 donorer, hvoraf 41 samtidig er
medlemmer af foreningen. Men 60 ansøgere venter
på Internettet og yder-ligere 20-30 er på vej.
Samlede Scholarship-omsætning i 2006 var på
146.000 kr.

Men her sidst på året havde vi et helt særligt
studiestøtte-projekt. De tre piger Sonam Doka,
Lhamu og Rinji Sherpa mistede deres mor sidste år
og deres far for få måneder siden og stod pludseligt
uden forsørger. De måtte opgive studierne og se at
blive gift i en fart. Men det behøver de ikke mere.
Jeg er stolt over at være dansker, når jeg kan
fortælle, at 132 behjertede mennesker i alt
indsamlede 45.483 kr til de tre piger. Nu kan
Sonam Doka gøre sit sygeplejerskestudie færdig,
Lhamu kan få sin realeksamen og endda
f o r t s æ t t e
i gymnasiet, mens Rinji kan læse videre i
realskolen.

Også i år har vi fået gaver og støtte fra både
organisationer og privatpersoner, som skal

n æ v n e s
her: Aase og Kaj Holst-Jørgen-sen -
Andelsfonden - Rosa-Fonden - Lions Club
Fjends - Venø Menighedsråd - Anne Sophie
Urne og John Dee - Jette og Jens Erik
H a n s e n  -
Tandlæge Benny - Birgitte Garbøl - Lene
Petersen - Erik Hallgren - Karen
T h e r m a n s e n  -
Nicolai Agger - Brinck Møller og gæsterne
v e d
Morten og Karen’s bryllup. I alt 49.880 kr.

Og så er der vores samarbejde med Rotary,
h v o r
Himalayan Project leverer projektet og gør alt
d e t
praktiske on location, mens Rotary skaffer
pengene. Der har vi et godt samarbejde i gang
m e d
Rotary-klubberne i  Nykøbing Mors -
S y d t h y  -
Vinderup - Virum og ikke mindst i
Padborg-Kruså, hvor vi i 2007 kommer til at
g e n n e m f ø r e
projekter i Upper Solu for flere hundrede
t u s i n d e
kroner.

Vi er U-lands-foreningen, hvor pengene
h a v n e r
de rigtige steder til de rigtige formål.

Tre rejsebreve fra Upper Solu i efteråret 2006
17. oktober 2006: Bravo for ny teknologi. Jeg

har laptop’en med i Solu, lader batteriet op, hver
gang jeg kommer forbi et sted, hvor de har en
lidt vandkraft-el. Somme tider skal jeg bede
”Electricity” om at sætte generato-ren i gang
eller bede naboerne om at slukke lyset, mens jeg
er på. Når jeg er færdig med at skrive, så er det
rigtig hyggeligt at vise familien billederne fra
deres egen hjemegn fra de sidste mange år. Og
så kan man sende email fra Phaplu, så jeg kan
sende rejsebreve hjem undervejs.

Madhur, Namgyal og jeg har været i Junbesi
siden ankomsten, med et besøg på Tubten
Choling Gompa og Namgyals mor i går. Her er
så stille og fredeligt. Solen skinner hele dagen
og der er koldt om natten. Ligesom det plejer.

I går etablerede vi Junbesi Communication
Center. TRPAP har bygget en smuk og stor
bygning ovenpå hjørnet af Junbesi Skole, og i
går blev vi enige om at indrette kabiner til
telefon og Internet.

De klarer selv det indretningsmæssige og

telefonlinien fra Phaplu. Madhur og HP klarer
hardware og software. En central PC og to
arbejds-PC’er, printer, scanner og alt det
moderne udstyr i højeste kvalitet. Vi regner med
at telefonlinien ankommer i marts 2007, og
straks efter vil Madhur sende to folk herud og
sætte hele grejet op. Så vil der blive en stor
indvielsesceremoni med flere høje lamaer,
røgelse, bønner, vievand og det hele, og den
allerførste email fra Junbesi vil ankomme på
PC’en hjemme i Kjeldbjerg. Hvis jeg er hjemme
eller ved hvornår, så kan jeg svare straks og kan
kun forestille  mig hvilken jubel det vil
afstedkomme. De er alle sammen meget meget
glade, og jeg er lige blevet udnævnt til hele
Junbesi’s Papa, og skal til flere the-ceremonier
i byen her i formiddag.

