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lyses om forskellige sider af Nepals kultur, 
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Verden er et vidunderligt sted at leve!

Det er der heldigvis mange af os som 
vil hævde. Vi er nu syv milliarder, som 
alle hver især kan opfyldes af denne 
glæde ved at være her. Det siges oven i 
købet, at vi danskere er nogle af verdens 
lykkeligste.

Umiddelbart er det ikke svært at 
forklare hvorfor. Vi deler et af de ri-
geste samfund med høj social velfærd. 
Ytringsfrihed, religionsfrihed, demokra-
ti, social sikkerhed og materiel velstand 
er begreber, som vi forlængst har vænnet 
os til, og som vi måske også er begyndt 
at tage for givet.

Alligevel er der mange af os som 
ikke føler sig lykkelige - og hvad er 
lykke egentlig? Lykke er vel ikke en 
følelse, som man kan opleve hele tiden. 
Så ville vi ikke længere kunne mærke 
det sus som hører med til lykkefølelsen. 
Det er også gået op for de fleste af os, at 
tryghed og materiel velstand alene ikke 
gør os lykkelige.

Har vi ikke blot fjernet ulykke? Blot 
skaffet os af med de farer i livet, som kan 
gøre os ulykkelige? Har vi ikke stadig 
hver især ansvaret for at finde vores eget 
indhold i livet - og opsøge lykken?

Men hvad véd vi egentlig om hinan-
den?
Moderne forskning påstår, at årsagen til 
artens succes er, at vi er sociale væsener. 
At vi grundlæggende er indrettet, så vi 
hjælper hinanden til at overleve i en hård 
verden med alle mulige farer. Lige fra 
giftige edderkopper og sultne rovdyr 
til usynlige massedræbere som f.eks. 
svineinfluenza.

Nepaleserne er en del af vores fælles 
DNA. Vi har alle de samme stamfædre, 
som begyndte sin befolkning af Jorden 
i det centrale Afrika, og som langsomt 
bredte sig til nu at tælle syv milliarder. 
Forskningen fastslår endda, at vores 
hjerner stadig fungerer, som de gjorde 
for 90.000 af år siden, da vi rejste os og 
gik på to ben.

Det kan dog være svært at tro på den-
ne næstekærlighed efter et par alvorlige 
kiks som f.eks. Holocaust og Rwanda. 

Og hvad kommer Nepal egentlig os 
ved?
Skulle jeg blive lykkelig af at give mine 
surt tjente og hårdt beskattede kroner 
væk til fremmede? 

Det er vel ikke mit ansvar, at de ikke 
kan finde ud af det på den anden side 
af jorden. 

Jeg gør jo bare, hvad jeg kan for at 
passe mit og mine. Hvordan kan man 
forlange, at jeg skal tage ansvar for hele 
Verden? 

Hvem siger at det overhovedet hjæl-
per? Er hjælpeorganisationerne overho-
vedet troværdige? Bruger de ikke bare 
halvdelen af pengene på administration 
og spilder resten på korruption?

Hvordan skulle jeg iøvrigt kunne tro 
på, at nepaleserne ville kære sig om mig, 
hvis situationen var omvendt? 

Vi skal selv leve med vore valg.
Argumenterne for ikke at hjælpe er 
mange, og det er jo vores ret at vælge 
som vi vil. Men er det simpelthen et 
spørgsmål om, at vores uvilje mod at 
give hænger sammen med, at vi ikke ser 
modtageren af vores gave?

Lykkeforskningen er relativ ny og 
fylder måske ikke meget i den store of-
fentlighed. En af de mest overraskende 
opdagelser er, at vi netop bør gøre gode 
gerninger og hjælpe andre, hvis vi vil 
gøre os selv lykkelige - elsk din næste!.

Vi behøver næsten ikke en forsker til 
at bevise for os at det virker. Vi ved alle 
sammen, at det gør godt inden i at hjælpe 
andre. Der er heller ingen tvivl om, at 
det også øger vores prestige i samfundet, 
når vi betragtes som store bidragydere.

