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Jagriti Viharas Vänner

Efter ett och ett halvt dygns resande
med övernattning i Ranchi mötte
Rajesh oss på hotellet och välkomnade
oss till Indien. Därefter tog vi en taxi till
Jagriti Vihara eftersom Rajesh inte hade
möjlighet att följa med oss den dagen.
Det som mötte oss på centret var helt
annorlunda än när vi lämnade skolan
för 30 år sedan. Vi blev väl mottagna av
Inger och Anders och inkvarterade på
Guest House där också Markku och
Maria bodde. Jaya bodde också där och
kom ut och hälsade oss välkomna. Det
blev ett kärt återseende. Äntligen hade
vi kommit tillbaka till Jagriti Vihara
som vi hade önskat så många år.

Rundvandring 
Enligt Anders och Inger skulle vi inte
jobba första dan utan inkvartera oss och
se oss omkring. Eftersom vi inte kände
igen oss hade vi en sådan tur att Inger
hade en karta över området så att vi
kunde lokalisera oss. Området hade
utvecklats enormt mycket med många
nya byggnader där det varit olika verk-
samheter genom åren. Området med
mangoträden, som planterades när vi
var där, hade växt ut till en stor skog.
Det var spännande att promenera
omkring och se hur skolan hade ut -
vecklat sig. 

När vi gick omkring i området blev vi
varse att behovet av underhåll var stort
på Jagriti Vihara. Vi blev nyfikna på vad
vi skulle kunna bidra med. Pias huvud -
uppgift blev att skrapa rost och måla
fönster. Gert hjälpte Markku i verk-
staden med att färdigställa nya grindar
in till sjukhuset och gjuta ner stolpar till
vollybollnätet vid skolan. Det som kän-

des extra roligt var att få måla fönstren
på utställningshallen, eftersom vi för 30
år sedan var med och svetsade fönster
till första våningen som höll på att byg-
gas då. Nu är det en stor tvåvånings -
bygg nad som efter vad vi förstod använ-
des till både utställningshall och sam-
lingssal för befolkningen från de olika
byarna, när de hade möte. 

Omgivningar
Det kändes bra att kunna bidra med
lite praktiskt arbete, men vi ville passa
på att se oss omkring i området, när vi
nu äntligen hade kommit till Jagriti
Vihara igen. Varje morgon tog vi en
promenad tillsammans med Maria i
omgivningarna innan vårt arbete skulle
starta. Dessa promenader i byarna runt
omkring gav oss insikter om hur bra vi

Jagriti Vihara
– ett kärt återseende efter 31 år

Pia och Gert Petersson på besök hos vävaren Jarias familj i Dumaro, november 2017.

forts.

Pia och Gert Petersson från Bräkne-Hoby i Blekinge besökte och arbetade på Jagriti Vihara
första gången 1986. November 2017 återvände de och kunde se, hur centret utvecklats
under tre decennier.
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har det. Bland annat gick vi förbi ett
stort tegelbruk där alla tegelstenar till-
verkades för hand.

En dag lånade vi och Maria cyklar och
cyklade till vävaren i Dumaro. Vi blev
väl mottagna av honom och hans fru och
bjudna in i huset för att dricka kaffe.

Kärt återseende 
Tyvärr blev Jaya sjuk efter några dagar
och fick åka till sjukhus i Ranchi. Då
kom både Paras och Rajesh. Paras träffa-
de vi för 30 år sedan så det blev ett kärt
återseende. De berättade lite om Jagriti
Viharas ut veckling. Som vi för stod det
är det svårt att hitta lärare som kan
tjänstgöra på skolan på grund av lärar -
brist i hela Jharkhand. Detta gjorde att
det just nu är undervisning i mindre
omfattning på Jagriti Vihara.

Man hade  satsat på att stödja
byskolorna runtomkring och istället
låta flickor från byarna bo på skolan.
Därför cyklade de 17 inneboende flick-
orna till två olika skolor. Vi fick en
känsla av att Jagriti Vihara står inför
stora utmaningar. De har under sin tid
byggt upp ett mindre samhälle med
sjukhus, verkstad, gästbostäder, kök
och samlingslokaler. Jaya har tillsam-
mans med sin bror och Paras byggt upp
denna verksamhet på ett fantastiskt
sätt, men nu är det en fråga om hur en
ny genera tion ska kunna förvalta och
driva deras ideologi. 

Vår vistelse på Jagriti Vihara blev en
mycket givande vecka tack vare alla
trevliga personer vi mötte. Särskilt vill vi
rikta ett tack till Inger, Anders och
Markku som med sin erfarenhet och
entusiasm kunde vägleda oss under
veckan. Maria med sitt ständiga leende
och klingande skratt som fick alla att må
bra i hennes närvaro. Vi kommer aldrig
att glömma när hon lärde både oss och
flickorna att sjunga Skilli man Dinki.

Tack för det vi fick uppleva!

Skolbyggnaden 1986 under uppförande. Samma byggnad 2017

Pia målar fönster på Assembly Hall, 
november 2017.

Jaya förevisar den nya odlingen av mango, 1986. 
Längst till höger står Gert Petersson.

Gert med arbetskamrater murar tröskel för
den nya porten vid sjukstugan, 2017.

Text: Pia och Gert Petersson
Bild: Pia och Gert Petersson
och Maria Marnell.

De uppvuxna
mangoträ-
den, 2017.
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Satsa på det som blir vackert
sa Markku, när vi mötte honom på Jagriti Vihara.

Sagt och gjort. Vi försedde oss med borstar och 
penslar av olika slag, rengöringsmedel, Primer (rost-

skyddsfärg), P.O. Red och begav oss till flickinternatet.

Grinden till boendet förvandlades 
från rost till rött (P.O.Red).

Passagen till samlingssalen gick 
från smutsgrått till skinande vitt.

Tvättrum samt toaletter målades om 
och gamla hinkar, tvålkoppar och borstar byttes ut

mot nya och färgglada till flickornas glädje.

Gardinerna, i flickornas rum, lagades och tvättades.
Även några myggnät fick besök av nål och tråd.

Slutligen såg vi till att alla flickor hade en fluffig, 
färgglad och varm filt, att svepa om sig, 

när kvällskylan kom på besök.

Flickorna följde noga vårt arbete 
och lite nu och då gjorde de en insats 

med både stålborstar och målarpenslar.

Nog blev det vackert allt.

Birsa Munda, frihetskämpen, skulle säkert 
sammanfatta vårt arbete med orden:

Love, Peace and Cooperation!
Maria Marnell, volontär 2017

Maria målar toalettrummet i flickinternatet. Några av högstadieflickorna vid den nymålade röda grinden.
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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.

10:00  Välkomst: fika, fralla och musik
10:30  Årsmötesförhandlingar
12:00  Lunch
13:00  • Nytt från Jagriti Vihara

• Samtalsgrupper
• Utställning

15:00  Eftermiddagskaffe/te.
           Avslutning.
Mötet kostar 150 kr inklusive mat och
två fikatillfällen. 

Anmälan till Lena Nyström senast 
måndag 12 mars.
lena.nyström.lju@folkbildning.net
tel. 0522-752 50, mobil: 070-765 28 77

Välkommen!

