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Biswajit og familiens besøg i Danmark 06-28 oktober 2016 

 

Biswajit havde længe ytret ønske om at besøge Danmark sammen med sin familie. Dels for at at kunne deltage i fortalervirk-

somhedsaktiviteter, dels for at  hans familie kunne få et indtryk af Danmark. Et land de har hørt så meget  om  gennem 

mere end 15 år og samtidig har mødt så mange danskere i Sunderbans. Biswajit ville gerne vise dem, hvordan Danmark er 

og hvordan danskerne bor. Henrik Bregnhøj fra UBU havde lidt penge til oplysningsaktivitet i Danmark og var var villig til at 

invitere Biswajit til Danmark til nogle fortalervirksomhedsaktiviteter, men familien måtte Biswajit selv betale for. Familiens 

ophold ville vi kunne betale, da det blev  arrangeret af IGF og UBU medlemmer frivilligt.  En af Henriks elever fra Frankrig, 

Angelique Liquai, som har været i Sunderbans  og nu støtter JGVK med penge til bedre bolig forhold for de fattige, havde 

inviteret Biswajit og familien til at besøge hende og hendes familie i Paris.  

Juli / 
August 16 

Visum til DK: Visum ansøgning til Danmark i Indien er en omfattende 
og vanskelig affære,som udover billetten kræver masser af dokumen-
tation. Denne skulle afleveres til et ret ineffektivt firma hvor  ledsager 
ikke er tilladt  hvilket er uhensigtsmæssigt for folk fra landet, som ik-
ke er vant til sådanne procedurer. Pris for visum er 650kr pr person, 
meget mere end det koster for en dansker. Spørgsmålene i  ansøg-
ningen var uklare og  skabte usikkerhed ved udfyldelsen og man kun-
ne ikke kontakte visum afdelingen  i Den danske ambassade hverken 
over mail eller telefon. Langt over  tiden og godt  4 uger efter  fik Bis-
wajit og familien visum, hvilket  medførte at billetprisen til Frankrig 
blev 50% dyrere.  

 

06-10-16 Biswajit og familien ankom til 
Kastrup sammen med Henrik, 
som satte dem i toget. Ga-
nesh hentede dem i Odense 
og så  hjem til Svendborg. Le-
ne lavede mad og de gik tid-
ligt i seng pga tidsforskellen.     

 
07-10-16 Familien stod tidligt op.  Ulla og 

Jan havde tilbudt at vise dem 
lidt af Sydfyn.De blev budtpå 
frokost  på  en thailandsk res-
taurant. Så kørte de familien til 
Valdemar slot, hvor de bl.a. så  
Jagtmuseet og børnene fik lov 
til at skyde  vilde dyr på en 
skærm det var en oplevelse.  
Om aftenen  spiste vi middag hos Lenes kollega Hans Jakob. 
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 08-10-16 Slappede lidt af inden det 
forestående travle prog-
ram. Biswajit og børnene 
talte med familien i Indien 
over skype. Lene gik til Na-
turama med familien. Bis-
wajit og Ganesh forbered-
te sig.  

 
 09-10-16 Charlotte Vesterlund, som 

var med til at starte 
Husdyrhold pro jektet hos 
JGVK i 2013, kom for at 
hilse på Biswajit og 
familien. Charlotte er ikke 
længere aktiv,  men måske 
om 1-2 år. Kørte med tog 
til Skanderborg,hvor 
Kathrine og hendes mand modtog os. Kathrine bor 30km uden for 
Århus med mand og børn Vi fik god mad, som Kathrines mand, som 
er kok, havde lavet.  

 

 10-10-16 Kathrine og Peter lavede dejlig 
morgenmad med æg og bacon, 
som inderne aldrig havde  set 
før. Så tog vi en tur til Hammel, 
en dejlig lille by. Byen er  i 
forfald som mange byer i 
udkants Danmark. Efter en fin 
frokost kørte vi til Kathrines 
datter Hannahs skole og de indiske gæster så en dansk skole. Så 
kørte vi til en af Peters venner, som har 200 køer som malkes 
automatisk. Her fik gæsterne  et indtryk af et  effektivt dansk  
landbrug. Senere på dagen tog Peter børnene med til en 
svømmehal.De indiske børn  var meget glade for at opleve det.    

 

 11-10-16 Margrethe Bogner(SUG) og 
hendes mand hentede os tid-
ligt om morgenen og kørte os 
til deres hjem til en dejlig 
morgenmad. Efterfølgende 
kørte de os til Mo-sgaard. Så 
tog vi til Aros og så den flotte 
indretning og souvenir butik-
ken. Vi spiste på  Folkestedet 
på Carl Blochs gade, hvor kok-
keeleverne lavede maden. På vejen så vi hvordan vejarbejdere 
arbejdede med maskiner uden  opsyn, hvilket man ikke ser i Indien. 
Herefter tog vi  til CISU og holdt møde med Solveig og Donna, som  
gerne ville høre nyt fra Indien. Så gik vi til Århus banegård og på ve-
jen så  Biswajit og familien hvor smuk Århus er  og den sikkerhed 
fodgængerne og cyklisterne har i modsætning til i Indien.  Margrethe 
kom med bagaggen i sin bil og vi sagde farvel til hende og tog til Kø-
benhavn. Henrik havde lavet aftensmad, som vi nød. 
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 12-10-16 Biswajit  havde stadig  
feber, så Henrik tog 
ham til hospitalet for 
at blive undersøgt og 
det tog næsten hele 
dagen. Hjemme øve-
de Biswajits kone 
Smriti musik og lave-
de mad. Drengene så 
TV og lavede lektier. 
Katrine, Henriks datter, kom og legede med børnene, det var hyg-
geligt. Om aftenen holdt Henrik et middagsselskab med UBU med-
lemmer. Det var dejligt  at mødes med alle de mennesker, som vi har 
truffet over årerne hos JGVK i Indien.    