Klokken 13 i dag går vi videre, hvis
afskedsceremonierne tillader det. Madhur går til
Phaplu og flyver tilbage i morgen. Han er
ovenud lykkelig for at have oplevet stedet her.
Han kender kun terraien, Kathmandu og
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Düsseldorf. Namgyal og jeg går til Phera, hvor
vi har forberedt alle æblefarmerne på, at vi skal
have noget gjort ved deres æbler. I morgen
holder vi så stormøde hele dagen, som gerne
skulle munde ud i et projekt-forslag. 

Maoisterne sidder stadig og opkræver vejskat,
men ellers er de in-aktive i forhold til før. Så nu
vælter det ind med scholarship-folk med
khataer, æbler og breve. Så jeg må slutte nu. Ha
det godt.

29. Oktober 2006: Så gik det alligevel galt
med moderne teknologi ude i Wild East. Filen
fra 10 dage siden corrupted undervejs, men nu
sender jeg den igen.

Vi er tilbage i Phaplu efter den store runde. I
morgen flyver Namgyal tilbage til KTM, men
jeg går endnu en runde sammen med min
trofaste bærer Nirkumar. Han kan ikke meget
engelsk, men vi skal bare kigge på hinanden og
nikke den ene eller den anden vej, så er vi enige.
Om 3 dage holder vi stormøde i Junbesi om det
store skoleprojekt og samarbejde mellem alle de
NGO’er der arbejder i området. Det bliver ikke
nemt uden Namgyal, som er den bedste tolk,
men det må gå. Derefter skal vi til Mani Rimdu
alle mand og damer i hele Solu. Og så ved jeg
egentlig ikke mere, men jeg har jo masser af tid,
så der skal nok dukke noget op.

Vi har haft en helt fantastisk tur rundt til
projekterne. Stort set ikke set en turist. Men jeg
er blevet så forkælet af vennerne undervejs.
Store måltider har stået klar 3-4 gange daglig
med små mellemretter og indtil flere bajere hver
aften doneret af folk som enten har opnået eller
vil opnå noget. Så jeg har overhovedet ikke tabt
mig. Folk siger ”even more fat than before”.

I Phera havde vi ikke meget succes. Kølehuset
havde ingen interesse, da de opdagede at de
skulle yde noget selv. Men de er siden kommet
på andre tanker. Nu vil de have et møde igen i
Junbesi.

Fra Phera gik vi shortcut via Salabesi til
Taktok op til Dorje. Hen på eftermiddagen blev
det torden med monsunregn i 4 timer og vi
ankom først sent på aftenen i buldermørke,
kolde og drivvåde. Det er jo tørtid, så vi havde
ikke taget regntøjet med. Nirkumar kom først
sent af sted fra Phera, så vi havde intet tørt tøj
og regnede ikke med at se ham. Men den
trofaste dreng ankom lige så drivvåd ved 11-
tiden og alle blev tørre og varme igen.

Næste dag over Lamjura-passet begyndte det
først at sne og siden at regne igen. Vi sad lidt i
tørvejr i Lamjura og fik afsluttet deres
vandprojekt. HP leverer 2,2 km vandslange og
en plasttank på 1500 liter og så må de gøre
resten selv. Vi lånte paraplyer og gik ned til Sete
i torden og lynild. Det er sgu specielt at gå i
3000 m, mens lynene udgår lige ved siden af.
Ang Dawa stod klar oppe ved vejen med flere
paraplyer og varm the og nede i lodgen var hans
kone i gang med min livret herude –
kartoffelpandekager med sushim (rådden ost).

Næste morgen fulgtes vi til Sagar-Bakanje
skole i flot vejr. Skolen var lukket pga Juleferie
så vi fik nogenlunde fred til at diskutere skolens
tilstand. Kun afbrudt af scholarship forældre og
børn med varm mælk, saltthe, kiks, pema og
andre fedende sager. Vi fik diskuteret deres nye
lokum i 4 timer, så nu går de i gang med at
bygge Solus flotteste lokum med baderum,
drenge- og pige-toilet og pissoir. Også de øvrige
ombygninger blev diskuteret, så vi kan få lavet
et par gode projektforslag. Men netop som lyset
begyndte at svinde begyndte tordenvejret igen,
så endnu en gang måtte vi gå i styrtregn til
Chhimbu. Det var tilfældigvis Deusa-aften (en
slags fastelavn) så der blev fest med dans og
druk til 3 næste morgen.

