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10. Ordinære Generalforsamling
Tirsdag 4. Marts kl.18.30 på Højslev Kro

Mødet indledes med Generalforsamling og ½ times dias-fortælling om vore projekter og Kurt’s rejse i efteråret
2007.  -  Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne.
Kl.21 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!
Året 2007 var er år med mange store skoleprojekter i Solu. De fleste er endnu ikke færdigbyggede. Og vi håber
at sætte gang i endnu flere projekter i 2008. Og så bliver der fra i år mulighed for skattemæssigt fradrag helt
op til 13.600 kr for bidrag til Himalayan Project, og dette inkluderer også scholarship. Men en betingelse er,
at vi skal være mere end 300 medlemmer, og selv om vi har stadig medlemsfremgang, så er der endnu et stykke
vej (60 medlemmer mangler). Derfor håber vi meget at du fortsat vil støtte vor forening med et medlemskab;
men også at du vil reklamere for et medlemskab i din omgangskreds. Det er ikke mange steder, hvor du får
så meget ud af dine U-lands-kroner. Vi ønsker dig velkommen i Himalayan Project 2008. 
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.

Mere fremgang for Himalayan Project!
Fortsat medlemsfremgang. Nu er vi 241 medlemmer, hvoraf 166 er ordinære medlem-mer, 63 er

støttemedlemmer og 12 er ung-domsmedlemmer. Men vi mangler 60 nye medlemmer for at opnå
godkendelse hos skattevæsenet.

Nu bestyrer vi 136 scholarship. En frem-gang på 41; men 7 er er ophørt. Af disse syv er vi nogle der er
meget stolte af nogen af dem. Én blev færdig som tandlæge og er ansat på Phaplu Hospital. Til lykke Thor.
-To afsluttede 10. klasse og læser videre uden støtte. Men så er der dem, som vi er mindre stolte af. -  Én
blev færdig som elektriker; men er gået i druk. Jeg skal nok prøve at få ham på benene igen, Jørgen. - Én



2

stoppede midt i det hele uden forklaring. - Én smed jeg ud fordi hun ikke studerede men blot levede for
pengene. - Én blev smidt ud fordi plejefaderen viser sig at være ret rig, og oven i købet modarbejdede han
HP. - Der var også én til kontrol, men det viste sig at han var endog meget seriøs - heldigvis Gunhild. - Så
er der nogle stykker, hvor donorerne klager over for lidt kontakt. Dem er vi i færd med at undersøge og
skal være meget påpasselige. Det kan netop vise sig, at de har det allerstørste behov for støtte udefra.
Svage familier i Nepal er svage på en måde, som vi slet ikke kender i Danmark. - Heldigvis gik det op for
Nawak, at man ikke bare kan forvente og forlange, at der kommer ekstra penge fra Danmark, når man har
behov. Efter et sammenbrud er han nu oppe igen og klør på med krum hals med en helt ny mål-rettethed. -
Og så har vi  moderen, der er måtte opgive livet i Mopung og flytte til Kathmandu, fordi manden på andet
år arbejder fuldstændigt isoleret fra omverdenen for amerikanerne i Irak. Han må ikke engang skrive hjem.
Måske vender han hjem som rig - måske ikke. - Og allerværst af alle; den enlige Mor, der har solgt sig som
prostitueret i Dubai. Havde vi dog bare vidst, hvor galt det stod til!!!

Langt de fleste af vore børn studerer meget seriøst. OK, nogle stykker er knap så bega-vede som vi
troede og kommer næppe langt. Før eller siden skal vi have fortalt nogle donorer, at det er en dejlig unge,
men ikke nogen god investering. Giv os nu tid til at finde det rette tidspunkt. Men resten, det er rene
guldklumper. De har opfanget det store i, at mennesker så langt borte fra, har fattet interesse for dem, så
de studerer virkelig seriøst - nogle af dem endog overordentligt seriøst. Men selv de alvorligt arbejdende
har somme tider svært ved at skrive breve til deres donor. De fleste fordi donoren ikke skriver til dem, og
hvordan kan man skrive til en, som man ikke kender. Du skulle se den overstrømmende glæde hos de, der
får et brev og nogle billeder fra Danmark. Og du skulle se mismodet hos de, som aldrig har fået et brev
eller et billede. Men det er også en stor glæde at høre om de donorer, der er dybt engagerede i de små
simple kommu-nikationer, der bliver bedre fra gang til gang.

Der var jo også “The 3 Sisters” som fik indsamlet i alt 45.483 kr. De donorer, som jeg fik mail-adresse
fra, har fået en julemail fra de tre piger. Men til I andre, så kan det fortælles, at de er reddede og klarer sig
godt. Se dem på hjemmesiden.

Vi nyder stor bevågenhed fra enkelt-personer, som giver en skærv ekstra for at støtte vores arbejde. De
skal alle nævnes og takkes her: Brask-Nielsens Fond gennem Sor-optimist Klub Skive - Vinderup
Inner Wheel Klub - tandlæge Benny Frømann - Venø Menighedsråd - Salling Bank - Kipling
Travel - Hans Thon aus Schwerin - og Sinne der to gange donerede foredragshonoraret - Jørgen
Vestergaard - Kaj og Aase Holst - Jette og Jens Erik Hansen - Birthe og Jens Dalgaard - Anne-
Grethe og Svend Præst - Ellen Bro - Birgitte Franck - Erik Hallgren - Frank Jensen - og ikke mindst
Maja Lomborg (læs senere). I alt 46.407 kr. Disse donationer kan kun værdisættes i brutto-glæde.

Og så er der som kronen, vores samarbejde med Rotary, hvor Himalayan Project leverer projektet og gør
alt det praktiske on location, mens Rotary skaffer pengene. Der har vi i 2007 haft et fantastisk samarbejde
med Rotary-klubberne i Padborg-Kruså - Sydthy - Køge Nord - Vinderup - Nykøbing Mors og
Skivehus, hvor vi i 2007 gennemførte projekter i Upper Solu for 602.400 kr. På hjemmesiden kan du finde 
alle projektbeskrivelser og rapporter. Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde seriøst på, at vi fortsat kan vise os
værdige til den tillid som disse rotaryklubber har vist os.

Vi er U-lands-foreningen, hvor alle pen-gene havner de rigtige steder til de rigtige formål.

To rejsebreve fra Upper Solu i efteråret 2007
7/11-07: Nu har vi været på farten og på arbejde i 19 dage uden pause. I går startede Tenzing-rain – det

er 3 dage med tæt sky-dække og småregn i dalene, større regn oppe på ryggene og sne på toppene. Den
kommer hvert år i November og indvarsler vinteren. Så i dag holder vi pause i Ang Phutis dejlige lodge,
har købt elværket til at producere strøm til computerne hele dagen for 45 kr. Og imellem rapportskriverier
og project proposals bliver der lige tid til et rejsebrev.

