
www.fr-ray.org/donate

Enden på en æra. 
Den sidste torsdag i Juni måned, var dagen hvor de studeren-
de i Thailand fremviser Wai Khru, som et symbol på respekt, 
for deres lærere. Vi sagde farvel til inspektøren, for Pattaya 
School for the Blind, der har besluttet at gå på pension. 

Aurora Lee har været blind siden fødslen, og efter at have 
mødt Father Ray i starten af 1980’erne, besluttede de sam-
men, at åbne en skole for blinde og svagtseende børn. 
Siden første gang dørene blev åbnet, har mere end 400 stude-
rende fået en uddannelse. 

På denne specielle dag vendte mange tidligere studerende 
tilbage til skolen, for at vise deres respekt til Khun Aurora, 
inklusive en ung mand, ved navn Bear. 

Jeg mødte for første gang Bear i 2001, da han var 18 år gam-
mel, og samtidig med at han stadig boede på skolen, gik han 
også på en af regeringens skoler, ikke langt derfra. 

Hver morgen skulle Bear gå to kilometer til skolen, sidde i 
klassen sammen med hans seende klassekammerater. Her op-
nåede han ofte nogle af de bedste resultater i prøver og eksa-
miner, samtidig med at han var den første blinde studerende, 
der havde været elev på denne specifikke regerings skole. 

Med Khun Auroras opmuntring valgte han at søge ind på, og 
blev optaget til at studere hos The Faculty of Law hos Tham-
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masart University. Et af de bedste universiteter i riget. 
Han dimitterede fra universitetet og er nu ansat, som general-
sekretær hos Blind Association of Thailand. 

Da jeg så ham ved ceremonien for et par uger siden, hørte han 
og anerkendte min stemme selv før jeg nåede hen til ham. ” 
Oh Mr. Teabag, hvor er det skønt at se dig igen ”. Mr. Teabag 
var kælenavnet som han havde givet mig, fordi han troede at 
os ” britere ” ikke lavede andet hele dagen, end at drikke the. 

Bear er næsten som en kendis på skolen, for alt det han har 
opnået, og i stedet for at haste tilbage til hans job efter ce-
remonien, valgte han at blive tilbage for at tale med alle de 
studerende, der havde ventet på ham. 

I løbet af Wai Khru ceremonien præsenterede de studerende 
deres blomster dekorationer, for deres lærere. Børnene i år, 
kan være stolte af dem selv, for disse flotte arrangementer. 

Mange af de studerende havde 
plantet og passet blomsterne selv. 
Nu kan det være at du undrer dig 
over, hvordan en blind person 
kan passe blomster, men selvom 
de ikke har været i stand til at se 
blomsterne gro, kan de mærke 
dem gro og de kan dufte dem. 

Det tager dem en god portion tid 
at designe deres blomster, men de 
ender altid ud med at være smuk-
ke. 

Khun Aurora er som nævnt tid-
ligere gået på pension, men dette 
betyder ikke, at hun ikke stadig vil 
være tæt på. Vi har bygget en lille 
hytte, på samme grund som skolen 
ligger på, hvor hun kan blive til-
kaldt, for at give gode råd hvornår 
der end må være brug for det. 
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Vi er nu de officielle supportere for Pattaya City FC, 
også kendt som ” The Sharks ”. De er ikke Pattaya’s mest 
kendte eller bedste fodboldhold, og de er på nuværen-
de tidspunkt nederst i divisionen. Men, de har de bedste 
supportere i hele landet. 

Vi blev kontaktet af ejeren af holdet, der havde bestemt 
at alle donationerne de fik, ved alle hjemmekampene, 
skulle doneres til os. Med et tilbud som dette, kunne vi 
på ingen måder sige nej til, at støtte hans hold. Ved hver 
hjemmekamp, tager alle beboere hos Children’s Home 
og Children’s Village til deres hjemmebane, hvor de bli-
ver mødt af alle de studerende, fra vores School for the 
Blind og Vocational School. 