Årsmöte 24 mars 2018
på Ljungskile folkhögskola

Årsavgiften

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 
• Familj: 300 kr/år 
• Studerande/arbetslös
   /pensionär: minst 50 kr/år 
• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år
Bankgiro 5649-3034

Indiens premiärminister Modi har öppnat en chat, där oroliga elever ska kunna prata med
honom inför proven. “Making Exams Fun” (Gör examen rolig) är hans paroll.

Det är dags för examenprov för indiska
skolbarn nu. De högstadie flickor, som
det här läsåret tas om hand av Jagriti
Vihara, är i högsta grad berörda. De
måste lämna sitt boende för att infinna
sig på anvisad plats för proven,
Secondary School Examination.

Förra året ägde det hela rum i Kalari,
ett par mil från Jagriti Vihara. Då var

våra flickor mycket fram gångs rika. De
flesta klarade sig bra, och medelvärdet
låg över det genomsnitt liga i delstaten.

Gissningsvis blir det samma lilla stad
även i år. Precis som förra året finns Jaya
på plats, för att hjälpa de 18 flickorna
tillrätta i den helt obekanta miljön. 

Secondary School Examination äger
rum de första veckorna i mars. 

Examenstider

Som stödjande medlem i vår förening
får du information via Medlemsbreven,
men vid årsmötet den 24 mars får du
möjlighet att ta del av aktuella informa-
tioner och samtala med dem som varit
på plats i Indien. 

I år ger vi dessutom stort utrymme för
dig att tycka och tänka kring hur en
god utveckling av vårt samarbete ska se
ut inför framtiden. 

En ny affisch har framställts, där
Jagriti Vihara och vår svenska vän-
förening presenteras. Affischen är i
färg och i A3-format (30x42 cm).

Den är lämplig att sätta upp på
anslagstavlor på arbetsplatser,
offentliga lokaler, skolor och andra
ställen, där det kan vara bra att
informera om Jagriti Vihara.

Affischen kostar 20 kr + porto och
kan beställas från Per Nordqvist:

E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile

Det är långt till Indien, men desto kortare till Ljungskile

Ny affisch



MEDLEMSBREV 2/2018

Maj 2018

Jagriti Viharas Vänner

U
tomhus visade termometern
38 grader i skuggan och gre-
narna på de stora träden utan-
för fönstret rörde inte på sig.

Mellan lövverket anade man den stek-
heta solen. Inne i det spartanska rum-
met på Jagriti Vihara var det lite svalare
med hjälp av stenväggarna och en liten
bordsfläkt, som fungerade tack vare att

det fanns elektricitet just då. Förutom
mig fanns fyra indiska vänner i rummet
med var sin kopp chai i handen och ett
kexfat på bordet. En så annorlunda
miljö. I det läget formulerade jag en
fråga till mig själv: Vad gör jag här?!
Jag fick samtidigt veta att en motori -

serad riksha hade anlänt. I den hade
man lyckats tränga in åtta kvinnor och

ett spädbarn tillsammans med den
manlige föraren! Då fick jag ett konkret
svar på min fråga. Det var ju jag som
hade önskat att få träffa, om inte åtta, så
ett par av de bykvinnor som deltagit i
det Sida-projekt, som nu har nått sitt
slut. Men samtidigt – vad binder sam-
man dessa kvinnor med mig? Jo, jag vill,
som representant för JVV vara med
och göra skillnad. Det går att göra det
trots att såväl det geografiska som det
kulturella avståndet är så stort.
Snart satt vi i det klassrum, som sven-

ska volontärer vid tidigare tillfällen hade
gjort så fint. Jag hade förberett 20
utvärderingsfrågor, som jag ville att
kvinnorna skulle svara på. Det gjorde de
och Sushil tolkade svaren de gav på
hindi till engelska och ibland gjorde Jaya
det direkt till svenska. Men trots att jag
inte behärskade deras språk så förstod
jag kroppsspråket. Av det kunde jag
utläsa det engagemang kvinnorna
utstrålade som ledare för ett antal
kvinnogrupper runt om i byarna.
Glädjen över att ha insett att kvinnor
har samma rättigheter som männen. Att
man fått en gemenskap såväl inom byns
kvinnogrupp som mellan byarna. Att
man nu kan få råd och hjälp av varandra
i typiska kvinnofrågor, men också vid
praktiskt/ekonomiska svårig heter. Ett
faktum är att alla kvinnor nu har sitt
eget bankkonto. Ett sammanfattande
ord som jag fick översatt från hindi –

Uttaradaayitv!
– att utvärdera ett Sida-projekt

Kvinnorna, som alla deltagit 
i Sida-projektet, fick svara på 
Per Nordqvists 20 utvärderingsfrågor.

Skylten på väggen: »Seminarium om mänsk-
liga rättigheter och demokratiskt förhåll-
ningssätt på Jagriti Vihara, McCluskieganj«.

forts.
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uttaradaayitv – betyder »ansvar«. De
känner att de tar ansvar för varandra!
Rent formellt hörs nu kvinnornas

röst på ett annat sätt när det är dags för
bysamlingar och byråd. På deras initia-
tiv har t ex under senaste året byggts ett
30-tal toaletter. Från att inte känt sig
behövas deltar numera närmare 50% av
kvinnorna vid bysamlingarna. Hälften
av platserna i byråden är reserverade för
kvinnor. I några byar är kvinnor ledare i
byråden – »kommunalråd«.
Mycket händer i Indien just nu som är

positivt för kvinnorna. Men orsaken till
att mycket av dessa förändrade livsvil-
lkor för bykvinnorna kommit till stånd

är engagemanget från våra vänner på
Jagriti Vihara. De har under alla år dri-
vits av tanken om vikten av att göra
skillnad. Senaste projektet har just rört
kvinnornas situation. Detta i sin tur har
blivit möjligt att genomföra med hjälp
av engagemanget i den svenska föreni ng -
en Jagriti Viharas Vänner. Genom att vi
lyckats övertyga Sida om vikten av dessa
insatser och fått Sida att ställa eko -
nomiska medel till vårt förfogande, har
det blivit enklare att ägna tid och resurs-
er åt detta utvecklingsarbete.
Men det är inte bara Sida som stöttat

utan även du som medlem har bidragit
till att vi kunnat göra den egeninsats

som Sida ställt som krav. Med andra
ord: Även du har bidragit till att för änd -
ra villkoren för ett tusental kvinnor i en
fattig del av Indien. Så om du någon
gång, precis som jag, ställt dig frågan:
Vad gör jag där? Då får du svaret: Du
gör skillnad! Tack. 
Min sista fråga handlade om vad som

skulle hända nu när vi inte längre kan
skicka pengar för arvoden till lednings-
gruppen på Jagriti Vihara och till de
ansvariga kvinnorna i byarna. Svaret
blev: Om vi så måste låna pengar av
indiska staten så ska vi jobba vidare -
uttaradaayitv!

