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Jagriti Viharas Vänner

ntligen har fortsättningsprojektet
ute i byarna runt Jagriti Vihara
kommit igång. Redan i septem-

ber förra året började ledningsgruppen
sina resor ut till de tio byar som ingår i
detta projekt med syfte att lyfta den
låga status kvinnorna har. Än så länge
är männen de ledande aktörerna, men
allt fler kvinnor blir medvetna om sina
rättigheter och börjar ställa demokra-
tiskt förankrade krav. 
Väl ute i byarna mötte man kvinnor,

som deltagit i det av Sida och JVV
finansierade pilotprojekt, som avslu-
tades våren 2015. De var verkligen fyll-
da av tanken på jämställdhet mellan
könen, frågor som de berättade att inte
minst de yngre bykvinnorna visade
stort engagemang för. Så besöken ute i
byarna visade tydligt på att kvinnorna
vill förändra familjemönstren åt ett mer
jämställt håll.
Den första åtgärd man vidtog var att

samla in idéer kring hur man kunde
starta kvinnliga självhjälpsgrupper i de
olika byarna. Tillsammans med
projekt ledare skissade man på olika
konkreta aktiviteter. Förslag som kom
upp var: Tvåltillverkning, tillverkning
av tandborstar, sopkvastar, mattor med
material insamlat i skogen, briketter till
köksspisarna liksom konservering av
råvaror. Uppstarten av dessa aktiviteter
kommenterar ledningsgruppen så här:
»Women from the village groups
partici pated enthusiastically in the
training program«.
Byarnas kvinnor – och nu talar vi om

flera hundra – har också fått informa-
tion om att det finns kvinnliga Human
Rights aktivister, men då framför allt i
de större städerna. Ett seminarium
arrangerades på Jagriti Vihara i novem-
ber med ett antal av dessa aktivister,
vilket förhoppningsvis får effekter på
projektet i framtiden. Noteras skall att

några svenska volontärer fanns på plats
just då. Rapporterna säger att semi -
narie  deltagarna imponerades när de såg
hur svenska kvinnor var hårt engager-
ade i fysiska aktiviteter, som rostskrap-
ning, målning etc. och detta på ideell
basis.
Dessutom har aktiviteter ägt rum i

byarna med inriktning på rätten till
hälsa och utbildning för alla, inte minst
för barnen. Underlaget för dessa samtal

har tagits fram av bland andra personer
med anknytning till Jagriti Vihara. Man
har också anordnat kulturella aktivi -
teter med sånger och danser ur adivasi -
kulturens skattkista.
Projektet fortsätter fram till våren

2018, så se fram mot nya rapporter!
Per Nordqvist

Kvinnors rättigheter i fokus

Högtidlig invigning av seminariet i november 2016. Deltagare var aktivister från Ranchi,
McCluskieganj och Delhi. Även ledarna på Jagriti Vihara samt volontärer från Sverige
 deltog i mötet.

Ä
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En söndag i november, när skolflick -
orna var lediga och inte hade några

extra lektioner, samlades de i en av
skolsalarna i det vackra skolhuset på
Jagriti Vihara. Annars pluggar de varje
ledig stund för att klara examinationen
som äger rum i februari. De flesta av
dem har nu gått i Flickskolan på JV i
fyra år. 
Var och en fick ett ritpapper och

färgglada filtpennor. Uppgiften var att
göra en teckning av sitt liv om tio år.
Med stort intresse och full koncentra-
tion tog de sig an uppgiften. Det var
tyst utom lite prassel när en flicka reste
sig för att hämta en penna med en färg
som hon behövde. 
Frågor som hade ställts i förväg var:

Hur har du det om tio år? Var och hur
bor du? Har du utbildat dig till ett
yrke? Jobbar du med det? Är du gift?
Har du barn?

Utställning
Bilderna samlades in, och en annan dag
gjorde vi en härlig utställning på svarta
tavlan och inbjöd till vernissage.
Återigen stort intresse hos flickorna. De
pekade och skrattade och verkade över-
raskade och nöjda med att se sina verk
bland de andras. Sushil, som är lärare
och dessutom känner flickorna väl,
ledde lektionen. Efter en lugn start då
alla stod upp och andäktigt sjöng mor-
gonbönen, fick flickorna komma fram
en och en till tavlan och berätta om bil-
den och förklara vad den betydde. 

Det här var säkert en mycket udda
situation. I vanliga fall är det så många
elever i klassrummet att ingen blir
särskilt uppmärksammad. Och att
berätta om det man själv gjort... Flera av
flickorna var mycket generade och tit-
tade ner, blyga och tysta. Men Sushil
uppmuntrade, vän tade ut tystnaden,
kom med någon följdfråga. Och sist
blev det applåder.

Vad berättar bilderna?
Om en etnolog/psykolog analyserade
flickornas framtidsdrömmar på bilder-
na, skulle det nog visa sig alltför svårt
att föreställa sig hur det är om tio år. Nu
är jag 16 år. Hur är det när jag är 26 år?
Kanske livet i hembyn och tryggheten
där är omöjlig att tänka bort. Det vill
flickorna ha kvar – också om tio år.

Om de skulle flytta? Hur ser det ut i
en stad? De flesta har nog aldrig besökt
någon stad. För dem gäller livet i
naturen: en flod full av fiskar, träd med
frukter, djur och blommor med  fjärilar.
Solen finns med på de flesta bilderna
och i träden sitter fåglar. Alltid en
brunn med pump utanför husen.
Förmodligen visar de här bilderna på
adivasi – ursprungsfolkens närhet till
och känsla för naturen. Det är skolflick-
ornas kultur. De är vana att leva i och
av och med naturen.
På två av bilderna finns en bil, på en

bild en dator i möbleringen i rummet
med bord och stolar. Två bilder har en
tydlig skolbyggnad, på den ena också en
lärarinna och en flicka med ryggsäck.
Flera av flickorna på JV brukar säga att
de vill bli lärare. Många små varelser
virvlar omkring, kanske de egna barnen
och deras lekkamrater. Bara två bilder
har en man och en kvinna, i ena bilden
står de hand i hand. En av flickorna som
kommenterar sin bild i utställningen
pekar på en fint tecknad figur och säger:
»Mitt barn«. 
Bara en bild visar tydligt en yrkesroll.

En flicka sitter vid ett bord och läser i
en bok. På samma bild, med förskjutet
tidsperspektiv, står sjuksköterskan med
uniformsmössa på huvudet och armar-
na beredda att hjälpa de sjuka.
Studierna har lett till att eleven har
blivit sjuksköterska. Vägen dit går
genom skola och böcker, det har Jasina
förstått, hon som skapade den bilden.

Inger Dejke

OM TIO ÅR

Sangitas teckning. Solen är förstås med.

Jasinas teckning. Ett bord, två böcker, en blomma och till vänster en sjuksköterska.
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Vägen är kantstött
Skolgången börjar tidigt
Barnet bär ryggsäck

Tuppen har väckt oss
Tidig morgonpromenad
Kvinnor i sari

Två Haikudikter
Maria Marnell, november 2016

Hej JV-vänner i Uppsala/Stockholm!
Välkommen till en JV- träff i Uppsala lördag 25 februari, kl 14:30–18:00

Vi möts hos Inger Rathsman på Flogstavägen 5E
Inger bor i seniorboendet Ekeby Hus.

Vi samtalar om aktuella projekt för JV och äter middag tillsammans i matsalen
kl.16:00 ( pris 105 kr).

VÄLKOMMEN!
Inger Rathsman
Sara Isman (styrelseledamot)
Maria Marnell (volontär på JV i nov.-16)

O.s.a senast 20 februari till mdmarnell@hotmail.com
Alt. 070 727 98 81

Vissa reparationer på Jagriti Vihara är
planerade och redan finansierade
genom ett generöst bidrag från ESUL.
Det gäller ett nytt golv med plattor i
köket, ny toalett och duschrum till
familjen Vincent och nya skoltoaletter.
De här arbetena skulle gjorts i

november 2016, men på grund av de -
monetization (alla 500- och 1000-
rupie sedlar blev värdelösa från och
med  9 november) stannade allt arbete
av i hela Indien. Inga pengar fanns till
arbetarlöner och för inköp av material.
Från JV meddelas nu att man har

försökt hitta lämpliga hantverkare för

dessa jobb. Men det tycks omöjligt,
eftersom de flesta arbetare i området
används för de otaliga tegelstensfab-
rikerna, där man lockar med mycket
alkohol vid sidan om lönen.
Räddningen kommer nu från

grannbyn Dumaro. Där har JV många
vänner tack vare stödet för skolgång
och hjälp till ett bättre dagligt liv.
Byggjobbet kan komma igång i början
av mars med arbetare från Dumaro.
Förhoppningen är att det blir klart
före månadens slut.  
Tjänster och gentjänster är ett

framgångsrecept.

Som väldiga katedraler ligger tegelbruken och fångar in arbetare med löften om alko-
hol utöver minimilönen. Det försvårar för JV att få arbetskraft.

Värdelösa pengar och tegelbruk
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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 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 tillfäl-
len önska dig
en present till
Jagriti Vihara
i stället 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 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?

