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Namgyal Jangbu Sherpa besøger Danmark og Himalayan Project
Vi har en ankermand i Nepal. Han er “Managing Officer” for “Himalayan Project, Nepal”
(HIPRON). Ja, faktisk er han en betingelser for at Himalayan Project overhovedet kan
arbejde. Det er Namgayl, som er opvokset som faderløs i et fattigt hjem i Mopung. Han er
selv et barn af HP. Han har fået uddannelsesstøtte siden han gik i Mellemskolen, og nu har
hans donor, Gerda Lomborg, inviteret ham til at besøge Danmark og betaler hans rejse. Hun
er blevet 89 kunne hun egentlig godt tænke sig at se ham og møde ham i virkeligheden. Det
kommer hun så til lørdag den 23. maj og en lille måned frem.

Men du får også chancen for at møde ham. For dagen efter hans ankomst holder vi et møde
i København, hvor du kan blive orienteret om Himalayan Project og møde Namgyal og få en
snak med ham om dit “Skolebarn”, om vores lille forening, om det at besøge Nepal og Upper
Solu eller bare gense en ven fra dit besøg i Nepal. Også i Jylland afholder vi et tilsvarende
møde.

Vi håber meget at du vil møde op. For din egen skyld, men ikke mindst for Namgyals skyld.
Han kender mange af jer via jeres navn eller gerninger, men han har så svært ved at
fornemme hvorfor og hvordan vi Danskere reagerer. Det er derfor meget vigtigt for ham, og
for os, at møde så mange Danskere som muligt, lære de enkelte at kende; men også at lære
den Danske folkesjæl at kende.

På grund af trykkeriets deadline, kan vi ikke trykke detaljerne her, men henviser til indstikket
i bladet.

Fotos Forside: Namgyal Jangbu Sherpa - Bagside: Kurt Lomborg - inde i bladet: Sinne Christensen, Dorte Just, Wilbert
Lyngsø, Mogens Bjørnlund, Thorbjørn Ydegaard, Charlotte Mathiasen og Kurt Lomborg
Forside: WEP-meeting Chhirringkharka - Bagside: Drengene på sæteren før Sagar-Bakanje foran Numbur

Sagar‐Bakanje Village Project   af Kurt Lomborg
Bygden Sagar‐Bakanje er et dejligt sted med 51 huse beboet af 250 overvejende sunde stærke

arbejdsomme mennesker. Klimaet er ikke altid det bedste, som den ligger dér højt oppe på
Lamjura‐ryggen på en afsats, der rager ud i Likhu Khola Dalen. Vejret har det med at ramme
dette hjørne og hænge fast. Især om vinteren kan her være rigtig stygt, når kraftige vinde fra
syd sender regn og sne vandret ind gennem sydvendte revner og sprækker. Om sommeren er
her tit tåge og køligt. Så husene er kraftigt og solidt byggede. Jorden er ikke specielt god, men
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til gengæld er markerne ret store og flade, så de er rimelige at arbejde med. Der kan dyrkes
majs, byg, kartofler, lidt hvede og boghvede her oppe i 2½ kilometers højde. Højere oppe og
inde i Hongde Dalen har nogle af dem kvæg gående, men ikke så meget at det flyder med mælk,
ost og smør. Til gengæld har de korn nok til at kunne producere rigeligt både øl (chhyang) og
brændevin (arak). Samlet set er bygden ikke rig men dog solid og holden nok.

Sagar‐Bakanje er hovedby for kommunen Bakanje VDC (Village Development Committee /
Kommune) og rummer derfor tempel, kommunekontor, overbygnings‐skole og en lille Health
Station. Det lyder vældig fint, men du ville korse dig. Dog må man nok sige at skolen er ved at
se ret fin ud, efter at vi sammen med Bonnik Hansen har fået bygget det meste om. I hele
kommunen bor 1500 i en situation, som generelt må betegnes som ret tilbagestående.
Udviklingen er aldrig rigtig kommet i gang. Uddannelsesniveauet er rangerende fra lavt til ringe.
De få, der har haft råd og hoved til bare lidt uddannelse, er for længst flyttet ud. Der er stort set
ikke andet at lave i Bakanje end at dyrke jorden. Kun få donorer har støttet udviklingen af
Bakanje, og deres projekter har været præget af ringe viden, dårlig gennemførelse og korruption
på alle planer. Befolkningen har simpelthen ikke været i stand til at forstå og kontrollere, hvad
der sker. De fire etniske grupper fungerer pænt og fredsommeligt sammen, men de har det lidt
svært med at samarbejde om samfundets funktion. Oppe i de højere luftlag lever Sherpa‐
bønderne og Thami‐ & BiKa‐ (kasteløse) landarbejdere i et fredsommeligt samarbejde, men de
har ikke meget at gøre med hele Chhetri‐gruppen i Sagardanda. Og nede i markedsbyen Kenja
modarbejder Chhetrier, Sherpaer og Brahmaner aktivt hinanden. Det er nok især de sidste der
koger på at grøden skal skille.

