
 

 

Genstandsliste over ting og sager i kufferten 

 

 

 

 

Skoleuniform - dreng 

1 par blå shorts 

2 hvide T-shirts 

 

I Filippinerne bærer 

eleverne skoleuniform, 

når de er i skole. På 

den skole hvor Rio, 

Jessa Rey og Margielyn 

går, består uniformen 

af blå nederdel eller 

shorts og hvid skjorte 

eller T-shirt. Mange 

familier har ikke råd 

til at købe en uniform, 

og derfor arver mange 

af eleverne deres 

uniform fra søskende, 

fætre, kusiner eller 

anden familie.  

 

 

 

Skoleuniforme - pige 

 2 hvide skjorter 

 2 blå nederdele 

 

I Filippinerne bærer 

eleverne skoleuniform, 

når de er i skole. På den 

skole hvor Rio, Jessa-Rey 

og Margielyn går, består 

uniformen af blå nederdel 

eller shorts og hvid 

skjorte eller t-shirt. 

Mange familier har ikke 

råd til at købe en 

uniform, og derfor arver 

mange af eleverne deres 

uniform fra søskende, 

fætre, kusiner eller 

anden familie. Derfor er 

det ikke altid at 

størrelserne passer – læg 

mærke til den store 

sikkerhedsnål som 

Margielyn har brugt i sin 

nederdel. 



 

 

 

Flip flops 

 

I Filippinerne er 

vejret godt og der er 

varmt hele året rundt. 

Derfor er flip flops 

det mest almindelige 

fodtøj i 

lossepladsbyen. De 

bruges til de er helt 

udtrådte eller gået i 

stykker – både i 

skolen, i byen og på 

selve lossepladsen. 

 
 

Bordskånere 

 

Mange mennesker i 

Filippinerne er meget 

fattige, og er derfor 

tvunget til at være 

opfindsomme og genbruge 

deres ting. Bordskånerne 

som er lavet af gummi fra 

flip flops, er et eksempel 

på, at mange ting kan 

genbruges og blive til 

noget helt nyt. 

 

 

 

 

 

Olielampe 

 

Olielamper som denne her 

findes i mange hjem og er 

lige som bordskånerne et 

eksempel på genbrug – 

glasset er et gammel 

mayonnaiseglas fra Kraft. 



 

 

 

 

 

 

 

Service 

 

Sådan dækkes der typisk 

bord hos familierne fra 

lossepladsbyen. 

Tallerkenerne, koppen og 

skeen er af plastik eller 

tin, som ikke går så let i 

stykker. Læg mærke til, at 

der ikke er nogen kniv. I 

Filippinerne bruger man 

meget sjældent kniv, og 

hvis ikke skeen kan ”gøre 

arbejdet”, så bruges 

fingrene. Heller ikke på 

restauranter består 

bestikket automatisk af 

kniv, men man kan dog 

altid bede om én. 

 

 

 

Skolebøger 

 

Skolebøgerne er beregnet 

til en filippinsk 5. 

klasse og er på engelsk.  

 

Hvis I kigger i ”Pathways 

to good living” kan I se, 

at emnerne i denne bog 

handler om værdier - hvad 

der er rigtigt og forkert 

og hvordan man skal opføre 

sig i forskellige 

sammenhænge. Prøv at 

bladre bøgerne igennem. 

Læg mærke til, hvor mange 

opgaver der er, hvordan de 

er opstillet og manglen på 

farver.  Hvad du synes om 

bøgerne? 

 

Bøffelhorn og halskæder 

 

Dette horn er endnu et 

eksempel på, hvordan alle 

muligheder for at tjene 

penge udnyttes. Hornet er 

fra en vandbøffel og 

bliver til en fine 

halskæder ved at gennemgå 

en række behandlinger.  



 

 

 

 

Først skæres hornet ud i 

nogle små firkanter. 

Derefter bliver firkanter 

slæbet til små runde 

perler. Herefter blive de 

pudset og vasket rene, så 

de kan bruges som fine 

skinnende perler i en 

halskæde. 

 

 

 

 

 

The Philippine Star 

 

I Filippinerne udkommer 

aviser både på engelsk og 

på filippino og cebuano. 

”The Philippine Star” er 

en af landets største 

aviser og størstedelen af 

den er på engelsk. Der 

findes dog et lille 

tillæg, på filippino. 

Dette tillæg minder meget 

om de gratisaviser som vi 

ser herhjemme. Der er både 

nyheder, sport, sladder og 

ikke mindst reklamer. 

 

Philipino Star 

 

I Filippinerne udkommer 

aviser både på engelsk og på 

filippino og cebuano. ”The 

Philippine Star” er en af 

landets største aviser og 

størstedelen af den er på 

engelsk. Der findes dog et 

lille tillæg, på filippino. 

Dette tillæg minder meget om 

de gratisaviser som vi ser 

herhjemme. Der er både 

nyheder, sport, sladder og 

ikke mindst reklamer. 

