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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kære ShAA medlemmer og andre der er interesseret i ShAA – vi ønsker jer alle et godt og udviklende 2013.
Nu kunne spørgsmålet så være, hvorledes ser vi i ShAA’s bestyrelsen på 2013 og de opgaver vi forsøger at
medvirke til i 3.verden?
Det er ikke helt let spørgsmål at give et enetydigt svar på. Vi ved, hvad vi meget gerne ville kunne gøre; men
vi ved ikke, hvad vi vil være i stand til at gennemføre i 2013. Vi ved, at vi fortsætter indsatsen for de 2
bedstmor-familier med særlig fokus på familiernes 2 store piger. Vi ved også, at vi endnu engang forsøger at
komme igennem med en ansøgning om et projekt samarbejde med en Ghanesisk NGO; men vi kan kun håbe
og tro på, at vi denne gang er dygtige og heldige nok til at opnå en bevilling.
Vi tror også fuldt og fast på, at vi ved ihærdig og vedvarende indsats er i stand til at komme i kontakt med
flere, der har interesse i, ikke blot at høre om det vi arbejder med, men også har lyst til aktivt at støtte os enten som medlem eller en mere direkte indsats.
Vi tror, at vi – i samarbejde med andre små danske NGO’ere – kan være med til at præge dansk bistands indsats ved ikke blot at være aktive men også deltage i debat og samarbejde. Vi kan og vil medvirke til at flere
får mere nuancerede opfattelser af bl.a. hvad fattigdom helt konkret er og hvorfor fattigdoms-bekæmpelse
ikke blot er at knipse med fingrene. Men også ved at fokuser på den gode udvikling der også sker bl.a. i
Ghana.Vi har også det håb, at til trods for at vi har fjernet os lidt fra at fokusere på bedste-mødrene, og nu
sætter spotlight på bedstemødre-familiernes børn og unge især pigerne, kan bidrage til at netop disse ikke
fortsætter i de fattigdoms cirkler, der har været kendetegnet for deres familier siden 1970’ernes Ghana begyndte at sætte fart i det, der i dag er det moderne Ghana (se: Fra vor egen verden I side 5).
Vi tror også at vort samarbejde med en række små danske NGO’ere i Africa South Of Sahara Netværket er
vigtigt at videreudvikle til et mere stabilt og arbejdende netværk, således alle de tilknyttede NGO’ere får udbytte af hverandres viden og erfaringer. Vi håber at vore tidligere lidt pesimistiske vurderinger af den ændrede danske bistandspolitik i 2013 ændres til mere positive vurderinger, når vi kommer til realiteterne. Vi vil
gøre vort til at ændringerne ikke betyder vanskelige vilkår for små NGO’ere, således vi på deres måde og
erfaringer fortsat har en opgave og plads overfor de større og mere strømliniede NGO’ere. Det må ikke blive
vanskeligere for små NGO’ere at hævde sig i det gode selskab. Men lad det være sagt med det samme, det
komme helt an på os selv og hvordan vi tager de nye udfordringer op. Og ingen skal være i tvivl om at vi
under alle omstændigheder ser frem til at fortsætte arbejdet i og med ShAA i 2013.
Bestyrelsen
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Farvel til bedstemor Sophia
Det er med sorg vi torsdag d. 3. januar modtog meddelese fra Salamatu om at bedstemor Sophia’s liv var
slut. I november besøgte Stella Søndergaard vore familier og dermed det sidste billed af bedstemor Sophia.
Vi har i det sidste år godt være klar over at livet var ved at nå sin grænse for Sophia, men det vil altid være
en kedelig stund når det sker. At Sophia ikke er mere ændre dog ikke vor indsats for familien, vi har tidligere besluttet at vi måtte fortsætte indsatsen for børnene og deres fremtid. Det vil nu være Naomi – Sophia’s
yngste datter – der er ansvarlig for børneflokken. Nogle gange er vi ikke helt sikker på, hvor mange der rent
faktisk er hendes udover de 7 Naomi efter sigende har, fordi der hele tiden synes at komme flere til især
når nogle kommer med kiks og som her cola.

