
Pettervant Gambia-r
æ Sigdal ungdomsskole med prosjekt rettet mot ButterfV Fri
§ SIGDAL Petter
Eidal vant tur til
Gambia. Han gleder
seg stort.

I februar neste år setter Petter
seg på flyet til Gambia.
Tiendeklassingen på Sigdal
ungdomsskole får nemlig
turen spandert av skolen som
en del av et prosjekt skolen
har.

Butterfty Friends
Elevene ved ungdomsskolen

har i alle år bidratt i "Gi en
dag-aksjonen". Men i år lan-
serte rektor Stig Iørstad en id6
for elevrådet om å rette de
innsamlede midlene mot
organisasjonen Butterfly
Friends (tidligere Ebo Town)
hvor Anbjørg Iuliussen fra
Vikersund er drivkraft.

Ideen fenget elewådet, og
mar] er enige om å ha et prø-
veprosjekt over ffe år hvor de
innsamlede midler fra "Gi en
dag" går til Gambia. Her rettes
de spesielt mot barn og unge.

Det spesielle ved dette pro-
sjektet er at man hvert av
disse tre årene vil trekke ut en
elev fra Sigdal ungdomsskole
som får reise ned og oppholde
seg i Gambia i $orten dager.

25 interesserte
Æle elevene på ungdoms-

skolen kunne i utgangspunk-
tet melde seg på som interes-
sert i denne turen.

Men i brev fra skolen ble det
gitt klare forventninger, blant
annet at eleven skulle lage en
reisereportasje som skal fram-
føres for elevene.

Da påmeldingsfristen gikk
ut, hadde 25 elever sagt seg
interessert, og i går var den
store dagen da trekningen
skulle skje.

Anført av rektor Stig Iørstad
og med assistanse fra elewåd-
sleder Marthe Green, kunne
ordfører Kari Ask først trekke
ut en reserve. Det ble Sara E{u
som fikk den rollen.
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En suært fornøyd Petter Eidal strekker armen i uæret etter å ha blitt trukket ut til å reise til Gambia i februar Søra Eujr
reserue, og hun sanl,men med eleurådsleder Marthe Green er litt misunnelige, men likeuel glade. Det samme er rektor S

ordfører Køri Ask (t.u.) som gjennomførte trekningen mens alle eleuene uør til stede.

Så skulle hovedpersonen trek-
kes, og en glad og overrasket
Petter Eidal kunne komme
opp til rektor for å bli gratulert.

- Io, jeg gleder meg, dette
skal bli moro, sa han.

Nå kommer han til å bruke
noe tid ved data n for å lære
mer om landet som erAfrikas
minste og som ligger på vest-
§sten av kontinentet.

Oppholdet i febiuar neste år
gjøres i samarbeid med
Butterfly Friends hvor hele 25
personer skal reise til Gambia.

Blant dem altså en spent
tiendeklassing fra Sigdal, som
får en unik sjanse til å oppleve
fremmed kultur på nært hold.
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Et spennede øyeblikk da ordfører Kari Ask trekker uinneren au
Gømbia-turen. Rektor Stig Jørstad er minst like spent.
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