I det hele taget har vejret ikke været for storartet. Kun få formiddagstimer har været klare og skyerne har
hurtigt pakket toppene ind, men til gengæld har det været varmt og behageligt at vandre omkring. Og vi
har slet ikke haft tid til udsigter og den slags ting, for der har været mennesker omkring hele tiden. Største
begivenhed var i Thamakhani hvor 500 mennesker var mødt op på Loding Skole for at fejre min ankomst –
det er knap halv-delen af dalens samlede befolkning. Når jeg panorerede rundt i forsamlingen åbnedes et
stort tandsmil fra alle indenfor mit synsfelt. Fine taler og søde dansepiger, 20 kg khataer og
blomsterkranse. Mængder af gaver – æbler, churpi, øl, chhang, æg, grøntsager osv. Det var en storartet
oplevelse.

Den første periode var vi på skoleudflugt. Ikke noget med aircondition bus eller færge til Bornholm. Nej,
vi gik 80 kilometer ad små stier, op over pas og ned i dale, i otte dage. Forrest, lige efter skoleinspektør
Bhimsen, gik Dajangmu Sherpa på 8 år. Som den yngste fik hun lov til at bestemme tempoet. Og bagest,
lige foran lærer Nuru Jangbu, gik de store drenge, som på skift bar rygsækken for de, som blev trætte.
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Sådan cirka for hver tiende elev gik en lærer eller en af de to unge sygeplejersker. Og indimellem gik de 4
turister, medlemmer af HP. Flere kilometer i forvejen løb ordonnansen og sørgede for klar bane. Og jeg var
foran eller bagved eller rundt omkring og nød ople-velsen af en lang venligsindet og glad drage på udflugt
(se bagsiden). På intet tidspunkt var der bare den mindste optakt til uartighed eller ballade. Alle var
lykkelige og glade for at få så mange oplevelser. Kun 3 havde været på den anden side af Lamjura før, så
alt var nyt. 

Grundomkostningerne var doneret af Brask-Nielsens Fond og Salling Bank. Hans Thon fra Schwerin
havde doneret en rygsæk til hver. Min tandlæge fra Skive en fint broderet T-shirt. Og min sønnedatter,
Maja på 8 år, en kasket til hver. Maja havde også doneret 10 kg ost til hele flokken. Maja kan ikke li’ ost,
men næsten ingen af børnene havde nogensinde smagt det, så det var en fin oplevelse at fortælle dem om
Majas første HP-projekt og se dem nyde noget for dem helt nyt. Senere fik jeg foræret en hel ost på 5 kg af
en ostemand, som havde hørt histo-rien og som syntes at nu skal Maja altså lære at spise den gyldne vare,
ved at smage en rigtig Himalaya-ost. (P.S. Maja kunne ikke li’ osten - hun havde i øvrigt samlet pengene ind ved at sælge et
lille fotohæfte fra hendes tur til Livø en dejlig sommersøndag)

Der er opstået en vits i området i kølvandet på vores turné, som vakte opsigt overalt. To andre donorer
er i området i øjeblikket, og i folkevidet er vi i skarp konkurrence om at blive den mest populære
udlænding i Solu. Anne Liese fra Busum er her med en stor gruppe, som lægger gode penge i lodgene.
Christopher flyver omkring i helikopter og transporterer høje lamaer fra ceremoni til ceremoni. Papa Kurt
går omkring med flere hundrede skolebørn for at give dem større viden. Vinderen er ikke udpeget endnu.
Men alle ved nøjagtigt hvor vi er, for Radio Solu FM sender daglig rapport om vores færd, hvad vores
børn har oplevet og hvilke projekter vi nu vil sætte i gang. Vi er alle blevet interviewet flere gange, men
pga mangel på ordentlig tolk, har de endnu opgivet at sende mine interviews.

Vore børn var inde på radiostationen, og flere af de større var så overraskede over hvordan det fungerer.
De blev interviewede og kunne kort efter under vild jubel høre sig selv i transistorradioen. Mange  havde
nogle uklare opfattelser om de små batteridrevne transistorradioer, med en lille mand indeni, der snakker
med skrattende stemme. 

Hjemmefra kender de godt elektricitet fra den lille generator, der kan få en 25 watt pære til at gløde
rødgult, og når alle i lands-byen slukker lyset, så kan den drive en halvstor transistorradio med et bånd, hvis
hastighed går op og ned. Det var et mirakel i Junbesi at opleve strøm, der kan få en 60 watt pære til at lyse
hvid-glødende, og et rigtigt ste-reoanlæg med fede bashøjt-talere der spillede musik, så man måtte tro at
musikanterne sad inde i kassen. I en skole havde de et fjernsyn med DVD-afspiller, hvor de så en video
optaget i Solu. Øjne så store som thekopper og mundene endnu større. Et andet sted så de en kæmpestor
maskine der kunne skrive breve og trykke aviser. Der var nu bare en mellemstor kontor-printer. Det lille
Bibliotek i Junbesi var de imponerede over. Tænk at der er så mange bøger til. De var også med til at
indvie vores nye computerrum på skolen i Salleri. Ingen af dem havde nogensinde set sådan en maskine før,
og nu kunne de skrive deres eget navn på en fjernsynsskærm.

En oplevelse, der nær oversteg deres for-stand, var besøget i elværket, hvor to store schweiziske
generatorer omdanner impo-nerende store vandmasser til strøm til hele dalen. Og når teknikeren drejede på
knapper-ne, så kørte det hele hurtigere og hvinede og viserne på en masse instrumenter gik op eller ned, så
det svimlede.

Nogle af de skoler, som vi besøgte på vejen, havde forberedt vor ankomst, og så var der rundvisning,
musik og dans.

De mødte Trulshig Rinpoche som ventede på Christophers helikopter, og han velsig- nede alle. Men det
blev dog overskygget af at helikopteren åbenbarede sig som noget andet end den lille larmemaskine de så
ofte har set højt oppe i luften. Nu stod de og så den så tæt på, at huerne blæste af. Også Phaplu Airfield
hvor den lille flyvemaskine viste sig at være meget stor, da den landede for næsen af dem. 

Og de overnattede i små thehuse eller ho-teller der slet ikke ligner de små bondehuse derhjemme
omkring, med god og vel-smagende mad, i stedet for den ensformige simple kost de er vant til. Efter
maden var der hyggestunder, hvor dagbogen blev læst højt. Eller et digt om udflugten som skulle
fremsiges.

Det var mig en vidunderlig oplevelse at være sammen med de pragtfulde unger i en hel uge. Ikke én
eneste gang var der en mislyd. Alle var hjælpsomme, kærlige, glade og fulde af forventningens energi. Fra
tidlig morgen til sen aften var jeg omgivet af en lykke og livsglæde uden lige. Tænk hvis deres samfund
kunne tilbyde dem en funk-tion. Hvad kunne de og samfundet dog udvikle sig til? Lad os hjælpe dem på
vej!