Bedstemor Sophia og børnebørn sammen med Stella (foto: Stella)

Salamatus rapport fra oktober og året ud
Salamatu Musah 23.10.12
Sorry for the delay of my report of the grand mothers and the grandchildren, i visited them in the weekend
and everybody is fine and the Sophia’s people case was ok. They settled themselves by given the woman we
met that day GHC 20 as chop money to Sophia daily food. In all everything was ok.
Da måske ikke alle vore medlemmer er lige hurtige til det Engelske, har jeg oversat Salamatu’s informationer om hendes kontakt med familierne. Derudover har Salamatu fortalt lidt mere om Hellene og Doreen’s baggrund, og desuden udtryk hendes oplevelse af at være ShAA koordinator. Jeg har valgt at gengive
hendes rapport så præcist som muligt for et nuanceret indtryk af hendes indsats. Enkelte formulering kan
synes lidt underlig, men det er hendes måde at udtrykke sig på.
25.10.12
Det er en god idé, at "Basen" via Naja - Naja den ungdomsmedarbejder der er ansvarlig for gruppen kommunikerer gennem mig, så jeg videregive det til pigerne, Doreen og Hellene, da de ikke har adgang til
internettet.
03.11.12
Jeg gik til bedstemødrene i dag for at give deres støtte. Alle havde det vel undtagen Paulina, der var syg,
men det ikke så slemt. Det var nok mere fordi hendes søstre døde for få dage siden og de havde lige haft
begravelse da jeg kom. Som sædvanlig, gav jeg Doreen Ghc30 og Paulina Ghc30, desuden tog jeg nogle billeder som du har spurgt efter. Sophias familie var okay, og der er ikke noget problem med. Eller spørgsmålet
om penge igen.
09.11.12
Mange tak for at tænke på mig i forbindelse med SA projektet, jeg vil være glade for at arbejde for at være
een af ShAA’s lokale hjælpere. Om bedstemødrene og deres børn vil jeg være glad for at kunne købe juleShAA-Nyt nr.21. Januar 2013
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mad til dem. I skal blot sige hvordan og hvornår. I behøver ikke engang at spørge, det er en del af mit job
som koordinator. Jeg ville endog gerne købe af egne penge, fordi jeg altid gerne vil hjælpe dem, der er i nød
og støtte dem på alle måder. Så husk stort ja jeg kan gøre det! Fortæl Naja og Maja at de er velkomne til at
sende e-mail til mig når som helst de ønsker, de er også velkommen til at spørge mig om hvad som helst.
Jeg vil sørge for at de kommer i kontakt med Hellene og Doreen når som helst de ønsker at høre fra dem.
Jeg vil også bede Hellene at fortælle mig mere om hun kommer fra også om hvorfor hun forlod sin forældere
til Accra og og mere om hendes søster. Hvis muligt jeg vil gå der med hende til hendes søstres sted. Hav en
god dag.
10.11.12
Jeg er lige kommet tilbage til Koforidua efter vi besøgte bedstemødrene og forsøgte at gå til Mensah Guinea. Stella købte nogle drikkevarer og kiks til børnene og mor Maomi, som sædvanlig var de alle glade. Paulina følte sig ok og var ikke mere syge. Alt i alt havde de alle det fint bortset fra at Sophia synes at blive svagere.
Om Hellene har jeg fundet ud af, at hun kom til Osu for at bo hos hendes mor (Naomi), da hendes far døde.
Han døde for 4 år siden. Hun fortalte mig også at hun går til sin søsters arbejdsplads at få nogle fødevarer
hver dag, fordi søsteren arbejder i en restaurant. Jeg vil få mere at vide fremover og også besøge søsteren.
Jeg gav Benjamin og Hellene mit nummer således de kunne give til deres engelsk og matematik lærer, så jeg
kan tale med dem om ekstra klasser. Jeg tager også Benjamin med fordi, Hellene fortalte mig i deres skole,
har de ikke en engelsk lærer, derfor foreslår jeg at vi også tager Benjamin med. Jeg tror ikke beløbet specielt
meget større fordi de er to. Det er alt for nu
11.11.12
Ok tak, jeg kunne ikke vedhæfte alle de billeder, fordi mit net var low. Men jeg tror Stella vil sende dig flere.
Stella var overrasket da jeg fortalte hende at alle børnene hos Sophia sover i det samme værelse og de er
omkring 13.