Derfor er mine næste spørgsmål til 
dig kære læser: Kunne vi øge bistanden, 
og viljen til at give bistand til Verdens 
trængende ved at vise giverne modta-
gerne og resultaterne af deres gaver? 
- og, hvordan viser vi det?

Kunne vi opfordre folk til at give 
direkte? - på privat initiativ, menneske 
til menneske? 

Det er der jo faktisk flere som gør 
allerede. Der er ligefrem ved at opstå 

en ny velgørenhedsturisme, hvor vester-
lændinge rejser til et u-land og bruger 
sin ferie på et helt privat hjælpeprojekt.

Det kan være en ingeniør, som tager 
til Afrika og hjælper en landsby med at 
bygge en fælles brønd. En førtidspensio-
nist som rejser til Nepal, og hjælper de 
mennesker som hun møder på sin vej. 
En flok håndværkere som rejser ud og 
bygger en skole i stedet for julefroko-
sten, en tidligere frivillig som etablerer 
madordninger på nepalesiske skoler  
eller en arkivar som finansierer husdyr 
i en nepalesisk landsby. Små projekter, 
som gør en stor forskel for nogle få, 
frem for vore etablerede institutioner, 
som forsøger at gøre en lille forskel for 
mange.

Jeg tror, at der er mange af os, som 
gerne vil hjælpe, men som måske mang-
ler lidt inspiration til hvordan. Kunne 
vi i Dansk Nepalesiske Selskab arbejde 
med at give denne inspiration? Kunne 
vi præsentere de smukke initiativer, 
som vi allerede kender i vores kreds, og 
dermed hjælpe andre i gang med deres 
egne projekter?

Det kunne jeg godt forestille mig, og for-
søget ville i alle tilfælde være værdigt.
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På My World Images festivalen, der kører fra 26. 
august til 12. oktober bliver der mulighed for at 
opleve noget på disse breddegrader så sjældent som 
nepalesisk punk. Det er bandet Rai Ko Ris, som 
gæster festivalen.

Arrangøren, Center for Kultur og Udvikling, skriver 
om Rai Ko Ris: Et nepalesisk punk-band startet i 
2000 i hovedstaden Katmandu. Med en fusion af 
amerikansk hardcore og britisk anarcho-punk kom-
bineret med lokale inspirationer har bandet helt sit 
eget udtryk. 

Teksterne kommenterer på både den lokale og 
globale politiske dagsorden, og Rai Ko Ris synger 
om håb og modstand – håb om en mere retfærdig 
og friere verden, og modstand imod de magtfulde 
kræfter, der undertrykker mennesker. I Nepal og 
resten af verden. 

Der foreligger endnu ikke detaljer med hensyn til tid 
og sted, men tjek www.dccd.dk, når tiden nærmer sig.

KWH

Punk fra Nepal

Søren Pind besøgte Nepal
I begyndelsen af april besøgte Danmarks nye udenrigsminister Søren Pind Nepal og Bangladesh. Fokus for besøget var hvor-
dan den danske bistand kan medvirke til at skabe vækst og udvikling, mindre fattigdom og mere frihed, demokrati og respekt 
for menneskerettigheder. Besøget i Nepal skulle bidrage til et konstruktivt pres på politikerne for at genstarte fredsproces-
sen med et fokus på spørgsmålene om hvilken social og økonomisk udvikling de ti års borgerkrig har ført til, hvordan den 
manglende reintegration af de 20.000 tidligere maoistiske oprørssoldater er en potentiel tikkende bombe under freden, samt 

Søren Pind i Nepal sammen med DNS’s 
formand Thomas Glerup.

det manglende retsopgør efter konflik-
tens afslutning. Ministeren benyttede 
samtidig lejligheden til at besøge iværk-
sættervirksomheden betterfelt som DNS 
formand Thomas Glerup står bag.