Årsavgiften

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

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

• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

10:00  Välkomst med fika och fralla
10:30  Årsmötesförhandlingar
12:00  Lunch
13:00 

     • Musik
     • Senaste nytt från Jagriti Vihara:
     Jennie Majberger Wiedel och 
     Maria Marnell, volontärer 
     på JV nov 2016, berättar om 
     sina intryck och visar bilder.
     • Utställning av JV-skolflickornas 
     bilder: »Om tio år«.
     • Vår JV-utställning om före och 
     efter starten 1974.

15:00  Eftermiddagskaffe/te.
           Avslutning.

Mötet kostar 150 kr inklusive mat och
två fikatillfällen.
Anmälan till Lena Nyström senast tisdag
28 febr.
lena.nyström.lju@folkbildning.net
tel. 0522-752 50, 0707-65 28 77

Årsmöte 11 mars 2017
på Ljungskile folkhögskola

Jennie och Maria målar dörrarna på
Guest Hostel. Vid årsmötet berättar de
om sina intryck från Jagriti Vihara,
november 2016.

Jaya har tillsammans med Lucy en katt
som heter Mino. Vänster arm är gipsad
efter en halkolycka i Åby vid senaste
besöket i Sverige.

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

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Välkommen!

Julutmaningen:
Laga Läckan!
I förra medlemsbrevet vädjade vi om
bidrag till att laga taket på Flick inter -
natet. Det är ju en nödvändig åtgärd
för att kunna förse huset med sol -
paneler.

Vi fick in lite pengar på detta sätt,
vilket vi tackar varmt för. Än finns det
möjligheter att stödja denna sak. Det
handlar ju om att flickorna ska få ljus
på kvällarna för att kunna studera.

Bankgiro 5649-3034



Inledning
Föreningen Jagriti Viharas Vänner (JVV) i Sverige har
genomfört sitt 44:e verksamhetsår. Detta har blivit möj-
ligt genom det kontinuerliga och solidariska stöd vi fått
från våra medlemmar även under detta år. Många
volontärinsatser har också utförts under året på Jagriti
Vihara (JV). I första hand har det handlat om under-
hållsarbete, vilket medfört bättre förutsättningar för
fortsatt verksamhet på utvecklingscentret JV i Jharkand,
Indien och i byarna runt omkring. Dessa insatser känns
fortfarande angelägna i ett land där centrala myndig-
heter har svårt att se, uppskatta och ekonomiskt eller på
andra sätt stötta projekt av detta slag. Styrelsen vill,
förutom till trogna medlemmar, uttrycka sitt varma tack
till alla volontärer för utmärkta insatser, såväl rent prak-
tiska som relationsstärkande. 

Mot slutet av året utsattes befolkningen i Indien för
stora bekymmer då premiärminister Narendra Modi
under natten mellan 8–9 november meddelade att
indiska sedlar av högre valörer, med enbart några tim-
mars framförhållning, skulle bli ogiltiga. Bakom beslu-
tet låg ambitionen att sätta stopp för handel med svarta
pengar, korruption och terrorism. För JV:s del medförde
det bland annat svårigheter att göra inköp av varor och
tjänster och gjorde att flera initiativ fick läggas på is.
Förhoppningsvis kommer effekterna av denna åtgärd –
demonetization – att bli bra på lång sikt och problemen
minska redan under innevarande år.

Verksamhet i Indien
Renoveringsarbeten
Även under 2016 fick JVV bidrag från stiftelsen ESUL för
specifika reparationsåtgärder. Det gällde dels en upp-
rustning av toalett/duschrum i anslutning till skolbygg-
naden, dels upprustning av golvet i köksbyggnaden.
Arbetet är projekterat, men på grund av det kaos som
ogiltigförklarandet av sedlarna medförde, har man inte
före årsskiftet kunnat ordna material och hantverkare
för att börja med dessa insatser. 
Detsamma gäller i viss mån även arbetet med att ersätta
de 22 termitangripna elstolparna av trä på området.
Nya betongstolpar är dock redan inköpta och leverera-
de och väntar på att komma på plats. 

Under några veckor i oktober/november besökte
åter igen Inger och Anders Dejke JV som volontärarbeta-
re. I år fick de under delar av tiden sällskap av fler
volontärer, medlemmarna Jennie Majberger Wiedel
med dotter Ida samt Maria Marnell. Efter att skolhuset
tidigare år förvandlats till en mycket vacker byggnad
var det i år dags för Assembly Hall, föreläsningsbyggna-
den, vars fönster (72 fönsterrutor!) blev rostskyddsbe-
handlade och målade. Även de 14 dörrarna till rummen
i Guest House har målats.

Ett lite udda renoveringsarbete var att omvandla en
icke nyttjad portvaktskur till en »Hair Cutting Saloon«.
Bakgrunden var att Kashinath, make till Saloni, JV:s hus-
mor, haft en frisersalong i närmaste byn McCluskieganj.
Den hade dock rivits för att möjliggöra en breddning av
huvudgatan utan att någon ersättning betalats ut. Så
väcktes tanken på detta win-win-koncept, som redan
nu är en verklighet.

Solenergi
Även detta år har en stor volontärinsats gjorts av styrelse -
medlemmen Markku Nykänen. Under några veckor i
oktober bodde han på JV. Denna gång tillsammans med
sin fru Birgitta och barnbarn Linnea, vilka på många sätt
bidrog till ökat samförstånd mellan våra organisationer.

Redan tidigare har Markku försett JV med utrustning
för att möjliggöra användning av solenergi. Under året
har JVV fått en större donation från Lone och Olof
Svenfelt. Detta har bidragit till att man kunnat påbörja
en större satsning i form av installerandet av en sol-
pump, som ersättning för den nu dieselmotordrivna
generatorn. För detta krävs bland annat att det borras
en ny brunn. Det arbetet är nu slutfört och installatio-
nen av själva pumpen skall påbörjas.

Styrelsen vill i detta sammanhang uttrycka sin tack-
samhet över att Markku har velat ställa tid och sina tek-
niska kunskaper till förfogande för projektering och
inköp av den utrustning, som på flera sätt kan effektivi-
sera och rationalisera arbetet på JV.

En dag i oktober fick JV, under tiden Markku befann
sig där, besök av en man från USA, Jeff Rodriguez, som
arbetade för organisationen »Electricans without
Borders«. Han åtog sig att beräkna hur mycket solpane-
ler det skulle behövas på området för att skapa belys-
ning i alla byggnader där folk bor eller arbetar, men
även för att driva fläktar och vattenpump. För att
bekosta detta söker JV pengar från USA och förhopp-
ningsvis kan dessa installationer genomföras redan
under våren 2017. I samband med detta upptäckte man
ett litet bekymmer i form av att den solpanel, som skulle
kunna sättas upp på Flickinternatet krävde en repara-
tion av en mindre del av taket. Med hjälp av julutma-
ningen »Laga läckan!« i vårt Medlemsblad fick vi
bidrag, som gör att detta arbete nu kan påbörjas.

Odlingar
Under året har arbetet med muren färdigställts genom
att båda sidor putsats, vilket förhindrar skador under
regnperioderna. Odlingarna, som påbörjades under slu-
tet av 2015, har varit framgångsrika. Hushållet har kun-
nat njuta av nyskördad spenat, tomat, lady’s finger, kori-
ander och inte minst aubergin. Även potatisskörden blev
god. När torrperioden kom, och förutsättningarna för
bevattning tröt, påverkades givetvis också odlingarna.

Tyvärr blev hösten 2016 av olika skäl inte lika effektiv,
men med hjälp av volontärer iordningsställdes i alla fall
lite odlingsmark, så att en del grönsaker kunde drivas

Verksamhetsberättelse 
för Jagriti Viharas Vänner 2016



upp där. I förlängningen ser vi det viktigt att arbetet
med odlingar effektiviseras så att JV i längden skulle
kunna bli självförsörjande på frukt och grönsaker.

Flickskolan
Problemen med att rekrytera lärare till Flickskolan kvar -
står. Periodvis har undervisning kunnat ske i skollokaler-
na på JV, men mestadels är man hänvisad till skolan i
McCluskieganj. Det är 18 flickor som nu kommit upp i
tionde och sista klassen. De är mycket motiverade att
studera och ägnar större delen av sin fritid på internatet
på JV till läxläsning, inte minst inför den slutexamina-
tion som de ska genomgå i början av år 2017.

En ny grupp på 18 flickor är accepterade och har
under året blivit inskrivna i Flickskolan. Dessa flickor bor
än så länge hemma hos sina föräldrar, framför allt i
grannbyn Dumaro, men det är meningen att de ska flyt-
ta in på JV-området när den hittillsvarande gruppen kla-
rat sin examen och lämnat JV.

Kvinnoprojektet
Under året har JVV beviljats bidrag från Sida, via Forum
Syd, för att kunna följa upp det pilotprojekt bland kvin-
nor i ett tiotal byar runt JV, som slutfördes under 2015.
Det nya projektet startade i oktober månad och skall
pågå under 1½ år. Även denna gång är det i ett tiotal
byar som aktiviteter skall genomföras för att bland ett
tusental kvinnor öka medvetenheten om människors –
inte minst kvinnors – rättigheter och stärka deras själv-
känsla. Projektets mål är att öka engagemanget hos
dessa kvinnor att delta aktivt i byrådens demokratiska
arbete. 

