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Sto på hende
for Gambla
Jesper Nordang Halv-
orsen påVikersund
skole har øvd iherdig
på breakdans i det
siste. Dermed kunne
han stå på hendene
for Gambia,

,18 tulODUIul: Med seg hadde han
klassekameratene fra 58, Benja-
min Nikolai Skinstad, Agnes Long-
field og Malen Larsen på luftgitar.

Det manglet ikke på kreativitet.
Allerede før jul begynte alle ele-
vene med planlegging. Rundt i
klasserommene var det kunstsalg
med elevenes kopier av kjente
Munch-malerier, Fra scenen i
gymsalen stemte 3B i på «Antijan-
telov-sangen». Det mest populære
tilbudetvar uten Ml7. trinns kaf6
«Sweet Life».
Sammen med Nadia Elmi fra So-

malia har de laget afrikansk mat
fra Gambia og Somalia.

- Vi har laget fiskesaus og sam-
bosa, som er trekantede kaker
med kjøttfyll, forteller Elmi.I klas-
serommet til 4. trinn kunne man
kjøpe flotte vennskapshjerter som
elevene har laget. 3. trinn hadde
bruktmarked med salg av tegnese-
rier, filmer ogbøker.

Lærer Berit Orsten Flaglien opp-
lyser at det er andre gangViker-

sund skole :urangerer Gambia-
kveld til inntekt for Ebo TownVen-
ners skoleprosjekter. - Denne
gang er det FAU med leder Marit
Tandberg som tok initiativet. Sist
fikk vi inn 2O.OOO kroner. Vi håper
på mer i dag, og vi håper at for-
eningen kan verve flere faddere,
sier Orsten Flaglien.

AnbjørgJuliussen, leder for Ebo
TownsVenner, stilte i grønn silke-
kjole fra Gambia og med fletter i
håret. Hun har nylig kommet hjem
fra enda en skoleåpning.

- Vi åpnet siste skole i Gambia i
november. Neste skole åpner vi i
november 2OlO. Det blir en pri-
mary school for LOOO elever fra 7 -
15 år.
Skolen vil koste 1,5 millioner-Vi

mangler fortsatt deler av sum-
men, så det er mulig for folk å
kjøpe seg et klasserom for 3O.OoO
kroner og få navnet sitt på veggen.
Modum ordfører Terje Bråthen
har kjøpt et klasserom.

Jeg håper han tar på seg ordfø-
rerkjedet og blir med til Gambia
for å klippe snoren når skolen åp-
ner, sierJuliussen.
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OPP l{ED: Jesper Nordang

Hatvorsen sto på hendene, mens

Benjamin Nikotai Skinstad, Agnes

Longfjetd og Maten Larsen spilte
luftgitar. roro: ELr BoNDLTD


