
Haslum, 24. mars 2020 

 

Kjære menigheter og gode medarbeidere for Okhaldhunga sykehus! 

Vi har i mange år hatt stor glede av den støtten dere har vært for oss. Etter at vi kom hjem til Norge i 

desember, ville vi dette halvåret treffe de fleste av dere for å «takke for maten». Dere har jo sørget 

for oss og hele sykehuset. Men livet ble annerledes for hele verden. Nå kjenner vi plutselig på den 

samme usikkerheten alle sammen for framtiden. 

Okhaldhunga i dag. 

Vi står har hyppig kontakt med Okhaldhunga sykehus i disse dager. De har ikke det samme å møte 

«Korona-krigen» med som oss. Det de har, er et sterkt samhold. Absolutt alle var involvert i å vaske 

ned sykehuset og området rundt sist lørdag. John og Sally Padgett fra Australia er der fremdeles og 

også fysioterapeut Clare Grimble fra UK. Det er nå de trengs. 

Nepal hadde 1 positiv korona pasient for 2 mnd. Han ble behandlet og friskmeldt. I går fikk de sitt 

andre. En student som vendte hjem fra Frankrike. Nå kommer det studenter tilbake fra hele verden. 

Men det er bare i Kathmandu de kan teste.. I dag har de Lock Down i hele landet. Det er deres beste 

medisin. Vel kjent fra alle streikene de har hatt gjennom de siste 20 årene.  

Likevel fikk de inn en jeep-ulykke i dag på sykehuset. I går fikk Okhaldhunga sykehus de første to 

Korona mistenkte pasientene. De har tømt tuberkulose avdelingen og isolerer koronamisstenkte der. 

Men de kan ikke få testet dem ennå. Heldigvis var de bedre i dag.  

Okhaldhunga, slik som alle sykehus på landsbygda i den delen av verden, er i samme situasjon. Ingen 

respirator, men de kan gi oksygen og det hjelper jo mange.  Nå er det godt vi har egen 

oksygenfabrikk! Men dødstallene vil se annerledes ut. Det er særdeles krevende for helsepersonell 

som ikke har de samme smittevernutstyret som vi kjenner fra vår verden. De risikerer livet nå i sin 

tjeneste. Nå sitter de på sykehuset og lager sitt eget verneutstyr! 

Kirken 

Kirken hadde sist helg delt seg opp i seks gudstjenester geografisk, men det ble flere enn 25 i hver, 

noe som var grensen. Kirken har bedt trofast for i Norge i koronatiden. Norge er blitt deres naboland. 

På sykehuset har de morgenbønn, og nå samles også mange for å be før de går hjem. Det er en del av 

forberedelsen deres. 

Sammen med kirken i Okhaldhunga ber vi vår Herres bønn;  

La ditt rike komme, Fri oss fra det onde!  

Himmelens og jordens skaper se til din jord med barmhjertighet. Takk for at siste ord er Ditt.  

 

Normisjon i Okhaldhunga. 

Normisjon har et budsjett for Okhaldhunga i 2020. De trenger støtte mer enn før. Spesielt i denne 

tiden vil vi holde ord. 

Oppfølging 

På facebook siden: «Med Kristin og Erik for Nepal» vil vi legge ut nyheter og bilder fra Nepal og 

Okhaldhunga stadig vekk. Følg med! 

 

Vennlig hilsen Kristin og Erik Bøhler 