Under slutet av året hade representanter för JV
besökt samtliga tio byar och utsett ansvariga kvinnor.
Som en del i projektet skall kvinnliga s.k. självhjälps-
grupper startas och många idéer kring deras upplägg
har väckts. Som exempel kan nämnas tillverkning av
tvål, enkla tandborstar, sopkvastar, små mattor mm, som
kan säljas vid marknader. Projektgruppen vid JV ser fram
mot fortsatt verksamhet och informationsarbete under
det kommande året.

Sjukhuset
Sjukhuset på JV fungerar nu bra. Det drivs med medel
insamlade i USA via organisationen Hospital for Hope.
En ung läkare, Anjani Kumar, tar emot allt fler patienter
assisterad av en sjuksköterska. Skolflickorna kallar läka-
ren Bhaia. Det betyder »bror« och visar att de tycker om
honom. Hans familj, fru och två små barn, bor i Patna,
huvudstad i grannstaten Bihar. Han åker hem till dem
vartannat veckoslut. Men han intresserar sig också för
livet på JV, uppskattade murbygget, uppmuntrade arbe-
tarna och deltar i samtal kring utvecklingsarbetet på
området.

Under året har sjukhuset försetts med ytterligare
sängar och medicinsk utrustning, bland annat ett kyl -
skåp för förvaring av känsliga läkemedel, men också
med utsmyckningar i form av planteringar på innergår-
den. Dessutom har man köpt in en ambulansjeep, som
kan användas vid sjuktransporter till/från omkringlig-
gande byar.

Nordiska besökare
Förutom de volontärer som nämnts ovan har JV haft
många nordiska besökare under året. I februari kom
som vanligt elever och lärare från Ringerike
Folkehøgskole. Under en novembervecka bodde JVV-
medlemmarna Kajsa Perneman med sin man Jan-Erik på
Guest House och deltog i samtal och verksamhet på
olika sätt. Samtidigt befann sig en grupp norrmän under
ledning av ordföranden i norska JVV, Mildrid Nesheim,
på JV några dagar i samband med en längre Indienresa.
I december besökte en grupp på 16 elever från Seljord
Folkehøgskole i Norge Indien tillsammans med två lära-
re. Deras rapport visar att besöken på JV, skolorna i
Dumaro och i Korri, som har stark anknytning till norska
JVV, varit mycket uppskattade av alla parter.

Totalt har alltså cirka 55 nordbor besökt anläggning-
en under 2016, vilket är mycket glädjande.

Verksamheten i Sverige
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 330 personer.
Detta är ett något lägre antal än vid förra årsskiftet. Till
största delen beror detta på att vi själva valt att stryka
de medlemmar från listan som, trots påstötningar, inte
betalt medlemsavgifter de senaste tre åren. Fortfarande
gör dock 80 % av föreningens medlemmar sina årsinbe-
talningar, vilket vi vill uttrycka vår glädje över. Det kan
tilläggas att förteckningen idag visar att föreningen har
medlemmar från Övertorneå i norr till Trelleborg i
söder!

Gåvor och projektmedel
Många medlemmar har, vid sidan om medlemsavgiften,
under året också skänkt större eller mindre belopp till
vårt gemensamma projekt Jagriti Vihara. Här ska fram-
förallt nämnas, som redan antytts ovan, en donation på
100 000 kr. som föreningen fått från Lone och Olof
Svenfelt för investeringar vid JV. I samråd mellan JV och
JVV har dessa i första hand bundits till den solpumpsin-
stallation som redovisats ovan. Här kan också nämnas
gåvor i anslutning till högtidsdagar eller som minne av
avlidna medlemmar. Även i år har Fredsrörelsen på Orust
skickat ett större belopp till JVV. Ytterligare en medlem
har varje månad avsatt 1000 kronor till flickskole -
verksamheten.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på detta sätt stöt-
tat vår verksamhet! Tillsammans har detta inneburit att
under år 2016, förutom medlemsavgifter, drygt 240 000
kronor har insamlats till förmån för JV. 

Styrelsen har under året arbetat med ansökningar om
projektmedel. Dessa ansträngningar har varit lyckosam-
ma då vi erhållit de belopp vi äskat. Från Sida (via Forum
Syd) har vi beviljats sammanlagt 472 000 kr för att
användas till det 18 månader långa kvinnoprojekt som
redovisats ovan med start hösten 2016. Förutsättningen
är en motprestation från JVV som innebär en egeninsats
i projektet på totalt 53 000 kr. Som också nämnts ovan
har Stiftelsen Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond
(ESUL) även detta år bistått oss med medel (35 000 kr)



som möjliggör ytterligare nödvändiga reparationer på
JV:s fastigheter.

Styrelsen vill ännu en gång uttrycka sitt varma tack
för allt ekonomiskt stöd, som vi under året sett till att
komma till användning för vårt gemensamma åtagande
– Jagriti Vihara! Den ekonomiska ställningen vid årsskif-
tet redovisas separat.

Informationsarbetet
Informationsarbetet i det postmoderna samhället blir
allt mer digitaliserat. Vi känner oss därför tacksamma
över att ha en så fin digital hemsida – www.jvv.se. Under
året har denna hemsida uppgraderats och gjorts än mer
användarvänlig. Vi vill uttrycka ett stort tack till web -
master Anders Dejke för detta. Men fortfarande är våra
Medlemsbrev den viktigaste kontaktytan mot förening-
ens nästan 350 medlemmar. Ett stort tack till paret
Dejke som, förutom mycket texter och bilder, står för
redigeringen av dessa brev! Som vanligt har fyra välre-
digerade nummer distribuerats under året, en tredjedel
via brev och resten digitalt.

Utställningen om Jagriti Vihara har varit uppställd på
Ljungskile folkhögskolas bibliotek under en period i
anslutning till JVV:s årsmötesdag.

Under året har Inger Dejke kommit ut med ännu en
bok. Titeln är »Kvinnor på jorden – strävan och hopp«.
Den skildrar kvinnor hon mött och intervjuat i Sverige
och under resor i olika länder. Avsnittet om Indien inne-
håller fyra kapitel om kvinnor med anknytning till
Jagriti Vihara. Genom försäljning och spridning av
denna bok lyfts på detta sätt arbetet på JV fram på ett
intresseväckande sätt.

Styrelsearbetet
Föreningens årsmöte hölls den 21 mars på Ljungskile
folkhögskola. Vid detta tillfälle fick deltagarna, förutom
att följa sedvanliga årsmötesförhandlingar ledda av
Anders Dejke, möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Bland annat diskuterades föreningens idéprogram, vil-
ket fick till följd att en revidering genomförts under
året och skall behandlas vid kommande årsmöte. Efter
årsmötets slut berättade Inger och Anders Dejke i ord
och bilder om sitt senaste besök på JV. Vi fick även lyss-
na till vacker musik. Det var JVV:s tidigare styrelsemed-
lem Helena Nord som sjöng egna visor till gitarr-ackom-
panjemang.

Vid årsmötet valdes nedanstående styrelse som däref-

ter 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

Till revisorer valdes Gunnar Henning och 
Nils Carlsson och till ersättare för revisorerna valdes 
Kristina Morgardt Ryberg.

Till valberedning valdes Helena Nord, sammankallan-
de samt Jan-Erik Perneman och Yvonne Eriksdotter

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden
under det gångna verksamhetsåret och arbetsutskottet
har överlagt vid ytterligare ett par tillfällen. I regel har
mötena varit förlagda till Ljungskile med omnejd.

Avslutning
Av denna verksamhetsberättelse framgår vad som
huvudsakligen har hänt under året som gått. Vi vill
också passa på att understryka vår tacksamhet över att
initiativ nu har tagits från USA, som bidrar till Jagriti
Viharas framtidstro. Dessutom riktar vi ett tack till våra
vänner i Norge, som vi känner en stor gemenskap med.
Vi vill stärka vår samverkan ytterligare. Det är ju svenska
och norska JVV som ger JV ekonomiska möjligheter att
verka. 

Styrelsens förhoppningar inför det kommande året är
dessutom att den uthållighet och det engagemang som
medlemmarna visat i form av i första hand ekonomiska
bidrag, men även på andra sätt, ska bestå. Det är förut-
sättningen för att det ska bli möjligt för Jagriti Viharas
personal att fortsätta sina ansträngningar att skapa
drägligare livsvillkor för utsatta människor i den kanske
fattigaste av Indiens alla delstater.

Ljungskile 2017-02-05
För Jagriti Viharas Vänners styrelse

Per Nordqvist
Ordförande 
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Jagriti Viharas Vänner

För de arton skolflickorna på Jagriti
Vihara har det varit en tuff tid. De har
pluggat stenhårt för att klara examens-
proven i tionde klassen. I och med det
är skoltiden slut. Har de klarat sig med
godkända betyg, kan de söka in till col-
lege och börja uppfylla sina drömmar
om ett yrke. Polis, sjuksköterska och
lärare är det vanligaste.

