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Det är inte bara att sätta potatis!
Även om ett område varit odlat tidi-

gare, är det mycket arbete med att göra
det dugligt igen. Det fick vi erfara i
november 2015 på JV. 
Till vänster utmed vägen mot skol-

huset, mittemot matsalen, står den stol-
ta skylten kvar: NURSERY. Där fanns
trädgårdsland som år efter år använts
för att driva upp trädplantor. Dessa har
sedan sålts för en billig penning eller
delats ut i byarna. Just trädplantering är
ju ett av JV:s nyckelprojekt. 100 000-
tals plantor under åren.
Men att många träd och buskar nu

hade tagit över det området, har inget
med trädplantering att göra. Helt enkelt
igenvuxet. På försök har där odlats
mullbärsträd som föda för silkesmaskar,
som på sikt skulle producera icke -
våldssilketråd. Av det finns inget kvar.
Men i skuggan av stora träd växer gurk-
meja, som måste skyddas, en av de nyt-
tigaste kryddor som finns, helt magisk.
Bör ätas varje dag. Den ser ut som en
rot och är släkt med ingefäran.

I november skedde en genomgri-
pande förändring. Unga män från
grannbyn Yovia anlitades för att slå det
vassliknande gräset. Då användes ett
redskap mittemellan lie och yxa. Med
stor frenesi, som i vrede, slog männen
mot gräs och buskar. Sedan kom kvin-
nor och drog ihop grönskan och eldade
upp den. 
Flera stora träd avverkades. Också

det arbetet är osvenskt, mycket
fascinerande att titta på. Det startade
uppifrån, verkade helt livsfarligt. Flera
män arbetade tillsammans. 
Några är unga pojkar som klättrar

upp i trädets grenverk och fäster ett rep
långt ut på den gren som ska kapas. På
marken står en man och håller i repet
och drar i rätt ögonblick. Uppe i trädet
dånar yxhuggen. Mannen som hugger
står barfota i en grenklyka. Med
vänster handen måste han hålla sig fast
och med högerhanden hantera yxan så
kraftfullt som möjligt. Till sist kan inte
grenen motstå rycket från marken och
dråsar ner. 

Trädfällning Årsmöte
lördag 19 mars på
Ljungskile folkhögskola
10:00  Välkomst med fika och fralla
10:30  Årsmötesförhandlingar
12:00  JV-utställningen i biblioteket
           på väg till 
12:30  Lunch
13:30  Senaste nytt från 
           Jagriti Vihara
14:30  Eftermiddagskaffe/te
           Pernilla och Samir 
           underhåller med musik

Mötet kostar 150 kr inklusive mat 
och två fikatillfällen.

Anmälan till Lena Nyström
senast onsdag 9 mars.
lena.nystrom.lju@folkbildning.net
tel.0522-752 50, 0707-65 28 77
Välkommen!

Årsavgiften för år 2016

• Medlemsavgift: 200 kr/år 
• Familj: 300 kr/år 
• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 
• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Här röjs för att ge plats åt potatis, lök med mera.

Pernilla och Samir uderhåller med
musik. Bilden från förra årets årsmöte.
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Ett stort träd har
många, många grenar som
faller undan för undan.
Arbetet tar flera dagar.
Grenar och sidostammar
kvistas allt efter som och
blir till ved. Kvinnor bär
veden på huvudet hem
till byn. Sist återstår den
jättelika huvudstammen
som sticker upp ur mark -
en. Vad förslår den lilla
yxan, om än kniv skarp,
mot en stubbe som är
flera famnar i omkrets?
Med en svensk motorsåg
skulle den lätt jämnas
med marken. Men på
Jagriti Vihara finns tid,
yxhuggen klapprar, och
trägen vinner.
Från Paras, som är en av

dem som var med och star-
tade JV, kom ett glädjande
mejl på själva julafton:

”Den nya grönsaksträdgården är
också i bruk nu. Vi har planterat
potatis, lök, lady’s finger, rädisor,
blomkål och vitkål. Fältet kommer att
vara grönt om två-tre veckor från nu.”

Mellan köket och matsalen finns också
grönsaksodlingar, väl instängda för alla
inkräktare. Den omtyckta chilin frodas
där. Extra bördighet i den nästan svarta
jorden. Husmor Saloni och hennes man
Kashinath luckrar runt växterna mest
varje dag. Citronträdet, som Jaya plante-
rade förrförra sommaren, bär redan
frukt. Han har sina gröna fingrar efter sin
mamma, som odlade allting i hembyn. 
Snart ska odlingarna på JV få extra

näring. En kompostanläggning har pla -
cerats nära köket, och löv och köksav-
fall kommer så småningom med
maskars hjälp att förvandlas till god
gödningsjord.

Stor dramatik när träd, som står nära en byggnad, ska fällas.
Grenarna tas uppifrån och ner, så att inte huset skadas.

Om kvinnor 
i Jharkhand
Erni Friholt har intervjuat kvinnor
i byarna runt Jagriti Vihara.
Resultatet är skriften 

»Vi ska vinna det här – möten
med kvinnor i Jharkhand«

Köp några ex och dela ut eller sälj! 
Kontakta: 
Kajsa Perneman, tel: 070-622 90 26
e-post: kajsa.perneman@telia.com
Skriften kostar 30 kr + porto 20 kr.

Glädjande valresultat
Nyhetsbrevet från JV berättar att val
hållits till byråden och att Mrs Putul
Devi återvaldes som president för byrå-
det i Lapra, som styr byarna närmast
JV. Hon är i 40-årsåldern och har man
och två barn.
Hennes intresse för politik började

när hon var med i en av de självhjälps-
grupper, som Jagriti Vihara initierat.
Hon har deltagit i flera seminarier på
JV om mänskliga rättigheter, om kvin-
nors ställning i samhället, och senare
vid en viktig samling för kvinnliga
byrådspresidenter. Det är sådana möten
som bidrar till att kvinnor kandiderar
till politiska poster, och att kvinnor
bryr sig om att rösta. 
När Putul Devi valdes förra gången,

för fem år sedan, lovade hon sig själv att
arbeta för att gamla skulle få pension,
vägarna repareras och byarna få elek-
tricitet. Jharkhands regering håller inne
med pengarna till byråden. Så vad kan
hon göra?
Men att Putul Devi har fortsatt

förtroende bland bybefolkningen och
blivit återvald är mycket glädjande.

Hon besökte JV efter valet för att tacka
för allt stöd hon fått därifrån. 
I Erni Friholts bok ”Vi ska vinna det

här – möten med kvinnor i Jharkand” ,
2012, är det hennes ord i intervjun,
som fått ge boken dess hoppfulla titel.  
Läs sid. 33–35.

Putul Devi blev vald till Mukhiya för Lapra.
Om henne och andra kvinnor kan du läsa i
Erni Friholts skrift om kvinnor i Jharkhand.
(Se spalten till höger.)

www.jvv.se Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

Ansvariga för medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke



Du kan vid
många tillfällen
önska dig en pre-
sent till Jagriti
Vihara i stället för
blommor, kristall-
vas eller choklad -
ask.
Du kan också

själv ta initiativ till en gåva, när du
tänker uppvakta någon, eller då du
vill hedra någons minne.
Du som uppvaktar sänder pengar-

na till Jagriti Viharas Vänner, bankgi-
ro 5649-3034. Sedan kontaktar du
Inger Dejke, tel: 0522-22822 eller 
e-post: id@oringe.pp.se, för att med-
dela vem gåvan gäller (adress och
datum), vad det skall stå på uppvakt-
ningskortet som vi skickar, och vem
avsändaren är.

Teach students, if you can,
how to laugh when they are sad.

Teach them there is no shame 
in tears.

Teach them to sell their brawn
and brain to the highest bidders,
but never to put a pricetag 
on their heart and soul.

Teach them to stand and fight
if they think they are right.

(Dikten hämtad från lärarrummet 
i skolan på Jagriti Vihara.)

JVV:s medlemsbrev februari 2016

Sanita Kumari, 15 år
från byn Bishunpur, min familj tillhör
Tana Bhagat, en särskild grupp, vi är
veganer, använder inte alkohol.
• Familjen är jordbrukare, har kor, oxar
och getter. 4 döttrar och 2 söner,
Sanita är i mitten.
• En bror till pappa har gått i skola på JV.
• Jag tycker så mycket om de stora trä-
den, atmosfären på JV, det sociala, att
man inte blir straffad, att man får leka.
• Matte är mitt bästa ämne.
• Jag vill studera vidare och bli polis.
Jag skulle beskydda folk, ge bra ser-
vice, vara vänlig. Men mamma vet inte
att jag vill bli polis. 

Sukarati Kumari, 14 år
från byn Bishunpur, c:a 20 km bort.
• Familjen är jordbrukare. Jag hjälper
till när det är skörd. 2 söner och 3
döttrar. Sukarati är yngst. En syster är
gift och har 2 söner och 2 döttrar.
• Någon i byn visste om JV och rekom-
menderade.
• På JV är det inte som i min by, allde-
les kalhugget. Här är det som en skog,
underbart. Och så vänligt.
• Matte gillar jag mest.
• Jag vill bli lärare för småbarn.

Vi fortsätter att presentera flickor
på Jagriti Viharas högstadieskola.
Här kan du läsa om Sanita och
Sukarati.

Vi har i tidigare medlemsbrev 
presenterat sex andra flickor. Se
Medlemsbreven nr 2–4 från förra
året (finns på www.jvv.se).

Flickorna på Jagriti Vihara Ska du fira?

