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Kære venner! 
Jeg håber, at I har nydt sommeren. Det har da i hvert fald været en varm juli måned. 
Denne gang bringer nyhedsbrevet: 

• Mit år i Lakshmi Ashram af Magda Klemp – tysk praktikant 
• Undervisning i brug af computer på Lakshmi Ashram af Anuradha Joshi 
• Personlig erfaring med computerundervisningen af Lalita Rana 
• Tredages Sanskar-lejre af Tara Koranga 
• Regnskab for året 2009. 

 

Normalt afholder vi generalforsamling i marts/april med aflæggelse af beretning, 
regnskab og valg af bestyrelsesmedlemmer. I år holder vi mødet som tidligere meddelt i 
september. Krishna og Gopal Bisht fra Indien besøger os. Krishna sidder i Lakshmi 
Ashrams bestyrelse. Se særskilt mødeindkaldelse. 
Se også invitationer til offentlige møder i København. 
 

Det koster 1725 kr. for et sponsorship og 75 kr. i kontingent 
= 1800 kr. Nogle sender et årligt sponsorship, og andre 
fordeler beløbet henover året. Derfor sættes 75 kr. ind på 
administrationskontoen første gang på året, hvor der indgår 
penge. Dette gælder også for dem, som sender ukondi-
tionerede beløb. Det betyder, at alle betaler det samme for 
at være medlem og modtage Sanchar. 
Jeg regner med et medlemskab pr. husstand, klub, forening osv., hvis intet andet er 
nævnt. Overskydende penge på administrationskontoen bliver sendt til Lakshmi 
Ashram. Tak for alle sponsorpengene og for de andre bidrag. Alle beløb, store som 
små, er velkomne. Bidrag, der ikke er øremærkede, bruges til undervisningsmidler, 
studieture, uddannelse og meget andet. 
 

Mange hilsener 
 
Lone Poulsen 
 
Foreningen kan spare porto, hvis der er nogen af jer, der vil være tilfreds med at 
modtage en mail om, at Sanchar nu kan ses på hjemmesiden. Pga. billederne 
fylder Sanchar ofte for meget til at sende som direkte mail. Hvis I vil modtage 
beskeden på mail i stedet for at modtage et brev, så vær venlig at sende jeres 
mail-adresse til: lone-poulsen@comxnet.dk 
Tak til alle jer, der foreløbig har sagt ja til denne ordning. 

   Sponsorship (inkl. kontingent) 
 

pr. måned 150 kr. 
pr. kvartal 450 kr. 
pr. halvår 900 kr. 
pr. år 1800 kr. 
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Mit år i Lakshmi Ashram 
Magda Klemp – tysk praktikant 
 

Nu er mit år i Lakshmi Ashram næsten forbi. Aldrig i livet vil jeg kunne huske nogen periode så 
klart og så detaljeret som de sidste få måneder på dette grønne og fredfyldte sted – værelserne, 
gårdspladsen og kostalden – alt er så tæt og velkendt. Jeg ved præcis, hvad pigerne laver efter 
endt arbejde, hvornår de går i seng og hvad der gør dem glade. Og mit eget ‘hjem’ er så langt 
væk, både i aktuelle kilometer og i mit sind.  

Men hvad har jeg så lavet i et helt år? Det bedste ord, der kan beskrive mine første uger er 
‘anderledes’. Menneskene og tøjet var anderledes. Jeg havde ikke selv nogen ide om – hvad der 
så pænt ud, hvad der var moderne, hvad jeg kunne have på? Det næste var lugtene. Vinden bragte 
med sig en blanding af anderledes, ukendte lugte. I byerne bringer ethvert skridt nye lugte. 
Almindelige ting som mælk, sukker og te smager på en speciel indisk måde. Mine ører lyttede til 
anderledes stemmer, ord som jeg ikke forstod. Alle mine sanser blev konfronteret med en masse 
ny information. Så jeg følte mig meget hektisk i de første par uger – I ved alle, hvordan man 
føler, når man er på ferie i et andet land! 