Alla högstadieelever i Indien har en
väldig press på sig med examensproven
som pågår under en 14-dagarsperiod. I
de olika skolämnena blir det ett nytt
prov ungefär varannan dag.

Examinationen genomförs i en okänd
miljö och eleverna befinner sig där hela
tiden. För JV-eleverna blev turligt nog
proven förlagda till Khalari, en ort nära
kolgruvan, och bara någon mil från JV.

Det kunde ha blivit var som helst i
Jharkhand. JV-ledningen lyckades få
flickorna inkvarterade hos bekanta och
välvilligt inställda människor i Khalari. 

Premiärminister Modi talade i radion
till Indiens elever, och för att minska
stressen sa han: »Replace pressure by
pleasure!« Det låter på engelska som en
trevlig, rimmad ordvits. På svenska blir
det: Ersätt stress med njutning. Det
låter sig sägas, men hur tillämpa det?

För JV-flickorna kom den njutning -
en, när de återkommit hem till JV. Då
fanns det åter tid för spel, sång och
dans. Rajesh skriver i Newsletter: 

»När examinationen var slut uttryck-
te flickorna sin tacksamhet till JV och
tillbringade sedan en vecka på JV och
gjorde vägarna fina, arbetade i köks -

trädgården och hjälpte till i
köket. Den veckan kopplade
de av, umgicks med varandra
och berättade om sina framtids -
planer. Vi väntar nu på deras
resultat. Dessa förväntas pub-
liceras i mitten av maj månad.«

Nu är det lite oklart på skol-
fronten. Om flera flickor inte
klarat proven, har de en chans
att tentera igen om några
månader. 

En flicka kommer att gifta
sig. Föräldrarna har hittat en
lämplig make och bröllopet
stundar. »Man kan inte göra
något åt folks traditioner«,
kommenterar Jaya. Men det är
tydligt att en av de goda effek-
ter som Flickskolan på JV har,
är att äktenskapet får vänta
några år och flickorna blir mer
vuxna mammor.

En ny grupp på arton skolflic-
kor från byn Dumaro, kommer
förmodligen att flytta in i JV:s
internat i juli, när de går i klass
10.  JV betalade deras skolav-

gift i högstadie skolan i McCluskieganj
redan när de gick i klass 9. Även från
fyra andra byar i trakten finns förfrågan
om JV har möjlighet att ta emot en ny
grupp flickor som går i klass 9. Allt
beror på om det finns ekonomiska möj-
ligheter och om det går att hitta lärare
att anställa som vill arbeta på JV. 

Jaya har under våren ivrigt studerat
föreskrifter och studieplan för en alter-
nativ skolform som finns i Indien: »The
National Insitutute of Open Schooling«
(NIOS) 

Det är en form av distansutbildning.
Han funderar på om den skulle passa
för den nya gruppen skolflickor. NIOS
är en självständig institution inom
regeringens departement för utbildning
och läskunnighet. Han känner att detta
»open schooling system« kunde vara ett
bra alternativ till det nuvarande formel-
la och onödigt komplicerade skol -
system, som skapar bekymmer för flick-
or från underprivilegierade familjer.
»Det skulle stämma bättre överens med
Jagriti Viharas ideologi«, säger Jaya, när
jag ringer till honom i Åby. »Lite mer
som folkhögskola.« Och det var ju så
hela JV:s skolprojekt började, som en
byfolkhögskola!

Inger Dejke

Examenstider

Flickorna är enligt JV:s ledare mycket flitiga
och hjälper gärna varandra.

Jaya passade på att ta en bild på flickorna, när de 
anlänt till Khalari för examensproven. Nervöst!
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Biljetter och visum var fixade sedan en
lång tid tillbaka för min resa till Indien
den 19 april. Några veckor innan dess
skickade våra vänner på JV de första
varningstecknen och ett par veckor före
avresedagen kom ett tydligt vädjande:
Flytta på din Indienresa – det är en
extrem värmebölja just nu!

Det kändes så snopet, men samtidigt
såg jag att prognoserna pekade på 40-
42 grader mitt på dagarna – i skuggan!
Det innebar ju också att den verk-
samhet bland kvinnorna i byarna runt
JV, som jag skulle ta del av, låg nere
större delen av dygnet. Nu gör jag ett
nytt försök i slutet av augusti.

Men i stället har jag fått skriftliga rap-
porter om hur kvinnodemokratiprojek-
tet utvecklas. Under starten i höstas
och etablering av grupper och ledare
var grundtankarna kring mänskliga rät-
tigheter i fokus. Diskussionerna har

förts ute i byarna och rapporterna
därifrån är positiva, inte minst vad
gäller en ökad medvetenhet om den
utbredda diskrimineringen av kvinnor i
Indien.

Konkret har detta medfört att
självhjälpsgrupper har etablerats för
produktion av matvaror och redskap av
hög kvalitet för försäljning vid de lokala
marknaderna. Man har fått ökade kun-
skaper om hur man bevarar matvaror
bättre och bygger komposter, hur
bevattning kan göras effektivare osv. 

Med hjälp av JV:s personal har kvin-
norna också fått undervisning i hur
man genomför möten och studiecirklar.
Vid ett sådant bymöte tog några kvin-
nor upp temat »Rättigheten för unga
människor att välja sin livspartner«.
Rapporten berättar att några kvinnor
drev en radikal linje här, men att de
flesta ännu inte var mogna för ett ställ-

ningstagande utan ville arbeta långsamt
vidare med denna fråga.

Två större seminarier har också
genomförts. Det första med temat
»Ansvar för miljön« och det senare med
temat »Gruppledarskap«. Det första
seminariet avslutades med en uppman-
ing till byarna och den regionala
admini strationen att omgående börja
implementera ett system för sophante -
ring. Det andra seminariet fokuserade
på läs- och skrivkunnighet och vikten
av att den undervisning som ges bygger
på en genomtänkt värdegrund. Rapp or -
t en säger att detta synsätt »was whole-
heartedly applauded by the audience«.

Med dessa rapporter i ryggen ser jag
nu fram mot besök i Bisunpur, Balbal,
Marangloiya och Kalyanpur i augusti.

Per Nordqvist

Heta nyheter
– ett inställt Indienbesök och ett lyckat projekt

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

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

AccuWeather 16 maj

Tre aktiva deltagare i demokratiprojektet för kvinnor. 
Från vänster: Agni Devi från Tahlia, Anita Devi från Bisunpur Bahertola och Salomi Tirki från Piprahi.
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Jaya kom till Sverige sista veckan i april,
delvis som flykting från en svår värme-
bölja i Jharkhand. Han berättar att när
temperaturen är över 40 grader, är det
svårt att andas, det bränner i hals och
näsa. Det är lätt att svimma. Man måste
ha ett tyg för näsa och mun som silar
luften något. På huvudet rekommende-
rar Jaya en tjock blöt handduk, som
snabbt torkar men kan blötas igen.

Svårt att sova inomhus. Det platta
taket ovan matsalen är tillfälligt hus-
mors  »sovrum«. Men först måste
betong en vattenbegjutas i omgångar för
att dämpa hettan i ytan. Efter någon
timme är det möjligt att ligga på taket.
»I vårt rum är det så varmt så man kan
koka potatis där«, säger husmor Saloni.
Men det gäller att på något sätt hålla
myggen borta. 

Det nya kakelgolv som lagts i köket
kan också erbjuda en något mindre het
sovplats. Sonen Anand uppskattar den
lite svala ytan att ligga på. Sjukhuset har
skaffat särskild medicin för att hjälpa

patienter som är uttorkade
av hettan.

Inte nog med det. På
långfredagen – Good Friday
– började det brinna i ter-
rängen mellan verkstads -
husen och Vincents bostad.
Från köket upptäcktes
branden. Hus mor med man
och son ryck te ut med
vatten hinkar. Även Gita,
granne i byn och anställd i
köket, skyndade till följd av
sina tre barn

Särskilt Anand lär ha varit en hjälte
som brandsoldat. Han sprang med vat-
tenhinkar och slog med käppar mot
elden. Dessvärre var bara de här tre
vuxna personerna på JV-området den
eftermiddagen. Familjen Lucy och
familjen Vincent var på traditionell
påskmässa i katolska kyrkan. Jaya hade
rest till Ranchi. 

Under mer än 3 timmar kämpade de
hemmavarande mot branden, livrädda

att inte få stopp på den, innan den nått
Vincents hus och sjukhusets ambulans
som stod parkerad där. När det var bara
en meter kvar till ambulansen,  lyck-
ades de få bukt med elden.  »Tack till
Gud och Änglar för osynlig hjälp åt
Gita, Saloni, Kashinath och barnen att
skydda husen för elden och de höga
flammorna«, skriver Rajesh i senaste
Newsletter.

Inger Dejke

Anand, Saloni och Kasjinaths son, tog en närbild på bran-
den, när de började få kontroll över elden.

Hettan – den värsta på 50 år

Den 8 november 2016 for Jaya och
Anders till Ranchi Pole Factory i utkan-
ten av Ranchi. Jaya hade via kontakter
fått rekommendationer om denna
betongfabrik. De inhandlade 22
betong  stolpar att ersätta de termitätna
elstolparna av trä på Jagriti Vihara. 

