
Nyhetsbrev
 Aktiva insatser för människa och miljö

Utbildningscentrat snart färdigt!
Under sensommaren har byggnationen av centret gått in i sin slutfas. Det stora huset har målats såväl in- som utvändigt och 
alla fönster har fått dubbla glas. Den ekologiska odlingen har påbörjats och nu odlas det bland annat ris, tomater och okra. 
Inom kort kommer centret att möbleras, och alla möbler i likhet med allt annat material som har använts vid byggnationen, 
har tillverkats lokalt och så miljövänligt som möjligt. Den 15 augusti samlades all personal inom Himad på centret för att 
tillsammans fira Indiens självständighetsdag, samtidigt planterade de också de första träden som ska symbolisera kunskaps-
utveckling och medvetandehöjning för alla regionens invånare. Nu återstår det mycket arbete med att iordningsställa alla 
undervisningsrum, bibliotek, matsal och logirum inför den stora invigningen den 24 oktober 2010. ABC hälsar alla medlem-
mar välkomna att besöka centret under invigningen, tyvärr har ABC dock inga möjligheter att finansiera resa och uppehälle 
till medlemmar, men var och en ska känna sig varmt välkommen till invigningen!

Ann Ottengrim

Under våren 2009 beviljade Radiohjälpen ett bidrag om en miljon kronor till ABC i syfte att 
tillsammans med vår partnerorganisation Himad, låta bygga ett utbildningscenter i landsbygds-
distriktet Chamoli i indiska Himalaya. Målet med insatsen är att kostnadsfritt kunna erbjuda 
utbildning i läs- och skrivkunskap för den fattiga befolkningen i delstaten, primärt riktat mot kvin-
nor, barn och ungdomar. Centret ska även erbjuda kostnadsfri utbildning till byskolelärare samt 
till myndighetsrepresentanter. Vidare är det konkreta målet att centrat ska kunna erbjuda egen-
odlad och egenproducerad mat till samtliga utbildningsdeltagare samt erbjuda logimöjligheter 
för långväga deltagare. 

September 2010

Trädplantering utanför centret. Närmast i bild till vänster syns Umashankar, projektledare inom Himad. Infälld: Himads personal har samlats 
utanför det nybyggda centret för en ceremoni under Indiens självständighetsdag den 15 augusti i år.

April 2012

Hej alla ABC:are!
Våren står för dörren och viljan att ta sig ut i den friska luften är på-
taglig. Vad kan då passa bättre än ett nyhetsbrev som kan läsas vid 
fikastunden i solen! Sedan jul har ABC:s projekt och verksamheter 
liksom styrelsen arbetat på och det finns därför en hel del att berät-
ta. På de kommande sidorna kan du bland annat läsa om kvinnorna 
i KIMAT, aktiviteterna inom Ett Grönare Lund, den spännande 
utvecklingen inom Yuwalaya, eller varför inte en närmare presenta-
tion av den nya styrelsen liksom gångna och kommande aktiviteter. 

Under april har ABC medlemsveckor där vi strävar efter att bli 
hela 300 medlemmar som vill vara med och påverka. Vill du eller 
någon du känner bli medlem? Titta på sista sidan så hittar du infor-
mation om hur du enkelt kan bli det.

Ha en riktigt skön vår, så ses vi!
Lina Elly Gustafsson, Sekreterare
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Lagom nära till påsk kommer ABCs spännande nyhets-brev ut och du får en trevlig påskläsning på köpet! Det har varit en lång och kall vinter men på ABC har vi som vanligt haft fullt upp. Vi har haft aktiviteter såsom kläd- & bokbytardagen och filmkvällar, samt vår fair tasting brunch som blev väldigt lyckad med nära 60 gäster som kom och åt smaskig brunch. Våra projekt rullar också på som vanligt och speciellt projektet Ett Grönare Lund har varit väldigt synligt bland alla Lunda- och Malmöbor. I detta nyhetsbrev får du även chansen att läsa om vad höstens volontärer var med om på Himalayas bergstoppar.  