Alle var godt sløve under mødet i Chhimbu
Skole. Men jeg livede meget op da
Strikkeklubben aflagde beretning. Vi havde jo
sidste år sendt strikkegarn derop, samtidig med
at vi sendte en større portion garn og skjortestof
til Thamakhani. Vi var dengang sikre på, at det
ville blive succes i Thamakhani men næppe i
den grad i Chhimbu. Det var lige omvendt. Ti
koner var gået sammen om at hyre en kone fra
Kenja som lærer, og nu var 46 strikketrøjer af
fineste kvalitet blevet færdige og de sidste 6
ville blive færdige inden vinter. Det var helt
fantastisk at se de sølle koner forandrede til en
gruppe stolte kvinder. Selv de 2 tidligere så
forsagte thami-koner kæftede op og blev hørt.
De havde forlangt 250 Rs (22 kr) per trøje for så
var der 100 rs til strikkeløn og 150 til indkøb af
nyt garn. Da jeg spurgte hvordan jeg kunne
hjælpe dem, foreslog de forsigtigt indkøb af to
symaskiner, for så ville de opkræve 220 rs til
indkøb af stof, og så ville de selv sy
skoleuniformerne. Det blev øjeblikkeligt
bevilget, så når Namgyal kommer tilbage til
Kathmandu sender han det straks af sted. Det
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hele foregik i øvrigt i styrtregn.
Næste dag endelig frisk og klart vejr – og det

samme med vore hoveder. Lærersituationen blev
diskuteret og vi planlagde det helt store fremstød
mod DEO (District Educational Office). På
grund af den nye fred i landet, vil der i år blive
bevilget flere nye lærerstillinger end før, så dem
skal vi have en af. Jangbus bror har sendt sin
datter i Chhimbu Skole så vi valgte ham til
skolekomite-formand. Han er det mest
intelligente hoved på hele den bjergskråning og
aktiv tilligemed; men des-værre af den holdning
at alkohol ikke er noget problem. Han og
Bhimsen ankommer i morgen til Phaplu, og så
går vi sammen til DEO og forklarer hvorfor lige
netop vores skole skal have en lærer frem for
alle de andre.

Regnskabet var perfekt i orden og vi gik sent
op til Sete. De forventede vore ankomst som var
selveste ”Juleaften”. Dorje’s oldgamle
bedsteforældre leverede en frisk ung hanekylling
på to kg – og Lhakpa Gyalzen’s gamle far
leverede sammen med Passang Tamangs næsten
lige så gamle forældre en saftig hane på 4 kg.
Ang Dawas kone producerede en
mesterkokkepræstation med de sølle
sønderhakkede dyr og jeg fik væltet øl i mig,
”shey-shey”. Vi spiste alle med fingre i det
svage lys. Det er svært at se hvad det er for
benklumper man sutter kød fra – på et tidspunkt
hvor jeg havde suget alt ud af en underlig
knogle, opdagede jeg at det var hovedet med
øjne, kam og det hele. Det var egentlig ikke så
ringe endda. Det blev en rigtig olde-fest, og de
fik så rigeligt brændevin, men sikke en grinen. 

Vi sov længe og gik i det flotteste vejr op ad
den smukke Lamjura-ryg med utallige besøg
inde i de små lodges, hvor folk stod parat med
youghurt, the, nescafe og de bedste ønsker om et
langt liv. Ved mørketid ankom vi for anden gang
til Lamjura. Det blev endnu en festaften, hvor
vandprojektet blev fejret. Kun Sonam manglede.
Han havde gennembanket sin kone med en kæp
24 dage efter at hun havde født. Han havde
fejret vores første møde for voldsomt, og noget
var gået galt. Nu sad den søde, smukke kone der
med 4 børn, blå mærker og græd og ville skilles.
Jeg skal snakke alvor med Sonam næste gang
jeg møder ham. Derudover oplevede vi en aften
i en stor familie, forældre og 8 døtre i alle aldre,
en tjenestepige uden moderfølelse overfor sin

fugleunge på ½ år, i et rum på 20 m2.
Før solopgang var vi oppe og gik sammen med

