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Idrettsdag på REX
Tekst og foto:
Solbjørg Ileby

Aktuelt | Idrettsdag

Stafett var populært. De små 
måtte ned i startposisjon, 
og da fløyta lød, løp de alt 

de maktet i solsteiken én lengde 
i skolegården før de vekslet med 
nestemann – i alt 4 etapper hver 
gang. Det var ikke alltid like lett å 
finne rett makker å veksle med, 
og hvorfor skal alle løpe i samme 
retning, så det ut til at noen tenkte. 
Men på ett eller annet vis kom 
alle hele banen rundt, noe hadde 
pensko, noen i sandaler, noen 

i sokkelesten, men barbeinte 
foretrakk de fleste å være. Etter 
hvert som de kom i mål, ble alle 
feiret som vinnere og kastet  
opp i luften av fornøyde lærere. 
Dette var den ordentlige stafetten, 
men ”Late for school”-stafetten 
var minst like underholdende. På 
startstreken lå denne gang en 
shorts, t-skjorte, sokker og ransel. 
Da startsignalet gikk, måtte de 
først kle på seg alt, få ranselen 
på ryggen og spurte over skole-

Onsdag 22. januar var det idrettsdag på skolen. Arrange-
mentet var lagt til den uka alle vi i Styret + 8 faddere besøkte 
Gambia, og vi hadde en virkelig fornøyelig dag! Elevene var 
delt opp i 5 grupper, ca. 60 elever i hver, med 2 lærere som 
coacher og hver av oss 5 i styret som samlende punkt og 
cheerleaders. Vi ble alle utstyrt med pannebånd i hver vår 
farge: grønn, hvit, blå, orange og rødrutet! I sanda var det 
streket opp løpebaner i ytterkant av lekeplassen. Så började 
spetakelet! 



gården for å komme ”tidsnok” til 
skolen! Ungene er fra 4 til 6 år,  
så det å kle på seg er en ut- 
fordring i seg selv. Også her var 
selvfølgelig alle vinnere!

Siste post på programmet 
denne dagen var lengdehopp. 
Hoppegropa var myk og full av 
sand – det samme var tilløpet. 
Alle hadde trent på forhånd, og 
teknikkene var ymse. Noe lignet 
mest på tresteg, mens andre 
løp ut tilløpet, bråstoppet på 
planken og foretok deretter et 

”stille lengdehopp”. Enkelte hadde 
virkelig fått dreisen på hopp- 
ingen, men så var det det å falle 
framover i stedet for bakover 
i landingen, da! Vi så et stort 
forbedringspotensial, men idretts-
gleden overskygget alt!

Vel gjennomført idrettsdag ble 
avsluttet med middagsmaten 
Benachin m/fisk. Det er godt oljet 
og krydret couscos med stekt fisk 
til. Det smakte fortreffelig for både 
liten og stor. Vel blåst!

Spente medelever venter på sin tur!



Idrettsdagen ble kjempe-
vellykket, og dagen etter var 
det tid for fotballturnering. Her 

var det cup som gjaldt: vinn eller 
forsvinn! Sola stekte fra knallblå 
himmel. Vi norske hadde det mer 
enn varmt nok med å stå rolig 
og heie på lagene våre, mens 
ungene gikk til oppgaven med 
liv og lyst. ”Alle etter ballen” så 
ut til å gjelde her som hjemme i 
denne aldersgruppen. Det gikk så 
sandspruten sto i 2 x 15 minutter + 

en pep-talk i pausen. Men stemte 
det virkelig som læreren sa, at vi 
skulle bytte side, og nå i andre 
omgang score i motsatt mål enn 
det vi skjøt på i første omgang? 
Ikke like lett å fatte for alle til  
enhver tid! Vi så nok enkelte 
kommende Messi’er, men som 
helhet var gleden over å delta 
størst! Lærerne imidlertid, kon-
kurrerte seg imellom på ramme 
alvor! De voksne likte nederlag 
dårlig.

Fotballturnering
Aktuelt | Idrettsdag

Her har rektor sneket seg med som linselus ytterst til høyre på blått lag.