Trommer i alle størrelser, bliver trommet på af de blin-
de elever, og alle eleverne har lært sange som de synger 
sammen, for at give vores hold, den bedst tænkelige sup-
port. 

En lørdag eftermiddag, ankom vi alle til banen, hvor vi 
ventede på kampstart. Vores yngste fra the School for the 
Blind, var alle i position på tribunerne, ligesom børnene 
fra Children’s Home og Village. De studerende i rulle-
stole var alle klar på sidelinjen, imens vi alle kiggede op 
mod himlen, da den ændrede sig fra lys blå, til mørke 
skyer i løbet af få minutter. 

Det var kun få minutter siden, at lyden af fløjten der star-
tede kampen havde lydt, da regnen startede. Det var ikke 
kun en let byge, men en tung monsun regn der væltede 
ned over os. Vi lød alle mod læ, på nær de blinde elever. 
De havde så meget morskab med at heppe på holdet, at 
de ikke ville flytte sig, og de valgte derfor at blive stå-
ende på tribunerne. Her lyttede de på deres lærer, der 
fungerede som kommentator på kampen, alt imens de 
var gennemblødte. De var ikke kun en smule våde, men 
gennemblødte, og på trods af dette var der ingen form for 
overtalelse, der kunne få dem til at søge ly for regnen.
Det er hold loyalitet, der vil noget! 

Kom så, i hajer! 

Jeg kan næsten ikke forstå, at det allerede er 13 år siden, at 
Father Ray døde. Jeg kan stadig huske det, som var det i går. 
August måned her i Pattya, er blevet kendt for at være Father 
Ray måned. 

Vi har omkring 850 mennesker der bor hos os i dette øjeblik, 
og jeg vil gætte på at kun en håndfuld af disse børn og elever, 
der bor her i dag, kan huske Father Ray. 
Mange af mine kollegaer arbejdede her ikke i 2003, men alle 
der er her nu, studerende, arbejdere, småbørn og børn i skole-
alderen, ved hvem han er. 

En tidlig morgen ankom ni munke, fra et lokalt buddhistisk 
tempel, for at modtage en almisse af de studerende. Da de gik 
forbi, blev de tilbudt mad, af de studerende og børnene; mun-
ke har ikke tilladelse til at eje noget som helst, eller have pen-
ge på sig, så de er afhængige af generøsitet af troende, til at 
tilbyde dem mad. Ved at donere mad, troede vores studerende 
på, at de gjorde en fortjeneste for Father Ray, i deres næste liv. 

Ved den årlige mindesmærke ceremoni, ved den nærliggende 
St. Nikolas kirke, Father 
Ray’s gamle sogn, blev 
mange mennesker nød til 
at sidde udenfor, da der 
var for mange fremmødte 
til at alle kunne være i kir-
ken. I slutningen af cere-
monien, paraderede folk 
forbi Father Ray’s grav. 
Jeg kiggede på, imens de 
blinde blev ledt forbi, rul-
lestolene kæmpede deres 
kamp langs den mudrede 
vej og de små blev båret 
af voksne. En lille dreng 
på blot 9 år ankom, med 
en pose tørrede nudler under hans arm, og en rød rose som 
han lagde på graven, hvorefter han afsluttende sagde ” Thank 
you Father Ray ”. 

Tretten år. 
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Special Needs Center, hvor en 
stor gruppe af mødre var mødt 
op. De havde alle modtaget en 
gave fra deres børn. Ikke blot en 
gave, men deres søn eller datter 
knælede, og knælede så lavt at 
deres hoveder rørte gulvet, som 
et tegn på respekt. 

En af vores ældre teenagedrenge, 
tror muligvis at han er en ” stærk 
” ung mand, og havde rejst ver-
denen rundt for at repræsentere Thailand, ved de Paraolym-
piske lege. Men knælende foran hans mor, var der intet der 
kunne stoppe tårerne. 

