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FOLK
TIPS OSS!
sekretar@sb.no

Gratulanter, brudepar og fødsler legges 
inn på sb.no, også til papiravisen. 
Materiellet må legges inn senest kl 14 to 
dager før innrykk i avisene for tirsdag 
– lørdag. Til mandagsavisen er fristen 
torsdag kl 14. Bildet må være et portrett 
av god teknisk kvalitet.
NB! Fullt navn og adresse til den som 
gratuleres. Bilder bør stemme overens 
med alder. SB forbeholder seg retten til å 
endre manuskriptet. Prisen er 99 kroner.
●  Jubilanter som ønsker å reservere seg 
mot å få sitt navn i avisa, må henvende 
seg til SB senest to virkedager i forveien.

RETNINGSLINJER 
FOR MINNEORD
Minneord må skrives slik 
at de har allmenn 
interesse. Unngå dikt og 
du-form. Maks lengde 
1.700 tegn (inkl. mellom-
rom). Minneord må ha 
fullt navn på både avdøde 
og den som har skrevet 
det.

Dagens navn
GABRIEL LUGARDO  
GARCIA
Utvekslingsstudent som nylig kom til 
Sandefjord fra Mexico. 

Mexicaneren Gabriel  
Lugardo Garcia (17) har kun 
vært i Sandefjord i et par 
uker, men føler seg allerede 
hjemme i byen han skal bo  
i det neste året.
LINDA HANSEN
linda.hansen@sb.no
936 00 737

Etter en lang reise ankom han Norge og 
Sandefjord fredag 10. august. Her skal 
han være i nesten et år, som utveks-
lingsstudent ved Sandefjord videregå-
ende skole (SVGS). Han har et spennen-
de og lærerikt år foran seg, og gleder seg 
til alt som venter. Men han innrømmer 
at han er litt spent på hvordan den  
norske vinteren er.

– Det blir nok veldig kaldt! Men det blir 
moro å oppleve snø. Jeg har aldri sett 
snø før, så jeg gleder meg til å gjøre det. 
Og jeg har veldig lyst til å lære meg å stå 
på ski, snowboard og ishockeyskøyter, 
sier han på flytende engelsk.

Noe annet som er og blir nytt for ham, 
er språket. Han skal ha noe av undervis-
ningen ved SVGS på engelsk, men mes-
teparten vil bli på norsk. Så han må med 
andre ord lære seg norske ord og uttrykk 
i en fei. Det akter han også å gjøre.

– Målet mitt er å kunne føre en samta-
le på norsk om fire måneder. Det blir 
vanskelig, men jeg skal gjøre mitt beste 
for å klare det, sier han målbevisst.

Vil bli ingeniør
17-åringen bor hos familien Standal på 
Breidablikk mens han er i Norge.  
Sønnen i huset der, Erik, bor nå hos  
Gabriels familie i Mexico. Så de to har 
med andre ord byttet liv for en periode.

– Jeg følte meg som en del av min nye 
familie allerede etter første dag, sier 
han, og trekker på smilebåndet.

Gabriel røper at det er takket være en 
venninne i Mexico at han endte opp i 
nettopp Norge.

– En venninne av meg var utvekslings-
student i Nord-Norge i fjor. Hun skrøt 
veldig av landet og menneskene som 
bor her, og sa også at kulturen var veldig 
ulik vår. Det gjorde at jeg ble veldig  
nysgjerrig, og jeg begynte å utforske 
mulighetene for å komme hit, sier han.

Takket være ungdomsutvekslings-
programmet til Rotary og snille foreldre, 

gikk ferden til Norge. Nå skal han altså 
være her i nesten ett år, og han er også 
åpen for å komme tilbake senere.

– Planen min er å ta en ingeniørutdan-
nelse i Mexico, i likhet med min far. Der-
som dette året i Norge går bra, vurderer 
jeg å ta deler av utdanningen her.

Glad i idrett
Enn så lenge er det skolegang ved SVGS 
som gjelder for Gabriel, og han forteller 
at mottakelsen på skolen har vært god.

– Jeg har fått mye hjelp av de andre 
elevene. De er flinke til å inkludere meg.

Mexicaneren har planer om å være  
aktiv mens han er i Sandefjord. Men han 
har ikke bestemt seg helt for hva slags 
idrett han vil drive med.

– Tidligere drev jeg med svømming. 
Men etter ni år med svømmetreninger 
seks ganger i uka, ble jeg litt lei. Så da 
byttet jeg til basketball, og dette har jeg 
spilt de siste to årene. Kanskje jeg  
begynner med basketball her i Sande-
fjord, eller fotball eller svømming. Jeg er 
fortsatt litt usikker på hva jeg skal velge.

"
Målet mitt er å kunne 
føre en samtale på norsk 
om fire måneder.

Selv om han stortrives i Sandefjord, 
innrømmer han at han savner familie og 
venner i Mexico. I tillegg er savnet etter 

den mexicanske maten stort.
– Jeg liker norsk mat, men den er ikke 

som maten vi har i Mexico. Sterk mat 
med masse krydder er det jeg liker best, 
og akkurat dét savner jeg, humrer han.

GABRIEL LUGARDO GARCIA
 ■ 17 år.
 ■ Kommer fra Mazatlan i Mexico.
 ■ De neste 10-11 månedene skal han bo 
hos familien Standal på Breidablikk i 
Sandefjord.

 ■ Singel.
 ■ Har en søster.
 ■ Er utvekslingsstudent, og skal være 
elev ved Sandefjord videregående 
skole inneværende skoleår.

Fra Mexico til Sandefjord

NY I FJOR'N: Gabriel Lugardo Garcia (17) kom nylig til Sandefjord, som utvekslingsstudent fra Mexico. – Jeg trives godt i Sandefjord. 
Det er en fin by, og jeg har møtt mange hyggelige mennesker her, sier Gabriel. FOTO: LINDA HANSEN


