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I detta nummer:

Nytt format, ny adress och nya projekt
Ute är det torrt, när detta skrivs,
och skogsbränder rasar som om de
vore en nödrop från planeten själv.
Skynda er med klimatomställningen
– är det som att den vill säga – jag
brinner upp!
Hos Agni råder dock inte nyhetstorka. I detta nummer kan vi presentera lite olika förändringar, om
än av inte banbrytande slag. Den
mest uppenbara är att vi provar
att trycka tidningen i ett avsmalnat
format. En återgång till hur Agni
sett ut tidigare. Hör gärna av dig
om du har synpunkter på tidningens utseende. Vårt mål är att den
ska vara lätt och trevlig att läsa. Vi
har också ny adress, som framgår av
tidningens baksida.

En lite större nyhet är att Agni
har beslutat att stödja initiativet
NybyVision under 2019. NybyVision bedriver stöd- och integrationsverksamhet i Uppsala. Förutom kursverksamhet i syfte att föra
människor närmare möjligheten till
ett aktivt deltagande i samhälls- och
arbetsliv, erbjuds också kulturaktiviteter, samhällskontakter, hälsofrämjande och arbetslivsförberedande
insatser. En viktig del är också en
familjestödsverksamhet som lägger
stor vikt vid att stärka banden mellan barn och föräldrar. Mer information går att läsa på NybyVisions
hemsida.
Trevlig läsning!
Red.

Årsmöte 2019
Den 8 juni kl 12, på Götgatan 17 i Flen. Mötet inleds med
lunch. Anmäl ev. deltagande till Håkan Jansson (0702-669931)
eller Kristina Nyström. Transport ordnas från Uppsala.

Rapport från Agnis
två volontärer 2018
Vi, Sigrid Nordström och Erik
Isaksson, har tack vare stöd från
Agni under månaderna under
2018 bott och volontärarbetat i
den lilla strandbyn Potrero, i Guanacaste, Costa Rica. Potrero är ett
litet samhälle med ungefär 600
invånare. Här finns en skola, en
kyrka, tre små supermarkets och
några få restauranger.
Vi har jobbat för organisationen
Abriendo Mentes, som är en icke
vinstdrivande organisation som
arbetar med främst utbildning för
barn och vuxna i Potrero och Brasilito, Costa Rica. För att läsa mer
om organisationen kan man gå in
på hemsidan www.abriendomentes.org.
Abriendo Mentes erbjuder
kompletterande lektioner till
elevernas dagliga skolundervisning, vilket är oerhört viktigt då
utbildningen i den här delen av
landet är bristande, främst p.g.a.
kvantiteten. Eleverna går i skolan
ca två timmar kortare, dagligen, i
jämfört med resten av landet. Det
visade sig förra året att Abriendo
Mentes som organisation erbjöd
eleverna mer lektioner än vad det
vanliga kommunala skolan gjorde.

Det har gjort att vårt arbete här
känts otroligt viktigt och vi har
varit väldigt glada över hur många
elever som dykt upp på Abriendo
Mentes lektioner, för att ta tillfället
i akt och försöka lära sig mer.
Teamet i Abriendo Mentes består av olika positioner. Det finns
en director, Rachael, som är högst
ansvarig och driver Abriendo Mentes. Utöver henne finns två site
directors, som är ansvariga för respektive utbildande verksamhet i
de olika samhällena Potrero och
Brasilito. Vi arbetade närmast med
Karen, som är site director för
Potrero, där vi i huvudsak var placerade.
Utöver de ”högsta hönsen” finns
en engelsklärare för vuxna, en engelsklärare för eleverna och datorlärare för alla åldrar på varje ort, samt
ett antal assistenter som hjälper till
under lektionerna. Nytt för i år var
också positionerna som idrottslärare, dessa blev de enda positionerna
där samma personer jobbade i både
Brasilito och Potrero.
Våra huvuduppdrag bestod av
två saker - idrottslärare samt lärarassistenter. Som idrottslärare har vi
planerat och utfört idrottslektioner
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med eleverna på båda orter, detta
har skett fem tillfällen i veckan; tre
i Brasilito och två i Potrero. Utöver
det har vi arbetat som lärarassistenter under lektionerna i engelska
samt datorkunskap. Vi har arbetat
med elever i åldrarna 4 till 14, som
går i årskurserna förskoleklass till
årskurs 6.
Vid sidan av allt arbete med
eleverna har vi också deltagit i personalmöten som vi haft veckovis,
där vi varit med och påverkat hur
verksamheten ska fortsätta drivas
framåt, bidragit med egna observationer och delat med oss av egna
erfarenheter. Tillsammans med
vårt team har vi planerat en extra
aktivitet för eleverna varje månad;
fotbollsmatch mot lärarna en lördag, filmvisning med korv- och

