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gen. Mestepar-
ten av maten
hardelagetselv,
mendeharogså
fåttlitthjelp.

- Vi har laget
maten etter sko-
letid, og fått
hjelp underveis,
forteller Emilie
og peker på den
enegryten.

- Vi har stekt
vafler også. Ieg
håper det blir

nok, sier hun mens køen foran
de tre ungdommene fortsetter
å vokse. Selv om det har vært
mye jobb og lange forbere-
delser, slmes de likevel det er
meningsfullt.

- Det er moro. Jeg synes også
det er veldig fint å kunne hjelpe
folk i Gambia på denne måten,
sierhun.

Støtter Ebo Towns Venner

ertilnoken skole.
Dessuten er solidaritetskvel-

den også en del av skolens
holdningsskapende arbeid,
hvor man ønsker at elevene
skal få øynene opp for hvor hel-
digevii Norge er oghvorviktig
det er at vi stiller opp og hjelper
dem som ikke har det like bra.

Anbjørg Iuliussen selv er vel-
digimponert.

- Det betyrveldig mye å få en
slik støtte, sier hun og er glad
forpengene som kommer inn
til den sjette skolen hun nå er i
ferd med å starte i Gambia.
Denne skolen skal være en fol-
keskole for barn fra 7-15 år
som skal ha plass til I 000
barn. Prosjektet er allerede
godt i gang, og skal åpnes i no-
vember.

Det er ikke første gangenVi-
kersund skole støtter Ebo
Tor,rms venner. Den første soli-
daritetskvelden ble arrangert i
2003. Den er et samarbeid
mellom FAU ogVikersund sko-
le og både foreldre, lærere og
elever er involvert.

Senrertehjelp
I SoLida ritetskveLd si kret penger ti L nytt skol.eprosjekt
I MODUM Elevene
pe7. trinn vedViker-
sund skole serverte
selvlaget afrikanskin-
spirert gryterett til de
besøkende under
onsdagens solidari-
tetskveld.

SteinrSund.

Det er hektisk aktivitet og et
yrende liv påVikersund skole
onsdag kveld. Overalt foregår
det noe. I gyrnsalen er det
underholdning ved elevene fra
1.-3. trinn. Andre steder kan
man kjøpe elevarbeider i form
av tegninger, malerieS origa-
mi-produkter, smykker og mye
mer.

På de forskjellige spisestasjo-
nene kan man få kjøpt seg kaf-
fe, pølser eller om man vil ha
den helt riktige eksotiske prik-
ken over i' en, afrikansk §lling-
gryte og afrikansk kjøttgryte
mod ric cnm tilha}'ar I\/i,t,l^

Skøl det uære et bilde , undrer Lars Bråthen Uh-
len, Even Berget Bottolfs, Alexander L. Hennie,
Sirudre Torp Christensen ogThorAndreas Eget
Nilsen.

gen er for en stor del laget av
elevene på 7. trinn som også
har ansvar for serveringen.

MeningsfutI innsats
Køen foran Emilie Bråthen,

Ruben Andreassen og Elend
Andreas Nordbø erlang, ogde
unge servitørene har en travel
kveld foran seg. Elevene har ar-
beidet i lengre tid med å lage
maten.


