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Kära Ameliavänner!  
  
Stort tack till alla som hade möjlighet att delta i vår julbasar!  
Det blev en mycket lyckad tillställning och redan igår skickade jag 20000 R 
(d.v.s. 10000 R mer än annars) så att Amelia skulle få pengarna i god tid före jul. 
Det kan nämligen ta upp till tio dagar innan de når fram. I skrivandets stund vet 
vi inte exakt vad kvällen inbringade eftersom det kommer att droppa in 
ytterligare bidrag för förtäring och inköp, men glädjande nog ser det ut att 
överskrida förra årets 14000kr. Överskottet kommer naturligtvis att gå till 
fonden. Jag talade med Amelia igår och hon tackade av hela sitt hjärta och sa 
att nu kan hon slappna av och se fram emot julen.   
Liksom förra året var basaren möjlig genom mångas generösa engagemang. 
Stort tack till:  
Robert för det rikliga julbordet och honungsburkar. (Simon och jag stod för 
drycken).  Birgitta för den finessrika bärbara telefonen. Thorsten för alla fina 
bokpriser. Dorothy för din underbara hemstickade dockor.  Ove för de vackra 
hemstöpta ljusen och Kerstin för det goda hembakta brödet. Lisette och Mikael 
stod för julkort, enjoyhäften och inte minst värdebevisen. 
Tack Lisette för att du förmedlat samarbete med Helen Backlund på 
www.medvetnapresenter.se.  
Vi kan nu gå in och skicka värdebevis för leksaker, hygienartiklar eller 
skoluniform till någon vi önskar uppvakta men som redan har allt. 
Tack, Helen för ditt engagemang! 
 
Och likaså tack till dig Helena för smyckeförsäljningen och för att du förmedlat 
samarbete med Sara Jansson på  www.desajn.dinstudio.se som skapat en serie 
smycken för Sakhumzi som hon kallar Hope. Ni kan se och läsa mer om det på 
hemsidan. Tack, Sara för ditt generösa bidrag!   
Smyckena blev mycket uppskattade och vi hoppas utveckla samarbetet både med 
Sara och Helen. 
Ja det fanns verkligen möjlighet att göra fina julklappsinköp men vi blev också 
mycket inspirerade av att höra om Göran Håkanssons erfarenheter av 
barnhemsbygge i Brasilien. Tack Göran, för att du tog dig tid att berätta och 
inspirera. 
Förutom mat och dryck fick vi också underhållning. Tack till Maria-Pia och Julia 
samt Lisa och Thomas för att ni förgyllde kvällen med musik. Det var mycket 
uppskattat. 
Och med många duktiga sångare ibland deltagarna samt med Lisa och Thomas 
hjälp sjöng vi alla in julen. 



Stort tack till alla er som kom till basaren men också till er som satt in en 
julgåva på kontot. 
  
När festen var över återstod dock en sak och det var att finna någon som kunde 
ta emot den myckna mat som fanns kvar. (Robert är en generös person så det var 
inget knussel här). Att kasta mat kändes ju helt otänkbart så efter googlande 
och telefonsamtal till en något förvånad diakon löstes problemet. 
Baptistförsamlingens Café Trappanér för hemlösa tog tacksamt emot maten och 
Simon och jag kunde nöjda köra hem. Det var inte utan att tankarna gick till 
Karl-Bertil Jonsson. En lyckad avslutning på en lyckad fest. 
 
Här får ni något att grunna på över ledigheten: 
Hur kan en ”logga” för Amelias vänner se ut? Vi utlyser härmed en tävling om 
bästa idé och ser fram emot era förslag. Var inte rädda för att spåna vilt. 
 
Kom ihåg att Amelias vänner är en unik förening där allt ni ger når fram!   
 
Kära vänner tack för det här året! 
 
Till er alla från oss alla i styrelsen en riktigt God jul och ett Gott nytt år 

/Barbro   
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