Nu er vi kun 4 i vor lille flok. Min bærer Tikaram, fra gamle dage, som jeg ikke har set i mange år, er
blevet en ædruelig og fan-tastisk mand. Tidligere både røg og drak og spillede han. Men nu gør han ingen
af delene. Han jonglerer med den lille smule engelsk han kan på en mesterlige måde og er meget vittig på
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nepali, så der er konstant latter omkring ham. Irriterende at jeg først kan grine med, når det bliver oversat.
Ud over at bære alt vores tekniske udstyr og min rygsæk og Kontor-taske (ca 35 kg) så insisterede han
også på at bære Majas 5 kg ost. Derudover blander han sig i madlavningen på lodgene, så under høje hvin
og grinen tillaver han og husmødrene undervejs den ene store madop-levelse efter den anden. Dette skal
dog tages med det forbehold, at variationsmulighederne er begrænsede. Rikikur, rildok, sushim, zen,
dalbhat, zerkum, chokpa, samdu, tsampa og masser af suchia. 

Og så blev Chhiring ansat som bærer ved et tilfælde. Han er en seriøs og hård mand. Han bærer alt vores
andet grej, så jeg kan gå omkring blot med kamera, hat og stok. Og så vasker han mit tøj. Når han ser
pletter eller snavs, så beordrer han mig til at skifte. Med sådan en mand behøvede jeg ikke alt det skiftetøj.
Og så hjælper han også til i køk-kenet. Så faktisk har Namgyal og jeg 3 kokke. Det er også ham der
kommer farende, hvis jeg har for ondt i knæene på de stejle nedture, og så insisterer han på at vi skal holde
i hånd. Han er meget stærk, så det er godt. Og så har han det varmeste smil.

Og Namgyal er god. Vi arbejder utroligt godt sammen. Ofte uden ord – blot et blik. Ofte dybe analyser af
situationer og men-nesker. Han arbejder også selvstændigt nu. Især med scholarship, som jeg egentlig blot
er tilskuer til. Men også med projektanalyser og beskrivelser. Ind imellem går han dog i dvaletilstand og er
næsten umulig at vække - og det er lidt træls.

Vi møder hele tiden dejlige folk, som vi kender, og andre som gerne vil kende os. Jeg troede egentlig at
sherpaer er kropssky, men nu bliver vi berørt og omfavnet af mænd og kvinder, af unge og gamle. Det er
nok fordi, de er lidt sky overfor fremmede, men nu er jeg jo ikke fremmed længere. Der bliver fest, hvor vi
slår os ned. 21 hanekyllinger og en ged har begået selvmord omkring os. De fleste bliver hjulpet af Tikaram
(han er ateist) og hans beroligende: ”Don’t you worry, chicken curry”

Vi har været helt ude i yderkanten af Solu. I Chhirringkharka var jeg den første udlæn-ding siden
Edmund Hillary for 20 år siden. Vi har kontrolleret regnskab og byggeproces på halvdelen af vore Rotary-
projekter. Vi har lavet forundersøgelse på 4 nye skoleprojek-ter. Vi har startet et bro-projekt. Afvist to el-
projekter. Og vi er kun halvvejs på vores projektrunde.

Men nu er der efterhånden samlet en lille flok folk, som vil snakke om det ene eller det andet. Jeg slutter
derfor fortællingen og ser om jeg kan nå at fortsætte lidt før vi når til Phaplu om et par dage.

9/11-07: Så er vi igen i Phaplu, men jeg kan ikke få fat i noget Internet, da det er dagen i Dipawali
(Lysfesten) hvor man ofrer blomsterkranse til køerne (i går var det hundene) og hvor kønne piger går omkring i
flok og omringer folk, synger og danser, indtil de slipper et par pengesedler. Derfor bliver der lige tid til at
skrive et par ord mere inden jeg forhåbentlig kan sende i løbet af i morgen formiddag, når internet-ejerne er
blevet ædru.

De 3 regndage er nu blevet til 5. Der er skyet fra morgen til aften. Over 4000 m er der hvidt af sne – godt
at vi ikke skal derop lige med det første. Vi går omkring med paraply – heldigvis klappet sammen det
meste af tiden. Og så blæser det koldt. Selv tidligt i morges i Solung med Jordens bedste udsigt, så vi kun
tætte skyer. Bortset fra da der som ved et mirakel dannedes et sky-hul i 2 minutter, så Mount Everest i sin
højhed kunne hilse på mig. Da jeg ærbødigt havde hilst igen lukkede hun atter forhænget. Jeg skal jo helst
se hende hvert år.

I Junbesi fik vi samlet alle de allerstørste kapaciteter i området, for at forklare dem konceptet omkring
Upper Solu Tekniske Skole og hvad der forventes af dem. Der var to deltagere af reel kapacitet – begge
skole-inspektører og derfor travle folk. Der var derudover 3 der forstod engelsk og nikkede hele tiden.
Derudover 2, der nikkede med når de andre gjorde. Og det er den virkelige realitet – der ér ikke andre, der
kan være med. Men som sædvanlig lovede de at nú skulle der nok ske noget.

I Solung havde de ventet hele dagen på os i den kolde blæst oppe ved skolen. Det er den skole, som jeg
afviste sidste år, men hvor der pludselig viste sig en mulighed, da Køge Nord Rotary Klub manglede et
godt projekt. Jeg satte projektet i gang i Maj, men pengene er først ankommet på skolens konto for en lille
uge siden. Men de er allerede færdige med skolegården og har fældet alle de nødvendige træer og skåret
dem op i planker, og samlet alle nødvendige sten. For penge lagt ud af ½ års lærerløn for to lærere, udlæg
fra 6 beboere og arbejdsløn på efterbetaling. Jeg spurgte dem, hvordan de dog turde satse så meget blot på
mit ord. Det kender mig jo knapt nok. Jeg fik det grinende svar, at de kender mig godt nok.

På vores første Nepal-tur for 14 år siden, havde jeg stået næsten lamslået her i Solung af en klar dags
udsigt. Jeg spurgte dengang en mand fra landsbyen om han satte pris på denne udsigt, og han svarede
”Yes, every day”. Da jeg fortalte denne historie i min projekt-åbnings-tale rejste Gyalzen sig og sagde ” It
was me”. Hvordan kunne han dog huske den historie med en tilfældig turist. Først og fremmest havde
spørgsmålet gjort ham stolt, men derudover var jeg jo ikke en tilfældig turist. Fantastisk at en sådan
efterra-tionalisering kan gå hen og blive en sandhed.

