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Kære medlemmer og venner af Friends of Shamayita Math 

                            

Formålet med vores forening er at støtte den indiske organisation, Shamayita Math, der er 

placeret i et fattigt område af Vestbengalen ca. 400 km. nordvest for kæmpebyen Kolkata 

(Calcutta). Vores forening har finansieret bygningen af en skole i landsbyen Dangapara og 

de midler, vi samler ind gennem medlemskontingent, donationer og begivenheder, går pri-

mært til driften af denne skole: skoleuniform til eleverne, skoletaske og undervisningsmate-

rialer og ikke mindst et varmt måltid mad, der kan være den afgørende faktor for at en fattig 

familie sender deres barn i skole.  

 

 
Her er skolebygningen med eleverne linet op til at modtage fint besøg. 

 

Vi havde to store begivenheder i årets løb - begge i foråret, så de er nærmere omtalt i vores 

sommerhilsen. Men lad mig kort nævne at det i februar var en stor indisk musik og sangfe-

stival, der var en hyldest til den indiske komponist R. D. Burman. Foreningens sommerfest 

blev holdt i maj, hvor vi kunne opleve afslutningsbal fra Deepshika Dagas danseskole: Deep-

shikas Dancing Divas og også forskellige sangnumre. Disse to begivenheder indbragte ca. 

11.000 kr. til foreningen og jeg takker igen arrangørerne mange gange. 

Vi planlægger en sommerfest igen til maj, men den herligt store tilslutning til den sidste - 

110 voksne og 60 børn - samt det regnvejr vi oplevede, gør at vi ikke kan holde den i en 

have, så vi leder efter et passende sted. Vi sender invitation ud, så snart vi har afklaret tid og 

sted. 
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Shamayita Math blev oprindelig oprettet for at kunne etablere og drive en pigeskole med 

gymnasieoverbygning (convent school) som var et stort lokalt ønske. Over årene har organi-

sationen taget mange andre opgaver på sig for at hjælpe lokalbefolkningen, så den nu er et 

lokalt center for udvikling og undervisning på mangfoldige områder: hospital, mobilklinik, 

udvikling af landbrug bl.a. med dyrkning af ikke traditionelle planter (f. eks. tomater og 

svampe), håndværk, mikrolån og meget andet. 

 

Man laver også uddannelse for unge fra landsbyerne i forskellige håndværk eller service-

funktioner, så de unge kvalificeres til et job. Man underviser således, hvad vi kan kalde assi-

stenter for sygeplejersker, og det medførte at 70 unge fik arbejde på hospitaler. 700 unge 

blev kvalificeret inden for håndværk og over halvdelen fandt et job efterfølgende.  

 

 
Uddannelse af sygeplejeassistenter 

 

En af de store årlige begivenheder i Nordindien er en festival med lange traditioner: Durga 

Puja. En af traditionerne er at man tager en ny klædedragt i brug. Det siger sig selv at i det 

fattige lokale område har ikke alle råd til nyt tøj. Her prøver man at hjælpe. I oktober fik så-

ledes 1500 fattige kvinder en ny saree og 100 mænd nye dhothi. Det drejer sig især om æl-

dre mennesker uden pårørende til at tage sig af dem. Modtagerne kom fra de omliggende 

landsbyer, og det nye tøj overgives med en vis ceremoni. 

 

 
Børnene får nye skoleuniformer m.v. i anledning af Durga Puja 



 

Også uddeling af nye skoleuniformer, -bøger, -tasker og skrivemateriel er henlagt til denne 

festival. Det gælder også for "vores" skole og 3 andre landsbyskoler. De mere "velhavende" 

elever fra gymnasieskolen har også bidraget ved at samle beløb fra forældre og lærere. Og-

så her er der en tradition for at gaver overrækkes på højtidelig vis. 
 

Shamayita Math har også påtaget sig ansvaret for at stå for børnetelefonen Childline 1098 i 

lokalområdet Bankura, der er på størrelse med Sjælland og med ca 3,6 mio. indbyggere. På 

Childline 1098 kan børn og unge henvende sig, hvis de er udsat for misrøgt eller har andre 

problemer. Men det hjælper ikke at have en børnetelefon, hvis børn ikke er bekendt der-

med, så i efteråret arrangerede man forskellige sportsbegivenheder der involverede børn fra 

de store byer i området for at gøre opmærksom på børnetelefonen. 

 

 
Skolepiger marcherer for Childline 1098 

 

Vi er i Friends of Shamayita Math altid glade, når medlemmer af foreningen aflægger besøg 

ved Shamayta Math og vi hjælper gerne med nærmere oplysning. Jeg kan forsikre om at der 

venter en stor oplevelse. Og man er meget interesseret i danske besøg derude. I februar 

aflagde familien Sølvmose - Martin, Kim og Villads - besøg i ca. en uge og de underviste i 

robotics på gymnasieskolen. Den pågældende klasses elever byggede bl.a. en vandingsro-

bot, der kunne måle jordens fugtighed og om det var nat eller dag, så vandingen kunne do-

seres, og man ikke vandede, når det var solskin. 
 

 
Kim og Martin og nogle af deres studenter 



 

 

Den årlige generalforsamling afholdes lørdag den 8. februar 2020 kl. 17 hos Deepshika 

Daga, Lyngbyvej 263B, Hellerup. Alle medlemmer er velkomne. 

 

Desværre har ikke alle medlemmer i år fornyet deres medlemskab, så vi har haft en lille til-

bagegang og har nu 61 medlemmer. Vi har i 2019 overført 30.700 kr. til Shamayita Math. 

 

9 af vor medlemmer har meldt sig som sponsorer. Bidraget for at være sponsor for et barn i 

landsbyskolen er 700 kr. årligt og for en elev i gymnasieskolen er det 3.700 kr. Den dreng 

Tanjit Sudu, jeg har været sponsor for, har forladt landsbyskolen (og kommet i en lokal mel-

lemskole), så jeg er nu sponsor for en yngre elev, Sudip Hansda. Hvis man vælger at blive 

sponsor sender Shamayita Math information inklusive foto om den pågældende. 

 

Hvis I har lyst til at give et lille julebidrag til foreningen, vil det blive modtaget med tak-

nemmelighed. Det kan ske på mobil pay: box97814 (husk at skrive "box" foran nummeret) 

eller ved bankoverførsel reg. nr. 5324 og kontonr. 251179. 
 

Jeg ønsker Jer alle og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår. 

 

                                                                     Lars Fynbo 
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