solen op over bjergryggen. Sidste år havde vi
stået deroppe på Pike-ryggen og set hele det
Østlige Himalaya i et stykke. Men jeg havde
indstillet kameraet forkert, så Jordens bedste
udsigt var værdiløs hjemme. Men vi var ligeså
heldige som sidst, og denne gang var kameraet
i orden. Hele rækken fra Dhaulagiri over
Anapurna, Manaslu, Langtang, Gaurishankar til
Khumbu med Chomolungma (Everest) øverst.
Vi sad længe deroppe og nød at være til. Nede i
Thamakhani besøgte vi vor værtsfamilie fra
sidste år; dejligt. Vi gik forbi den nedbrændte
Loding Skole men måtte ikke kigge ”før i
morgen”. Byggeriet var dog langt fremskredent
og vi blev straks shanghai’et af Construction
Committe Chairman Krishna og skulle bo hos
ham. Jeg har ikke røget på hele turen (næsten)
men med et par bajere og en storrygende svoger,
blev det en rigtig hyggelig rygeaften.

Næste morgen op til Thamakhani Skole hvor
de smukke magar-børn behængte os med 15 kg
blomsterkranse, som vi kort efter leverede
enkeltvis tilbage. En dejlig ceremoni hvor man
får kigget hvert enkelt barn i øjnene. Videre til
Loding Skole hvor alle 119 børn stod klar med
yderligere 20 kg blomsterkranse. En fin
ceremoni med fine danse til musik fra en
taperecorder hvis tempo gik op og ned, mange
fine taler og en ring af artige, lyttende børn og
forældre. Så ellers i gang med at gennemgå,
hvad Sydthy Rotary Klub skal hjælpe med for at
gøre det byggeri færdigt, som Edmund Hillary
har indledt.

Næste dag var et møde med Thamakhani
Youth Club, som jeg havde forventet mig så
meget af. Men det var desværre temmelig
deprimerende. Dels havde de aldrig fået de
projektpapirer, som jeg havde sendt af sted for
et år siden, og desuden havde de ikke selv
kunnet finde ud af at få noget som helst af de
opgaver, som jeg havde stillet dem, sat i gang.
De fik endnu et år til at komme i gang. Mange af
de folk her er egentlig så forkælede med
”readymade projects”, men ikke med Papa her.
De må sgu lære det.

Og så blev det i dag. En lille delegation fulgte
os på vej ned til floden, hvor vi skiltes ved
broen. En tur ned gennem Strøget (der er kun
den ene gade) i distriktshovedstaden Salleri,
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hvor man kan få næsten alt. Købte et nyt ur til
35 kr. Fik printet nogle billeder og
projektbeskrivelser. Prøvede at finde nogle folk
at holde møde med, men det lykkedes ikke
rigtig. Nu har jeg atter fået en mesterkokke
kartoffelpandekage og labber af en øl der hedder
5000.

Maoisterne? Vi har ikke mødt dem. De venter
stadig i Bhandar og opkræver 2500 Rs i vejskat,
men jeg flyver nok ud for ikke at give dem de
penge – selv om det er dyrere at flyve. De har
endog åbnet et officielt kontor i Salleri – i øvrigt
som nabo til banken. Kongen og hans skide søn
er sat helt ud af kraft. Alle påstår at de sidder og
græder i paladset uden at turde komme ud.
Maoisterne forhandler  stadig med
premierministeren men tør ikke opgive deres
våben. I følge tidligere amtsborgmester Ang
Ngima opfører de sig som gadehandlere der
prutter om prisen uden at have en vare. Hvis
kunden spørger hvad de sælger så påstår de
”alting”, men når man spørger, om de har det
man har brug for, så svarer de ”nej men jeg kan
skyde dig”.

Nu drager jeg atter derop i den karske luft og
skarpe sol. Deroppe hvor nattetisserne kan
opleve at mælkevejen er delt i to og hvor antallet
af stjerner virkelig er uendelig. Uden egentlig at
vide hvad jeg skal lave, sammen med en mand
der ikke kan mere end 15 ord engelsk. For en
gangs skyld fuldstændig på mine omgivelsers
betingelser. Jeg glæder mig.

Gid jeres dage må blive lige så rige,
begivenheds-løse-fulde som mine.

