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Studieresa till Nepal våren 2018  
Finska Missionssällskapet planerar en studieresa till Nepal. 
Upplev tio oförglömliga dagar i Nepal! Resan räcker 
sammanlagt tolv dagar.  
 

 
Preliminär tidpunkt för resan är avfärd onsdagen 28.3.2018. 

Vi är tillbaka i Finland söndagen 8.4. Exakta tidpunkten slås 
fast så snart flygbolagen kommer ut med flygtiderna för 
våren 2018.  
 
Vi bekantar oss med Finska Missionssällskapets arbete i 
Nepal, träffar missionärerna och de lokala medarbetarna 
och lär oss om landet och kulturen.  
 
Vi ser gärna att resenärerna efter resan besöker 

församlingar (egen och grannförsamlingar) och andra 
grupper och berättar om resan och på det viset inspirerar 

andra för missionsarbete. 
 

Som guide på resan fungerar Maria (Mia) Westerling. Maria har 
själv jobbat som missionär i Nepal i elva år. Första gången på 

1980-talet och nu senast under åren 2012-2016. 
 
Resans pris är cirka 2 000 euro. I priset ingår flygresor 
Helsingfors-Kathmandu-Helsingfors inklusive flygskatter, resor i 
Nepal, kost och logi, föreläsningar, guidning och inträdesavgifter. 
Utöver detta tillkommer kostnader för nödvändiga 
reseförsäkringar och obligatoriska vaccinationer som varje 
deltagare ansvarar för och betalar själv.  

 
Resan behöver 9 deltagare för att kunna genomföras och vi kan ta emot max 15 deltagare + 
reseledaren. Om det blir fler än 15 som vill med på resan, har de som inte tidigare varit på våra 
studieresor företräde före dem som varit tidigare. Förhållandena i Nepal och reseprogrammet 
förutsätter att resenärerna har bra kondition. 

 
I början på 2018 träffas gruppen en dag på Finska Missionssällskapets kontor i Helsingfors. Då går 

vi igenom praktiska saker inför resan. Resan till Helsingfors till träffen före resan betalar 
deltagarna själva. 

 
Sänd e-post till britt-helen.lindman@finskamissionssallskapet.fi eller ring 020 7127 266 om du är 
intresserad av en sån här resa. Bindande anmälningar görs inom augusti månad 2017. 
 
Tilläggsinformation ges av Maria, maria.westerling@finskamissionssallskapet.fi, tfn 040 9022 782. 
 
Reseprogrammet finns på nästa sida.  

 

mailto:britt-helen.lindman@finskamissionssallskapet
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Reseprogrammet  
 

Dag 1: Avfärd från Finland 
 

Dag 2: Ankomst och in-checkning på hotellet. Info om praktiska saker, uttag av 
kontanter/valutaväxling. Träff med missionärerna och info om Finska Missionssällskapets arbete.  

 
Dag 3: Besök på kontoret för familjearbetet Leadership 

Training Department LTD. Besök till 
byutvecklingsorganisationen Samaritan Up-lift Service SUS och 
dess kontor i Patan.  Föreläsning på hotellet om 
påverkansarbete, ledaren för Christian Commitment to 
Building New Nepal CCBNN. 
 
Dag 4: Gudstjänstbesök i församlingar, indelning i mindre 
grupper. Besök till Patan Durbar Square, ett gammalt kungligt 
palatsområde och UNESCOs världsarv. 

 
Dag 5: Resa i hyrd buss till SUS projektet i Chitwan i södra 

Nepal. 
  

Dag 6: Vi bekantar oss med byutvecklingsarbetet i Chitwan. 
 

Dag 7: Djungelsafari i Chitwan. 
 

Dag 8: Resa i hyrd buss tillbaka till Kathmandu. 
 

Dag 9: Besök till Ebenezer bibelskola, Boudhanath stupa, 
buddhisternas heliga plats och Pashupatinath hindutempel. 
Båda sistnämna hör till UNESCOs världsarv.  
 
Dag 10: Besök till verksamhetscentret för organisationen för 

funktionshindrade, Forward Looking. Möjlighet att träffa bl.a. 
musikstuderande. Besök till organisationen TEACH som 

utbildar söndagsskollärare och producerar material. Träff med 
ledaren för organisationen Grace Community Service som 

stöder familjer med hi/aids och hiv-förebyggande verksamhet. 
 

Dag 11: Shopping och vila. Flyg till Finland. 
 