I dag kan man køre med bus frem til Jiri, men må så gå 2‐3 dage for at komme til Bakanje. Men
der bliver arbejdet på en vej, som foreløbig kan køres med traktor ½ dagsmarch ind, og med
terrængående motorcykel en hel dagsmarch ind til Bhandar. Og der arbejdes langsomt frem
med en vej helt til Kenja, så om nogle år kan man faktisk køre til Bakanje Kommune. I distriktets
langtidsplanlægning kan man læse at om 10‐15 år skal vejen via bygden Sagar‐Bakanje føre helt
op til toppen af Lamjura Passet og videre ned i Junbesi Dalen. Andre steder i Nepal er det før set,
at den slags veje fører til landsbydød, hvis ikke stedet har udviklet evner, som kan udnytte de
goder, som en vej kan føre med sig.

Halvdelen af kommunens beboere bor langs hovedvejen mellem Jiri og Mount Everest, hele
den lange seje tur op ad Lamjura Ryggen fra lavtliggende Kenja (1500 moh) til Lamjura Passet
(3550 moh). Derfor er en god del af dem beskæftigede med at betjene de vejfarende. Den
anden halvdel af indbyggerne bor i baglandet og lever næsten udelukkende af landbruget. Aller
fjernest ligger bygden Chhirringkharka (kharka betyder sæter) så utilgængeligt, at det kun er
sjældent, at nogen kommer på besøg. Men det er nok kommunens stær‐keste lokalsamfund
beboet af stærke hårdt‐arbejdende bønder, som har yak‐okser og køer i sæteren, så man altid
kan få en bid ost heroppe. Imellem Chhirringkharka og Sagar‐Bakanje ligge Chhetri‐bygden
Sagardanda. Et lidt underligt rig‐fattigt sted. Det virker frugtbart og godt, men det virker også
som om beboerne kun lige gider at arbejde, hvad der skal til for at overleve. Og så er der en del
indavl. De viser stolt de børn frem som har 4 ører eller overtallige fingre eller tæer. De kan også
fremvise dværge og debile.

Men i Sagar‐Bakanje bor næsten udeluk‐kende Sherpa. Her finder man ikke indavl, for
sherpaerne har meget stramme regler for hvem, der må avle med hvem. De har også den regel,
at de hele tiden skal invitere hinanden indenfor, og så skal gæsten skam‐nødes til at indtage ret
store mængder alkohol. Selvsamme person kan sagtens under denne drikkeceremoni kritisere
naboen for at servere for meget alkohol for sine gæster. Det har ført til et rigtigt hyggeligt og
frit sammenhold, men også til en høj grad af ineffektivitet og nedsat evne til at tage
beslutninger. Det var “svært” for skolelærerne at “snige” sig til eller fra skole uden at blive
nødet. For et par år siden, da vi begyndte at bygge skolen om, var det så slemt at kun én eneste
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af lærerne kunne påstå at han aldrig var påvirket i arbejds‐tiden. Tre lærere var alkoholikere.
Vi for‐langte at de skulle forbedre sig til gengæld for den fine skole de ville få, og de lovede højt
og helligt. Men det blev kun værre og eleverne skulkede og var uregerlige. Nu står skolen smuk
og flot. Bortset fra lærerværelset, som jeg besluttede at ville lade afspejle lærernes kvalitet. Det
ærgrede dem noget, men heller ikke dette hjalp. Sidste efterår gav jeg så skoleinspektør, lærere
og skolekomite en stor syngende skideballe og smed de værste eksemplarer ud af mødelokalet.
Med den tilbage‐værende tredjedel havde jeg derefter et rigtigt godt møde. Og nu er hele
bygden forandret. Nu bliver der kun serveret alkohol om aftenen. Alle lærere kommer til tiden
og er ædru hele dagen. Eleverne følger undervisningen. Skolekomiteen har ansøgt Amts
Skolevæsenet om at opgradere deres skole til Mellemskole. Og Amts Skoledirektøren har sagt
JA, med en række betingelser. I medlemmer af HP må godt vide, at disse betingelser er
resultatet af flere forhandlinger mellem ham og HP. Han ved nemlig udmærket, at alle hans
flotte skolebygninger i Upper Solu skyldes HP’s indsats. Foreløbig har han øget bevillingerne til
skolen betragteligt. Så nu skal HP i gang med at bygge et toetagers hus til 9. og 10. klasse i
stueetagen og kontor‐lærerværelse på hele førstesalen. Og vi skal fylde biblioteket og
laboratoriet op med udstyr.

En anden betingelse er at el‐værket skal bringes til at fungere fuldstændigt. Det blev bygget
for 8 år siden efter en større indsamling. De fik hjælp fra et ingeniørfirma i Salleri, som satte
projektet vældig stort og fint op. Men de lokale evner til at gøre som der blev sagt, og ingeniør‐
firmaets evner til at sige hvad der skulle gøres, var ikke i gode nok. Så resultatet blev, at på stort
set alle niveauer blev der givet ret fine kontrakter til håndværkere, som derefter sparede på
materialer og arbejde, så de kunne score. Fødekanalen der fører vandet frem er flere steder
faldet sammen. I kanalen og tragten der sender vandet frem til turbinerøret er der sparet så
meget på cement og armering at der er dybe våde revner mange steder. Man glemte at
montere støddæmpere på turbinerøret. Elektro‐ingeniøren havde glemt en del materialer til
opsætning af kondensator, kontrolbox, lynafleder, jordforbindelse, sikring med mere, så han
satte værket nødtørftigt op. Men han kom aldrig igen og gjorde arbejdet færdigt. Elmasterne
var simple træpæle. Ingen mastesikringer undervejs. Ledningerne direkte ind i husene uden
sikringsbokse og kun med simple sammensnoede ledninger til pærernes fatninger.