Nu till våren kommer alla utomhusevenemang dra igång såsom ABCs vårmarknad och vi kommer även att ha försäljning av våra produkter på marknader och torg. Våra nya EVS-volontärer Vanessa och Tom kommer också att hålla hus i vår ABC Fair Shop samt vara med och engagera sig i andra evenemang. De gör redan ett superbra arbete i vår rättvisa butik!  
Nu önskar vi Dig en trevlig läsning! 
 
 
Våraktiviteter på ABC 
 
April 
9 april – medlemslördag Tid: 11.00 – 16.00 Denna lördag tar ABC Fair Shop emot sina medlemmar med öppna armar. Förutom att alla medlemmar får 15% rabatt i hela butiken denna lördag, så bjuder vi också på värmande Chaite. Välkomna! 
22 april – Jordens dag 
 
Maj 
7 maj – Rättvis & ekologisk vårmarknad Tid: 11.00 – 16.00 ABC öppnar upp innergården och bjuder in till en festlig vårmarknad för både stora och små. Bland försäljarna finns lokala ekologiska livsmedelsproducenter och rättvist handlat hantverk från flera olika butiker. Det blir dessutom fiskedam och ansiktsmålning för barnen, livemusik och god mat, dryck och fika. Detta blir din chans att handla unika och hållbara varor.   12 maj  – Green Talk Föreläsning om stadsodling Karin Jansson, redaktör för tidningen Odlaren, kommer att föreläsa om stadsodling och hur det påverkar miljön. 14 maj – World Fairtrade Day  
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ABC hade årsmöte i slutet av november och nu har den nya 
styrelsen om åtta stycken styrelsemedlemmar jobbat både 
hårt, energiskt och imponerande. Dessa styrelsemedlemmar 
presenteras på nästa sida. Den nya styrelsen jobbar väldigt 
mycket för att få in organisationen på banan igen efter det 
att butiken stängdes i september förra året. Framför allt har 
vi utarbetat olika ansvarsuppgifter och arbetsgrupper som 
nu verkar vara väl implementerade i organisationen. Syftet 
med de olika arbetsgrupperna är att arbetet kring aktivite-
ter, ekonomi, utveckling och informationsspridning inte ska 
tynga ner styrelsen, utan istället bringa nya krafter in i orga-
nisationen. Emellertid ingår minst en styrelsemedlem i varje 
arbetsgrupp för att en regelbunden återkoppling ska ske till 
styrelsen på dess styrelsemöten.

Under den senaste månaden har styrelsen även ingått i en 
studiecirkel genom Sensus där vi lärt oss mer kring styrelsear-
betet, roller och förtroendeansvar. De kommande månaderna 
hoppas vi på att våraktiviteterna kommer att komma igång 
ordentligt eftersom detta är vår enda inkomstkälla tillsam-
mans med ansökningar av bidrag och stipendier. En av våra 
största ambitioner är också att utvärdera våra olika projekt 
och samarbetspartners där syftet är att vi ska knyta våra olika 
projektledare närmre kärnan i organisationen. En annan fan-
tastiskt stor målmedvetenhet är att vi ska marknadsföra vår 
organisation och nätverka med vår omvärld på ett nytt sätt 
genom diskussioner i den nya studiecirkeln ”Brobyggande 
mellan Bistånd och Näringsliv”. Härmed önskar ABC styrel-
sen er en riktigt solig vår!

Viktoria Hansson, Ordförande

Styrelsen

PS. Du missar väl oss inte på • ABC - active aid • Volontärresor Indien



Det här är ABC:s styrelsemedlemmar!
Lina Åkesson
Informatör
Jag kom i kontakt med ABC våren 
2010 då jag letade information om 
volontärskap utomlands. Jag ville 
få en chans att lära mig mer om bi-
ståndsarbete, volontärskap och kun-
skapsutväxling. Jag är nu projektle-

dare för KIMAT och ser fram emot att kunna fortsätta driva 
projektet framåt. Jag axlar även rollen som ABC:s informatör 
där jag även är sammankallare för Informationsgruppen. Jag 
kommer ansvara för uppdatering av hemsida, sociala medier, 
distribuera nyhetsbrev och aktivt jobba med att marknadsföra 
ABC:s verksamhet.

