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Smed / Svejser

Derudover var der i sy projektet
Jette Brønnum
Marianne Simmelkier (min svigerdatter)
Endvidere havde Lene og Ganesh besøg af to venne par (familier) Den ene kirurg fra Svendborg sygehus og
den anden praktiserende læge. –Nogle flinke og behagelige mennesker.
Indledning:
Nedenstående vil jeg prøve at beskrive turen dels ud fra mine dagbogs notater dels ud fra hukommelse –
derfor vil noget være mere detaljeret end andet, men håber det samlet vil give et billede af vores
oplevelser.
Inden turen.
Jeg er nødt til at starte med, at fortælle lidt om ”containeren”. -Flemming Thopsøe har været så venlig, at
sponsorere en container med værktøj som skulle sendes der ud og være der til vi kom.
Indholdet i containeren skulle fordeles immelem et projekt i Nepal og JGVK. På et møde hos Birgitte
Øigaard blev det aftalt, at Vagn Frikke + 1 mere fra Nepalprojektet og undertegnede skulle fordele det
værktøj/udstyr, som var doneret af Carl Rass. Dette passede åbenbart ikke ”Nepal folkene” for pludselig en
dag blev jeg ringet op og fik at vide, at de havde fordelt værktøjet og videresendt det Nykøbing Falster til
dem skulle stå for udskibningen. Jeg blev lidt ærgerlig /”gram i hu”. Da jeg gerne ville have vidst hvad der
var af udstyr og hvad vi evt. kunne supplere med. Det næste var, at vi alle fra JGVK projektet havde fundet /
sponsoreret en del værktøj selv, som vi gerne ville have med i den overskydende plads i containeren. Her
var der heller ikke den store vilje til samarbejde fra ”Nepal folket”. Heldigvis skar Flemming igennem og
sagde at selvfølgelig skulle containeren fyldes. Umiddelbart før udskibning kom der besked om, at
containeren ikke kunne sendes, da skulle være valg i Nepal, -men da den alligevel skulle losses i Kolkata
foreslog vi at den blev sendt, og udstyret blev opbevaret i Indien indtil det er muligt at sende det videre til
Nepal, igen måtte Flemming træde til ! Lige P.t. er status den, at containeren står på havnen i Kolkatta og
venter på told deklaration, så den fi vi ikke megen glæde af ud over lidt erfaringer!
Med hensyn til værksted / service center har Birgitte sponsoreret et beløb til opførelse af en ny bygning,
som er godt i gang, men desværre ikke færdig. Jeg synes dog vi fandt nogle gode løsninger, -Hans blev
”installeret” i garagerne ved fiskeriprojektet og vi andre havde vores sædvanlige plads ved væveriet og i
Ganesh hus. –Ikke optimalt, men acceptabelt, -vi glæder os til den nye bygning er færdig.
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Niels skulle tække den nye køkkenbygning -Robert og Poul skulle lave henholdsvis vand og –el
installationer, jeg havde lovet, at prøve og lave ”vinduesgitre”.
Niels og Viggo var ankommet til JGVK ca. 14 dage før vi andre, og havde bl.a. brugt tiden på at rydde op og
flytte motorer til garagen ved fiskeriprojektet. Endvidere havde Viggo hjulpet ”sypigerne” med løsning af
forskellige småproblemer, og havde fået fremstillet en enkelt filebænk.
Mandag d. 22.01.
Ankom til JGVK kl. ca. 12.00 og blev modtaget af børn og lærere fra
skolen, og blev indkvarteret i skolebygningen fordi de andre værelser
var besat af andre danske besøgende. Skoleeleverne havde fri på
grund fejringen af gudinden for undervisning. Vi var meget trætte og
prøvede at få en middagssøvn, men eleverne hyggede sig med sang og
tuden i konkylie –så efter en lille time blev det opgivet. I stedet
prøvede vi at undersøge hvor det forskellige værktøj befandt sig.
Til vores overraskelse var de studerende til håndværkerprojektet
indkaldt til møde kl. 17.00 - det kom vi lidt uforberedte til og fik fortalt
at der var 56 elever tilmeldt –både nye og gamle det gav lidt sved på
panden mht. planlægning, Vi besluttede at den første uge vil vi lave en
præsentation af fagene hvor hver hold elever er en dag i hvert
fagområde og derefter vælger sig ind på et fag til de sidste 14 dage
Tirsdag d. 23.01
Om formiddagen prøvede vi at få lidt styr på værktøjet, men kunne konstatere, at en del var ødelagt eller
forsvundet.
Vi havde møde med Ganesh nede på værkstedspladsen, og besluttede at køre til Basantik l. 15. for at købe
Jern mv. til filebænke, og nye startbatterier til Hans (dem vi købte sidste år var forsvundet / brugt i skolens
biler.
På vejen hjem kørte vi forbi New market og fik bestilt brædder til filebænke.
Onsdag 23.01.
Hans og Viggo indrettede værksted i Garagen ved fiskeriprojekt som
alternativ til værkstedsbygningen som ikke er færdig ! Hans er
tilfreds med dette alternativ. Hans kunne konstatere at en af hans
øvelsesmotorer var afmonteret og tilsyneladende anvendt i en af
skolebusserne og den defekte motor herfra lå på gulvet ?
Robert og jeg begyndte fremstilling af filebænk og fik gang i
oprydningen på værkstedspladsen.
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Torsdag 24.01.
Gjorde filebænk færdig – ventede på bolte 1 ½ time –øv.
Om eftermiddagen tog vi afsked med Mariane, som skulle retur til
København med et lille stop i Ganesh´s lelighed fredag .
Det er mit indtryk, at Jette og Marianne ud fra hver deres tilgang,
har haft et godt samarbejde. Jeg hører, at Marianne er indstillet på,
at videreføre det gode arbejde, som Jette og Birgit har
igangsat. Jeg har hørt megen rosende omtale af Mariannes indsats

