Agni kallar vi vår förening, och agniter dem som stödjer den. Att vara agnit är att vilja sprida
kraft och ljus, ty agni betyder just eld. Agni vill inte bara hjälpa och lindra, utan tända gnistor
av hopp, mata livsviktiga lägereldar och blåsa på engagemangens fyrbåkar. Därav kommer att
den som stödjer Agni förpliktigar sig till inget utom detta; Ge dem som är utsatta en röst. Se
det som inte är bra, men lägg din kraft på det som gör det bättre. Leta likheter hos andra, inte
skillnader. Det är grundtankar som, med olika formulering men med samma grundton, har
burit vår förening under snart hundra år.
Agniter, stort tack för att ni finns. Tack till er som läser våra utskick och tack till er som då
och då hör av sig. Tack till er som stödjer oss monetärt. Som ni märker skickar vi sedan något
år inte längre ut hälsnignar till er individuellt, men vi ser alla era bidrag. Till er alla önskar vi
en fin juletid och ett gott nytt år.
/Agni Örjansgårdens styrelse

De pengar som under 2017 skänktes till Agni för att särskilt riktas till organisationen
Kulbaalib Xechulub i området Nebaj har nu kunnat överlämnas. Efter dialog med
organisationen har Agni överlämnat ett bidrag som gör det möjligt för föreningen att ersätta
den äldre och slitna bil som använts för att ge kvinnor i området hälso- och förlossningsvård.
Organisationen Kulbaalib Xechulub samlar nästan 900 familjer i 22 byar i kommunen Nebaj,
10 mil nordväst om Guatemala city. Området tillhör de som hårdast drabbades av våldet under
krigsåren, framför allt i början av 80-talet och folket är idag bland de fattigaste i landet.
Kulbaalib Xechulub styrs av Indígenas, ursprungsbefolkningen, i Ixil. Arbetet är inriktat på
hälsa och livsmedelsförsörjning. Målet är att inom några år ha utrotat den akuta undernäring
bland barnen som idag gör att många hindras i sin utveckling eller dör en tidig död.
Anmärkningsvärt är att trots den traditionellt mansdominerade miljön har kvinnor kommit att
inta flera av ledarrollerna.

Föreningen NybyVisions vänners sänder en hälsning med anledning av Agnis bidrag till
föreningens sociala kassa. De är väldigt tacksamma för bidraget och skriver att de direkt kan
utlova att pengarna kommer till stor nytta i deras familjestödsverksamhet Jollen där
asylsökande med små barn får språkträning, samhällsorientering och gemenskap.

Kontakta oss gärna på kristina.nystrom@agniuppsala.se eller 070-2014916. På vår hemsida
http://www.agniuppsala.se finns mer information och kontaktuppgifter.

Om du har möjligthet att stöda Agni ekonomiskt kan du sätta in ett belopp, litet eller stort, på
bankgiro 803-9125, eller swisha till nummer 1230560441. Även om du inte har möjlighet är vi
mycket tacksamma för att ha dig som prenumerant på vår tidning.