Per Nordqvist

Mer än 30 JVV-medlemmar från hela
Sverige kom för att delta i årsmötet i
Ljungskile 24 mars. Som vanligt roligt
att träffa gamla och nya vänner som
också värnar om Jagriti Vihara.
Dessutom utställningar, böcker och
vykort som bidrar till att åskådliggöra
vad som pågår av arbete för mänskliga
rättigheter och ett bättre liv.
Förmiddagen ägnades åt årsmötes-

förhandlingar, där Per Nordqvist om -
valdes som ordförande för JVV. Han
fick en stor bukett tulpaner som
uttryck för vårt tack för hans trägna och
gedigna arbete. Förra året besökte han
Jagriti Vihara två gånger och nu i april
ska han åter följa upp det Sida-stödda
kvinnoprojektet. Även resten av JVV:s
styrelsemedlemmar omvaldes och fick
förnyat förtroende. 
Vad gäller årsmötesprotokoll, resultat -

 rapport, adresser till styrelsen, övriga val
osv. Se hemsidan www.jvv.se Där finns

också ett fotoreportage om årsmötet.
På eftermiddagen hölls ett framtids -

seminarium. Anders Dejke gjorde en
kort introduktion i ord och bild om
prio riteringarna i arbetet som utgår från
Jagriti Vihara. Skolgång för alla, tillgång
till vatten för odling, som då kan ge tre
skördar om året, självhjälpsgrupper
främst för kvinnor. Dessutom hade vi
Idéprogrammet att utgå ifrån. Vi
delades upp i grupper efter intresse och
diskuterade angelägna frågor som: Hur
ökar vi stöd och engagemang för före -
ningen? Hur ser ett ömsesidigt utbyte
mellan JV-JVV ut? Hur gör vi årsmöte-
na effektivare?
Ett konkret förslag som kom upp:

Varje JVV-medlem får i uppgift att
värva en ny medlem till nästa årsmöte.
Tänk att vara dubbelt så många, 700
personer, som stöder Jagriti Vihara
ekonomiskt och genom engagemang på
olika sätt. Ett fullt möjligt lyft!

Nu finns den nya affischen om Jagriti
Vihara att sätta upp lite varstans i Sverige.
Dessutom kommer inom kort en ny

skrift om Jagriti Vihara med informativ
text och många färgbilder. Den ger nya
möjligheter att göra reklam för Jagriti
Vihara, centrum för byutveckling i
nordöstra Indien.

Inger Dejke

Årsmötet 2018

Drygt 30 JVV-medlemmar samlades till årsmötet i mars.

Elisabeth Hurtig från Mjölby betraktar den
nya affischen.
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JVV:s årsmöten är populära och välbe-
sökta, framför allt av de medlemmar
som bor i och omkring Ljungskile. Ofta
på dessa möten har önskemål om regio-
nala träffar tagits upp. För andra gången
var vi därför några vänner i östra
Mellansverige som bestämde oss för att
göra slag i saken. 
Första gången träffades vi i Vaxholm

hos Lone och Olof Svenfelt. Då var Jaya
med och vi firade hans 85-årsdag. Den
här gången valde vi Uppsala. Med tanke
på den generella medlemsåldern i JVV,
var det kanske inte förvånande att vi
träffades på ett seniorboende 21 april,
hemma hos Inger Rathsman. Där gjorde
träffens yngsta deltagare, Signe två
månader, stor succé i matsalen, där vi åt
en god middag som avslutning på vårt
samkväm. 
Alla vi som träffades har varit på

Jagriti Vihara, på studieresan med
Världens kurs från Ljungskile
folkhögskola, eller på den gruppresa
som Inger Dejke anordnade för vänner
år 2006.
Maria Marnell, som varit volontär på

Jagriti Vihara, visade många vackra
bilder från skolan och området
däromkring. Alla på träffen visade sig
vara väl pålästa genom Medlemsbladet.

Men att få höra förstahandsintryck om
arbetet på skolan, om flickorna och om
de sånger som sjungs tillsammans med
dem, och att se bilder på dem var
mycket uppskattat. Maria berättade om
det arbete som volontärerna gör vid
sina besök. 
Till hösten kommer styrelse -

ledamoten Markku som vanligt att resa
till Jagriti Vihara och där arbeta tillsam-
mans med volontären Jeff från USA,
Elektriker utan gränser, för att färdig ställa
installationen av sol-
paneler. 
Maria kunde också

berätta att alla flickor
nu har var sin cykel och
att de är enormt stolta
och glada över det.
Cyklarna underlättar
för dem att åka hem till
sina familjer ibland, och
förstås att ta sig till och
från skolan. 
När vi diskuterade

det Sida-stödda kvinno -
 projekt, som har genom-
förts i byarna runt
omkring Jagriti Vihara,
och vad detta betytt för
kvinnorna, kunde Maria

berätta, att under hennes vistelse där
hölls ett möte på skolans område för en
av kvinnogrupperna. Hur kvinnorna
kallats dit var lite oklart, eftersom ingen
av dem har mobiltelefon. Men plötsligt
var det bara en stor grupp kvinnor där,
sammankallade av Lucy, socialarbetare
som bor på Jagriti Vihara. Åter var sång -
en något som var en central del, lika
självklar som att kvinnorna alltid gör
något praktiskt, till exempel tvål eller
stearinljus, och att de är både glada och
färgglada. 
Vi pratade också om vår vänföre -

nings stöd till och inflytande på centret
Jagriti Vihara. Jag kunde berätta från
JVV-styrelsen, och vi diskuterade hur
vi kan hjälpa till att utveckla och bevara
skolan. Vi fattade inga beslut, men vi
visade ändå prov på vårt gemensamma
intresse för det center vi stöder på den
ekonomiskt fattiga men kulturellt rika
indiska landsbygden.
JVV:s nya fina affisch finns nu i

Missions  kyrkans lokaler i Uppsala.
Kanske ordnar vi fler sådana här

lokala träffar i framtiden. Om någon av
er medlemmar i andra delar av landet är
intresserad av att ordna liknande träffar,
går det förstås också bra att anmäla
sådant intresse till någon i styrelsen. 

Sara Isman

Vänner till Jagriti Vihara träffas 
för muntert samkvämMöte i Uppsala

Deltagare vid träffen i Uppsala: Sara Isman med Signe i famnen, Bernt Jonsson, 
Anita Jonsson och Inger Rathsman. Foto: Maria Marnell.

Maria berättade, att alla 
skolflickor numera har egna cyklar.
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Årsavgiften

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

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

• Folkhögskola/förening: 
   300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

En ny affisch har framställts, där
Jagriti Vihara och vår svenska vän-
förening presenteras. Affischen är i
färg och i A3-format (30x42 cm).
Den är lämplig att sätta upp på

anslagstavlor på arbetsplatser,
offentliga lokaler, skolor och andra
ställen, där det kan vara bra att
informera om Jagriti Vihara.
Affischen kostar 20 kr + porto och

kan beställas från Per Nordqvist:

E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile

Ny affisch

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

Ansvariga för Medlemsbrevet är 
Inger Dejke och Anders Dejke

Skrift om Jagriti Vihara

Vår informationsskrift är uppdaterad
och finns att läsa på hemsidan. Snart
kommer den också att finnas i tryckt
version. Ur innehållet:

Förutsättningar vid starten•
Ursprungsfolkens livsvillkor•
Utbildningar under åren som gått•
Människorna på Jagriti Vihara•
Byutveckling genom åren•
Jaya – initiativtagaren•
Några eldsjälar•
Tankar framåt•
Idéprogrammet•

Här kommer några tips för dig, som
letar efter böcker om Indien. Listan är
inte fullständig. Vi har säkert missat en
och annan betydelsefull skrift. 
Hör av dig, om du har förslag på

andra läsvärda Indien-böcker, så kan vi
lägga in dina förslag i nästa medlems -
brev. Mejla Inger Dejke:
id@oringe.pp.se.

