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ÅRSMELDING FOR 2015          
                                                                                                                              
Forening  
Jordbruksskolenes venner er en forening av mennesker over hele landet som kjenner 
jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana, gjennom arbeid og besøk på skolene eller ved 
kontakt på andre måter. Mange private givere, menigheter og andre støtter arbeidet som faste 
givere eller med engangsgaver. Tomb videregående skole har gjennom Operasjon Dagsverk 
og Vårløpet bidratt med støtte til de to jordbruksskolene dette året. Penger fra et fond som 
Oddbjørg og Ola Foss opprettet i forbindelse med 50 års jubilieet på Tombontsoa, er brukt på 
de to skolene i samsvar med retningslinjene for fondet. Enkeltpersoner og bedrifter på Jæren 
har også i år gitt reservedeler til traktorer og annet, samt koblinger til det nye vannanlegget på 
Tombontsoa.  
 
Styret 
Disse har vært med i styret for Jordbruksskolenes Venner (JV) dette året:  
 

 

 
 
Fh. Ole Moi, leder 
Kolbjørn Lerstøl, styremedlem 
Rolf Moi, styremedlem 
Kjell Dale, kasserer 
Arne Dragsund, sekretær 

 
Styret har hatt 6 møter og behandlet 61 saker i 2015. 
 
Tombontsoa jordbruksskole 
 

       
           Rektor Dr. Rasoloson Lala                           Elevene i det 50.kullet på Tombontsoa 
                                                                                        under skolens jubileum i juli -15   
 
Ved årsskiftet 2015-16 var det 301 elever og studenter på Tombontsoa, 90 i Lycee Agricole, 
37 i det ettårige kurset, og 174 i det 3 årige høgskoletilbudet. 
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Følgende er gjort i løpet av dette året med støtte fra jordbruksskolenes venner: 

• Folk fra styret har ved besøk på skolen hatt samtaler med rektor og lærere og andre 
tilsatte om drifta av skolen, verkstedet og fjøset, flere ganger dette året. 

• Det er kjøpt ny traktor til gårdsbruket. 
• Hele det store fjøset er restaurert med blant annet reparasjon og maling av vegger og 

innredning, samt skifte av plater på en stor del av taket. Dette var JV sin 
jubileumsgave i forbindelse med skolens 50 års jubileum i juli-15. 

• En dugnadsgjeng på 7 fra Rogaland, bestående av Ole Moi, Kolbjørn Lerstøl, Rolf 
Moi, Rune Moi, Bjarne Skrettingland, Sven Auestad og Sondre Varhaug, reiste i 
begynnelsen av november til Tombontsoa og Fihaonana. De forsterket taket på det 
store grisehuset og la ny vannledning til boligene og skolen, samt gårdsbruket. I alt ble 
det lagt ned 2,5 km med nye plastledninger på hele skoleområdet, et stort arbeid utført 
av denne dugnadsgjengen og de gassiske medarbeiderne som var med på gravinga av 
grøftene. I tillegg ble det bygget en ny vaskeplass for traktorer og redskaper like inntil 
verkstedet. 

        

 
         Graving av grøfter på hele skoleområdet             Dugnadsgjengen fra Rogaland i nov.15 
 
50 års-jubileum  
I tiden 10.-12.juli avviklet skolen 50 års jubileet. Myndigheter sentralt og lokalt var godt 
representerte. Fra Norge var det også en del gjester. Fra Tomb videregående skole deltok 
rektor Astrid Langmoen Olsen og Bernt Olsen. Rektor på Tomb overrakte gave fra 
vennskapsskolen Tomb videregående skole. Samarbeidet har vart gjennom mange år, både 
med elevbesøk og økonomisk støtte til mange prosjekter de senere år. Vangy 
Razafimandimby og sønnen representerte familien til tidligere rektor Razafimandimby, Arild 
Bakke deltok på vegne av NMS og Arne Dragsund representerte JV og tidligere misjonærer 
som har arbeidet på Tombontsoa. Thor Isak, Klarfrid og Thor Ringsbu, Grethe Mahlum og 
Rune Mahlum var også til stede, og Margrethe Korvald og Ingeborg og Sverre Barland. 
På jubileet orienterte synodepresident Rakotovao Joseph om at skolen ikke lenger skal ha det 
ettårige kurset som har vært det grunnleggende for skolen siden starten i 1965. Det er slutt på 
finansiering av selve skolen fra Norad og andre, slik at Tombontsoa nå skal i gang med Lycee 
Agricole i stedet. Dette er 3 årig, og elevene skal betale skolepenger. De kan også leie hybler i 
internatet.  
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          Elevene under flaggheising og nasjonalsang            Arne Dragsund overrakte gaver til rektor Rasoloson Lala 
 