Efter forgæves i 3 år at have forsøgt at møde den store mand i Ringmo, Ang Nuri, mødte vi ham i dag.
Ringmo Skole ser ud ad helvede til, men han er den eneste i den by, jeg vil stole helt på. Så nu river vi



1) Sydthy Rotary Klub har i januar besluttet at lade nåde gå for ret og gøre projektet færdigt.
2) Men nu er den store beskedne mand død 88 år gammel - det skete 10. januar - og dermed er HP’s forpligtelser blevet endnu tungere end før.
3) Padborg-Kruså Rotary Klub og Bonnik Hansen besluttede før Jul at bevilge penge til færdiggørelse af skolen.
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halvdelen af skolen ned og bygger nyt. I sær skolens lo-kum er i en forfærdelig forfatning. Så ringe at
skolens 5 hindu-lærere havde fundet offentlige midler til at bygge et ekstra lokum - forbeholdt for lærerne.
En underlig tanke-gang. Nu skal ungerne fande’mig have et palads af et lokum uden adgang for lærerne.

Og nu er vi kommet til Phaplu og sidder i stuen hos Ang Ngima, den tidligere kommu-nist
amtsborgmester, og har fået doneret en San Miguel BEER og Tikaram kommanderer rundt med hans
kønne kone. Der begynder at lugte af stegte løg og krydderier. Så jeg vil slutte før mine mavesafter går helt
amok. Der er blevet tændt op i ovnen, så jeg har smidt fleecen for første gang i dag, og er samtidig blevet
opmærksom på, at jeg hellere må tage et bad i morgen. God aften til jer alle!

Kathmandu 22/11-07: Så er vi tilbage i hovedstaden efter endnu en række oplevelser, som jeg hellere må
dele ud af. Der er jo forløbet 15 dage siden sidste rejsebrev. 

Vi tog igen ind i Thamakhani-dalen for at kigge de to skoleprojekter efter i sømmene. De forstod egentlig
ikke hvorfor det skulle være nødvendig, for vi havde jo lige været der og der var blevet holdt så mange fine
taler og alle havde jo klappet af det hele. Vi havde nu ellers gjort tydeligt nok opmærk-som på at vi gerne
så regnskabet klar til aflæggelse ved ankomst. På trods af at vi endda kom en dag senere end aftalt, havde
Loding Skole ”ikke haft tid” til at gøre det færdigt. Vi lagde dagsplanen om, og der blev givet meget klar
besked om, at hvis regn-skabet ikke forelå, når vi kom tilbage senere på dagen, så kunne de …… De blev
færdige. Selv om der ér en regnskabsbog med nogle rodede delregnskaber, så forelå det samlede regnskab
nu på et løst stykke papir. En del poster blev afvist som værende noget fra andre regnskaber. En opmåling
af stenmure sammenholdt med indkøbte sten, viste 2½ gange flere sten i regnskabet end reelt forbrugt.
Noget arbejde var udført anderledes end aftalt. Snedkeren havde fået forudbetalt næsten hele sin hyre, men
jeg afviste pure at have noget med de elendige skolepulte at gøre, da de blot var sømmede sammen og
næppe ville holde en måned. Et stort rum i en tilstødende bygning var blevet beklædt med træ, hvilket ikke
er i projektbeskrivelsen, men de påstår at have fået godkendt dette af Rasmus, der besøgte skolen i foråret.
Rasmus afviser dog at have godkendt noget som helst, men havde dog godt kunnet forstå at de gerne ville
have dette gjort. Det var menin-gen af landsbyen skulle udføre jordarbejdet som ”labor donation”, men de
havde blot holdt en fælles hyggedag, og derefter var der blevet hyret arbejdskraft for budgettet. Og flere
andre smådetaljer, der gjorde at jeg måtte give skoleinspektøren og construction chairman en røffel. Nu vil
jeg aflægge en fyldig rapport for Sydthy Rotary Klub, og så vil det blive op til dem, om de vil lade nåde gå
for ret, eller om de vil lade dem selv rode sig ud af de selvskabte problemer, før der kan fortsættes1. Også
Namgyal og jeg lærte en del om, hvordan vi skal gennemføre projekt-arbejdet i fremtiden, for at imødegå
denne slags problemer, som til en vis grad kan hen-føres til manglende evner til at læse tekst på engelsk.
Men bortset fra det, så er det ved at være en virkelig smuk og ”moderne” skole med alle de faciliteter, der
gør den anven-delig for landsbyens børn og unge. Vi hørte gennem kanaler at Sir Edmund Hillary er yderst
tilfreds med vores indsats med genop-bygningen af hans gamle skole. Nu må den gamle dreng snart få
skrevet det takkebrev2.

Bedre så det ud med Thamakhani Skole – selv om der også dér var en rimelig stor overskridelse af
budgettet. De havde flyttet dobbelt så meget jord som jeg havde bereg-net, men til gengæld var
skolegården nu ble-vet af en fornuftig størrelse. Og så var den første stenmur, som de havde lavet lige før
monsunen blevet vasket ned, så de havde måttet bygge den om i en kraftigere kvalitet. Vi vil derfor søge
om en ekstra bevilling3.

Naboskolen i Phalamkhani er en lille veldrevet skole, så nu åbner vi et projekt for også at modernisere
denne. Men Boldok Skole rundt om hjørnet havde nogle vidtløftige planer om at standse et jordskred, og at
bygge 2 ekstra klasseværelser til deres i forvejen 3, og til 25 elever og 2 lærere. Til gengæld må vi hjælpe
landsbyen, der er blevet snydt med 400 meter vandledning af dårlig kvalitet og 200 meter vandrør til deres
lille 1½ kW vandkraftværk. Thamakhani Ungdomsklub ville gerne have diverse hjælp; men fik dog besked
på først at beskrive temmelig udførligt, formål og metode. Og så vil hele dalen gerne have et stort elværk.
Det kan vi da godt forstå; men med deres indsats på Loding Skole, så det ikke lovende ud. Men det kunne
være et spændende projekt, så Namgyal og jeg skal snarest have lavet en liste over de forventninger og
betingelser, som vi vil stille dalen før vi kan gå ind i et så stort projekt.

Det var med blandede følelser, at vi vendte tilbage til Phaplu, men lad dette være alles læreproces. Til
gengæld havde Ang Ngyima regnet frem og tilbage på den nye privatskole i Salleri, så vi tegnede og
beregnede til langt op på næste dag. Også hans egen lille private turistressort lavede vi skabelon over.
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Og så var vi på besøg på Phaplu Skole, der både vil have det ene og det andet, men ikke kan passe på
noget af det selv. De vil have to nye lokummer magen til de små paladser vi efterhånden har bygget 3
steder. Men en inspektion af den 6 år gamle septiktank viste, at bunden knap var dækket af lort. Men det
tror da fa’en når 3 af de 4 døre er spigret til med søm, fordi ungerne ikke selv kan holde lokummet rent
(det har de ellers en pedel til), og den 4. dør var låst med hængelås, som kun lærerne har adgang til. De fik
besked på at slide det gamle lokum op, før de kan få et nyt. Der var dog nogle andre problemer, der var
reelle nok. Et rustent bliktag. Jerngitter for ruderne. Og nogle andre småting, som vi projektbeskriver.