Här är listan, en blandning av skön -
litteratur och faktaböcker:

Pär Jansson: •
Indien – en reportageresa

Farahad Zama: •
Mr Alis äktenskapsbyrå

Henrik Sundbom: •
På spaning efter det nya Indien

Erni Friholt: •
Vi ska vinna det här 
– möten med kvinnor i Jharkhand

Sören Wibeck: •
Indiens historia

Karin Alfredsson: •
Den sjätte gudinnan

Mikael Bergstrand: •
Delhis vackraste händer

Göran Tunström: •
Indien – en vinterresa

Boktips

Du kan vid många tillfällen 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?
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Jagriti Viharas Vänner

Kvinnor som ser framåt
Vid midsommartiden kunde JVV skic-
ka in slutrapporten från kvinnoprojek-
tet till Sida/Forum Syd. Vi går nu och
väntar på vad deras granskning ska leda
till. Vi hoppas de ska bli nöjda. Det
kanske viktigaste är ju ändå att alla de
hundratals kvinnor som varit inblanda-
de i projektets aktiviteter under åren är
nöjda. Av den rapport från Jatri Kujur,
som ni kan läsa nedan, anar ni säkert att
de ser fram mot fortsatt utveckling i
byarna, även om de inte längre får den
vägledning och det ekonomiska till-
skott som projektet inneburit.
När du läser Jatris berättelse nedan

så var då medveten om du varit med
och bidragit till att hon och så många
fler indiska kvinnor fått ökat själv -
förtroende och kunnat utvecklas
utifrån ett demokrati- och jämställd-
hetsperspektiv.

Namaste! Jag heter Jatri Kujur och är
från byn Balbal. Jag tillhör den folkstam
som heter Uraon. Tillsammans med min
man, Naresh Bhagat, har jag fostrat två
barn, båda pojkar. Förutom att arbeta
med jordbruk undervisar min man i en
lokal skola. Jag hjälper min man med
att ta hand om vår gård. Även om jag
måste ägna större delen av min tid till
att sköta hushållet brukar jag få tid att
göra socialt arbete som volontär. Att
hjälpa barn och kvinnor i grannbyarna
passar min läggning bäst. Jag gillar
verkligen att jobba bland människor
som behöver och uppskattar mitt arbe-
te. Barn i byarna kallar mig tant, ett
mycket sött ord faktiskt. De kvinnor
som är yngre än mig kallar mig Didi och

jag känner mig hedrad och glad över
att kallas Didi. Ordet Didi betyder äldre
syster. Ni undrar varför jag har ett namn
som sällan används av folket i byarna? I
vår tradition bygger vi helt enkelt upp
relationer med varandra där våra for-
mella namn förlorar sin betydelse i det
dagliga livet.
Jag har varit intresserad av att knyta

kontakter med andra människor och
flera grupper som bedriver socialt arbe-
te. För mer än ett decennium sedan
träffade jag av en ren tillfällighet en
mycket trevlig kvinna, Prabha Kujur,
som bor i mitt närområde. Hon berätta-
de att hon hade varit i kontakt med en
frivillig organisation, Jagriti Vihara i
McCluskieganj. Prabha mindes den
inspirerande tid hon hade tillbringat på
Jagriti Vihara där hon lärt sig att använ-

da traditionellt hantverk med hjälp av
lokala material. Beskrivningen av Jagriti
Vihara gjorde mig och några andra
nyfikna på det arbete som Jagriti
Vihara bedrev inom områdena utbild-
ning, hälsa och landsbygds ut -
veckling. Därefter råkade vi då och då
träffa några av volontärerna på Jagriti
Vihara.
Jag minns när Jagriti Vihara kontak-

tade några av byarna i vår region och
började prata om sin avsikt att genom-
föra några av sina program i våra
byar. De berättade om sin oro över den
svåra situationen för kvinnor på lands-
bygden i Indien. Detta program lockade
oss mycket och vi började intressera oss
för deras arbete med olika program för
att öka medvetenhet om analfabetism
bland kvinnor, manliga dominansen i

forts.

NAMASTE

Jatri Kujur, som tillhör folkgruppen Uraon, berättar om mötet med Jagriti Vihara, kvinnors
rättigheter, demokrati, diskussioner och självhjälpsgrupper.
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familjer, kvinnors rättigheter som en
viktig del av de mänskliga rättigheter-
na. Dessa frågor hade också lyfts fram
via frivilliga organisationer, media och
regering.
I möten, gruppdiskussioner och semi-

narier som anordnas av Jagriti Vihara
kom vi att få veta mycket om demokrati
och mänskliga rättigheter. Ämnet var
alltför stort att förstås av de flesta
enkla landsbygdskvinnor men de enkla
och praktiska exempel som deltagarna
gav var mycket lätta att förstå. Det var
ganska lätt att förstå att våra döttrar
och söner var lika söta, kära och älskvär-
da som oss alla. Med andra ord lika vik-
tiga för oss alla – för hela mänsklighe-
ten. Vi är glada över att veta att kvinnor
i de nationella valen har samma rättig-

heter som männen har – en person, en
röst och varje röst har samma värde. I
nästan alla demokratiska länder i värl-
den har varje person, man eller kvinna
rätt att rösta utan att känna sig nega-
tivt diskriminerad.
Efter att ha deltagit i så många

möten, gruppdiskussioner och seminari-
er kan nu de flesta av oss föra fram våra
åsikter och praktiska förslag för att för-
bättra situationen för kvinnorna i våra
samhällen. Som ett mycket bra resultat
av vår ökade medvetenhet om behovet
av kvinnors egenmakt, har vi bildat 10
självhjälpsgrupper i byarna i vårt områ-
de. Varje grupp har mellan 10 och 15
medlemmar. Vi genomför självhjälps-
grupperna i enlighet med de demokra-
tiska normer som vi nu är bekanta

med. Gruppledarna och de övriga leda-
möterna väljs av medlemmarna. Vi
arrangerar flera aktiviteter som ger
inkomster och producerar artiklar för
daglig användning. I de lokala markna-
derna, som kallas bazarer, säljs produk-
terna förutom de som används i våra
egna familjer. Vi transporterar själva de
produkter vi har till salu till bazarer-
na. Den inkomst vi får samlas in av
gruppledaren och deponeras i ett sär-
skilt bankkonto som gruppen dispone-
rar. Bokföringen sköts av ledaren till-
sammans med hjälp av ett par andra
ledamöter.

Översatt från hindi till engelska av
Rajesh Prashant och från engelska till
svenska av Per Nordqvist.

