
            MEDLEMS – OCH SPONSORBREV FRÅN GNOSJO GLOBAL ASSOCIATION 
 
TACK för att Du/Ni valt att vara medlem/sponsor i vår ideella förening. Detta är ett medlemsbrev, i 
vilket vi berättar lite om vad vi gjort under året som gått, 2021. Återigen var det ett annorlunda år 
med en pågående pandemi, som vi alla behövde rätta oss efter. Men trots detta lyckades föreningen 
ändå utföra en del aktiviteter och verksamhet tillsammans med er. Det som slår oss är särskilt hur 
engagerade ni har varit med individuella initiativ som varit till förmån för vårt arbete. Tack. Innan 
årets slut lyckades vi också få till en resa vilket var väldigt roligt. Det och lite mer kommer ni kunna 
läsa om i detta medlemsbrev! 
 
Året började på ungefär samma sätt som det föregående slutade – med digitala möten. I februari 
bjöds Monica in till att berätta om Gnosjo Global Associations verksamhet för Rotary i Värnamo. Det 
var ett tag sedan som vi hade föredrag och kunde berätta om vår verksamhet för andra, så det var 
oerhört roligt att få göra det igen. Däremot var det mindre kul att det var tvunget att utföras över 
datorn där en har mindre publikkontakt. Men tekniken är bra fantastisk ändå!  
 
Runt en månad senare, i mars, firade vi Priscas födelsedag på distans också. Hon har aldrig blivit firad 
eller uppvaktad tidigare på grund av att hon, dels inte vet när hon föddes, dels därför att hon varit 
utan anhöriga större delen av sitt liv. Så det kändes viktigt och väldigt speciellt att kunna fira henne 
på sin alldeles egna dag förra året med en medskickad tårta från oss alla. Stort grattis fina du.  
Hon är en av Gnosjo Global Associations fadderbarn som vi stöttar ekonomiskt – i form av hyra och 
terminsavgifter – för att hon ska kunna studera, ta hand om sina två barn och bli självförsörjande 
framöver.  
 

         
 

I april 2021, firade vi något annat. Vi avslöjade för er att vi pysslat med ett nytt projekt, nämligen ett 
bildhäfte. Denna specifika soliga vårdag var vi också extra stolta över att annonsera att vi fått 
ekonomiskt stöd i form av ett stipendium, för att fortsätta arbeta på detta egenproducerade 
material. Det påbörjade häftet utvecklas i samarbete med Isaberg förlag i Hestra och illustrationerna 
som finns inuti är från Udal Design i Skåne. Informationsmaterialet ska användas i flertal 
sammankomster både lokalt och globalt av Gnosjo Global, och kommer hjälpa till att förmedla 
kunskap om sjukvård, allmän hälsa och vara grund till diskussion om våra olika förståelser om detta. 
 
När våren nådde oss på riktigt var det väl ingen som missade initiativet Gnosjo Global Run och 
#SpringFörLivet, som avfyrade sitt startskott den första maj. Räddningstjänsten i Gnosjö och 
Gislaved, med deltidsbrandmannen Tom Sjögren i spetsen, startade upp denna utmaning som varade 
under hela majmånad. Utmaningen var att springa, jogga, gå, cykla eller bara röra på sig och skänka 
10 kronor till Gnosjo Global för varje kilometer som avverkats (volontär Carolina Åberg ordnade 
också så att de som inte ville motionera själva, kunde swisha och låta henne göra själva träningen). 



Räddningstjänsten samlade in hela 17 860 kr, och med allas insatser inräknade landade summan på 
56 162 kronor totalt – det betyder att vi tillsammans sprang halvvägs till Nairobi! Insamlingen gick till 
att stötta unga flickor i deras graviditet för att de skulle få en säker förlossning på sjukhus, fortsatt 
utbildning, och därmed en chans till självförsörjning i främst Uganda, Kenya och Nepal.  
 

       
                                   
Till sommaren kom andra underbara aktiviteter och insamlingar som ni drev till vår förmån, här är 
endast ett axplock: 
 

• Camilla odlade tomater och sålde till sina kollegor. Vinsten blev 3 300 kronor som skänktes 
till oss och i sin tur omvandlades till mamakits. Så att unga flickor har större chans att 
överleva sin förlossning. Vem hade trott att tomater kunde rädda liv? 

