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Fest i Spydeberg!
Vi gjentar suksessen fra i fjor og vil gjerne invitere til fest lørdag 21. september
2019 kl. 19.00 på Fjellheim i Spydeberg.
Vi samler så mange vi kan i peisestua på Fjellheim og lager god stemning med
afrikanske farger, musikk og mat! Det blir salg av mye god mat og godt drikke,
både med og uten alkohol. Vårt faste liveband FRIENDS spiller opp til dans og
vi kan love mye god musikk, loddsalg og veldig mye moro!
Dette er en god anledning til å ha en hyggelig kveld med mange hyggelige
mennesker samtidig som man støtter en god sak. Mye mimring og gode
historier dukker ofte opp på en kveld som dette!
Ta med deg noen venner og kom! Alt av overskuddene går uavkortet til vårt
arbeid med skolen i Gambia. Venner av LIFE har fått innvilget skjenkebevilling
i anledning festen så det vil derfor ikke være anledning til å ta med medbrakt.

Fest 2019 Vi inviterer



Bindene påmelding betales inn til kontonr 3000 31 44492 eller vippses innen
15. september. Merk innbetalingen med FEST og med hvem som skal delta.
Om noen vil hive seg på er vi også åpne for i siste liten gjester. Billetten betales
da i døra og koster 300,-
Systua til Venche er til disposisjon for overnattingsgjester men da må
liggeunderlag og sovepose taes med. Nærmeste hotell ligger i Askim.
Send en melding på telefonen til en av oss i styret, på facebook eller på mail
post@venneravlife.no om noe er uklart eller andre spørsmål. Vi tar kontant,
bankaxept og vipps som betalingsmiddel.

Fest 2019 Vi inviterer



Når jentene på Skill senteret er ferdig med sine tre år får de utdelt en diplom på
bestått eksamen! Dette blir stemplet og godkjent av departementet og er veldig
bra å ha for videre utdanning! Jentene lærer engelsk, matte, økonomi,
matlaging, dyrking av grønnsaker og håndarbeid!

Det ble holdt et fint arrangement for anledningen med alle faddere fra Norge
tilstedte. Paviljongen var pyntet med friske fine farger og både gambisk og
norsk nasjonalsang ble sunget. Rektor Mr. Barry holdt en flott åpningstale til
elevene og forsamlingen og Ketil ønsket lykke til på vegne av det norske styret.
Teaterforestillingen handlet om hvordan det er å være elev ved Rex Skill
Center. Hvor heldige man er som får tre årlig skolegang helt gratis!
Hovedpersonen ville ikke gå på skolen og havnet i dårlig selskap og dermed i
uheldige omstendigheter! Det var skuespill med stort engasjement, og vi ble
virkelig overbevist om at det smarteste er å gå på skolen! Kjempemorsom
forestilling! Innimellom taler var det innslag av underholdning i form av både
sang, dans og teater! Mange flinke og kreative jenter i Skill klassene som
virkelig kan by på seg selv!

Rex Skill senter eksamens seremoni

Rex Skill senter Utlevering av diplomer



Mange flotte, stolte og vakre jenter som mottok diplomet!

Rex Skill senter Utlevering av diplomer

Lærer Fatou gjør en utrolig flott jobb og takket elever, lærekollegaer, rektor og
det norske styret for at hun får lov til å jobbe med det hun gjør! Etter seremoni,
taler og sang spiste vi deilig mat under mangotreet!

En deilig og gledelig dag på Rex Skill Center! Det er moro å se at alt arbeid
som styret legger ned i løpet av året virkelig gjør en forskjell for mange unge
jenter i landsbyen.

Takket være alle våre faddere så er dette mulig og vi gleder oss med alle
elevene!



Rex Skill senter Utlevering av diplomer



Rex Skill senter Utlevering av diplomer



I disse dager ferdigstilles Venche og Oddvars
prosjekt: Norway Kunda et hjem for enslige mødre i
Fagikunda i Gambia.
Fem år med en del frustrasjon, mye glede og mest av
alt takknemmelighet er forbi.
Venche og Oddvar kan virkelig lene seg tilbake og
nyte sitt verk med et stort smil! Seks flotte leiligheter
med bad, kjøkken, soverom og stue er ferdig. Alle har
innlagt strøm. Vannklosett i sidebygget og rent og
friskt vann i springen på gårdsplassen. Dette er et
unikt sted for seks heldige familier i landsbyen. De

siste to leieboerne søker nå plass og her er det mange som ønsker å bo. Så
vidt vi vet er det ingen slike bygg ment for enslige mødre i Gambia! De som
leier betaler kun husleie som dekker strøm, vann og renovasjon.