popcornförsäljning en fredagkväll
samt öppet hus för alla föräldrar
för att visa upp vad eleverna arbetar med på lektionerna en onsdag
eftermiddag.
Vi har också jobbat mycket
med marknadsföring och att samla
in pengar till organisationen. Exempel på det är att vi arbetat på
festivaler, restauranger och ”happenings” där en del av pengarna
sedan donerats till Abriendo Mentes. Vi har sålt lotter och arbetat på
dragningar, även där har en stor del
av lotternas vinstpengar gått till
Abriendo Mentes.
Andra saker vi deltagit i som
Abriendo Mentes-representanter
har exempelvis varit när det varit städning i samhället. Då och
då anordnas det städningar längs

Sigrid har datorlektion
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stränderna och bara några veckor
innan vi åkte hem så hjälpte vi till
att städa upp längs alla tänkbara
vägar och diken, för att få bort så
mycket som möjligt innan regnsäsongen drar igång och får med sig
sakerna ner i havet.
Ett av våra huvudmål var att
skapa och sprida mer internationell
förståelse. För att göra det startade
vi ett utbyte mellan några elever
från Potrero och några från Almtunaskolan i Uppsala, där Sigrid
annars arbetar. Elever från årskurs
4 till 6 här i Potrero har fått en
varsin mejlkompis från en årskurs
fem på Almtunaskolan.
Eleverna i Potrero har då alltså
fått öva sin engelska, datorkun-

Eleverna ritar flaggor som en del av
utbytesprojektet
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skap samt lära mer om ett, för
dom flesta, helt främmande land.
I samband med detta utbyte har vi
berättat mer om Sverige här, lekt
lekar om Sverige, målat flaggor och
kollat på svenska ord, låtit eleverna
hitta till Uppsala via Google Earth
och verkligen få sig en bild av hur
det ser ut i staden och landet vi
kommer ifrån och där deras nya
mejlvänner bor.
Det mest fascinerande för dom
var när vi på video-kanalen Youtube på Internet tittade på en kille
som filmade när han åkte slalom,
då nästan ingen här har sett snö.
Det har varit väldigt givande för
alla elever och ett roligt projekt att
driva för oss lärare. Förhoppningsvis fortsätter eleverna sin kommunikation även när vi är tillbaka i
Sverige.
Idag är vi tillbaka på våra arbetsplatser i Sverige och Sigrid har träffat de elever som deltagit i utbytet
som har lärt sig otroligt mycket
och som var enormt glada över sina
mejlkompisar från Costa Rica.
Allt som allt kan man säga att
denna resa har varit lärorik och
som gett oss erfarenheter vi alltid
kommer att bära med oss. Vi är så
glada att ni hjälpte oss göra det här
möjligt!
Sigrid Nordström och Erik Isaksson

Nyheter från våra projekt i
Guatemala
Agni och Agnis vänner har fått
hälsningar från våra kontaktpersoner
i Guatemala. De berättar att de mellan
den första och femte april hade vi en
vecka med hårt arbete på Maxeña
kliniken, då de för 42:a gången
genomförde ”Eye of Eyes”, som
innebär att de med hjälp av frivilliga
läkare från USA kan behandla

personer med ögonproblem. 229
personer blivit undersökta och 42
ögonoperationer har blivit utförda.
I år är det dessutom 30 år sedan
initiativet startades, och en fest har
hållits för att hedra dess grundare.
Sheila, som är föreståndare
på kliniken, skriver att de gärna skulle
se besökare från Sverige under 2019.
Vi undersöker möjligheten att sända
ut en eller två besökare från Agni för
att besöka projekten senare i år.
Miguel arbetar bara två dagar i
veckan på kliniken nu, eftersom han
har ett vattenprojekt i byn Pasac och
odlingsprojektet högt uppe i bergen
att ta hand om. Miguel skriver att
det glädjande nog har har regnat
regelbundet den senast tiden, vilket
bådar gott inför odlingssäsongen.
Det börjar bli dags att plantera bönor,
majs, chilacayote, maxan och andra
grödor.
Som avskedsord skriver Sheila:
”Läget här i Gutaemala är väldigt
ansträngt. Så många saknar pengar,
mat och arbete. Tack, alltid,
för er kärlek och generositet för
människorna här!”
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Kom med i ”team Agni”
i appen ShareTheMeal
Agni har startat en insamling i appen ”SharetheMeal”. Om du laddar
ner appaen på din smarta telefin
kan du enkelt donera några kronor,
för att mätta hungande barn. Låt
oss se hur många vi kan bli.