Det har varit mycket kallt på JV från
början av december till början av
februari. Skolflickorna har fått extra
varma kläder och filtar för att klara
kylan. Jaya bor på JV nu och är som all-
tid en inspirerande kraft för flickorna.
Nu närmar sig den period i indiskt

skolsystem, då eleverna examinieras i
de olika ämnena.
Säkert är det ett intensivt studerande

i Girls’ hostel i sollampornas sken på
kvällarna.  Nu och då får flickorna
besök av föräldrar, som vill se att dött-
rarna har det bra och mana på dem att
göra sitt bästa. De har förstått, att
chans en att studera på högstadienivå,
inte är alla förunnad. 
Många av ämnena är ganska nya för

flickorna, och de har inte mycket för-
kunskaper. Så det kan vara extra job-
bigt för dem. När man frågar om skol -
ämnena, säger de flesta att de gillar
matte bäst. Men de har också på sche-

mat naturvetenskap, språket hindi och
litteratur, geografi och historia.
Den 1 april börjar det nya läsåret. Då

går de flickor som studerar på JV upp i
10:e klassen.
Lycka till!

Dags för prov

Flickorna är flitiga. Här är det Priyanka,
som sitter och övar på det latinska 
alfa betet.

Teach students

Besök Jagriti
Vihara i höst!
Du har chansen, om du deltar i en
resa som anordnas från Norge med
Mildrid Nesheim, ordf. i norska JVV,
som reseledare. Det innebär 17
dagar i Indien, från Delhi i väst till
Kolkata i öst. Fullt av spännande
upplevelser. Tiden är 27 okt–12 nov.
Höjdpunkten blir besöket på Jagriti
Vihara torsdag 3 nov–söndag 6 nov.
Hör av dig före 8 juli 2016 till rese-
ledaren.
e-post: mildridnesheim@yahoo.no
tel: 0047-90131572



INLEDNING 

Föreningen Jagriti Viharas Vänner (JVV) i Sverige har
genomfört sitt 43:e verksamhetsår. Den initiativkraft, som en
gång medverkade till att detta folkbildnings- och utveck-
lingsprojekt kom till stånd och omsattes i handling, har fort-
plantat sig även till år 2015. Verksamheten på och omkring
Jagriti Vihara (JV) tar sig idag uttryck i olika former som
skolverksamhet, självhjälpsgrupper, odlings- och bevatt-
ningsprojekt liksom arbete för ökad demokratisering av byar-
na. I ett land där centrala myndigheter har svårt att se, upp-
skatta och ekonomiskt eller på andra sätt stötta projekt av
detta slag, blir det externa stödet ytterst väsentligt och JVV:s
verksamhet viktig. Vi vill redan här framföra vår uppskatt-
ning för det stöd JVV:s medlemmar visat under året.
Den enskilda händelse som vi initialt vill lyfta fram från

JVV:s verksamhet år 2015 är det arbete som påbörjats för att
återuppta odlingsarbetet på Jagriti Vihara. Under flera år har
detta varit eftersatt, men nu har förutsättningar skapats för
att i första hand odla grönsaker för det interna hushållet.
Detta i sin tur har att göra med att murbygget kring JV börjat
närma sig sitt slut, vilket medfört att vilt strövande djur inte
längre kan ödelägga nyodlingarna. Den vackra ljusa muren
har också inneburit ett ansiktslyft för den stora anläggning
som vi alla håller så varmt om hjärtat.

VERKSAMHETEN I INDIEN

Renoveringsarbeten
Under 2014 erhöll JVV bidrag från stiftelsen ESUL för att
möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten på JV. Dessa pla-
nerade arbeten har i stort sett slutförts under år 2015. Inte
minst gäller det JV:s ”huvudbyggnad” Skolhuset, som nu är
renoverat och nymålat såväl invändigt som utomhus. Det
finns uttalanden om att huset aldrig har varit så vackert som
nu! Arbetet är slutredovisat i text och bild och skickat till
styrelsen för ESUL.
Mycket av detta arbete har utförts av lokala hantverkare,

men insatser har också gjorts av svenska volontärer. Under
tre veckor i februari/mars bodde JVV-medlemmen, tillika
ersättaren i styrelsen, Markku Nykänen, på JV. Under tiden
försåg han såväl flickornas internat som köket med sol-
cellspaneler på taken, vilket bland annat medfört att det nu
finns elektrisk belysning inomhus under längre perioder.
Denna belysning utgörs numer dessutom av LED lampor,
som bara kräver 10-15% av den el som vanliga glödlampor
drar. Det var dessutom ett antal andra åtgärder som vidtogs,
där Markkus kompetens kunde tas till vara.
Under november månad vistades även detta år Inger och

Anders Dejke på JV. Som vanligt deltog de med full kraft i
olika arbetsuppgifter, som kändes angelägna att göra för att få
JV att bli än mer attraktivt. Som exempel kan nämnas lag -
ning och målning av termitskadade dörrar, liksom av ett stort
antal fönster i såväl Girls’ hostel som skolbyggnaden. Även
kökets fönster och dörrar har skrapats, rostskyddsbehandlats
och målats. Nya skyltar på Sjukhuset och Skolhuset, liksom
inramade foton på skolans och internatets innerväggar pryder
också numera anläggningen.

Odlingarna bakom muren
Som nämnts i inledningen har arbetet med att odla upp mark
på JV:s område tagit ett stort steg framåt under året. Detta har
alltså möjliggjorts av att muren, som håller frigående djur
utanför området, till allra största delen färdigställts under året.
Vi vill tacka alla medlemmar, som bidragit med ekonomiska
medel, totalt ca 75.000:-, så att detta arbete kunnat utföras!
I årets sista Medlemsbrev beskriver Inger Dejke de nya

odlingarna på följande målande sätt:

Ett stort trädgårdsland, cirka 30x30 meter, finns nu vid lärar-
bostäderna. Jordvallar och ett enkelt stängsel omkring. Där fro-
das spenat i små upphöjda odlingsrutor. Tomat plantor växer
på en fjärdedel av området, satta vid olika tid, så att tomater
kan skördas undan för undan. Skolflickorna har flinka fingrar.
De sticker pinnar i den röda jorden och knyter upp tomatstjäl-
karna med växtfibrer. Var fjärde dag vattnas tomatplantorna.

Odlingen av lady’s finger upptar en stor del av åkern. De är
så goda, säger Jaya, som njuter av de nya odlingarna. Snart är
JV självförsörjande på grönsaker! Lady ́s finger kan man koka
i soppa och grönsaksröra eller steka i olja eller äta rå. Det mesta
på matsedeln i JV-köket är kokta grönsaker, men säkert
behåller de vitaminerna bättre, om de ätes råa, dessutom nyttigt
tuggmotstånd. Flickorna på JV turas om att sköta plantering,
vattning, rensning och luckring i odlingarna. Mycket stolta
kommer de till köket med nyskördade tomater och lady ́s finger.

Tilläggas skall att ett förvildat område på JV har röjts och för-
beretts för ytterligare odlingar av till exempel potatis. Mer
om detta förhoppningsvis i nästa verksamhetsberättelse.

Flickskolan
Flickskolan pågår på JV med elever i klass 8 och 9. De deltar
med liv och lust i skolarbetet, men har under året råkat ut för
ett par missräkningar. Dels visade det sig vid de centrala prov
de deltog i vid den närliggande och av JV stöttade grund -
skolan i McCluskieganj, att en del av flickorna behövde ytter-
ligare ett års studier för att kvalificera sig för högre studier.
Dels gifte sig deras lärare i slutet av året och som indisk tra-
dition bjuder så flyttade hon då till sin makes hemort.
Rekrytering av ny lärare pågår och tills vidare sker undervis-
ningen både av JV:s egen personal i de nyupprustade  skol-
salarna och i extern form vid McCluskieganj-skolan.
Internatet har dock kvar sin viktiga uppgift för dessa flickor,
som fortsätter att jobba för att nå goda studieresultat.

Kvinnoprojektet
I slutet av mars månad reste Per Nordqvist till Ranchi och
träffade där Jaya, Rajesh och Sushil. Syftet var att tillsammans
ta fram underlaget för den slutrapport om Kvinnoprojektet,
som Sida/Forum Syd hade begärt. Det blev några intensiva
dagar där de kunde konstatera att ca 600 adivasikvinnor
aktivt deltagit i detta demokratiprojekt. 
I de flesta byarna kände man väl till JV, som har gott

anseende bland annat efter att JV varit aktivt i olika konkreta
utvecklingsprojekt. Men när det nu handlade om ett mer
värdegrundsbaserat område var det viktigt att få ett
förtroende initialt. Man tog hjälp av en uppskattad veterinär,
som kände väl till de olika byarna. Han hjälpte till att hitta
bra ingångar via kvinnor han trodde skulle vara speciellt
intresserade. När förtroende väl etablerats började man med
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att samla kvinnorna i byarna och de fick berätta om sina
bekymmer och svårigheter. Detta var en framgångsrik metod,
som helt enkelt skulle kunna kallas ”sit down together”. Vid
dessa tillfällen introducerades och klargjordes vikten av de
teman som skulle bearbetas vid de sex seminarier som
arrangerades. Vid varje seminarium gav en ”expert” en tolk -
ning/fördjupning av det aktuella begreppet (Human Rights
and Democracy, Preventing Violence agaist Women etc.)
som sedan följdes upp av en frågestund och avslutades med
en muntlig utvärdering ledd av någon i ledningsgruppen. Vid
varje seminarium förekom även kulturella inslag i form av
sång, musik, dans m m.
Det nya jämställdhetstänket har framför allt haft sitt fokus