Norway Kunda er ferdig!

Norway Kunda Leiligheter for enslige mødre



Selv om det er alle dere som har kjøpt andeler og gitt gaver som er årsaken til
at prosjektet er ferdig har det vært mye jobb for de ansvarlige og ekteparet
Lindmo er veldig fornøyd med at byggeprosessen er over. Byggingen har
foregått med de pengene som har vært på konto og det har stadig vært en
kamp for å få inn nok penger. Det er ingen hemmelighet at byggherren selv
bidratt kraftig økonomisk også.

Tusen takk igjen til alle som har engasjert og bidratt og tusen takk til Venche
og Oddvar som bruker så mye av sitt for å hjelpe mennesker som lever et hardt
liv i Gambia.

Norway Kunda Leiligheter for enslige mødre



Norway Kunda Leiligheter for enslige mødre



Helsedepartementet i Gambia har et
vaksinasjonsprogram for alle fire åringer
i landet. Hvert år vaksineres barna for
Polio.
I år ble også alle barn vaksinert for den
meget smittsomme
hjernehinnebetennelsen Meningitt.
Vi Er veldig glad for at
vaksineringsprogrammet gjennomføres.
I et land hvor det minste lille sår kan
forårsake store infeksjoner i kroppen er
alt man kan beskytte seg mot bra!

Vaksinering på skolen

Litt skummelt med sprøyte så
godt å ha en lærer ved sin side.

Helsedepartementet Gambia 2019



Modou underviser på universitetet
Modou Ung og lovende lærer

Vår unge og ivrige lærer Modou fikk forespørsel om å fortelle andre som
utdanner seg til lærere om hvordan han underviser små barn i førskolen.
Det er nemlig ikke like enkelt å få så små barn til å lære, de er jo bare fem år!
Han og fem av hans elever var en hel dag på universitetet og demonstrerte
hans teknikk. De fikk en is hver etterpå og mye ros!
Vi blir ganske stolte når våre elver med lærer får en slik forespørsel!



Modou ung og lovende lærer



Faddertur 2020
Faddertur 2020

LYST TIL Å BLI MED TIL GAMBIA?
Vi reiser igjen en tur til Gambia i 2020. Vår reisedato er 24. -31. januar.
Bli med oss og opplev Gambias blide og glade folkeslag. Vi besøker skolen vår
og det blir anledning til å besøke familien til ditt fadderbarn. Vi arrangerer fest
med lærere og besøker krokkodilleparken, koser oss med mye god mat og
drikke, deilig bading i havet og masse sol!
Ta kontakt med en av oss i styret for mer informasjon om turen. Det en del
praktisk som må gjøres så det er lurt å planlegge allerede nå.

I juli arrangerte Rex Nursery School en quiz mellom fem ulike Nursery skoler.
Modou, Lamin og Ebrima sto for konkurransen og gjett hvem som vant? Våre
elever såklart!

QUIZ KONKURRANSE



Styret i Venner av LIFE

Leder: Lill Vedal

E-post: lill@venneravlife.no
Mob: 90 50 00 24

Nestleder: Venche Lindmo

E-post: venche.lindmo@live.no

Sekretær: Heidi Kirkhaug

E-post: heikirk@hotmail.com

Styremedlem: Ketil Moen

E-post: k-spe@online.no

Styremedlem: Turid Gullichsen

E-post: turid@venneravlife.no

Ingri Furuly Eriksen

Monica Skredderstuen

E-post: monica.skred@gmail.com

Mob: 90 77 78 99

Mob: 92 27 75 60

Mob: 92 86 33 08

Mob: 91 75 89 38

Mob: 41 20 55 40

Skal du flytte på deg?

Om du har flyttet i det siste så blir vi veldig takknemlig for
oppdatering om ny adresse.

Ring en av oss i styret, send melding, send mail eller gi
beskjed på facebook.

Redaksjonen:



63682

Kontingenten kan kun betales via vår bankkonto. Vårt vipps-
nummer er ment til å betale gaver og som et betalingsmiddel
ved arrangementer i Venner av LIFEs regi. Dette er fordi når
det er mange innbetalinger i forbindelse med fadder gebyret
må vi ha et system som fungerer enklest mulig for oss.