10. november 2006: Det er egentlig ret svært
at beskrive, hvad jeg har oplevet siden sidst.
Først og fremmest har det været en oplevelse
ikke at have en tolk ved min side. På mange
måder styrer han min tilstedeværelse. Jeg ved
egentlig kun hvad han fortæller mig, og da
sherpaerne er meget talende, så har jeg ikke altid
indtryk af, at jeg får alt at vide. Alt bliver
vurderet og afvejet af tolken og ikke af mig selv.
Nu har jeg vandret alene omkring med
Nirkumar, som viser sig at kunne omkring 100
engelske ord. Jeg har prøvet at diskutere vigtige
ting med folk som kan mellem 5 og 200 ord – og
enkelte der kan tvinges til at bruge af et ganske
pænt vokabularium. Tempoet er derfor gået
noget ned. Jeg har brugt mange timer på blot at
sidde og kigge på bjergskråningerne med de

tusindvis af flotte gran- og fyrretræer og med
fine rydninger med terrassemarker og huse, den
blå himmel, de hvide skyer og bare mærket
Sydens sol varme de nattekolde knogler op. Og
det er slet ikke så ringe endda, og især ikke når
jeg har masser af tid. Jeg er først nu begyndt at
tænke på at jeg skal til at afslutte – få det
igangsatte afsluttet.

Først tilbage til Junbesi i 3 dage. En pragtfuld
dag, hvor jeg gik op til Phugmoche skolen, hvor
ingen kunne genkende mig. De påstod at det er
fordi jeg er blevet ”some more fat”. Først og
fremmest fordi jeg ville se deres nye skole-
elværk på 25 kW og det elektriske køkken. Det
var helt fint. Når køkkenet er i fuld drift sluger
det 15 kW til 80 elever og lærere. Sat i
perspektiv til vores store skoleprojekt i Junbesi,
hvor vi skal bespise 350 elever. Vi bliver nok
nødt til at inkludere et større elværk til det
projekt. 

Egon og Henriettes nye ”datter” er flyttet til
denne skole, og da jeg straks ved min ankomst
så en laset pige komme haltende på en underlig
rystende måde, sagde jeg spørgende Sonam
Dolma Sherpa, og hun stoppede forundret op. Vi
gik hånd i hånd hen til engelsk-læreren og fik
forklaret hende, at hun var en heldig pige, som
havde fået nye ”forældre” i Danmark. Hun stod
måbende indtil det gik op for hende at hendes
liv nu får en forandring. Først grinede hun
overstadigt – så gik det over i hulkende gråd.
Hun lider af en mild form for spastisk parese.
Hendes fattige forældre har taget sig godt af
hende, og da faderen fik arbejde som tømrer i
Junbesi-dalen tog han pigen med. Men invalide
står ikke i høj kurs i et fattigt land, så hun har
meget lav status – indtil nu. Med tårer rullende
ned ad kinderne så hun på billedet af sine nye
”forældre”. Ekstragaven på 100 kroner skal gå
til nye sko, noget ordentligt tøj under
skoleuniformen og creme til de soltørre kinder.
Så nu stiger hun i status.

Samme dag nåede jeg også op til Serlo Gompa,
som fik 4 drivhus vinduesåbnere – ikke til
drivhus – men til ovenlys-vinduerne i et
klasseværelse. Egentlig en fejlkonstruktion, da
der bliver sindssygt varm deroppe, men nu åbner
vinduerne automatisk og lukker heden ud.
Lamaen lovede mig at jeg skal indgå i hans
aftenbøn 100 dage fremover. Hent fedt.

Jeg nåede også op omkring Great Wall, som
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desværre er i forfald. Ikke meget fremskredent
endnu, men der skal snart gøres noget. Det
lovede den lokale Yeti-klub, en ungdomsklub, at
se nærmere på.

Derfra ned over de stejle sæterflader uden sti,
for at få det bedste overblik over den store
skolegrund, hvor vi skal bygge den nye skole.

Næste dag var en af disse bare-sidde-og-glo-
dage indtil vi alle mand gik op til den oldgamle
gompa som havde fået et nyt tag der skulle
indvies og helliggøres af en lille hær af lamaer
med trommer og klarinetter og det hele. Det
betød en masse ris og linsesuppe uden ske. Jeg
er ved at blive ret god til at spise med fingrene.
Derudover en god del brændevin. Man skal
drikke en del, for at det hele kan blive rigtigt
helligt. Rigtig morsomt at tumle ned ad den
stejle sti med en flok grinende sherpaer. De
fortæller en masse jokes undervejs. Jeg ved
egentlig ikke hvor morsomme de er, men der
skal grines overstadigt uanset. Da vi kom ned,
var en af de store donorer ankommet med sit
følge af rige enker. Så der blev stablet et
danseshow på benene og senere gik der
kartoffelpandekager og bajere i foretagendet. Og
så husker jeg ikke mere før jeg vågnede
reglementeret i min sovepose.

