
A R B E T E T  I  S V E R I G E

Vi fortsätter att läsa afrikanska böcker tillsammans.
• Den  mars tar vi Den gode doktorn av Damon Galgut, W&W,

.
•  april är det dags för Damernas detektivbyrå av Alexander

McCall Smith, Richter .

Läs boken och delta i diskussionerna på Biblioteket, Solidaritets-
huset, Tegelviksgatan , Stockholm.

Kaffe, te och smörgås till självkostnadspris. Föranmälan och
information: Birgitta och Kjell Fransson, telefon –  ,
bok.fransson@telia.com

Välkommen till
årsmötet 
■■ Alla Afrikagruppernas medlemmar samt stödgrupper och med-
lemsorganisationer är välkomna till årsmötet – maj  i
Göteborgstrakten. Alla enskilda medlemma har rätt att närvara,
yttra sig och rösta på årsmötet. Sista anmälningsdag för att ingå i
röstlängden är den  april !

Alla medlemmar och grupper har rätt att skriva motioner till
årsmötet. Dessa skall vara inkomna senast den  februari !

Allt material inför årsmötet, inklusive reseersättningens storlek,
kommer från den  april  att finnas tillgängligt på hemsidan,
www.afrikagrupperna.se.

Redan nu finns stadgar, verksamhetsplan, program och gällande
långtidsplan för den som vill läsa.

Anmäl dig genom att mejla jenny.nilsson.@afrikagrupperna.se
eller ringa till Jenny på telefon –  .

■■ Boka lördagen  mars redan
nu och fira på gammaldags vis
med en stor manifestation för
Västsaharas självständighet. Vi
planerar för bulletin-försäljning,
flygbladsutdelning, appelltal, fa-
nor och bössinsamling på gamla
välkända ställen under dagen.

Därefter Café Nostalgia. På
kvällen blir det en stor fest.

Alla gamla och nya medlem-
mar är välkomna, även utsock-
nes! Givetvis också alla andra in-
tresserade. Hör av er med era
nuvarande adresser (helst mejl)
och adresser till andra medlem-
mar i diasporan som ni känner
till! Tala gärna med Flink om du
vill hjälpa till med något.

Vi återkommer med mer de-
taljerad information. Det viktiga
nu är att du bokar in  mars!

I N G V A R  F L I N K
ingvar.flink@afrikagrupperna.se

–  

B E R T I L  H Ö G B E R G
bertilh@bredband.net

Nu gäller det Västsahara
Uppsala Afrikagrupp firar sina cirka 40 år

Gatuarbete 1981. Pierre Ström tar sig ton mot Marockos ockupation av Västsahara.  FOTO: AFRIKABILD

Är du medlem? Och vill göra en insats? Men har inte mycket tid?
Då kan autogiro var ett alternativ.

Om du har några kronor över kan du ge en gåva till våra projekt
genom Södra Afrika-insamlingen. Du kan även välja att göra så
varje månad. Det enklaste sättet är att gå via autogiro och bli
Afrikapartner. Det enda du då behöver komma ihåg är att öka
summan lite när du får löneförhöjning.

Blankett finns att skriva ut från hemsidan eller kan beställas från
Afrikagrupperna telefon –  ! Södra Afrika-insamlingen
pg   –.

Gör slag i saken!

Afrikanska bokträffar

Temahelgen Visionera mera!
Temahelgen Visionera mera har senarelagts, förmodligen kommer
den att genomföras i samband med Afrikagruppernas årsmöte.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se/omag/vision.htm
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