Det ettårige kurset fremdeles med 
Det Norske Misjonsselskap (NMS) gikk inn med økonomisk støtte til Tombontsoa for å 
opprettholde det ettårige kurset fra slutten av 2015. 37 elever ble tatt inn i dette kurset.  
                                                           
Planer for samarbeidet i 2016 

• Oppfølging og opplæring i drift av gårdsbruket, verkstedet og oppfølging av bruken av 
okser som trekkraft på demonstrasjonsgården Fanentenana og skolen forøvrig. 

• Gjøre ferdig det store grisehuset med ny innredning i fødeavdelingen. Dette skal Tomb 
videregående skole være med på. 

• Reparere en av brønnene på skolen. Med det er det store arbeidet med 
vannledningsnettet avsluttet. 

• Bygge nye toaletter for elevene på skolen. 
• Være med i en vurdering av støtte til drift av skolen fra 2017 og 3 år framover.  

 
PolyConCrete Madagascar (PCCM) etablert på Tombontsoa 
Byggefirmaet PCCM er nå etablert som gassisk aksjeselskap. Firmaet Polybo i Sandnes har 
startet dette selskapet på Madagaskar, med åpning av fabrikken 7. oktober 2015. Firmaet leier 
deler av mølla på Tombontsoa for produksjon av bygningsblokker bestående av resirkulert 
isopor og sement. Leien gir inntekter til Tombontsoa, og samtidig skal skolens elever ha 
praksis i denne produksjonen, slik de har i de praktiske avdelingene i gårdsbruket.  PCCM har 
også fått lovnad på et areal på 10 da nord for mølla dersom det blir aktuelt å bygge ny fabrikk 
for produksjonen av betongblokker. 
 

 
              Bygningsblokker 60x30x20 cm                        Solofonomenjanahary Mignon, leder og  
                       Rakotoarivelo Rojovola, adm.leder 
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Fihaonana jordbruksskole 
 

                        
   Rektor Randrianarijao Hobiharisoa.                  Lærerstaben Fihaonana. Arne Dragsund                                                                                                          
  Biogass til elevkjøkkenet fungerer godt                                               fra JV på besøk 
 
Stans i all støtte til skoledriften 
All støtte til driften av jordbruksskolene ble stanset fra og med skoleåret 2015-16. Fihaonana 
hadde ikke mulighet for å starte opp med Lycee agricole slik Tombontsoa har gjort. Skolen 
ligger som kjent i et av de fattigste områdene på Madagaskar, og det er ikke betalingsevne hos 
folk til et slikt studietilbud. Skolen var i en meget vanskelig situasjon, og da de sendte søknad 
til mange potensielle givere for et nytt skoleår, bevilget styret i JV i sitt møte i september 
2015, penger til 6 måneder av det nye skoleåret, fra 1.oktober 2015. Dette reddet skolen 
økonomisk. Senere har NMS gått inn og gitt lovnad om støtte for resten av 2016. Den 
katolske presten i Vohipeno, som i mange år har hatt et godt samarbeid med Fihaonana og 
sendt elever til skolen, støttet også skolen økonomisk i en vanskelig tid.  
 
Nye elever 
På grunn av det som er sagt ovenfor om manglende støtte til skolen, var det usikkert om 
Fihaonana kunne rekruttere nye elever dette året. Det ble vedtatt å ha et redusert elevtall for å 
kunne holde skolen i gang. Det er tatt opp 35 elever til dette skoleåret som begynte noe senere 
enn normalt, nemlig 6.januar 2016.  
 
JV har støttet skolen på mange områder i 2015: 

• Under besøk på Fihaonana, har det alltid vært samtaler med rektor, lærere og andre 
tilsatte om drifta av skolen og gårdsbruket. 

• Dugnadsgjengen som hadde det store oppdraget på Tombontsoa  i november-15, var 
også en tur på Fihaonana for blant annet å reparere hydraulikken på traktoren.  