Fredag d. 26.01.
Formiddagen gik med møde med Ganesh mfl. om indkøbsliste til Kolkata, -vi fik hilst på den mand de har
ansat til værkstedet på skolen, han virkede meget sympatisk og vi viste ham de ting vi havde brug for at
købe. Han skulle så vise os rundt i de butikker hvor vi kunne få det. Hans havde meddelt, at han var dårlig
og kunne ikke tage med, derfor måtte vi instrueres i hvad det var, at vi skulle kæbe til ham.
Kl. 2 gik turen så til Kolkata hvor vi blev installeret på hotel ”Midland Inn”. Et lille ydmyg hotel. Om
eftermiddagen gik Robert og jeg en tur og kunne se. At vi var nabo til et luksus hotel ”The Gateway hotel”,
her var der både bar og en fin retaurent, vi besluttede, kigge ind i baren for at se om det var der vi skulle
spise vores aftensmad, -det var rigtig fint, så vi gik hjem og blev soigneret, og gik i restauranten og fik et
dejligt vestlig måltid oksefilet ”sizler”. -gik tidligt hjem og i seng.

3
Jørgen Andersen

Rejsebrev JGVK 21.01. – 18.02 / ( 24.02 ) 2018
Lørdag d. 27.01.
Spiste et beskedent morgenmåltid på hotellet, og blev afhentet kl. 10.00 af Tapan og værkstedsmanden
som var ankommet med tog. Derefter startede indkøbsturen i Taxa. Første stop var ved jernhandler gaden,
først skulle vi tale med en som de åbenbart kendte, og som kunne
fortælle hvor tingene var billigst. Det tog ca. et par timer, at købe
det jern vi skulle bruge ! der skulle diskuteres pris levering mv. lidt
anderledes end i DK
Da Robert og jeg blev lidt utålmodige blev vi sammen med
værkstedsmanden sendt af sted for at finde hor vi kunne købe en
carbide / acetylen generator, vi fandt efter en rask gåtur på et par
km endelig stedet, Robert og jeg havde fået besked om at holde os
lidt i baggrunden imedens de forhandlede pris, derefter skulle vi
komme og godkende købet, det skete også og vi fik samme sted
købt et gassvejse sæt med to brændere, svejseslanger, kabel til
elektrode svejsning mv. det tog også godt en times tid.

