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NORGE-NEPALFORENINGENS ÅRSBERETNING 

1. januar – 31. desember 2017 

 

 

 

Styret fra 31. mars 2015 til 04. april 2017 
 

Leder   Aina Grødahl (x) 

Nestleder  Kine Homelien (x) 

Kasserer  Smita Malla (x) 

Webansvarlig  Astrid Hovden (x) 

Redaktør  Ragnhild Krogvig Karlsen 

Sekretær  Kari Jansson (x) 

 

Verv utenfor styret 

Valgkomitè    Leyla Kutlu (X) 

       Anu Gurung (X) 

   Marit Bakke 

 Revisor  Roy Friis (X) 

(x) Er på valg i år. 

 

 

Foreningens medlemmer  
Ved årsskiftet 2017/18 hadde foreningen 102 betalende medlemmer, mot 85 betalende ved 

årsskiftet 2016/2017, og 81 i årsskiftet 2015/16. 15 av disse var helt nye medlemmer i 2017. 

Dette innebærer en medlemsvekst på 26 %, siden 2015. Størstedelen av veksten kan vi se i 

2017, med 20 % medlemsvekst siden 2016.  

Styret har jevnlig bistått personer som kontakter foreningen på e-post og gjennom Facebook, 

med informasjon om Nepal. 
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Styremøter 
Styret har i 2017 hatt møter for å planlegge lansering og salg av boka «Adventures in Nepal», 

arrangere foredrag og debatt om flom og klimaendringer, og å dele Nepal-relaterte 

arrangement med sine medlemmer som hovedfokus. Styremøtene har foregått i Oslo og 

inkludert de som ikke har hatt mulighet til å delta fysisk gjennom videokonferanser.  

 

Prioriterte saker 

• Foreningens økonomi: 

Foreningens inntekter kommer fra medlemskontingenten, lotteri og kaffesalg på 

medlemsmøtene. Driftsutgiftene er lave. Dette skyldes at Batteriets tilbud om å holde 

medlemsmøtene i deres lokaler gratis, da foreningen har en avtale med dem om bruk 

av lokalene. I år har foreningen hatt utgifter relatert til to større arrangement ved 

Litteraturhuset, og gitt økonomisk støtte til flomofre i Nepal. For mer om økonomi, se 

årsregnskapet. Å finne nye sponsoravtaler har ikke blitt prioritet i 2017. 

 

• Utgivelse, lansering og salg av reiseboka «Adventures in Nepal»: 

Norge-Nepalforeningen v/en egen prosjektgruppe har utarbeidet, forfattet og utgitt 

«Adventures in Nepal» – en reise bok for alle. Boka er blitt til på oppfordring fra den 

norske ambassaden i Katmandu, som ønsket å inspirere turister til å oppsøke mindre 

kjente områder, sørlig i østlige og vestlige Nepal og bidra til en sunnere, mer ansvarlig 

og bærekraftig turistindustri. Boka inneholder over 100 tur- og opplevelsesforslag, 

med ulik vanskelighetsgrad. Den er trykket i Kathmandu, og 400 eksemplarer skal 

distribueres i Norge. Boka er også i salg i Kathmandu. Bokas lansering, avertering på 

arrangement, sosiale medier og e-post, og  opp mot Nomaden og andre reiseaktører, 

inkludert utsendelse, har vært viktige tema for styret, prosjektgruppa og forfatterne i 

2017.  

 

• Klimaendringer, flom og ekstremvær: 

I år har vi vært vitne til flomkatastrofer rundt om i verden, blant annet Nepal og 

Norge, som har preget nyhetsbildet. Minst 1200 mennesker omkom i flom i India, 

Nepal og Bangladesh. 40 millioner mennesker var rammet. En tredel av Nepal var 

oversvømmet, viktige rismarker og 200.000 hus ble ødelagt. I den forbindelse hold 

NNF foredrag og debatt på Litteraturhuset i Oslo 26. oktober hvor foreningen tok 

utgangspunktet i Norge og Nepal, og så på situasjonen og de framtidsutsiktene vi har i 

vente. Et panel av kunnskapsrike og engasjerte personer som forsker, arbeider med eller 

er engasjert i klima, flom, teknologi, samfunn, matsikkerhet, bistand og/eller bilateralt 

samarbeid var invitert. Ca 60 mennesker møtte opp og viste engasjement gjennom 

spørsmål og   
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Møter, årsmøte og andre arrangementer 
Styret diskuterer fortløpende mulige temaer til medlemsmøtene. Vi etterlyser innspill fra 

medlemmene for å finne temaer som kan få folk til å komme til møtene. Vi holder fortsatt de 

fleste møtene i Batteriet, Kirkens Bymisjons lokaler i Fredensborgveien. Større seminarer har 

vi holdt på Litteraturhuset. 

 

25.januar, Litteraturhuset: Lansering av reiseboka «Adventures in Nepal» 

Lanseringsseminaret på Litteraturhuset var godt annonsert for og åpent for alle. 100 

mennesker møtte opp og fylte sal Nejdma til randen. Temaet reiser til Nepal engasjerer. 

Forfatterne Marit Bakke og Olav Myrholt innledet om boka, Anu og Øyvind Amundsgård 

fortalte om reiser med barn i Nepal, Rajeev Rai fortalte om guidede sykkelturer med ulike 

vanskelighetsgrad, og Ann-Helen Selle Oppdal fortalte om velværeturisme. Til sammen viste 

de hvor bredt spekteret av typer reiser og opplevelser i Nepal kan være. De vekket 

engasjement og mange i salen stilte spørsmål. I pausen ble det solgt bøker.  