Elmasterne skal udskiftes hvert tredje år, men det er svært at presse den nye mast op i samme
højde som den oprindelige, så nu nærmer ledningerne sig jordniveau mere og mere. Flere
steder kan selv skolebørn røre stål‐wiren uden at stå på tæer. Lynnedslag har efterhånden
mange gange brændt generator‐kredsløb, kontrol‐bokse og andre ædlere dele. Et enkelt hus er
brændt ned efter overgang. Og sidste år døde lærer Jangbu på stedet, da lynet slog ned i
ledningen lige udenfor hans hoveddør.

For to år siden blev HP anmodet om at hjælpe med genopret‐ningen af elværket. De havde
ikke selv råd, for der bliver kun opkrævet et latterligt lavt beløb for strøm, som en fast afgift per
måned per 25 watt pære uanset hvor meget den er tændt. De fik den besked, at hvis de satte
afgiften op til det fem‐dobbelte og kunne præstere en vis opsparing, så ville vi kigge på sagen.
Afgiften blev straks sat op som anbefalet, men der blev ikke til opsparing, for værket forfaldt lige
så hurtigt, som der kom penge i kassen.

Nu har Amts Undervisningsdirektøren forlangt at elværket skal levere stabil strøm til skolen.
Til gengæld har Amtet bevilget et ganske pænt beløb til formålet. Og nu har HP lovet elværket,
at hvis de laver en ordentlig plan, som de gennemfører ved kvalitets håndværk og uden for
“nemme” løsninger og kan fremvise et fuldstændigt regnskab for amtets penge, så vil vi gå ind
med yderligere tilskud for at gøre værket fuldstændigt langtidsholdbart og levende op til alle
sikkerhedsforskrifter. Vi vil også sætte målere op ved alle huse, så der kan betales for reelt
forbrug. Det vil også bevirke at lyset bliver slukket om dagen, så der kan blive mere strøm til
skolen og måske også til små produktions‐virksomheder. Elværks‐bestyrelsen er gået i gang med
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opgaven.

Når skolen har fået sin stabile strøm, så kan vi også indfri vores gamle løfte om at fylde
computere ind i det lokale, som vi har bygget til formålet sidste år. Men også at få bredbånds‐
forbindelse via mobilnettet ud til skolen, så vi i fremtiden kan kommunikere direkte med hele
skolen, bygden og kommunen.

Her i foråret startede vi projektet med etablering af et lille Akut Sygehus i Chhir‐ringkharka
støttet af dansk‐amerikanske PONA‐Foundation. Det bliver en rigtig fin facilitet med
Konsultation, Skadestue, Fødestue, Sengeafdeling, Bad og Køkken. Det hele skal betjenes af
lokale beboere, der har modtaget undervisning lige fra førstehjælp over basis‐sygepleje til basis‐
jordemoder. Så vidt vi ved er vores koncept det første af sin slags i Nepal.

Men det er de rigtig sure over i Sagar‐Bakanje, for de har bare en ganske nydelig, men simpel
Health Station med en Konsul‐tation og et Lager. Eneste personale er en basis‐jordemoder‐
sygeplejerske, som som‐me tider kommer en gang om ugen. Hun har nemlig også kommunens
bedste hotel at passe. Endnu har vi ikke lovet dem noget, men når vi har set resultatet af vores
klinik i Chhirring‐kharka, så skal vi gøre et eller andet tilsvarende her.

Som medlem af Himalayan Project bliver du jo nok ganske svedt nu, for det her lyder jo dyrt.
Men jeg er nu ikke så bekymret, for efterhånden har vi nået et niveau af anerkendelse, hvor
tingene ligesom kommer lidt lettere end tidligere. Først og fremmest har vores indflydelse på
Solu‐Khumbu Amt åbnet betragteligt for nogle offentlige penge‐kasser, og vi har betinget os at
Sagar‐Bakan‐je viser sine alvorlige hensigter ved at der tages hul på disse midler på en tilfreds‐
stillende og effektiv måde. Når vi har set at det kører derudad, så træder vi til med en solid
håndsrækning fra “Helene og Bonnik Hansens Fond”, som støtter projektet via Padborg‐Kruså
Rotary Klub. Men vi har også andre midler i baghånden.

Den Danske Ambassade i Kathmandu har lovet os en pose penge til udvikling af mere bløde
værdier end vi er vant til. Efterhånden har vi og vil vi levere en del Hardware til Bakanje
Kommune. Skolen i Chhimbu er vores ældste projekt. Vi er i gang med at udbygge den lille skole
i Orale. Der er ved at blive beskrevet projekt omkring færdig‐bygning af skolen i Sagardanda. Vi
har planer om ombygning af skolen i Chhirring‐kharka. Og så er der Akut Sygehuset i
Chhirringkharka som bygges netop nu. Og selvfølgelig alt det, som vi allerede har bygget i Sagar‐
Bakanje. Men vi har da også arbejdet med Software. For eksempel skole‐ekskursionen,
“Chhimbu Progressive Women Group”, “Bakanje Health Survey 2008" og de kommende
uddannelses‐projekter omkring Akut Sygehuset. Himalayan Project er ved at være en etableret
del af Bakanje Kommune.