Værre ser det ud med handicap-centeret. Der er ikke megen lokal opbakning til noget så ”nyttesløst”.
Men Ang Ngyima er stadig med på idéen. Jeg blev meget begejstret for en stor grund med en fantastisk
udsigt tæt på Phaplu Hospital og Phaplu Skole. En ideel placering. Men da der forventes at blive åbnet vej
hele vejen syd ud af Himalaya indenfor 3 år, stiger grundpriserne nu voldsomt. Det drejer sig om ¾ hektar,
som gættes at ville koste ½ million kroner. Så hvis ikke der meget snart bliver fundet en sponsor til dette
jordkøb, så må vi nok droppe den plan. Også driftsomkostningerne vil blive af en betragtelig størrelse, som
vi også må have nogenlunde garantier for at vi kan vedligeholde i mange år frem.

Og så fik jeg endelig forbindelse igennem til Internettet. Der var mail fra nogle af jer der fik det første
brev. Tak fordi I varmede mit hjerte deroppe i kulden.

I mellemtiden er vejret skiftet. Det er krystalklart fra morgen til aften, med enkelte skyer sidst på dagen,
der forsvinder igen inden aften. Solen varmer dejligt om dagen, men der er forbistret koldt, så snart den er
borte. Og sådan fortsatte det resten af vor rejse, som nu forandrede sig. Fra at have arbejdet næsten uden
ophør i en måned ville vi fire venner nu holde en uges ferie.

Lige inden skulle vi dog have et møde med den nye District Educational Officer, som var yderst venlig og
imødekommende, så jeg inviterede ham på middag på Salleri’s bedste madsted sidst på dagen. Han skulle
nok kom-me – det var hans pligt. Og jeg så chancen for at lobbie en ekstra lærer til Chhimbu. Men
skidderikken mødte ikke op – uden afbud. Alle sherpaer sagde medfølende: Stol aldrig på en Chhetri – de
snakker, men hand-ler ikke. Eneste lyspunkt var for den hane, som jeg havde udset til festmiddagen; han fik
lov at leve videre. De to unge danskere, An-ders og Eline, går til den med undersøgelse af skoleforholdene
i området. Samtlige skoler bliver endevendt og får deres finere fornem-melser for uddannelse og
pædagogik gen-nembearbejdet. Foreløbig er deres konklu-sion at omkring 1/3 slet ikke er så ringe endda,
men det er til gengæld den sidste 1/3. Jeg glæder mig meget til deres rapport, der bliver skrevet færdig i
lavlandet, når der bliver for koldt for dem deroppe.

Nå, men så begyndte ferien. Klokken 6 morgen startede vi ud i krystalvejr op over en bjergryg, hvor stien
er stort set flad, så inden middag havde vi tilbagelagt 25 km med enorme udsigter til Khumbu-bjergene fra
en helt ny vinkel, men så var herlighederne også forbi. 800 meter stejlt ned ad en elendig sti, over Dudh
Kosi (Mælkefloden) ad en geval-dig hængebro, og så 750 meter stejl op igen, samtidig med at solen gik
ned. De sidste 10 km foregik i kvartmånens lys til Sotang. Ved en fejltagelse havde vi optaget et
scholarship på en polioramt pige, og en donor havde fundet hende på Hjemmesiden, og hende måtte vi jo
møde. Hendes bror var bredvillig guide på hele denne dags tur. Han fortalte vidt og bredt at nu var
Himalayan Project ved at åbne nyt projektområde: Sotang. Det bevirkede at en masse folk mødte op på
om-rådets eneste elendige lodge for at se kame-len. Alle skulle de drikke en ordentlig pægl brændevin, så
konen og hendes døtre havde alt for travlt til at tage sig af vores mad. Den fik vi sent som halvkogte ris
med en sølle linsesuppe og alt for meget chili uden finesse i aftenkulden med svedvådt tøj. Men den sølle
pige var reel nok. Hun kunne ikke bru-ge sine ben, og ingen tog sig af hverken at træne eller støtte hende.
Hun havde i stedet udviklet en udpræget udslukthed. Hun bor i et usselt hummer tæt på skolen, så hun kan
kravle derover daglig. Storebror havde skaffet nogle lokale krykker, som han for flere år siden havde
kasten ned foran hende, men hun brugte dem ikke – de havde ingen polstring – det var der ingen der havde
tænkt på. Jeg tegnede et gangstativ, som han skulle lade fremstille. Det havde han ikke meget lyst til, for
han studerede jo i Salleri, og var ikke ofte hjemme. Vi besluttede derfor at hendes scholarship skulle gå til
en kone, som kunne komme 1-2 timer hver dag og træne med hende og hjælpe hende med mad-lavningen.
Storebror blev skidesur, for han havde helt klart regnet med at det scholarship kunne kanaliseres over til
hans studier. Ene-ste problem er, at det næppe bliver en årlig begivenhed, at Namgyal eller jeg går hele den
lange vej frem og tilbage for at kon-trollere. Men Namgyal kender en, der kender en der....I øvrigt åbner vi
ikke noget nyt pro-jektområde heromme. Mit indtryk af folkene var ikke specielt godt, og landsbyen ej
heller.