Gamle Kipa og jeg var i løbet af aftenen blevet
enige om, at vi to gamle drenge med dårlige ben
skulle følges ad til Chiwong Gompa. Vi skulle
afgå ved 9-tiden; men den blev 11 før vi havde
fået fortyndet aftenen med litervis af salt-the.
Efterhånden som vi haltede af sted blev vi
indhentet af de unge, som slog følge med os.
Muntert. Så der blev lagt mærke til os, da vi
Junbesi-sherpaer fyldte klosteret op. Der er
egentlig ikke så meget at sige om de næste to
dage i klosteret. Jeg fik en særlig velsignelse af
gamle Trulshig Rinpoche. Men det er jo en stor
oplevelse hver gang at se det oldgamle drama
hvor dæmoner kæmper mod de dødes vogtere,
og Sange Dorje får dem alle bragt i orden. Midt
i lamadansene brød et uvejr løs. Jeg var lige
nede i basaren og få en kop the, da jeg så en
tordensky, der lignede et næsehorn, og efter
theen lignede den snarere en bombe. Og det blev
den. Det haglede så voldsomt at det oversejl, der
dækkede klostergården brød sammen. En
lamadanser blev ramt af en lægte og en stor rafte
var lige ved at vælte Hans Hellighed af tronen.
Og midt i postyret gik et par fulderikker amok.

Men ”the show must go on”, så efter lidt
oprydning, dansede de seks Oplysningens
Mestre videre i hagl og søle til langt over deres
filtsåler. De unge festede og dansede hele natten
i blæveret nede i basaren, men jeg gik nu i posen
hos Kancha’s gamle forældre, som havde fået
rum i en af munkehytterne. Kancha’s far vågner
ofte i løbet af natten og er nødt til at messe
bønner i lange tider før han kan falde i søvn
igen. Meget hyggeligt at ligge og høre på
hvordan han kontakter guderne, men meget søvn
blev det ikke til.

Jeg fik en god snak undervejs med den
tidligere stordonor Christopher, og ikke mindst
med hans smukke mongolske prin-sesse, og den
store Doctor Mingma. Først og fremmest om,
hvordan vi kan forbedre situationen for de
handicappede, som stuves godt af vejen, og kun
bringes frem, når familien vil appellere til
donationer. Jeg blev også gode venner med
vampede Barbara, som hvert år får rige
amerikanerinder til at betale deres fælles rejse til
Mani Rimdu. Og Dawa Tamang, som kender
Torkil og Margrethe på Ærø og har besøgt dem
der. Ham delte jeg en flok bajere med. Jeg blev
også gode venner med hele Phaplu politistyrke,
som var udkommanderet til at passe på den
tyske ambassadør, som jeg dog ikke kom i
nærheden af. Jeg gav the til hele flokken og de
lovede mig at vise mig Salleri fængsel og de
indsatte. Og et hyggeligt gensyn med Charley,
der efterhånden blev så træt af alle de flyrejser
frem og tilbage, så nu bor han i et fint lille hus
lidt udenfor Kathmandu, og flyrejserne bliver
sjældnere og sjældnere.

På hjemturen til Junbesi fulgtes jeg med hele
Nirkumars familie (og den er stor), som ikke
havde sovet i 2½ døgn og var i forskellige
grader af forfald. Til sidst gad jeg ikke mere og
gik alene den dejlige vej, som får tankerne til at
flyve rundt i de øvre sfærer. Spredes og samles.
Nirkumar ankom noget sent og kunne dårligt
formulere sin undskyldning over at alkoholen
havde taget overhånd, men at det kun skete
denne ene gang om året. Det var en rigtig fest.

Efterhånden spiser jeg kun sherpa-mad. Det er
meget bedre end alle de mere eller mindre
håbløse forsøg på at lave vestlig mad. Har ikke
fået kød i flere uger nu. Og det er egentlig fint
nok. Løb tør for toiletpapir og måtte lære den
lokale metode med venstre hånd og en kande
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vand. Første gang fik jeg gjort bukserne godt
våde bagpå og blev alvorligt til grin. Jeg forstod
kun deres jokes lidt overfladisk, men det var
noget med anatomiske forskelle. Men nu har jeg
lært det og det er egentlig ganske fint, når man
bare husker ikke at bruge venstre hånd til ret
meget andet.