Men man kommer ikke udenom, at befolkningens evner som helhed er svage, præget af
uvidenhed, med små illusioner og ideer og meget lille tiltro til, at de kan udrette noget. Men vi
har opdaget, at der ligger en ganske stor kapacitet gemt i kvinderne. Ræk dem en lillefinger og
snart tager de dig i hånden. Mændene er rigtig gode til Hardware siden, at holde møder, at
lægge planer, at bygge, at dyrke, at tjene penge, og knap så gode til at aflægge regnskab, at
holde ting i gang og at få repareret i tide. Kvinderne er meget bedre til Software. De elsker at
holde møde, men er ikke gode til at lægge planer, men er alligevel gode til at få det til at ske,
at passe hus, hjem og børn, at føle ansvar personligt og i fællesskab. Men selv når de virkelig er
helt fremme på forkant, så er selvtilliden alt for lille til at kræve, hvad der er ret og rimeligt. Som
det ser ud lige nu, så er mændene gode nok til det, vi skal bruge dem til. Men vi har en klar
fornemmelse af, at vi kan få kvinderne til at yde langt mere for fællesskabet end de gør i dag.

Vi arbejder derfor lige nu på et “Women Empoverment Project” (WEP), som skal styrke
kvinderne omkring de projekter, som vi allerede har i gang, og få den styrke til at brede sig til
de bygder, hvor vi endnu ikke er i gang. Vi skal have defineret nogle opgaver, som kan være
fælles for alle kvinder i hele Bakanje. Det kunne være dyrkning af grøntsager, småproduktion
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med salg for øje, læse‐ og skrive‐undervisning, brug af lommeregner, ernæring og sundhed og
så har vi endnu ikke spurgt dem selv, hvad de ville foreslå. Gennem Rotary Club of Kathmandu
kan vi endda få et “Mikro Credit Project” stillet til rådighed, som selvfølgelig også skal styres af
en lokal “Women Micro Credit Bank”. Men derudover skal der være helt lokale opgaver, som
kun skal løses af bygde‐kvindegruppen. I Chhirringkharka er det uddannelse af en gruppe lokale
kvinder som Førstehjælpere, Sygepassere og Fødselshjælpere. Og de skal igen give deres viden
videre til resten af kvindegruppen. I Chhimbu skal det være støtte til den eksisterende
kvindegruppe, som producerer skoleuniformer til Chhimbu Skole. Vi kunne hjælpe dem til at
etablere en lille “School Uniform Factory”, som med tiden kunne forsyne samtlige skoler i
Bakanje. I Sagar‐Bakanje kan det være en gruppe af “School Mothers”, som holder øje med om
lærerne holder sig ædru, om de underviser ordentligt og om eleverne er seriøse. Og så kunne
de samtidig selv modtage undervisning i Nepali eller Engelsk læsning og skrivning. Senere kunne
vi gentage Sundheds‐uddannelsen fra Chhirringkharka, så også Health Station i Sagar‐Bakanje
kunne blive ordentligt betjent. Oppe i Sete‐Goyem kunne de udveksle køkken‐færdigheder, så
de kunne servere lækrere retter for sultne vejfarende. I Orale og Sagardanda finder vi også på
noget i samråd med de lokale. Og så er der markedspladsen Kenja. Bygden hvor man
modarbejder hinanden. Formodentlig er det mest mændene, der ikke kan finde ud af det. Så
vi kunne hjælpe Kenja’s kvinder til at afvikle Fællesmøder for alle kvindegrupperne i hele
kommunen med jævne mellemrum, for eksempel på markedsdagen. Det vil være til gavn for alle
kvindegrupperne at de kan mødes og udveksle erfaringer. Men det vil formodentlig også kunne
inspirere Kenja’s kvinder til at finde på noget, de selv kan lave i fællesskab. De har et lille
Sygehus, der somme tider er betjent af en skoledreng fra 9. klasse og er lige ved at falde
sammen, fordi ingen kan blive enige om hvad der skal gøres ved det. Det kunne jo gå hen og
blive kvindegruppens store fælles opgave.

Men alle disse visioner rækker ambassadens pengepose ikke til. Men hvis vi klarer det godt,
så er de klar til at give os en pengepose mere, som endda er større. Og så er vi så småt klar til
at gå til Danida og NGO‐Projektpuljen, hvor der ligefrem kan blive lidt rejsepenge til foreningens
frivillige medarbejdere. Men hverken Ambassaden eller Danida kan lide Hardware, så vi skal
stadig samarbejde tæt med Rotary og andre humanitært indstillede foreninger og fonde, da de
netop foretrækker Hardware frem for Software.