Men vi gav dem heller ikke mange chan-cer, for så snart vi havde afgjort det scholar-ship, begav vi os
mod Lokhim, som blot skulle ligge 3 timer fra Sotang. Her havde jeg en stående frokostinvitation fra
projekt-koordinatoren for en Østrigsk NGO. Men efter 10 km var det 700 meter stejlt ned til Hinku Khola
(stejlt, mest fordi vi gik forkert af den rigtige sti), og så 850 meter stejlt op igen. Der var kun ét lille thehus undervejs,
og hun var løbet tør for the, mælk, sukker, mel og alt det andet, som en vejfarende har brug for, bortset fra
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Rara Instant Noddle og brændevin, og sådan noget skal man ikke byde mig midt på en arbejdsdag. De
andre blev hængende, men jeg oksede videre opover. På et udsigtspunkt sad jeg gennemvåd
sveddryppende, udmattet og pustede, da en flok ældre rai-folk gjorde mig selskab, og straks insisterende
delte deres pack-lunsh med mig. Små fedtbrændte brød, sødkartofler, karry-cucumber og den smule vand,
de bar med sig. Humøret var højt og med fagter og grin, fik vi givet hinanden det meste af vore
livshistorier. Hvor jeg dog holder af disse vidunderlige mennesker. Med fornyet energi kom jeg op over
kanten og ind i Shangri-la. Hold op hvor er der smukt i Lokhim. Og så dejligt åbne folk var. Ikke nogen
sammenstimlen, men gøre holdt, hilse pænt, spørge om navn, land, hvorfra, hvortil, pænt farvel – på
nepalesisk selvfølgelig – så meget har jeg da fået lært. Men klokken var blevet fem. Jeg fandt min vært,
som havde givet frokosten til sine venner i stedet; heriblandt en høne og en hanekylling og en del
brændevin. Han var nu temmelig træt, men satte mig op på sin veranda og hældte ustandseligt øl op i et
glas. Her sad jeg så udaset og i væskemangel og bællede, mens solen gik ned over Himalaya og farvede
tinderne orange og røde, og alle de små folk gik hjem fra deres marker og tændte tællepråsene i de små
hjem. Jeg har sjældent følt mig så privi-legeret som i de 2 timer jeg sad der, og hørte om hvordan han
langsomt er ved at gøre denne glemte dal og dens 700 husstande til et lille ”moderne” paradis. Da
buldermørket indtraf ankom mine 3 venner. Tikaram og Chhirring havde fundet mere brændevin og kunne
dårligt snakke. Namgyal havde fundet små huse med mad og the og var sund og glad. Men min vært var nu
blevet meget træt og kunne ikke huse os, så vi gik 10 minutter til dalens eneste lodge. The kunne de ikke
finde ud af, men vi fik ris med sten og avner og det hele, men de havde hverken kartofler eller linser, så det
blev til ren chili-suppe til risene. De andre syntes det var fint nok og grinede af mit dilemma – tør ris eller
ris med chili så sveden strinter.

Tidligt op i morgenkulden. Det tog ½ time at få varmen. Tikaram havde overtaget mor-genmåltidet, så vi
fik lidt tynd the og nogle underlige rispandekager af risresterne fra i går, med noget af det honning som vi
havde fået i Sagar-Bakanje og slæbt med. En lang gåtur op til passet med en udsigt, som svært overgås. Og
så var det ellers ned ad bakke resten af dagen. Elendige stier med rullesten og slippery rødgrøn jord. Og det
blev ved med at gå nedad. I Himalaya er ingenting småt. Ned gennem skoven er i flere timer. Ad det lille
vandløb i flere timer. På de små jord-volde mellem rismarkenes vandingskanaler i flere timer. Men nedad
kom vi. Og så begyndte mine støvler at gå i opløsning. De har eller holdt til mange kilometer gennem
mange år, men nu kunne limen ikke holde sammen på enkeltdelene længere. Nu var det ikke kun varmt
fordi solen skinnede, men også fordi vi gik direkte ned i subtroperne. Ikke et eneste sted, hvor vi kunne
købe noget som helst. De andre drak af vandløbet, men det turde jeg ikke. Til sidst var min  tunge som en
stor tør tennisbold. Men så var der et brahmin-hjem, der var mindre sølle end de andre, og de havde et træ
med citrusfrugter så store som håndbolde. Og de var modne. Jeg har dog aldrig før parteret en frugt med
en sådan grådighed. Skallen er tyk. Skillevæg-gene utroligt seje. Men når de åbnes sidder gevaldige
lyserøde væskebeholdere i tætte stimer og kan vippes ud med tungen og klemmes i stykker mod ganen.
Herlighed. Og den var ikke forbi. Hun havde også en moden ananas. Og som kronen på værket en kæmpe-
papaya, som var næsten moden. Hendes gårdsplads lignede en svinesti, da vi var færdige, men så kom der
tilfældigvis en flok geder forbi og ryddede totalt op. Vi anpriste hendes overflødighed og hendes hjems vel-
signelser, og jeg betalte de 7 kroner for dette herlige måltid.

I virkeligheden var der ingen af os der anede hvor vi var, bortset fra at vi gik i den rigtige retning, så vi
aner heller ikke hvor vi overnattede. Men da mørket faldt på var der et lille hus på den anden side af Dudh
Kosi, hvor familien var klar til at yde os det bedste de havde. Det blev til youghurt og varm bøffelmælk.
Senere en snack af tørret fisk, som bliver hakket og stegt i karry og chili. Man er nødt til at æde med hud,
finner og ben. Jeg stoppede, da jeg lyste ned i skålen og så et vredt fiskeøje stirre op på mig. Et sukkerrør
til forret. Kogt nyhøstet stampet ris – desværre kogt med så meget chili, at jeg hostede og harkede, så den
lille kone kom til at græde fordi hun havde gjort mig ondt. Så måtte jeg til at trøste hende, og så fik jeg
mælke-the uden the. Og jeg sad ude i natte-varmen under pipaltræet og så ildfluerne flyve op og sætte sig
til at lyse – til hvad nytte – jeg så ingen anden nytte end til forundring. Den dag gik vi 35 km.