Så begyndte det efterhånden at falde på plads. Jeg fik en forståelse for, hvordan alle 
børnene hver morgen vidste, hvad de skulle lave, hvad der var den bedste måde at vaske tøj på, 
og hvorfor vi vågnede så tidligt. 

Det var ikke lige så let at lære sproget. Jeg havde brug for lang tid til at forstå blot simple 
sætninger. Men efter en lang pause i januar fandt jeg ud af, at jeg kunne forstå mere og mere, og 
jeg følte mig meget bedre tilpas. Jeg havde en stærk motivation til at forstå og tale sproget en lille 
smule, fordi det er så meget lettere at arbejde med børnene, når man kan sige: “Sæt jer ned” eller 
“Vær stille”. 

 

Så efter vinterferien startede jeg et 
lille projekt og lavede små pro-
grammer for børnene hver søndag. 
Engang legede vi natur-og-teknik-
lege sammen, andre gange spillede vi 
volleyball, lavede ‘fuglebolde’ af 
uld, så en film på engelsk eller 
spillede små sketch. Reglerne i alle 
de europæiske spil måtte ændres til 
en indisk version. Jeg kunne ikke på 
forhånd vide, om børnene kunne lide 
legen eller ej, eller om de kunne 
forstå den eller ej. Jeg måtte forsøge 
mig frem. Somme tider havde vi det 
rigtig skægt sammen, mens vi måske 
næste gang var ved at tabe modet! 

Engang legede vi en leg, hvor 
en person står midt i en cirkel. I mit 
eget land sidder alle på deres plads, 
og legen fungerer perfekt. Her ville 
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de alle sammen stå i midten af cirklen, og en masse af legene forløb ikke særlig godt. Det var en 
meget praktisk erfaring for mig, og vi opfandt regler, så legene kunne fungere bedre. Jeg kan 
fantastisk godt lide børnenes måde at være på. De er meget venlige og enkle, smiler og synger en 
masse, udfører deres arbejde meget samvittighedsfuldt og er meget interesseret i livets små 
finesser. 

Jeg havde flere lignende erfaringer i billedkunsttimerne. Jeg underviste i dette i 4. – 8. 
klasse. Vi eksperimenterede med en masse forskellige materialer og arbejdede med forskellige 
emner. Jeg ønsker at tage nogle af tegningerne med hjem til Tyskland som en meget dyrebar gave 
og for at huske de små piger. 
 
En af mine store 
oplevelser var at være 
med til Holi, farver-
nes festival, sammen 
med dem. Hele tiden 
var jeg uden en ide 
om, hvad der egentlig 
skulle ske. Men jeg 
havde megen skæg ud 
af at oversprøjte dem 
med vand og farver. 
 

Jeg vil huske en mas-
se små begivenheder 
meget godt, og jeg 
tager nogle af dem 
med mig hjem i mit 
hjerte. 

 
 
 
 

Undervisning i brug af computer på Lakshmi Ashram 
Anuradha Joshi 
 
Anuradha Joshis søster, Arpana, er ’assistant professor’ i Delhi and har to gange bragt grupper 
af studerende til Lakshmi Ashram. Det var via denne forbindelse, at Anuradha kom for at til-
bringe godt seks uger i Lakshmi Ashram og yde et stort stykke arbejde for ashramskolen.  
 
Jeg har undervist i den basale brug af computere for eleverne i 10. klasse her på Lakshmi Ashram 
fra den 27. maj 2010. Det har været en spændende og værdifuld oplevelse. Jeg er sikker på, at 
pigerne i denne klasse også vil kunne berette om deres egne erfaringer. 

Jeg kom her som frivillig lærer for at undervise i matematik og fysik. Jeg begyndte at 
undervise i disse to fag den allerførste dag. Men inden en uge efter min ankomst kom der et 
forslag fra Radha Didi og Neema om, at jeg også skulle undervise i brugen af computere. Jeg var 
glad for at påtage mig den opgave. De ældre lærere valgte elleve piger, der skulle deltage i denne 
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computerundervisning. Timerne fandt sted sent om eftermiddagen, efter at alle de normale 
daglige aktiviteter på ashrammen var færdige. 