När affären var klar undrade betong -
chefen, om stolparna skulle betalas nu
eller vid leveransen. Jaya, som är
erfaren, menade att vi inte skulle betala
förrän stolparna låg på JV:s mark. Men
Anders hade ryggsäcken full med pen-
gar från JVV och ville inte gå omkring
med så mycket sedlar längre. Så stolpar-
na betalades. Även leveransen.

Några timmar senare höll premiär-
minister Modi sitt berömda tal, där han
deklarerade att från och med midnatt
är 1000 rupies- och 500 rupiessedlar
inget värda. Alla sedlar som legat i
Anders ryggsäck var alltså nu helt
värdelösa. Vilken tur för oss och otur
för betongfabriken! Förhoppningsvis
hade företag speciella regler för
inväxling av de nu värdelösa pengarna.

Nästa dag kom en lastbil till JV med
betongstolparna, som fördelades på

olika platser på centret i väntan på
upprättelse. 

Läkaren Anjani Kumar kände några i
Bengalen, långt norrut, som kan resa
elstolpar. Så går det ofta till i Indien,
alternativ arbetsförmedelning, någon
känner någon som känner någon… Det
kom åtta personer, bl.a. en pappa och
tre söner, en 16-åring som var stolt
över att han kunde klättra som en apa
på stolpen barfota och sätta fast sig med
fötterna högst upp och sitta där och
ordna med eltrådarna. En bror var 15 år
och tränade mycket och kunde också
klättra bra. De hål som grävmaskinen
gjort i november var alldeles för stora.
De nya arbetarna grävde små tunna hål
och i dem sitter stolparna stadigt. Nu
har de varnat för att det är lös lera i de
stora hålen. Måste fyllas igen med ste-
nar. När det börjar regna kan de falla.

Alla stolparna finns nu på plats med
eltrådar emellan och elektricitet ibland.
De åtta arbetarna fick resan fram och
åter betald, gratis mat och boende och
dessutom bra dagspenning. Arbetet tog
5 dagar. De bodde i Guest house och åt
mycket (var och en åt lika mycket som

8 flickor, sägs det) och tyckte maten var
god. De kommer gärna tillbaka och
utför något arbete. Jaya har en film som
visar stolpresningen och klättringen.
När de åkte hem, kramade de Jaya. Det
finns bild på det också, säger Jaya. 

Gita, som jobbar i köket, har tagit
hand om alla de gamla trästolparna. De
kommer nu att tjäna som ved.

Inger Dejke

Barfota och vig som en apa klättrar han
uppför betongstolpen (bilden ur Jayas film).

Betongstolpar – de termitangripna elstolparna ersätts
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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, Palestina och
Sverige.
Avsnittet om Indien innehåller

fyra kapitel om personer med
anknytning till Jagriti Vihara.

249 sidor, Pris: 200 kr + porto
Den kan beställas från Inger Dejke, 
e-post: id@oringe.pp.se   eller 
tel: 0522-228 22.

Du kan vid
många till-
fällen önska
dig en pre-
sent 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 peng-

arna till Jagriti Viharas Vänner,
bankgiro 5649-3034. Sedan kontak-
tar 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
uppvaktningskortet som vi skickar,
och vem avsändaren är.

Ska du fira?

Årsavgiften

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

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

• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Hej!
Jag heter Helena Nord och sitter med i
styrelsen som ersättare sedan årsmötet
i mars.
Jag har varit medlem i JVV sedan

1995 då jag läste Världens kurs och
besökte Jagriti Vihara. Jag satt därefter
med i styrelsen i tio år.
Jag är dramapedagog, teaterlärare

och kulturhistorialärare i Falkenberg
och har ett stort intresse för internatio-
nella frågor, pedagogik och miljöfrågor
i stort och smått. Jag jobbar idag myck -
et med människor som flytt till vårt
land och som vill veta mer om vårt land
och vår kultur.

Årsmötet hölls 11 mars
på Ljungskile folkhög-
skola. Ett 30-tal med-
lemmar deltog från Kalix
i norr till Bräkne Hoby i
Blekinge i söder. Lokalen
var dekorerad med diver-
se Indien-rekvisita. Även
vår JV-utställning fanns
med. Den har tre delar
som verkligen belyser
vad JV jobbar med i
Jharkhand. 
1. Naturen och männi-
skorna i god samklang.
2. Förstörelsen har nått
området i form av ut -
huggning av skog, för-
ödd åkermark och döen-
de vattendrag.
3. Tre vise män träffas
och startar Jagriti Vihara.
Bilder visar nya idéer som
bevattningsanläggningar
och odlingar, skolor, själv-

hjälpsgrupper för kvin-
nor och försäljning av
egentillverkade produk-
ter på lokala marknader.

Magdalena Hansson blev
så förtjust över utställ-
ningen att hon såg till att
den visades hos Floby
Kulturförening vid en
konstvandring under
påsken. Gott initiativ!
Det manar till efterföljd.

Efter årsmötesförhand -
lingarna avtackades
Carina Lindskog som
lämnade styrelsen.  Er -
sättaren Sara Isman gick
in som ordinarie ledamot
i styrelsen och Helena
Nord valdes in som ny
ersättare. Stort tack till
Carina och välkommen
Helena!

Förra höstens nya

volontärer på Jagriti
Vihara, Maria Marnell
och Jennie Majberger
Wiedel dialogberättade
mycket charmigt om sina
upplevelser och visade
bilder och lät höra hur
sång med skolflickorna
på JV varit ett genom -
gående och uppskattat
tema. Det överbryggade
språkbarriärerna. Att de
bjöd på chai var också
uppskattat.

JV-skolflickornas teck-
ningar med temat »Om
10 år« var utställda och
beskådades. Det var
roligt att i vår årsmötes-
lokal ha en så konkret
och unik närvaro från
Jharkhand om framtida
byliv och arbete. Må allt
gå väl framöver för de
flickor som nu studerat
på Jagriti Vihara i 4 år!
De är redo att ta nästa
steg i livet. 

Önskemål för nästa års-
möte: Avsätt tid för att
deltagarna tillsammans
ska få spåna om framti-
den och hitta goda idéer
för Jagriti Viharas bästa.
Det nya idéprogrammet
kan vara en god utgångs-
punkt.

Inger Dejke

Ny i styrelsen 2017

Årsmötet 11 mars 2017

Glada årsmötesdeltagare. I förgrunden Sara Isman.

Kvinnor 
på jorden
– strävan
och hopp
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Jagriti Viharas Vänner

En smal, krånglig väg med många kor
att samsas med ledde fram till skolan i
Nindra. Skolan har drygt 200 elever
och merparten av dessa hade bildat en
färggrann cirkel på skolgården där de
hälsade oss välkomna när vi anlände.
Sedan var det dags för besök i ett full-
satt klassrum där den högsta grund-
skoleklassen, inklusive flickorna från
JV/Dumaro, just avslutat ett nationellt
test i hindi. 

Efter att ha blivit presenterad  ställde
jag några frågor till klassen. Det jag
minns mest är svaret på frågan: »Vet ni
någonting om Sverige?« Jag hade åtmin-
stone hoppats att de kände till Zlatan,
men svaret blev »Inger och Anders«!
Det var alltså några flickor som lyfte
fram paret Dejke, som ju vistats på JV

så många veckor, som det enda man
visste om Sverige.

Efteråt fick jag träffa hela kollegiet
bestående av en kvinnlig och fyra man-
liga lärare, varav »JV:s Sushil« var en. De
berättade bland annat att 100 procent
av byns barn i skolåldern nu går i
skolan. 

Plötsligt gick det upp för mig det fan-
tastiska i det som hänt. För cirka 20 år
sedan kom folk från JV till byn och
intresserade byborna för ett vatten -
projekt, som man startat med hjälp av
statliga pengar. När detta väl kommit
igång så hjälpte »experterna« från JV till
att plantera träd och att förbättra vill -
koren för jordbruket.

Förtroendet för JV ökade och när
man flyttade fokus till utbildning av

barnen i byn började det också där
hända saker. Då var det ungefär 40 pro-
cent av barnen, framför allt pojkar, som
gick i by skolan. Nu är det alltså 100
procent. Tack Jagriti Vihara!

Innan vi åkte tillbaka till JV fick jag
se några små barn som lekte kring en
stor soppkittel på skolområdet. Det
visade sig vara ett viktigt redskap för de
tre glada bykvinnor, som utgjorde
skolans »bespisningspersonal«. Varje
dag lagar de skollunch över öppen eld
åt 200 elever! Det fungerar även år
2017 och är en förutsättning för ett
lyckat utvecklingsarbete i en fattig del
av världen: Att få god mat och kunskap
varje dag. Där kan vi som en  svensk
vänförening medverka till att göra skill-
nad!

Per Nordqvist

Skolklass i Nindra. 
Notera att flickor och pojkar sitter blandade i bänkarna. Nindras bespisningspersonal.