Hanas Mohammed
Aktivitetsansvarig 
Vad som drog mig mest till ABC är 
arbetssättet som genomsyrar hela or-
ganisationen där utsatta människor 
ges möjligheten att själva påverka sin 
framtid och utveckling. Inom ABC 
och Aktivitetsgruppen kommer jag att 

verka som aktivitetsansvarig och mitt mål är att sprida informa-
tion om viktiga ämnen såsom mänskliga rättigheter, jämställd-
het och miljö inom de aktiviteter som vi arrangerar inom ABC. 
Detta ämnar jag att göra genom att planera roliga aktiviteter 
som är öppna både för våra medlemmar och för utomstående. 

Jacob Folbrycht
Utvecklingsansvarig
Jag har ett brinnande engagemang för 
sociala frågor, och det är anledningen 
till att jag är verksam inom ABC idag. 
Min ambition är att engagera männis-
kor runt om mig för att tillsammans 
skapa en mer rättvis tillvaro för de 

allra mest utsatta. Min roll som utvecklingsansvarig och sam-
mankallare för Utvecklingsgruppen ger mig en fantastisk möj-
lighet att kunna använda min kreativitet och kunna följa vägen 
till en mer hållbar värld. Enbart genom en samlad ansträngning 
kan vi göra fundamentala förändringar i de utsattas tillvaro så 
de också finner glädje och hopp om en ljusare framtid. Tillsam-
mans är allt möjligt.

Kristofer Karlsson
Suppleant
Jag har alltid haft en strävan om att 
förstå hur världen ser ut och detta har 
skapat en vilja att engagera sig. Fat-
tigdom, ojämlikhet men framförallt 
orättvisa möjligheter till att förändra 
dessa situationer har alltid gjort mig 

upprörd, om det så gäller mellan länder, områden eller enskilda 
individer. Därför känns det extra kul att få bidra med den kun-
skap jag besitter i ABC:s verksamhet, vars arbete bygger just 
på att motverka detta. Min främsta roll i ABC:s styrelse, och 
medlem i Utvecklingsgruppen, är att fokusera på de bredare 
och långsiktiga frågorna, överse organisationens utvecklings-
strategier samt bistå kassören i hennes arbete.

Viktoria Hansson
Ordförande 
Jag tror och hoppas att jag tillsam-
mans med den nya styrelsen kan ko-
ordinera och utveckla ett fortsatt bra 
samarbete med våra projekt samt med 
allt opinionsarbete och all fundraising 
vi bedriver lokalt i Sverige. Jag strävar 

efter att få fler människor att bli medvetna om deras sociala, 
ekonomiska och omgivande förhållanden och framförallt att få 
människor till att bli delaktiga i sin egen utvecklingsprocess. 
Som ABC:s ordförande, och medlem i Utvecklingsgruppen, 
kommer jag arbeta för att förmedla en helhetssyn inom ABC:s 
aktiviteter, projekt och information. 

Julia Linder
Vice Ordförande
Sedan jag påbörjade mitt engagemang 
inom ABC 2010 som projektledare 
för vårt lokala miljö- och utvecklings-
projekt Ett Grönare Lund, har jag 
till min stora glädje erfarit att orga-
nisationens arbetsprincip om hjälp 

till självhjälp genomsyrar hela ABC:s verksamhet och projekt. 
Inom ABC:s styrelse får jag som vice ordförande privilegiet att 
ha ett övergripande personalansvar, bistå ordförande Viktoria 
Hansson samt agera länk mellan ABC och studieförbundet 
Sensus som är en av våra huvudsakliga samarbetsaktörer. Som 
vice ordförande ingår jag även i Aktivitetsgruppen där vi arbe-
tar med att arrangera berikande, dynamiska och roliga aktivite-
ter i ABC:s regi varje verksamhetsår.