MLR/fra Ulandsnyt.dk
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Det var bevægende at opleve den store skare af nepalesere bevæge sig rundt om Kongens Nytorv med sang og dans under 
parolen ”Save save save, save Himalaya save!”. Der var d. 11 november sidste år mødt flere hundrede nepalesere op for at 
demonstrere under klimatopmødet - de fleste i deres bjergbestigerudstyr, en i øvrigt passende beklædning i novemberkulden. 
Der var mange internationale organisationer, der havde sponseret arrangementet, flybilletter og indkvartering. Desværre fik 
det ikke den danske presses store opmæksomhed - formentlig fordi det jo var en fredelig og - trods alt - positiv manifestation.

Da Nepal kom til Danmark
Tekst og foto: Knud West Hansen
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Vi samledes på Christiansborg Slotsplads, hvor den i Nepal verdenskendte sangerinde Komal Oli sang for på Resam Piri med 
en tekst specielt til lejligheden. Og efter at den til gengæld stærkt repræsenterede nepalesiske presse havde fået billeder og 
interviews gik optoget en tur rundt om Kongens Nytorv. Tilbage på slotspladsen var der taler af turistminister Sharat Singh 
Bhandari, klatrere, ammbassadør Karna m.fl. Så blev der igen sunget og danset, så undertegnede for en stund glemte alt om 
København og vinterkulde og bare mærkede varmen og de overordentlig positive vibrationer, som nepalesere er eksperter i 
at generere.

Om aftenen samledes mange af os igen på ambassaden i Hellerup til buffet og flere taler. Alt i alt en dag der sit alvorlige 
emne til trods også tændte et lys om håb og i hvertfald med tydelig klarhed viste, at Nepal har fået afdækket og formuleret 
en række problemstillinger i forbindelse med den globale opvarming og har vist initiativ til at skabe opmærksomhed om 
problemerne såvel lokalt som globalt.    

Apa Sherpa, der i skrivende stund forsøger sig med sin ty-
vende Everest-bestigning sammen med Nepals ambassadør 
i Danmark, Vijay Karna.

Komal Oli synger for og redegør på nepalesisk og engelsk 
for dagens videre forløb.  

Deltagere i First Inclusive Women Sagarmatha  
Expedition 2008, hvoraf syv af pigerne  d. 3. maj 2008 
nåede toppen.
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Den globale opvarming påvirker Himalaya på en række områder. Blandt andet samler der sig ved gletcherne kæmpe 
søer af smeltevand, som det frygtes på et tidspunkt bryder igennem og skaber kæmpe flodbølger ned gennem dalene. 
En trussel, der ikke ligger ret langt ude i fremtiden. 

På længere sigt truer opvarmningen hele Asien, idet Hiamalayas is og sne nu fungerer som et gigantisk vandreservoir, 
der sørger for en kontinuerlig forsyning af vand til Asien. Hvis det forvinder vil det have katastrofale følger for millioner 
af mennesker, der ikke vil have adgang til vand i tørketider. Men klatrene fremhæver også helt basalt, at bjergbestigning 
og trekking på mange måder bliver farligere - med hensyn til lavinefare, fodfæste m.m.

Nepals turistminister Sharat Singh Bhandari. Sang og dans på slotspladsen.

Opstillet til fotografering ved 
rytterstatuen. I midten forman-
den for Nepals trekkingbu-
reauer Suman Pandey.
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Sancha Maya Sherpa
Et børnehjem i Boudanath 
En virkelig historie fra det fattige Kathmandu.                             Af Piet Petersen

Vi har gennem mange år rejst i forskellige lande i Asien. I november 2008 var vi i Nepal hvor vi var en måned på et børne-
hjem i udkanten af Kathmandu. Vi havde gennem Jysk rejsebureau fået muligheden for at arbejde frivilligt i forbindelse med 
vores fire måneders rejse i Østen. Jysk rejsebureau har kontakt til et bureau i Kathmandu, som vi skulle tage kontakt til så 
snart vi landede i Nepal. 

Børnehjemmet, hvor vi var, ligger i det nordlige Kathmandu, nærmere betegnet Boudanath. Det bliver drevet af en kvinde 
og hendes familie og med de indtægter de selv kan indbringe fra henholdsvis manden og de ældste sønner. Der er ingen of-
fenlige ydelser til dette hjem. Manden og den ældste søn bringer indtægt som snedker, og resten af søskendeflokken hjælper 
til med at lave mad og passe børnene. De forsøger sig med frivillige men har nu det sidste ½ år ikke været blevet godkendt. 
Donationer fra områdets templer har på det seneste været få, og de finder den økonomiske situation meget vanskelig. 