En vecka i augusti besökte vår JVV-ordförande Per Nordqvist några byar i trakten av Jagriti Vihara. Ärendet
var att se hur det Sida-stödda projektet »Gräsrotsdemokrati för adivasikvinnor« utvecklats och fortgår. Han
träffade också de skolflickor som går i högstadiet och som JV stöder. Snart flyttar de in på JV:s internat. Här
och på nästa sida finns hans rapport.

Följ med till byn Nindra
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Efter monsunperioden hade vatten -
ståndet i floden blivit så högt att det var
omöjligt även för en jeep att ta sig över.
Vi fick ta en omväg som gjorde att res-
tiden från Ranchi blev 2½ timma längs
hårt slitna och trafikerade indiska vägar. 

Bitvis färdades vi dock på smala, men
nybyggda och nymålade fina vägar. Det
sas att detta var följden av nationella
satsningar för att alla byar i Indien
skulle få farbara vägar. Ju närmare målet
vi kom, desto mindre och sämre blev
vägen emellertid, och vi fick fråga oss
fram när vi snirklade den sista biten i
ett vackert bergslandskap.

Väl framme såg vi Jagriti Viharas
gamla jeep och ytterligare en bil framför
byns skolhus. Sällan har väl tre bilar
funnits i byn samtidigt, så visst väckte
det en viss uppståndelse. Anledningen
var att denna dag skulle två aktiviteter
äga rum, båda initierade av Jagriti
Vihara. Den ena ett så kallat »Health
Camp«, den andra en träff med byns
kvinnogrupp.

Kön till bordet framför skolan, där
läkaren Anjani Kumar från JV tillsam-
mans med två unga kvinnor från en
frivilligverksamhet i Ranchi satt. Alla
bybor hade ett ID-kort med sig. Att de
fått detta är också ett nytt uppskattat
initiativ från centralregeringen. Läkaren
hade sitt stetoskop och gjorde en del
undersökningar, men framför allt tog
man blodprov på alla som en förebyg-
gande åtgärd. Om cirka 10 dagar skulle
»patienterna« få besked om sin hälsosta-
tus, något som blivit möjligt på grund
av de nya ID-handlingarna. På detta sätt
blev drygt 200 bybor undersökta.

Samtidigt samlades kvinnor och en
del barn inne i den primitiva skolsalen.
På bakre väggen var en prydlig plansch
uppsatt. Där kunde man på såväl hindi
som engelska läsa delmålen för det
kvinnoprojekt, som JVV i samarbete
med JV och Sida driver just nu. I
bänkarna satt ett 40-tal kvinnor i sina
vackra saris och ett antal såväl spädbarn
som något äldre. Längst fram vid väggen
satt de två kvinnor, som i ett
demokratiskt val utsetts till att leda
projektet i just denna by. Dessa båda
kvinnor, Jatri Kujur och Parwati
Bhagat, började med var sitt anförande,
varefter de närvarande kvinnorna förde
samtal med varandra och det hela full-
bordades med ett öppet samtal i klass-
rummet. Av naturliga skäl skedde allt
detta på hindi, så jag förstod ingenting. 

I stora drag handlade det, enligt
tolken, om att klargöra vikten av att

som kvinnor kunna agera
i olika sammanhang.

Jag passade på att efter
mötet, med hjälp av tolk,
tala med Jatri och Parwati.

– Vad är det viktigaste
som hänt i denna by de
senaste åren? 

En ökad medvetenhet
om hälsofrågor, vikten av
att kvinnorna samarbetar
sins emellan och inte
minst en ökad optimism
inför framtiden.
– Vad anser då era

män om er ökade aktivi-
tet? 

Männen har stöttat

redan från starten och de fortsätter att
göra det. Inte så sällan finns några med
vid kvinnoträffarna, om de tillåts.
– Agerar ni på något sätt i miljö -

frågor?
Skogen är viktig för dem och de gör

vad de kan för att skydda den. Allt färre
använder den nu till exempel för
toalett ändamål.
– Vilken är den mest akuta frågan

just nu?
Att hitta sätt att tjäna pengar via till

exempel själv hjälpsgrupper. Dess utom
att bli ännu starkare som kvinnogrupp i
bygemenskapen.

I vimlet på skolgården efteråt kom tre
av de flickor, som tillbringat fyra år på
JV och i våras klarat av den nationella
slutexaminationen, fram och på tradi-
tionellt sätt kysste våra fötter/skor.
Sanita, Priyanka och Jasina var stolta
och glädjestrålande och berättade att de
nu påbörjat sina gymnasiestudier. Jag
kunde till och med samtala lite med
dem på engelska. Den resa de gjort är
närmast sagolik. Det framstod så myc-
ket klarare för mig när jag fick följa med
längs bygatan full av getter, höns och
några oxar hem till en av flickorna. Med
stolthet visade hon sitt lilla mörka sov-
rum med stenväggar, som hon delade
med ett syskon. Två bäddar och några
affischer på väggarna. Från denna tillva-
ro till en gymnasieplats! Tack Jagriti
Vihara! I det instämmer säkert hennes
blyga men stolta mamma, som är en av
de kvinnor som deltar i byns kvinno-
grupp.

Per Nordqvist

Följ med till byn Bisunpur

Per Nordqvist i samspråk med Jatri Kujur och Parwati Bhagat.

Health Camp. I förgrunden JV:s läkare, doktor Anjani Kumar.
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Just i år behöver vi samla in mer
pengar än vanligt, för att vi ska
kunna fullfölja kvinnoprojektet, som
du kan läsa om i detta och tidigare
Medlemsbrev och som »avslutas« i
mars nästa år.
Sida har beviljat oss medel för att

kunna fortsätta arbetet med att
stötta kvinnorna ute i byarna. Vi är
stolta och tacksamma över detta.
Men man har vissa förbehåll för att
dela ut pengarna. Det viktigaste är
att vi som före ning måste bidra med
en egen insats till detta projekt.
Under år 2017 innebär det, att ska
 skicka över 35 000 kronor till JV. 
Det här är ett belopp som ligger

utanför de bidrag vi ger för de
löpande kostnaderna, vissa under-
hållsarbeten och andra akuta behov.
Vid vårt styrelse  möte i slutet av
augusti beslutade vi därför att vädja
till dig som stödjande medlem. 
Vi är övertygade om att det finns

en beredskap och en kreativitet ute
bland er runt om i Sverige som skulle
kunna innebära att vi kan fylla på
vår kassa innan året är slut. Tänk till
och hör av er, gärna direkt med ett
belopp till vårt bankgiro 5649-3034.
Märk med »Egeninsatsen«.

Tack till dig som är medlem i JVV
och vill vara med att göra skillnad!

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

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Jag besöker Jagriti Vihara en fredag i
augusti. Det är i slutet av monsunperio-
den, men solen tittar fram just som vi
ska passera den rödmålade grinden in
till centret. Vägarna därinne är i ett för-
hållandevis gott skick med tanke på
årstiden. Men jag får veta att det under
senaste kvällen och natten kom så myc-
ket regn att man måste bygga en liten
sandvall för att hindra att vattnet flöda-
de in på det nyrenoverade köksgolvet.
Vattnet hade dock snabbt sjunkit och

det gick bra att ta sig fram överallt på
området.

Tillsammans med teamet på JV
besökte vi ett av de ljusa klassrummen.
På vägen dit gladdes jag åt det skinande
vita, nyrenoverade skolhuset, som
betytt så oändligt mycket för så många
människor i byarna runt omkring. Det
visade sig att de flesta av de flickor, som
finns i den nu pågående årskursen,
befann sig på en annan skola för att
genomföra ett språktest. Vi fick dock
en fin stund tillsammans med de övriga
flickorna (och deras föräldrar som kom-
mit dit) innan vi tog oss vidare till en
relativt närbelägen skola i byn Nindra.
Det var där de flesta flickorna befann
sig just den dag jag besökte JV. 

Per Nordqvist

Husmor Saloni och hennes man Kashinat på
det nyrenoverade köksgolvet.

Jagriti Vihara
augusti 2017

Skolflickorna på JV arbetade stenhårt
inför sin slutexamen. Det skrev vi om i
förra Medlemsbrevet. När resultatet av
examinationen äntligen tillkännagavs i
slutet av maj, visade det sig att 12 av de
18 flickorna klarat sig. De 6 som tyvärr
blev underkända är inställda på att för-
söka igen. Lättare nu när de vet hur
examinationen går till. Genomsnitts -
resultatet i Jharkhand var 52. För
skolflickorna på JV var det 66. Inte illa!
Stort grattis! Och nu fortsätter flertalet
studierna i gymnasieskolor.

De nya flickorna på JV
En ny grupp högstadieflickor börjar på Jagriti Vihara under hösten. De kommer från byn
Dumaro, på promenadavstånd från JV, men vill ändå flytta in på centret. Bilden är från
november 2016, då de gjorde ett besök på skolan för att bekanta sig med miljön.

Inte bara från Sida
– från dig också

Från JV till gymnasiet

Priyanka från Bisunpur började studera på
JV:s högstadie skola för fyra år sedan. 
Nu har hon klarat examen och börjar på
gymnasiet.



Du kan vid många tillfäl-
len önska dig en present
till Jagriti Vihara i stället
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 sän-

der pengarna till Jagriti

Viharas Vänner, bankgiro
5649-3034. Sedan kontak-
tar 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 uppvaktningskortet
som vi skickar, och vem
avsändaren är.

