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AF JOSEPHINE ELBRONN 
LARSEN, SKANDERBORG 
GYMNASIUM.
skanderborg@stiften.dk

SKANDERBORG: Fra 23. no-
vember til 3. december send-
te Skanderborg Gymnasium 
endnu en klasse til gymnasiets 
partnerskole i Delhi, Indien. 

De 23 elever fra 2d havde 
længe ventet med spænding 
og brugt lang tid på at forbe-
rede turen. En af  klassens ele-
ver Josephine Elbronn Larsen 
fra Skanderborg har skrevet 
denne reportage om de første 
indtryk af  Delhi og de indiske 
elever.

En rejseberetning
Klokken er 8.13 og midt i men-
neskemylderet udenfor New 
Delhis lufthavn står en gruppe 

af  24 hvide ansigter med blan-
ke øjne, der afslører en lang 
flyvetur uden søvn. 

Lyden af  gab og rullende 
kufferter blandes med bilernes 
dytten og larmen runger inde 
i de trætte hoveder. De kigger 
sig forventningsfuldt omkring, 
og fascinationen over dette nye 
sted lyser ud af  dem, mens de 
venter på, at deres partnere 
kommer og henter dem. 

Som en dans tjekkes arm-
båndsurene. 8.26 og stadig intet 
tegn på afhentning. Et blegt ho-
ved med lyst hår kigger op fra 
gruppen, og et stort smil bre-
der sig på mit ansigt, da jeg ser 
en pige med langt mørkt hår 
og en rød prik i panden kom-
me gående imod mig. Pludselig 
kommer flere piger og drenge 
med mørk lød myldrende til. 
En af  de danske drenge ræk-
ker hånden frem for at hilse på 
sin inder, men modtages i ste-
det af  en stor krammer.

Én efter én forlader vi luft-
havnen med vores partnere 
for at byde Indiens berømte 
og berygtede trafik velkom-
men. Smog fylder luften og gør 
det umuligt at se særlig langt 
frem, mens stanken af  benzin 
får mig til at hoste. 

I bil gennem Delhi
Fem minutter senere sidder 
jeg i min partners bil på vej 
mod hendes hjem. Udenfor 
bilen eksisterer en helt an-
den verden fyldt med enormt 
mange mennesker. Gamle bi-
ler med buler og skrammer 
zigzagger ud og ind imellem 
hinanden uafhængigt af  vest-
lige trafikregler. Hornenes hyl 
fylder verden - både i form af  
lyd og køer. 

En tyr har sneget sig ud 
midt på vejbanen og giver et 

forskrækket hyl fra sig, da en 
bil med nød og næppe undgår 
den. Som en trampolin hopper 
bilerne over bump i vejen, og 
en pludselig opbremsning ka-
ster mig frem i sædet foran. 
Godt man ikke bruger sikker-
hedssele! 

Rødt lys skinner fra trafik-
lyset og bilen stopper. En sort 
brugt bil med ødelagte ruder 
lader sig ikke stoppe af  den-
ne forhindring og drøner ud 
i krydset. Den igangværende 
samtale i bilen stopper, da kon-
centrationen rettes mod et mu-
ligt trafikuheld for øjnene af  
os. Hjertet sidder helt oppe i 
halsen, da bilen lige akkurat 
ikke bliver ramt af  en modkø-
rende bilist, der hidsigt råber 
og skriger. 

En lille dreng med bedende 
øjne går rundt mellem de ven-
tende biler. I hans beskidte og 
magre hånd har han nogle bil-
leder af  det berømte palads syd 
for Delhi, Taj Mahal. Fortvivlet 
banker han på ruderne, men 
der er ingen købere, og han ser 
sin frokost køre væk sammen 
med bilerne. 