Næste dag var igen en sidde-og-glo-dag indtil
hen på eftermiddagen, hvor der var indkaldt til
stormøde om ”Upper Solu Higher Secondary
Technical School with Student Hostel at
Chheding”. I begyndelsen gik det lidt tungt, men
efterhånden som det gik op for dem, hvad det
drejede sig om, og hvor stor og epokegørende
projektet er, så kom der virkelig liv i dem, og det
var lige før de overtog hele mødet med ideer og
forslag, spørgsmål og ønsker om at ville gøre
noget. Det var en god oplevelse, men jeg har før
oplevet at alt derefter går i stå. Men nu har vi jo
Communication Center om få måneder, så jeg
kan skubbe lidt til dem. Derefter afskedsparty
hvor Yangdi skulle lave kartoffelpandekagerne,
Kalidas skaffede sushim (den rådne slimost) og
jeg skaffede alkohol. En dejlig afslutning på 3
perioders ophold i denne helt vidunderlige lille
storby med 250 indbyggere.

Efter flere afskeds-morgen-salt-the ceremonier
(de stod parat i døren og tvang mig ind) kom vi
endelig af sted op over bjerget. Men deroppe
stod hele Lhakpa Tenzings familie klar med
frokost, som blev tvunget ned i en mavesæk
allerede fuld af the og smålækkerier. Lidt højere
oppe var udsigten til Khumbu-bjergene og
Mount Everest helt eventyrlig, så vi sad i solen
længe og lod sveden fordampe. Gik uanmeldt
indenfor i den lille Solung Skole, men der gik
kun få minutter før alle konerne kom med
thermokander og kopper. Så det blev et fint lille
skolekomitemøde, hvor de bad om nye
skoleuniformer. Jeg fortalte historien om de
sølle thami-kvinder i Chhimbu, som havde vist
styrke til at organisere et skoleuniform-projekt.
Det fik konerne på mærkerne. Hvis de kan i
Chhimbu, så kan de også her. Så nu får de en
symaskine og stof til et sæt uniform, og så må de
se at få det til at køre fremover. Videre til

Ringmo i det sidste aftenlys.
Morgenmøde om æble-kølehus. Et par af

æbledyrkerne var meget interesserede, så vi
sætter et projekt i gang der inden foråret. Et
møde i skolen viste at de har økonomi nok til at
køre et år uden støtte fra os til en lærerløn. Et
problem er bare, at pengene ikke er i skolens
kasse endnu. En af vore scholarship-elever er
flyttet fra Ringmo, og ingen er sikre på hvorhen.
Hans far døde for to år siden, hans bedstefar for
4 måneder siden, og deres hus brændte ned for
to måneder siden. Og her findes ingen
brandforsikring, så vi må have fundet ham og
hans mor, og se hvad vi kan gøre. En dejlig
gåtur til Phaplu ad en af de få veje i Nepal, som
går næsten lige ud – gennem skov næsten hele
vejen. Jeg havde glædet mig til den nye
internetcafe, for at få nyt hjemmefra, men ”line
is down”, så nu fik jeg tid til dette sidste
rejsebrev fra Upper Solu.

Jeg er ved at være klar til at vende tilbage til
den moderne civilisation. I morgen måske en tur
til Thamakhani og tilbage igen. Der er lige et par
småting, der skal bringes i orden. Bl.a. de 5.000
kr fra Salling Bank, og venskabs-skole-pakken.
Og en dag i distriktshovedstaden for at få nogle
officielle kontakter opdateret. Mandag flyver jeg
så til Kathmandu. Her er ved at være ret koldt.
Kun fra midt formiddag til midt eftermiddag er
kroppen varm, så nu vil jeg de 1300 meter ned i
efterårslunen i storbyen. To uger med heftig
aktivitet, men forhåbentlig også med et par
udflugter og hyggestunder. Ned til kødmad,
toiletpapir, daglig hot shower, telefon, internet
og alt det andet som ikke kan fås her. Men
egentlig ved jeg ikke hvor meget af det jeg
virkelig har brug for. Måske har jeg allermest
brug for snart at komme hjem til kone, børn,
børnebørn, brændeovn, fredelige landlige
omgivelser, Jul, haven, fårene, rødvin og alt det
som man ikke kan få i Nepal. Men på den anden
side finder jeg meget her, som ikke findes i
Danmark. Hvor er det fedt at kunne skifte
mellem så forskellige miljøer i løbet af et år.

Kærlig hilsen fra Papa Kurt Salaka!