Igen tidligt op i tidlig morgentåge. Ingen morgenmad. Bøflen skulle først malkes. Der var ingen æg, the
eller andet der kunne væk-ke en morgenmave. Så af sted ned langs Mælkefloden der er hvid af
gletchervandet fra Khumbu-bjergene og Mount Everest og måske lidt misfarvet af de 80.000 turister, der
har besøgt Namche Bazar i år. Traner svæve-de forbi i tågen. Underlige fuglelyde. Og vi gik på de smalle
jordvolde mellem delvist høstede rismarker. Det var rigtig smukt og lidt køligt. Men så kom solen og
brændte fugten væk og det blev straks sveddryppende varmt. Men flot. Bjergene er ikke længere så høje,
og skovdækkede, hvor der ikke ligger huse og terrassemarker. Og så floden, der ind imellem bruser vildt,
og ind imellem gilder småsludrende af sted. I starten gik vi på de runde sten langs bredden, og jeg
mindedes mine ”træningsture” som knægt langs kysten mellem Korsør og Skælskør, men dengang var jeg
35 kg lettere. Og da var støvlerne i orden. Det er de ikke nu. Især højrestøvlen er blevet rigtig grådig og vil
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æde enhver sten den kommer i nærheden af. Jeg må lave et kast med foden så sålen siger flap før den må
sige klap. Den anden er endnu kun åben til siden, så når jeg bare undgår at træde i vand, så giver den ikke
problemer. Men det er ikke altid let langs en vild flodbred. Så bliver flodsiderne mere stejle og vi må ind
imellem stige højt op for så atter at gå ned til floden. Og det bliver værre og værre. Ind imellem ad små
hylder med 100 meter lodret ned. Somme tider med et træ der stikker ud, som kan give lidt følelse af
tryghed. Men selvfølgelig falder man ikke – hvorfor skulle man det? Somme tider manglede hylderne også,
og var erstattet af et jord-sten-skred. Efter 4 timer fandt vi et sted med lidt æg. Jeg fik en 6-ægs omelet.
Kun et af æggene havde en rådden blomme, som blev fisket op i næsten hel tilstand. En del af
væskebehovet dækkes af rigtig mange friske, solmodne mandariner, som friske knægte sælger til
vejfarende. Men appelsinolie er ikke godt i længden, det snerper. Så nu har jeg opgivet al forsigtighed med
vand. Jeg drikker alt det vand jeg kommer i nærheden af, som ser bare nogenlunde fornuftigt ud. Jeg har
ikke tisset en eneste gang i 1½ døgn, og vi har 1-1½ døgn vandring tilbage, og en diarre udvikler sig vel
sjældent så hurtigt. Kalkuleret risiko. Også de andres sko er ved at gå i opløsning. Tikaram går i simple
flip-flapper nu. Chhirring prøver at bytte sine sandaler hvor stropperne er revet over for et par flip-flapper,
men ingen hopper på den – mest fordi de ingen har. Namgyals nye kondisko fra Salleri var ellers dyre nok
(40 kroner og lavet i Kina) men hans ene storetå stikker ind imellem ud af siden. Og min højresål hænger nu kun
fast i hælen. Alle er vi enige om at det må virkelig være en kvalitetesstøvle, når det tager så lang tid at sætte
sålen af. Efter 45 km er der en lille bygd ved en hængebro. Tikaram finder byens kønneste pige og indlo-
gerer hele vores bande hos hende, og det er vi alle glade for. Endelig en aften med noget ædelse. Mest
fordi Tikaram overtager mad-lavningen og undgår Chili. Namgyal og jeg går i mørket ud til en vandpost
for at vaske os. Ikke fordi vi lugter – det gør vi overho-vedet ikke – men fordi vi er saltfedtede over-alt.
Trods mørket er der snart en flok unger der kigger på, så nu har jeg lært at sige: ”Se han er helt hvid” på
nepalesisk. Chhirring og Tikaram nægter at vaske sig, for nu skal de snart hjem til washingmachine. Så
siger hun: ”Oh, Allmighty” koger en masse vand, finder den store vaskebalje frem, og så bliver unger-ne
sendt på shopping. Namgyal og jeg er lidt misundelige og snakker om møntvaskeri. Jeg drikker 3 øl (i Nepal
er en øl 0,65 liter) men klan stadig ikke tisse. I byen er en klog mand, der kan en del engelsk, så vi får en
hyggelig aftensludder. Han mindes ikke at have set en vesterlænding på disse kanter nogensinde, om jeg
tror at mit besøg er det første tegn på turisme i stil med Namche Bazar. Dette kan jeg afkræfte, da mit
besøg nærmest er til-fældigt og da jeg ikke aner hvor jeg er. Han gribes af forundring, da jeg fortæller om
vores vandring. Selv de lokale går sjældent så langt på én dag.

Nogen er ved at bygge en vej ind til bygden, så næste dags første 2 ti-mers vandring er en for-nøjelse lige
ud ad lande-vejen, men så zigzagger vejen sig op til et pas, hvor vi i stedet går lige på og hårdt. Og
deroppe fra kan vi se vores mål. Gurmi, en stinkende be-skidt flække, hvor den rigtige landevej er nået til.
Et hurtigt måltid. Af med støvlerne, som vi forærer til en mand, der bliver meget glad, selv om han bruger
mindst 5 numre mindre. På med sandalerne, op i bussen og det sidste stykke (5 timer) ud af Himalaya.
Halvvejs er vejen skredet lodret dybt ned. Så vi må gå 2 km til en ventende bus på den anden side.
Dødsensfarligt. En lille smal jordsti hvor gamle og koner med spædbørn og bagage skal balancere med
hundredevis af meter ned til begge sider. Og typisk nepalesisk, samtidig er en lastbil ankommet med varer,
og de skal bæres den modsatte vej – samtidig. Ikke noget med at vente eller trafikregulere. Og midt i det
hele gik min højre sandal i stykker. Alle kom over og vi kørte helt ud af Himalaya ned på Gangessletten til
Katari. Magen til beskidt by – fy da. Så vi steg straks ombord i natbussen til Kathmandu uden at æde
noget. Efter 16 km kom vi til distriktsgrænsen til nabo-distriktet. Her havde politiet anholdt maoi-sternes
distriktskommandant og anklaget ham for mord, og straks udstedte maoisterne kørselsforbud i hele
distriktet. Overtrædelse koster en bus, da der sættes ild til den, efter at passagererne er blevet lukket ud. Så
der holdt vi i 3 timer og afventede situationen, indtil det blev besluttet at vende om, og køre tilbage til
Katari. Vi indlogerede os i byens bedste hotel - et hæsligt sted – og gik på jagt efter et anstændigt sted at få
noget mad. Det lykkedes ikke, så vi måtte æde i noget der lignede en svinesti. Underligt at jeg stadig ikke
har diarre. Der er tropevarmt, men hver-ken Namgyal eller jeg kan ikke få os selv til lægge os under de
udleverede vattæpper. Vi kravler i dunposerne. De andre er ligeglade. Et sandt tropedilemma. I dunposen
sveder man som en gris. Stikker man armene op angribes de af moskitoer.