Sofie Selin
Kassör
Jag har länge haft ett stort intresse för 
utvecklingsfrågor och alltid känt en 
vilja att jobba med något som bidrar 
till att göra vår värld till en lite bättre 
plats att leva på. Jag känner mig otro-
ligt taggad och förväntansfull inför 

de uppgifter som står inför mig som medlem i ABC:s styrelse. 
Jag ska göra mitt allra bästa och som kassör och ansvarig för 
Ekonomigruppen kommer jag se till att ha stenkoll på ABC:s 
ekonomi.

Lina Elly Gustafsson 
Sekreterare
Genom ABC och dess olika projekt 
får jag en möjlighet av att vara en del 
av att motverka de missförhållanden 
som hindrar framväxt av mer hållbara 
och rättvisa relationer världen över. 

I mitt arbete som styrelsemedlem, 
och medlem i Informationsgruppen, ser jag fram emot att 
kunna bidra till organisationens fortsatta produktiva arbete. I 
min roll som ABC:s sekreterare kommer jag ta tag i uppgifter 
såsom protokollföring, ABC:s medlemsadministration, arbete 
med våra nyhetsbrev, och mycket mera. 



I ABC:s projekt i Nepal har det varit full fart framåt den 
senaste tiden! 

Förutom att projektet har ändrat namn till 
det vackra, nepalesiska Yuwalaya, som på 

ett ungefär betyder Ungdomarnas 
hus, har en efterlängtad förstudie 

till Kathmandu genomförts.
I december åkte jag, Ebba och Becca  
till Nepal där ett kärt återseende av 

våra nepalesiska vänner i Youth Ac-
tion Nepal väntade! Det blev drygt 

tre intensiva veckor som vi spenderade tillsammans i Nepal 
och som fylldes med möten och workshops. 

Dessa veckor resulterade i att vi nu har en ännu starkare vi-
sion för vad vi tillsammans vill åstadkomma i Nepal samt ett 
starkare samarbete med vår partnerorganisation. Vår vision är 
att kunna starta upp ett resurscenter för Kathmandus ungdo-
mar, dit de kan komma oavsett var de är i livet och oavsett vad 
de behöver hjälp med eller är intresserade av. Det bygger på 

tanken att samla resurserna runt ungdomarna istället för att 
ungdomarna ska bollas mellan olika myndigheter och organi-
sationer som tillhandhåller resurserna. 

Denna vision, som under vår förstudie blev så konkret att 
den bara känns ett litet steg bort, fick vi äran att presentera för 
andra ideella föreningar i Nepal och även för Nepals Ministry 
of Youth and Sports. Våra planer togs väl emot och både det 
svenska och det nepalesiska teamet är nu oerhört taggade på 
att fortsätta arbeta för att förverkliga vår vision. 

Under våren kommer vi i den svenska projektgruppen ar-
beta med att samla in pengar till projektet genom olika akti-
viteter och ansöka om ytterligare medel för att kunna göra vår 
vision till verklighet. 

Just nu behöver vi även fler volontärer till vår projektgrupp 
här i Sverige, så är du sugen eller vill veta mer – hör av dig 
till oss! Yuwalaya går en minst sagt spännande vår till mötes! 

Ellen Fransson
Yuwalaya – Youth Resource Center, Kathmandu

Yuwalaya 
– Youth Rescource Center, Kathmandu



Ett Grönare Lund 
– Snart är odlings-
säsongen här!
Sedan december har mycket hänt inom 
ABC:s miljö, demokrati- och integrationsproj-
ekt Ett Grönare Lund. Med en stabil grund i och 
med beviljandet av ett treårigt projektstöd från 
Allmänna Arvfondens ungdomssatsning Vi Deltar! 
har en relativt nyligen sammansatt volontärgrupp till-
sammans med projektledare och ekonomiassistent påbörjat 
projektets första officiella projektår med gott mod och en-
tusiasm! 

De ursprungliga samarbetena med Sensus Studieför-
bund, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) samt Lund 
Universitets miljöförening Hållbart Universitet har fortlöpt 
och utvecklats. 