Så, nu må det være nok med denne åbnen op for den visionære skattekiste. Der er mange
flere ideer, som kan falde ind i netværket af beskrevne ideer, men det er bedre at lade dem
ligge og modnes. For måske går det hele anderledes end fantasien, så vi skal til at trylle lidt for
at få det hele til at hænge sammen. Og der skal jo også være plads til helt nye ideer og
initiativer. Der skal være plads til, at nye og gerne unge folk kommer med input og trænger sig
på for at være med. Vi mangler stadig folk, der har lyst til at tage fat for alvor. Folk der har lyst
til at tage et personligt ansvar og lægge et reelt stykke arbejde i projektet. Vi har allerede flere
unge og ældre medlemmer, der har tilbudt at hjælpe til ude i Bakanje, for eksempel med
undervisning, mødeafvikling, daglig aktivering af og samarbejde med kvindegrupperne. Og
herligt med det, for efterhånden som vi får beskrevet projektet vil opgaverne vise sig, og så er
det skønt at kunne trække på folk, der har lyst til at tage på oplevelse i den store verden med
en opgave i bagagen. Men vi har også brug for medlemmer, der selvstændigt vil og kan beskrive
sin egen opgave, og hvordan den kan løses. Lad os høre fra dig, hvis du vil være med.

Annonce:

Rapporten “Bakanje Health Survey 2008" af Sonam Doka Sherpa kan downloades gratis på
nettet, eller købes for 175 Kr (incl.porto) ved henvendelse til klomborg@post11.tele.dk



6

Oplevelser fra Nepal       samlet af Allan Danfær
De følgende indlæg handler om forskellige indtryk fra Nepal oplevet af nogle af Himalayan

Projects medlemmer, som har besøgt landet en eller flere gange. Opgaven, der blev stillet af
redaktøren, var at skrive max. 150 ord om de største eller overordnede indtryk fra besøg i Upper
Solu, og gerne lade det bedste billede dokumentere. Her er resultaterne.

Sinne Christensen: 
3. gang rejsen gik til Nepal. Nu syntes jeg, at jeg var ved at være en lidt garvet rotte i at besøge

dette vidunderlige og eventyrlige land. Jeg glædede mig til at se skolerne, specielt skolen i
Chhimbu, scholarshipbørnene, finde mig et scolarshipbarn, se/møde de rare mennesker som
Kurt omtaler samt gense den smukke natur. Glædede mig til at se nogle af alle de ting
Himalayan Project har skabt i Upper Solu og de projekter der var i gang eller skulle i gang hvor
– hvordan – hvem osv.  Og ikke mindst så glædede jeg mig helt vildt til igen at komme op og
vandre i bjergene. Men uha min opfattelse af at være garvet rotte i Nepal måtte med skamme
falde til jorden. Denne rejse var noget helt specielt. Jeg har aldrig oplevet så intenst et ophold
i et andet land.  Den glæde der spredtes helt fra de første rygter om, at nu var Papa Kurt landet
i Kathmandu, den intensitet og lykkefølelse hos såvel nepalesere som os andre der kunne
mærkes når vi sad i små hytter i Upper Solu og delte scholarshipsbidrag ud til børnene eller blev
inviteret til skolebestyrelsesmøde på de forskel‐lige skoler undervejs, var helt overvældende og
meget livsberigende. Jeg har sjældent mødt en større imødekommenhed overfor fremmede
som den vi blev mødt med på vores tur fra Jiri og hele vejen til slut destinationen Phaplu,
hvorfra vi igen skulle forlade dette skønne område langt ude i bjergene. 

Største indtryk: Da jeg mødte Mingma og hans far (Mingma er et af mine fadderskabsbørn).
Se børnene i Skole. Den glæde der opstod hos os alle, rejsende som lokale, da vi skulle fejre Pers
65 års fødselsdag. Besøg i Tubten Choling ‐ Gompa for buddistiske munke og nonner.

Per Steinø: 
Himalayas natur er ”breathtaking”, men det er menneskene der har gjort det største indtryk

på mig. Som et eksempel: Jeg fejrede min fødsels‐dag i Junbesi hos Ang Phuti. Vores bærere
oplevede om morgenen, hvordan der blev sunget sang for mig, og at jeg fik gaver af de andre
i gruppen. Der skulle holdes fødsels‐dagsfest om aftenen, kokken fremskaffede nogle høns og
jog Ang Phuti ud af hendes køkken. Imens snakkede nogen af bærerne sig frem til, hvad det var
for noget ukendt med fødselsdag, fest og gaver.

Om aftenen fik jeg mit livs mest bevægende fest (har dog haft nogle stykker gennem årene!).
Alle havde skaffet noget: et bedeflag, en gammel tibetansk bryllupshue og de mest fattige var
gået ned i den lokale biks og købt et postkort til 19 øre og skrevet ”Happy birthday”! Det blev
overrakt med stor højtidelighed, men også med fnis og grin på grund af det usædvanlige og
ukendte. Indtrykket var, at alle fik lige så stor en oplevelse ud af det, som jeg: uforglemmeligt!