Jeg er software-udvikler og har arbejdet i USA de sidste syv år. Jeg har hjulpet brugere til 
at forstå nye karakteristika i programmer udviklet til deres brug. Men at undervise i de basale 
færdigheder i brug af computere var et eksperiment, som jeg påtog mig her på ashrammen for 
første gang. 

Mens jeg planlagde og underviste de første få timer, blev det hurtigt klart for mig, at 
sproget var en barriere, når mange udtryk i computerarkitekturen skulle forklares. Jeg ville sige 
alle udtrykkene på engelsk i klassen, for eksempel – ”file, mouse, keyboard, memory” osv. Jeg 
skrev også de samme ord på engelsk på tavlen. Eleverne havde et begrænset kendskab til det 
engelske sprog. Men de har alle set og brugt mobiltelefoner, og lidt efter lidt forstod de 
efterhånden de nye ord. Det gik langsomt frem i klassen, og jeg gentog udtryk og begreber i 
mange timer. Somme tider måtte vi aflyse undervisningen pga. strømsvigt. Eleverne har udvist et 
bemærkelsesværdigt ønske om at lære noget og fortsætte undervisningen. 

Da jeg havde undervist nogle få dage, følte jeg, at eleverne ikke fik nok tid til selv at øve 
sig. Efter at have rådført mig med Neema Didi og eleverne planlagde vi en ekstra praksistime før 
ashrammens aftenmøde. Disse timer har nu forløbet i hele den sidste måned. Indtil nu har 
eleverne lært at skrive på maskine, om end meget langsomt, på både engelsk og hindi. Eleverne 
kan åbne og gemme en fil. De fleste af eleverne kan lide ”Paint” software, og de har overrasket 
mig ved at tegne nogle smukke farverige billeder i “Paint”. 

Eleverne fik den opgave at skrive en side hver på engelsk og på hindi. Derudover skulle de 
lave en tegning i “Paint”, en Power Point præsentation med to billeder og endelig et eksempel på 
at lægge tal samme i Excel. De har nu afsluttet disse opgaver. Disse elleve elever deltog også i de 
almindelige daglige aktiviteter og hvad der ellers foregik i den måned. Jeg føler, at det er en 
prisværdig præstation af eleverne. Jeg håber, at de vil fortsætte deres søgen efter at lære mere af 
denne nye teknologi. Jeg mener personligt, at nogle af eleverne vil kunne undervise de yngre 
elever på ashrammen. Jeg sender mine bedste ønsker til alle eleverne på Lakshmi Ashram i deres 
fremtidige bestræbelser.  

  
 

Personlig erfaring med computerundervisningen 
Lalita Rana 
 
Vores første computertime fandt sted den 27. maj. I nogen tid havde vi ældre piger ønsket at få 
mulighed for at lære at bruge en computer. Med hjælp fra vores lærere blev der arrangeret et 
program, og det blev besluttet, hvilket tidspunkt vi skulle undervises på. 

Til at begynde introducerede Anuradha Didi os for alle navnene på hovedkomponenterne 
som fx monitor, keyboard og mus. Naturligvis havde vi alle sammen set en computer før, men vi 
vidste ikke noget som helst om den, og vi følte os endda bange for at røre ved den, nervøse for 
hvad der kunne ske. Nu begyndte vi dog hurtigt at betragte computeren som en ven. Hvis der var 
noget, som vi ikke forstod, kunne vi altid spørge hinanden. Selv om vi i begyndelsen overhovedet 
ikke vidste noget, forklarede Anuradha Didi alt og underviste os med så meget engagement, at vi 
meget hurtigt kom til at forstå de basale ting. Vi lærte meget, og hvad vi i starten troede var 
meget svært, fandt vi meget hurtigt ud af faktisk var meget let. 

