
En dag med Lila
- verdens viktigste venn



Velkommen til vår lille 
landsby Amnura, i Rajshahi.  

Vi bor i et land som heter 
Bangladesh.

Her bor det mange 
mennesker. Det finnes blant 
annet skole, apotek, 
legesenter og kirke. 

Det er et navn på byen vi også 
bor i. Kanskje det er noen 
som vet hva byen vår heter? 

Og hva landet vårt heter?

Å lese Å samtale om





Hei! 

Jeg heter Lila.  

Jeg er 9 år gammel og bor her 
i Rajshahi sammen med 
mamma, mine tre søstre og 
fire storebrødre. 

Lila er nest yngst i familien. 
Har noen av dere også søstre 
og brødre? 

Nomoskar (med lang A) betyr 
hei (og ha det) på bangla. Når 
du sier dette må du putte 
håndflatene dine sammen 
foran brystet ditt.

Å lese Å samtale om





Her er huset vårt.  

I huset er det to soverom og et 
åpent rom hvor vi blant annet 
lager mat. Hele huset er bygget 
av leire. Det er pappa og 
storebrødrene mine som har 
bygget huset.  

Har du lyst til å være med inn 
en tur?

Huset har en dør, slik at dyr 
ikke så lett skal komme inn.  

Kanskje er det noen av dere 
som har dyr hjemme? 

Å lese Å samtale om





I midten av huset vårt er det et 
stort, åpent rom som det ikke er 
tak over. Her lager vi mat, og 
mamma pleier å sitte her når hun 
syr eller reparerer forskjellige 
ting. I dag tørker vi bønner som vi 
skal ha til middag senere i uka.

De spiser mye bønner i 
Bangladesh. Har du smakt 
bønner? 

Bønner heter «dahl» på 
Bangla.

Å lese Å samtale om





Her er soverommet mitt. 
Her sover jeg om natta 
sammen med to av søstrene 
mine, på denne fine 
madrassen.

Madrassen de sover på er flettet av strå. De 
legger madrassen ut på gulvet når de skal 
sove. På madrassen er det plass til tre 
stykker. De sover tett inntil hverandre for å 
holde varmen.  

Når det er natt, hvor sover dere hjemme i 
huset deres? Kanskje dere synger eller leser 
når dere skal legge dere?  

I barnehagen går det også an å sove, da sover 
dere i vogn eller på madrass/seng.

Å lese Å samtale om





Dette er kjøkkenet vårt. Nå 
lukter det bål, fordi mamma 
har begynt å koke suppe 
som vi skal ha til middag. 
Ovnen vår er laget av leire. 
Vi bruker strå og tørket 
kubæsj til brensel. Det er 
varmt å sitte og lage mat 
ved bålet.

Av og til lager vi bål når vi skal lage mat på 
tur med barnehagen. Er det noen som husker 
hva vi pleier å grille på bålet? Hva bruker vi 
til brensel? 

Hvordan får dere varmet middagen på 
kjøkkenet hjemme hos deg? 

De bruker som regel mye krydder når de lager 
mat. Karri, kardemomme og kanel er mye 
brukt. Har du luktet hvor godt disse 
krydderne lukter? Kanskje dere kan lukte på 
disse i barnehagen?

Å lese Å samtale om





I dag har jeg vært ute med 
søsknene mine og funnet 
kubæsj. For at vi skal kunne 
bruke kumøkka som ved, må vi 
henge den opp til tørk. I dag 
har jeg hengt den opp på treet 
vårt utenfor huset. Nå har vi 
nok brensel til bålet på 
kjøkkenet i morgen også.

Hva bruker dere til brensel 
når dere skal lage bål eller 
skal fyre i peisen hjemme i 
stua? 

Å lese Å samtale om





Kua til naboen 
vår har sørget 
for masse 
brensel i dag. I 
tillegg har den 
sørget for 
masse deilig 
melk til hele 
familien sin.

Har du sett ei hvit 
ku før? Hvilken 
farge er det på 
kuene vi har i 
Norge? 

Vet du hvordan de 
får ut melka fra 
kua?

Å lese
Å 

samtale om

Det er ikke så 
lenge siden det 
regnet her. 
Derfor er veien 
blitt litt dårlig. 

Nå er det 
vanskelig å kjøre 
her.

Hvordan er veiene 
der du bor? 

Å lese
Å 

samtale om





Vi har fått to geitekillinger og to 
høner. Jeg er veldig glad i geitene 
mine. De lager god melk til oss 
som vi kan drikke. Jeg er også glad 
i hønene våre. De gir oss egg som 
vi kan spise hver dag. Jeg håper 
snart de får unger, slik at vi får 
flere dyr som kan gi oss mat. 
Kanskje kan vi selge litt av maten 
da, slik at vi får penger til å kjøpe 
andre ting vi trenger.

Har du smakt på geitemelk? 
Hvilket dyr kommer melka vi 
pleier å drikke fra? 

Vet du om en matrett vi kan 
lage av blant annet egg og 
melk?

Å lese Å samtale om





Nå har mamma gått ned til 
vannet for å vaske klærne 
våre. Mamma gnir og slår 
klærne mot steinen for at 
de skal bli rene.

Kanskje du har sett når de 
voksne vasker klærne dine 
hjemme hos deg? 

Hvordan får dere de skitne 
klærne rene igjen? 

Å lese Å samtale om





Etterpå hjelper jeg mamma 
med å henge opp klærne til 
tørk. Det er godt og varmt 
ute. Så det tar ikke lang tid 
før de er tørre.

