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Nordiske ambassadører besøger partneren JGVK i 
Sunderbans Indien for at se aktiviteterne. 

 

 

Biswajit har lige ringet og berettet lidt om ambassadørernes besøg d. 9 maj 2013. For at tage imod gæsterne 

hvade man bygget en æresport ved indkørslen fra asfaltvejen ad murstenvejen mod JGVK. Da gæsterne 

skulle dreje kunne deres bus ikke komme i gennem. Man forsøgte at løfte porten, men samtidigt begyndte 

pigerne at byde dem velkommen ved at blæse i konkylier og kaste blomster og så steg gæsterne ned ad 

bussen og begyndte at gå. Biswajit sendte en bil efter dem, men gæsterne ville hellere gå. Så de kom til 

fods og blev modtaget af landsbyens pigerne og folkedans. Gæsterne var så glade at de begyndte at danse 

med de lokale dansere.  

 

Så kom de ind i træningscentrets 2. sal, hvor de fik morgenmad og hvorfra de kunne se den smukke udsigt 

og stammefolks dans - et meget smukt syn. Efter morgenmaden gik de ned til Biswajits introduktion af 

JGVKs arbejde som varede 15 min.Den blev fulgt op af diskussion, da Freddy Svane overtog mikrofonen 

og fortalte, om at han var hos JGVK for 2 år siden, hvor han lovede at ville komme tilbage. Han lovede at 

ville komme tilbage igen.  

 

Herefter skulle de se uddannelsesprogrammet. På vejen stoppede de hos dropout drengene, der lærer 

snedkerarbejde. Den finske ambassadør tog værktøjet fra en af drengene og vidste hvordan det skulle gøres 

rigtigt. Så gik de ind i skolebygningen og ind påbiblioteket, hvor gæsterne gav deres gaver til forstanderen 

Itu. Derefter så de børnene få undervisning. De talte med børnene og hørte dem. Så besøgte de børnene, 

som får manuduktion.  

 

Dansk ambassadør Freddy Svane deltager i Tagores fødselsdag ved at indvige Topsøe søttet VSN skole avis  
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Gæsterne besøgte også Hjemmeindustriprojektets træningslokale og beundrede de strikkede syvarer. 

Gæsterne købte for 5000 rupees. Herefter begav de sig til festsalen hvor Freddy Svane satte blomstkæde på 

Tagores billede og fik andre ambassadører til at tænde lys - den lokale tradition. Freddy Svane holdt en tale 

om Tagore og fortalte at Tagore havde været i Danmark 3 gange. Alle var imponeret over at høre 

ambasadøren. Jounalisterne fik herefter lov til at interview ham i 5 min. Så var det tid for skolebørnene at 

underholde gæsterne med sang og dans i 45 min.  

 

Herefter var der frokost og efterfølgende var der en reception for lokal befolkningen. Pga mangel på tid 

kunne de ikke stige op på podiet, men talte med alle de kvinder som var mødt op. Her holdt Freddy Svanes 

kone tale og fortalte at grundlaget for Danmarks udvikling også blev skabt med kvindernes udvikling, og 

det må også ske i Sunderbans. De var så glade for at se arbejdet. Den finske ambassadør sagde til Biswajit:" 

du er som Gud". Da Biswajit spurgte hvordan, svarede ambassadøren at man i løbet af så kort tid havde 

opnået den udvikling er ufattelig. Gæsterne kørte af sted præcist kl. 13.00. De skulle deltage i fejringe af 

Tagores fødselsdag i Kolkata arrangeret af det danske konsulatet og i morgen flyver de til Andaman.  
 

  
Ganesh Sengupta 

IGF-Danmark 

09-05-2013 

Nordiske ambassadørerne  sammen med skolebørn, -personale og JGVK ledelse  

 


