
JUL PÅ SLUMSKOLEN I JAMMU 
 

AV: DAVID 

Januar- februar 2018 

Selv om folk i India ikke har en like sterk juletradisjon som vi i 
Norge, så har interessen vokst veldig de siste årene. På skolen i 
Jammu er det derfor mye juleprogram i desember. I dette nyhets-

brevet kan du se noen bilder og lese litt om juleaktivitetene. 

Bildet: 
Julespill på slumskolen i Jammu, desember 2017. 



Side 2 Share mercy 

UNGDOMMENES JULEPROGRAM 

På julaften arrangerte vi et 
program spesielt rettet mot 
ungdom. På denne festen 
hadde vi invitert selveste 
politimesteren i Jammu. Vi 
hadde et ønske om at han 
kunne få et lite innblikk i 
hva vi arbeider med blant  

ungdom. Det var samlet ca. 
200 ungdommer fra de    
fattige områdene rundt   
skolen. Ungdommene våre 
gjennomførte sanger,    
danser, drama og tale.     
 
Det ble satt fokus på        

viktigheten av å gi unge gode 
alternativer, slik at de ikke 
ender opp i rus og det som 
det medfører.  
 
Politimesteren var så berørt 
av å se det  arbeidet som 
gjøres blant de unge. 

Bildene: 
 

Fra juleprogrammet på     
skolen. 

 
Besøk av politimesteren i 

Jammu. 
 



Side 3 

 

UTDELING AV ULLKLÆR TIL DE ELDRE 

På denne tiden av året er 
det mange fattige eldre som 
har det vanskelig på grunn 
av mangel på varme klær. 
Vi har ønsket å gjøre noe 
med dette, og i de de siste 
årene har det blitt tradisjon 
å dele ut klær og nød-
vendige ting til disse      
menneskene. Denne       

gangen besøkte vi en plass 
hvor mange eldre som ikke 
har familier bor.  
De eldre yter stor respekt i 
India, og vanligvis bor de 
med sine familier. De der-
imot som  ikke har barn eller 
familie, har det ekstra      
vanskelig, da det er lite      
sosiale ordninger for disse. 

Det ble følelsesladde øyeblikk 
da vi på lille julaften besøkte 
disse flotte menneskene. Vi 
delte ut varme klær, ulltepper 
og mat. 
 
Det var nok et uventet besøk 
disse menneskene fikk.  
 

David 

Bildet over: 
 

De unge viser stolt fram sin dans og sine drakter. 
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JULEFEST MED FORELDRENE 

På julefesten 21.desember, 
hadde vi invitert foreldrene til 
de yngste klassene. I tillegg 
inviterte vi en rektor fra en  
offentlig skole, for at han     
skulle få se arbeidet vi driver 

blant de fattige barna.         
Rektoren sa at han ikke var 
klar over det store arbeidet vi 
hadde her. Han fortalte at han 
gjerne ville bidra i det arbeidet 
vi står i.  

Ellers er det  alltid stor stas  
når elevene får være med 
og framføre danser, sanger 
og sketsjer med de forskjel-
lige kostymene de har. 

Bildene: 
 

Barnas juleprogram for                
foreldrene. 

 
Besøk av andre rektorer og    
skolemyndighetene (over). 

 