Dernæst gik turen til den anden ende af byen hvor vi skulle købe
skruestikke donkraft og andet værktøj, dette lykkes også i løbet af en times tid.
Nu var kommet til det udstyr Hans skulle bruge – så vi gik
ind i reservedels markeds gaden hvor man kunne købe alt til
biler hvis man ved hvor?
Vi fandt butikken hvor vi kunne købe pakninger, efter en
lang forklaring til en mand, som ekspederede fire kunder
samtidig med han talte i mobil fik vi ham forklaret hvilke
pakninger vi skulle bruge, han fandt de fleste frem men
manglede lige et par stykker, derfor foreslog Tapan, at vi
fandt et sted, at spise lunch,
- som sagt så gjort. Efter
frokost vendte vi tilbage til reservedelsmanden, som i
mellem tiden hade lagt pakninger tilbage på plads så der gik lige en halv time mere med at få dem fundet
frem. –det sidste vi manglede var en tændingslås. Efter besøg i 7 butikker fandt vi endelig en som jeg
vurderede kunne bruges? –så den købte vi !
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Endelig færdig med handel, så efter langt tids
besvær fik vi hyret en taxa som kørte os ca. 10
km til Ganesh bror hvor vi afleverede det
indkøbte.
Derefter hjem til hotellet hvor Robert fik et
indisk sim kort af Tapan. Derefter ville jeg finde
en Beer shop, men 10 m fra hotellet var der en
bar som var åben, så jeg kom ikke videre.
Vi gik på det fine hotel igen og spiste
aftensmad, og sluttede af med en drink på den
bar jeg havde fundet.

Søndag d. 28.01.
Vi havde beslutte at tage morgen buffeten på det fine hotel hævede lidt penge og jeg prøvede igen at
huske pin koden til mit master card uden held. – gik hjem på hotellet og pakkede –tjekkede ud kl. 11 og
blev afhentet af en driver kl. ca. 11.30. kl. 14.var vi tilbage på JGVK. Her blev vi opdateret af de andre hvad
der var sket imens vi var væk. Hans havde det desværre stadig lidt dårligt.
Vi brugte resten af eftermiddagen til at få den sidste planlægning til morgendagen på plads. Jeg mangler
stadig at få styr på projektor, højtaler mv.

Mandag d. 29.01.
Eleverne mødte kl. 08.00 ca. 31 -der var lavet
aftale med 56 ? Måske kommer der flere i
morgen ?
Efter lang tids parlamenteren fik jeg endelig en
projektor til rådighed og Vigo havde en højtaler
som jeg kunne låne – den var jeg blevet lovet
for 3 dage siden.
Dagen startede med at Bisjuvit bød velkommen
og talte om det overordnede behov for
uddannelse. Derefter fik vi håndværkere ordet
og kunne præsentere os selv og det forløb vi
havde til hensigt at gennemføre.
Til slut havde Ganesh en peptalk til eleverne.
Efter lunch gik vi i samlet flok rund og så de forskellige Workshop og gav yderligere information.

5
Jørgen Andersen

Rejsebrev JGVK 21.01. – 18.02 / ( 24.02 ) 2018
Vi sluttede af med at dele eleverne op i hold, og fortalte, at den første uge ville de få en præsentation af
fagene 1 dag i hvert fagområde, -fredag vil vi så i samarbejde fordele eleverne i de fire workshop hvor de i
de næste to uger vil få mere målrettet undervisning indenfor de respektive fagområder. Eleverne virkede
meget interesserede. Desværre oplevede vi igen problemer med at det udstyr og materialer, vi skal buge
ikke var fremme til tiden. –Alle prøvede at undskylde og forklare hvem der havde skylden – det er en meget
anderledes kultur. Robert mangler stadig tegninger over det nye køkken som skulle være hans projekt, at
installere rørføringer i.
Det skal endvidere nævnes at elektrikeren Poul ankom sent i aftes, og blev i morges ”kastet for løverne”
uden at vide ret meget om hvordan ting foregår, vi prøvede efter bedste evne at hjælpe, og Viggo var en
rigtig god ”støtteperson” for Poul.