Nya former av samverkan har även börjat ta 
form såsom ett samarbete med biståndsorgani-
sationen Svalorna Indien Bangladesh som kom-
mer att utbilda ett flertal volontärer inom Ett 
Grönare Lund till informatörer för deras natio-
nella kampanj om ekologiska fotavtryck. Syftet 
med detta är att nå ut till en bredare målgrupp 
av ungdomar på Linero genom att besöka hög-

stadieskolor i området och där bedriva work-
shops om ekologiska fotavtryck.  

Under Lunds kommande hållbarhetsfestival Planet Lund 
som pågår mellan 12-26 maj kommer projektet bl.a. att till-
sammans med Fairtrade City Lund anordna en workshop 
om Rättvis Handel för barn och ungdomar på Linero samt 
anordna spännande GREEN TALKS-workshops i centrala 
Lund. Håll ögonen öppna!

Gå gärna med i vår Facebook-grupp: Ett Grönare Lund 
(A Greener Lund) för att ta del av uppdateringar om kom-
mande aktiviteter/evenemang. 

Julia Linder, Projektledare

EVS volontärer – Slutet på en ettårig resa
Förra året påbörjade två nya EVS-volontärer – Tom Payne och Vanessa Valentin – sin resa inom ABC. Både Tom 
och Vanessa har gjort ett strålande jobb och med fokus på fairtrade och hållbar utveckling har de varit engagerade i 
många olika projekt och aktiviteter. Under deras år i Lund har de bland annat varit med och startat ABC:s projekt 
Fairtrade Guerillas, blivit Fairtrade ambassadörer, arbetat i ABC:s Fair Shop, arrangerat aktiviteter och varit en del 
av marknader och event. Vi kan inte tacka dem tillräckligt för deras energi och hängivenhet!

ABC önskar dem nu lycka till under deras framtida äventyr!



Hantverksprojektet KIMAT
Under hösten och vintern har gruppen stickat bland annat 
benvärmare och vantar som sålde väldigt bra på GOOD JUL 
marknaden i december. I februari fick kvinnorna besök från 
Sverige då bland annat ABC:s ordförande, Viktoria Hansson, 
gjorde ett studiebesök på en av KIMAT:s workshopar. Hon 
fick då chans att framföra hälsningar, lämna och hämta upp 
varor. En nyhet för KIMAT är att de framöver kommer testa 
att göra mer smycken såsom fjäderörhängen och armband 
med berlocker. Det ska bli mycket spännande att se hur de 
kommer tolka de prov som lämnats till dem!

I och med att vi inte har ABC Fair Shop kvar är en av ut-
maningarna att hitta nya försäljningsmöjligheter för KIMAT-

produkterna. Förutom att stå på marknader, olika events och 
förbutiker undersöks möjligheten att få sälja till andra Fair-
trade- och världsbutiker i Lund och Malmö. Har ni tips på 
försäljningsställen så ta gärna kontakt med oss!   

Lina Åkesson, Projektledare     
 

KIMAT - Värde

Gångna  
aktiviteter
Vi ABC:s Aktivitetsgrupp ser fram emot 
en vår fylld av intressanta och roliga ak-
tiviteter. Sedan det senaste nyhetsbrevet 
har ABC redan hunnit medverka och 
arrangera flera sådana. Bland annat var 
vi med på Hälsningsgillet i Lund och 
General Information Market där vi för-
sökte hitta nya eldsjälar till vår organi-
sation. I samma anda arrangerades en 
informationskväll om ABC och potenti-
ellt engagemang i organisationen. 

I februari deltog även 9 ABC:are i en 
intressant och givande fördjupningskurs 
i organisk-biologisk odling arrangerad 
av FOBO – Förbundet för organisk-
biologisk odling. 

Under mars medverkade även repre-
sentanter från ABC och från – Lunds 
kommun, Naturskyddsföreningen, 
FOBO - förbundet organisk-biologisk 
odling, Lunds Universitet, Holma Folk-

högskola, Utmaning Hållbart Lund 
med flera – i en första nätverksträff om 
det växande intresset för stadsodling 
och lokal livsmedelsförsörjning i Lund. 
Fortsättning följer på de intressanta dis-
kussionerna kring möjligheten till att 
tillsammans stärka varandra genom att 
samverka i frågorna. 