En affisch har framställts, där Jagriti
Vihara och vår svenska vänförening
presenteras. Affischen är i färg och i
A3-format (30x42 cm).
Den är lämplig att sätta upp på

anslagstavlor på arbetsplatser, offent-
liga lokaler, skolor och andra ställen,
där det kan vara bra att informera
om Jagriti Vihara.
Affischen kostar 20 kr + porto och

kan beställas från Per Nordqvist:

E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile

Affisch

Skrift om Jagriti Vihara
Vår informationsskrift är uppdaterad
och finns att läsa på hemsidan. Snart
kommer den också att finnas i tryckt
version. Ur innehållet:

Förutsättningar vid starten•
Ursprungsfolkens livsvillkor•
Utbildningar under åren som gått•
Människorna på Jagriti Vihara•
Byutveckling genom åren•
Jaya – initiativtagaren•
Några eldsjälar•
Tankar framåt•
Idéprogrammet•

Uppvakta 
Per!

Vår ordförande 
Per Nordqvist fyller 75 år
den 23 november. Vill du
gratulera honom så gör
det genom att sätta in en
gåva på JVVs bankgiro,
5649-3034.
Skriv “Grattis Per”.
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I hela det stora landet Indien måste alla
högstadieelever mot slutet av 10:e års-
kursen genomföra en nationell exami-
nation för att bli behöriga till att börja
sina gymnasie/high schoolstudier. Detta
har alltså även gällt för de 18 flickor
som det senaste året bott på Jagriti
Vihara och kunnat få stödundervisning
där. Av dessa lyckades 12 flickor nå ett

godkänt resultat och de övriga avser att
pröva om vid ett senare tillfälle. Ett
mycket bra resultat.
Dessa flickor har vuxit upp i ett sam-

hälle, där de flesta haft ytterst begrän-
sade kunskaper när det gäller att läsa
och skriva. Jagriti Vihara har under
många år stimulerat utbildnings sats -
ningar och det är en stor framgång att

barnen nu är på väg mot högre studier
– förhoppningsvis ändå upp på univer-
sitetsnivå. 
För tonårsflickorna är detta något

mycket stort och spontant har de skrivit
nedanstående tackbrev till oss på engels-
ka, för dessa helt nytt språk, som de fles-
ta av oss andra begriper. Vi gläder oss åt
att få vara en del i denna utveckling!

TACKBREV

Till Jagriti Vihara 

och Jagriti Viharas Vänner

Tack allesammans för all hjälp ni gett

oss. Med glädje kan vi berätta att de

flesta av oss har fått goda resultat i

den nationella slutexaminationen (på

grundskolenivå).

Tack så mycket och varma hälsningar!

Undertecknat av elevgruppens 

fem ledare

Tackbrev till dig från några indiska tonårsflickor 

Karishma, Rajmati, Radha, Balmati och Rekha – »Vi har vunnit!«
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Iseptember kommer Rajesh Prashantfrån Jagriti Vihara att besöka Norge
och Sverige, som båda har vänför-

eningen JVV. Under en 14 dagars resa
kommer han att träffa medlemmar, del-
tar i seminarier och håller föredrag, inte
minst på folkhögskolor. I Sverige är pla-
nerna att han ska besöka Ljungskile,
Bräkne-Hoby i Blekinge och Stockholm.
Vi ser mycket fram emot hans besök.

Vi är glada över ömsesidigheten, att
folk från Sverige/Norge kan besöka JV
och att personer därifrån kan besöka
oss. Vi får lära av varandras miljöer och
arbete. Just nu bor Jaya i Åby, förort till

Norrköping, så det får bli ett besök där
också.
Jag har hittat en intervju som jag

gjorde med Rajesh 1996. Termins kursen
Världens kurs från Ljungskile folkhög-
skola reste årligen till Indien och besök-
te bland annat Jagriti Vihara. Då var
Rajesh en av de personer vi träffade och
som hjälpte oss tillrätta.
Hans erfarenheter och tankar om

livet skiljer sig förvisso från hur en
svensk ung man skulle uttryckt det.
Mycket intressant och viktigt att funde-
ra över, tycker jag.

Inger Dejke

–Jorden är min mor, säger
Rajesh. Han talar lugnt och
med stor värdighet. Hans

namn Rajesh betyder King of the kings,
och efternamnet Prashant har innebör-
den Lugn. Med religiös hängivenhet
talar denne naturvetare och lärare på
Jagriti Vihara om Mother Earth. Han
skulle vilja doktorera i ekologi. Nu är
det zoologi han mest studerat. Men han
vet att folk i byarna kan så mycket om
hur man använder örter till att bota
sjukdomar. Det ville han också lära sig.
– Gud vet jag inte något om, men

naturen kan jag se. Jag vet att jag inte
kan överleva utan den, så jag dyrkar
naturen.
När han var  15 år och första gången

kom till Jagriti Vihara och fick se alla
träd, blev han så lycklig. Han hade
aldrig sett en skog. l hembyn i närheten
av huvudstaden Patna i Bihar fanns det
bara några palmer. Fadern hade haft
kor, men gav bort dem till sin bror, när
han mer och mer engagerade sig i
socialt arbete. Han dog i en olyckshän-
delse när Rajesh var 10 år. Bröderna var
då 8 år och 12 år. Modern ville gärna
att de studerade, men var ledsen över
att sönerna då måste resa ända till uni-
versitetet i Ranchi.
Kanske faderns längtan att hjälpa de

fattiga gått i arv till Rajesh. När han var
student reste han ofta ut i byarna och
försökte tjäna folket. Det handlade om

familjeplanering och om det viktiga
med studier. Drama och dans kunde
vara hjälpmedel att sprida budskapet.
Nu är hans liv inställt på att helhjärtat
arbeta på Jagriti Vihara. Under studieti-
den tillbringade han alla lov där och
arbetade på skolan, särskilt med träd-
plantering. Efter fem år bar mangoträ-
den frukt. Han minns lyckan i att skör-
da första gången. Nu finns mer än hun-
dra mangoträd på området. Mango är
»King of the trees«.
Rajesh känner stor respekt för allt

levande. Han skulle inte kunna tänka
sig att döda något djur, inte en spindel
i rummet eller en orm, även om den
hotade att stinga honom. Varje dag
studerar han i en bok om naturen, men
naturen själv är en bok. Av djuren är
kon det bästa. Hon är Modern, som
med sin mjölk kan få ett barn att överl-
eva, även om dess egen mor dött.
Av Jaya lär sig Rajesh hur han skall

leva, vara balanserad i alla svårigheter,
kontrollera ilskan, tänka, samarbeta.
Att älska och att respektera alla är de
främsta idealen. När det gäller skolbar-
nen på Jagriti Vthara, är det viktigaste
att lära dem att inte ljuga, att bli hela
människor.