på kvinnornas rättigheter, inte minst vad gäller rösträtt och
deltagandet i byråden. Detta speciellt som ett val ägde rum
under projekttiden. Resultatet blev att det valdes in kvinnor
som ”byrådsordförande” i tre av de aktuella valdistrikten:
Dumaro, Lapra och Konka. Ett annat konkret tecken var att
många män skjutsade sina hustrur på MC eller cykel till
semi narierna på JV för att möjliggöra deras deltagande i
kvinnogrupperna. Men kvinnorna fick ta med sig sina små
barn till träffarna i stället för att lämna dem hemma hos
fadern. Männen besökte dock gärna de kulturella aktiviteter
som kvinnorna arrangerade.
Ledningsgruppen var överens om att den ökade med-

vetenheten om kvinnors rättigheter varit tydlig och att pro-
jektmålet, med det tidsperspektiv på ett år som projektet
haft, uppnåtts väl så bra som förväntat. Man såg att projektet,
som avslutades i månadsskiftet mars/april, varit en bra start
på något man vill fortsätta med. 
Den formella slutrapporten skickades in till Forum Syd i

början av juni månad och blev godkänd i befintligt skick i
december.
På försommaren satte sig Per Nordqvist ner tillsammans

med Jaya, som då befann sig i Sverige, och började konkre-
tisera ett tvåårigt uppföljningsprojekt, som man börjat skissa
på redan vid träffen i Ranchi. Nu skulle kvinnlig ledarskaps -
träning och ett alfabetiseringsprogram vara i fokus, men fort-
farande också frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter,
gender och miljö vara viktiga. Projektet kunde förhoppn-
ingsvis också medverka till att förbättra kontakten mellan JV
och byarna liksom mellan de olika byarna. Detta genom att
förslagsvis ordna konkreta mötesplatser i byarna i form av
gjuten platta, där samlingar kunde hållas under ett flexibelt
tak. 
Denna projektidé finns nu hos ledningsgruppen i Indien för

att få en så stark förankring som möjligt på gräsrotsnivå, innan
en ny formell projektansökan görs hos Sida/Forum Syd.

Sjukhuset
Styrelsen har beslutat att inte engagera sig ekonomiskt för det
sjukhus, som tillkommit på JV, på initiativ från grupper i
USA. Men givetvis påverkar denna verksamhet, som ligger
innanför murarna på JV, även övrigt arbete och gör anlägg-
ningen mer attraktiv och känd. Därför vill vi i denna verksam-
hetsberättelse informera om att ett rejält initiativ tagits under
året från föreningen Hospital for Hope. Vid en ”insamlingsga-
la” lyckades man samla in ett ekonomiskt bidrag på cirka
70 000 US$. Under november månad besöktes JV av repre-
sentanter för organisationen för att omvandla dessa medel till
konkret utrustning, som kylskåp drivna med el från solceller,
sängar och sängkläder, tio för män och tio för kvinnor, säng-
bord, stolar, undersökningsapparatur och mediciner. 

VERKSAMHETEN I SVERIGE

Medlemmar
Vi kan konstatera att medlemsantalet i föreningen ökat även
detta år. Vid årsskiftet kunde vi räkna in 372 personer i vårt
medlemsregister, vilket är ett tiotal fler medlemmar än vid
förra årsskiftet. Villigheten att betala medlemsavgifterna har
också lett till att årsresultatet vida översteg det budgeterade
beloppet. 

Informationsinsatser
I årets första Medlemsbrev efterlyste vi lokala kontaktombud
runt om i Sverige. En som reagerade på detta var Maria
Marnell i Stockholm. Detta ledde till att hon tillsammans
med Sara Isman, nyvald i styrelsen, arrangerade en träff i
Vaxholm. Ett 10-tal personer kom till samlingen. En av
dessa var Jaya, som dessutom firade sin 85:e födelsedag just
den 13 september. Det var många minnen som kom upp till
ytan och förnyade engagemanget för JV. Samlingen kändes så
intressant att ytterligare någon träff kommer att planeras i
denna del av vårt stora medlems-Sverige. Förhoppningsvis
kan det också leda till efterföljare på andra orter.
Ett annat intressant möte, där vi delade erfarenheter från

förr, men också samtalade om framtiden, ägde rum den 11
april. Föreningens styrelse var inbjuden till årsmötet hos vår
norska motsvarighet – Jagriti Viharas Venner i Norge. Vi var
tre personer som representerade den svenska styrelsen. Vi
blev mycket hjärtligt mottagna och kunde konstatera att man
i den norska föreningen har färre deltagare vid årsmötet och
även färre medlemmar än i Sverige, men att de insamlade
medlen var större än hos oss. Vid årsmötet, men inte minst
vid det efterföljande samtalet, var fokus inriktat på hur vi på
våra respektive håll på bästa sätt kunde stödja vårt gemen-
samma projekt – JV. Det resulterade i att Per Nordqvist och
hans norska ordförandekollega, Mildrid Nesheim, fick i upp-
drag att författa en skrivelse till JV, där de klargjorde vilka
löften vi kunde ge inför de närmaste tre åren. Efter att
medlemmarna i de båda styrelserna godkänt dessa, har våra
gemensamma tankar och utfästelser nu presenterats för JV.
Vi hoppas detta ska leda till en stabil och genomtänkt sats -
ning på en bra framtid för Jagriti Vihara. Efter detta möte
känns samarbetet med norska JVV mer öppet.
Även Jaya har besökt Norge vid ett par tillfällen under

året. Vid ett av dessa, på Højeggen barnskola, fick han motta
Højeggen skoles Fredspris 2015. Motiveringen var ”for Jayas
arbeide for børns rett til utdanning og arbeidet med å gi børn
et positivt selvbilde”.
Viktigare än detta var dock sannolikt det föredrag som

Jaya höll i samband med Fredsrörelsen på Orusts stora
Gandhi-dag den 5 december. Ett hundratal personer var
samlade för att ta del av flera intressanta föredrag på Gandhi-
temat. Jaya beskrev på sitt pedagogiskt fina sätt hur Gandhis
tankar påverkat honom redan som ung. Så här berättade han: 

Jag var bara 12 år när jag anslöt mig till Gandhis rörelse och

jag gjorde det p.g.a. sångerna. Eftersom min mamma gömde

mig blev jag inte tagen av polisen, som många anhängare till

Gandhi blev under motståndsrörelsen. Indien blev fritt när jag

var 17 år. Jag hörde och såg Gandhi vid ett tal och greps

djupt av hans stora personlighet, hans ödmjukhet och hur han

mötte människorna.



Genom att Jaya senare berättade hur dessa tankar styrt
honom i uppbyggnaden av JV, så blev föreningen synlig för
en ny grupp människor, som deltog i seminariet. Också vid
detta tillfälle fick Jaya motta ett vackert minne, även om det
var Mahatma Gandhi som tilldelades ”Folkets Fredspris i
enlighet med Nobels testamente (postumt)”.
Informationsarbetet i det postmoderna samhället blir allt

mer digitaliserat. Vi känner oss därför tacksamma över att ha
en så fin digital hemsida – jvv.se. Under året har denna hem-
sida uppgraderats och gjorts än mer användarvänlig. Vi vill
uttrycka ett stort tack till webmaster Anders Dejke för detta.
Men fortfarande är våra Medlemsbrev den viktigaste
kontakt ytan till föreningens nästan 400 medlemmar. Ett
stort tack till paret Dejke som, förutom mycket texter och
bilder, står för redigeringen av dessa brev!

Projektmedel och gåvor
Många medlemmar har, vid sidan om medlemsavgiften,
under året skänkt större eller mindre belopp till vårt gemen-
samma projekt Jagriti Vihara. Här kan bland annat nämnas
gåvor som minne av avlidna medlemmar (Ann-Marie
Hildeman och Lars-Öivind Liljeström). I samband med
Gandhiseminariet  erhöll JVV ett större bidrag från arrangö-
ren Fredsrörelsen på Orust. Jaya, som föreläste vid detta till-
fälle skänkte också sitt arvode till föreningen. En av våra
medlemmar har även detta år bidragit med 10 000 kronor
till Flickskolan. Ytterligare en medlem har varje månad
avsatt 1 000 kronor till samma ändamål.
Vi har också erhållit bidrag från medlemmar som firat

födelsedagar och har haft julkalas. Vi vill rikta ett stort tack
till alla som på detta sätt stöttat vår verksamhet! Tillsammans
har detta inneburit att, förutom medlemsavgifter, närmare
116 000 kronor har insamlats till förmån för JV.
Styrelsen vill ännu en gång uttrycka sitt varma tack för allt

ekonomiskt stöd, inte minst till murbygget och Flickskolan,
som vi under året sett till att komma till användning för vårt
gemensamma åtagande – Jagriti Vihara! Den ekonomiska
ställningen vid årsskiftet redovisas separat.

Styrelsearbetet
Föreningens årsmöte hölls den 21 mars på Ljungskile folk-
högskola. Vid detta tillfälle fick deltagarna, förutom att följa
sedvanliga årsmötesförhandlingar ledda av Anders Dejke,
möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Efter årsmötets slut

berättade Inger och Anders Dejke i ord och bilder från deras
senaste besök på JV. Vi fick även lyssna till skön musik. Det
var vår styrelsemedlem Pernilla Sjövall som tillsammans med
Samir Mehmed stod för detta mycket uppskattade inslag. 
Vid årsmötet valdes nedanstående styrelse som därefter

konstituerades enligt följande:

Ordförande: Per Nordqvist
Sekreterare: Kajsa Perneman
Kassör: Lena Nyström
Ledamöter: Inger Dejke, Ove Gustafsson, 

Carina Lindskog, Pernilla Sjövall
Ersättare: Markku Nykänen, Sara Isman
Arbetsutskott: Per Nordqvist, Kajsa Perneman, 

Lena Nyström, Inger Dejke

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under
det gångna verksamhetsåret och arbetsutskottet har överlagt
vid ytterligare ett par tillfällen. I regel har mötena varit för-
lagda till Ljungskile med omnejd, men vårmötet genomför-
des hemma hos Ove Gustafsson i Åtorp. Per Nordqvist och
Ove Gustafsson har under året deltagit vid två utbildnings-
tillfällen hos Forum Syd i Stockholm. 