Huset er lejet og de skal hver måned betale en høj ydelse som tærer godt på beholdningen. Det er svært for familien at blive 
et sted for en længere periode på grund af de mange børn, og fordi de udlejere der har været, selv har fået brug for pladsen 
til deres egen familie. 

Børnehjemmet rummer ialt 36 børn i alderen 6 -16 år. De er alle forældreløse eller ud af familier som ikke har råd eller res-
soucer til at brødføde dem. De små kommer i skole, men de større børn har de ikke råd til at sende afsted uden donatorer. 

Hverdagen består af morgenmad, som er the med mælk. 
Skolegang med kæft trit og retning, frokosten som altid er 
”dahlbath” - ris med bønnesovs - og aftensmaden ligedan. 
Huset er delt op, så pigerne og drengene ligger hver for 
sig. Familen ligger sammen med børnene i fælles senge 
hvor der typisk ligger 5-6 i hver seng. 

I vores tid på børnehjemmet forsøgte vi via donation gen-
nem familie og venner at hjælpe børnehjemmet. Dette 
betød at vi kunne købe ris, kød og andet mad til dem men 
også tandbørster, tandpasta, tøj osv. 
Vi har siden forsøgt løbende at hjælpe familien og bør-
nene, men opgaven er nu ved at være større end vi alene 
har midler til.   
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Børnehjemmet: 
Sancha Maya Sherpa
G.P.O Box No 12009 
Kathmandu, Nepal 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen 

Piet Petersen 
Anja Hansen 
tlf .40 92 48 54 
mail: hansen_anja@hotmail.com 

Situationen er desværre den, at familien hver måned mangler omkring 400 UDS, for at de kan opretholde den nødvendige 
levestandard. 

Vi forsøger derfor nu at henvende os til forskellige fonde og organisationer om mulighed for donation. Selv mindre beløb 
hjælper, så hvis du/I vil være med til at gøre en forskel overfor disse børn og være med til at sikre at de får en tilstrækkelig 
opvækst hører vi gerne nærmere. 
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Vi har i Nepal Vision haft mange opskrifter, men vi har vist 
aldrig haft den ene af ingredienserne i nationalretten dahl 
bhat  på menuen. Der uendelig mange varianter, men her er 
en af dem:

Ingredienser
• 3 kopper vand
• 1 kop røde linser
• 1 spsk. hakket frisk ingefær uden skræl
• 1 teske hakket frisk grøn chili
• ½ teske. salt
• 1 teske sukker
• ½ teske tamarind koncentrat
• 1 teske vegetabilsk olie
• Sorte sennepsfrø
• Lidt kanel, koriander og stjerneanis

Bring vandet i kog i en gryde. Kom linserne i og lad det simre 
tildækket, indtil linserne er møre (cirka 15 minutter). De bør 
knække let, når man presser med tommel- og pegefingeren. 
Fjern dem fra varmen.

Dal Knud i det nepalesiske køkken

Purér linserne sammen med ingefær og grøn chili. Sæt gryden 
tilbage på varmen og tilsæt salt, sukker, krydderier og tamarind 
og rør grundigt. Fjern gryden fra varmen.

Varm olien i en pande ved lav varme. Rist de sorte sennepsfrø 
i et par sekunder og hæld dem i gryden med linserne, som sim-
rer nogle minutter mere. Lad så dahlen hvile nogle minutter.

Server med ris, pickles, dagens grøntsag eller hvad du har lyst 
til. To gange om dagen - hele året!

God appetit!

Århus  Aalborg  Grupperejser 
86 18 24 88          98 12 33 36          86 18 42 88         

Få skræddersyet din Nepal rejse
 
Hos Jysk Rejsebureau er vi specialister i 
rejser til Nepal og har et stort udvalg af 
ankomstpakker, treks, raftingture, natur- 
oplevelser m.v. og har tilmed et service- 
center i Kathmandu.
Mange af vores rejsekonsulenter har selv 
rejst i Nepal og deler gerne ud af deres 
erfaringer og gode råd.  

