
EN ANNERLEDES TUR 
 

AV: MARION 

 

En annerledes tur, det 
er vel det beste ordet 
for å beskrive vårt opp-
hold i India. Den 24. 
mars la tre eventyrlyst-
ne og spente unge 
voksne ut på tur. Denne 
turen visste vi kom til å 
bli annerledes.  
 

Å bane seg vei gjennom store 
folkemengder, trange bilturer, 
høye lyder og vill biltrafikk, 
var bare barnemat nå, og   
ingen stor overraskelse. Alle 
de  kulturelle inntrykkene 
hadde vi fått så mange gang-
er før, at vi nå må innrømme 
at det var få overveldende 
inntrykk med det første. 
 
Forts. inne i bladet. 
 

Mai- jun i  2017 

Bildet: 
 

En skolejente 
kan endelig 
nyte kaldt 

vann, etter at 
vannkjøleren 
kom på plass. 

Takk til        
Tysværvåg 

skole! 



Side 2 Share mercy 

Å BO I  JAMMU VAR EN STOR OPPLEVELSE 

Da vi landet i Jammu, ble 
vi godt tatt imot av familien 
Batti. De skulle være vår 
vertsfamilie under opp-
holdet. En av de tingene vi 
gledet oss aller mest til, og 
var    veldig spent på, var å 
få bo og leve som inderne, 
en hel måned. Familien tok 

varmt imot oss, og de tok 
virkelig godt vare på oss på 
alle    områder. En stor og 
god opplevelse var det å få 
bo lokalt, hvor arbeidet    
drives. Det er en sjarm ved 
å våkne til lyden av 420 le-
kende skolebarn, og legge 
seg til lyden av gjøende 

gatehunder. Luktene og      
lydene minner deg stadig 
vekk på hvor du er og hvor 
annerledes det er fra hverda-
gen i Norge, men til tross for 
milene hjem, og ulik kultur, er 
det få steder jeg kjenner meg 
så hjemme som jeg gjør når 
jeg er i India.  

FØLG OSS PÅ NETT: 
 

www.sharemercy.no 

Bildet: 
 

Her er vi og spiser sammen med 
indiske venner. 

 



Side 3 

PÅ SYSKOLEN OG BARNEHJEMMET 

de skulle vise frem sin 
«eksamen». 
Barnehjemmet og jentene er 
et annet kapittel av turen. 
Mye at tiden ble brukt til lek 
og moro sammen med     
jentene. De er så fulle av 
energi og glede, at det er en 
fryd å leke samme lek om og 
om og om igjen. Om vi har 
mye å lære dem, så tror jeg 
at jeg lærer enda mer av 
dem, enn de lærer av meg. 
Jeg observerer den unike  

søskenkjærligheten de har til 
hverandre, og en indre og 
ekte glede som driver dem 
dag etter dag. Å sitte ned og 
høre på hva de drømmer om, 
og hvordan skoledagen har 
vært, er det noe helt eget 
med. Har ikke tall på hvor 
mange gode og kjærlige 
klemmer jeg har fått av      
jentene. Stundene vi har lekt 
og ledd sammen er noe jeg 
kommer til å ta med meg for 
alltid. 

Bildet t.h.: 
 

Graduasjon 
(avslutning) for 
syskole-elevene 

 
Bildene under: 

 
Peter hjelper     
elever med å 
male muren 

 
Kaldt vann er 

godt! Stor glede 
over vannkjøleren 

som skolen har 
fått 

Vi har fått sett og oppleve 
arbeidet på flere områder. 
Heldige var vi som fikk være 
med på graduasjon 
(avslutning) for elevene som 
har gått på sysenteret, og 
som nå er utdannede   
syersker. Stolte viste de 
frem klesdrakter i forskjellige 
farger og fasonger som de 
nå har kunnskap til å lage. 
Her var det jenter og damer 
i alle aldre. De strålte av 
takknemlighet og glede i det  
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INDISK KULTUR 

Gatemat, chai og soloppgang. 
Som ungdommer er vi jo litt 
ekstra eventyrlystne, og med 
dette kommer spontane inn-
fall. Som å være våken hele 
natten, for så å reise og se 
soloppgangen ute på lands-
bygden, og avslutte med en 
velsmakende kopp Chai (te) 
på et gatekjøkken langs      
hovedveien til Kashmir. Det er 
hva vi kaller eventyr. Uten en 
«voksen» reiseleder, var vi litt 
mer fri til å prøve ut ulike      
delikatesser som er å finne 
langs veiene i Jammu. Blant  

favorittene nå er «mommos», 
en kjøttbollelignende rett, som 
egentlig ikke kan beskrives, 
men må oppleves. Eller den 
smakfulle rulle-kebaben, en 
liten biltur unna.  
 
Under vårt opphold har vi   
virkelig fått blitt kjent med   
kulturen og menneskene på 
en helt ny måte, vi sitter igjen 
med gode, dype vennskap, 
som vi vet ikke bare er for nå, 
men også for framtiden. Er så 
utrolig takknemlig for sene 
kvelder og lange bilturer  

med gode samtaler. Godt 
er det å kjenne at man på 
tross av forskjellig opp-
vekst i ulike deler av      
verden, kobler så godt. Vi 
har så mye å lære av hver-
andre, enten vi er ung    
eller gammel. Det er      
virkelig håp for både India 
og arbeidet, for både ung-
dommene og lederne er       
hengitte mennesker med 
så mye å gi og komme 
med. 
 
Marion 

Bildet under:   
 

Vannkjøleren har kommet 
til skolen.            

 

TAKK TIL TYSVÆRVÅG SKOLE 

Mange skoler har sine årlige 
innsamlingsaksjoner som går 
til forskjellig hjelpearbeid. I år 
valgte Tysværvåg skole i  
Haugesund  å blant annet 
støtte Share Mercy sitt arbeid 
i India. Pengene fra skolen 
resulterte i en 
«watercooler» (vannkjøler) på 
slumskolen i Jammu. Dette 
har vært etterlengtet. I India 
går gradestokken opp mot 
femti grader om sommeren. 
Dette gjør nå at de cirka 420 
elevene kan få rent, kaldt og 
friskt vann hver dag på      
skolen. Tusen takk til alle de 
elevene som har bidratt til å 
samle inn kr. 9100, som dette 
kostet.  

David 