Interiør fra Sopiha’s i samme rum som der sove 13 personer – (foto: Stella)

04.12.12
Brev til Ida i ”Basen”
Hej min kære ven Ida, Jeg er så glad for at høre fra dig. Jeg har det fint, og håber du er også fint derovre?
Mit liv i Ghana er enkel, jeg går i skole fra mandag til fredag., har ferier,ellers opholder jeg mig hos min more og mormor. Nogle gange jeg besøger vores venner og de også besøge os nogle gange. Vi rejser ikke, fordi
vores bedstemødre og mødre ikke har råd til det, og min far er død (Hellene). Jeg (Doreen) ved heller ikke
noget om min far, jeg har aldrig set ham før, jeg har kun min bedstemor og mor, der ikke har noget arbejde.
Jeg (Hellene) har tre søstre og en bror. Jeg (Doreen) har en søster . Vi er så glade for at have dig som ven og
ser frem til at høre fra dig snart. Vi elsker dig. Doreen og Hellene
04.12.12
Hej god aften, Jeg talte med Hellenes engelsk og matematik lærer, og han sagde, at han vil tage GHC 50 om
måneden. Jeg vil forsøge at mødes med ham, når jeg tager til Accra denne weekend og fortæller dig, hvordan han er .
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04.12.12
Oh undskyld Svend fordi jeg ikke har givet bedre infomation. Læreren vil give dem undervisning 3 gange om
ugen, og han vil teste dem efter 3 måneder. Hellene er i form et (1) junior high 1, derfor foreslår jeg at vi
giver hende ekstra klasse indtil hun er færdig med sine JHS. Det vil hjælpe hende til at opnå et bedre resultat
og derfor være i stand til at komme ind på SHS. Jeg vil ikke spørge læreren om bøger og andre materialer,
fordi han vil bare bruge det som en fordel, og siger, at han får brug for bøger. Jeg vil lade jer vide om bøger,
når behovene opstår.

Doreen og vor koordinator Salamatu (foto: Stella)

09.12.12
Godmorgen til jer alle (Shaa) medlemmer. Jeg har det rigtig fint med at besøge familiernes børn og bedstemødrene. På vegne af dem siger vi tak til Shaa for alt havd I har gjort for os Bedstemødrene er taknemmelige for den støtte, der gives til deres børnebørn gennem uddannelse og at deres børn går i skole via jeres
hjælp. Som koordinator for dette arbejde er jeg meget taknemmelig, for at få denne mulighed, som jeg har
drømt om i lang tid, og som er kommet igennem jeres indsats. Jeg nyder virkelig at gøre dette arbejde som
koordinator med at vejlede børnene, især giver piger mig meget glæde og lykke. Jeg synes børnene klarer
sig godt i forhold til uddannelse, adfærd og selvfølgelig vokser de. Som tingene står nu, er der ikke noget
problem med både familie, alt er i orden. Børnene klarer sig godt i skolen, og de er fokus som rollemodeller i
fremtiden, det er også hvad jeg ser i dem. Som koordinator, vil jeg udtrykke min taknemmelighed for at
hjælpe mig med at komme videre end blot at være en kontormedarbejder i Ghana Sports Council. Jeg ser
det some en stor udfordring i en del af mit liv, og det ønsker jeg at sige ShAA tak for. I har og gør et stort
arbejde. Med venlig hilsen - Salamatu Musa
08.12.12
Jeg har været hos bedstemødrene og deres børnebørn for 3 dage siden, jeg fik desværre ikke mulighed for
at sende denne rapport tidligere. Undskyld forsinkelsen. Hos Sophia er alle børnene ok, de skriver på deres
sæson eksamener. Jeg har mødt den lærer som godt vil ekstra undervise Hellene og Benjamin, jeg tror,han
er okay. Jeg foreslår, at vi starter med ham når som helst I har besluttet det, vi skal dog lige først købe bøger og andre nødvendige materialer. Jeg vil finde ud hvad det koster når I har beslutte jer. Måske vil Hellene
få brug for en lommeregner og et passer sæt. Sophia har det ikke godt nu, det ser ud til at hun ikke kan spise
fast føde og kun kan drikke. Paulina og Doreen har det fint.bortset fra at nu var Paulina’s søster-søn død.
Doreen sagde, at hun havde brug for en engelsk bog, der vil koste Ghc15.00 som hun selv køber for det beløb hun får. kun. Jeg har været i Brigade siden i går, og jeg nyder det unikke her. - S. Musa
23.12.12
Jeg har det fint her og bedstemødrenes børnebørn har det godt. Jeg på markedet i går og fik købt det som
jeg mente at kunne få for de 26.50 Cedis pr familie, selvom priserne i år sammenlignet med sidste år er steget ret meget. Men jeg fik det meste af det jeg ville købe, jeg har købt:
KIKS / DRINKS / RICE / OLIE / SARDINE / TIN TOMATER
Jeg havde et lille problem hos Paulina med de andre børn fra gården, da de så mig gå ind til Paulina med
tingne i mine hænder, fik de at vide det er noget til jul og de ville ikke slippe mig. Jeg måtte derfor tilbage og
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købe kiks og soda for mine egen penge til dem. Det er ofte et problem, når jeg kommer med noget fordi der
er så mange børn omkring der, og de er klar over at når jeg kommer har jeg ofte noget med. Hos Sophia var
børnene ok, men Sophia har det ikke godt, hun har ikke let ved at trække vejret, jeg mener ikke det er fordi
hun er syg men fordi hun er så gammel. Benjamin er gået i faste her til jul, han gør hvad han kan for at følge
de muslimske regler. Glædelig jul til dig og alle Shaa medlemmer fra Salamtu