Tirsdag d. 30.01.
Dagen startede dårlig havde tabt min computer i aftes og ødelagt lade stikket, havde heldigvis så meget str
øm på batteriet så jeg kunne kopiere filer til den eksterne harddisk. Til undervisningen var jeg blevet love
en projekter, men fik at vide, at den kunne jeg ikke få ?
I middagspausen prøvede Viggo og jeg at reparere min computer, men det lykkedes ikke øv
derfor gik vi i værkstedet, efter en time fik jeg at vide at nu var projektoren i lokalet så der er meget impro
visering.
I kolkata havde vi købt en carbid generator som værksteds manden skule vise
os anvendelsen af, men det viste sig at han ikke vidste noget om den ? Så må
tte selv prøve os frem, indtil der kom en som vidste lidt.
Det har været en meget frustrerende dag.
Fra morgenstunden var Poul syg, så vi fik hans elever fordelt ud på de forskel-l
ige hold. Op af dagen fik Robert det dårligt. Niels var taget på besøg på øen
hvor de tækkede skole sidste år -han havde det heller ikke for godt, så alt i alt
lidt af,en off dag.

Onsdag d. 31.01.
Igen i dag en "god start" min tolk Ashim havde lovet at være her kl. 08.00 -og han skulle nok sørge for
computer og projektor jeg ventede 15 min. Og han kom ikke ? Så kom Ora Bendo og fortalte, at han var lidt
forsinket. De fandt en anden tolk, -computer og projekter så efter en times tid kom vi i gang. Heldigvis fik
jeg en rigtig god tolk ( Arka tror jeg han hed ).
Efter lunch dukkede tolken Ashim endelig op, jeg spurgte hvorfor han ikke var mødt fra morgenstunden
som han havde lovet? Han forklarede at han havde meget at se til på grund af datterens bryllup ? Jeg
spurgte selvfølgelig om han ikke vidste i går, at hun skulle giftes, så der kunne været lavet nogle aftaler -nå
men sådan er der det nok i Indien.
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Efter alle irritations momenter kom vi heldigvis i gang med
nogle gode og motiverede drenge med stor tålmodighed.
Vores fine indkøbte Carbid / acetylen generator som vi ikke
vidste så meget om viste sig ikke at væŕe den store succes.
Efter ca. 2 timer var carbiden brugt op selv om vi havde fået
at vide at det kunne holde en uge pr. Kg.
Desværre var Niels "tækkemand" syg og afkræftet. Viggo fik
arrangeret et lægebesøg på hospitalet i basanti og der blev
udskrevet en stor dosis medicin -håber det virker.
Hans og Robert skranter stadig lidt, men det er lidt bagateller
i forhold til Niels.
Ganesh havde lovet at i dag ville Robert få orientering om rør arbejdet i køkkenbygningen, for her ville
arkitekten komme, men det holdt som sædvanlig ikke.
Alle i håndværker gruppen.er frustreret omkring planlægning og mål med projektet , er det produktion
eller undervisning ?
Torsdag d. 01.02
Dagen har gået rimelig godt, Niels er stadig syg, men i
bedring, også Jette var plaget af sygdom. Vi har fået en
acetylen flaske til vores svejsearbejde. Der var afskeds
middag for Viggo på tagterrassen med tigerrejer og
Kingfisher. Viggo havde taget mundharpen med og spillede nogle af hjemstavnens vedmodige sange

Fredag d.02.02.
Igen en rimelig god dag. Viggo kørte til Kolkata kl. 14.30.
Robert fik et nyt "fiskeriprojekt". Til aften skulle eleverne fordeles på de forskellige uddannelser. Der var
stor søgning til elektriker og mekaniker, så vi måtte have en lille snak så der kunne flyttes nogle til svejsere
og rørlægger.
Lørdag d.03.02.
Vi fik startet op med de elever der havde valgt sig ind på de forskellige hold. Hans havde fået 7 elever,
Robert 1, Poul 8 og Jørgen 4. Derfor måtte vi have en snak med eleverne om nogle kunne tænke sig at
flytte, det lykkedes rimeligt, så nu har Hans 8, Poul, Poul 6, Robert 5 og Jørgen 4.Vi har fået fortalt at der k
ommer 4 mere tirsdag, som er til eksamen på deres skole, så kommer det nogenlunde til at passe. Vi kom ri
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meligt godt i gang. Robert fik en ny opgave i fiskeriprojektet, - han havde håbet at kunne komme i gang me
d køkkenet, men nu blev det udsat indtil det andet projekt er færdigt.
Om eftermiddagen var arkitekten Sujit ankommet så kl. 16 havde vi møde med ham hvor vi kiggede på
køkken bygningen og værkstedet. Vi fik klaring på nogle af de spørgsmål vi havde.

