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TEAM FRA SØGNE BESØKTE JAMMU, INDIA 

Bildene: Øverst: Kulturinnslag på slumskolen. Det store bildet: Barna i kø på helsecampen.     
Over t.v.: Rita og Anette tas imot av en jente fra skolen. Over t.h.: Skolebarna får seg mat. 



Side 2 Share mercy 

TEAM FRA SØGNE GJØR SLUMSKOLEN NY 

Fredag 8. september 

satte 19 voksne seg på 

flyet på Kjevik flyplass i 

Kristiansand, med    

retning Delhi i India. 

Flere er foreldre til  

ungdommer som       

tidligere har vært med 

på tur til India. De    

fleste er med i Søgne 

Misjonskirke og har 

blitt kjent med slum-

arbeidet gjennom     

menigheten. Tidligere 

har de sendt 2         

ungdomsteam til India. 

De som reiser ønsker 

virkelig å gjøre en for-

skjell i India. I teamet 

denne gangen er det 3 

sykepleiere, flislegger, 

rørlegger, elektrikere, 

byggmester osv. Målet 

er å ha helsecamp, og 

samtidig pusse opp  

deler av skolen i     

Jammu. 

 
Planen var i utgangs-

punktet å male noen 

klasserom og korri-

dorer. Etter litt plan-

legging ble vi enige om 

å sende 4 nordmenn,  

4 indere og en fotograf 

til en lokal indisk flise-

butikk. Mens de var i 

butikken ombestemte 

de seg, og kom fram til 

at de heller ville legge 

fliser på halve veggen 

istedenfor å male. Dette 

ville føre til at rommene 

ble vedlikeholdsfrie.  

 

Etter å ha plukket ut de 

rette flisene fikk vi tak i 

lokale flisleggere som 

kunne starte neste   

morgen. Hele det    

norske teamet var med 

og hjalp til. Da de lokale 

flisleggerne så at det 

stod norske kvinner i 

kjeledress og jobbet 

med fliser, fikk de seg et 

sjokk. Aldri hadde de 

sett en hvit gjøre slikt 

arbeid, og enda mindre 

en hvit kvinne.  

Med god ledelse fra Atle 

som prosjektleder, og 

Therese som har kompe-

tanse som flislegger, så 

gikk det virkelig unna. 

Det ble jobbet fra tidlig 

morgen til sen kveld. På 

mine 50 turer til India har 

jeg aldri før opplevd å se 

et norsk team med kvin-

ner og menn stå og     

legge fliser. Teamet fra 

Søgne bestemte seg for 

å flislegge alle 12 klasse-

rommene og 3 korridorer, 

og dekke kostnadene 

med det. Det blir cirka 

40 000,- norske kroner. I 

tillegg gikk malere i gang 

med å male dører,     

vegger, tak og skaper. 

 

Lærerne og elevene ble 

overrasket da de kom på 

skolen dagen etter og så 

at korridoren var som ny 

med nydelige, friske og 

lyse fliser. Det var som å 

komme til en ny skole. 

Etter at vi reiste derfra 

jobbet de lokale hånd-

verkerne med å gjøre 

jobben ferdig. 



Side 3 

FOTBALLSKJORTER TIL ELEVENE 

fotballklubb i Søgne. 

Disse fotballskjortene 

var så populære at selv   

lærerne tryglet om å få 

en.  

Etter utdelingen var det 

tid for prøving. Alle var 

mest opptatt av å sikre 

seg en skjorte, selv om 

størrelsen ikke alltid   

var den rette. Etterpå var 

det tid for å ta bilder med 

alle elever og alle nord-

menn.  

 

Det var en opplevelse å 

se ansiktene på elevene 

fra slummen når de fikk 

en ekte Nike fotball-

skjorte til odel og eie.  

Dagen etter at vi begyn-

te flisleggingen, startet 

vi dagen med å samle 

alle elevene og gjøre de 

klar for helsesjekk. Men 

før helsesjekken hadde 

vi en gave til ca. 230 av 

elevene. Teamet fra 

Søgne hadde fått med 

seg fotballskjorter fra en  

Bildene: 
 

Over: Barna med de nye t-
skjortene. 

 
Til høyre og på side 2: 

 
Det gjøres klart for flislegging. 
Teamet fra Søgne er i aksjon. 
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HELSECAMP 

Etter utdelingen av skjor-

tene var det tid for helse-

campen.  Det som var så 

flott var at myndighetene 

stilte opp med flere leger 

og eksperter sammen 

med våre egne syke-

pleiere og andre hjelpere. 

Alle barna på skolen  

skulle gjennom tester, og 

vaksiner skulle plan-

legges. Det var tydeligvis 

populært å ha med helse-

personell fra Norge. Sam-

talen gikk flittig mellom de 

lokale leger og noen i det 

norske teamet. Alle      

elevene har helsekort, og 

nå fikk de oppdatert     

kortene sine. 

Bildet: 
 

Monica og Brit Elin, som 
begge er sykepleiere, er 

her i aksjon på helse-
campen. 

Bildet over: 
 

Korridoren blir som ny etter 
flisleggingen. 