Flere tårer er jeg bange for, og det var før jeg overhovedet 
havde nået at ankomme, hos Father Ray Daycare Center! 
Med mange mødre der var nødsaget til at arbejde denne dag, 
var der mange af børnene der var ” moderløse ” da cere-
monien startede. Men heldigvis var der nok børnepassere og 
nogle af de andre børns mødre, 
der sørgede for at intet barn, var 
overladt til sig selv. 

På den aktuelle dag, mors dag, 
var jeg hos Children’s Home 
tidligt om aftenen, for at tilslutte 
mig børnene, så vi kunne vise vo-
res respekt for Dronningen. 

Kort før kl. 19.00 om aftenen, var 
fjernsynet tændt og alle kanalerne 
viste det samme. Et live-link til 
Bangkok, hvor medlemmer af regeringen stod foran et stort 
portræt, af hendes kongelige majestæt. 

Imens premiere ministeren knælede foran portrættet og 
tændte et lys, tændte Father Peter også et lys ved Children’s 
Home, hvilket han derefter brugte til at tænde de lys, som 
børnene stod med i hænderne. 
Dronningens nationalsang blev 
derefter sunget. Ikke blot af bør-
nene hos Children’s Home, men 
af hele nationen. Mere end 65 
millioner mennesker, tændte et 
lys og sang. I hjem, butikker, by-
torvene, i store byer, små lands-
byer, på strande, siddende i trafik-
ken, hvor end de var, sang de. 

Vores børn synger godt, men der 
var få gisps af smerte fra drenge-
ne bagerst, fordi de brændte hinanden. Men selvfølgelig kun 
for sjov!

En af de mest rørende og emotionelle dage på året, her hos 
Father Ray Foundation er den 12 August. Den 12. er dagen 
hvor nationen hylder Dronningens fødselsdag, samtidig med 
at det også er mors dag. 

Denne dag er også en national helligdag, så vores skoler er 
lukkede, hvilket gør at vi fejrer mors dag, den 11. August i 
stedet. Mange af de blinde elever rejser hjem, for at være 
sammen med deres familier. Derfor var det de studerende 
hos Vocational School, der startede den første af fire ceremo-
nier jeg har deltaget i. Jeg må tilstå at et par tårer blev fældet. 
Faktisk, var der mange tårer der faldt den dag. 

Efter den sædvanlige morgen samling, hvor Thai flaget bli-
ver rejst og nationalsangen bliver sunget, var det søster Pavi-
nee, der åbnede ceremonien ved at vise sin respekt, foran et 
stort portræt af Dronningen. 

En af de studerende, vinderen af en essay konkurrence, blev 
kaldt op for at læse hendes essay højt, og tårerne løb efter 
blot et par få linjer. 

Emnet er altid ” min mor ”. I og med at størstedelen af vo-
res studerende er langt væk hjemmefra, savner de alle deres 
mor. Mens nogle af de studerendes mødre, ikke længere er 
i blandt os. Denne dag er en dag, der bringer både glade og 
sørgelige minder. 

Efter jeg havde tørret mine øjne, gik turen over mod The 

Mors dag. 
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Jeg har for nyligt modtaget en del 
beskeder grundet forvirring, bekym-
ring og støtte efter en artikel, der var 
i vores nyhedsbrev i Juni måned. Ny-
hedsbrevet er skrevet af mig, Derek 
Franklin, og imens jeg skriver ny-
hedsbrevet benytter jeg ordet ” jeg 
” ofte. Der var også en artikel i det 
sidste nyhedsbrev, angående Broder 
Dennis’ helbred. Han skrev denne 
opdatering hvori han også brugte 
ordet ” jeg ”, hvilket resulterede i at 
folk troede at det var mig, der var på 
hospitalet for at modtage kemoterapi. 
Tak for alle jeres beskeder, men jeg 
er ved godt helbred, og heldigvis er 
dette også gældende for Broder Den-
nis. 
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Min helt. 

