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Kære medlemmer og venner af Shamayita Math 

 

Friends of Shamayita Math holdt den årlige generalforsamling den 10. marts 2016. Bestyrelsen blev gen-
valgt og fordelte opgaverne med Lars Fynbo som formand, Bente Hagelund som sekretær og kasserer, Lise 
Hagelund som ansvarlig for frivillige, PR og hjemmesiden. Sarah Nissen og Christine Søs Nielsen er ansvarli-
ge for kontakt til læreanstalter og praktikanter. 
 
Lørdag den 11. juni holdt vi et sommerarran-
gement i Bente Hagelunds have. Vejret var med 
os, Bjørn havde lavet indisk mad, og der var 
rigtig mange deltagere. Der blev fortalt om se-
neste nyheder fra Shamayita Math, og der var 
god lejlighed for medlemmerne til at tale sam-
men. Det flotteste indslag stod vore indiske 
medlemmer Deepshika og Tithi for, da de viste 
eksempler på indiske danse til inciterende mu-
sik. Mange tak skal de have.  

 
Tithis og Deepshikas indslag 

 

 
Sådan ser taskerne ud 

 

 
Der var igen mulighed for at købe de 
håndbroderede tasker (muleposer) 
som vi har fået et nyt oplag af. Så vi har 
flere tilbage, de koster kun 50 kr. styk-
ket. Det var en vellykket eftermiddag! 
Lederne af Shamayita Math (Mothers) 
Anahata og Prajnamita har set video 
fra sommerarrangementet og sendt 
deres hilsner med ønsker om godt hel-
bred og humør til deres danske støt-
ter. Og også et ønske om at besøge os i 
Danmark. Det kunne være spændende, 
men det er et par travle damer med et 
stort ansvarsområde. 
 

Vi har for tiden en ung mand, Stefan, som frivillig på Shamayitha Math, hvor han assisterer i skolen med 
undervisning i engelsk, matematik og naturvidenskab. Hvis I kender nogle unge, der ønsker en lille pause 
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efter overstået eksamen, var et ophold på Shamayita Math måske af interesse. Her kan man yde en stor 
indsats for beboerne i et fattigt område af Indien og samtidig være i trygge omgivelser.  
 
Shamayita Math, der oprindeligt begyndte som en indsats med en pigeskole til gymnasieniveau - Convent 
School - er blevet et kraftcenter i området med hospital, undervisning i forbedrede dyrkningsmetoder og 
flere landsbyskoler, herunder den landbyskole i Dangapara, som vores forening støtter. Ud over at lære 
børnene at læse, skrive og regne undervises der også i andre færdigheder som elementær hygiejne, syning 
og havebrug. Shamayita Math har vurderet, at omkostningerne pr. skolebarn er ca. 6000 rupees (600 kr.) 
pr. år. Så hvis nogen kunne ønske at være sponsor for en skoleelev, er muligheden til stede. Man vil få til-
sendt navn og et foto af eleven og en årlig "rapport" om elevens fremskridt. Hvis man er interesseret kan 
man kontakte sekretæren, Bente Hagelund på: bentehagelund@hotmail.com eller telefon 20 86 23 00. 
Foreningen kan tilsikre, at pengene bliver overført uden for meget bureaukrati eller store omkostninger. 
Det næste skoleår begynder 2. januar 2017. 
 

 
Her er nogle af børnene fra landsbyskolen i Dangapara, der har fået nye skolebøger. 

 
Vi overvejer at arrangere en fælles tur til Shamayita Math i februar 2017, såfremt der er interesse herfor. Så 
kan man tilbringe nogle dage eller en uge på Shamayita Math og derefter benytte lejligheden til at besøge 
andre steder i Nordindien. Hvis man er interesseret, kan man ligeledes kontakte Bente. 
 
Den 26. august er der Bollywood festival i Kildevældsparken på Østerbro. Vi har tilmeldt os og håber at ska-
be kontakter og måske få nye medlemmer. Vi sender en mail ud med flere oplysninger i august. 
 
Vi er lige nu 55 medlemmer i foreningen, og vi har i år overført 12.200 kr. til Shamayita Math. 
 
Tak til alle medlemmerne for jeres støtte. I ønskes en god sommer. 
 
 

Lars Fynbo 
Formand 
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