Ska du fira? Årsavgiften

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

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

• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Under läsåret 1972/73 gick Stefan
Lundgren på Svalövs folkhögskola. En
gång kom en indier, Jaya S. Upadhyay,
och höll föredrag om Indien och berät-
tade att han tänkte starta en byfolkhög-
skola för fattiga någonstans i Indien, ett
Jagriti Vihara, en plats där man bor och
arbetar tillsammans och blir medveten.
Stefan och Jaya satt uppe halva natten
och pratade. Stefan var drygt 20 år då
och Jaya ungefär dubbelt så gammal, 40
år. Stefan hade idéer och frågor och
undrade varför de tänkte göra så och
inte så. Men varför kritisera? Åk till
Jagriti Vihara och se själv! Det gjorde
Stefan senare, när Jayas dröm började
bli verklighet. Han fascinerades av vad
han såg och fotograferade flitigt. 

När Stefan sedan arbetade som
matros på Tor Britannia samlade han
personalen, runt hundra personer, och
visade bilder och berättade om JV. Det
blev så stort intresse för att stödja
byfolkhögskolan i Indien, att många i
besättningen gick in för att samla peng -
ar till JV. Man ordnade lotterier.
Rasterna var mest en tråkig paus, men
nu började man sticka med fröjd,
sådant som blev lotterivinster eller
varor att sälja på basarer. »Gamla Mary«,
som varit alkoholist, stickade lovika-
vantar. 

Tjänsten som matros på färjan innebar
arbete koncentrerat till 14 dagar åt
gången. Men 14 dagar var ledigt. Då
passade Stefan Lundgren på att resa
runt till folkhögskolor i landet och
berätta om JV och visa bilder. Ofta
hade han med sig studiekamraten från
Svalöv, Evert Persson, som tog ledigt
från sitt jobb för att också han stödja
JV. Fler och fler blev intresserade.

Det bildades som ett kamratgäng i

Göteborg kring JV. Man anordnade
sommarkurser i norra Bohuslän.
Diverse produkter framställdes, som
senare såldes på Grönsakstorget i
Göteborg. Växtfärgning av ullgarn, en
gång 50 kg, tovning, vävning, näver-
slöjd, syltkokning osv. Allt såldes och
blev pengar till JV. 1 500 kr/månad
skickades, det var kostnaden att driva
JV. 

Tack vare Stefans och andras engage-
mang hade man fram till 1977 samlat
in 100 000 kr till JV.

»Om inte Stefan Lundgren funnits,
hade inte JV överlevt de första åren«,
säger Rosa Falck som arbetade som
hytt uppassare på samma båt. 

Rosa fick följa med vid ett av Stefans
besök på JV och tillbringade 10 veckor
där vintern 1978–79. Hon hade med
pengar från »Gamla Mary« för att köpa
en symaskin. Hon lärde ut hur man syr,
och deltog i att sy de första gardinerna
till skolhuset från 1977. 

Stefan Lundgrens liv som sjöman har
sedan inneburit en mängd veten -
skapliga expeditioner till Arktis och
Antarktis. Han är även medförfattare
och fotograf i boken Antarktis i hela
mänsklighetens intresse. Nu är Stefan 65
år, och han har gått i land för gott och
bor i  Massachusetts i USA med sin
amerikanska fru Judith. 

»Jag kommer ihåg JV som det var igår. Jag
minns hur Jaya en kväll utanför skolhuset,
när taket var färdiglagt, beskrev sin vision
hur JV:s mark område skulle förändras. Nu
ser jag av kartan för JV att dom har lyckats
med så mycket. Min egen tid på JV och med
Jaya har satt mycket positiva intryck på
mig. Ibland så fantiserar jag att jag är till-
baka på skolan JV. Att vi sitter  och äter
tillsammans och berättar ömsesidigt vad
som har hänt sedan vi senast var tillsam-
mans (det blir många måltider!)« 

Så skriver Stefan i ett mejl i juli 2017.
Inger Dejke

En eldsjäl På Tor Britannia arbetade besättningen 
för Jagriti Vihara på sin fritid 

Grönsakstorget Göteborg, slutet på 1970-talet. 
Här säljs växtfärgat garn, näverslöjd och hemkokt sylt till förmån för Jagriti Vihara.

JVV:s medlemsbrev september 2017
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Jagriti Viharas Vänner

Jagriti Vihara ligger långt ifrån »Silicon-
världen«, men det händer ändå nya
saker ibland. När jag gick vägen till byn
Dumaro en morgon, träffade jag först en
bonde på väg till sin åker med två oxar
och en träplog. Snart kom en annan
bonde med sina oxar, men han hade
stålspets på sin plog. 
Längre bort såg jag en traktor ploga.

På bron över floden såg jag en tjock
slang och undrade vart den går. Varken
den ena eller den andra sidan ledde ner
till vattnet, utan båda sidorna var gräv-
da in i marken. Jag undrade om det
kunde vara fiberkabel? Har den kunnat
hitta ända hit där livet ser ut som det
alltid har gjort? Men, så sant.
Jag fick senare bekräftat att Dumaro

har fått fiber kabel. Nu gäller det att folk
lär sig att använda modern teknik.
Många vuxna i byn kan varken läsa eller
skriva, men alla barn går nu i skolan.
Det är Jagriti Viharas förtjänst och
bybornas samarbete för ljusare framtid.

Solceller sprider sig i Indien. El -
försörjningen är ett stort problem. I
moderna städer har de flesta ganska bra
fungerande elnät. Dock inte de allra fat-
tigaste invånarna. På landsbygden är det
värre. Även där det finns elledningar, är
de ofta utan spänning. 
Problemen är större under mon-

sunen och heta sommaren, när alla vill
ha svalkande fläktar igång och
kapaciteten i kraftkällorna inte räcker
till. Solceller tillverkas i stor skala i
Indien. Världens största solcellspark
finns i Indien, men flera stora är på gång
på olika håll i världen.

»Många bäckar små« har också stor
betydelse för världens klimat. Jagriti
visar vägen i sin omgivning. Förra hösten
fick Jagriti ett oanmält besök från USA.
En gäst som representerar »Elektriker
Utan Gränser«, Jeff Rodriguez, kom för
att inventera antalet solcellspaneler som
behövs för att förse hela Jagritis behov av

el för belysning och fläktar på alla rum
där folk bor och arbetar. Det borrades
även en ny brunn för att kunna försäkra
sig om en stabil, billig och miljövänlig
vatten försörjning med hjälp av solceller.

Jeff kom tillbaka i april i år och monte-
ring av solpaneler påbörjades. Det råka-
de sammanfalla med en hel del praktis-
ka problem efter Indiens valutareform,
extrem hetta och tekniska brister. Det
innebar att bara en del av anläggningen
blev klar. 
Jeff återvände i oktober och fortsatte

med arbetet. Åter igen blev det prob-
lem med reservdels leveranser och tiden
räckte inte till mer än att solcellerna på
Guest House nu har börjat producera
el och sjukhusets anläggning med 16
paneler fyller sjukhusets behov och
även två bostadshus. Köket, flickinter-
natet och pumpen får vänta till nästa
besök av Elektriker Utan Gränser. 

Text och foto: Markku Nykänen

Solceller ger ljusare framtid

Jeff Rodriguez från Electricians Without Borders 
installerar solel på Jagriti Vihara.

Solpanelerna på Guest House-taket. På marken till höger står en
solvattenvärmare, som ger varmvatten till gästerna.

Utvecklingen i Indien går i vissa avseenden som ett snabbtåg, men kryper som en snigel i
andra. Bangalore är Indiens »Silicon Valley« där ingenjörsvetenskapen står högt i rang och
skapar världsvida produkter och tjänster. Samtidigt ser livet på landsbygden ut att gå i sin
historiska bana utan större förändringar. Men solen skiner på Jagriti Vihara.

Då Jeff, trots bristande kunskaper i svenska, vill ha våra
Medlemsbrev, passar vi på att hälsa: »Thank you very much,
Jeff, and good luck with your mission in the future!«
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Under det stora banyanträdet vid skol-
huset var det alldeles brokigt av färger
en eftermiddag. Lucy, den goda social-
arbetaren och allt i allo, som bor med
sin familj på JV och känner så många
kvinnogrupper, hade skickat bud till
kvinnorna i närmaste byn Jobhiya om
samling på Jagriti Vihara. Tvål -
tillverkning och möte med sång, löften
och samtal stod på programmet.
Klockan fyra, lätt för den som har kloc-
ka, annars ungefär. 
Allt fler kvinnor kommer. Den entu-

siasm som blommar runt den kokande
tvålmassan över öppen eld är smittande.
Kvinnorna rör i smeten, breder ut mas-
san i fyrkantiga formar, packar ihop
tvålsmet till runda bollar med hjälp av
banyanblad. Det gäller att inte bränna
händerna. Små barn hänger på ryggen, i
famnen, på armen. Allt hakar ihop som
en enda levande organism. I allt visar
Lucy lugnt med handrörelser hur det
skall gå till och talar sakkunnigt. 