AVSLUTNING

Som framgår av denna verksamhetsberättelse har flera initia-
tiv tagits under året som gått. Styrelsens förhoppningar inför
det kommande året är att den uthållighet och det engage-
mang som medlemmarna visat i form av i första hand ekono-
miska bidrag, men även på andra sätt, ska bestå. Det är för-
utsättningen för att det ska bli möjligt för Jagriti Viharas per-
sonal att fortsätta sina ansträngningar att skapa drägligare
livsvillkor för utsatta människor i den kanske fattigaste av
Indiens alla delstater.

Ljungskile 2016-02-06
För Jagriti Viharas Vänners styrelse

Per Nordqvist
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Jagriti Viharas Vänner

Vi – och Jagriti Vihara – är oerhört
tacksamma för alla bidrag som ni som
medlemmar skickar in till oss. I många
fall handlar det om medlemsavgifter, i
andra fall om gåvor av större eller mind-
re slag tillfälligt eller regelbundet.
Ibland kommer det oväntade bidrag,
som härom veckan när en församlings-
kollekt från en av Linköpings försam-
lingar kom till vårt insamlingskonto.
Tack Landeryds församling!
Men vi behöver också stöd till mer

omfattande och speciella projekt. I det
avseendet har styrelsen skickat in
bidragsansökningar till ett par organisa-
tioner, som just nu håller på att bearbe-
ta dessa. I det sammanhanget fick vi ett
mail från en handläggare på Forum Syd,
som är ett underorgan till Sida, som vi
vill förmedla till våra medlemmar. Han
skriver bland annat:

»Organisationen Jagriti Viharas Vänner
är godkänd att söka medel även över
500 000 kr. Motivering:

– Medlemsinflytandet är garanterat, den
interna kommunikationen är levande inom
organisationen. Transparensen gentemot
medlemmar är godkänd.  
– Den administrativa kapaciteten är hög,
likaså förmågan att samla in medel till
organisationen. 
– Kunskaperna i att redovisa den finansi-
ella ställningen är goda.«

Vi går fortfarande i väntans tider och
vet inte om vi får vår ansökan godkänd,
men vi känner oss stolta över detta
utlåtande, som ju också är ett erkän-
nande till dig som aktiv medlem. Får vi
vår ansökan godkänd kan Jagriti Vihara
fortsätta sitt påbörjade arbete med att
ge hundratals bykvinnor i Indien större
självförtroende och inflytande på
utvecklingen i de fattiga byar de lever i.
Till slut – grundläggande för allt

arbete på Jagriti Vihara är trots allt att
de löpande kostnaderna för skola, mat
och husrum kan täckas. Så tack alla
medlemmar för ert stöd!

Per Nordqvist

I VÄNTANS TIDER
Du kan vid
många tillfällen
önska dig en pre-
sent till Jagriti
Vihara i stället för
blommor, kristall-
vas eller choklad -
ask.

Du kan också själv ta initiativ till
en gåva, när du tänker uppvakta
någon, eller då du vill hedra någons
minne.
Du som uppvaktar sänder pengar-

na till Jagriti Viharas Vänner, bankgi-
ro 5649-3034. Sedan kontaktar du
Inger Dejke, tel: 0522-22822 eller 
e-post: id@oringe.pp.se, för att med-
dela vem gåvan gäller (adress och
datum), vad det skall stå på uppvakt-
ningskortet som vi skickar, och vem
avsändaren är.

Ska du fira?

www.jvv.se Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

Ansvariga för medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Årsavgiften för år 2016

• Medlemsavgift: 200 kr/år 
• Familj: 300 kr/år 
• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 
• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Det förra, nu avslutade, Sida-projektet
hette »Gräsrotsdemokrati för adivasi-
kvinnor i Jharkhand«. Här en bild från
uppstarten 2014, då kvinnor från byarna
Bisunpur och Balbal deltog.
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Odlingarna har varit framgångsrika,
tomat, spenat, lady’s finger, koriander.
Särskilt lyckat med aubergin, som fått
långa, goda »käglor«. På de nyröjda åkrar-
na växer potatisen mycket bra. Det har
blivit många säckar. Han som skötte om
odlingen, Gitas man Ramos, fick betalt
in natura, hälften av skörden. Hälften
blev ett värdefullt tillskott i hushållet på
JV. Allt gick bra ända tills det inte längre
fanns vatten för bevattning. I april har
det varit så ohyggligt varmt.

Muren är nu putsad på båda sidor, vil-
ket garanterar en stabil framtid. Under
det första kvartalet av 2016 har Jaya
fungerat som arbetsledare för slutföran-
det av murbygget.

Skolflickorna har varit med om de årli-
ga testen, som görs i McCluskieganj -
skolan. Omdömet: De var inte så dåliga
och inte så bra. Men det är inte illa att
vara medelmåttig, om man har svaga
förkunskaper från tidigare byskola. Nu
har de 18 flickorna kommit upp i tion-
de och sista klassen. De är mycket
motiverade att studera. 
En ny klass av yngre flickor har

antagits. De flesta kommer från
grannbyn Dumaro, och kan bo hemma
med cirka 4 km skolväg. Det skulle
kosta för mycket att ge dem helinternat

på JV. Men de nya flickorna är glada
över möjligheten att studera på JV och
äta lunch där.

En musiker från Ranchi hälsade på, när
en grupp från Ringerike Folkehøgskole i
Norge var på studiebesök på JV. Han
heter Anil och är en god sångare som
trakterar harmonium. Han kom med en
son och två tonårsdöttrar och övernat-
tade. Allihop uppträdde med sång och
musik, berättelser som de framförde
musikaliskt. Skolflickorna blev strax
goda vänner med Anils döttrar.
Förhoppningen är nu att familjen ska

komma tillbaka och då för att sjunga
med skolflickorna och lära dem hur
man kan skriva nya sånger.

Sjukhuset på JV fungerar nu bra. Det
drivs med medel insamlade i USA.
Eldsjälen för detta »Hospital for Hope«
är Martha Kerr, som bor i Oregon.
Michael, Lucys man som bor helt nära,
är anställd som vaktmästare och en allt i
allo-hjälp.
En ung läkare, Anjani Kumar, tar

emot patienter assisterad av en sjuk-
sköterska. Skolflickorna kallar läkaren
Bhaia. Det betyder bror och visar att de
tycker om honom. Tryggt att ha en
doktor på JV. 
Hans familj, fru och två små barn, bor

i Patna, huvudstad i grannstaten Bihar.
Doktorn åker hem till dem över lördag-
söndag. Men han intresserar sig också
för livet på JV, uppskattade murbygget
och uppmuntrade arbetarna. Nu har
han lagt märke till att många träd i den
allé som leder in på området börjar dö.
En god idé vore att ta bort de dåliga trä-
den och plantera nya som växer sig
ståtliga och starka för en vacker framtid
på JV, tycker doktorn.

(Källa: Satchidanand Upadhyay)

Nytt från Jagriti Vihara

Läkaren Anjani Kumar har en personlig
känsla för Jagriti Vihara.

Årsmötet för JVV hölls på Ljungskile
folkhögskola den 19 mars under god
uppslutning av medlemmar och i ett
strålande vårväder.
Ordf. Per berättade om det nya pro-

jektet som JVV söker Sida-bidrag till. Det
är en fortsättning på det demokrati-
projekt för adivasikvinnor som just är
avslutat.
Vi högläste verksamhetsberättelsen,

ställde frågor, kommenterade och glad-
des över allt positivt som hänt under
förra året på JV. 
En livlig diskussion utbröt om

Idéprogrammet för Jagriti Viharas
Vänner. Det har två delar: Förutsätt -
ningarna och Vårt ansvar. Styrelsen fick
i uppdrag att ytterligare fila på formu-

leringarna och lägga fram det på nästa
årsmöte.
Årsmötesprotokoll och övriga  hand-

lingar finns på vår hemsida, www.jvv.se.
Utställningar, försäljning av tryck -

saker och böcker, berättelser i ord och

bild om livet på JV, som Inger och
Anders Dejke upplevde det i november
2015, egna sånger till gitarrmusik fram-
förda Helena Nord var en del av pro-
grammet efter det formella årsmötet.
Det är roligt att vara med. Man blir

uppdaterad om JV, träffar gamla och
nya vänner, lär känna fler JVV-medlem-
mar för varje år. Vi ingår i en viktig soli-
daritetsrörelse i världen. Vår lilla nisch
är några byar i nordöstra Indien där
ursprungsfolk bor. Tillsammans kan vi
förbättra deras liv.
Ur Idéprogrammet: »JVV vill stötta

hållbar resursanvändning, ekologiskt
tänkande, byggande av kontaktnät och
självhjälpsgrupper liksom andra initia-
tiv som utvecklar samhället och ökar
möjligheterna att skapa ett drägligare
liv.« 
Kom med på nästa årsmöte!