Stella med Paulina og børnebørn samt tilløbere (foto: Stella)

04.01.13
Jeg har været hos Sophia familien og overbragt dem kondolance fra dig og ShAA. Som aftalt fik Naomi de 60
Cedis, der var ingen som spurgte efter om ShAA donerede til begravelsen. Hellene’s mor gik i skole op til Senior High School og hendes faderen fik også uddannelse. Han var gartner og høvding indtil han døde. Hendes mor (Naomi) har tidligere solgt drikkevarer, men måtte holde op med det da Sophia blev dårligere og
hun derfor var nødt til at tage sig af hende.
Jeg fortalte Paulina at Sophia ikke var mere , hun var naturligvis ikke glad, men hun tog det cool. Jeg gav
Doreen GHC 30,00 og vi aftalte at hun skulle købe den engelsk bog jeg tidligere har fortalt om. Paulina fik
som sædvanlig de 30 Cedis, det reagerer hun ikke på mere, jeg tror hun har accepteret at jeg gør det således at hun og Doreen deler lige over. Paulina har som du skrev været lærer, hun fik uddannelse bl.a. igennem englændere hendes far havde kontakt med. Senere fik hun uddannelse som jordmoder. Hun gik i skole
op til Standard 7 og fortsatte med at Senior High School, men blev ikke færdig. Doreen’s far var forretningsmand indtil han forsvandt og siden har de ikke set ham. Hendes mor er frisør – african hair dresser og
hair-style – men det er meget vanskeligt at eksistere med det idag. Hun har gået i skole op til Senior High
School. Godt nytår til alle i ShAA – Salamatu Musa
Fra vor egen verden I – Projekt resultat / regnskab
Vi har tidligere forsømt at bringe en oversigt over regnskabet for bedstemor projektet. Det vil vi nu sørge
for kommer hverår fremover. 2012 regnskabet ser således ud:
Medlemsbidrag udover kontingent 2012
kr.
4750,00
- Salg af materialer, indsamling ved arrangement etc
kr.
6089,00
- BUPL Solidaritets fond i forbindelse med GAIGH-ShAA kr.
8000,00
- Jule støtte til familierne fra ”Basen”
kr.
200,00
Samlet projekt støtte 2012
kr. 19039,00
Udgifterne ser således ud:
- Støtte til bedstemødrene (Hellene og Doreen)
- Salamatu Musah lokal koordinator
- Særlig juleindkøb af madvarer
- Andre udgifter i Ghana i forbindelse med projektet
- GAIGH-ShAA møder og workshop 2012
Total udgifter
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Det skal bemærkes, at vi ”aflønner” Salamatu med GHC 100 svarende til 385,50 pr. Måned plus GHC 50 som
godtgørelse for udgifter ved kommunikation, transport etc. Vi er i den heldige situation at Salamatu ikke
blot er glad for at arbejde med familierne og især pigerne, men samtidig er i stand til at være en rigtig god
og stabil rollemodel for dem. Salamatu er 25 år, er athlet og blandt de 3 bedste kvindelig 7-kæmpere i Ghana. Hun ønsker ikke at få børn, før hun er parat og er i et stabilt forhold. Det betyder at hendes levevis og
holdninger ikke blot er sunde og afbalanceret, men også meget fokuseret på hendes sport uden at være
fanatisk. Det er da også tydeligt at især Hellene og Doreen ser op til hende. For os betyder det, at Salamatu
på en rigtig god og motiverende måde er i stand til at vejlede pigerne, således de ikke løber ind i en fortsættelse af deres mødres ungdomsliv. Nemlig at blive mor alt for tidligt og vide hvad der skal til for at undgå det. Vi må ikke overse, at disse piger kommende fra familier med mange børn; mødre med ikke færdig
gjort skolegang; blevet mor på et altfor tideligt tidspunkt og samtidig med flere forskellige fædre. Desværre
er det en ganske normal løbebane for altfor mange unge piger især fra områder som Osu og James Town,
hvor der ikke er det store overskud i familierne.
Fra vor egen verden II – samarbejdet med ”Basen”
Det er en stor fornøjelse for os at samarbejdet med ”Basen’s” mentor gruppe (ung-til-ung gruppe) og deres
medarbejdere hele tiden udvikler sig. Denne gang synes de unge, at de godt ville gøre noget særligt for
børnene i bedstemor-familierne, og vi blev enige om at det kunne være en rigtig god ide, at de gjorde det
muligt for Salamatu at købe madvarer til julen fremfor at give kontanter. Der er da heller ingen tvivl om, at
det var en rigtig god ide. Nu fik familiernes børn under alle omstændigheder mad på bordet til d. 25. Dec.,
hvor de fejre jule efter engelsk tradition. Indkøbet ses her:

