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Volontør	på	Tibet	Transit	School	i	Dharamsala	
Af	Lis	Gilager,	cand.pæd.	engelsk	–	CICED	frivillig	september	til	december	2016.	
	
Skolen	er	blevet	omdøbt	af	H.	H.	Dalai	Lama	og	hedder	nu	
Sherab	Gatsel	Lobling,	som	betyder	Hjerne	Hjerte	Skole.	
	
Jeg	ankom	om	aftenen	den	13.	sept.	til	lufthavnen	i	Dharamsala	og	blev	afhentet	i	bil	af	lederen	af	
skolens	engelskafdeling.	På	skolen	blev	jeg	anvist	et	udmærket	værelse	med	bad	og	køkken	og	en	
pragtfuld	 udsigt	 fra	 balkonen	 til	 marker	 og	 bjerge.	 	 Det	 var	 også	 her	 skolens	 lærere	 og	 øvrige	
ansatte	boede.	
	
Næste	morgen	blev	 jeg	 fulgt	 til	 skolen,	hvor	dagen	begyndte	medmorgensamling	 i	 skolegården.	
Først	 var	 der	 bøn,	 som	 blev	 ledet	 af	 en	 af	 de	 ansatte	munke,	 og	 derefter	 blev	 nationalsangen	
afsunget.	 Dette	 foregik	 hver	morgen,	 hvor	 også	 evt.	meddelelser	 blev	 givet.	 Tirsdag	 og	 torsdag	
blev	nyheder	nationalt	og	internationalt	læst	op	af	de	studerende	på	engelsk.	
	
Efter	denne	 første	morgensamling	gik	 turen	 til	 lærerværelset,	hvor	 jeg	 fik	mit	 skema.	 Jeg	 skulle	
undervise	 ca.	 20	 timer	 om	 ugen	 i	 fem	 klasser:	 den	 avancerede	 klasse	 10,	 klasse	 3,	 computer	
klassen,	klassen	for	kommende	kokke	og	klassen	med	skrædder-	og	kunststuderende.	I	hver	klasse	
var	der	mange	forskellige	niveauer.	
	
De	studerende	-	både	de	kvindelige	og	mandlige	–	var	iklædt	uniform:	en	hvid	tibetansk	skjorte	og	
mørkeblå	 bukser.	 De	 kvindelige	 lærere	 bar	 "tjupa",	 som	 er	 en	 lang	 farverig	 "vestekjole"	 med	
farverig	 bluse,	 de	 gifte	 havde	også	 forklæde	 på.	De	mandlige	 lærere	 havde	 vestligt	 tøj	 på	med	
undtagelse	af	onsdag,	hvor	man	havde	besluttet		at	"leve"	på	tibetansk.		
	
Hver	lektion	var	på	40	min.	før	frokost	og	35	min.	efter	frokostpausen	fra	12.15	til	13.15.	Lørdag	
var	halv	skoledag.	Søndag	fridag.		Første	lørdag	i	måneden	var	fridag,	og	hver	lørdag	gjorde	alle	-
også	lærerne	-	rent	inde	og	ude.	Mens	jeg	var	der,	var	der	diverse	eksamener	i	fire	dage,	hvor	de	
studerende	ikke	havde	undervisning.	
	
Min	første	lektion	startede	med,	at	vi	præsenterede	os	for	hinanden.	De	studerende	rejser	sig	op,	
når	læreren	kommer	ind,	og	hvis	de	skal	læse	op	eller	sige	noget.	
	
Lektionerne	i	de	efterfølgende	tre	måneder	var	en	blanding	af	udveksling	af	informationer	
om	 vores	 respektive	 kulturer,	 de	 studerendes	 "flugthistorie",	 deres	 familieforhold,	 hvor	 de	 var	
opvokset	 i	 Indien,	 deres	 interesser	 og	 også	 læsning	 og	 snak	 om	 diverse	 tekster	 plus	 opgaver,		
grammatiske	øvelser	samt	"lege"	og	aktiviteter.	
	