 

 13-10-16 Om morgenen holdt Biswajit e et foredrag på  DTU for et hold som 
læser global opvarming.  Det blev vel modtaget med masser af 
spørgsmål fra deltagerne. Efterfølgende holdt han et foredrag for 
nogle studerende ved Københavns Universitet omkring det samme 
emne. To danske studerende Natalie og Kristine, som deltager i 
UBUs resilience projektet i Sunderbans deltog også. Familien var 
hjemme og pakkede  til rejsen til Frankrig. Umiddelbart efter det 
sidste foredrag kørte Henrik dem til lufthavnen.  Biswajit og familein  
skulle besøge Anjelique og hendes familie i Paris.     

 13-10-16  
19-10-16 

Besøg i Paris.  

 20-10-16 Flemming Topsøe kørte Biswajit og familien 
til Ros-kilde Vikinge museum og domkirken, 
således at Biswajit og familien så lidt  
danske særværdigheder. Så besøgte de Dan 
Charly Christensen, som laver 
udviklingsarbejde i Nepal og har besøgte 
JGVK flere gange.  Dan har en gård  med 
landbrug og husdyr, som han og hans kone 
passer  Dette er højst usædvanlig i Indien, 
hvor uddannede folk ikke arbejder med 
jord. Ved 17 tiden kom Anna Sekkelund på 
besøg, hun havde lige været hos JGVK 
sammen med 10 spejder piger.  

 
 

 21-10-16 Henriks elev fra USA, Natalie, tog 
familien med på sight seeing, 
mens   Ganesh lavede materialet 
til præsentationen for Haldor 
Topsøe ledelsen færdig. Sent på  
eftermiddagen kørteBiswajit og 
familien til Mita, Ganesh’s datter. 
Man skulle forberede 
Anapradesh for Mitas yngste datter.En hindu tradition, hvor man 
fejrer, at barnet får ris for første gang.    
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 22-10-16 Hele familien tog til  selskabslokalerne i Lyngby for at lave mad til 
festen i morgen. Der var problem med kogepladerne således at det 
trak ud til sent på aftenen/først på natten . Biswajit  blev dog 
hjemme og  forberedte sig på præsentationen for HTAS ledelsen om 
få dage.  

 
 23-10-16 Ceromonien begyndte med 

sang af Smriti og  Biswajit 
ved trommerne. Så 
gennemførte  vi selve 
risceremonien med ritualer 
på sanskrit. Så blev der 
serveret  indisk  mad. 
Sammen med 
familiemedlemmer, venner 
og børn var det en hyggelig dag.  

 

 24-10-16 Formiddagen gik med forberedelse til præsentationen for HTAS. Om 
eftermiddagen holdt Biswajit et foredrag  på det statistiske fakultet å 
Kbh universitet arrangeret af Henrik Bregnhøj. Der var stor 
begejstring for Biswajits 
foredrag med masser af 
spørgsmål. Om aftenen ar-
rangerede Henrik en mu-
sikalsk aften med både 
europæisk og Indisk musik.  
Det blev sent. 

 

 25-10-16 Hele dagen gik med at forberede  mødet med HTAS ledelsen. Om 
aftenen deltog BM og familien i 
IGF-Danmarks møde med Aktive 
medlemmer  hos Jette i Kbh. Ud-
over hyggeligt samvær og god mad, 
underholdt Biswajit og Smriti IGF-
DK medlemmerne med sang og 
sidste nyt fra Indien.  
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 26-10-16 Tog af sted tidligt til Birgitte i Vedbæk, hvor vi fik en varm 
modtagelse hos Topsøe familien med en frokost. Så kørte Birgitte 
Biswajit og Ganesh til  firmaet i Lyngby, hvor vi præsenterede 

arbejdet i Sundebans for for 6 ledende medlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer i Firmaet. Biswajit præsenterede  vor 
holistiske fremgangsmåde og mere specifikt indsatsen omkring 
uddannelsesprojektet og de resultater, vi har opnået. Deltagerne var 
meget begejstret over  den indsats, der er gjort af IGF og partneren 
JGVK i Indien og de resultater, der er opnået.  Så holdt Birgitte en 
fest middag med familiemedlemmer med  børn, venner, den indiske 
ambassadør og dem som er involveret i arbejdet i Indien. Festen 
begyndte med lidt mad, så indisk musik, så europæisk musik med 
familiens børn og børnebørn. Efter musikken gik børnene i seng og 
så vik vi middag. Alle nød festen til sent ud på aftenen.    

 

 27-10-16 

Næste morgen efter morgenmad gik vi en tur sammen med Birgitte 
og Adam, hvor vi så den smukke danske efterårsskov, derefter så vi 
frugtlageret og frugtplantagen.Gæsterne fra Indien var forbavset 
over at se de mange æbler og pærer på hvert træ De plukkede selv 
et par frugter og blev overrasket over den gode  smag.   

 

 28-10-16 Dagen begyndte med regnskab for Biswajits rejse, så blev 
kufferterne pakket og efter et måltid, som Biswajits kone tilberedte,   
kørte vi  til lufthavnen og sagde far vel til  Biswajit og familien  med 
ønske om en god rejse hjem.  

 
      