Klokken 4 morgen blev vi vækket af bus-sens heftige horn. Namgyal havde lukket po-sen hermetisk, så
den er drivvåd. Jeg valgte ind imellem at køle af, så jeg er drivvåd og har 50 myggestik på armene. De to
andre griner bare. Hurtig pakning. Ind i bussen og af sted. Bandh er ophævet. Indtil vi når 26 af de 350 km.
Da indføres bandh med øjeblik-kelig virkning for alle distrikter i lavlandet. Nu kan vi hverken komme frem
eller tilbage. Inde i bussen bliver der hurtigt stegende hedt, da solen står op, men det foretrækker mange af
kvinderne for at kunne styre deres børn. Vi mænd finder skygge under træerne. Finder et par kiosker, hvor
man kan købe vand. Det er hurtigt udsolgt, for nu holder der 5 tætpak-kede busser med 350 mennesker. Så
forsvin-der colaerne, så øllerne, så kiksene, så smø-gerne og til sidst er der intet andet tilbage end en flok
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tilfredse shopkeepere. Vi finder et hus hvor vi kan få lidt ris. Vandet smager ækelt. Ved middagstid simrer
det omkring 40 grader. Men utroligt med nepalesere. De tager det stille og roligt og affinder sig. Der
opstår mange hyggelige stunder med snak-ken, skæmt og pjat, men ikke et sekund optræk til uro. Ingen
ved noget som helst om hvornår eller hvor længe.  Efter 11 timer kommer pludselig en række busser
farende, hylende i hornene. Bandh er ophævet Alle farer vi som sejrherrer ind i vore busser og vi drøner
videre af sted ind i aftenen. 50 km længere fremme indføres atter bandh i det distrikt som vi kører i. Det er
én stor jungle. Vi holder 3 busser, 200 mennesker, midt i junglen. Ingen huse, ingen mad, ingen vand og
sort nat. Efter en time beslutter chaufførerne sig for at skide på de satans maoister. Afsted drøner vi
gennem distriktet uden uheld. Indtil et fordæk eksploderer. Skifte hjul. Videre til en by, hvor dækket skal
lappes. Igen et ski-dent hul, hvor jeg køber en øl. Det blev min aftensmad. Så kommer vi forbi chaufførens
hjem, som han besøger i en halv time. Ikke noget til vi andre. Kort før Kathmandu har en skide Inder
forvildet sig op i bjergene i sin lastbil, som er faldet i en regngrøft mellem hårnålesvingene. Og så igen de
sære nepa-lesere. De vil frem, så de kører videre i mod-satte bane, indtil begge vejbaner er bloke-rede.
Efter en venten i 2 timer var vi sinds-sygt heldige. To ambulancer og en minister-bil skulle igennem, og
eneste måde var at 5 busser (herimellem vores) var nødt til at køre med frem. Det tog 1½ time, men så kunne vi
endelig drøne ind i byen efterladende en dobbelt bilkø på 15 km længde. Vi ankom klokken 8 i morges. Jeg
spiste en stor okse-bøf til morgenmad. Gik til herrefrisør og fik barberet, klippet og masseret for 18 kroner.
Spiste straks efter en halv kylling. Købte mange liter juice, nødder, granatæbler og en pakke smøger. Har
pakket beskidt tøj til laundry service. Og er ved at være færdig med at skrive om en af mine vildeste ferier.
Så nu er jeg ved at være klar til at gå i en ren hotelseng. Uden diarre og andre mén - endnu. Om jeg vil
gøre det igen? Busturen skal nok forsøges undgået, men resten var OK!

Ikke flere rejsebreve fra mig. De sidste 8 dage bliver travle dage i Kathmandu. Og så hjem til min Anne-
Marie og alle vores børn og bassebørn. Og så er det snart jul og sul.

Kærlig hilsen fra Papa Kurt!

Et besøg i Upper Solu
af Eline og Anders!
I efteråret besoegte vi – to universitetsstu-derende paa orlov – Upper Solu, for som fri-villige for

Himalayan Project at indsamle information om alle skolerne i den del af Solu, hvor HP arbejder. Resultatet
bliver en rapport om skolernes fysiske og undervis-ningsmæssige tilstand som i fremtiden kan fungere som
arbejdsredskab for HP.

Besøget i Upper Solu var en positiv og varm oplevelse og vores første egentlige mø-de med Nepal –
forude lå kun et trek i Anna Purna bjergene i det vestlige Nepal. I de 6 uger vi tilbragte Solu, nød vi godt af
Sherpa gæstfrihed og af HP’s gode navn. HP som organisation er kendt og elsket på grund af det megen
godt den gør for utallige elever og skoler i området. Som frivillige under HP’s navn blev vi godt modtaget
af både de skoler der allerede modtager hjælp, og dem der håber på hjælp i fremtiden. Over alt hvor vi kom
blev vi mødt af nepalesere der var glade for at få lov til at fortælle om deres skole og deres behov og
problemer. Og over alt blev vi mødt af gæstfrie lærere og/eller skole-komiter som ud af det blå fandt varm
te og glad snak.

Vores første møde på egen hånd med  gæstfriheden var i Sagardanda, hvor vi uan-meldt bad om lov til at
se skolen . Der blev straks sendt en dreng for at finde pedellen og imens stablede et par koner te, kiks og
æres-skamler på benene. Der blev vi så trakteret og underholdt som ærede gæster indtil pedel-len kunne
lukke os ind på skolen. Skolen i sig selv var et sørgeligt syn uden vinduer og næsten faldet sammen, men
glæden og håbet for en bedre fremtid for skolen var tydelig.

I nabobygden Chhirringkharka - hvor vores besøg var anmeldt af Kurt - var modtagelsen endnu mere
overdådig. Vi ankom kolde og trætte sidst på eftermiddagen og blev instal-leret i formanden for
Skolekomitens hus, hvor vi blev trakteret med uendelige mæng-der af salt-te. Normalt er aftensmaden i
Upper Solu Dal Bhat, hvorfor vi undrede os lidt over ankomsten af skåle med nudel-suppe. Det viste sig at
det bare var en forret! De ville ikke have at vi skulle sulte inden maden var klar. Dagen efter havde vi ikke
tid til at blive til den tilbudte Dal Bhat frokost da vi havde et langt trek foran os. Vi var lidt kede af at sige
nej, og meget kede af at skulle gå uden frokost, men fandt det nødvendigt at sige nej. Det løste de ved at
præsentere os for en KÆMPE madpakke inden afgang. Hvilket glæde det vakte!

På vej fra Chhirringkharka blev vi klar over at der netop var bygget en ny lille skole nede i dalen, i den
spredte beboelse der kaldes Orale. Skolen var ikke med på vores besøgs-liste (da vi ikke vidste den eksisterede),
men vi besluttede os for at forsøge at finde skole-komiten alligevel. Skolen er bygget på initi-ativ af og
finacieret af de lokale selv, da de to nærmeste skoler er flere timers gang væk, hvilket er for langt og for
farligt for de mind-ste. Nu kører skolen så med en enkelt lærer og en 1. klasse som bliver til 2. klasse til



10

efteråret. Vi fandt formanden for skolekomi-teen og blev inviteret indenfor til madpakke-spisning og snak
om skolens vilkår og ambi-tioner. Utroligt at møde så meget initiativ og gåpåmod! Det var et muntert
besøg der slut-tede udenfor med fotografering (med vores kamera) af et lokalt brudepar, der aldrig havde fået
taget et bryllupsbillede. De benyttede sig så af muligheden nu der var et kamera i landsbyen! Det sker vist
ikke så tit. I hvert fald havde parret en dreng på godt et år!

Oplevelserne vi havde på vores tur er mangfoldige og kunne blive til en lang beret-ning om både godt og
skidt. Vi oplevede mismod hos skoler der intet havde og ingen hjælp fik, og kampgejst og undervis-
ningsglæde på andre skoler. Vi håber at HP kan og vil blive ved med at hjælpe disse sko-ler i Upper Solu –
og måske endda i endnu flere sogn – i fremtiden, og dermed være med til at give de nepalesiske børn og
unge flere og bedre muligheder for fremtiden. Og være med til at give de skoler der stadig har gejst og håb
et klap på skulderen for deres store arbejde, og give de skoler der er ved at køre surt i bureaukrati en
tiltrængt hjælpende hånd. 