Nils havde det stadig dårligt. Vi sluttede dagen af med d
anskermad, spejlæg sandwichbrød mv. På de elektris-k
e pande Hans havde med, og som virkede en gang imell
em når der var strøm, men det blev en rimelig hyg- geli
g aften.

Søndag. 04.02.
Dejligt med en fridag.
Jeg fik Ganesh til at ringe til hotellet i mahalibupuram hvor vi havde besluttet at afslutte turen med lidt afslapning. der var heldigvis tjek på det - de lovede at sende en bekræft1elese. - den har jeg nu ikke set endnu. Fik skrevet til Birgitte om hunkunne arrangere et møde i Auroville..Da jeg gik fra Ganesh fik jeg lidt
rumlen i maven og måtte frekventere børnenes toilet for at tømme underbukserne.
Om eftermiddagen kørte Niels, Poul og jeg til Basanti i en toto, vi gik rundt på markedet og fik købt børster
til Hans oq papir til den printer vi havde fået installeret om formiddagen, -også lidt drikke blev der indkøbt.
Aftenen blev der fortalt historier fra det hjemmelige og indtaget et enkelt glas.
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Mandag 05.02.
Robert begyndte at gassvejse på "fiskeri røret og jeg
brugte formiddagen til færdiggørelse af el svejse øvelser. Over middag tog jeg mine elever med i teorilokalet
og orienterede om gas svejsning og viste dem udfoldning til T samling af rør. Det gik eftermiddagen med.
Robert brugte dagen på "hulskæring og svejsning af
"manifolden" til fiskeriprojektet. Hans havde bestilt
petroleum og børster til afvaskning af øvelses motorer
ne -han fik 2 liter benzin og 30 tandbørster. -der er lidt
kommunikationsproblemer imellem ham og Ora
Bendo. Derudover fik han forklaret lidt om måleinstrumenter, med de papirer han havde printet på den
nye printer -det gik vist fint nok. Robert og har aftalt
at i morgen tager jeg hans elever til udfoldnings teori imens han viser mine gassvejsning.
Både i går og i dag har vi været forskånet for Indisk hula / hula musik hele natten, -det er dejligt at kunne
høre frøerne.

Også Niels har det lidt bedre -han har kort været på taget og er tilfreds med det arbejde hans folk har lavet
imedens han har været syg.

Jette ligger stadig lidt "brak", men både Robert, Niels og J
ette har været ovre på hospitalet til tjek, og fået at vide at
lidt "inder piller" nok skal få dem i bedring ?
Vi har fået at vide, at vores container står i kolkatta og ve
nter på told deklaration og at det kan tage sin tid? Så vi er
spændt på om den når frem imedens vi er her
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Tirsdag d. 06.02.
Jeg havde teori og fik tegnet skabelon for Y samling af rør for både Roberts mine elever, fint samarbejde Ro
bert tog praktik med mine elever og jeg tog hans til Teori.

Om eftermiddagen fik vi lavet så vi begge kunne gassvejse samtidig. Hans kørte teori om måleteknik og fik
forklaret om både skydelærer og mikrometer skrue alt i alt en god dag.
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Onsdag d. 07.02.
I dag havde Poul fødselsdag og de havde hejst Dannebrog i det nye køkken hvor han er i gang med at trække ledninger. Hans's elever fik skilt motorer ad og foretaget udmålinger af cylindere mv. Robert fik færdigsv
ejst "manifolden" til fiskeriprojektet oog eleverne fik lov til at lave nogle af svejsningerne og gjorde det ok.
Mine elever lavede svejsninger i Y samling rør med lidt blandet resultat, men fik alligevel nogle erfaringer.

