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Vaisakhi 2011
Mandag: Hovedrengjøring Gurdwara
Sahib, oppmøte kl. 12
Tirsdag: Akhand Path (start)
Onsdag: Nishan Sahib bytte, kl. 12. Den
Internasjonale Turbandagen.
Torsdag: Akhand Path (avsluttes) kl 10.30,
Kirtan Darbar fra kl. 12 og Amrit Sanchar
(innvielses-seremoni) kl. 15.
Fredag: Rehras Sahib kl. 18 etterfulgt av
Kirtan Darbar. Avslutning kl. 20.
Lørdag: Tog i byen (busser kjører kl. 11 fra
Gurdwaraen), Den Norske Turbandagen
på Universitetsplassen, innsamlingsaksjon
Søndag: Kirtan Darbar kl. 12 (2 jathaer)
www.ungesikher.no

I forbindelse med årets Vaisakhi har
Gurdwaraen iverksatt en rekke
initiativ hele uke 15 (Mandag 11
april – Søndag 17 april). Man håper
at flest mulig benytter denne uken
maksimalt og gjør feiringen enda
mer spesiell.
Den Internasjonale Turbandagen
13. April: På denne dagen
oppfordres alle sikher til å bære
turban på jobb, skoler eller andre
sysler. Dette er en ypperlig mulighet
til å synliggjøre sikher og fremheve
sikhismens fantastiske filosofi – og
turbanens sterke symbolske verdi.
Den Norske Turbandagen 16. April:
Som i fjor inviteres hele Norge til
Den Norske Turbandagen i et eget
telt på Universitetsplassen. I teltet
gis alle mulighet til å få sin egen
turban. I fjor fikk over 150
nordmenn turban. I år, med enda
større innsats håper vi på å gi bort
enda flere turbaner!

Hensikt med turbandag: Målet med
Turbandagen er å ta tilbake
definisjonsmakten, og relansere
turban som et symbol for solidaritet,
likestilling og religionsfrihet. De siste
årene har vært preget av en rekke
fordommer i den offentlige
debatten, og ikke minst har det vært
en tendens til økt polarisering i
befolkningen. Med Turbandagen
ønsker vi å ufarliggjøre turban, og
slik bidra til å minke folks
fordommer.
Tog i byen 16. April: For veldig
mange er toget opp Karl Johans gate
på lørdagen ukens høydepunkt. I år
vil et Gatka-lag lede an mens de
beveger seg oppover gaten og viser
Gatkaens kunstneriske kraft. På
Universitetsplassen blir det lagt opp
til flere aktiviteter.
Innsamlingsaksjon: Alle midler som
blir samlet inn i år skal danne

grunnlaget for en lengre
fadderbarnordning i regi av Unge
Sikher. På den måten ønsker vi å
etablere spesifikke fadder-relasjoner
til fattige barn i India. Hele
prosjektet vil gå gjennom Plan
Norge.
Vi trenger turbaner til turbandagen:
Dersom du har du turbaner til overs
setter vi pris på om du leverer det til
oss i Gurdwaraen innen 13.april.

HUSK! TANKEN
BAK Å TA FEIRINGEN
PÅ EN SENTRAL
PLASS ER Å VISE
OSS/ SIKHER FREM.
DA ER DET
HENSIKTMESSIG AT
VI OPPFØRER OSS
OG SETTER OSS
SELV I ANDRE
REKKE!