 

    
 

• Ett ungt engagemang kom från Tilda Nilsson och hennes familj som ordnade fiskedamm på 
studentmottagningen, där all behållning skänktes till oss. Det betydde att vi kunde betala 
skolavgifterna för Clare, och även för hennes lillasyster, i Kenya. Clare bor på landsbygden 
och hennes mamma har svårt att försörja familjen. Hon har desto mer svårighet att få 
pengarna att räcka till betalning för skoluniformer, skolmaterial och terminsavgifter. 
Pandemin innebar dessutom att barnen fick avstå undervisning eftersom de varken har 
internet eller datorer. Clare har numera flyttat till Nairobi och bor hos en släkting (en vän till 
oss). Därför kan vi nu hjälpa henne med fortsatta studier och bidra till de övriga syskonens 
skolgång också! Tack snälla Tilda för det. 

 

       
 



• Sanne utförde en annorlunda vandring under föregående sommar. En promenad som skulle 
utgå från Lidhult i Småland, och avslutas i norra Själland i Danmark där hennes föräldrar bor. 
Under denna långpromenad, och för varje kilometer, samlade hon in pengar å våra vägnar. 
Ni var med och stöttade Sanne hela vägen eftersom insamlingen blev en fantastiska 11 822 
kronor. Efter denna 175 kilometer långa vandring, kunde pengar skickas för att hjälpa en 
familj med en svårt hjärtsjuk pojke i Kenya. Han är son till en av de flickor vi tidigare träffat, 
och vårdades vid detta tillfälle på sjukhus. Dock behövde alla kostnader betalas ur familjens 
egen ficka och de hade inte råd att betala en operation för honom. Operationen behövde 
dessutom ske utomlands, då specialistvården som pojken var i behov av inte fanns i Kenya. 
Sannes vandring blev stöd till denna gosse, ett passande mål skulle vi säga med tanke på 
Sannes yrkesutövning som sjuksköterska. 

 

       
 
Tiden flög sedan bara förbi, och plötsligt infann vi oss i augusti. Vi skänkte då ett par 
blodsockermätare till kliniken Kenswed Hospital, i Kenya. En av de viktigaste kontrollerna som en kan 
göra på kvinnan under graviditeten är att ta hennes blodsocker och därav ingår det i basprogrammet 
för mödravård. Exempelvis möjliggör sådana här tester att graviditetsdiabetes kan upptäckas tidigt 
vilket är viktigt eftersom en obehandlad graviditetsdiabetes kan leda till negativ påverkan på fostrets 
utveckling och tillväxt, samt leda till förlossningskomplikationer.  
 

    
 
Det var även under den här tiden som vi hade den officiella projektuppstarten av USEFUL! Hela 
hösten 2021 har präglats av jobbet som satte i gång just denna dag. Projektet gick från tanke och 
prototyp i april till att vara i full gång i slutet på augusti. Det diskuterades underlag och visioner under 
hela helgen. Ni får hålla ögonen öppna 2022 efter mer nyheter om detta utbildningsmaterial... 
 

       



 
Utöver att vi firade Priscas födelsedag tidigare under året så firade vi även hennes två små flickors 
födelsedagar, Patricia och Pricilla. I september fyllde de fyra år och vi kunde på distans överraska 
hela lilla familjen med ett kalas (som givetvis inkluderade marsipantårta). Monica träffade Prisca år 
2017 när tvillingarna var helt nyfödda. Vi hade möjlighet att träffa dem alla tre senare på året och vi 
är så stolta över Prisca som tagit hand om sina barn så väl (den sista bilden är från tidigare år). 
 

    
 
I oktober öppnade sig möjligheten upp för att ha evenemang på hemmaplan i Gnosjö. Mer exakt blev 
det hjärt-och lungräddningsevent vid två olika tillfällen. Monica och bland annat deltids-
brandmannen Tom Sjögren lärde ut hjärtkompressioner och hur man kan rädda ett liv. Det var 
många deltagande som blev förvånade över hur hårt man behövde trycka, att man blev så trött i 
armarna och alla var överens om att detta är livsnödvändig kunskap. Varje insamlad krona från detta 
event gick till mamakit under vår resa till Uganda i november. Tillsammans uppkom summan till att 
ca 40 flickors och kvinnors liv, och deras nyfödda, kunde räddas med hjälp av detta paket med 
förnödenheter. Chansen att de kommer föda på sjukhus ökar när de mottar ett mamakit, och 
därmed ökar också chansen att de överlever sin förlossning.  
 