Dag 12: Ankomst till Finland. 
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Besök till Finska Missionssällskapets samarbetsorganisationer 
 

Samaritan Up-lift Service, SUS, är en av Finska 
Missionssällskapets partner inom utvecklingssamarbetet. 

SUS arbetar bland de mest utstötta, varav majoriteten utgörs 
av daliter, den lägsta kasten i Nepal, bland annat  i Chitwan 

län. Vi kommer att besöka projektet i södra delen av landet. 
 

Leadership Training Department, LTD, gör bland annat 
familjearbete. Organisationen utbildar äkta par som håller 

äktenskapskurser i församlingarna samt utbildar kvinnor för 
ledarskapsuppgifter i församlingarna. Arbetet är 

landsomfattande. LTD är en underorganisation till National 
Churches Fellowship Nepal NCFN, som är en  

                     takorganisation för församlingarna i Nepal.  
 

Christian Commitment to Building New Nepal, CCBNN, arbetar med påverkansarbete för att råda 
bot på sociala missförhållanden i landet, bland annat diskriminering på grund av kastväsendet, 
arbetslöshet, korruption, våld i hemmen och intolerans mellan olika religioner. Organisationen 
uppmuntrar pastorer till samarbete med lokala aktörer. Den ordnar workshops och producerar 
ämnesbaserat material. CCBNN står under takorganisationen NCFN. 

 
Ebenezer bibelskola, NEBC, ligger i norra Kathmandu. Den ger 

en treårig teologiekandidat-utbildning och studerandena 
(drygt 50) bor på skolan. År 2015 inleddes en 

magisterutbildning som i huvudsak sker på distans. Skolan har 
i flera år kämpat med utrymmesbrist men nu har 

tillbyggnadsarbetena inletts. Behovet av personer med 
teologisk utbildning är skriande i Nepal, ett av de länder i 

världen där de kristnas antal ökar snabbast. 30-50 procent av 
studerandena är kvinnor. 

 
     

Forward Looking, FL, arbetar för att främja skolgång och 
yrkesutbildning för döva, blinda och rörelsehämmade. Den 
arbetar även med att öka kunskapen om funktionshinder och 
påverka allmänhetens inställning till funktionshindrade. Cirka 
400 funktionshindrade barn och ungdomar får stöd av 
finländska faddrar via Finska Missionssällskapets 
fadderverksamhet. 
 

 
 

Grace Community Service, GCS, stöder församlingarna i 

kampen mot hiv/aids genom att ordna informationstillfällen om riskerna med oskyddat sex och 
droganvändning. Likaså håller man informationstillfällen för att få ett slut på människohandeln.  

Hiv/aids drabbade får hjälp med att hitta nya utkomstmöjligheter och det ordnas träffar för dem i 
s.k. stödgrupper.  GCS står under takorganisationen NCFN. 
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Söndagsskolorganisationen TEACH Nepal utbildar 

söndagsskollärare och producerar söndagsskolmaterial. 

Materialet består av böcker för elever och lärare och materialet är 

indelat i böcker för olika åldersgrupper.  

TEACH Nepal ordnar flera kurser per år och på olika nivåer. 

Deltagarna får lära sig grunderna i Bibeln, i pedagogik och barnets 

utvecklingspsykologi. Kurserna innehåller praktiska övningar såsom 

provlektioner och tillverkande av enkelt åskådningsmaterial. 

Kurserna håller hög pedagogisk standard och är till stor välsignelse 

för församlingarna runt om i landet. 

 

 

Turistattraktioner 
 
Boudhanath stupa är den heligaste platsen utanför Tibet för efterföljarna av den tibetanska 
buddhismen. Stupan fick omfattande skador vid jordbävningen våren 2015. Vi bekantar oss med 
tanka-målning. 
 
Pashupatinath – hinduernas viktigaste tempelområde i Nepal där kremering pågår från morgon till 

kväll. Platsen är också ett tillhåll för sadhus, heliga män. 

 
Chitwan nationalpark är den största nationalparken i Terai-

området. Från elefantryggen utforskar vi djungeln där vi ser 
en massa olika fåglar, hjortar och i bästa fall noshörningar och 
tigrar. Möjlighet till kanotfärd.  
 
Alla dessa ovannämnda hör till UNESCOs världsarv. 
 
 
 

 
 
 

 
Programmet är ännu mycket preliminärt och det kan ändra en hel del före 
resan. 
 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED PÅ EN UNIK OCH OFÖRGLÖMLIG RESA! 