Dorte Just: 
 Mange gode oplevelser er forbundet med Solu. For mig står et bestemt ophold på Ang Phutis

lodge i et dejligt fredfyldt skær. Jeg var alene der et par dage. Namgyel og Bishnu, som jeg rejste
med, havde andre gøremål. Der var helt stille i Junbesi. Det var som om, der kun var Ang Phuti,
hendes barnebarn på et halvt år og mig. Vi lå alle tre på en madras foran huset og ind imellem
legede vi med den lille, ind imellem faldt vi i søvn alle tre og blev vækket, når moderen kom og
ammede barnet. Kun det lille ”kling” hver gang den store vanddrevne bedemølle  havde taget
en omgang påkaldte vores opmærksomhed på guderne! eller var det omvendt gudernes
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opmærksomhed på os. Ihvertfald skærpede det opmærk‐somheden denne dag for Ang Phuti
og mig. 

Hun er en klog kone, som man kan snakke med om store ting og også tie sammen med på en
meningsfuld måde.

Randi Nielsen:
Junbesi på 150 ord!!! Det kan kun  blive det ene superlativ efter det andet vævet ind i billeder

af enestående natur og mennesker: På hele turen møder med slidte, rynkede ansigter, smukke
smukke børn og unge mennesker, bærere med læs i metervis båret på ryggen, farvestrålende
gevandter, tandløse smil og grin. Kolde morgener med vidunderligt brasede kartofler og brød,
dampende te –  Min sjæl hvad vil du mere? Maoister – tilbageholdelse – forhør af Kurt! En
båretransport (lavet af simple træstykker) med en gammelmor, tydeligvis syg  ‐ når de frem?
Tehuset med den lille 4‐årige, der tager opvasken (en udendørs hane over tallerknerne stablet
op) Storslåede dale og slugter. Taknemlighed og livsglæde, sang og dans! Den store sø –
aftensmad i frostvejr, ubeskriveligt smukt. Reflektioner over livets sande værdier – livskvalitet
– hvad er det hvor? 

Fantastisk!

Anne‐Marie Lomborg:
Stress ‐ hvad er det?
Det er altid specielt at besøge et sherpa‐hjem. Husmoderen er næste altid hjemme, og gæster

er altid velkomne. I forvejen kan der være børn, ægtemand, andre slægtninge eller vejfarende
til stede; men det gør ikke spor. Du bliver modtaget med et smil, hverken for overstrømmende
eller det modsatte. Uden at spørge bliver der brygget milktea eller salttea, og det skal drikkes.
Hvis du bliver hængende lidt længere, begynder husmor at tilberede noget spiseligt. Dette kan
ikke afslås, selv om du havde andre planer. Der kan blive serveret kogte kartofler med chili‐
hvidløgs‐dip – og så selvfølgelig hofretten dal‐bath. Når hyggen breder sig i det lille rum med det
åbne ildsted, de sodsværtede vægge og det jordstampede gulv, kan du være heldig at blive budt
på chyang eller arak. Hvis du takker ja til den første kop, er din skæbne beseglet. Man kan på
ingen måde afværge kop nr 2 eller 3, der bliver fyldt op! Hvis du “nægter” at drikke, bliver
koppen ført til din mund med et “chey‐chey”, ofte  under stor latter — og du må overgive dig.

Når du forlader et sherpa‐hjem er det oftest med et smil på læben og en fyldt bug.

Wilbert og Vibeke Lyngsø:
Upper Solu i efteråret 2008. En palet af oplevelser i forhold til alle sanseindtryk. At alle sanser

i denne del af verden bliver bombarderet er nemlig ikke til diskussion. Et bjergtagende
ubeskriveligt smukt landskab hvor vegetation og mulighed for dyrkning af afgrøder er vekslende.
Et stolt folk som altid fremstår smilende og imødekommende og tilsyneladende tilfredse med
deres tilværelse. Et fattigt folk, men rigt på menneskelige værdier. Børn hvor stoltheden og
glæden ved en skolebog/blyant oplyser hele ansigtet, men også viser anspændthed ved
overrækkelse af scholarship. Forældre og bedsteforældre hvis ansigter tydeligt afspejler stolthed
og taknemmelighed i forhold til den hjælp familien får igennem Himalayan Project. Familier der
altid er parate til at tilbyde os, det bedste de har. Det ene delikate måltid bedre end det andet.
Nævnes kan kogt varm mælk, dejlig ost, stegte Sugemaller, hakket gedehoved, en mager sej
høne, kogte æg, forskellige typer pandekager, Tzambagrød,  friske honning voks‐tavler,
kartoffelmoskugler i suppe, og ”som rosinen i pølseenden ” Ikke en dag uden Dal Bath ! Tak til
vores fantastiske gruppe, for uden os alle sammen, var turen ikke blevet til det, den blev.
Namaste 
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Liljan og Allan Danfær:
Hvorfor rejse til Nepal? Man kan jo tage så mange andre steder hen for at blive fornøjet. Vores

inspiration til at besøge Nepal i efteråret 2008 var vores donorbarn Sumitra, som nu er i gang
med en sygeplejerskeuddannelse i Kath‐mandu. Vi ville se hende i kød og blod. Vi var spændte
og en lille smule beklemte – hvordan ville hun modtage os? Ville hun være genert og reserveret
eller alt for underdanig? Men nej, hun sprang os om halsen, og vi havde det fint sammen med
hende.