Rajesh på besök i Sverige

»Av djuren är kon den bästa«

Rajesh på Jagriti Vihara. 
Bilden från slutet av 1990-talet.

forts.
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Det har gått 22 år sedan intervjun
gjordes. Drömmen att besöka
Ljungskile folkhögskola har upp-

fyllts två gånger redan. Först vid en vec-
kas överraskningsbesök hos sin yngre
bror Alok, som läsåret 1997/98 hade ett
stipendium att studera vid Ljungskile
folkhögskola. För 10 år sedan besökte
Rajesh tillsammans med Suman, också
han en av de anställda på Jagriti Vihara,

ett snöigt Sverige och Norge. Nu blir
det tredje gången gillt.
Några år efter det intervjun gjordes,

bodde Rajesh tillsammans med sin fru
Veena i en av lärarbostäderna på Jagriti
Vihara. Hon har berättat att hon stor -
grät på bröllopet, då slöjan lyftes upp
från hennes ansikte och hon fick se den
man hon blivit gift med. Han hade
skägg och det avskydde hon. De hade

inte träffat varandra före bröllopet, så
hon visste inte hur Rajesh såg ut. Men
under en månads bröllopsresa norrut i
Indien, till vackra, bergiga trakter blev
de goda vänner. Som man säger i
Indien: Först kommer bröllopet, sedan
kommer kärleken. 
Veena är välutbildad och har en mas-

terexamen. Tyvärr är hon inte med på
resan nu i höst. Hon måste vara hemma
i Ranchi hos de två barnen som går i
skolan och hos Rajesh mor Shanti, som
traditionsenligt bor i sonens familj. 

– Varje människa ska arbeta för
andra, säger Rajesh.
Själv lever han som han lär. Det stora

projekt som fyller honom med entusi-
asm just nu handlar om vattentillgån-
gen i byarna. Om de fattiga bönderna
hade möjlighet att bevattna, skulle
mycket bli bättre.
– Vill du inte se mer av världen än

grannbyarna? undrar jag. 
Jo, han skulle gärna vilja besöka

Ljungskile folkhögskola. Men Norge har
han sett, åtminstone ett sjukhus och

mycket vänliga sjuksköterskor. Han
blev mycket svårt sjuk när han kom till
en norsk folkhögskola som stipendiat.
Sviterna efter sjukdomen har följt
honom länge med svår huvudvärk. Men
han var inte rädd att dö. Allt ska ju
ändå dö. Det handlar bara om att göra
sin plikt. Inte heller nu är han rädd att
dö, även om han vet att det är ett tufft
arbete som Jagriti Vihara satsar på. Det
finns mycket våld och många vapen på
landsbygden.
– Men om de dödar en som arbetar

för de fattiga, så gör de fattiga uppror.
Det goda arbetet tar inte slut för det.
– Tänker du inte gifta dig? undrar jag

för att hitta något livsbejakande.
– Jo, mor vill få mig gift. Hon tycker

tiden går. Jag är 28 år. Själv tror jag på
kärleksäktenskap. Men jag måste nog
följa familjen. Kanske min mor ser ut en
bra fru till mig en vacker dag.

Inger Dejke 1996

www.jvv.se

Jagriti Viharas Vänner

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

Ansvariga för Medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

Rajesh och Veena
(2015).

ÅRSAVGIFTEN

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

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

• Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Veena och Rajesh har två barn, Pranjal 18 år och Aaya 14 (2017).
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När Jaya ville lära sig om Grundtvigs
pedagogiska idéer och gick på Mora
folkhögskola efter året på Hallingdals
Folkehøgskule i Norge, stötte han säkert
på Dan Anderssons dikter, som den om
en spelmans jordafärd. För Jaya var dik-
ter självklart att använda, i synnerhet av
Rabindranath Tagore. 
Den sångbok som Gandhi använde i

kampen för att göra Indien fritt var en
av Jayas käraste ägodelar. Om han trak-
terade något instrument vet jag inte,
men han uppmuntrade adivasi spel och
dans och var själv en spelman med
munnen. Han sjöng gärna gamla böner
på sanskrit, citerade de stora diktare han
mött i sitt liv. En drömmare var han

förvisso, men samtidigt en mycket jord -
nära person.
Att besöka Jagriti Vihara dagen efter

att den sista ceremonin som gällde
Jayas bortgång hade genomförts, var
märkligt starkt och sorgligt. Alldeles
oförutsägbart. Alla var som i chock och
närmast handlingsförlamade. 
Maria Marnell, Anders Dejke och jag

anlände torsdag 25 oktober för att
arbeta som volontärer under tre veckor.
Då fanns redan Markku Nykänen på
Jagriti Vihara och två män från USA,
Jeff och Bill, som arbetade med att
installera solel. Just dagen före, på ons-
dagen, hade den stora samlingen ägt
rum på Jagriti Vihara för alla de män-

niskor som ville närvara vid avskedet av
Jayaji. Då sänktes en del av askan i jor-
den på hans älskade Jagriti Vihara. En
del färdades till Varanasi och förenades
med den heliga floden Ganges vatten.
Det kom så oväntat mycket folk

undan för undan under hela dagen. Tre
religioners präster officierade, hinduisk,
muslimsk och kristen, något mycket
ovanligt. Flera hundra personer från när
och fjärran samlades. Markku fick
tillfälle att hålla ett litet tal från sig själv
och med hälsningar från svenska JVV.
Vänner från byn Dumaro hade tagit
över matlagningen i köket, så de många
gästerna kunde förplägas och få en tra-
ditionell sötsak till sist.

Jaya 
in memoriam
»ty en spelman 
och en drömmare är död«

Innan minnesplatsen blev färdig, var graven markerad med en
uppmurad gravsten. Många besökare från byarna kommer till minnesplatsen.
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Jaya dog den 11 oktober och redan
dagen efter skedde kremeringen i
Ranchi. Lillebror Hari tog hand om den
ceremonin, han som också varit med
om att starta Jagriti Vihara. 
På söndagen den 14 oktober hölls en

samling i den mittersta skolsalen på
Jagriti Vihara. Då råkade Mildrid
Nesheim från Norge, tidigare ord-
förande i norska JVV, med en rese -
grupp vara på besök på Jagriti Vihara.
Så kom det sig att både den norska och
den svenska vänföreningen fick tillfälle
att uttrycka den stora uppskattningen
av Jayas livsverk. Sushil höll i cere-
monin och lät Mildrid tala som den
andra av 21 talare.  Hon använde engel-
ska, men de flesta höll tal på hindi. Den
norska gruppen, som förstås sett fram
emot att få träffa Jaya på Jagriti Vihara,
kunde inte förstå orden men kände vär-
men, kärleken och tacksamheten i talen
under två timmars tid. 
Foton av Jaya och en blomsterkrans

med namn fanns kvar i skolsalen, när vi
kom till Jagriti Vihara. En murad
gravsten av tegel med en stor girlang av
orange lysande marigold fanns på
minnesplatsen.
Jaya hade under de senaste åren

drömt om en meditationsplats omgiven
av stora träd. Det skulle röjas till en
öppen plats just där den stora brunnen
funnits. Jayas dröm var att på den
öppna platsen med sin historia skulle
folk kunna sitta tillsammans. Man
kunde samtala eller vara tyst och
meditera.
Nu finns märkligt nog den platsen. 

