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     December 2015

    

 

Kære Friends of Shamayita Math 

 

Nu hvor vi nærmer os årets udgang, vil jeg traditionen tro gerne sende jer en julehilsen med et 

tilbageblik på det forløbne år.  

 

Vi er i løbende kontakt med Shamayita Math om udvikling og projekter, og det er vores opfattelse, at 

de er meget glade for at have venner i Danmark, der tænker på og støtter dem. I 2015 gennemførte vi 

et nyt projekt, hvor kvinder fra landsbyerne omkring Shamayita Math fik mulighed for en lille ekstra-

indtægt ved at sy og sælge indkøbsposer med vores logo på. Der er stadig nogle få af disse fine, 

håndlavede poser tilbage, som I kan købe ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

Der har ikke været så mange på besøg derude i 2015, men det kommer der måske i de kommende år. 

Søs Nielsen og Sarah Nissen, der som lærerstuderende underviste på Convent School i august 2014, 

har medvirket til, at der i år blev indgået en aftale mellem professionshøjskolen METROPOL og Con-

vent School om praktikophold, der opfylder professionshøjskolens krav. Aftalen betyder, at lærerstu-

derende kan gennemføre dele af deres praktikforløb på Convent School på lige fod med en dansk 

skole - og med fuld SU. Søs og Sarah er nu medlem af vores bestyrelse og arbejder på, at få andre 

professionshøjskoler - bl.a. UCC - til at indgå en lignende aftale. 

 

Vi har skrevet mere om mulighederne for studie- eller praktikophold på Shamayita Math i vores 

opdaterede informationsfolder. Den kan findes på vores hjemmeside www.friendsofshamayitamath.dk. 

 

Sidste år fik vi kontakt med den herværende 

bengalske forening - Bengali Cultural Association 

- som deltog i vort årsmøde 2014 med et flot 

program med bengalske sange og danse. Vi har 

fortsat kontakt til denne forening, og de invitere-

de vore medlemmer til den årlige Durga Puja fest 

den 24. oktober. Durga Puja er en religiøs festival, 

der især fejres af bengalske hinduer. Vi var 6, der 

deltog, og det var meget indisk med sange og 

danse. Bengalerne var i hjemlandets smukke 

dragter, og lokalet var flot udsmykket, så man 

helt glemte, man var i et selskabslokale på Frede-

riksberg. Hvis vi bliver inviteret igen til næste år, 

kan vi kun opfordre flere til at deltage og få en 

særlig oplevelse. 

 

 

 
 

Her kan I se de dygtige og udtryksfulde børnedansere 

 

http://www.friendsofshamayitamath.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://arnusha.ru/post247556113/&ei=BlV8VI_xIerWygPf-YCoBg&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGASrgG9uL0rLFHlfC4ktP6DBRCMg&ust=1417520755025298
http://friendsofshamayitamath.dk/onewebmedia/Samlet%20til%20hjemmeside.pdf
http://www.friendsofshamayitamath.dk/


 

Vi har i tre omgange overført et samlet beløb på godt 26.500 kr. til Shamayita Math, hvilket er lidt 

mere end sidste år. Vi prioriterer, at beløbet går til landsbyskolen Marang Buru i Dangapara, som vi i 

sin tid finansierede opførelsen af. 

 

 

 
Forældre og børn fra Monodeep glædede sig over de nye legemuligheder 

 

I samarbejde med rotaryklubben på Christianshavn har vi identificeret et projekt med indretning af 

en legeplads til den lille skole for autistiske børn, Monodeep, ved Shamayita Math. Rotaryklubben 

donerede 9.500 kr. hertil. Legepladsen blev højtideligt indviet af Mother Anahata, inden børnene 

overtog den. Legeredskaberne er fremstillet af lokale håndværkere. Som et af flere projekter i an-

ledning af sit 25-års jubilæum har rotaryklubben yderligere doneret 5.000 kr., der indgår i et pro-

jekt om at skaffe rent drikkevand til skolen i landsbyen Haspahari. Derved forbedres børnenes 

sundhedstilstand væsentligt. 

 

Der var intet årsmøde i år, men vi planlægger at holde et til næste år. Det bliver i slutningen af maj. 

Så snart tid og sted er fastlagt, vil vi oplyse derom, så man kan planlægge deltagelse.  

 

Jeg ønsker jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår. Har I mulighed for at give et ekstra 

bidrag her i anledning af julen, vil det blive modtaget med taknemmelighed. Bank reg. nr. 6610, 

konto nr. 0002874766 eller mobile pay til foreningens kasserer Bente Hagelund på tlf. 20862300. 

 

Lars Fynbo 

Formand 

 

 