Læs mere om vores rejser til nepal på 
www.jysk-rejsebureau.dk.

mærk verden

Nepal   Annapurna Panorama

• Tur til Den gamle kongeby Bhaktapur

• Gennem rhododendrunskovene ved Ghorepani

• Annapurnas 8000m toppe - fra Poon Hill i 3193m  

• Afslapning i de varme kilder i Tatopani

• Kathmandu, det hektiske og kulturelle midtpunkt

17 dage fra 15.470,- DKK
www.topas.dk
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Med Thamel som nærmeste nabo og med diskret indgang 
fra den larmende Tridevi Marg ligger Kathmandus måske 
smukkeste have. Man træder fra trafikken og larmen ind i en 
verden af fontæner, pavillioner, plæner, pergolaer og blomster i 
alverdens farver. Så hvis man trænger til en pause fra storbyens 
larm og mylder, kan man sagtens spendere et par timer her. 

Haven hørte oprindeligt til ranapaladset Kaiser Mahal, 
som nu huser undervisningsministeriet. Stedet blev grundlagt i 
1895 af daværende statsminister Bir Rana. Hans søn Chandra 
Rana var hjernen bag udformningen af haven og forærede 
den, efter den var færdiganlagt, som bryllupsgave til sin søn 
Kaiser (der har lagt navn til den cafe, der nu ligger i haven). 
Efter Kaisers død i 1965 overlod familien det meste af ejen-
dommen til staten, hvorefter den stille og roligt forfaldt, og 

en del af den måtte lade livet til det hastigt voksende Thamel. 
Men i 1998 blev haven genopdaget af lokale og internationale 
miljøfolk og konservatorer, og en restaurering påbegyndt. 
Mange forskellige organisationer støttede projektet med 
penge og konsulentbistand. Og i 2006 kunne haven så åbnes 
for offentligheden.

En række elementer er senere blevet tilføjet f.eks et lille 
amfiteater, hvor der afvikles forskellige kulturelle arange-
menter, et område med trådløst internet, og to af de historiske 
pavilloner er blevet indrettet til cafe og restaurant drevet af 
folkene bag Hotel Dwarika. 

The Garden of Dreams hviler hviler nu økonomisk i sig 
selv, men man skal købe en lidt dyr billet for at komme ind 
- 80 rupier for nepalesere og det dobbelte for udlændinge. 

The Garden of Dreams
Tekst og foto: Knud West Hansen
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Den store Nepalrundrejse 
Udover de ”sædvanlige” byer besøges bjergbyen 
Tansen, Buddhas fødested Lumbini samt den 
hellige by Janakpur, Terais mest interessante by. 
Det er her Vivaha Pancham, Sitas bryllup med 
Ram fejres i det sene efterår.   
 
14 dage fra Kathmandu kun            8.780.-

Tlf.: 47 16 12 20 - www.kiplingtravel.dk

Det kendte og ukendte  
Nepal

www.kiplingtravel.dk

Kiplings store Nepal kulturrejse 
Kulturrundrejse til Nepals største oplevelser 
med kultur og natur i særklasse. Kathmandu og 
Kathmandu-dalen med Bungmati og Bhaktapur 
samt Bandipur, Pokhara med flotte udsigter til 
Himalaya afsluttende med Chitwan nationalpark. 
 
8/10, 28/2. 13 dage, dansk rejseleder  15.980,-

Ny flymulighed til Nepal 
Fantastisk og ny flyrejsemuligehed til Nepal 
med Qatar Airlines. Der er kun få pladser til de 
laveste priser (og kære venner - glem oktober og 
november): 
 
 
Flyrejse og 2 nætter på hotel fra:     7.599,-

Rundt om Manaslu 
Nepals flotteste ”Rundt om” trek. Kort og godt 
fås det ikke bedre! Vi starter i ukendt lavland ved 
Samari og oplever derefter brusende floder, yakok-
ser, klostre, sætere, høje bjergpas og udsigt til de 
flotteste tinder. Verdensklasse! 
 
