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Kallelse till lokala årsmöten
Malmö

Tid: 4 mars 2009. Kl 18.30
Plats: IM Malmö, Citadellsvägen 11, 2 vån, Malmö
Efter årsmötet bjuds på Uzbekisk Samsa och Ferini – läckerheter
från norra Afghanistan. Alisher Sarajuddin visar bilder och talar om
SAKs barnmorskeutbildning. Läs mer www.sak.se/malmo

Vänersborg

Tid: 5 mars 2009, kl 18.30
Plats: Stadsbibliotekets hörsal
Efter årsmötesförhandlingarna offentligt möte med Anders Radix,
präst i svenska Isaf-styrkan 2006-2007. Bildutställning av Jonas
Sandkvist, lärare och Afghanistanresenär 2008

Sundsvall
SAK har genom åren prövat många sätt att nå ut med information, ordna mötesplatser och samla in pengar. Vi ägnar oss åt allt från bössinsamling och flygbladsspridning till studiecirklar och att hålla stora konserter.
Nu läggs ännu ett nytt sätt att jobba till de tidigare. SAK har tillsammans
med den afghanska kvinnoorganisationen AWEP (Afghan Woman Empowerment Program) dragit igång en secondhand-butik i Karlskrona.
– Butiken ska vara ett sätt att skapa bra kontakt med människor
och sprida information om SAK, vara en kontaktpunkt och, hoppas vi,
även kunna ge ett överskott som går till SAKs arbete för kvinnor och
barn i Afghanistan, säger Jamila Zamir.
Jamila, initiativtagare och butiksansvarig, har sedan i höstas förberett öppnandet och den 3 februari var det högtidlig invigning. Lokalpressen var där och kunder och intresserade strömmade till. Karlskronahem
som hyr ut lokalen välkomnade med blommor och alla besökare bjöds
på afghanskt te och fick ett ex av Afghanistan-nytt.
Harald Holst
föreningsansvarig, SAK

Tid: 24 mars 2009, kl 18.30
Plats: Sal Mimer, Kårhuset, Köpmangatan 15
Kl 19.30: Möte med SAKs generalsekrekretetare Torbjörn Pettersson

Växjö

Tid: 24 mars 2009, kl 18.30
Plats: IOGT-huset, Vattentorget, Växjö
Harald Holst från SAKs kontor i Stockholm berättar om arbetet
i Sverige och Afghanistan. Den 18 mars 2009: Temadag om Afghanistan på Växjö universitet med föredrag, utställningar, filmvisning etc.
För mer info: Ingelie Gräns 0470-284 25 | ingelie.graens@tele2.se

Uppsala

Tid: 22 mars 2009, kl 14-15
Plats: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen
Handlingar finns tillgängliga på hemsidan två veckor innan årsmötet

Södertälje

Tid: 17 mars 2009, kl 18:30
Plats: Björkbyvägen 8 Södertälje
Kl 19: Öppet möte med SAKs generalsekreterare Torbjörn Pettersson, nyss hemkommen från Afghanistan. För mer info: Hasse Hansson 070-342 69 20

Fotnot: Butiken ligger på Gullbernavägen 1 i stadsdelen Marieberg. Välkommen!
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Skicka ditt svar till markus.hakansson@sak.se så ingår du i utlottningen
av standardverket Afghanistan. Glöm inte att ange postadress.
#1–2009

I förra numret av Afghanistan-nytt frågade
vi vad Ahmed Rashids nya bok heter. Rätt svar
är Vägen mot kaos. Och det visste bland andra
Eva Bosvad i Nacka som vann utlottningen
bland de som kunde svaret. Eva kan nu se
fram emot en läsupplevelse utöver det vanliga.
Boken Afghanistan med Anders Sundelin som
redaktör har redan skickats. Gratulerar!
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