ÅRSMÖTET

Helena Nord bidrog med egna sånger.
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n tidig morgon på Jagriti
Vihara i höstas visade Jaya en
liten papperslapp för besökan-
de Inger och Anders.

– Det är min viktigaste ägodel. Den
får kremeras tillsammans med mig en
gång, sa han allvarligt.
I en plastficka förvarar Jaya det lilla

papperet, brungulnat och skört och
med ett veck på snedden. Det uppkom
när papperslappen lades in i en bok för
mer än 85 år sedan och råkade bli vikt
mellan boksidorna. Jayas mor och far
visste att just den papperslappen fanns.
Men den var försvunnen. I vilken bok
låg den?
Jaya har ju behövt pass för sina

många resor till Europa, i synnerhet till
Norge och Sverige. Där har hans
födelseår varit 1945 – eller möjligen
1943. Det är inte så noga, har Jaya
tyckt. Och i Indien tänker man alltid att
det är bra, om man kan anses vara yngre
än man är. Då kan man få arbeta längre
tid och tjäna pengar.
Men Jaya har ju hela tiden vetat att

hans födelseår var fel. Hans mor kom
ihåg jordbävningen som drabbade hem-
trakten 1934. Då var Jaya 4 år, sa hon.
Jaya minns hur han hjälpte till att ploc-
ka fram tegelstenar ur hus som rasat. Så
liten han var så kunde han hacka några
stenar rena från murbruk.
Hur kunde han var född 1945 och

höra Gandhi tala vid ett möte och

sedan skriva
uppsats om
talet och upp -
levelsen? Han
fick ett pris för
den texten.
Han vet att
han var 17 år
då. Gandhi
mördades året
efter, 30 janu-
ari 1948.

För några år
sedan hittades
den bok där
Jayas födelse-
papper låg. När
papperet har
kom mit fram
som visar svart
på vitt när Jaya
är född, har han
meddelat detta
till indiska
myndigheter.
Så nu står det i
passet att han
är född 1930.
Men fortfarande är datum fel, och det

irriterar Jaya, när han faktiskt vet att
det var den 13 september han föddes
eller möjligen 12 september. Men i pas-
set står 1 januari!
Mycket försiktigt petar Jaya fram det

lilla papperet ur plastfickan och
berättar:
– Pappas kusin kunde skri-

va. Han var specialist på san-
skrit. Han skulle förutsäga den
nyfödde pojkens liv. Det var
jag det. Men han dog innan det
blev gjort. För några år sedan
kom lappen fram i en bok.
Överst är det skrivet med

blåsvart bläck flera rader på
hindi. Därunder är det ritat en
fyrkant med flera diagonaler så
att det uppstår fyra kvadrater och
åtta trianglar. I varje yta finns
tecken, kanske är det hindibok-
stäver. Det var gjort för att använ-
das vid spådomen.
Jaya kan tyda en del av texten

på papperet. 
– Här skrev han farfars namn,

fars namn och att han fått en son.
Och där står dateringen, men den var

svår att tyda. I alla fall var det 7 minuter
över 6 på morgonen jag föddes i »den
mörka månaden«, alltså då ingen måne
var synlig. Året var 1987 efter gammal
indisk tideräkning.
Sushil, en av eldsjälarna på Jagriti

Vihara, har hjälpt Jaya med »födelseat-
testen«. I den gamla, heliga staden
Varanasi har han lyckats få tag på en
almanacka från det år Jaya är född,
1930 enligt västerländsk tideräkning.
Men vilket datum? 
Almanackan är tunn, men har stora,

avlånga sidor i ett liggande format.
Papperet är gulnat. Det är en vacker
och märklig bok, eller snarare ett häfte,
med flera kulturers tideräkning och
mycket finstilt på olika språk. Under
åren har papperet blivit både mal- och
musätet. Jaya skrattar stort när han
bläddrar och hittar spår av små inkräk-
tare. Han har fått hjälp av specialister
som kan tolka de gamla texterna, så nu
vet han att troligtvis är han född 13
september 1930. 
På sin 85-årsdag var han i Sverige och

firades av JVV-vänner i Stockholm.
Inger Dejke

Papperslapp med Jayas födelsedag

I den malätna almanackan och med hjälp 
av papperslappen hittar Jaya sin födelsedag.

Anteckningarna att användas 
för horoskopet hittades efter 80 år.
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Jasina Kumari, 15 år
från byn Bishunpur, 20 km bort.
• Familjen är jordbrukare, har 4 söner
och 3 döttrar. Jasina är yngst.
• En farbror vet om JV, han har själv
gått i skola där.
• Jag tycker mycket om goda relationer,
tycker mycket om Inger och Anders.
• Matte och biologi är mina bästa
ämnen.
• Vill bli sjuksköterska. Det skulle ge
mig chans att hjälpa fattiga. 

Priyanka Kumari, 15 år
från byn Sidpa, 25 km bort.
• Familjen är jordbrukare. Jag är äldst,
har en bror och 3 systrar. 
• Sangita och jag är släkt, hon är min
moster. Min mamma och Sangita är
systrar, hon har berättat om JV. (Sangita
presenteras i Medlemsbrev 4/2015.)
• Nu har jag studerat på JV i 2 år. Här är
det mycket bra, så trevligt. Jag har lärt
mig massor. Särskilt gillar jag hindi.
• Jag vill bli sjuksköterska, betjäna fatti-
ga människor, som bor här i närheten.

Vi fortsätter att presentera flickor i
Jagriti Viharas högstadieskola. Här
kan du läsa om Jasina och
Priyanka.

Vi har i tidigare medlemsbrev 
presenterat åtta andra flickor. Se
Medlemsbreven nr 2–4 från 2015
och 1/2016 (finns på www.jvv.se).

Flickorna på Jagriti Vihara

Besök Jagriti
Vihara i höst!
Du har chansen, om du deltar i en
resa som anordnas från Norge med
Mildrid Nesheim, ordf. i norska JVV,
som reseledare. Det innebär 17
dagar i Indien, från Delhi i väst till
Kolkata i öst. Fullt av spännande
upplevelser. Tiden är 27 okt–12 nov.
Höjdpunkten blir besöket på Jagriti
Vihara torsdag 3 nov–söndag 6 nov.
Hör av dig före 8 juli 2016 till rese-
ledaren.
e-post: mildridnesheim@yahoo.no
tel: 0047-90131572

Om kvinnor 
i Jharkhand
Beställ Erni Friholts skrift 

»Vi ska vinna det här – möten
med kvinnor i Jharkhand«

Köp några ex och dela ut eller sälj! 
Kontakta: 
Kajsa Perneman, tel: 070-622 90 26
e-post: kajsa.perneman@telia.com
Skriften kostar 30 kr + porto 20 kr.

I Indien använder man inte namn
när man talar till en person utan
mer relationsord som syster, bror,
vän...

»Jaya« skriver själv citationstecken runt
det namn vi är vana att använda om
honom. Detta för att markera att han
inte heter så, det är en förkortning av
hans efternamn. Hans rätta namn är
Satchidanand Upadhyay.

sat = sanning
chit = medvetenhet
anand = lycksalighet

När Jaya fått ett stipendium på
Hallingdals Folkehøgskule, 1965, för att
studera och inspireras av Grundtvigs
pedagogik, fick han ett annat namn
där. Hans rätta var alldeles för svårt att
uttala. Alltså blev han Olav Skaga. 

Också det
namnet har en
betydelse.
Rektorn hette
Olav Akerlie.
Han och Jaya
blev goda vän-
ner. Rektorn sa:
»Jag tycker om
dig som mig
själv.« Skaga är
namnet på en
gammal gård i
Norge, där Jaya
bodde. Olav är
ett gammalt norskt kunga namn. Det
betyder för fader och ättling.
Inte illa! Olav-Jaya är förfader till

Jagriti Vihara, och vi alla JVV-medlem-
mar i Norge och Sverige är ett slags ätt-
lingar.

Inger Dejke

Vem är Satchidanand Upadhyay?

Ur klassfoto från
Hallingdal Folke -
høgskule 1965/66.

Maniya Kumari vattnar tomat plantor. 

Nästan alla flickor vi presenterat
heter Kumari i efternamn. Det har
inte samma funktion som våra
efter namn, utan betyder helt
enkelt ungdomlig eller ogift.
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Jagriti Viharas Vänner

VÄNTAN ÄR ÖVER
I förra Medlemsbrevet skrev jag att vi
gick i väntans tider. Det gällde beskedet
från Sida/Forum Syd huruvida de skulle
godkänna vår bidragsansökan eller inte.
I medierna hade det ju skrivits en hel
del om hur biståndspengar slussades
över till de behov som den ökade
invandringen förde med sig. 

Strax före midsommar fick vi dock
ett positivt besked. JVV hade beviljats
de medel vi sökt – 492 000 kronor –
för ett 18 månaders projekt med start 
1 oktober 2016! 

Granskningen av vår ansökan hade
alltså lett fram till detta glädjande
besked. Man ansåg bland annat att pro-
jektet var relevant, kostnadseffektivt
och med hållbara målsättningar. Vi har
nu fått och vidarebefordrat en första
bidragsomgång till Indien och där har
förberedelsearbetet för uppföljningen
av det tidigare genomförda pilotprojek-
tet dragit igång. Det tog lite tid mellan
varven, men nu ser vi fram emot rap-
porter om nya aktiviteter bland ett

tusental kvinnor i ett tiotal byar runt
Jagriti Vihara. 

