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UTSIKT - INSIKT
December – 2020

Julbrev

Foto: Nik Dahlström från Pionvägen 19

2020 har varit ett år som ingen kommer att glömma. Coronaviruset har
påverkat människor i alla länder. Vi i Sverige inom IofC har gjort många saker
på nya sätt. Gammal som ung har lärt sig hantera Zoom. Årsmöte,
månadsmöten och sommarkonferens har skett digitalt via Zoom med
assistans från  Osama, Nik, Shamail för att nämna några.

Under året har styrelsen arbetet med strukturerna för IofC´s framtid i Sverige.
Den 7:e december bildade ett extra årsmöte den nya stiftelsen som skall
hantera det kapital som IofC har.  Föreningen Initiatives of Change-Sverige,
som är vi alla, skall nu börja forma föreningens verksamhet med nya
skapande initiativ, för hur vill vi att gemenskapen skall inspireras, växa och
nå ut. Vi tackar för alla bidrag i denna process som nu går vidare.
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Vi vill också tacka Hassan, Rishabh, Nik och Osama för tiden som de har
varit anställde hos IofC.  Nu har vi möjlighet att arbete tillsammans på ett
nytt sätt.

IofC´s hem på Pionvägen är nu sålt, och arbetet med att tömma huset det är i
full gång. Stort TACK till Rosmarie, Nik, Antero o Rishabh för deras arbete
med att se till att allting som har getts en gång kommer till ett nytt hem nu.
Mycket återstår att göra före 11:e januari. Den som vill erbjuda hjälp kan ta
kontakt med någon av dem.

Julen kommer att vara annorlunda för oss alla i år. Vi kanske inte skall �ra
med hela släkten utan skapa nya traditioner. Låt oss tänka på dem som är
ensamma. Ett samtal är guld värt.

Vi i styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Edward, Håkan, Camilla, Valerie, Hannu med Elisabeth, Stephen och Tatiana.

Uppdateringar om Pionvägen 19

Pionvägen 19 har varit ett hem och mötesplats för många under de senaste
12 åren när Christer och Rosmarie Lilliehöök skapade ett hem med alla
möbler, tavlor och annat som kom från Villa Alnäs, tillsammans med sitt eget
hem.

Efter ett beslut vid årsmötet 2019 har nu huset blivit sålt för 9,450 000 kr till
en familj som bor i närheten. Vi har kommit överens att lämna över nycklarna
den 11:e januari 2021 men vi få lov att ha saker förvarade i ett rum på
bottenvåningen till den 30:e januari.

I samråd med arbetsgruppen för huset har styrelsen beslutat att inte sälja
Lennart Segerstråles Svan-tavla eller Kerstin Rääfs tavla Vedstapel så att de
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Per Hörberg
Vi lever i en svår tid med stor ovisshet. Ändå är vi i Norden priviligierade,
jämfört med många människor som lever på andra håll i världen. Men vårt
välstånd bygger ju på materiell trygghet, inte på inre trygghet.

Stockholm är det mest singeltäta området i Sverige. Men ensamheten breder
ut sig och fördjupas i hela Sverige och Norden. Vi äter mer lugnande medel,
inte minst för att kunna sova. Men även för att mildra nedstämdhet och
(livs)smärta.

Coronakrisen kan sägas sätta vardagslivet på sin spets. Krisen har avslöjat
vår rädsla för det okända. Något jag faktiskt inte tror att en kan vaccinera sig
bort ifrån. Vi har ett, i mina ögon, oproportioneligt fokus på smitta och
dödstal i Covid 19. Låt mig förklara varför jag ser det så.

blir kvar i föreningen. Dessa lånas ut till IofC Norge där de kan bidra till att
sprida glädje på centrat Sophus Liesgata.

Alla har fått chansen att önska sig saker från huset och nu kan dessa
hämtas. Rosmarie, Nik, Rishabh, Antero o Valerie arbetar med att packa ner
saker som skall sparas till ett framtida kontor. Mycket återstår att bli av med
innan huset är tomt. Om någon vill hjälpa till hör gärna av er till någon av
oss.

De bidrag som inventarierna i huset ger kommer att skänkas till Grampari
och Creators of Peace, och därmed fortsätter de saker som gavs till Alnäs att
stödja IofC- verksamhet.

Med stor tacksamhet för allting som Pionvägen har betytt för så många.

Valerie Tikkanen

Samtalscafé som idé

https://se.iofc.org/samtalscafe-som-ide
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Du kan läsa mer här

Om så många som 8 000 svenskar dör år 2020 med denna sjukdom, så dör
ändå närmare 85 – 90 000 svenskar av andra skäl samma år. Varför
försvinner detta i media och samtal? Var �nns perspektivet?

År 2002 dog 95 000 svenskar i en befolkning om 8,9 miljoner. Om lika många
skulle dö per capita i år, så betyder det 110 000 svenskar (av en befolkning
om nära 10,4 miljoner). Men inget pekar mot att det ska gå så illa. Ändå
larmar media, politiker och vi själva. Gjorde vi det år 2002, eller exempelvis
2015 när många dog också?

Klimatkrisen ligger som en ångestskapande bakgrund och mitt i allt detta
simmar vi vanliga människor i vår oro för vår familj och vår egen hälsa. En
tilltagande oro.

Det materiella samhället byggdes för att stärka ett Sverige och Norden som
var sårbart genom fattigdom. Den tiden är nu förbi. Vår fattigdom är
mestadels av annat slag. Vårt samhälle är idag sårbart för psykisk ohälsa.

Per Hörberg

Section Title
Habaswein, i nordöstra Kenya, är torrt och dess invånare är fattiga. Det �nns
väldigt lite vatten för något att växa. Mukhtar Ogle är en son till detta land.
Han är också seniorrådgivare för Kenias president. Långt borta i Indien har
Tarun Bharat Sanghs organisation, under ledning av Dr. Rajendra Singh,
arbetat i årtionden för att återställa vattendraget i Rajasthan. Dr Singh är
känd som ”Indiens vattnare” och har hjälpt till att få vatten till tusentals byar.
Intressant är att klimatet i denna del av Indien och klimatet i Habaswein i

Vattens språk - hjärtspråket

https://se.iofc.org/samtalscafe-som-ide
https://se.iofc.org/vattens-sprak-hjartspraket
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Du kan läsa mer här

Wajir County, Kenya liknar varandra. Det som fungerade här kunde fungera i
Kenya.

I augusti 2019 träffade Dr. Rajendra Singh från TBS och Sunita Raut från
'Four Rooms of Change' Rishabh Khanna och Hassan Mohmud från
'Initiatives for Land, Lives and Peace', ett program av Initiatives of Change
International, i Sverige. Vatten kopplade dem alla. Någonstans djupt inne
visste de att det var vad de alla behövde göra för att föra vatten till de torra
länderna på Afrikas horn. Vid den tiden visste ingen hur det skulle hända,
men de hade hopp i hjärtat och, ännu viktigare, beslutsamhet.

I februari 2020 gav Mukhtar Ogle en grundton om miljö och säkerhet på Asia
Plateau, Initiatives of Change konferenscenter i Indien. Han besökte också
banbrytande arbete inom hantering av vattendrag i Grampari, en icke-statlig
organisation för landsbygdsutveckling inspirerad av Initiatives of Change.
Och han hörde mer om Dr Rajendra Singh. ”Ta med detta till Kenya”, sa Ogle,
”och vi kommer att förvandla regionen”.

Rishab Khanna

God Jul och Gott Nytt År
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