
 

Nyhedsbrev nr. 33            

            December 2019 

Kære medlemmer og sponsorer 

Tak for jeres støtte til vores arbejde med at hjælpe børn i Indien og på Sri Lanka til en bedre 

tilværelse og tak til alle jer, der har betalt medlemskontingent. 

Vi har flere børn, der står og venter på en ny sponsor. Også børn/unge med et forholdsvis 

kortvarigt støttebehov, indtil skolen og uddannelsen er slut. 

Ring til Jette 22 15 33 42 eller til Maj-Britt 22 58 33 42 for nyt sponsorat.  

 

Facebook:       Naya Jiwan (NGO) 

 

Hjemmesiden www.naya-jiwan.com 

Vores hjemmesiden er nu igen blevet etableret.  

 

Medlemskontingent på 100 kr. 

Du kan indbetale det i banken på reg. 6854 konto 198 196. 

Bestyrelsen opfordrer alle sponsorer til at betale medlemskab, hvis man ikke har gjort det.               

En del af disse indbetalinger bliver anvendt til julegaver til børnene. 

Indbetalinger til dit sponsorbarn 

For at gøre det meget nemmere for kassereren, så indbetal venligst til dit sponsorbarn på 

følgende konti, afhængig af hvor du har dit sponsorbarn: 

 Sponsorsted Reg.nr. Konto nummer 
Sponsorbørn Valar 6854 198220 

Sponsorbørn Kumaon 6854 198212 
Sponsorbørn Tara/Nikau 6854 198238 

Sponsorbørn Sphoorti 6854 1039159 

Sponsorbørn Sri Lanka 6854 203459 
 

Er du i tvivl om, hvor dit barn hører til, spørg Jette eller Maj-Britt: 22 15 33 42/22 58 33 42. 

http://www.naya-jiwan.com/


Arbejdsgruppen:  

Vi har i år allerede været på en hel del markeder: Godsbanen (Århus), Fængslet (Horsens), 

Tangkrogen (Århus), Vester Mølle (Skanderborg), Fjellerup (Fjellerup Strand Norddjursland), 

Horsens Kræmmermarked (Horsens), samt i Odder. 

 

 

 

 

 

Vi deltager i den første del af 2020 på følgende markeder: 

Januar: 18-19/1 Godsbanen i Aarhus 

Februar: 29/2 – 1/3 Godsbanen i Aarhus 

Marts: 1/3 Godsbanen i Aarhus 

April:  4-5/4 Fængslet i Horsens 

Maj: 21-24/5 Tangkrogen i Aarhus 

Juni: Vestermølle ved Skanderborg  

nogle lørdage: lørdagsmarked i Ry ved Kvickly – også juli & august 

Juli: 16-19/7 Fjellerup Strand 

Vi sælger strik, som vores dygtige strikkepiger laver, smykker og glasting m.m. 

Også lopper og antikviteter sælger vi, så der vil være mulighed for at finde lige den ting, du 

netop står og ”mangler”.  

Går du rundt med en ”lille kræmmer” i maven, så kontakt Hanne Andersen – 2246 5146.  
Vi kan altid bruge en ekstra hånd enten en hel eller halv dag. Og vi hygger os rigtig meget, 
når vi er afsted. 
 



Kære medlemmer, faddere og sponsorer. 

Vi ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige dig tak for din støtte til vort arbejde i det 

forgangne år.  

Med denne støtte har vi hjulpet børn og unge kvinder i Indien og på Sri Lanka til en bedre 

tilværelse. 

Som sponsor må du meget gerne skrive et brev til dit barn – send det via Maj-Britt på 

majbrittgronborg@gmail.com. Du må gerne skrive på dansk, så vil vi oversætte det for dig. 

Som du ved, er Naya Jiwan en nonprofit organisation, der hjælper børn i nød uden skelen til 

kultur, race og religion. 

Alle i bestyrelsen arbejder ulønnet og indsamlede midler går ubeskåret til at sikre børns 

skolegang, mad og sundhedsydelser. 

Tak for din opbakning. 

 

Med venlig hilsen  

Glædelig jul & godt nytår 

Naya Jiwan 

 

 

Sponsoreret strikkekursus  

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 34 planlægges primo marts 2020 – hvori du bl.a. kan se indkaldelsen til den 

årlige generalforsamling onsdag d. 29. april 2020 kl. 19.00 på Egernvej 4, 8680 Ry. 

Vi kunne godt bruge et par ekstra hænder i bestyrelsen, og snakker gerne med dig herom. 

Bestyrelsen modtager gerne forslag til indlæg senest 15/2-2020 på pe@gronborgfinans.dk  

mailto:majbrittgronborg@gmail.com
mailto:pe@gronborgfinans.dk

