Inbjudan till Företagarträff
23/10 med Gapminder
17.00 - Festvåningen i Törestorps Missionskyrka
Varje år anordnas en träff som riktar sig till företag.
Förutom föreläsningen blir det middag och goda
Till denna träff bjuder vi in en intressant föredragshållare samtal med andra företagare. Intäkterna från träffen
som bjuder oss på en intressant och inspirerande kväll. går oavkortat till barnhemmet.
Senast anmälan den 11/10 till - gertove@gtab.se

Fakta Gapminder
Hans Rosling grundade stiftelsen Gapminder
(www.gapminder.org) tillsammans med sin
son och sonhustru. Gapminder vill främja en
faktabaserad världsbild genom att konvertera
internationell statistik till rörliga, interaktiva
och förståeliga grafer. Detta gjordes från
början genom att utveckla mjukvaran
Trendalyzer, vilken såldes till Google år 2007.
Genom att använda animationer av globala
trender föreläser Gapminder om historiska
och samtida ekonomiska, sociala och
miljömässiga förändringar i världen. Hans
Roslings prisbelönta föreläsningar om globala
trender har beskrivits som “humorous, yet
deadly serious” och många i publiken finner
att deras egen världsbild är många decennier
för gammal.

Olof Granström - Föreläsare och
statsvetare (med bakgrund som lärare)
Behovet att förstå världen och göra den begriplig
för alla har alltid varit Olofs motivation. Olof har
arbetar som organisationsutvecklare, lärare och
konsult. Han arbetar numera heltid på Gapminder
där han bland annat arbetar med att utveckla
Gapminders projekt “the ignorance project”,
föreläsa och genomföra workshops samt skapa
utbildningsmaterial. Olof har föreläst på OECD
årliga konferens för lokal utveckling, The baltic sea
summit och H&M changermakers lab. Tidigare har
Olof tagit fram utbildningsmaterial för till exempel
Nobelmuseet. Olofs kommer fokusera på att öka
för förståelse om världen, ge ramverk berättelser
och modeller som utvecklar en faktabaserad
världsbild samt diskutera ett livslångt lärande
som stärker ett kritiskt tänkande och förmåga att
resonera med stöd av fakta.

OM DGSS - SÅ BÖRJADE DET
Initiativtagare till Den Gode Samariten Sverige är tre
företagare från Hillerstorp; Folke Axelsson (Axelent
AB), Kjell-Ove Gunnarsson (Gunnars Tråd AB) och
Lars Erik Backstig (Leba AB). Tillsammans
besökte de barnhemmet i Kairo 1989.
De mötte Magdy Bassaly och han
berättade sin vision om att starta
ett barnhem för de barn som är
föräldralösa eller de som själva inte
har möjlighet att ta hand som sina
barn. De beslutade sig för att stödja
verksamheten på barnhemmet på
olika sätt. Engagemanget växte och
1992 anordnades en resa till Kairo
och barnhemmet för 14 personer. Vid
hemkomsten bildades föreningen
Den Gode Samariten i Sverige (DGSS).

OM VERKSAMHETEN IDAG
De barn som är i skolåldern går i en statlig skola.
Statliga skolor i Egypten har stora klasser vilket gör
att hemarbetet är viktigt för att klara sina studier.
Mycket tid på eftermiddagarna ägnas åt läxläsning.
All personal på barnhemmet är involverade i barnens
skolgång. För vissa ämnen kommer det lärare
utifrån och hjälper till. De yngre barnen finns i
förskoleverksamhet på dagarna.
Mycket tid på barnhemmet är fyllt av
lek och stoj. Många är intresserade av
fotboll och spelar gärna på den

fotbollsplan som finns i anslutning
till barnhemmet.
Vissa av de äldre barnen får lära sig att dreja i
keramik. Andra arbetar med papyrus och tillverkar
bl. a. kort som säljs.

VILL DU OCKSÅ STÖTTA
VÅRA BARN?
Genom att bli ett ”Fadderföretag” får ni som företag
ständigt den senaste informationen vad som händer
på vårt barnhem iom vårt nyhetsbrev. Ni kommer
också att ha möjlighet att delta på vår ”Företagarträff”.
Ni får även tillgång till att använda er av vår logotyp
på er hemsida, vilket visar era besökare att ni är ett
socialt företag som tar ställning.
Kostnaden för detta
sponsorpaket
är 5000 kr/år och då får ni:
•
•
•
•
•
•

Nyhetsbrev 2 ggr/år
Inbjudan till
”Företagarträffen”
Er logga på vår
Fadderföretagssida
Vår logga på er hemsida

Besök oss på www.dgss.se