Bland de projektmål som satts upp
kan vi finna en ökad läs- och skrivkun-
nighet, ökad kvinnlig närvaro och
engagemang vid de lokala byråden och
ett bättre samarbete mellan kvinnorna i
de olika byarna, till exempel i form av
självhjälpsgrupper. För att underlätta
genomförandet av utbildningstillfällena
finns också medel avsatta för att bygga
enklare, men permanenta »mötes -
plattformar« försedda med sol- och
regn skydd. På detta sätt skulle Jagriti
Vihara inte bara sätta kunskapsmässiga,
utan även konkreta avtryck i byarna.

Vi hoppas vi snart kan återkomma
med rapporter i kommande Medlems -
brev. 

Än en gång är det också viktigt att
påpeka att verksamheten vid utbild-
ningscentret på Jagriti Vihara fortsätter
parallellt och behöver allas vårt stöd.
Tack för din insats!

Per Nordqvist

Jagriti Vihara har under årens lopp arbetat i åtskilliga byar runt centret. Det är byar som
kan ligga upp till ett par mil bort. Bilderna visar några exempel. 
Här ovan till vänster skolbarn i Nindra, till höger kvinnor i en självhjälpsgrupp som till-

verkar tvål i Malhan.
Överst i högerspalten en självhjälpsgrupp från Dumaro som säljer skålar på marknaden

inför firandet av Diwali. Nästa bild visar kvinnor från en självhjälpsgrupp i Konka. De till-
verkar stearinljus. Sedan en glimt från JV:s skola i McCluskieganj och nederst en bonde i
byn Putritola, som ser fram emot den första skörden, tack vare bevattningsdammen som JV
hjälpt till att skapa.
Nu går JV vidare med Sida-stödda aktiviteter i ett tiotal byar runt centret. 
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i reste från Jagriti Vihara i jee-
pen, Jaya, Anders och jag med

Vincent vid ratten. Det tog några
timmar på vägar av varierande stan-
dard. Men mest var de bättre än kring
Jagriti Vihara. Även landskapet var ett
annat, slättland med milsvida odlingar
och klungor av hus i byar här och där.
Bufflar badade i vattendrag ivrigt påhe-
jade av vallpojkar. Stora fält med ris,
tomater, majs och potatis svischade
förbi. Jaya pekade på husväggar där
komockor torkade i solen. Här finns
alltför lite träd att använda till bränsle.
Jagriti Vihara och byarna omkring har
tillgång till träd med grenar och ris att
elda med vid matlagning.

Jaya förberedde oss i jeepen: 
– Tänk det är 22 år sedan det kom

folk från byn Korri till Jagriti Vihara

och vädjade om att bygga en skola. De
hade hört talas om oss genom att vi haft
regeringens uppdrag att gräva brunnar.
Allt som allt 310 brunnar. För varje
brunn var det 25 personer som fick
arbete och lön. Därför var det många
som kände till Jagriti Vihara. I Korri
hade de samlats och talat om att barnen
måste få gå i skola. Hur skulle det gå
till? Om de donerade ett stycke mark,
så kunde Jagriti Vihara bygga en skola
där.

– Vi har papper med stämplar på att
Jagriti Vihara äger mark i Korri, säger
Jaya och skrattar.

Vid den tiden var Gaute
Gunleiksrud ordförande i den norska
JVV-föreningen, och han hade goda
för bindelser med Norad, Sidas mot -
svarighet i Norge. Det ledde till att en

förnämlig skolbyggnad uppfördes för
norska pengar. Varje gång Gaute besök-
te Jagriti Vihara, gjorde han en resa till
Korri, och byborna, kanske 500 per-
soner, tog emot honom furstligt. Det
hade till och med byggts en scen med
tak över och trappor upp från varje
sida. Där talade Gaute, till stor glädje
för alla, på hindi. Även Jaya höll regel-
bundet föredrag från det podiet. En
folkfest med musik och dans vidtog, där
norr mannen inte sparade på benen.

Nu är Gaute död sedan flera år och
vår lilla svenska deputation är blygsam,
men mottagandet är förstklassigt. Rader
av skolbarn som en allé, pojkar och
flickor med blå rosetter i håret, ger oss
lotusblommor och rosor som tyvärr
hunnit vissna medan de väntat på oss.

Länge har jag hört namnet
Korri. Det har omgivits
med en aura. En skola
långt bort, något paradi-
siskt. Men aldrig har jag
varit där, förrän nu i
november 2015.

V
När vi var framme vid Korri blev vi kungligt mottagna med trummor, dans och blåsinstrument. Barnen stod i två led som vi fick passera
genom. Det kändes som om vi var en del av ett statsbesök.

Korri
Text: Inger Dejke

fortsättning –>
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Men doften finns kvar. De böjer sig ner
och tar oss på fötterna. Vi är som kung-
ligheter. Framför oss två män i kläder
som lyser rött och glittrar. De dansar till
rytmerna från flera trummor. Vi är på
väg över en jättelik, grönskade skolgård
med mur omkring. Utanför den
långsträckta skolbyggnaden är bord och
plaststolar uppställda och vi bjuds att
slå oss ner. Många föräldrar, skolbarn
och lärare är samlade. De tittar
intresserat på oss vitingar. Så kommer
flickor med vatten och stänker det på
oss och tvättar våra händer. Allt tradi-
tionella välkomstceremonier. Två rader
flickor sjunger »Hjärtligt välkomna« på
hindi och engelska. Även kransar av
hibiskusblommor får vi runt halsen, och
vattenflaskor på bordet.

Jaya lägger upp inplastade foton om
flickskolan på Jagriti Vihara. Som bin
kring ett fluster samlas barn och vuxna.
De blir förtjusta och tror det är en gåva
till Korri. Men Jaya får förklara att han
tänker ha bilderna vid besök i andra
byar för att berätta om Jagriti Vihara.

Så vidtar tal på hindi. Många män
och korta tal. Jaya översätter inte, men
viskar att det är bra. Också en inbjuden
kvinna, representant från regeringen,
talar. Alla får applåder efter talen. Sist
talar besökarna från JV. 

Vi får stora bananer, något som är
finare än de vanliga små, och kex ser -
verade i små vita pappformar. Lite sam-
tal med lärarna, det går någorlunda på
engelska. Jagriti Vihara-skolan har åtta
lärare, tre kvinnor och fem män. Alla
handhälsar genom att ta i min högra
hand och lägga vänster hand på sin högra
arm Artigt? Eller som om de är rädda att
handen skulle fara iväg och undersöka
det vita. Cirka 120 barn går här i klasser-
na 6–10. Jagriti Vihara-skolan i Korri är
alltså nu en hög stadieskola. Tyvärr blåste
taket bort på ett av husen vid en storm
under hösten. Kan Jagriti Vihara leverera
tegel? Där finns väl en självhjälpsgrupp
som gör taktegel. 

– Nej tyvärr, säger Jaya, kvinnan som
kunde tegeltillverkning och ledde
arbetet har dött. Kanske kommer
någon av de andra i gruppen ihåg hur
man gör. Jag ska fråga.

Ytterligare en skolbyggnad finns på
området. Den rosa väggfärgen visar att
den hör till den indiska skolsatsningen,
som bekostas av Världsbanken. Re -
geringen hade hört sig för, om barn-
skolan fick byggas på Jagriti Viharas
mark. Löfte gavs. Det är ju praktiskt att
låg-och mellanstadieskolan finns nära
högstadiet, tänkte Jaya. Men av rege -
ring en krävdes en motprestation. Då
måste det byggas en mur runt hela
skolområdet. Och så blev det. In natu-
ra-byteshandel!

Dessutom fick jobbare i Korri en
erfarenhet av hur det går till att bygga
en mur. Den kom väl till pass, när
muren utmed vägen på Jagriti Vihara
började byggas. Då tillkallades nämligen
arbetare från Korri. Återigen gällde
tjänster och gentjänster. 

Den goodwill som JV åtnjuter i ett
stort område med många byar, fick vi
uppleva på hemvägen från Korri. En
gammal man med halsduk om huvudet
som skydd mot värmen, liftade med
jeepen till sin bostad. Kärleken till JV
och Jaya riktigt strålade omkring
honom. När han var 22 år yngre hade
han varit med och donerat mark för
skolan i Korri. Därför kan hans barn
och barnbarn nu läsa och skriva. Han är
stolt över det.

Säkert hade ryktet gått att Jaya och
jeepen från JV var ute på vägarna. Ett
par gånger måste Vincent stanna. En
kvinna kom springande från sitt hus.

Hon måste få hälsa och prata lite. Jaya
berättade att hon var en av de lärarin-
nor JV anställt. En annan kvinna kom
rusande från ett grönsaksland, där hon
höll på att skörda. Hon hade varit elev
på JV. Nu berättade hon att hon var
gift, men mannen super, så hon har
lämnat honom och bor hos föräldrarna.
Med tårfylld röst frågar hon Jaya: »Vad
ska det bli av mitt liv?« Kan Jaya
komma på en lösning för henne?
Studera vidare, blir lärarinna? 

Vi passerade många byar där Jaya
och Vincent pekade på brunnar som
JV varit med om att gräva. Och de såg
hur trädplanteringar förändrat byarna
och gett frukter, skugga, virke, bränn -
ved och löv som förbättrat odlingsjor-
den. – När vi kom hem till JV upptäck-
te vi, att det under dagen byggts en
jordkulle vid köket och där var den
nyinköpta kompostbehållaren »plante -
rad« som på en tron. Det går framåt,
sakta men säkert! •

Stort intresse för de inplastade bilderna
från flickskolan på Jagriti Vihara.

Skolbarnen sitter i  gräset och tittar på besökarna. De äldre byborna sitter på bänkar
bakom. I bakgrunden syns det rosa skolhuset som bekostats av Världsbanken.