Dagen sluttede med at der blev kaldt til samling i seminar hall hvor de små elever sang og optrådte med da
ns og musik fra Besjuit og nogle af de andre lærere - Shelly serverede lagkage med lys. Derefter menu på
tagterrassen med Kingfisher. Herefter sluttede aftenen med Pouls medbragte rødvin på værelsegangen.
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Torsdag d. 08.02.
Robert drenge fik malet manifolden og fik taget mål
til plastikrør mv. nogle af drengene fortsatte øvelse
rne i gassvejsning. Mine drenge startede med at
lave filebænke, og Hans kørte videre med motor
projektet.
Til aften fik vi, at vide, at vi skulle fortsætte arbejde
t lidt længere fordi der ville ankomme et journalist
hold og skrive og filme om vores projekt -det trak
ud og ud og vi fik meddelelse om at de kun kunne
nå sy projektet

Fredag d. 09.02
Mine elever arbejde med, at fremstille filebænke, Robert´s elever skulle have ”manifolden båret over til
fiskeriprojektet og have den monteret.

Hans havde lidt problemer med at få stillet ventiler i motorerne p.gr.a manglende værktøj, men fik dog fat i
den lokale mekaniker, som efter lidt diskussion forstod problemet og lovede at løse det.
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Poul er i fuld gang med elinstallation i det nye køkken, og det kører tilsyneladende fint med hans drenge.

- Så han kan slappe helt af

En af pigerne på hostel kom ud og viste en slange
som de havde slået ihjel på deres værelse.
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Lørdag d. 10.02.
Vi fortsatte stort set med de projekter vi havde gang i. Robert
var i Basanti for at købe ind til rørinstallationer i det nye køkken. Vi blev inviteret til dinner i bejuvits private hus hvor vi fik
en god middag med blandt andet gedekød og andre lækre Indis
ke retter.

d. 11.02.
Vi var inviteret til bryllups ceremoni med vores tolke Elizabeth
og Pritom. Jeg havde i første omgang sagt nej tak, men da de
andre gerne ville deltage besluttede jeg mig for at tage med,
hvilket jeg ikke fortryder - det var en stor oplevelse.

14
Jørgen Andersen

Rejsebrev JGVK 21.01. – 18.02 / ( 24.02 ) 2018

15
Jørgen Andersen

Rejsebrev JGVK 21.01. – 18.02 / ( 24.02 ) 2018
først var vi til vielses ceremonien i den katolske kirke i Basanti. Derefter blev vi inviteret hjem til fest i deres
private hus hvor de bor sammen med
gommens forældre. De forventede imellem
150 og 200 gæster. Som ankommer etapevis en 50 - 60 stykker ad gangen . I fælge

traditionen skulle Gommens søster vaske brudeparrets føder hvorunder de skulle love hinanden troskab.
Vi var deres speciale Guest som de sagde, der havde aldrig før været vestlige besøgende i deres landsby. Vi
blev trakteret med specielt mad, som ikke var for speicy for os. En kæmpe oplevelse.
Mandag 12.02.
Mine elever fik lavet værktøjstavle til filebænken, så vi
kan begynde at få lidt orden på værktøjet. Roberts hold
arbejder stadig på Fiskeriprojektet, hver gang de tror de
er færdige kommer lederen derfra med en ny opgave,
som han gerne lige vil have udført, -Robert er ved, at
være lidt irriteret på ham, da hans planlægning hver
gang bliver rykket. Hans´s hold er gået i gang med at
samle motorerne, som de har haft skilt ad og lavet
målinger på. Niels er kommet lidt på taget igen, men er
nødt ti, at holde forlænget middagspause på grund af
varmen, og det lidt skrantende helbred. Niels, Robert
og Jette har alle været til kontrol hos lægen i
sundhedshuset. Det ser ud til at alle er i bedring.
Jeg fik i går efter brylluppet lavet tegninger til
vinduesrammerne, og har i dag fået lavet bukkeværktøj.
Ganesh er taget til Kolkata til noget familie komsammen
-han havde desværre en svigerinde som var død. Det er
planen, at han og Bisjuvit skal videre til Dehli for, at drøfte
muligheden for at etablere en egentlig
ungdomsuddannelse på JGVK.
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Tirsdag 13.02.
Mit hold begyndte at fremstille vindues rammer. Robert kunne endelig komme i gang med rørinstallationen
i det nye køkken. Poul er stadig i gang med l installationen, og Hans´s hold skruer i motorer.

