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Mat & kultur från Bangladesh!
Lördag 22/8 kl 15 - ca 18 på Verkstan i Uppsala
Alsikegatan 6, på promenadavstånd från stationen i Uppsala

Kom och upplev smakprov på kulturen i Bangladesh! Vi ordnar med
mat till självkostnadspris och kulturinslag. Kanske vill du även prova
på att dansa själv? Medlemmar och andra intresserade är hjärtligt
välkomna att stifta bekantskap med det kulturella sammanhang
organisationen SUS verkar i.
SUS vd och grundare, Begum Rokeya, medverkar också och ger oss
en aktuell rapport från Bangladesh och SUS.
Tag med dig några vänner och börja hösten med ett spännande möte!
För att vi ska kunna beräkna maten, hör av dig till Margit eller
Marjo Palokangas på tfn 018-10 30 58 alt 070-155 92 90! De kan
även hjälpa till med vägbeskrivning.

Musik, dans och drama är viktiga delar i SUS arbete. Här är det personalen
som själva medverkar i ett kulturevenemang nyårsdagen 2008.

Cyklonen Aila

I maj drabbade cyklonen Aila framförallt södra Bangladesh. De
stora mängder saltvatten som pressades upp på land har fortfarande
inte runnit undan och många står fortfarande utan bostad. Nu öser
monsunregnen och de drabbade blir än mer utsatta. På 6 timmar
kom 296 mm i Dhaka i slutet av juli. Nån som gnällde över regn
på semestern?

RAPPORT FRÅN
STYRELSEN
Årsmötet 22 mars
Föreningens årsmöte hölls
i Hagsätra i slutet av mars.
Förutom de sedvanliga
punkterna på dagordningen,
medverkade två representanter från Vänortsföreningen
Jönköping-Bangladesh. De
berättade om sitt besök hos
SUS i början på året. Fina
bilder och intressanta iakttagelser gav ny inspiration
för det fortsatta arbetet under
året.
Lisa Arlbrandt fortsätter som
ordförande, liksom Kjell
Johansson som kassör. Ny
sekreterare är Marjo Palokangas. Övriga ledamöter i
styrelsen är Christina Tillö,
Annika E Gillegård, Kajsa
Ericsson, Margit Palokangas
och nyinvalda Sofia Jonsson.
Sofia har vuxit upp i Bangladesh och studerar vid Uppsala
universitet.
Verksamhetsberättelse för
2008 finns tillsammans med
andra handlingar att läsa
på föreningens webbplats
www.susisverige.org.
Ny ansökan Forum Syd
Föreningen har efter dialog
med SUS ansökt om en förlängning av projektet i Barhatta. Ytterligare två år skulle
öka chanserna för att de positiva förändringarna ska bli
bestående. Besked om bidrag
ges i slutet av året.