Tekst og foto:
Solbjørg Ileby



Aktuelt | Smått og godt

Stolt avgangselev ved yrkesskolen, med moren ved sin side, 
får tildelt sitt eksamensbevis av styreformann Lill Vedal. Leder 
av yrkesskolen, Sheriff Sonko og rektor Fatou Jow ser også 
fornøyde ut.
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Barna har fått utdelt hver sin pose med klær og sko fra 
containeren som ble sendt ned før jul. 
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Aktuelt | Smått og godt

Under skolefesten opptrådte lærerne med sangleker som ‘put 
your tumbs up, your knees together’ til stor glede for både små 
og store. Lærerne i sine nye uniformer sydd lokalt av gardinstoff 
som vi har fått fra støttespillere i Kristiansand! Dette er da vel 
anvendelse av gardinstoff i kun 60 cm bredde?
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Syklassen har fått åtte nye symaskiner i gave fra Eva Rustad, 
Anne-Lise Aspengren og Jørunn Kristoffersen.
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Aktuelt | Smått og godt

Fra juleavslutningen: Lærerne hadde lagd hatter til alle. Det ble 
dans og lek pluss litt ekstra god mat og drikke.
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2 av våre 4 kokker renskjærer kjøtt til dagens skolemåltid, 
Benachin, som er en rett med godt krydret couscous m/olje 
og kjøttbiter. Ungene (og vi) elsker Benachin! Inne i kjøkkenet 
runder nok temperaturen 40 gr, da kokingen foregår i vedfyrte 
ovner.
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Første gang jeg kom til Gambia 
var i 1990. Siden har det blitt 

15 ganger. Hver gang sier jeg 
at dette er siste gang, nå vil jeg 
reise andre steder, men noe drar 
meg tilbake gang på gang. Det må 
være noe med varmen, luktene 
og menneskene. Gambierne er 
utrolig vennlige, imøtekommende 
og blide.

Vi gleder oss alltid til å se den 
flotte skolen vår med alle elevene, 
lærerne og alle de andre ansatte.

Men en del andre gambiere har  
vi også møtt hvert år. Blant  
annet: 
• Rembrandt som selger smykker 
på stranda
• Dodo som har bodd i Norge i 
15 år, og som elsker Vesterålens 
fiskeboller og norske aviser
• Alex the juiceman’ som serverer 
oss forfriskende juice på stranda 
fra sin lille salgsbod
• Papis som lever et fritt liv som 
trommespiller og rastamann
• Osman som er døvstum, men 
som allikevel gjør seg forstått med 
tegninger og fakter

Mye har forandret seg på disse 24 
årene. Hovedveiene var tidligere 
belagt med presset skjell. Nå er 
de fleste asfaltert, og det finnes 
trafikklys, selv om de sjelden  
virker... For 20 år siden fantes det 
ikke gatelys, alt var stummende 
mørke, bortsett fra enkelte bål 
langs veiene. I år var trafikken 
roligere. Alle gamle bilvrak var 
borte. (Afrikansk “EU-kontroll” 
eller økede avgifter?) All søppel 
langs hovedveiene var også borte.  
Veldig bra, syntes vi, helt til vi 
oppdaget en søppelfylling hvor 
det brant liflig og røyken drev  
over byen, blant annet like over 
SOS-barnebyen.

På strendene var det kommet 
eget turistpoliti, og det var bygd 
flere vaktbuer på stranda hvor 
turistpolitiet holdt til. Resultatet er 
blitt mindre påtrengende salg og 
færre strandbomser. Det er tydelig 
at det satses mye på å trekke 
turistene tilbake etter noen magre 
år på grunn av kollapsen i Europas 
økonomi. Men mange turister går 
aldri ut av hotellene sine og går 
glipp av mange fine opplevelser.

Tilbake i Gambia
Reisebrev | Gambia 2014

Tekst:
Jørunn Kristoffersen



En ny, vellykket tur til Gambia 
er over for denne gang. Et 

av høydepunktene må nok være 
båtturen vi hadde med offentlig  
ferge til Barra, som ligger på 
motsatt side over Gambiafloden  
fra Banjul. Det var en herlig  
blanding av biler, store og små, 
turister og lokalbefolkning. Sist-
nevnte gikk rundt og solgte mat, 
drikke, frukt og nøtter. Selv fikk 
jeg til og med pusset og reparert 
sandalene mine, og ikke visste jeg 
at de var i stykker!