I mitten en fyr -
kantig plattform
murad av tegelste-
nar, 10x10 feet i
storlek och 2 ½
feet i höjd. En upp-
höjning i ytan visar
var Jayas aska nu
finns i jorden
därunder. Det är en
minnesplats dit
många besökare
kom redan nu i
höst. Där fanns
varje kväll en liten
ljuslåga i en lerskål.
Kashinat, husmor
Salonis man, skötte
med stor kärlek
och saknad den vakt hållningen. 
Så småning om ska det byggas som en

liten pagod över plattformen och några
goda ord av Jaya ska finnas som inskrip-
tion där. Ett minnesrum med foton och
material från olika epoker av den tid
Jagriti Vihara funnits ska inrättas i den
närbelägna biblioteksbyggnaden, säger
Rajesh och Sushil.  Där mellan huset
och minnes platsen växer lämpligt nog
ett stort träd, det heliga neem trädet, så
mättat av tradition om liv och läkedom. 
Den dröm som drivit arbetet på

Jagriti Vihara allt sedan starten för 45
år sedan är skolgång för alla, först en
byfolkhögskola för vuxna, sedan en
barnskola och nu senast en internatsko-
la för högstadieflickor. Drömmen har
tagit tydlig form och arbetet fortgår. Vi
volontärer iordningsställde rummen i

Girls ́hostel för ännu ett läsår. Just den
tid då vi var där inföll många religiösa
fester, så flickorna hade lov från skolan. 
Men en söndag kom ett 15-tal skol-

barn och flera lärare från en nystartad
skola i koldistriktet. Jaya har besökt så
många skolor i omgivningarna, att de
flesta barn känner honom. De här bar-
nen sjöng en sång som Jaya lärt dem om
en liten fågel vars liv vidgats allt från att
vara foster i ett ägg till nykläckt unge i
ett bo, till livet på en gren i trädet och
sist flygande högt över trädet. Den fick
en helt ny utsikt och gjorde en upp-
täckt: Så stor och vacker är världen! Att
sången dessutom är en allegori om den
färdighet, kunskap och insikt som skol-
gången ger, kanske barnen inte förstod.
Men tysta och andaktsfulla stod de på
minnesplatsen med naturen omkring
som ett tilltal. Omöjligt att fatta att
Dadu inte skulle komma och inspirera
dem mera.

Över gräs och gråa hus flyger natten som ett sus,

bleka stjärnor blinka fattigt från sin sky.

Över heden ifrån väster nedåt tjärnen går ett ljus, 

går en sång över näckrossållad dy /…/

Över svarta vreda vatten spelar natten upp till bön,

ty en spelman och en drömmare är död.

Inom mig kan jag höra Jaya sjunga låg-
mält och vackert urgamla ord på san-
skrit, ord som han översatte: »Du Gud
är min moder, min fader, min släkting,
min vän. Du är min kunskap och min
vishet, du är allt jag äger. Min Gud, du
är allt för mig.«

Text och bild: Inger Dejke

En dag kom lärare och elever från en by för att hedra Jaya vid
den nya minnesplatsen. Barnen sjöng.

Minnesplatsen ligger inne bland träden, mellan bibliotekshuset och vägen till skolan.
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Mildrids tal vid minnesstunden efter Jaya
Jagriti Vihara 14 oktober 2018 

Detta är den sista hälsningen till Jaya
från hans goda vänner i Norge och
Sverige.
Jaya var en mycket älskad person

bland sina vänner i Norge och Sverige,
och vi vet att han själv uppskattat att
besöka dessa två länder och möta sina
goda vänner.
Han hörde på sätt och vis hemma i

Norge och Sverige. Det var där allt bör-
jade: 35 år gammal blev han student
vid Hallingdal Folkehøgskule vid Gol i
Norge. Syftet var att lära sig mer av de
pedagogiska idéer som kom från en
dansk präst och skolreformator
Grundtvig, som utvecklats av folk -
högskolorna i Norden. Han ville för -
änd ra och tillämpa dessa idéer på
Adivasifolket i Bihar, som var namnet
på staten då.

Han arbetade och tjänade pengar i
Sverige under några år, och reste sedan
hem till Indien, köpte en bit mark och
etablerade en skola som han kallade
Jagriti Vihara! Var och en vid detta
möte vet vad som hänt senare.
Jag träffade Jaya för första gången

1988, när jag var rektor på en egen
skola i Norge och jag besökte Jagriti
Vihara för första gången 1998.
Jaya besökte Norge och Sverige flera

gånger för att träffa elever och lärare på
folkhögskolorna för att inspirera oss att
samla in pengar till Jagriti Vihara. Och
han lyckades!
Under senaste åren besökte han

Sverige två gånger om året för att få
behandling för sin cancersjukdom, och
sedan besökte han också sina vänner
både i Sverige och Norge, och han var

full av planer och drömmar för sitt
älskade Jagriti Vihara!
År 2006 besökte han Hallingdal

Folkehøgskule på en 40-årsfest efter-
som han var student där. Det var bra för
honom att träffa sina lärare och sina
skolkamrater igen. Och det var mycket
bra för dem att möta Jaya och lyssna på
vad han hade gjort i Indien. De ville
besöka honom för att uppleva det vik-
tigaste arbetet i hans liv, och 2007 åkte
vi till Jagriti Vihara – fyra av hans lärare
från 1965/66 och tolv av hans
skolkamrater, en mycket stor upp -
levelse för dem alla och för mig!
Jaya var mycket förtjust i barn och

ungdomar, och han fick snabbt kontakt
med dem. I en grundskola i Norge,
Høyeggen på Melhus, arrangerar de
varje år en »solidarity run« och samlar in
pengar till Jagriti Vihara och Jaya träf-
fade eleverna och deltog i löprundan
under många år. Eleverna på denna
skola tilldelade Jaya Barnens Nobels
fredspris samma år som Malala var
Nobels fredsprisvinnare.
En lärare på en folkhögskola infor -

merade om att en av hans elever berät-
tat att han fått en ny bästa vän – han var
85 år gammal och han var en indier!
Vi är många, många i Norge och

Sverige som har mycket bra minnen av
Jaya. Vi är glada att ha varit hans vän-
ner, och han kommer alltid att vara i
våra sinnen och våra hjärtan!
Vi ber för att hans idéer om att barn

till Adivasifolket i Indien kommer att få
en bra utbildning och en bra framtid!
Tack!

Översättning från engelska/Per NMildrid Nesheim är före detta ordförande i den norska vänföreningen. Hon reser ofta till
Jagriti Vihara med grupper. Mildrid kom till Jagriti Vihara samma dag som Jaya dog.

Høyeggens skola i Norge har under många år sam-
lat in pengar till Jagriti Vihara. Skolan anordnade en
minnesstund, när budet att deras »bestefar« hade
gått bort.
Läraren Marit Søberg berättar:
– Folket i Jagriti Vihara er i sorg. Vi har også lov

till å kjenne på sorgen. Noen har møtt han, snakket
med han, laget papirbåter sammen med han, kanskje
fått en klem.

