Göteborg 2019-08-11
Inbjudan till träff för CYC:s faddrar
Hej!
I år har vi åter igen glädjen att få ta emot Abu Mujahed, som förestår CYC:s verksamhet i Shatila
och Nahr el Bared, och hans två unga medarbetare Mohamad, idrottsledare, och Rayan som sysslar
med kommunikation. De kommer till Göteborg i samband med årets Fredslopp 21 september i
Slottsskogen och är inbjudna av Proletären FF. Årets Fredslopp anordnas 2019 i samarbete med
Björkå Frihet (f.d. Emmaus Björkå), Mixgården och en rad andra organisationer som stödjer den
palestinska kampen.
Våra gäster är i Göteborg 19-26 september. Under dessa dager är det inplanerade besök hos
Björkåfrihet, Mixgården i Hammarkullen, palestinska organisationer i Göteborg m.m.
Ett möte med faddrarna till barn- och ungdomsverksamheten i de två flyktinglägren och våra
palestinska gäster blir det också självklart i år. Du är då hjärtligt välkommen. Abu Mujahed lovordar
det stöd han får från de svenska faddrarna och vill gärna träffa så många som möjligt. I år har vi fått
hjälp av Rifah Saadi som kommer att tolka från arabiska till svenska.
Hör gärna av dig om du kan komma – vi planerar att bjuda på kaffe/te med fikabröd. Har du
möjlighet att baka eller hjälpa till att ställa i ordning lokalen före och efter vår träff så är vi i
fadderstyrelsen mycket tacksamma. Kontakta Kickan kickaneinarsson@hotmail.com t. 0735526091 eller Jane jane.mattsson@telia.com t. 073-5950562
Mötesdag och tid: Söndag 22 september klockan 17-20
Mötesplats: Masthuggets hus, Klingners plats 1
Buss 60, hållplats: Paradisgatan
Spårvagn 3, 9 eller 11, hållplats: Masthuggstorget
P-garage finns på Fjällgatan, infart vid godisaffären
Vi i fadderstyrelsen vill också slå ett slag för att delta i årets Fredslopp. Fem palestinska kvinnor från Västbanken är
inbjudna för att berätta om sin verksamhet för barn och ungdomar via sin organisation Union for Palestinian Women’s
Committee (UPWC). Överskottet från Fredsloppet kommer att skänkas till denna organisation. Anmälan till Fredsloppet
(löpning eller promenad): www.fredsloppet.se

Välkomna!
Eva, Nestor, Charlotte, Kickan och Jane