En gammal man, som kände till Jagriti
Vihara väl, liftade med oss. I bakgrunden
skolhusen som byggts med hjälp av den
norska vänföreningen.
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Om kvinnor 
i Jharkhand
Beställ Erni Friholts skrift 

»Vi ska vinna det här – möten
med kvinnor i Jharkhand«

Köp några ex och dela ut eller sälj! 
Kontakta: 
Kajsa Perneman, tel: 070-622 90 26
e-post: kajsa.perneman@telia.com
Skriften kostar 30 kr + porto 20 kr.

Du kan vid
många tillfällen
önska dig en pre-
sent till Jagriti
Vihara i stället för
blommor, kristall-
vas eller choklad -
ask.
Du kan också

själv ta initiativ till en gåva, när du
tänker uppvakta någon, eller då du
vill hedra någons minne.
Du som uppvaktar sänder pengar-

na till Jagriti Viharas Vänner, bankgi-
ro 5649-3034. Sedan kontaktar du
Inger Dejke, tel: 0522-22822 eller 
e-post: id@oringe.pp.se, för att med-
dela vem gåvan gäller (adress och
datum), vad det skall stå på uppvakt-
ningskortet som vi skickar, och vem
avsändaren är.

Ska du fira?

www.jvv.se Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Årsavgiften för år 2016

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 

• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Inger Dejke har skrivit en bok med
titeln »Kvinnor på jorden – strävan
och hopp«. Den skildrar kvinnor
som hon mött och intervjuat i
Filippinerna, Indien och Palestina.
Den svenska avdelningen handlar
om kvinnor, vars öden hon fått ta
del av indirekt.
Avsnittet om Indien innehåller

fyra kapitel om personer med
anknytning till Jagriti Vihara.

Boken är inbunden, 249 sidor, 
rikt illustrerad och kostar 200 kr 
+ porto 50 kr. Den kan beställas
från Inger Dejke, 
e-post: id@oringe.pp.se   eller 
tel: 0522-228 22.

Kvinnor 
på jorden

Rajesh har skrivit och informerat
om skolan på Jagriti Vihara och
om monsunen. 

De flickor som gått i flickskolan på
Jagriti Vihara sedan starten är nu uppe
i klass 10. De flesta har bott och stude-
rat på centret i tre år, nu på det fjärde.
Några togs in när det blev platser lediga,
och har funnits på JV i två år, nu på det
tredje. De arbetar hårt för att klara
examinationen som är avslutning på
»högstadiet«. Den sker i slutet av
februari 2017.

För några månader sen startade en ny
grupp på 18 flickor, som går i klass 9.
De bor hemma i några närliggande byar
men studerar vid JV:s högstadieskola.
De är uppdelade i två grupper. Flickor -
nas föräldrar, vanligtvis papporna, har
besökt JV flera gånger, och de uttrycker
sin tacksamhet till både JV och JVV,
som har gjort det möjligt för deras dött -
rar att få utbildning.

Därigenom blir flickorna beredda att
möta livets utmaningar och få verktyg
till att arbeta för nödvändiga föränd -
ringar i samhället.

Monsunen kom ganska sent till regio-
nen, men gav tillräckligt med regn
under de senaste två månaderna. Fälten
ligger gröna överallt, vilket är lovande.
Bönderna är hoppfulla och förväntans-
fulla inför den nya skörden.

Avslutningsvis hälsar Rajesh: »Vi är
mycket glada över att många vänner
från JVV kommer att besöka oss den
här hösten. Hjärligt välkomna!«

Hälsning från Jagriti Vihara

Monsunen är en välsignelse för risskörden,
men den är ofta förödande för hus och
vägar. Människan kan dock skyla sig med
plastskynke, tak eller paraply.
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Jagriti Viharas Vänner

I McCluskieganj, samhället som ligger
ca 3 km från Jagriti Vihara, skulle vägen
breddas. Det är i och för sig en oväntad
åtgärd i ett område där smala och dåliga
vägar snarast är ett signum.
Några hus låg i vägen, däribland den

frisörsalong där Kashinath arbetade.
Han är gift med Saloni, husmor på JV.
Varje dag i veckan – utom torsdag då
ingen klipper sig – cyklade frisören till
sitt arbete. När hans salong skyfflades
bort, hade han inget jobb kvar.
Visserligen hjälpte han till alldeles
utmärkt i köket på JV, men hans
inkomtkälla var borta. Och vägverket
gav ingen ersättning. Bara sin spegel och
attiraljerna för frisering kunde han
rädda.  
Tidigare hade Kashinath haft sin

salong i staden Tori, några mil bort. Nu
tänkte han att han måste flytta med sin
familj dit och starta på nytt som frisör.
En ny möjlighet yppade sig när Jaya

förslog att en av vaktkurerna vid huvud -
porten till JV kanske kunde användas
för frisering av herrar i trakten. 
Så satte arbetet igång. Rengöring av

vaktkuren där spindlarna haft en fristad,

de svarta stolpar-
na fick ny färg och
väggarna målades
vita. I Ranchi
köptes moskitnät
som metervara,
fyra stål skenor att
hålla uppe nätet,
en skylt beställdes
med text på hindi
och engelska, en
röd och grann
frisörstol in köptes.
Det var just dagen innan premiär -
minister Modi kungjorde att de indiska
peng arna, 500 rupie- och 1000 rupie -
 sedlarna är värde lösa med omedelbar
verkan. 
Tänk att vi hann köpa detta före

dråpslaget mot all handel!!!
Skräddaren fick uppgiften att sy

lagom stora stycken av nätet och sätta
fast kanalen av stadigt tyg upptill och
nertill. 
Anders borrade in skruvar i betongen

för stängerna. Det är nästan omöjligt
utan elektiskt slagborr. Maria och Inger
fyllde kanalerna nertill i nätet med

sand, för att hålla
myggskyddet på
plats. En vacker
»dörr« av återanvänt
gardin tyg med glitt -
riga snod dar och
tofsar placerades
fram för ingången.
Så kom dagen 

13 november, då
Kashinath invigde
sin nya Hair cutting
saloon med rökelse,
ljus och böner och
hälsade sin första
kund välkommen.
Han var överlycklig. 
Nu tror man att

alla män i byn närmast kommer att
klippa sig hos Kashinath, så nära och
bekvämt. Han är dessutom en mycket
skicklig frisör med fingrar snabba som
fågelvingar. Också karlarna i byn
Dumaro, som ofta färdas vägen fram
förbi JV-grinden, lär hitta till den nya
salongen.
Hela projektet är egentligen ett

exempel på hur Jagriti Vihara agerar.
Den här gången gällde det att försvara
de mänskliga rättigheterna för en frisör
som blivit berövad sin inkomstkälla.
Att det också innebär att JV får behålla
sin omtyckta husmor är en mycket god
bieffekt. Hela familjen kan bo kvar på
Jagriti Vihara.

KASHINATH’s 
Hair cutting saloon

Den första kunden i Kashinaths nya salong.

Kashinath vistas ofta i köket tillsammans
med hustru och husmor Saloni, men nume-
ra syns han också i den nya friser salongen. 

Salongen invigdes med rökelse i varje hörn.

Inger Dejke
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Termiterna och monsunen är två av
JV:s värsta fiender. Dags att tvätta, skra-
pa, borsta, rostskydda och måla gäst -
husets plåtdörrar. Färgflagorna föll som
snöflingor under vår behandling. Till
slut nådde vi målet: Fjorton bländande
vita dörrar.
Anders gav sig i kast med Assembly

Hall, vars fönster på övervåningen
skulle få samma behandling som dörrar-
na. På en något svajig bambuställning
gick han från klarhet till klarhet. Inger,
Jennie, Ida och jag tog hand om fönster-
gallren från insidan av samlingssalen. Vi
stod betydligt stadigare på ett cement-
golv. Slutligen var 72 fönsterrutor fast-
satta, kittade och tillsammans med gall-
ren målade i P. O. Red ( Post Office rött)!
Vi njöt i fulla drag och från byggnaden
hördes ett svagt Danjavad – Tack.

Morgonstund har guld i mund.
Varje morgon tog Inger och Anders
med oss till olika platser i grannområ-
det. Det kunde vara till floden, som låg
spegelblank, men som har ett betydligt
vildare utseende under monsunperio-
den.
Hos snickaren Mahadeos familj bjöds

vi ofta på chai och en värmande liten
morgonbrasa. I byn Jobhiya hälsade vi
varandra med ett Namaste. En morgon
besökte vi ett ödehus vars fönster- och
dörrhål gapade tomma, tills jag placer-
ade mina medvandrare där och fick ett
vackert foto med en unik inramning. 

Flickorna på elevhemmet.
Tänk, att det finns så många namn på S.
Sokrati, Sunita, Sony, Sanita osv. Det
blev en stor utmaning att para ihop rätt
namn med rätt flicka. Skratten blev
många. På kvällarna, efter läxläsningen,
samlades vi för dans och sång. En efter-
middag höll Inger i en lektion, med
temat »Mitt liv om 10 år«. Flickorna
skulle illustrera sin dröm/ förhoppning.
Det resulterade i en utställning där var
och en fick berätta om sin bild, som
visade på yrke, boende, familj etc.
Visst vore det önskvärt att mer av

undervisningen kunde ske på JV. Då i
mindre grupper och med »Jayas peda-
gogik«, med musik, dans, teater och
poesi som givna ämnen på schemat. 
Den stora utmaningen ligger i att få

kompetenta och villiga lärare att söka
till JV.