Onsdag 14.02
Forsat gang i produktion af Vindues rammer og de forskellige installationer.
Havde lidt problemer med generatoren, hvor boltene i motorfundamentet havde løsnet sig, så der fik vi lige
en lille opgave til mekanikerne.

Torsdag 15.02.
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Stadig gang i de forskellige projekter. Hans har fået startet motorerne, og hans elever er meget stolte af at
de kunne skille dem ad og få dem i gang igen. Robert har sat nogle af sine elever i gang med yderligere
øvelser i rørsvejsning og ”tækkemanden” er næsten helt på toppen.

Omkring middagstid kom der på foranledning af
Ganesh´s og Besjuvits tur til Dehli besøg af en
undervisnings inspektør, som skulle se forholdene på
JGVK vi havde indtryk af at han var meget tilfreds med
hvad han så. -Så nu må vi se hvad der kommer ud af det

Fredag 16.02.
Vi fik på nær Niels og Poul færdiggjort de projekter vi havde planlagt. Og om eftermiddagen fik vi pakket
værktøj sammen og anbragt det i Garagen ved fiskeriprojektet hvor vi håber det kan stå i ”fred”.
Niels skal rejse hjem mandag og han håber at de kan blive færdige med tækkeriet så bare den øverste
inddækning er tilbage, han har stor tillid til at hans Indiske makker kan færdiggøre dette.
Poul skal være der 14 dage yderligere, så han når nok også at blive færdig med sit projekt.
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Lørdag d. 17.02.
Vi brugte formiddagen til at få pakket vores personlige
ting sammen. Om eftermiddagen havde vi evaluering
sammen med eleverne og nogle af tolkene.
Det er indtrykket, at eleverne har været meget tilfredse
med forløbet, og de gav alle sammen udtryk for at de
gerne vil deltage igen næste år hvis det er en mulighed. Man skal måske være lidt varsom med at lægge for
meget i deres udtalelser - de er meget ydmyge og
autoritets tro, men alt i alt et godt forløb med de
udfordringer der er.
Vi fik overrakt gaver og Bisjuvit holdt tale og takkede os
for indsatsen. Om aftenen var der afskedsmiddag på tag
terrassen.
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Søndag 18.02.
Vi havde besluttet hjemmefra at afslutte turen med nogle dages ferie i Pundychery og Mahalibupuram. Så
søndag kl. 09.00 gik turen til flyveren i Kolkata, med på turen havde vi Trisna fra sy projektet som skulle
besøge noget familie i Canning, -hun sagde godt nok til de andre, at hun tog med os til Danmark.
Vi landede i Chenai ved 17 tiden og tog en taxa til pondychery, hvor vi ankom ved 20 tiden en lang rejsetid,
så vi var godt udmattede, men gik alligevel ud og fik et godt måltid og så hjem og i seng på hotellet.
Mandag 19.02.
Vi havde med hjælp fra Birgitte Øigaard fået kontakt til et par
af hendes og Adams venner ”Torkil og Uma” som bor i
Auroville. Dem havde vi kontaktet og aftalt at mødes kl. 11.
Efter lidt besvær med taxa tlf mv. lykkedes det at finde dem.
Det var et rigtig spændende besøg hvor vi fik set Torkils
møbelfabrik og hilst på et andet dansk par som han havde på
besøg. Vi fik et fint indtryk af Auroville og specielt Robert som
ikke havde været der før syntes det var interessent.
Vi spiste frokost sammen med Torkil og hans venner inden vi
vendte hjem til hotellet.
Desværre havde jeg fået et maveonde så jeg måtte gå i seng
da vi kom hjem.
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Tirsdag 20.02.
Vi havde endvidere fået kontakt med Jette og Helge, som Hans og jeg har været sammen med i Chetpet.
Dem havde vi aftalt med at vi skulle spise aftensmad sammen med. Jeg havde gået hele dagen og var
halvsløj, men de fandt efter et par forsøg en fin restaurant hvor vi skulle spise, desværre måtte jeg efter en
lille time og en cola melde pas og gå hjem i seng med min dårlige mave.
Onsdag 21.02.
Jette havde lovet Hans, at vise ham handelsgaden så vi mødtes med dem ved 11. tiden og gik på shopping,
men det var et stort Indisk virvar, så der var vi ikke længe –Robert og jeg fik dog købt hver et par Indiske
”plastik sandaler” og en livrem.
Om eftermiddagen besøgte Robert og jeg det show rum som Torkil og Uma har inde i byen og så deres
meget spændende og flotte produkter. Jeg havde stadig ikke megen appetit, men Robert og Hans gik ud og
spiste.
Torsdag 22.02.
Hver morgen fik vi morgenkaffe på en lille kaffe´ som lå
tæt ved hotellet og som havde en rigtig sød værtinde –
nok hustruen til ejeren. Efter morgenkaffen gik Robert og
jeg en lille tur langs strandpromenaden og fik hilst på
”Gahndi”