   
 
Därefter blev det äntligen ett kärt återseende i Kampala, Uganda, i november. Vi utförde två 
kvinnohälsocamp i slumområdena i Kampala. Vi hyrde in oss i kliniker, genomförde 
mödravårdskontroll på strax över 200 gravida, gav stelkrampvaccination till barn och vuxna, mätte 
blodsocker och blodtryck, och gjorde hembesök. Vi genomförde även HIV-tester varav två var 
positiva, vi konstaterade en preeklampsi – havandeskapsförgiftning, en kvinna med malaria, ett sent 
missfall och 15 förhöjda blodsockervärden. Alla som behövde läkemedel eller fortsatt vård efter våra 
undersökningar hjälptes till det. Alla som kom fick även varsitt mamakit, erbjöds folsyra, 
järntabletter, vitaminer och andra mediciner gratis. De gavs även ett skänkt bebisplagg. 
 



       
 
Dessutom tillbringade vi tid hos de lokala ugandiska föreningar som vi stöttar, Pure and Faultless 
samt The Fortress Sweden. Dessa jourhem på landsbygden tar hand om utsatta gravida flickor från 
slummen och ger dem en chans till självförsörjning, tak över huvudet och trygghet för sig själva och 
sina barn. I Uganda är en ogift gravid flicka väldigt utsatt och stigmatiserad. Därtill har graviditeten 
ofta uppkommit efter att hon blivit förgripen. Dessa tjejer blev undersökta av oss och fick genomgå 
mödravårdskontroller. De fick även hygienartiklar som vi från Gnosjo Global skänkte. Utöver detta 
höll vi workshops med flickorna, lekte, dansade och sjöng, skänkte tygblöjor, kläder, mössor, 
mamakit, läkemedel och annat. Det var en väldigt bra avslutning på det gångna året. 
 

   
 
Vi ägnade den sista månaden på året med att sälja saker på julmarknaden i Gnosjö. Närmare bestämt 
rörde det sig om sakerna som flickorna på Pure and Faultless i Uganda hade sytt. Tack till er alla som 
handlade hos oss och som kom förbi för att prata en stund. Flickorna som syr dessa saker (förkläden, 
necessärer, kort, armband, hattar med mera) lär sig sy och sälja sina saker som en väg till 
självförsörjning. Med er hjälp, kunde vi stötta dem i detta och samtidigt kunde ni ge en vacker julgåva 
i afrikanskt tyg till någon annan. 
 

       
 
Vår vän Eva Månsson från Isaberg förlag skickade även goda nyheter från sin resa till Senegal i 
samma veva. Hon besökte Kafoutine och kunde via oss sponsra med bord och bänkar till en skola där. 
Dessutom kunde vi sponsra med diverse matvaror såsom ris, lök och olja till barnen i byarna. Ett fint 
avslut på 2021, pandemi och allt, och nu ser vi fram ett nytt år. Vi blickar framåt mot en framtid som 
förhoppningsvis är fylld av aktiviteter, resor och nytt engagemang! 



    
 

Följ oss gärna på instagram: gnosjoglobal (kontot ser ut som nedan) och kolla in vår hemsida 
www.gnosjoglobal.com. 
 

                                                                             
 
MEDLEMSKAP – MÅNADSGIVARE - FÖRETAGSPONSOR 
 
Är du medlem sedan tidigare och inte ändrat några mejluppgifter går det bra att swisha 
medlemsavgiften. Märk betalningen med ”enskilt medlemskap” eller” familjemedlemskap” och ange 
då gärna hur många ni är i familjen.  
Swish-nummer: 123 349 86 64,  
Bankgiro-nummer är följande, om ni föredrar det: 645-79 49, glöm inte att ange namn.  
 
Ni kommer dessvärre inte få någon bekräftlese på betalningen, men har ni nåtts av detta mejl så 
kopplar jag ihop namn och betalning (om det framgår tydligt).  

http://www.gnosjoglobal.com/


 
Medlemskap:  
Enskild medlem 250kr 
Familjemedlem 500 kr 
Månadsgivare 100kr/månad – eller mer. Hör av dig till info@gnosjoglobal.com för kontouppgifter så 
gör du en stående överföring varje månad. Då ingår medlemskap också. För dig som sedan tidigare 
varit månadsgivare så rullar det på som tidigare om du inte aviserar annat. 
 
Vill ni vara med och sponsra som företag?  
Mejla oss gärna på info@gnosjoglobal.com, och var med och gör världen till en lite bättre plats för 
någon. 
 

TACK till styrelsen, engagerade, medmänniskor, medlemmar, månadsgivare, sponsorer, 
samarbetspartners, följare och alla som ger ett uppmuntrande ord. Väl mött 2022! 
 
Hälsningar Gnosjo Global Association genom Monica, ordförande, grundare, och volontär. 
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