Människorna gör platsen.
Vad vore JV utan skolflickorna? Utan
Saloni, Kashinath, Geeta och Mango i
köket? Vincent, Sushil, Lucy, Dr Singh
och Rajesh med familjer? Inte minst
barnen sprider glädje och framtidshopp.
Slutligen har vi vännerna och

visionärerna Paras och Jaya. De tar sig
alltid tid att utbyta tankar i stort som
smått angående livet och Jagriti Vihara.

Tack vare Anders och Ingers mångåriga
arbete på JV i kombination med deras
goda ledaregenskaper fick vi väldigt

mycket gjort under våra veckor tillsam-
mans.
Jag är mycket tacksam över att ha fått

ägna tid åt shramadana (ett ord på san-
skrit som betyder: donera arbete) på JV.

Maria Marnell

Några glimtar från livet på Jagriti Vihara
– efter tre veckors arbete som volontär

Anders och Inger i ödehuset i skogen,
några hundra meter från Jagriti Vihara.

Teckningar på temat
»Mitt liv om 10 år«.

På morgonpromenaden besökte vi sni cka  ren
Mahadeo. Här är det dottern Diksha, som
tittar på bilder i Anders mobil. 

Paras och Jaya granskar förra
numret av medlemsbladet.

Jennie, Ida och Maria arbetar med dörrar-
na i Guest Hostel.
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Jag heter Jennie, är lärare till yrket och
bor i Ljungskile. Jag och min dotter Ida
som är 18 år tog chansen att följa med
Inger och Anders Dejke till Jagriti
Vihara i slutet av oktober 2016. Vi fick
en dryg vecka där med många fantastis-
ka möten och upplevelser. 
Mitt största intryck när jag tänker

tillbaka på vår vistelse är att jag inte
kände mig som en främling på JV, jag
kände mig som en välkommen vän, en
varm och skön känsla som stannar kvar. 
Vi hjälpte till med att skrapa och

måla plåtdörrar i gästhemmet. Det gick
bra så länge det var skugga! Vi hjälpte
också till att skrapa och måla fönster-
galler i samlingssalen. (Ida vågade sig ut
på den spännande bambuställningen på
utsidan.) Det blev så fint! Mycket
trevligt att arbeta tillsammans med
Inger, Anders och Maria från
Stockholm. Nu hoppas vi att taket ska
bli lagat snart så det går att hålla fler
givande möten där.
Jag gav mig på att börja hacka upp

ogräset i landet utanför köket. Salonis
och Kashinaths son Anand, 10 år,
hjälpte mig att köra bort ogräset med
en skottkärra. Han var ett trevligt säll-
skap som jag träffade många gånger
varje dag, cyklande på sin röda cykel
eller lekande med Geetas son Ansu. De
hade varsin snurra som de satte fart på
med ett snöre. Målet var att lyfta upp
den i farten med snöret så den kunde
fortsätta snurra i handflatan. Inte lätt!
Detta var den enda leksak vi såg att kil-
larna hade, förutom Anands cykel. 

Amit, som är lärare och son till Paras,
hjälpte mig att hacka upp resten av lan-
det närmast köksväggen. Härligt med
sällskap! Han var mycket intresserad av
att prata om Montessoripedagogik, så vi
hade flera intressanta samtal. Han fun-
derar mycket kring det indiska
skolväsendet och om skolundervisning
i allmänhet. 
Det blev många härliga möten med

tjejerna som bor på JV. Ida lyckades
lära sig namnen på alla 18! Eftersom de
nästan inte kan någon engelska, fick vi
umgås på alternativa sätt, till exempel
genom att ta kort på varandra, sjunga
tillsammans, träna varandras namn, lära
varandra ord för olika saker på olika
språk, skratta tillsammans! 
Vi följde med tjejerna till skolan i

McCluskieganj en dag, promenerade
med dem efter frukost, en varm halv-
timma på den dammiga vägen. Vi blev
väl mottagna och träffa två olika klasser,
60–80 elever i vardera. Att vara med
på engelsklektionen var intressant och
gav oss en del av förklaringen till varför
tjejerna inte är så slipade i engelska.
Läraren läste ur läroboken på engelska
och översatte sedan det han just läst till
hindi. Det var det hela. Eleverna satt
och lyssnade och fick inte någon chans
alls att träna. Just den här dagen i alla
fall. 
Vi hade den stora turen att befinna

oss på JV när det var dags att fira
Diwali. Eftersom det är ont om elek-
triskt ljus där, blev det extra magiskt
med det kompakta mörkret runtom

och ljuset från ler-
skålar med olja
och veke, som
visa de oss vägen
till matsalen och
taket där tjejerna
hade placerat ut
mängder av ljus -
skålar i ett vackert
mönster. Så fint!
På kvällen fick vi
extra god mat
med underbart
goda pua, friter-
ade bakverk kryd-
dade med russin
och kardemum-
ma. 
På tal om mat

så fick vi så fan-

tastiskt god mat varje dag. Jag är verkli-
gen imponerad av Saloni och Geeta
(båda iklädda vackra sarees varje dag)
och Kashinath som med så enkla medel
lagar god varm mat tre gånger om
dagen. Så skönt för oss som vegetarian-
er att inte behöva undra och fråga vad
det är i maten, eftersom de inte tillagar
något annat än vegetarisk mat.
Många varma hälsningar

Jennie Majberger Wiedel 

Jennie och Ida – en vecka på Jagriti Vihara

Många härliga möten med tjejerna.

Ida på väg upp på bambuställningen.
Jennie säkrar stegen, så att dottern inte
faller.

Utanför köket finns en odlingsyta, som
Jennie grävde upp. Här tillsammans med
Ida och två arbetskamrater, Ansu och Anop.

Diwali.



JVV:s medlemsbrev december 2016

Om kvinnor 
i Jharkhand
Beställ Erni Friholts skrift 

»Vi ska vinna det här – möten
med kvinnor i Jharkhand«

Köp några ex och ge som julklapp! 
Kontakta: 
Kajsa Perneman, tel: 070-622 90 26
e-post: kajsa.perneman@telia.com
Skriften kostar 30 kr + porto 20 kr.

Du kan vid många tillfällen önska dig
en present till
Jagriti Vihara i stäl-
let för blommor,
kristallvas eller
choklad ask.
Du kan också

själv ta initiativ till
en gåva, när du
tänker uppvakta
någon, eller då du

vill hedra någons minne.
Du som uppvaktar sänder pengarna

till Jagriti Viharas Vänner, bankgiro
5649-3034. Sedan kontaktar du 
Inger Dejke, tel: 0522-22822 eller 
e-post: id@oringe.pp.se, för att medde-
la vem gåvan gäller (adress och datum),
vad det skall stå på uppvaktningskortet
som vi skickar, och vem avsändaren är.

Ska du fira?

www.jvv.se Vi finns också på Facebook. Sök 
på »Jagriti Vihara«. Gå med!

Ansvariga för medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Årsavgiften

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 

• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Inger Dejke har skrivit en bok med
titeln »Kvinnor på jorden – strävan
och hopp«. Den skildrar kvinnor
som hon mött och intervjuat i
Filippinerna, Indien och Palestina.
Den svenska avdelningen handlar
om kvinnor, vars öden hon fått ta
del av indirekt.
Avsnittet om Indien innehåller
fyra kapitel om personer med
anknytning till Jagriti Vihara.

Boken är inbunden, 249 sidor, 
rikt illustrerad och kostar 200 kr 
+ porto 50 kr. Den kan beställas
från Inger Dejke, 
e-post: id@oringe.pp.se   eller 
tel: 0522-228 22.

Kvinnor 
på jorden

De senaste veckorna har jag kunnat ta
del av de rapporter som kommit från de
sex svenska volontärer som, tillsammans
med några andra svenska och norska
JVV-medlemmar, besökt JV i höst.
Förutom Inger, Anders, Maria, Jennie
och Ida arbetade Markku Nykänen på
JV under hösten. Det är viktiga praktis-
ka insatser som blivit gjorda, men även
den vänskap mellan två olika kulturer
som fördjupats är mycket värdefull.
Några större engångsbidrag som vi

fått under året har också möjliggjort
ytterligare välbehövliga upprustningar,
till exempel projektering för en solvär-
mepump. Ett oväntat besök av en
representant för »Electricans without
borders« har resulterat i en plan för sol-
cellsinstallationer i de viktigaste fastig-
heterna. Försök till finansiering av detta
sker nu via en amerikansk organisation.
Men för att kunna montera solceller på
Flickinternatets tak behöver först en
läcka i taket tätas. Även detta kostar

någon/några tusenlappar. Så varför inte
låta det bli vår JULUTMANING i år:
»Laga läckan!«
Jag vill också tillägga att uppfölj-

ningsarbetet med bykvinnoprojektet
har startat med hjälp av Sida-medel,
men mer om det i kommande
Medlemsbrev.
Vi är glada över att kunna behålla

vårt medlemsantal på cirka 325 perso-
ner och jag vill på styrelsens vägnar
tacka för alla de insatser ni gjort under
år 2016. Vi önskar er alla En skön jul-
och nyårshelg och ser fram mot nya
insatser och möten under år 2017.

För JVV:s styrelse
Per Nordqvist

JULUTMANING:

Laga läckan!

Taket till flickinternatet renoverades förra
året. Rummen är nu täta och fina. Men top-
pen av taket, som ska skydda den gemen-
samma hallen i mitten, måste lagas.

Jagriti Viharas Vänner håller årsmöte
lördag 11 mars 2017 på Ljungskile
folkhögskola.

Årsmöte 11 mars 2017

Fotografierna i det här medlems -
brevet är tagna av Maria, Jennie,
Inger och Anders.