Duft af krydderier
I lejligheden er der en sød 
duft af  krydderier og røgelse. 
På væggen hænger to billeder 
af  min partners afdøde bedste-
forældre, der hver har fået en 
orange blomsterkrans rundt 
om sig. En sang på hindi høres 
i hele lejligheden og medvirker 
til en afslappet stemning. 

Længere inde i lejligheden 
står et husalter med et billede 
af  guden Shiva med sin slange 
og trefork. Ved siden af  billedet 
med Shiva er endnu et gude-
billede med elefantguden Gha-
nesha, der er Shivas søn. Foran 
alteret er der lagt søde sager 
som en ofring til Ghanesha, 
der har en sød tand.

Jeg bliver vist hen til min 
partners værelse, hvor der 
på sengen ligger en flot oran-
ge sari. Helt mundlam bliver 
jeg, da min partner siger, at 
det er min. Forbløffet får jeg 
fremstammet et ”thank you”. 

På hendes værelse er der en 
stor reol fyldt med bøger, der 
står stablet perfektionistisk li-
ge. Hendes seng er redt med et 
rødmønstret sengetøj, som var 
det på et hotel. En hviskende 
stemme fra sengen lokker mig 
nærmere. Min partner går ud 
fra værelset og efterlader mig 
til en times søvn. 

Det var som en ild
En duft af  pandekager fylder 
værelset, og en dyb rumlen ly-
der fra min mave. 

Rundt om spisebordet sid-
der den indiske familie, og i 
midten står et stort fad dam-
pende pandekager. Mit øje sku-
er efter syltetøj og sukker, men 
finder i stedet en særlig slags 
grød. 

En tjenestepige på omkring 
13 år kommer og skænker op 
på alles tallerkener, hvorefter 
hun sætter sig hen på en skam-

Skanderborg Gymnasium 
på tur til Indien
En af de 23 studerende fortæller her om det unikke møde med 
Indien, som 2d på Skanderborg Gymnasium fi k i 2015.

Besøget i Indien var et kulturmøde af den helt store slags - 
skriver Josephine. Foto: Skanderborg Gymnasium

De danske og indiske elever sammen i Delhi. 
Foto: Skanderborg Gymnasium

SKANDERBORG:Skanderborg Håndbold skal rundt og finde spon-

sorer, der vil være med til at dække topholdets underskud kol-

lektivt i SH Friends. Alternativet er, at det er slut med elite-

håndbold. Det er den kontante melding fra klubben.

»I sidste sæson stiftede Skanderborg Håndbold SH Friends

som et tre-årigt koncept for at komme i mål med økonomien,

og som varslet allerede dengang skal Skanderborg Håndbold nu

endnu engang rundt for at tegne en ny omgang garantbeviser

hos velvillige sponsorer og privatpersoner for at få enderne

til at nå sammen,« siger klubbens formand, Jens Christensen.

»Det er selvsagt ikke nogen ideel situation for os, eller noget

vi er stolte af,« siger han. Men der er ingen vej udenom. Side 52

Skanderborg
Håndbold
mangler
akut penge
Skal Skanderborg Håndbold bevare

sin vundne plads i ligaen, skal der

rejses mere end 600.000 kr. før juli.

HIMMELBJERGET: I strålende solskin fejrede de lokale arrangører i initiativet Hotel Democrazy 100-året for kvindernes valgret på

Himmelbjerget med de to kvindelige folketingsmedlemmer Fatma Øtkem (V) og Kirsten Brosbøl (S) som talere. Side 5

Grundlovsfestfor100-åretforkvindernesvalgret
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Uge-Bladet
Skanderborg

Følgmed idit lokalområde

 Skovkoncert i Skæggeskoven /6

 Stilling-chauffør med i top fire /14

 It-konsulenter åbner kontor /44

 Læs nyheder fra ugens sport /52

Emneuge. De unge børn indtog naturen /15

Børnebog. Flettepigerne vandt bogpris /19

Sølund Festival

åbner i dag /10 og12 Uge 24 . 9/6 - 15/6 2015

Til samtlige husstande
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Adelgade 88
8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 05 27
Tage Andersen Eftf.

