SOMMERHILSEN FRA ELVERUM FOLKEHØGSKULE
Hei!
Håper du har begynt å glede deg litt til et år på Elverum. Nå har vi tatt farvel med årets kull,
så det er litt tomt og rart her nå, men vi gleder oss allerede til dere kommer i slutten av august.
Når det gjelder oss ”afrikanere” så er billetter reservert til turene våre: En i oktober og i
mars. Namibia, Uganda, Rwanda og Kenya er de landene hvor vi skal bli litt ekstra kjent med
folket og kulturen. Elefanter, sjiraffer, flodhester, bøfler, sebraer, antiloper vil dere også møte
på nært hold - ja kanskje løver og nesehorn også.
Hjelpeprosjektet vårt i Kasese, Uganda, er vi stolte av. Rwenzori Elverum Educational Center
med 800 elever, internat for tilreisende unger fra fjellene mot Kongo. Det er litt opp til oss å
videreutvikle tilbudet på senteret, og veilede for driften og bruken av bistandsmidler - som
dere skal ned til Uganda med. Vi har også et nystartet landbruksprosjekt som dere vil være de
første til å bruke, fotballprosjektet vårt er mer spennende enn noen gang, og all
bygningsmasse ved skolen blir ferdig neste år- hvis vi sammen gjør en god innsats. Det blir
spennende, og jeg gleder meg til alt vi skal gjøre. Ikke minst å møte swahilikulturen på den
bilfrie øya Lamu - i Det indiske hav-med eksotisk mat, språk og klima. Eller et vondt møte
med folkemordet i Rwanda.
På hjemmefronten jobber vi videre med å besøke eldre ensomme i ”Venn i hverdagen”,
aktivitetsdager for barneskoler, julegaver for Afrika, maratonweekend og spennende temauker
osv . Vi har et prosjekt med Røde kors for å integrere unge enslige flyktninger i Elverum, og
et som kalles Pedagogikk for de Rike (fokus på vårt eget forbruk og våre holdninger). For
ikke å glemme rollespilluken med Krigsskolen på Kongsberg
PS. Bare ta kontakt om dere har spørsmål om skolen, linja eller turene våre.
Måtte dere få en fantastisk fin sommer!
Vennlig hilsen
Geir Prøven
Mob: 971 20 983- geir@elverumfhs.no