I mars hölls även vårens första 
GREEN TALK i form av en workshop 
tillsammans med Lunds Universitets 
miljöförening Hållbart Universitet. Den 
gick ut på att plantera ekologiska örter 
för hemskötsel och bruk. Workshopen 
leddes av kunniga eko-odlaren Anet-
te Nilsson och var den mest besökta 
GREEN TALKS-eventet hittills där 
cirka femtiofem ivriga odlingsentusias-
ter deltog! 

För att stärka dialogen och samar-
betet mellan odlare och boende på Li-
nero och övriga Lund, arrangerade Ett 
Grönare Lund en fröbytarträff den 15 
mars i lokalen på Vikingavägen. Träf-

fen blev mycket lyckad 
där människor av olika 
åldrar, nationalitet och 
erfarenhet samlades, fi-
kade och bytte fröer och 
kunskap. 

Under slutet av mars 
månad har ABC även 
haft påskförsäljning i 
både Malmö och Lund. 
Ytterligare ett tillfälle 
ges den 2 april (se Kom-
mande aktiviteter ned-
an). Så passa på att köpa fina, rättvisa 
och ekologiska påskgåvor!

Vi är fortfarande i stort behov av 
volontärer, så om du brinner för ut-
vecklingsfrågor och gillar att planera 
aktiviteter får du gärna höra av dig till 
oss genom att skicka ett mail till info@
abcsweden.org! Närmast fram i tiden 
har ni även många events att se fram 
emot!

Aktivitetsgruppen



Måndag 2 april kl.11-14: Påskförsäljning 
av Fair Trade-produkter mm. på Sensus 
Studieförbund, våning 3 på Studentgatan 
4 i Malmö. Varmt välkomna!

Torsdagar udda veckor kl. 17.30-18.45: 
Odlingsaktivitet för barn och ungdomar 
på Linero i Ett Grönare Lunds lokal på 
Vikingavägen 12C. 

Torsdagar jämna veckor kl.17.15-
18.30: Stormöte för Ett Grönare Lunds 
samlade projektgrupp i vår lokal på 
Vikingavägen 12 C där vi fikar, odlar 
och följer upp vårt pågående arbete och 
planering av projektet. 

Torsdagen den 12 april kl.13-15: Se-
minarium Ecological Footprints Across 
the Globe på Globalen vid Kommendant-
huset, Malmö Museer, på Malmöhusvä-
gen 5 i och med fokusdagarna Globala 
Malmö. Seminariet sker i form av ett 
samarbete mellan biståndsorganisatio-
nen Svalorna Indien Bangladesh, det glo-
bala nätverket Powershift, miljöförbundet 
Jordens Vänner och ABC:s lokala projekt 
Ett Grönare Lund.

Fredagen den 13 april kl.15-19: Training 
workshop för att bli informatör om eko-
logiska fotavtryck. I och med bistånds-
organisationen Svalorna Indien Bangla-
deshs nationella kampanj om ekologiska 
fotavtryck skall ABC:s projekt Ett Grönare 
Lund och Svalorna nu samverka på 
Linero, östra Lund och där leda work-
shops för ungdomar om vad ekologiska 
fotavtryck är. Denna training workshop 
är riktad till volontärer inom Ett Grönare 
Lund och föranmälan ombeds (skickas till 
julia.linder@abcsweden.org). 

Onsdagen den 18 april: GREEN 
TALKS-workshop i centrala Lund med 
fokus på mat och klimat med praktisk 
tomatodling. Närmare info om tid & plats 
kommer!

Lördagen den 21 april kl.10-16: Perma-
kultur-workshop på Linero tillsammans 
med Britta Nylinder från odlingsnätverket 
Mykorrhiza vid ABC:s projekt Ett Grönare 
Lunds lokal och odlingslott vid Vikinga-
vägen 12 C. Vid intresse för medverkan, 
maila gärna julia.linder@abcsweden.org

Söndag 22 april: Vi firar Jordens Dag 
med Rättvis- och Eko-Brunch på Sensus 
Studieförbund, Krafts torg 12a, Lund. 
OBS! denna aktivitet är i dagsläget pre-
liminär. Mer info kommer snart på ABC:s 
hemsida!

