
  

 

  

        

  NYHETS BREV  1

  Oaza Sarajevo   Golub Tuzla

  Klippan Växjö

Liljeholmsgården
              Stockholm

  Ružičnjak Mostar



Hej alla i Sarajevo,Tuzla, Mostar och Stockholm

I dag ska vi ha Klippanmöte. Det har vi en gång varje månad.

Vi pratar om allt möjligt, träffar våra kompisar och fikar.
Det kostar 120 kronor i inträde.

Vi har en studiecirkel där vi pratar om hur vi som har ett handikapp har det i Sverige 
och hur det är i andra länder. Vi har en bok som vi läser. Den heter FUB:s vilja i 
världen. Den fick ni av oss när vi träffades hos OAZA.

Ibland ordnar vi dans bara för personer med utvecklingsstörning. Då kommer det 
olika orkestrar och spelar.
Då dansar vi, fikar och träffar kompisar. Det är jättekul.

Varje år i augusti ordnar vi familjedag på Annevik, ett hus som ligger fint vid en sjö.
Då ordnar vi tipspromenad, man kan åka flotte om man vill, vi säljer lotter och 
lyssnar på X-Best. Det är en mimorkester som personer med utvecklingsstörning
har här i Växjö.

Ibland får vi åka på konferenser och träffa andra Klippangrupper. Då pratar vi om hur 
det är att vara utvecklingsstörd.

Hälsningar från alla oss i Klippan Växjö

 

                                    

         En bild från Annevik       



Våra kära vänner

Vi hoppas att allt är väl med er. Det har snöat så mycket hemma hos oss och det gläder oss. 
Vi är mycket ute och åker pulka, kastar snöbollar och promenerar. Tyvärr har många av oss 
haft influensa och varit sjuka.
Gatorna i vår stad är inte plogade så det är svårt att ta sig fram, men vi klarar oss i alla fall.
Vi i vår Duvangrupp hade en gemensam fest på nyårsafton tillsammans med en 
scoutförening ”Krin” från Tuzla.
På alla hjärtans dag hade vi också fest. Vi åkte till Slana banja och åt lunch vid Panonsko 
jezero tillsammans med våra volontärer som är studenter (pedagogiska programmet) vid 
universitetet i Tuzla.
Just nu jobbar vi med att tillverka gratulationskort, pappersrosor, ljusstakar av glas m.m till 
Internationella kvinnodagen den 8 mars.
Vi är mycket glada för att några av oss ska få komma till Växjö, Sverige. Denna gången 
kommer Fata och Jasmin. Nu ska de få se hur ni har det och vad ni gör. Det är en stor 
händelse och det är svårt att beskriva hur glada de är.
Vi har haft en tävling i skidåkning och snöbollskastning, Det var en så trevlig dag.
Utöver det här jobbar vi som vanligt i vår dagliga verksamhet.
Vi blir mycket glada för att få höra hur ni alla har det. Vi vill gärna fortsätta att skriva .

Hälsningar till er alla från oss i Tuzla



Hej Miro och Ružičnjak -Los Rosales, Klippan, Duvan och Oaza

Jag har börjat dansa showdans. Varje onsdag går jag och dansar. 
Här har vi mycket snö. Det var kul när vi badade i vattenfallet nära Mostar.
Sminkas son Amir jobbar ibland på Liljeholmsgården. Vi brukar prata när vi fikar. 
Vi jobbar inte i samma grupp. Idag är jag i tidningsgruppen med Karin och Ewa. 
Vi tog ett foto på vår redaktion.
Alla här hälsar. Vi tänker på er och hoppas ni har det bra och ordnar maskerader 
ibland.

Från Sara och svenska gruppen 

  
  

                        

  

Tidningsredaktionen på trappan till Liljeholmsgården



Hej Alla!

Vi hälsar från förening "Ružičnjak- Los Rosales" Mostar. Vi är glada att vi kan meddela er att vi 
hade fest 2009-03-11, vi firade 11. års jubileum i vår förening med våra vänner, sång och dans. 
Vår förening har många glada träffar med vänner. Sång och dans gör oss glada och vi har tur att Ni 
är våra vänner.

Med vänliga hälsningar från medlemmar i förening Ružičnjak – Los Rosales

  


