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PN-nytt 30 2008
Hej!
Det är i slutet av mars och här uppe i norr har vintermörkret fått vika för ljuset, vårsolen
tänder livsandarna och föregående år skall utvärderas.
Detta gör vi på föreningens årsmöte som äger rum den 20 april och senare samma dag så
är det återträff för de olika projektföreningarna från lärarutbildningarna vid universitetet i
Luleå och övriga intresserade. Åren 1999, 2000, 2001 och 2003 besöktes fadderskolan av
föreningarna och var en del i utbytet mellan Projekt Nepal och fadderskolan, läs mer >>.
Inför återträffen är det viktigt att du anmäler ditt deltagande här nedan, detta för att kunna
planera middagen.
Till hösten är det äntligen dags för ett återbesök till Nepal och fadderskolan ett samarbete
med Focus Tavell mer om detta nedan.
Ha en bra dag
Bo Axhammar, redaktör
Har du synpunkter på detta mail eller vill avsluta din prenumeration, skicka ett mail

Årsmöte
Den 20 april äger årsmötet rum på Teknikens Hus vid Luleå tekniska
universitet
tiden är klockan 16.00
Välkomna / Styrelsen
http://www.projekt-nepal.nu/PNnytt/pn%20nr30.htm
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Återträff 2008
Söndag den 20/4 klockan 17.00
Plats: Teknikens Hus vid Luleå tekniska universitet

Hållpunkter för kvällen
Ordförande inleder
Bildspel från Nepal
Middag
Resa till Nepal hösten 2008
Styrelsen ordnar aktiviteter och mat.
OBS!OBS! För att kunna planera middagen så måste du anmäla ditt
deltagande här>>

Resa till Nepal hösten 2008 den 21 oktober till
den 7 november
Välkomna att delta på en oförglömlig resa till
Nepal. Förutom djungelvistelse och trekking i
Himalaya för den som vill kommer vi att besöka
Asphodel Public School, den skola vi har
samarbetat med sedan vi åkte till Nepal första
http://www.projekt-nepal.nu/PNnytt/pn%20nr30.htm
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gången i föreningens regi, det blir ett kärt
återseende. Du kan läsa hela resplanen här>>>

Föreningen ProjektNepal är en ideell förening som ska vara en sammanhållande länk i
samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Nepalesiska skolor och svenska grundskolor.
Målet är att stödja och uppmuntra internationellt pedagogiskt och kulturellt utbyte.
Föreningen förmedlar ekonomiska medel till, Aspodel Public School . Föreningen förmedlar även
fadderbarn vid fadderskolan Aspodel Public School. Information om föreningen hittar du på vår
hemsida http://www.welcome.to/ProjektNepal
Styrelsen för ProjektNepal

Föreningens insamlingskonton

Ordförande Fredrik Broman
Vice Ordförande David Broström
Sekreterare Arne Forsman
Kassör Helena Lilja
Suppleant Anders Holmqvist
Suppleant Purna Sunuwar

Medlemsavgift 100kr/år Bg 5570-1577
Att bli fadder kontakta Helena Lilja
Fadderbarnskonto Bg 5570-1569
Stöd till Fadderskola Bg 5570-1676
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