Følg os på Face
book og

se alle vores go
de tilbud

Tilbuddet gældr til o
g med lørdag den 13

. juni

Vielseringe
i guld & sølv

-25%

Vi køber

dit gamle

guld og sølv

Vi ho
lder g

erne
dine

• Sels
kabe

r

• Fes
ter

• Fød
selsd

agem
m.

Take away
og diner

transportable

Åbningstider

Mandag - Fredag 14.00 - 22.00

Lørdag, Sønda
g og helligdage 12.0

0 - 22.00

Tlf. 86 55 98 88
Sygehusvej 14

- 8660 Skanderborg

(Bag Blom’s center) .www.rongyu.dk

Parkering

1 ÅRS
FØDSELSDAGS

-
TILBUD
Buffet alle dag

e

118 kr.
Hele juni måned

Buffeten starter alle dag
e fra kl. 16.30

Specialized

dame gel

handsker

299.-

Specialized

Jett Expert

dame MTB

7.998.-

Specialized

Jynx Sport 65
08

dame MTB

4.498.-

Specialized

Sierra dame hjelm

349.-

PIGE
SJOV

dinbydkdkdkdk

Uge-Bladet
Skanderborg

Følgmed idit lokalområde

 Navne/Side12

 Hus&Bo/Side15-34

 Kirke/Side 37

Apoteker. Tre byer får nye
apoteker/Læsside6

Tåning.Hovednavn klar
til jazzfestival/Læsside 9

Så skal der danse
s på

broen/Læsside2 Uge 31 . 28/7 - 3
/8 2015

Til samtlige husstande
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SKANDERBORG: Skanderborg Vandski Klubs løbere tog en ræk-

ke medaljer med sig hjem fra DM i vandski i Vallensbæk ved

København i sidste uge.

Special DM, som er Danmarksmesterskaberne for ungdom og

seniorer, afholdtes torsdag og fredag. I senior 4 klassen over 65

år deltog 73-årige Anker Juhl fra Skanderborg-klubben, og han

tangerede sin egen hoprekord med 13,9 m. Anker Juhl vandt

guld i hop og kombineret og fik sølv i slalom og sølv i trick

disciplinen.

Thomas Loft var rykket op i under 21 år klassen, men vandt

sikkert slalom guld med 2,5 bøjer på 12 m line med 58 km/t.

Desuden vandt han sølv i trick med 700 points. Alt i alt var det

et tilfredsstillende DM for klubben./Læs mere side 37

73-årig tan-
gerede sin
hoprekord
i vandski
FLOT. 73-årige An

ker Juhl fra

Skanderborg Vand
ski Klub tangerede

sin hoprekord på1
3,9mvedDM.

SKANDERBORG: Sådan er situationen på Capri, når de mange frivillige, der bygger rammerne op om Smukfest 2015, for øjeblik-

ket mødes til frokost. På fredag samt lørdag og søndag kan alle få en rundvisning på festivalpladsen i bøgeskoven./Side 10-11

DefrivilligehartravltoptilåbningenpåSmukfest
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MURER & TOTALENTREPRENØR

Tlf. 21 93 11 39

peder@ppmurer.dk

www.ppmurer.dk

• Nybyg / tilbyg

• Totalentrep
riser

• Badeværelser

• Jord og beton

• Skæring og boring

i beton

• Slipning og polering

af beton

n Tlf.: 40 44 42 63
n mail@camillasdine

r.dk

Business
bufet?
Den klarer vi!
Business bufeten

er il såvel

private som virksomheder, men

er kendetegnet ve
d lidt færre

reter, der il gengæ
ld er med

stor fylde og som alid stor smag.

Passer il såvel mid
dagen med

venner, forretning
sforbindelser

som den hyggelige fam
ilie-

komsammen.