Foruden naturen og de venlige mennesker var den store oplevelse på trekket i Upper Solu at
overvære uddelingen af scholarships til skole‐børnene. At se de forventningsfulde unger møde
op i deres fine skoleuniformer, at se deres glade smil når de modtog penge og breve fra deres
donorer – det var bevægende og en bekræftelse på, at det nytter noget.

Aase Grantzau:
Episoden fra Chhimbu School oktober 2007 da Papa Kurt og Thorkild var til skolebygge‐møde.

I ledige stunder skriver og tegner jeg i min dagbog, som nu her i skolegården. Skolebørnene og
deres forældre flokkes hurtig omkring mig for at se, hvad jeg laver. Da jeg tegnede skolen med
hurtige streger vakte det stor jubel. Jeg spurgte om de havde lyst til at skrive deres navne i min
bog. Hurtig var der en lang række.  De store hjalp de små. En pige på 14, lidt ensom måske ‐ jeg
havde dog snakket med hende ved et af alle de besøg, som vi gjorde aftenen før på vej op til
skolen.  Da hun glad skrev sit navn, så jeg hendes hænder.  De var som en daglejers på 65. Håber
hun stadig går i skole. Måske bliver hendes vilkår ikke bedre, men hun kan da læse og skrive  ‐
Så ….

Gustav Mathiasen:
23/3‐07. Dag 2 på skoleprojektet, skolen i Sagar‐Bakanje, tre dage efter ankomst til Jiri.
Stod tidligt op og gjorde os klar til at bevæge os rundt om bjerget fra Cjhimbu til Sagar‐

Bakanje. Efter Jangbus afskeds‐ceremoni foran huset med silketørklæder og te tog vi den korte
tur, der var en fed udsigt til de første tinder med sne. Arbejdet (med skole rapporten) gik her
meget nemmere. Vi var bedre forberedt, og personalet var hjælpsomme. Rart at føle man fik
noget i hus, og ikke stod og manglede nogen brikker. Ang Dawa, skoleinspektøren, var rar og
meget energisk... 

Jeg fik til opgave at gennemgå en ny bæredygtig toiletbygning med ham. Det var alt for
morsomt, for vi forstod begge lige lidt af det meget tekniske projekt Kurt have strikket sammen
fra DK. Dagens komiske højdepunkt opstod under en lang gebrokken samtale om afføring,
gødning og giftig ammoniak, med en fremmed mand jeg lige havde mødt. Jeg måtte til sidst give
efter for latteren, og grine af sammen med ham inden vi kunne fortsætte. Til sidst forstod vi
Kurts projekt‐beskrivelse, og det gik alt sammen.

Junbesi 14/4‐07. Efter en tur i området med breve fra Danmark. I dag har været den store
Postmand Per dag. Vi har afleveret breve fra danske sponsorer til fem meget overraskede og
glade børn (5‐8 årige). De var selvfølgelig noget forlegne over at vi pludselig stod der, to fyre
som ikke kunne snakke med dem. Men vi smilede os igennem det, mens Shree har forklaret det
mærkelige der stod i brevene. Blyanter, viskelæder og små gaver i pakkerne gik rent hjem. Også
spændende for os endelig at se hvad der var i de pakker vi har slæbt rundt på så længe nu.
Shree har alt i alt været helt fantastisk. Tilbudt dem alle, at de kunne komme med breve tilbage,
på Nepali, så skulle han nok oversætte, og vi kunne tage dem med hjem.

Rasmus Johansen:
Imødekommende, gæstfrie, ydmyge, familiære, langsommelige, nysgerrige ‐ disse ord falder
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mig først ind, når jeg tænker tilbage på mine indtryk af de lokale fra det forholdsvis afsides
Upper Solu. Via mit arbejde med skolerne fik jeg mange helt specielle oplevelser og nære
indtryk af nogle af underviserne og deres familie. Hos Krishna blev jeg inviteret på middag, hvor
den største hane de ejede blev slået ihjel og plukket for øjnene af mig. Blot efter få dages
samarbejde og en aften som denne, følte jeg mig utrolig velkommen og gæstfriheden er
simpelthen utrolig. 

Jeg var en af æresgæsterne til åbningen af Pike School, hvor alle børn og voksne modtog os
med overvældende mange khatak’er (tørklæder) og traditionel nepalesisk dans udført af nogle
skolepiger. Jeg fik desuden æren af at klippe snoren over som symbol på åbningen af skolen. Jeg
fik også den dejlige opgave at uddele breve og billeder til nogle af de unge studerende, og sikke
en fantastisk bekræftende glæde jeg kunne se i øjnene på disse dejlige unge!