– Sådana här tvålar kan ni tillverka
själva, när ni lärt sig hur det går till, och
sälja på marknaden och tjäna pengar att
sätta in på kvinnogruppens bankkonto. 
Efter en stund har hela skaran ställt

sig i en tät ring på gräsplanen framför
skolan. Vad ska nu hända? Runt 25
kvinnor och några äldre flickor.
Nedgående sol med nästan vågräta
strålar in bland kvinnornas lysande sari-
er. En sång ljuder allt kraftfullare. Det
är en högtidlig stämning. Vad handlar
sången om? Flera har sångböcker, de
som kan läsa.
Lucy bläddrar i en större bok, kanske

är det namnupprop. Hon tycks ha en
penna till hands.
Sen är det en annan kvinna som läser

före och alla upprepar samma ord i
korus. Samtidigt sträcker kvinnorna
höger arm rakt fram med handflatan

öppen och vänd neråt. Hela kvinno-
cirkeln ser ut som ett hjul med många
ekrar. Det är en gripenhet och stort all-
var över det hela. Vad är det för ord?
Ska hjulet börja rulla?
Lika hastigt som ceremonin där i

cirkeln började, är den över, och kvin-
norna slår sig ner i gräset. Nu kan de ta
upp sånt de funderar över, problem de
vill ha hjälp att lösa, önskemål de har
och drömmar om ett bättre liv. Visst
rullar hjulet...
Efteråt frågar jag Lucy vad orden

betyder som kvinnorna upprepade och
varför de sträckte fram armen.
Jo, det handlar om att inpränta sånt

som är viktigt. Man ger löften om att
leva på ett visst sätt och armen sträcker

man ut för att visa att man vill hålla
löftet. Det kan vara så här:
Jag lovar att inte skaffa många barn.

Jag lovar att tvätta mig och barnen
varje dag. Jag lovar att ge barnen till-
räcklig mat och näringsrik mat. Jag
lovar att låta vaccinera dem mot polio,
söka läkare om de blir sjuka, inte dricka
alkohol, se till att barnen går i skola osv.
– Det har utgått ett påbud från stat-

en, säger Lucy, från premiärminister
Modi, att vid varje samling göra folk
medvetna om vissa grundläggande rikt -
linjer för ett bra liv. 
– Men det har JV hållit på med långt

innan det blev »lag« på det, påpekar
Lucy och ler så där allomfattande.

Text och foto: Inger Dejke

Lovande kvinnor på Jagriti Vihara

Tvålmassan breds ut i fyrkantiga former.

Ett tillfälle att prata om gemensamma angelägenheter.

Sångstund. De som kan läsa har böcker med sångtexter till hjälp.

Apropå det nu aktuella kvinnoprojektet



Styrelsen för JVV vill
tacka er alla medlemmar
för goda insatser under
2017 och önska 
En Riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År. 

Vi hoppas också att ni
redan nu passar på att
betala in medlemsavgif-
ten för år 2018, medvet-
na om hur lätt det är att
annars glömma detta

Jul
Årsavgiften

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

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

• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

  Bankgiro 5649-3034

JVV:s medlemsbrev december 2017

En förmiddag på Jagriti Vihara. Jag höll
på att måla dörrfoder i Guest House.
Rajesh kom och sa att jag hade besök,
någon som ville träffa mig. Med förund-
ran gick jag mot ytterdörren till vår
innergård. På stolpen vid trappan satt
en man. 
– Han är en av dem som var med och

startade Jagriti Vihara. Jaya rådgjorde
med honom, redan innan han köpte
marken, sa Rajesh. Han bor i en grann-
by och har kommit för att hälsa på Jaya. 
Men eftersom Jaya inte var hemma

just då, fick i stället vi volontärer träffa
besökaren. Vi kunde ju inte tala med
varann. Förde bara samman händerna
till en hälsning och log. 
En halsduk virad om huvudet, en blå,

sliten tröja om kroppen och
knälånga byxor. Det syntes att
smal benen inte har några
muskler alls. Hur hade han
kommit hit? Jo, han hade gått,
oändligt mödosamt, på ena
fotens skosula, på andra fotens
tår. Den slitna bambustaven
var det tredje benet. Men vad
gör man inte för att få träffa en
vän och prata en stund? 
Rajesh, som kände till den

sedan födseln handikappade
mannen, Bifo Oraon, sa till oss
på engelska att vi måste ge
honom en varm tröja. Och han
borde få en rullstol, men hur
ska han kunna köra, när det
knappast finns någon väg till
byn? Rotary brukar annars
kunna skänka hjälpmedel. 
Hans efternamn anger att

han tillhör folkgruppen Oraon,
som anses vara ursprungsfolket
just här. Den andra vanliga adi-
vasi gruppen kallas Munda och

är inflyttad söderifrån. Därför står
Oraon lite högre i rang. Ändå något för
Bifo! Efter ett tag kände vi att han som
alltid förordat JV, alltid talat väl om JV
är en vän till Jagriti Vihara, precis som
vi volontärer och medlemmar i JVV,
Friends of Jagriti Vihara.
Med både värme och sorg i hjärtat

såg vi honom gå ut genom grinden och
hemåt, iklädd en ny, varm tröja.
I ett album med foton från JV:s upp-

byggnadstid finns ett foto från januari
1982, taget av Mikael Nilsson. Texten
som Jaya har dikterat lyder: »Bifo
Oraon, född handikappad i benen. En
av sju Foundation members. Här på väg
till marknaden med en brorson.«

Text och foto: Inger Dejke

Bifo Oraon kom på besök till Jagriti Vihara en dag 
i november 2017.

Här sitter han till vänster tillsammans med
en brorson på väg till marknaden. Bilden
från 1982. Foto: Mikael Nilsson.

Bifo vandrar hem
till sin by iklädd
sin nya varma

tröja.

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

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke.

Alla hus på Jagriti
Vihara har fönster
som är försedda med
fönstergaller av stål.
Tjuvar göre sig icke
besvär! Att också
fönster karmarna är av
stål har mera med

termiterna att göra. På kort tid skulle
fönstervirke av trä bli trämjöl genom ter-
miternas flit. Men stålet rår de inte på. 
En fara hotar ändå fönstren, och det

är rostangrepp. Det har vi som volon-
tärer försökt råda bot på genom åren.
Från 2006 har alla fönster på de aktuel-
la husen fått minst en behandling:
skolan, flickinternatet, köket, matsalen,
gästhuset och det stora huset med
utställningshall och samlingssal en trap-
pa upp.
Alla fönsterbågar och karmar och

galler har tillverkats i verkstaden på JV.
Mycket såga och svetsa genom åren.
Fönstervården går så till att alla stålytor
skrapas och borstas rena från gamla
färgflagor och rost. Varje del av fönster-
gallret har fyra sidor, så det är ett tidsö-
dande arbete att få allt rent. Sedan följer
att torka ytorna rena med tinner.
Därefter måla med primer, rostskydds-
färg. Den är brunaktig och ger en sträv
yta. Också då gäller det att måla alla
ytorna. Rosten ska inte ha en chans. 
Fattas det glasrutor, eller har de gått

sönder, är det nu rätt tid att sätta i hela
glasskivor, fästa dem med särskilt
indiska clips som är gjorda för stål-
spröjsar – det går ju inte att slå in små
spikar i trä som håller glaset på plats,
som i svenska fönster. Sist stryks ett
tjockt lager kitt, lokalt kallas det putti,
utefter glasrutornas kanter.
Äntligen kommer det roliga: att slut-

måla med färgen Post Office Red. Den
ger en blank yta och en underbar knall-
röd färg som lyser välkomnande lång väg.
Också röd färg på kittet för hållbarhet.
Piggt, fräscht och nyrent! Det gäller även
de stora grindarna i muren in till JV. 
De fönster, som vi gett oss på, har

tidigare varit sedesamt vitmålade. Men
för tio år sedan bestämde Jaya den här

nya färgsättningen. Det är ju han som är
arkitekten för alla husen. Är man riktigt
familjär med färgburken, som i färg -
affären, kan man säga att man vill ha
P.O. Red.
I höstas behandlades också möblerna

i köket, bord och bänkar med stålstativ,
på samma sätt och fick ett rött under-
rede. Det står så fint mot det nya, vita
kakelgolvet.
Kanske var det detta

som gav husmor Saloni en
idé. För överraskande nog
kom hon en dag med en
liten flaska med rött
nagel lack och pensel i
högsta hugg. Hon teck-
nade i luften åt Maria och
mig. Vi kan ju inte tala
varandras språk, men vi

förstod att hon ville måla våra naglar.
Det skulle stå fint mot vårt vita skinn,
tänkte hon nog. Nästan som en helig
stund med denna oväntade intimitet
och vänlighet. Själv hade Saloni också
rött på naglarna. Så nu ingår vi alla tre i
den stora Post Office Red-familjen.

Inger Dejke

Post Office Red

Högstadieflickor framför den nymålade grinden på inernatet.

Husmor Saloni tycker
att Post Office Red ser

bra ut även på naglarna.
Här är det Inger Dejke 

som målas.
Foto: Maria Marnell

Årsmöte
på Ljungskile folkhögskola 
24 mars 2018.!


