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Var du än befinner dig nu, och hur din sinnestämning än må vara; det 

finns ljus! Det finns katastrofer, men det finns också grannar som 

öppnar sin dörr. Det finns girighet, men det finns också en vilja att 

bidra. Det finns ensamhet, men även i ensamma stunder är man en del 

av mänsklighetens ”vi”.  

Agniter, stort tack för det gångna året! Till er alla önskar vi en fin 

juletid och ett gott nytt år.  

/Örjansgården Agnis styrelse 

Orkansäsongen är i år rekordartad. I november inträffade inte mindre än två mycket starka 

orkaner i centralamerika. Det har aldrig tidigare hänt, och är en följd av klimatförändringarna. 

Från Agnis kontaktpersoner i Guatemala har vi fått rapport om ett svårt läge. Flera familjer har 

förlorat sina hem, och en del också skörden. I Pasac har skolan förlorat sitt tak. Det är svårt att få 

överblick över situationen eftersom kommunikationen med byarna i många fall är bruten. 

Regeringen avsätter medel för att bygga upp viktig infrastruktur, men ger ingen humanitär hjälp 

till dem som drabbats. Men från både Nebaj och Pasac rapporteras att solidariteten i och mellan 

byarna är stor och man hjälps åt att ta emot hemlösa, så gott man kan. Här kan en förening som 

Agni, med redan uppbyggda kontakter, spela roll i hjälparbetet. Vi avser samla in och skicka 

extra medel så snart vi kan. På vår hemsida kan du läsa rapporterna i sin helhet.  

Agni håller på att etetablera kontakter för ett projekt i Armenien. Via kontakt med Anzhela 

Manasyan, lärare i Ditavan som är en by nära gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan, 

undersöker vi hur vi bäst kan stötta utvecklingen i landet. I byarna finns många problem inte 

minst med arbetslöshet. Anzhela har startat ett kvinnokooperativ som tillverkar saker i textil och 

garn. Genom att satsa på de unga kvinnorna tar man till vara deras talang och kunskap, men ökar 

också deras status och självkänsla. De får ett yrke och kan bidra till familjens försörjning menar 

Anzhela. Vi är mycket glada över denna kontakt och ser fram emot ett samarbete. 

Kära vänner. 1956 deltog jag i en sommarkurs i Rönninge, tillsammans med ungdomar från  

Europas alla hörn. Det var verkligen en upplevelse. Jag kommer aldrig glömma intrycket Agni 

gjorde på mig. Inte bara de andra ungdomarna, utan även det inspirerande sätt som Michael 

Hoffman och Dagny Landkvist organiserade aktiviteterna. Jag arbetade i en trädgård i 

grannskapet på förmiddagarna och lyssnade på föreläsningar om internationellt biståndsarbete på 

kvällarena. Jag kommer ihåg att vi besökte Arbetsdepartementet i Stockholm... Och jag 

studerade svenska.  

Senare blev jag lärare och direktör för en skola, och jag avslutade min karriär som lokalpolitiker. 

Eftersom jag är 84 år nu har jag börjat gå igenom mitt personliga arkiv och blev påmind om 

Agni.  Jag är fortfarande tacksam mot Agni trots att det gått lång tid sedan jag var i Rönninge. 

Tack så mycket    / Klaas Swack, Groningen, Nederländerna 

Om du har möjligthet att stödja 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 mottagare av vår tidning. 