Till vänster ett par teckningar av elever vid skolan.
(Hämtat från den norska vänföreningens hemsida:
www.jvv.no.) 
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I början av året beslutade styrelsen för
JVV att inbjuda Rajesh Prashant till ett
besök i Sverige ett par septembervec-
kor. Den norska föreningens styrelse
backade upp detta förslag. Rajesh är en
av medlemmarna i Jagriti Viharas sty-
relse och har under de senaste åren
varit vår kontaktperson gentemot
Indien. Han tog emot denna inbjudan
med stor tacksamhet.
Visst kan vi svenskar uppleva det

byråkratiskt krångligt och dessutom
dyrt att skaffa visum inför en resa till
Indien. Betydligt krångligare var det
dock för Rajesh. Han fick ta ett nattåg
från hemstaden Ranchi till Kolkata, där
Sverige har ett konsulat. Efter långa
förhör om bakgrunden, syftet och
innehållet i resan blev han så
småningom beviljad ett turistvisum till
Sverige, som även skulle gälla i Norge.
Sedan ytterligare många timmars tågre-
sa tillbaka och en väntan på pass och
visum. Bara några dagar före avresan
kom det per post!
Efter en övernattning på Arlanda

anlände han till Fornebu flygplats utan-
för Oslo, där norska JVV:s ordförande
Per-Otto Brørby mötte honom. Under
några dagar fick Rajesh träffa flera
styrelsemedlemmar och gjorde dess -
utom besök på två folkhögskolor, som
under många år stött arbetet på JV och
gjort gruppresor dit, nämligen Seljords
och Ringerike folkhögskolor. Där fick
han tillfälle att för hela skolan berätta
om det aktuella läget på JV.
Efter några dagar i Norge var det en

bussresa till Sverige som gällde och nu
var det min tur att möta upp vid
busshållplatsen. Dagen efter hade vi

kallat samman en grupp medlemmar i
Ljungskile och hade intressanta samtal
med Rajesh tillsammans med en kopp
chai. Efter en sightseeingdag i Bohuslän
var det sedan dags för tre lektionsbesök
på Ljungskile folkhögskola. Dagens
elever var inte, som under tidigare peri-
oder, lika insatta i arbetet på JV, så det
blev en nyttig information som
förhoppningsvis kan ge effekter på lång
sikt. 
Dagen efter vidtog en lång bilresa ner

till Blekinge folkhögskola i Bräkne-
Hoby, som under många år och fort-
farande engagerar sig för JV. Vid
ankomsten mötte en av våra medlem-
mar upp för en uppskattad kvällsresa i
ett sensommarvackert kustlandskap.
Dagen efter var hela skolan samlad i
gymnastiksalen för att se på informa-
tionsvideon om JV och lyssna till
Rajeshs föredrag.

Nu återstod bara en tågresa till
Stockholm som innebar ytterligare
möten med JVV-medlemmar. Som en
mycket fin avslutning på den nordiska
trippen ställde ett par medlemmar upp
och arrangerade en träff med Jaya i hans
lägenhet utanför Norrköping. Det blev
ett kärt återseende där Jaya kunde visa
och berätta om den miljö han vistats i
under så många år. Efter att Rajesh
övernattat hos Jaya, där man säkert
samtalade mycket om framtiden, vid-
tog återfärd till Stockholm och efter-
hand till Arlanda. JV-vänner i USA
hade ordnat så att han i samband med
denna resa också kunde besöka USA
och sprida information om JV där.
Det blev till slut många timmar av

samvaro och dialoger – en investering
för framtiden! Tack till alla som ställde
upp och gjorde detta besök möjligt.

Per Nordqvist

Rajesh på besök i Sverige

Rajesh på besök hos Global-linjen på Ljungskile folkhögskola.

Mekaniska verkstaden på JV
På Jagriti Vihara finns en mekanisk verkstad, som byggts
upp av Markku Nykänen. Den är väl utrustad med en stor
metallsvarv, svets, pelarborr och mycket annat som behövs
i en sådan lokal. Där tillverkas grindar, hållare för solpane-
ler, fraktkärra, solvärmare för varmvatten och mycket
annat. 

Markku arbetar ofta tillsammans med Joseph, som bor i
en närbelägen stad, men gärna kommer och hjälper till.
Han är en mångkunnig och skicklig hantverkare. 

I november jobbade Markku och Joseph med att tillver-
ka en byggnadsställning, som kommer väl till pass, när
husen skall repareras. På bilden är Joseph i full verksam-
het vid pelar borren. Han står inne i en ram till den nya
ställningen.
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www.jvv.se
Jagriti Viharas Vänner

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

Ansvariga för Medlemsbrevet är Inger Dejke och Anders Dejke

.

En affisch har framställts, där Jagriti
Vihara och vår svenska vänförening
presenteras. Affischen är i färg och i
A3-format (30x42 cm).

Den är lämplig att sätta upp på
anslagstavlor på arbetsplatser, offent-
liga lokaler, skolor och andra ställen,
där det kan vara bra att informera
om Jagriti Vihara.

Affischen kan beställas från Per
Nordqvist:

E-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress: Resteröd Tälthagen 476
                   459 94 Ljungskile
Pris 20 kr + porto. Pengarna sätts in 
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

Affisch

Informationsskrift Vår informationsskrift finns numera i
tryckt version. Ur innehållet:

Förutsättningar vid starten•
Ursprungsfolkens livsvillkor•
Utbildningar under åren som gått•
Människorna på Jagriti Vihara•
Byutveckling genom åren•
Jaya – initiativtagaren•
Några eldsjälar•
Tankar framåt•
Idéprogrammet•

Beställ skriften från Per Nordqvist:
e-post: peje.nordqvist@gmail.com
Postadress:  Resteröd Tälthagen 476
                    459 94 Ljungskile

Skriften är gratis, men vi tar ut en
porto avgift (25 kr). Pengarna sätts in
på JVV:s bankgiro 5649-3034.

JVV:s årsmöte

Lördag 23 mars på 
Ljungskile folkhög-
skola.

Här är adresser till några
Youtube-filmer om 
Jagriti Vihara:

https://www.youtube.com/watch?v=g
RuIu0vGalo

https://www.youtube.com/watch?v=K
4nS455ha5Q&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=0
HU5X_iZ_v4

Tycker du adresserna är krångliga, kan
du botanisera själv genom att gå in på
Youtube och söka på »Jagriti Vihara«.

Årsavgiften 2019

Glöm inte skriva ditt namn

• Medlemsavgift: 200 kr/år 

• Familj: 300 kr/år 

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

• Folkhögskola/förening: 300 kr/år

Bankgiro 5649-3034

Diwali är en hinduisk högtid, som firas
över hela Indien, oavsett vilken reli-
gion man tillhör. Den är att likna vid
vår Julafton.

Man städar och målar i huset, för att
allt ska se ordentligt ut, när gudinnan
Lakshmi kommer och inspekterar.

Jagriti Vihara brukar köpa små ler -
skålar från den närbelägna byn

Dumaro. De fylls med olja, och en veke
läggs i. På den tänds lågan.

På bilden syns husmor Saloni (i mit-
ten), henns man Kashinat och kökshjäl-
pen Rakshmi göra i ordning ljusen. I år
inföll Diwali den 7 november. Då kom
köks personalen till Guest House och
placerade ut de lysande skålarna runt
hela gården. Så vackert i mörkret!

Diwali

!