malaria och tuberkulos tillsammans.
Den goda nyheten är att hunger
är problem vi skulle kunna lösa
– genom bättre fördelning av resurserna. Det skulle bäst lösas på
politisk väg, inte minst genom åtgärder i den globala handelspolitiken. Men det finns ingen anledning att vänta sysslolös. Det finns
enkla sätt att dela med sig av dem
man har, och kostnaden för att
mätta ett barn för en dag är bara
ungefär 5 kronor.

Hungern ökar men det måste inte vara så

Under de senaste decennierna har
nära en miljard människor lyfts
ur extrem fattigdom och hunger.
FN:s
världslivsmedelsprogram
WFP rapporterade dock förra året
att trenden vänt och att hungern
i världen åter ökar. Orsaken är
konflikter, humanitära katastrofer, flyktingskap och klimatförändringen.
Det finns 821 miljoner undernärda människor i världen idag.
Det betyder att en av nio personer
inte får tillräckligt med mat för
att leda ett aktivt och hälsosamt
liv. I själva verket är hunger och
undernäring den största hälsorisken världen över - större än AIDS,
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Såhär gör du för att
vara med i Agnis lag

Det är enkelt

ShareTheMeal är ett initiativ från
FN:s
världslivsmedelsprogram
(WFP). WFP är världens största
humanitära organ som bekämpar
hunger. Varje år når WFP 80 miljoner människor med mathjälp i
cirka 80 länder.
WFP finansieras helt av donationer från frivilliga. För att göra
det lätt för alla att bidra har man
utvecklat en app där de som har
tillgång till en smart telefon lätt
kan donera. För att göra det extra motiverande kan man donera
för en särskild organisations eller ”teams” räkning. Agni har nu
startat ett sådant ”team” där du är
välkommen att bli delta.
I appen ser man hur många
medlemmar varje ”team” har. Alla
som donerar för vårt ”team” blir
medlem. Låt oss se hur många vi
kan bli! Ingen donation är för liten, det är hur många vi är som
räknas

Vill du donera och samtidigt visa
att du stöder Agnis ”insamlingsteam” gör du så här:
1. Ladda ner appen ShareTheMeal
2. Tryck på symbolen som visar
en grupp personer, nere till höger
3. Tryck på symbolen som ser ut
som ett förstoringsglas uppe till
höger och sök på Agni.
4. Tryck på Give for this team och
välj sedan valfri summa mellan 4
kronor och uppåt
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Styrelsen

T I D N I N G E N AG N I , C / O N Y S T RÖ M , G ÖTG ATA N 1 7 , 6 4 2 3 7 F L E N

Det är föreninges styrelse som är
personuppgiftsansvarig för dessa
uppgifter. Du har alltid rätt att
begära att få veta vilka uppgifter
vi har om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade. Kontaktupgifter finns på tidningens baksida. På vår hemsida
http://www.agniuppsala.se/ kan du
läsa vår personuppgiftspolicy.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Agni har genom åren tagit emot
kontaktuppgifter till personer
som har visat intresse för, eller
stöttat vår verksamhet. Uppgifterna består av namn och adress.
Inga uppgifter delas med annan
part.

Vid deﬁnitiv eftersändning återsänds tidningen med nya
adressen på framsidan (ej adressidan).

Så hanterar Agni
personuppgifter

FÖRENINGEN
ÖRJANSGÅRDEN AGNI
Returadress för tidningen:
c/o: Nyström, Götgatan 17, 642
37 Flen
Adress övrigt: Svartbäcksgatan
50H, BOX119, 75333 Uppsala:

TIDNINGEN AGNI
Redaktör: Kristina Nyström,
070–201 49 16,
kristina.nystrom@agniuppsala.se
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Ansvarig utgivare: Bo Nylund,
018–50 37 82, 070–680 58 29,

STAKE

Bankgiro: 803-9125
Swish: 1230 560 441

