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sOlidaritet: – Det er godt å 
vise at vi bryr oss om andre, og 
å gi noe godt til de som har det 
vondt, sier Jone Andre Lekve Stan-
geland (18) som går siste året på 
Time vidaregåande skole. Han 
og 21 andre elever på linja ar-
beidstrening var med å overrekke 
12.699 kroner til Idas Hjelpefond 
sist uke.

Fra praksisplass og kantine
Pengene ble blant annet sam-
let inn gjennom arbeid i prak-
sisplass. Jone Andre var en dag 
på Coops bakeri på Nærbø og 
Alexsander Reiestad (17) brukte 
dagen i et fjos på Varhaug. 

– Jeg synes det gikk veldig bra 
og jeg slapp å være på skolen en 
dag, sier Alexsander lurt. 

Noen av pengene kom også fra 
overskuddet fra skolens kantine 
som er drevet av elevene som går 
i alternativ opplæring. 

selvstendig prosjekt
Time vgs greidde ikke å organi-

sere det årlige prosjektet Opera-
sjon Dagsverk (OD) i år, og klas-
sen til Jone Andre og Alexsander 
tok derfor saken i egne hender.

– Vi kan konkludere med at 
dette har vært vellykka og noe 
vi kan prøve igjen andre år, sier 
Solveig Rørtveit, lærer ved Time 
vgs. Hun understreker viktighe-
ten av solidaritetsarbeid i sko-
len.

rekker langt
Elevene fikk besøk av hjernen 
bak organisasjonen da pengene 
ble overrekt sist torsdag.

– Disse pengene rekker så 
utrolig langt og det gir meg mot-
ivasjon til å fortsette med det jeg 
gjør. Pengene vil blant annet bli 
brukt på utdanning og opera-
sjoner, sier Ida Jaarvik Hetland. 
Hun reiste til Guatemala for 
første gang i 2007 og har siden 
besøkt landet syv ganger for å 
hjelpe underernærte barn. 

I Guatemala er det vanlig 
at kvinner får 6-7 barn. Guate-
mala er landet i Latin-Amerika 
med flest kronisk underernærte 
barn, opplyser Hetland på nettsi-
den.

Fra Time 
til Guate-
mala
elever ved Time Vidergåande har sam-
let inn 12.699 kroner til Idas Hjelpe-
fond, en lokal organisasjon som støtter 
underernærte barn i guatemala.

ARBEID: Alexsander Reiestad (i midten) og Jone Andre Lekve Stangeland (t.h.) var med å samle inn penger til 
Idas Hjelpefond ved arbeid i praksisplass. Ida Jaarvik Hetland (t.v.) besøkte Time VGS for å ta i mot støtten.