 

23. mars, Batteriet: Årsmøte og medlemsmøte 

Sammen med årsmøtet var tematikken for medlemsmøte: Reiselyst.  

NNF fikk besøk av Dag Norling, som hold et spennende foredrag om sin tre uker lange reise i 

Humla gjennom Karnalidalen og Limidalen. Foredraget og bildene vakte reiselyst og 

engasjement fra medlemmene.  

 

15. august, Batteriet: Oppstart av sosial business og språkkurs  

Medlemsmøtet var todelt: først om oppstart av sosial business i Nepal. Hedda Skandsen og 

Kine Homelien kom og fortalte om sine erfaringer med oppstarten av Kontrast Project AS – 

en business som produserer bærekraftig motetøy i Kathmandu som selges i ulike butikker i 

Norge. Neste tema var nepalsk språk hvor en lærer fra NRNA ga et lite introduksjonskurs i 

nepali.  Språkkurset var et samarbeidsprosjekt mellom NNF og NRNA. 

 

26. oktober, Litteraturhuset: Klimaendringer og flom – Norge og Nepal 

NFF tok utgangspunkt i Norge og Nepal da de arrangerte foredrag og debatt på Litteraturhuset 

om flom, ekstremvær og klimaendringer.  NNF ønsket å belyse sitasjonen og 

fremtidsutsiktene til flomkatastrofene rundt omkring i verden som mange av oss har vært 

vitne til i år. Spørsmål som ble stilt var: hvordan skal vi møte utfordringene? Hvem rammes 

særlig og hvorfor rammes de så hardt? Hvordan kan vi hjelpe de? Hvordan kan vi forebygge? 

Hvilke paralleller kan vi trekke mellom Norge og Nepal? Personer som holdt foredrag og 

bidro til debatt, ledet av styreleder Aina Grødahl; var Tor Halfdan Aase og Peter Andersen fra 

Universitetet i Bergen, Marit Erdal fra FIAN Norge, og Irene Brox Nilsen fra Norges 

Vassdrags- og Energidirektorat.   

  

Språk- og kulturgruppa 

Vårsemesteret 2017 arrangerte gruppen språkkurs og norsk-nepali språkutveksling annenhver 

søndag i NRNAs lokaler på Økern. Det var flere entusiastiske deltakere, men tilbudet har 

foreløpig blitt lagt på is på grunn av at det var vanskelig å finne tidspunkt som passet for alle, 

samt at deltakerne hadde ulike kunnskapsnivå og behov. Undervisningen ble gjort av frivillige 

og i samarbeid med NRNA. Vi håper å ta det opp igjen på et senere tidspunkt.  
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Medlemsbladet: Hamro Patrika  
I 2017 ble det utgitt ett nummer av Hamro Patrika (HP). Redaktør har vært Ragnhild Krogvig 

Karlsen, og Manohar Pradhan har bistått med layout og foto. Dwarika Maharjan, Bijaj 

Shrestha, Madhusudan Subedi, Jan Karlsen, Hans Christie Bjønness, Marit Bakke, Olav 

Myrholt og medlemmene i styret har bidratt med artikler, tekster og foto. HP bringer nytt fra 

styret og om medlemmene, intervjuer og reportasjer om større og mindre hendelser siden sist i 

Norge og i Nepal, samt artikler som går i dybden på forskjellige tema. I nr. 1 2017, kunne vi 

for eksempel lese om boklanseringen, språk- og matkurs, feiring av Indra Jatra, 

turismestrategier i Nepal, farmasøytisk industri i Nepal før og nå og om menneskerettigheter 

og verdensarv i jordskjelvrammede Patan.  

Manohar meldte sommeren 2018 at han må prioritere andre oppgaver. Foreningen takker ham 

for innsatsen gjennom mange år. Fra 2018 vil Merina Maharjan bistå med layout. 

HP (i PDF-form) sendes på e-post direkte til medlemmer som har betalt kontingenten, og 

legges ut på hjemmesiden med et nummers forsinkelse. 

 

 

Nettkanaler: Hjemmesiden og Facebook 
Astrid Hovden tok over ansvaret for hjemmesiden i april 2016 etter Leyla Kutlu. 

Hjemmesiden har hatt 6400 visninger i 2017 fordelt på 3158 besøkende, og aktiviteten her har 

gått noe ned siden 2016. Startsiden, siden om visum, og siden med boken Nepal - om landet 

og folket er mest besøkt. Henvisning til siden skjer hyppigst via søkemotorer og Facebook. 

NNFs arrangementer, Nepal-relaterte arrangementer arrangert av andre, samt en 

oppsummering av møter som har vært, blir publisert på siden.  

 

Facebook-gruppen hadde per 05.03.2018 309 medlemmer, mot 280 i februar 2017. Facebook-

siden ble opprettet for å nå ut til et bredere publikum og hadde på samme dato 510 følgere 

mot 441 i februar 2017. Begge sidene er kanaler for mer toveiskommunikasjon. På 

gruppesiden legger medlemmer selv ut innlegg. Besøkstallet1 på Facebook-siden har vært 

2565, som er en økning fra 1822 i 2016. Informasjon om arrangementer og NNFs aktiviteter, 

samt nyheter fra/om Nepal legges ut. 

 

 

 

 

 

Oslo, 04.03.2018                 

 

For styret i Norge-Nepalforeningen                    

Aina Grødahl 

Styreleder 

                                                 
1 Daily page engaged users. 