Hvordan tørker dere klærne 
når de er nyvasket?

Å lese Å samtale om





Utenfor huset vårt har vi en 
flott do. Vi sitter på huk, 
med en fot på hver side av 
hullet når vi går på do. Vi 
har vann i mugga, og i 
bøttene, som vi kan skylle 
ned med. 

I Norge er det mange som har 
utedo på hytta si.  

Kanskje har du prøvd å sitte 
på huk når du må på do, når 
vi er på tur med barnehagen? 

Hvordan skyller vi ned i doen i 
barnehagen?

Å lese Å samtale om





Vi har en liten butikk i 
nærheten hvor jeg bor. 
Her kan vi blant annet 
kjøpe chips, godteri, 
tannbørste og tannkrem. 
Butikken står på høye 
bein, slik at det ikke skal 
komme vann inn i den når 
det blir flom.  

Jeg har lært meg å telle 
hvor mange taka jeg må 
betale.

Liker du å være med å 
handle på butikken? De 
betaler med taka i 
Bangladesh. (1 taka er 9 
øre)

Å lese Å samtale om
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doi dosh
shat nâjdin

char atsjo
pat

Hver sommer regner det 
så mye i Rajshahi at det 
er lurt å bygge ting litt 
høyt over bakken. Da 
ligger store områder 
under vann og veiene 
som er laget av sand/
leire blir ødelagte. 

Å lese





Utenfor huset vårt har vi en 
liten åker til å dyrke ris. 
Risen trenger mye vann for 
å vokse, så åkeren ser 
nesten ut som ei myr. Vi 
spiser ris til nesten alle 
måltider.

Har du spist ris noen gang? 
Hva slags mat kan vi lage med 
ris? Hvordan tror du det er å 
spise ris til alle måltider?

Å lese Å samtale om





Det er sukkerrør som vi har 
samlet. Inne i disse er det 
masse deilig hvitt, søtt 
sukker.

Kan du gjette hva dette er?

Å leseÅ samtale om





Her hvor jeg bor er vi heldige å 
ha skole. Her går jeg sammen 
med vennene mine. Det er 
veldig mange barn i landet vårt 
som ikke har anledning til å gå 
på skole. Det er dumt fordi da 
kan de ikke lære å lese.  

Det er veldig mange voksne 
også i landet vårt som ikke kan 
lese. 

På skolen lærer vi å snakke 
engelsk.

Har du venner i barnehagen/
på skolen? 

Kan du noen ord på engelsk? 

Har du lyst til å lære noen ord 
på bangla? 

Na (med lang A) betyr nei, Ha 
(med lang A) betyr ja, Apnar 
nam ki (med lange A’er) betyr 
hva heter du?

Å lese Å samtale om





I dag har vi besøk av noen 
av vennene våre fra 
Kristiansand. I friminuttet 
spiller vi frisbee sammen 
med Erik og Ingvild.  De går 
på en skole i Kristiansand 
som heter Ve skole. Det er 
gøy å leke sammen ute. 

Hva liker du å leke ute med 
vennene dine?

Å lese Å samtale om





Vi liker å kle oss i fargerike klær.  

Damene og de eldste jentene kler seg ofte i sari. 
Det er et langt stoffstykke (5 til 7 meter) som vi 
første tar rundt livet som et skjørt, så legger vi 
det til slutt over skulderen. Vi bruker en topp 
inni. Mamma har på seg sin sari i dag. Er hun ikke 
fin? 

Menn kler seg ofte i longi. Det er et langt 
tøystykke som de knytter rundt livet og drar det 
opp i skrittet så det nesten blir som ei bukse. 

Å lese





I Bangladesh bor det veldig 
mange mennesker. Mange 
flere enn i Norge.

I Bangladesh bor det over 148 
millioner mennesker. Bangladesh er et 
av verdens fattigste land og tettest 
befolket. I Norge er vi bare rett over       
5 millioner mennesker, og vi trenger 
ikke bo så tett. Vi er et av verdens 
rikeste land.     

Det hadde vært fint om vi hadde 
vært flinkere til å dele!

Å lese Å samtale om





I dag har en av våre venner fra 
Kristiansand besøkt mange av 
oss som bor her i Rajshahi. Han 
heter Mister Mango. Hvis du 
treffer han kan du spørre han 
om hvordan det er å leve her 
og hvordan vi ble venner.

Å lese





For det meste pleier vi å gå når 
vi skal ulike steder, men vi har 
også en sykkel som vi bruker 
når vi skal lengre av sted.  

Mange i Bangladesh kjører 
rickshaw. De går på strøm og 
lager lite lyd. Det er egne 
sjåfører som kjører de.

I Norge er det sjåfører som 
kjører taxi som vi kan bruke 
om vi trenger det. Har du 
kjørt taxi?

Å lese Å samtale om





Etter en lang dag ute i varmen er det 
godt å få vasket seg litt. Vi vasker oss i 
vannet utenfor huset vårt. Snart blir det 
veldig mørkt. Da det er ikke så mye å 
gjøre hverken ute eller inne.  

Takk for at du ville være med å se litt 
hvordan vi lever her i Rajshahi. 

Din by Kristiansand er vennskapsby med 
vår by Rajshahi.  

Vil du også bli vår venn?

Nå har du sett litt hvordan 
det er i Rajshahi. Hva er likt 
og hva er forskjellig? Du har 
kanskje en dusj eller et 
badekar som du vasker deg i. 

Å lese Å samtale om
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«En dag med Lila» er ment å skape et engasjement 
rundt verdien av å gjøre noe for andre.
Venner deler!