10/10, 26/3 26 dage, dansk rejseleder 26.980,-

Individuelle trekkingture 
Vi har individuelle trekkingture til hele Nepal  
Ex. Langtang, Gosainkund og Helambu: Gennem 
den skjulte Langtang-dal til det høje Himalaya 
med afslutning blandt hellige bjergsøer, terras-
semarker og spændende landsbyer. 
 
16 dage fra Kathmandu kun            4.980,-

Everest base camp 
Det er ikke uden grund, at Khumbu er Himalayas 
mest berømte dal. Den ligger ved foden af Mount 
Everest, hvor også det berømte Sherpafolk bor i deres 
herlige landsbyer med udsigter til verdens smukkeste 
- og højeste - bjerge. 
 
10/10, 15/4. 23 dage, dansk rejseleder   18.480,-

Kathmandu-Bungmati-Kokhna-Samari-
Nuwakot-Fishling-Pokhara-Chitwan-
Kathmandu. 

13 dage fra Kathmandu             6.980,-
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Dolma er en tibetansk kvinde, som bor i Kendole nær 
Swyambhunath templet i Katmandu. Hun bor i et sammensu-
rium af små bygninger omkring en lukket gård. Her bor hun 
sammen med sin familie: bedsteforældrene, bror, to sønner, 
onkel, onkels søn og to piger, der hjælper i husene. Hendes 
mand arbejder i udlandet.

Vi havde to overnatninger i et af Dolmas to gæsteværelser. 
Det er pæne værelser, og inden længe bliver det tilhørende 
badeværelse i orden. I alt kan fire gæster overnatte, og der kan 
evt. laves en ekstra opredning.

Vi følte os meget velkomne. Der blev lavet nepalesisk/
tibetansk mad til os, og den første aften spiste vi maden sam-
men med familien. Dolmas bror, som er lama, var på besøg. 
Snakken gik om Nepal og om Danmark. Dolma oversatte, så 
også bedsteforældrene kunne være med.

Det bedste ved at bo privat er den indsigt, vi får i et al-
mindeligt familieliv i Nepal. Det er også spændende at spise 
typisk nepalesisk hverdagsmad. Dolma er en fin turistfører. 
Som buddhist ved hun selvfølgelig meget om buddhismen og 
om templerne. Specielt er hun naturligvis meget interesseret 
i Swyambhunath, da hun bor så tæt på. Templet ligger højt 
oppe. Man kan køre op til indgangen, men hvorfor ikke tage 
trappen med de mange trin?. Nationalmuseet ligger tæt ved, 
så der var vi også.

Afskeden var rørende. Først fik vi hvert et hvidt tørklæde 
om halsen med ordene: Må du få en sikker rejse. De to gamle 
kom også og hængte et tørklæde om halsen, hvorefter de sagde 
farvel ved at lægge panden mod vores.

Så kom taxaen, og vi kørte ad hullede gader, hvor det 
vrimlede med fodgængere og ikke så mange biler, da det var 
tidlig morgen

 Det var en fin oplevelse at være i Dolmas hjem. Og det 
var gode samtaler, vi havde. Så skal du til Nepal, så snyd ikke 
dig selv for at bo hos Dolma nogle nætter. 

Du kan skrive til hende: tsering6453@yahoo.com. Skriv i 
god tid, da Dolma ikke selv har en computer men skal ud for 
at se sine mails.

Eller du kan ringe: 
+977 42 84 665 eller +977 9803529862 (mobil)

Med venlig hilsen
Kirsten Poulsen
jkpoulsen@gmail.com

At bo privat hos Dolma

Dolma med sine bedsteforældre. Gårdspladsen ved Dolmas hus.
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Referat af generalforsamling
i Dansk Nepalesisk Selskab 15. marts 2010

I generalforsamlingen deltog bestyrelsen med undtagelse af Anita Fabienke og Knud West Hansen, som var bortrejst. Otte medlemmer 
var fremmødt.

