FRIENDS OF SHAMAYITA MATH
c/o Hagelund, Kretavej 39, 2300 København S. Tlf. 20 86 23 00. CVR/SE nr. 32 70 42 63. www.friendsofshamayitamath.dk.
Bankreg. nr.: 5324, kontonr. 0251179. Mobile Pay: box97814.

Juni 2019

Kære medlemmer og venner af Shamayita Math.
Jeg vil indlede med at omtale årets to store begivenheder:
Den 2. februar afholdt en kreds af herboende indere en stor indisk sang og musikfestival
med flere hundrede deltagere på Grønnemoseskolen i Gladsaxe. Temaet var "A Journey
through the Golden Era" med populære sange af den i Indien meget kendte komponist og
sangskriver R. D. Burman, der har skrevet sange og musik til mere end 300 film. De fleste
med et romantisk indhold. De optrædende havde virkelig forberedt sig og sang af hjertens
lyst til stor glæde for både de optrædende og tilhørerne. Der var også fin dans af børnene
fra Deepshikas danseskole. Til at stille sulten var der stor indisk buffet med mange retter.
Arrangørerne havde doneret overskuddet fra aftenen til Friends of Shamayita Math. Det
takker vi mange gange for. Overskuddet beløb sig til ca. 4.800 kr. Og vi benyttede lejligheden til at fortælle om vor forening og få nye medlemmer.

Deeps Dancing Divas ved sommerfesten 2019
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Vi holdt foreningens sommerfest den 26.
maj i Anirudhs og Deepshikas have i Hellerup. Hovedattraktionen var igen i år
"Deeps Dancing Divas", deltagerne fra
skolen i klassisk indisk dans. Alle børnene
var iført smukke indiske dragter og fremførte dansene med ildhu og charme. Jeg
kan godt forstå forældrene var stolte. Der
var også nogle flotte sang- og dansenumre fremført af unge mennesker.

samen. Der var også mulighed for at se
videoer fra Shamayita Math, taget af Anders fra hans og Evas (og lille Abels) besøg derude.
Videoerne kan ses på vores hjemmeside:
www.friendsofshamayitamath.dk . Videoer fra sommerfesten kan ses på youtube.
Søg på Deep's Dancing Divas.

Bente Hagelund havde besøg af sin veninde fra Bengalen, Madhumitha Bisnu,
der fortalte om udviklingen på Shamayita
Math det seneste år, hvor man blandt
andet er i gang med at bygge en stor
videregående skole, convent school for
drenge. Shamayita Math sociale arbejde
begyndte oprindelig med en stor pigeskole, da piger havde vanskeligst ved at
få et uddannelse i dette område af Indien, men der har været stort ønske fra
lokalbefolkningen om at få en tilsvarende
drengeskole, så drengene ikke behøver
at rejse væk for at få en uddannelse frem
mod det, der svarer til en studenterekDer var to indiske street food boder, så det var også muligt at få mad og drikke.
Sidste år var det strålende vejr til sommerfesten, men i år svigtede vejrguderne, så der var
et stort arbejde med at få lånt villatelt og købt pagodetelte. Trods byger kunne programmet dog gennemføres.

Festdeltagerne trodsede vejrguderne og fik en dejlig dag med dans og musik.

Der var ca. 110 voksne og 70 børn til sommerfesten og arrangementet gav et overskud på
ca. 6000 kr. Jeg takker Anirudh og Deepshikha for at lægge hus og have til. Vi må med
glæde erkende at så mange mennesker til en fest i en have ikke er hensigtsmæssigt, så til
næste år vil vi igen holde en sommerfest, men kigger efter en egnet skole eller lignende til
begivenheden. Det bliver igen med indisk dans og kultur og datoen er fastsat til søndag
den 17. maj 2020, så I må gerne reservere dagen.

Bente Hagelund besøgte ”vores” skole i oktober 2018.

Vores indsamlede midler går primært til landsbyskolen i Darangpara til drift, undervisningsmidler og et dagligt varmt måltid mad. Der er også mulighed for at blive sponsor for
et af skolebørnene. Jeg synes, det er en fornøjelse at være sponsor. Den dreng, jeg har
sponsoreret hidtil, Sanjit, er nu vokset ud af landsbyskolen og fortsætter på en offentlig
skole i nogen afstand fra landsbyen, hvortil han kan cykle. I stedet har jeg fået tildelt et
andet sponsorbarn, Sudip, på 8 år.
Vi har for tiden 8 sponsorer til et barn i landsbyskolen. Det koster 700 kr. om året. Samt én
sponsor til en elev i den videregående Convent School. Det koster 3.700 kr. om året.
Skulle nogen være interesseret i at høre nærmere om at være sponsor, er I velkommen til
at henvende jer til Bente Hagelund på bentehagelund@hotmail.com eller telefon
20862300.
Ved seneste generalforsamling den 11. marts 2019 genvalgtes bestyrelsen, der således er:
Formand: Lars Fynbo
Sekretær og kasserer: Bente Hagelund
Event manager: Deepshikha Daga
Frivillig og hjemmeside: Lise Hagelund (pt. barselsorlov)
Praktikansvarlige: Sarah Nissen og Søs Nielsen.

Vi har pt. 60 medlemmer af foreningen. Vi har for nylig overført 35.200 kr. til Shamayita
Math. Det drejer sig om indtægter fra kontingent, donationer, bidrag til sponsorbørn og de
to fester. En del af beløbet stammer fra sidste regnskabsår.
Tak til alle for jeres støtte. I ønskes en god sommer. På Shamayita Math er temperaturen i
skrivende stund 37 C, og man er på vej ind i monsunperioden.

Lars Fynbo
Formand