Skolen må også nevnes; den 
blir bedre og bedre, og nå også  
nymalt og fin. Så var det skolefest 
hvor elevene sang og hadde 
rollespill. Kvelden ble avsluttet 
med deilig mat laget på skolen  
og selvfølgelig dans. 

Vil rette en stor takk til styret og 
alle ildsjelene. Jeg er stolt av å få 
være en del av alt dette.Og takk  
til alle i reisefølget mitt, dere er 
bare så herlige.

Min Gambiatur
Reisebrev | Gambia 2014

Tekst:
Guri Anne Kristiansen

Visste du at du kan 
følge oss på Facebook?

På Facebook oppdaterer vi med 
flere bilder og små videosnutter. 
Følg oss gjerne på  
www.facebook.com/venneravlife



Aktuelt | Skolenytt

For første gang siden vi 
startet yrkesskolen hadde 
vi i år avgangselever: 20 

i tallet. Det var 9 studenter som 
hadde fullført tilbudet vi har i 
IT og databehandling, mens 11 

studenter hadde fullført linjen for 
søm og Home Economy. Dette 
er opprinnelig elever som ikke 
tidligere har hatt noen form for 
skolegang, så vi forsto knapt selv 
hva dette betydde for den enkelte, 

REX Skill Centre – Graduates 
(avgangselever)

Tekst og foto:
Solbjørg Ileby

Alle 20 samlet på ett brett, 3 gutter og 17 jenter, med rektor til venstre og 
datalærer/sjef for yrkesskolen til høyre.



Nye elever er tatt inn på yrkesskolen, og dette nydelige knippet fra søm- og 
Home Economy-linjen var blant underholdningsinnslagene på skolefesten.

før vi så både tårer og smil så vel 
hos studenter som pårørende.

Under skolefesten, som ble 
holdt i skolegården lørdag 
25. januar, var det høytidelig 

utdeling av avgangsbevis til disse 
20 stolte ungdommene.  Minst like 
stolte var familiene som hadde 
møtt opp i stort antall, og som kom 
fram sammen med studenten for å 
ta imot avgangsbeviset og bli tatt 
bilde av. I amerikansk stil hadde de 
på seg kapper og studentluer, og 

dette var virkelig en høytidelig og 
betydningsfull dag for dem. 

 Vi er ikke så rent lite stolte 
selv som har nådd nok 
en milepæl ved skolen 

vår i Gambia.



Aktuelt | Smått og godt

Personalet på skolen lagde mat og kaker - de gjorde en 
kjempeinnsats!Å
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Skolen har fått ny 
vaskedame! Ndey Amie 
Jarju er 39 år og har fire 
barn som alle har gått på 
Rex.

Lærer Terese Gomez er 
ute i fødselspermisjon. 
Hun fikk en datter i 
november. Vi gratulerer!

Aktuelt | Smått og godt

Ny vaskedame

Babylykke



Vi har tidligere annonsert at vi ønsket å sende ut nyhets- 
brev til våre medlemmer på e-post. Interessen har imidlertid ikke 
vært så stor som vi antok, så ideen legges på is inntil videre. 

I mellomtiden fortsetter fadderposten å komme to ganger i året, 
i tillegg til at nettsiden vil bli oppdatert jevnlig. Følg oss også på 
Facebook!

Nyhetsbrev på is!
Aktuelt | Nytt fra Venner av LIFE



For 700 kroner i året dekker du skolegang 
+ et varmt måltid daglig for ett barn. 
Fyll ut og send inn kupongen, eller meld 
fra på e-post til: post@venneravlife.no

Post
Venner av LIFE, Postboks 1, 1805 Tomter

Kjenner du noen som vil 
bli fadder? 

Navn: 

Adresse:

Ønsket antall fadderbarn:

"
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Adressen til barna: REX Nursery School, barnets navn og nummer. 
P.O.Box 3377, Serekunda, The Gambia, West Africa 
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Styret i Venner av LIFE

Er det noe du lurer 
på? Kontakt oss!