Julens mad for bedstemor-familierne – (foto. Salamatu)

”Basen” afholdt 4. dec. deres traditionelle Julemarked-komsammen. Mentor gruppen havde fremstillet
plancher og andre Ghana relaterede småting, som de solgte til fordel for deres indsats for børn og unge i
Ghana. Som det ses af billederne er der masser af fantasi og ideer blandt de unge, og det er en fornøjelse
for en ”gammel bedaget” klubmedarbejder at være med.

Sådan viser ”Basen’s” mentore deres interesse for børn og unge i Ghana (foto. Svel)

Fra den globale scene I – Millennium Development Goal (MDG)
2 år, 267 dage, 17 timer, 45 minutter og 22 sekunder (når dette skrives) – er tiden som den rige verden har
til at indhente det, som hidtil ikke er nået for at opfylde MDG målene. MDG 1 er udryddelse af fattigdom og
hungersnød. Og ingen er vel i dag i tvivl om, at det ikke vil være muligt for verdens nationer at nå et nok
blot nogenlunde resultat. Hvis vi blot tager et af de mange elementer som fattigdom omfatter, nemlig sund
og tilstrækkelig mad, er der måske ikke mange der tænker over, at trækul, levevis og indsats overfor fattigdom har ganske meget med hinanden at gøre. Men faktisk er det således, at mere end 80% af byernes husShAA-Nyt nr.21. Januar 2013
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stande i Afrika syd for Sahara bruger trækul som deres vigtigste kilde til madlavning. Og efterspørgslen efter
trækul forventes at stige i flere årtier dels pga befolkningstilvæksten og dels stigende pres på f.eks. gas,
hvor forsynings struktur ikke udvikles tilstrækkeligt og samtidig stigende priser. Trækul er både en vigtig
indtægtskilde for husholdningerne og energikilde i mange land distrikter. Selv husholdninger i byerne der
umiddelbart synes at være i stand til at køb gas anvender trækul som en besparende løsning. For ikke at
glemme de de utallige fattigdomslommer i de Africanske storbyer, hvor der ikke er noget alternativ til trækul. I forhold til at fokusere på trækuls rolle i fattigdoms bekæmpelsen er der især 3 dimensioner af fattigdom, som defineret af Verdensbanken, der har betydning nemlig: materielle afsavn, dårlig sundhed, ringe
eller slet inden uddannelse og sårbarhed med efterfølgende risici.

En fremragende grillet kylling, men .... (fot: svel)

En undersøgelse foretaget af nedenstående peger entydig på at fattigere husstande er mest tilbøjelige til at
deltage i produktion og salg aftrækul, men primært som et sikkerhedsnet til at supplere anden indtægt. Og
selvom trækuls produktion på sæt og vis bidrager til fattigdomsbekæmpelse gennem alternative indkomst
muligheder, er det også med til at underminere økosystem, landbrugsproduktion, og menneskers sundhed.
Derfor kræver en reduktion af bla. landhusholdningers afhængighed af trækul, at der er adgang til reelle
alternative indkomst muligheder og forbedrede energi ressoucer for byernes husholdninger. Hvilket desværre ikke i mange Vest Africanske lande synes umiddelbart forestående.
Baseret på artikel af Leo C. Zulu, Robert B. Richardson. Michigan State University, USA – nov. 2012

Fra vor egen verden III – Medlemsmøde og generalforsamling
Vi indbyder alle medlemmer til at være med d. 9. marts eet eller andet sted i København til det medlems
møde og generalforsamling vi af forskellige grunde måtte aflyse sidste år. Vi har i skrivende stund ikke helt
klar aftale om sted, men det vil blive oplyst i februar. Vi får besøg af nogle kollgaer fra en lille dansk NGO,
der arbejder i Gambia. De vil fortælle om deres erfaringer og hvordan det at være unge i Gambia, der er
beliggende i Vest Africa nord vest for Ghana. Sæt kryds i jeres kalender for lørdag d. 9. marts og tag en
smut til hovedstaden. Her er et par visuelle indtryk fra deres projekt.