Formanden bød velkommen og foreslog Poul Bjerager valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. PB takkede for valget 
og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med Selskabets vedtægter. Han påpegede i denne forbindelse, at 
retspraksis anerkender indkaldelse pr. mail som lovlig indkaldelse. Han gav derefter ordet til formanden.

Formandens beretning 
Som markante begivenheder i det forløbne år opregnede formanden den store reception i anledning af selskabets 40-årsdag, Poul 
Bjeragers fratræden efter fem år som formand og den gennem lang tid forberedte opdatering af DNS’ hjemmeside. 

Formanden fortsatte med at konstatere, at DNS som forening i mange henseender har det godt. Således ligger selskabet stabilt med et 
medlemstal på omkring 300, der er penge i kassen, og der bliver regelmæssigt arrangeret events med et godt fremmøde. Alligevel er der 
måske en vis fornemmelse af stilstand i foreningen bl.a. på baggrund af, at medlemsskaren bliver ældre og ældre, og det kniber med at få 
nye, unge medlemmer. Formanden understregede, at bestyrelsens medlemmer alle havde ydet en stabil og loyal indsats, for hvilket han 
udtrykte sin anerkendelse. Han bemærkede samtidig, at han så frem til samarbejdet med den nye bestyrelse, som byder på tre nye medlem-
mer jvf. nedenfor.

Der ville blive nok at tage fat på, og heldigvis var det ikke ideer, der manglede. Hovedproblemet er imidlertid nok, at DNS har en meget 
broget medlemsskare med mange forskellige ønsker og interesser. Dette er grundlæggende positivt men indebærer samtidig den risiko, at 
man kommer til at sprede sig for vidt, og dette skal sammenholdes med, bestyrelsesarbejdet er frivilligt, og at medlemmerne selvsagt har 
mange andre private aktiviteter og forpligtelser at tage hensyn til.

Det kommende års udfordring ville derfor blive at få etableret nogle rammer for, hvordan foreningen og dens medlemmer hurtigt, nemt og 
omkostningseffektivt kan løfte arrangementer af meget forskellig art. Viljen og behovet er der, bestyrelsen vil arbejde på at løfte opgaven 
og håber på den nødvendige opbakning fra medlemmerne. 

I en kommentar i forlængelse af beretningen fremhævede et af de fremmødte medlemmer, Børge Helmer, det gode og stabile aktivitets-
niveau i Jyllandsafdeligen af DNS og udtrykte håbet om en fortsat positiv udvikling. Derudover var der ingen spørgsmål til formandens 
beretning, som godkendtes med akklamation. 

Regnskabet 
Regnskabet var omdelt til de tilstedeværende medlemmer. I sine bemærkninger påpegede kassereren, at der ikke var de store udsving i 
de regelmæssige posteringer. Derimod havde der, som forventet, været ekstraomkostninger forbundet med jubilæumsreceptionen og ud-
givelsen af det stærkt udvidede nummer af Nepal Vision, som dog i et vist omfang blev imødegået af pæne annonceindtægter. Desuden 
havde den nye hjemmeside medført ekstra udgifter. Alt i alt udviste regnskabet dog en positiv tendens med et overskud på 2.295 kr. og 
en formue på 56.455 kr., hvilket er en svag stigning i sammenligning med det foregående foreningsår.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet fra revisor og ingen spørgsmål iøvrigt fra de fremmødte medlemmer. Regnskabet blev herefter 
godkendt.

Dirigenten udtalte en tak til kasserer og revisor for deres indsats i det forløbne år.

Fastsættelse af kontingentet for 2010/2011
På baggrund af det positive regnskab for 2009/2010 foreslog formanden, at kontingentet fastholdes uændret, hvilket godkendtes af forsam-
lingen. Formanden gjorde samtidig opmærksom på, at man ved indmeldelse efter midten af året kun vil blive pålignet halvt kontingent. På 
forespørgsel oplyste kassereren, at kontingentsatserne er: 170 kr. for individuelle medlemmer, 220 kr. for en husstand og 420 kr. for firmaer. 