Måndagen den 23 april kl.18-19.30: 
GREEN TALK-Workshop med tema mat 
& klimat på Café Athen, Af-borgen. Med 
reservation för ändring av plats.

Söndagen den 29 april kl.11-14: Äntli-
gen ABC:s rättvisa- och eko-brunch med 
live musik på Wickmanska Ungdomska-
fét, Bredgatan 2 i centrala Lund. 

12-26 maj hålls Lunds hållbarhetsfestival. 
Då sker följande: 
Lördagen den 12 maj kl.11-16: Vi firar 
World Fair Trade Day tillsammans med 
Fairtrade City Lund, Klotet, med flera 
parallellt med invigningen av Lunds första 
hållbarhetsfestival Planet Lund kl.12 vid 
Domkyrkoforum där bl.a. EU-minister 
Birgitta Ohlsson medverkar. Dagen är 
späckad av aktiviteter, musik och annan 
underhållning och det kommer finnas 
möjlighet att fynda bland ABC:s rättvisa 
och unika varor. 

Söndagen den 13 maj - Barnens dag i 
Lunds stadspark där Ett Grönare Lund 
med flera arrangerar olika odlingsrelate-
rad aktiviteter tillsammans med barn och 
ungdomar från Linero i parkens växthus 
mellan kl.11-14. Eventuella ändringar kan 
ske.

Tisdagen den 15 maj kl.19-20: Föredrag 
om Ekologiska fotavtryck värden över på 
Domkyrkoforum, centrala Lund - ett före-
drag av Svalorna Indien Bangladesh, det 
globala nätverket Power Shift, miljöför-
bundet Jordens vänner och ABC:s projekt 
Ett Grönare Lund. Eventuella ändringar 
kan ske. 

Måndagen den 21 maj kl.18.00-19.30: 
GREEN TALK-Workshop med tema 
ekologisk örtplantering på Domkyrkofo-
rum, centrala Lund. Med reservation för 
ändring av plats.

Torsdag den 24 maj kl.17.30-18.45: 
Fairtrade-Workshop tillsammans med 
Fairtrade City Lund i Ett Grönare Lunds 
lokal vid Vikingavägen 12C för barn och 
ungdomar mellan 9-25 år på Linero.

För uppdaterat kalendarium: 
www.abcsweden.org
Facebook: ABC- Active Aid

Medlemsveckor - Låt oss påverka tillsammans!

300 medlemmar  
- snart är vi där! 

300 medlemmar – det är målet som vi tillsam-
mans skall nå innan 30 april.

För att bedriva utvecklings- och stödinsatser i 
Sverige och utomlands är de ideella krafterna och 
våra medlemmar en förutsättning – därför behövs 
du! Är du inte medlem idag eller känner du någon 
som vill vara med och skapa en mer hållbar och 
rättvis värld? Betala din årsavgift på 100 kronor 
och var med och påverka vårt arbete. Förutom 
en viktig rösträtt på ABC:s årsmöte får du även 
rabatt på våra produkter, möjligheten att ta del 

av gratis kurser liksom vårt fina nyhetsbrev som 
kommer ut fyra gånger per år.

ABC:s verksamhetsår sträcker sig till september 
varje år. Så har du tidigare varit medlem är det 
dags att betala medlemsavgiften för att återigen 
kunna påverka tillsammans med ABC! 

Medlemsavgiften betalas till PG 90 07 43-6. 
Glöm inte att skriva ditt namn i meddelandefäl-
tet! Skicka även ett mail till info@abcsweden.org 
med namn, adress, telefonnummer, mail och per-
sonnummer.

ABC - AKTIVA INSATSER FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ
Besök: Studentgatan 4, 211 38 Malmö • Post: Krafts Torg 12A, 223 50 Lund 
Tel. 046-15 09 00 • E-post: info@abcsweden.org • www.abcsweden.org • PG 90 07 43-6

Kommande aktiviteter på ABC!