Kollegiet som projektet har været i stand til at bygge. Nogle af pigene er i gang med at lave mad. (foto: Elise / Søren)
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De arbejder i Kunkujang Mariami – ca. 80 km syd for Banjul – her støtter de børn og unge med uddannelse,
bl.a. har de sendt 60 renoverede bærbare computere til en skole, og arbejder nu med at skaffe midler til at
etablere solcelle energi for bl.a. en internet station. Endelig har de planer om udvikling af et lokalt marked
for 100 kvinder, som de aktuelt hjælper med undervisning, da de er analfabeter. Kollegiet har de bygget for
at de unge kan bo på skolen, da der er store afstand med dårlige muligheder for transport. De samarbejder
med en søstre fra Nonneordenen ”Presentation of Mary Sisters”.
Something important for ShAA
Samtidig med vort ønske om et godt og vellykket 2013 har vi naturligvis også det håb, at du som trofast
medlem af vores lille og ydmyge NGO, fortsat har lyst og mulighed for at støtte os som medlem og måske
også kan afse et lille bidrag til vort projekt Bedstemor-familierne. Vi har ofte diskuteret, om det vi forsøger
at gøre nytter noget, svaret er at det i høj grad nytter. Næppe i det store billed i forhold til bekæmpelsen af
fattigdommen i Osu og tilgrænsende områder. Men forsøg lige at lade tankerne gå til den lille artikel om
betydningen for Hellene og Doreen, at de har Salamatu at læne sig op ad i deres opvækst, i familier hvor
der ikke er meget at hente udover at fortsætte det samme mønster, som deres mødre. Vi er sikre på at
netop de 2 piger, igennem det vi og Salamatu kan gøre for dem, vil have ganske stor betydning for deres
fremtid. Vort svar er helt entydigt: det nytter noget at gøre en indsats.
Derfor skal ingen af vore medlemmer og støtter være i tvivl om at netop jeres støtte til ShAA er helt afgørende for hvorledes Hellene og Doreen’s fremtid udvikler sig. Det er hver gang undertegnede besøger dem
en glæde at opleve hvordan de har udviklet sig, siden vi mødte dem første gang. Det er i dag piger, der tror
på sig selv, der ved at de kan noget og er glade for at vise at de kan det. Ingen af dem har lyst til at fortælle
Salamatu, at det måske ikke er gået så godt i skolen, det vil de simpelhen ikke være bekendt. Dertil betyder
kontakten til hende alt for meget for dem.

En vigtig husker – fornyelse af medlems kontingent.
Som en ekstra tak for jeres indsats et lille fyrværkeri fra Ghana. Og et stort ønske og håb om at du fortsat
mener det er en god og vigtig indsats vi yder i ShAA, og du derfor endnu engang bidrager med at betale
200,00 som medlemskontingent for 2013. En opfordring der ligeledes går til de få, der glemte kontingentet
i 2012. Vi vil så gerne have jer med igen. Det er samtidig ganske let at betale via netbank, og skulle du ikke
have den mulighed, sender vi gerne et helt almindeligt giro kort.

Benyt netbank: Nordea kt. 0678-8477530320 – kontingent er fortsat 200,00 kr.
ShAA’s bestyrelse og adresser:
Svend Laursen (formand)
Geislersgade 30 st.
2300 Kbh. S
Mob: 20 44 21 02
svlau@svelmolbo.dk
Niels Toft (sekretær)
Rønneparken 22
4700 Næstved
Mob 26 80 55 43
nt@nielstoft.dk

Elly Holm (næstformand)
Storegade 43, II tv.
6100 Haderslev - Tlf. 60 49 13 10
horstogelly@youmail.dk

Mari-Anne Bryder
Spurvevej 16
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 98

Find Hansen (kasserer)
Aerolit vej 12B
4450 Jyderup
Tlf. 20 96 11 87
find-hansen@hotmail.com

Helena Johannessen
(kritisk revisor)
Nikolaj Plads 34, 4 mf.
Tlf. 60 77 11 18
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