Valg af bestyrelse og suppleanter
Formanden meddelte, at Birgit Nielsen, K.V. Johansen og han selv fortsætter i bestyrelsen. På valg er ambassadør Finn Thilsted, Kathmandu, 
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som fratræder sin post i Nepal og vender tilbage til Danmark i løbet af sommeren, hidtidig webmaster Lone Petersen og Annemarie Nord-
falk, idet Poul Bjerager, Anita Fabienke, Maria Løkke Rasmussen og Knud West Hansen ikke ønsker genvalg. På valg som suppleanter er 
Pia Torp og Dorthe Just. Hidtidig suppleant Knud Olander er ikke på genvalg. Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

 Thomas Glerup  Formand
 Birgit Nielsen  Næstformand, kasserer
 K.V. Johansen  Sekretær
 Annemarie Nordfalk
 Lone Petersen
 Finn Thilsted

 Dorthe Just  Suppleant
 Pia Torp   Suppleant

Bente Calmar og Bjørn Kalmar Hansen forsætter som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

På baggrund af, at bestyrelsen er blevet reduceret med ét medlem efterlyste dirigenten flere kandidater, idet han dog samtidig gjorde op-
mærksom på, at der ikke i vedtægterne er noget, som påbyder et bestemt antal bestyrelsesmedlemmer. 

Da der ikke blandt de fremmødte medlemmer fremstod yderligere kandidater, godkendtes bestyrelsen som anført.

Eventuelt
Børge Helmer påpegede forskellige problemer med den nye hjemmeside, som ikke fungerer optimalt. Desuden mangler der oprydning 
blandt nyheder. Hertil kommer, at hjemmesiden er på dansk med mulighed for Google-oversættelse til engelsk, såfremt besøgende ønsker 
det. Det burde efter BH’s opfattelse ændres fordi det virker forvirrende.

Formanden svarede, at tekniske fejl kan forekomme, men at man bestræber sig på at rette dem så hurtigt som muligt. Problemet med nyheder 
er, at de optages automatisk, og at man derfor ikke har indflydelse på det sprog, de er affattet i. Generelt vil engelske tekster blive optaget 
på engelsk og danske på dansk. I det omfang det er nødvendigt må brugerne selv foretage den nødvendige oversættelse, selv om det måtte 
erkendes, at Google-oversættelser ikke er særligt gode. 

Formanden afsluttede med en tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen og foreslog, at Poul Bjerager blev udnævnt til æresmedlem af 
DNS i lyset af hans mangeårige engagerede virke for selskabet. Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

København, den 19. marts 2010

Thomas Glerup  Poul Bjerager
Formand   Dirigent

Ny dansk ambassadør i Nepal 

I forbindelse med en større ambassadørrokade udnævnes Morten Jespersen, Udenrigsministeriet, til ny ambassadør i Kath-
mandu. Morten Jespersen kommer fra en stilling som kontorchef i udenrigsministeriet, hvor han blandt andet senest har haft 
ansvaret for udarbejdelsen af Danidas nye bistandsstrategi. Morten Jespersen begynder sit virke i september. Finn Thilsted 
hjemkaldes i samme omgang som ambassadør, hvilket kommer DNS til gode, idet han derefter vil indtræde i vores bestyrelse, 
se referatet fra generalforsamlingen andet steds i bladet. 

(MLR)
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Afsender: Dansk-Nepalesisk Selskab, Karlsbergvej 85, Askildrup, 8940 Randers SV

Efter at Kong Gyanendra i 2008 trak sig tilbage, er det i Kathmandudalen 
nu tilladt at bygge huse, der er højere end kongepaladset. 

Og det kan man roligt sige der bliver, og dalen er ved markant at ændre 
karakter.  For selvom det endnu ikke vrimler med højhuse, er der en hel del 
rigtig store byggerier i gang. I baggrunden ses, hvad der skal blive til det 
kæmpe boligkompleks Sun City på tyve etager. Til højre ses bygherrens bud 
på det færdige byggeri. 

Nepal Vision er også medlemmernes blad!
Så redaktionen modtager meget gerne dine indlæg, kommentarer og idéer. Fat pennen, tastaturet eller kameraet og send 
resultatet til nepalvision@nepal.dk.

Tekst og foto: KWH