Charlotte Mathiassen:
Gensyn med Solu. Tilbage i Solu efter 22 år. Bussen til Jiri tog stadigvæk en hel dag, turen til

Upper Solu var lige meget op og ned og der var stadig ikke mange turister, der vandrede den
lange vej til Khumbu. Menneskene var imødekommende, gæstehusenes sovesale var skiftet ud
med dobbeltværelser og overalt hvor vi gik, mødte vi mennesker ‐ på vej til skole, til marken,
til fest eller unge på besøg i deres hjemegn. Det var november og køligt om aftenen. Mange af
markerne var afhøstede og bønderne var i gang med at pløje med plove af træ. Omkring Junbesi
var der gang i byggeriet. Her en kæmpestor chorten, der endnu kun var et træstillads, der en
skolebygning. I Trakshindo hørte vi at mejeriet var lukket, fordi de lokale ikke længere kunne
levere mælken. Hvis de stadig havde nak eller tso mo blev mange af dem brugt til at slæbe varer
og bagage for turisterne. Er det mon sandt?

Daniel Ydegaard, 12 år: 
Jeg var sammen med Louise og Pia. Vi skulle stå op kl. 5 for at nå toppen af den lokale

bjergkam, ellers ville der være for overskyet og vi ville ikke kunne se Mt. Everest. Et sted i
skoven, hvor stien delte sig, gik vi forkert, og på vej op ad bjerget tog vi selvfølgelig den mest
besværlige vej. Men vi kom da op. Undervejs kunne vi bagud se mere og mere af de bjerge min
far kalder ”vores lokale bjerge”. På toppen kunne vi se alle de store bjerge – også Mount
Everest. Bjergene var rigtig flotte med deres spidse toppe og snedækkede sider. Der var ikke en
eneste sky ved dem, så vi var rigtig heldige den morgen. Helt forståeligt at de kaldes Verdens
Tag! På vej ned tog vi den rigtige vej og da vi kom ned var det stadig ikke overskyet. Flot tur.

Ane Marie og Mogens Bjørnlund:
Nepal‐projektet 2008. Vi har i flere år ønsket en tur til Nepal. Et ønske, der blev forstærket

med vore 2 scholarship‐børn, Lhakpa og Sukka. Politisk uro satte en dæmper på lysten i nogle
år, men i 2007 så det ud til at lysne. NU skulle det være! Flybilletter blev bestilt til oktober‐
november 2008, 4 uger out there. 

Ud over Katmandu ville vi besøge "vores børn" i Upper Solu (Chhimbu og Sagar‐Bakanje) ‐ og
vi ville OP i bjergene ‐ det blev til Dudh Kunda‐søen i 4500 moh (denne del i telt). Papa Kurt
strikkede en tur sammen og satte os i kontakt med en guide, Rinji. Rinji og de 4 bærere var i
alderen 18 ‐ 24 år og var fra samme landsby. Sammenholdet og deres glæde og sprudlende
humør ved at deltage var en væsentlig del af turen. Som en ekstra gave overværede vi Mani
Rimdu‐festivalen i Chiwong‐klosteret.

Karen Furbo:
Solu i julen 1998. Fly til Phaplu, opad og flot udsigt fra Tragsindo La. Vandring vest på med
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overnatning i bl.a. Junbesi og Bakanje. Klart vejr ved ”Everest view”, så jeg fik set det. Mødte
”Crocodile Dundee”‐type, som ifølge vaccina‐tionsklinikken på Rigshospitalet alle sammen er
hiv‐positive – fik dog ikke spurgt! Besøg hos nepaleserne fra Dolpo‐turen; gæstfrihed ud over
alle grænser, masser af mad, the og chyang. Chhimbu – snakkede skolebyggeri med school
master Jangbu, bl.a. tidsplan for træfældning og bygning af skolen. Dawas forældre foreslår nu
en anden placering af skolen, og den nye grund blev målt op. Området er dog meget kuperet.
Juleaften gik med at pille kartofler og spise momos. Juledag vækket af Christmas carols, som en
australsk gruppe fremdrog. Fin vandring videre til Jiri og derfra bus til Kathmandu. Rejse‐
ledsagerne var kokken Laxman og køkken‐medhjælperen Nima fra Dolpo‐turen – tak til dem for
en god tur!

Thøger Berg Nielsen:
Min tur til Himalaya i 2004 sammen med Kurt er noget helt enestående i mit lange liv, selv om

jeg har oplevet meget i den store verden. Det der slog mig mest var nok den stilhed og fred vi
mødte, når vi vandrede ude i den store natur (ps Jeg bruger og er meget afhængig af høreap‐
parater og skifter normalt batterier hver uge). Da jeg var i Himalaya, 19 dage, havde jeg ikke
behov for at skifte batterier ‐ hvorfor? Stilheden, det slider ikke på batterierne, når du går der
ude. Det fik jeg senere oplyst ved hørecentralen, da jeg kom hjem. Men det slider heller ikke på
sindet når du ”svæver” rundt i det Himalayiske eventyr

Det næste punkt er naturligvis naturen. Jeg blev helt euforisk når jeg for eksempel stod op en
morgen, med klar himmel og havde udsigt til 5‐6 bjerge heriblandt Mt. Everest. Det kan næsten
ikke beskrives ‐ det er så stort. Det næste som optog mig rigtig meget er det Nepalesiske folk.
Dette at møde folket og ikke mindst deres børn, som udstråler en stor grad af liv ‐ taknemlighed
‐ vilje til at gøre noget ‐ til at lære noget – til at forbedre samfundet. Det var stort og jeg skal
endnu en tur til Nepal imens jeg endnu kan drage ånde.