Før vi begyndte på undervisningen, havde vi forestillet os alt muligt, som vi hver især 
havde tænkt over, noget som vi var meget ivrige efter at lære. Selv om vi nu har lært rigtig meget 
om brug af computer, ønsker vi stadig at lære meget mere. Vores interesse er blevet vakt; vi har 
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lært nye ord på engelsk, der relaterer til computeren, hvordan vi skal lave en fil, hvordan vi kan 
skrive på både engelsk og hindi på keyboardet, hvordan vi kan tegne, og hvordan vi kan kreere en 
ny folder. Personligt føler jeg, at vi må fortsætte dette arbejde, så at vi kan komme videre med 
vores uddannelse, indtil vi når et niveau, hvor vi kan bruge computeren som supplement til 
ashramaktiviteterne.  

 
 

Tre dages Sanskar-lejr 
Tara Koranga 
 
Hindi-ordet ‘sanskar’ er et af de filosofiske begreber, som er vanskelige at gengive meningen af 
på engelsk i et enkelt ord. I konteksten for lejrene organiseret for eleverne på Lakshmi Ashram 
betyder det udvikling og dannelse af de indre kvaliteter, som underbygger vores daglige tænkning 
og handling. 
 

Det var ashramlærerne, som i starten havde udtrykt ønske om at organisere Sanskar Shibirs denne 
sommer. Lignende lejre var tidligere blevet afholdt fra tid til anden især for de nye elever, men 
det var meget lang tid siden, at sådanne lejre var blevet organiseret på klassetrinsbasis. Der viste 
sig stor entusiasme blandt alle lærerne til at organisere disse lejre og ligeledes hos børnene om at 
deltage. 

Klassetrinsgrupper blev dannet, og alle de lærere, der skulle køre lejrene, besluttede 
emnerne, der skulle diskuteres for hver lejr og også undervisningsmetoderne, der jo afhang af, 
hvad eleverne kunne forstå og kapere. Da lærerne havde besluttet organiseringen, fortalte de ved 
et aftenmøde os alle sammen om lejrene – om hvordan de ville indeholde lege og sang, også 
meditation, koncentration og stilhed. 

 

Der var et antal underliggende emner for lejrene, som: 
• At gøre hver enkelt elev opmærksom på, hvad der skaber gode vaner 
• At lade være med at lyve 
• At fastholde både indre og ydre renhed 
• At kende konsekvenserne af positive og negative følelser 
• At opføre sig på en beskeden og høflig måde over for både dem der er ældre og dem der 

er yngre end en selv 
• At forstå vigtigheden af andagt, meditation og yoga 
• At gøre eleverne opmærksomme på, hvad der relaterer til sundhed 

 

De seks lejre, der begyndte med den for de mindste børn, blev afholdt mellem d. 12. juni og den 
1. juli. I de tre dage, som hver lejr varede, foregik alle arrangementerne for deltagerne væk fra 
skolen – både hvad angik at bo, spise, blive undervist osv. Disse arrangementer blev holdt i 
ashrammens værksted, Udyogshala. Alle nød meget at arbejde i små grupper adskilt fra resten af 
ashramfamilien. De havde et travlt skema for hver dag fra morgen til aften. Ved starten af hver ny 
dag gik deltagerne somme tider op til Anasakti Ashram til gruppeandagt, og somme tider gik de 
op i skoven til ‘Behnji ki Kutiya’, et sted der var meget elsket af Sarala Behn (LA’s grundlægger), 
for at se solopgangen over Himalayas tinder. I løbet af dagen havde alle deltagerne meget travlt – 
med at lave tegninger, lege forskellige lege, skrive dagbog eller have gruppediskussioner med 
deres lærere. Hver dag var der lektioner med relevante emner for at skærpe deres tænkning.  

På lejrens sidste aften fortalte de, der havde deltaget, om deres erfaringer og den 
inspiration, de havde fået i de tre dage, for hele ashramfamilien efter aftenandagten. Lejr-
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deltagerne præsenterede også et kulturelt program med dans, drama osv., hvori de alle deltog. 
Niende klasse gav en demonstration af yogaøvelser, hvor de viste dyb koncentration. 
 