MEDIEHUSET SKANDERBORG

Østjylland
Klub

VI OPSØGER

DEN GODE HANDEL

Vi er alle vegne

vær med i fællesskabet

Book din annonce senest onsdag og vær med i ugen efter

Hvor finder du inspiration til din garderobe, køleskab, vinreol,

aftenskole, kultur, aktiviteter o.s.v.

Vroldvej 57 • 8660 Skanderborg • Tel. 8652 0167 • www.vulkanos.dk

Vulkano er et velrenomm
eret firma med mere end

50 år på bagen. Vi ved at vi lever af vores kunde
r

og at man kun kan eksistere hvis ens kunder er

tilfredse. Derfor kan du være sikker på at vi altid

leverer et godt produkt til
en fornuftig pris!

Se Facebook for aktuelle tilbud
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mel bag døren i køkkenet. Fa-
milien begynder at spise. De 
brækker med hænderne et 
stykke af  pandekagen, hvoref-
ter de dypper den i grøden. Jeg 
efterligner. En mærkelig for-
nemmelse går gennem mine 
smagsløg, der på én gang ny-
der pandekagernes søde smag 
og forbrændes af  grøden. Jeg 
bliver forvandlet til en drage, 
da en ild står ud af  min mund. 
Mit syn bliver sløret og en tåre 
truer med at løbe ned af  min 
kind. Røg står ud af  mine ører. 
Overalt kommer små brand-
mænd til syne. De kravler op 
ad stiger fra gulvet og fra loftet 
flyver de ned med faldskærme 
i deres orange uniformer og 
sorte støvler.

Aktionen går i gang og med 
en kraftig vandstråle slukker 
de ilden i min mund. Tilbage 
sidder fem par indiske øjne ret-
tet mod mig og mit glas vand, 
og et smil kryber frem på de-
res læber.

Tjenestepigen kommer igen 
og bærer tallerkener med mad 
ud, som var vi på en restau-
rant. Lyden af  stole mod gulv 
runger gennem lejligheden, da 
vi forlader bordet for at klæde 
om til at komme i skole. 

Skole med 5.000 elever
Vi skynder os ind på den enor-
me skole, DPS Noida, der har 
cirka 5000 elever - hen til fæl-
lessamling. 

På afstand kan man se, at 
alle står snorlige på rad og 

række i deres velstrøgne uni-
former inddelt i fire sektioner 
med hver sin fane. Hvert andet 
sekund lyder en dyb tromme, 

Eleverne fra Skanderborg får besøg af deres indiske værter i marts 2016. Foto: Skanderborg Gymnasium

og eleverne laver en appel med 
foden. Under dem kommer en 
sky af  røg op fra den støvede 
og sandede jord. 

Inderne har mange traditioner og elsker farverige blomsterranker. Foto: Skanderborg Gymnasium

Ud over trommen er der ik-
ke en lyd, der undslipper de 
mange elever, og selve stil-
heden er nærmest overvæl-
dende. 

Ved siden af  scenen står en 
gruppe blege mennesker. Én ef-
ter én bliver danskerne kaldt 
op på scenen. Med et hjerte ga-
loperende af  sted og svedige 
håndflader modtages vi af  end-
nu en duftende blomsterkrans 
og en tale af  skoleinspektøren.

Ni dages oplevelser
Herfra fortsætter ni dages op-
levelser og indtryk i Delhi og 
omegn. 

Klassens tur bestod dels af  
aktiviteter på skolen, sightsee-
ing i Delhi og en tredages tur 
til Taj Mahal og Jaipur.

Der var på alle måder tale 
om et kulturmøde af  den helt 
store slags. 2d og Skanderborg 

Gymnasium ser nu frem til at 
få besøg af  de indiske elever i 
slutningen af  marts 2016. 

Inkluderet i besøget var et besøg på Taj Mahal - tempel 
for kærligheden. Foto: Skanderborg Gymnasium

www.vulkanos.dk