 

 

 

 



 

 

Sun Star 

 

I Filippinerne udkommer 

aviser både på engelsk og på 

filippino og cebuano. ”The 

Philippine Star” er en af 

landets største aviser og 

størstedelen af den er på 

engelsk. Der findes dog et 

lille tillæg, på filippino. 

Dette tillæg minder meget om 

de gratisaviser som vi ser 

herhjemme. Der er både 

nyheder, sport, sladder og 

ikke mindst reklamer. 



 

 

 

Ordbog 

 

Engelsk – Cubuano ordbog. 

Cebuano er det  sprog man 

taler i området hvor Cebu 

ligger. 

 

 

 

 

 

Filippinernes nationalsang 

 

Nationalsangen i 

Filippinerne hedder Lupang 

Hinirang og er nr. 14 på 

CD’en 



 

 

 

 

 

Penge 

Møntfoden i Filippinerne 

hedder Pesos. 

1 pesos = 100 sentimo 

1 pesos = 8 dkr. 

 

 

Pengesedler (laminerede) 

 

100 (1 stk.) 

50  (1 stk.) 

20 (2 stk.) 

 

 

Mønter 

10 (2 stk.) 

5 (9 stk.) 

1 (6 stk.) 

25 sentimo (5 stk.) 

10 sentimo (7 stk.) 

5 sentimo (1 stk.) 

 

 

 

 

Helgenkalender 

 

Helgenkalenderen kan 

fortælle hvem ens 

skytsengel er fra den dag 

man bliver født. 

 

 

 

 

Flag 

 

Det Filippinske flag 

betyder meget for landets 

indbyggere og har stor 

symbolsk værdi. 

Filippinerne har tidligere 

gennem mange år været 

besat af andre lande og 



 

 
 

flaget er symbol på 

landets frihed og 

selvstændighed. For 

eksempel hænger flaget i 

stort set alle 

klasselokaler, og på mange 

skoler er der flaghejsning 

hver morgen, hvor eleverne 

synger nationalsangen mens 

flaget hejses.  

 

 
 

 

 

St. Niño   

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

 

 

 

Selvlysende Jomfru Maria 

figur i plast 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 



 

 
 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

 

Jomfru Maria figur i træ 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre skytshelgener 

har stor betydning for dem. 

De bliver blandt andet 

hængt op i hjemmet, i biler 

og på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over folk. 

 

 

 

 

 

 

Selvlysende rosenkrans  

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre skytshelgener 

har stor betydning for dem. 

De bliver blandt andet 

hængt op i hjemmet, i biler 

og på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over folk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nøglering med Jesus figur 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre skytshelgener 

har stor betydning for dem. 

De bliver blandt andet 

hængt op i hjemmet, i biler 

og på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over folk. 

 

  

 

Rosenkrans i træ 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre skytshelgener 

har stor betydning for dem. 

De bliver blandt andet 

hængt op i hjemmet, i biler 

og på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over folk. 

 

 

5 bønnekort 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

(sidder på bagsiden af 

kuffertens låg) 

 



 

 

 

 

 

 

Billeddekoration  

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

 

 

 

 

 

3 små bønnevers 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

  



 

 

Ark med 

helgenklistermærker 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

 

 

 

 

 

Lykkearmbånd med 

helgenfigurer 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

 

 

 

 

Jesus figur i plast 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 



 

 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

 

Kost 

 

En kost som denne findes i 

de fleste hjem og i mange 

forskellige størrelser. 

Læg mærke til hvor simpelt 

den er lavet – det blå 

gummibånd, som er sat fast 

med et enkelt søm, er det, 

der holder hele kosten 

sammen. 

 

 

 

 

 

Krog 

 

Krogen bruges af 

klunserne, når der 

arbejdes på lossepladsen. 

De bruger den til at samle 

ting op med og rode i 

skraldet. 

 

 

 

 



 

 

Smykker - halskæder 

 

Mange af kvinderne i 

lossepladsbyen prøver at 

tjene ekstra penge ved at 

lave smykker, som de 

sælger videre på markeder.  

 

Smykker – blandet 

 

Mange af kvinderne i 

lossepladsbyen prøver at 

tjene ekstra penge ved at 

lave smykker, som de 

sælger videre på markeder. 

 

 

 

 

 

Skib af muslingeskaller 

 

Skibet her er også et 

eksempel på, at kvinderne 

udnytter deres kunnen, og 

det de har til rådighed 

til at prøve at tjene lidt 

ekstra penge. 

Muslingeskaller er lette 

at få fat på i 

Filippinerne på grund af 

den lange kyststrækning. 

Lossepladsbyen ligger 

meget tæt på havet, så 

derfor bruger de skallerne 

til mange forskellige 

ting. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Div. bønnekort/bøger 

 

I Filippinerne er religion 

meget vigtig for 

befolkningen. De fleste 

filippinere er katolikker 

og Jomfru Maria, Jesus 

barnet, som de kalder, St. 

Niño og andre 

skytshelgener har stor 

betydning for dem. De 

bliver blandt andet hængt 

op i hjemmet, i biler og 

på arbejdspladser for at 

beskytte og våge over 

folk. 

 

  

  