Som opfølgning på Sanskar-lejrene, kom der også nogle ændringer i ashramaktiviteterne, som er 
blevet fulgt: 

• Meditation og andagt er blevet bedre end tidligere, og niveauet for koncentration er blevet 
forøget under meditationen 

• Der er en markant forøget interesse blandt mange af eleverne for yogaøvelser 
• Der er en mærkbar forbedring i at være mere præcis ved aktiviteter som andagt og mål-

tider 
• Ved at tænke over konsekvenserne for positive og negative følelser og holdninger har der 

været et klart fremskridt  hos alle med hensyn til daglige omgangsformer 
• Hver enkelt pige tager endnu mere hensyn end tidligere til, at der skal være rent og pænt i 

deres umiddelbare omgivelser; desuden er deres opmærksomhed på personlig ordent-
lighed blevet forøget. 

 

Dette er resultatet af bare nogle tredages lejre. Hvis sådanne lejre kunne blive holdt i en endnu 
længere periode, ville børnene få yderligere inspiration. Alle de, der deltog, ønsker længere lejre. 
Alle er blevet meget inspireret, og disse tredages lejre er blevet fantastisk værdifulde for alle og 
enhver. 
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LAKSHMI ASHRAMS VENNER 
Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund 

 
 

RESULTATOPGØRELSE FOR 2009 
 
 
 

ORDINÆR DRIFT 
 

Indtægter 
Indgåede bidrag 117.373,61 kr. 
Kontingent: 89 medlemmer à 75 kr.  6.675,00 kr. 
Renter og afkast 364,59 kr. 
Indtægter i alt 124.413,20 kr. 
 

Udgifter: 
Administration (porto, gebyrer m.m.) 3.637,00 kr. 
Tab ved forsendelse af penge                           (note 1) 1.730,17 kr. 
Udbetalt til Lakshmi Ashram 125.764,86 kr. 
Udgifter i alt 131.132,03 kr. 
 

Resultat af ordinær drift - 6.718,83 kr. 
 
BALANCE pr. 31.12.2009 
 

AKTIVER: 
Danske Bank: girokonto 3.170,56 kr. 
Danske Bank: Danske Indlån 48.625,20 kr. 
Indestående i alt 51.795,76 kr. 
 

PASSIVER: 
Ordinær egenkapital primo 2009 58.514,59 kr. 
Årets resultat - 6.718,83 kr. 
Egenkapital ultimo 2009 51.795,76 kr. 
 
 
 
SEKUNDÆR DRIFT (arv) 
 

Indtægter 
Renter 6.938,11 kr. 
 
Udgifter 
Udbetalt til Lakshmi Ashram (køkkenbygning) 60.160,75 kr. 
Gebyrer 200,00 kr. 
Tab ved forsendelse af penge                          (note 1) 1.810,51 kr. 
Udgifter i alt 62.171,26 kr. 
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Resultat af sekundær drift - 55.233,15 kr. 
BALANCE pr. 31.12.2009 
 

AKTIVER: 
Danske Bank: aftalekonto 252.930,03 kr. 
 
PASSIVER: 
Egenkapital primo 2009 308.163,18 kr. 
Årets resultat - 55.233,15 kr. 
Egenkapital ultimo 2009 252.930,03 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

Note 1: 
Året 2009 har været et mareridt med hensyn til overførsel af penge til Lakshmi Ashram. 
Indien indførte et nyt system, der krævede en IFSC kode (Indian Financial System 
Code), men ingen – heller ikke Danske Bank kendte noget til det. Det betød, at penge 
blev sendt frem og tilbage mellem Danmark og Indien – desværre med kurstab til følge. 
Forhåbentlig sker dette ikke mere. 
 
 
 
 
 
 
Albertslund, d.          /          2010  Jeg har revideret regnskabet for 2009. 
 
    Revisionen har ikke givet anledning til 
    bemærkninger. 
Lone Poulsen 
     

Albertslund, d.             /            2010 
 
 
 
 
    Claus Broskov Sørensen 
 
 
 

 