Undskyld for forvir-
ringen. 

Jeg har en ny helt, mange af os i Pat-
taya, har faktisk fået en ny helt. Hun er 
en ung kvinde, 17 år gammel og hun 
er studerende hos Vocational School 
for People with Disabilities. Hun li-
der af cerebral palsy, hvilket betyder 
at hun ikke altid har kontrol over sine 
bevægelser, og hun deltog for nyligt 
i vores årlige sports konkurrence på 
skolen. 

Hun var på blåt hold, og vi kiggede 
alle på, imens hun stod ved siden af 
hendes konkurrenter fra det gule, røde 
og grønne hold. Her ventede de alle 
på at hører lyden af fløjten, der skulle 
sætte gang i 100 meter sprint. 

Personen der skulle fløjte løbet i gang, 
sikrede sig at alle fire piger var para-
te, så blev der sagt ” klar, parat, start ” 
og de fire piger, begyndte alle at løbe 
imod målstregen. 

Men blot efter et par få skridt, væltede 
denne unge pige, og hun ramte jorden 
hårdt, på trods af dette, rejste hun sig 
op og løb videre. 

Hun faldt anden gang, hvor hun faldt 
med hovedet først og folk kom løben-
de for at hjælpe hende. Men hun ville 
ikke have nogens hjælp, hun ville op 
og stå igen på egen hånd og afslutte lø-
bet. Hun ville rejse sig op, løbe videre 
og få det enkelte point hun ville få, for 
at nå over målstregen som den sidste. 

Da hun endelig var kommet op og stå 
og havde fået børstet støv af sig, hav-
de de 3 konkurrenter allerede passeret 
målstregen. Sværhedsgraden af hen-
des lidelse betyder, at hun ikke kan 
løbe hurtigt, men det betød ikke no-
get hvor hurtigt hun kunne løbe. Det 
eneste der betød noget for denne unge 
kvinde, var at hun kom over målstre-
gen og fik et point til hendes hold. 

Jeg husker at jeg så de Olympiske lege 
fra London i 2012 og igen fra Rio i år, 
hvor en lignende hændelse skete. En 
af løberne var meget langsommere 
end de andre, men hele stadion juble-
de, og jublen blev kun højere jo tætte-
re han kom på målstregen. 

Her i Pattaya havde denne unge kvin-
de ikke kun hendes egne holdkamme-
rater der jublede, men alle deltagerne 
på det grønne, røde og gule hold, og 
alle lærerne samt de frivillige jublede. 
De jublede alle, som havde hun vun-
det guld og sat en ny verdens rekord, 
ved de Olympiske lege. Så hurtigt som 
hun krydsede målstregen, lige så hur-
tigt blev hun fulgt hen til sygeplejer-
skens kontor, hvor hun fik renset alle 
sine sår og fik bandage på. 

Dette er blot et eksempel på, at du ikke 
altid behøver at være den bedste til al-
ting, for at være en helt og en inspira-
tion for andre.

Såvel som en Facebook side, har vi nu også tilsluttet os In-
stagram. Hver dag ligger vi nye billeder op, ikke kun af vores 
børn og studerende, men også billeder af kultur, mad og livet 
her i Thailand. Vær så søde at følge os på, fr.rayfoundation 
og synes godt om vores Facebook side, hvis du ikke allerede 
har gjort dette. Tak! 

I mange områder af Thailand, har 
de kæmpet med tørke og mangel på 
vand, hvilket har resulteret i en ringe 
høst af ris. Dette betyder at der har 
været en mangel på produktionen og 
høsten af ris. Med manglen på ris, er 
priserne på risen steget og det ris der 
er til rådighed, er ikke af samme kva-
litet som førhen. 
Vores bøn til jer i denne måned er 
hjælp til, at købe nok ris til at brødfø-
de vores børn og studerende. En stor 
sæk ris koster 328-, danske kroner. 
Tak. 

Ris. 