• Det er bygget ny bro over en elv, og det er laget terrasser på parsell 3. Nå står det 
svært lite igjen av det som kan dyrkes opp. JV har de siste årene betalt oppdyrkinga av 
jorda som lå ubrukt siden starten på skoledrifta i 1983. 

• Skolen har bygget et bolighus for de ansvarlige for kraftforproduksjonen med støtte 
fra JV. 
 

Nytt toalettanlegg på skolen 
Uten støtte fra JV eller andre har skolen bygget et stort toalettanlegg for jenter og gutter 
tilknyttet en biogasstank. Biogassen blir brukt til lys i internatbyggene. På grunn av 
tabuforestillinger og holdninger på østkysten, kan ikke gassen fra dette anlegget brukes til 
koking av mat. Men det er greit med lys. De andre 5 biogassanleggene rundt på skolen og hos 
de ansatte, fungerer godt til matlaging, også det store anlegget som produserer gass for 
elevkjøkkenet. 
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Solcellestrøm  
En privatperson i Norge har gitt penger til å legge inn solcellestrøm på hele skolen. Leveringa 
av utstyret fra Tyskland til det firmaet i hovedstaden som skal bygge dette, har blitt utsatt flere 
ganger. Det var også forsinkelse i forsendelsen. I begynnelsen av 2016 vil imidlertid bygginga 
av anlegget komme i gang. Det nye anlegget skal kobles til Jirama, det offentlige e-verket. 
Strømutgiftene på skolen er store, og disse vil bli redusert betraktelig med dette nye anlegget.  
 
Ny teknologi 
Fihaonana har vært flinke de senere år med å ta i bruk ny teknologi og løsninger med energi 
til koking og lys, og ikke minst oppsamling av all husdyrgjødsel og kompostering og 
produksjon av kompost. De bruker ikke kunstgjødsel, men greier seg med land, husdyrgjødsel 
og kompost, både i grønnsakdyrking og til de større kulturer som gras, maniokk og mais.  
 
 

 
  Temming av kjøreokser. Lærer Los t.h. Det nye toalettanlegget fungerer godt 
 
Planer for samarbeidet i 2016 

• Oppfølging og opplæring i drift av gårdsbruket og skolen, samt oppfølging av bruken 
av okser som trekkdyr i opplæringa av elevene og drifta i gårdsbruket. 

• Restaurering av de to grisehusene som skolen har søkt støtte til. 
• JV vil vurdere støtte til selve skoledriften etter at søknaden om videre drift fra 2017 og 

3 år framover, foreligger. 
 
Samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap (NMS) 
En ny samarbeidsavtale mellom JV og NMS ble undertegnet i begynnelsen av 2015. 
 
Hjemmesiden for JV 
Nyheter og andre ting fra skolene blir presentert regelmessig på hjemmesiden. Arne Dragsund 
holder denne siden ved like. Adressen er: www.jo-ve.no    
JV sendte i begynnelsen av 2015 brev til alle bondelag i Norge, med orientering om arbeidet 
på skolene og en oppfordring om å støtte det arbeidet som JV driver sammen med de to 
jordbruksskolene på Madagaskar. Det er også sendt ut brev til alle som støtter skolene 
økonomisk. 
 
Basar til inntekt for JV 
Det ble arrangert en basar på Finnøy 6. november 2015 til inntekt for JV og arbeidet på 
Madagaskar. Primus motor for basaren var Marit Meltveit Vignes. Kjell Dale og Arne 
Dragsund representerte JV. Det er meget gledelig at folk engasjerer seg slik som dette, og vil 
være med på dette samarbeidet med jordbruksskolene på Madagaskar. Takk til dere på 
Finnøy! 
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Takk for støtte til arbeidet! 
Takk for all støtte til arbeidet i Jordbruksskolenes Venner! Vi er glade for fortsatt støtte til 
viktige samarbeidsprosjekter på Tombontsoa og Fihaonana jordbruksskoler på Madagaskar i 
2016. Det ser ut til at JV må regne med å støtte selve driften av skolene de nærmeste årene, 
sammen med Det Norske Misjonsselskap.  Kontonummeret er 8220.0285030, merket 
prosjektnummer 723653. 
  
 
Sandnes, den 21. januar 2016 
 
Styret i Jordbruksskolenes Venner 
   
Ole Moi        Rolf Moi        Kjell Dale        Kolbjørn Lerstøl        Arne Dragsund 