Et	par	uger	inde	i	mit	ophold	var	hele	skolen	på	arbejde	på	en	naboinstitution	for	
"personer	med	særlige	behov",	som	lå	i	 landsbyen,	hvor	også	Norbulinkha	ligger.	Vi	gjorde	rent	i	
alle	 værelserne,	 vaskede	 tøj	 og	 gav	nogle	 af	 beboerne	bad.	 Efter	 dagens	 arbejde	 fik	 vi	 serveret	
frokost	 i	 form	af	ris,	grøntsager	og	det	specielle	 tibetanske	hvide	og	meget	klæge	"brød"	thimo.	
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Frokosten	var	lavet	af	både	deres	og	vores	kokke.	
	
De	 studerende	 får	 serveret	mad	 tre	 gange	 om	dagen,	 og	 lærerne	 og	 også	 jeg	 spiste	 frokost	 på	
skolen	hver	dag.	Som	regel	bestod	den	af	ris	med	bønner,	linser	eller	grøntsager	og	thimo	og	en	
gang	om	ugen	kød.	
	
En	anden	lørdag	var	vi	på	vejarbejde	rundt	om	skolen;	vejen	var	fuld	af	huller,	som	vi	prøvede	at	
fylde	op	med	jord.	
	
De	 studerende	 står	 op	 kl.	 fem	 om	morgenen,	 beder	 og	 spiser	 morgenmad	 kl.	 syv.	 Skoledagen	
starter	 kl.	 9	 og	 slutter	 kl.	 15.45.	 De	 sidste	 lektioner	 onsdag	 og	 fredag	 består	 af	 filosofiske	
diskussioner	ledet	af	studerende,	der	før	har	været	munke	eller	munke,	der	er	ansat	på	skolen	til	
at	undervise	i	buddhisme	og	tibetansk.	
	
Hvis	de	studerende	ikke	har	ryddet	op	eller	gjort	rent	på	deres	værelse,	bliver	de	straffet	ved	at	
blive	"sat	til	vægs"	under	morgensamlingen.	Der	er	præfekter	både	hos	de	kvindelige	og	mandlige	
studerende,	 som	 bl.a.	 checker	 værelser	 osv.	 Der	 gives	 også	 præmier	 for	 godt	 arbejde	 både	 i	
undervisningen,	på	værelserne	og	for	god	social	opførsel.	
	
Skolen	 markerede	 flere	 mærkedage	 bl.a.	 "elevernes	 dag",	 hvor	 lærerne	 havde	 lavet	
arrangementer	og	 spisning	 væk	 fra	 skolen	 i	 en	 slags	 tivoli.	Det	 var	meget	 festligt.	Vi	markerede	
også	Verdens	Aids	Dag,	hvor	den	normale	undervisning	blev	afløst	af	konkurrencer	i	basketball.	
	
Jeg	havde	også	lejlighed	til	lidt	sightseeing,	bl.a.	var	jeg	i	Amritsar	og	så	Sikhernes	Gyldne	Tempel	
og	i	Norbulinghka,	hvor	jeg	så	alle	værkstederne	og	nød	den	dejlige	have.	Jeg	var	også	et	par	gange	
i	Dharamsala,	som	jeg	nu	ikke	syntes	var	særlig	interessant,		bare	ret	beskidt	og	larmende.	
	
McLeod	 Ganj	 var	 også	 hyppigt	 udflugtsmål	 bl.a.	 i	 lange	 weekender	 og	 på	 søndage.	 Det	 er	 en	
hyggelig	 lille,	 tibetansk	 inspireret	 by	med	 et	 tempel	 i	midten		 og	 selvfølgelig	 H.	 H.	 Dalai	 Lamas	
residens	med	et	meget	smukt	tempel.	Det	var	dejligt	at	gå	tur	rundt	om	stedet	og	sidde	i	haven	og	
nyde	den	 afslappede	 stemning.	 Jeg	 var	 også	 flere	 gange	på	 et	 lille	 tibetansk	museum,	hvor	 der	
bl.a.	blev	vist	mange	interessante	film.		
	
Det	hele	var	en	fantastisk	oplevelse,	som	jeg	aldrig	vil	glemme;	jeg	har	lært	meget	mere	
om	den	tibetanske	kultur	og	alle	de	problemer,	kineserne	giver	dem.	Jeg	håber	også,	jeg	
har	vist	dem	lidt	af	vores	vestlige	kultur;	især	forstod	jeg	rigtig	den	overflod,	vi	lever	i	her.	
Jeg	fik	mange	venner	dér	og	tænker	meget	på	at	tage	tilbage	og	undervise.	
	
	