21
Jørgen Andersen

Rejsebrev JGVK 21.01. – 18.02 / ( 24.02 ) 2018
Vi skulle videre til Mahalibupuram, og jeg havde bedt hotellet om at skaffe en lidt stor taxa –en van til kl.
10.30. – kl. 11. var der ikke kommet nogen taxa, men ca. 11.15. efter adskillige henvendelser i receptionen
kom der en mini Taxa hvor vores kufferter hverken helt eller halvt kunne være, men på sædvanlig inder vis
begyndte chaufføren, at prøve og stable dem ind i bagagerummet, men måtte indse at det var en umulig
opgave, han bestilte en større vogn, som han lovede ville være der i løbet af 15 min. –så der gik som
sædvanlig en time mere inden den dukkede op – man skal have stor tålmodighed i Indien !
Vi ankom til hotellet i Mahalibupuram kl. ca. 14. og blev modtaget i receptionen af pige, som kunne huske
os fra sidste år. Jeg spurgte hvorfor jeg ikke havde fået bekræftelse på mine adskillige henvendelser om mit
indbetalte depositum mv. – Hun svarede, at det ikke havde været muligt da ham der stod for booking var
rejst for 3 mdr. siden, men at det i øvrigt var i orden ? Igen må man undres hvordan det land kan fungere.
Til aften talte jeg med en tjener som også kunne kende mig –han hviskede til mig, at de ikke havde flere øl,
så vi besluttede at spise aftensmad på vores ”stam restaurant” nede ved vandet. Da vi kom hjem kunne
tjeneren meddele, at han havde været ude i byen for at købe øl –godt med gode bekendtskaber.
Fredag 23.02.
Det er afrejsedag, vi skal afsted kl. 23. i aften, så vi spurgte om vi kunne booke værelserne til dette
tidspunkt, og vi fik forhandlet en god pris.
Vi brugte dagen på indkøb af souvenirers og afslapning. Og aftalte at vi til aften ville fråse lidt og spise
hummere nede ved vandet.

En god måde at slutte turen på inden afgang til Chenai kl. 23 og videre med fly kl. 02.20
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En kort konklusion:
Det foranstående er mine subjektive oplevelser, som jeg håber og tror de øvrige er nogenlunde enige i –der
har selvfølgelig været udfordringer under vejs, som jeg mener skal drøftes internt i gruppen, jeg mener at
nedenstående vender begge veje, men er ting jeg mener vi skal drøfte og være opmærksomme på selvom
der for nogle af punkterne ikke er en umiddelbar løsning:
Udfordringer:
 Det er vanskeligt at formidle teknisk stof igennem tolke som ikke har forudsætninger for at kende
de tekniske udtryk.
 Der er en meget afslappet holdning til sikkerhed
 Oprydning miljø og omgivelser
 Mødetider og aftaler er et problem
 Arbejds moral og fremmøde
 Mange forskellige tolke i hvert fagområde
 Manglede forståelse for planlægning
 Problemer med at skaffe materialer og udstyr
 forskellig kultur forståelse
Resultater:
De studerende har fået kendskab til







andre / smartere arbejdsmetoder
vigtigheden af at planlægge sit arbejde
teknisk indsigt
samarbejde
vidensdeling
anvendelse af internettet til løsning af problemer

Dette er bare mine umiddelbare bud, som kan / skal suppleres med udsagn fra resten af
håndværkergruppen
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