JULBREW
Brev till Vätterbygdens Gambiagrupp
Kära Vätterbygdens Gambiagrupp!

Åter ett år har gått. Det har varit innehållsrikt på många plan. Trots allt som
ständigt händer runt omkring oss så är det ändå som vanligt. Julen står
bokstavligt talat och knackar på dörren. Jag vill gärna tacka för 2018 och jag
vill passa på att önska er alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Bankeryd den 19 december 2018
Vänliga hälsningar
Barbara
Tel: 0707 264 817
E-postadress jbmormor@gmail.com

***Glada nyheter***
Under november – december har Vätterbygdens Gambiagrupp fått två nya
medlemmar. Det är så roligt. Välkomna Anette och Barbro!

***Viktiga datum 2019***
***Vätterbygdens Gambiagrupp samlas till årsmöte måndagen den 25
februari klockan 18.30 på Ljusglimten i Bankeryds Församlingsgård.
***Boka även in lördagen den 27 april. Då skall vi i Vätterbygdens
Gambiagrupp stå som värd för Gambiagruppernas årsmöte/samrådsmöte.,
så kan jag meddela:

Hösten 2018 med Vätterbygdens Gambiagrupp
Det började med att vi i Vätterbygdens Gambiagrupp fick låna en glasmonter
på Bankeryds bibliotek. GRATIS!
En hel månad fick vi disponera den. Lena var konstnärlig rådgivare för vår
utställning. När den var färdig sa personalen på biblioteket ”Det är väl klart
att ni skall sälja!”
Det hade vi inte räknat med. Vi var naturligtvis inte nödbedda och lyckades i
alla fall få ihop par medlemmar som kunde bemanna några dagar och bland
annat berätta om vårt arbete för Gambia.
Dessutom blev vi inbjudna till en studiegrupp inom PRO, som ville veta allt
om arbetet i Gambia. Mycket trevlig kontakt. Tala om ”ringar på vattnet”
Brandstorps julmarknad är en pärla. Christina, Birgitta, Lena och Gert
bemannade ett dignande bord med bakverk av alla slag och annat ätbart.
ALLT såldes. Fantastiskt!
Julmarknaden på Almnäs har ”mysfaktor” som någon uttryckte det. En
gammal salpeterlada klädd i granris, halm och röda lyktor. (OBS. inga
levande ljus!) Många kom och njöt av stämningen.
Vi informerade, sålde och pratade Gambia och de stora behoven där. Vi
pratade om papperspåsar av tidningspapper och sålde våra varor. Så
pratade vi politik i Gambia och i Sverige och konstaterade att demokrati tar
tid oavsett var man är.
Sist ut var en av våra två nya medlemmar i Vätterbygdens Gambiagrupp,
Anette. Hon deltog i Bankeryds julmarknad och sålde egna alster. Samtidigt
ville hon försöka stödja vårt Gambiaarbete.
(Artikeln finns även på vår hemsida : http://www.gambiagruppen.se)

*** Medlemsavgift
100 kronor/kvartal alternativt 400 kronor helår
Skickas till bankgiro 171 – 9699

