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Påminnelse 
Inbjudan till Indienmöte  

 
Äntligen får vi hälsa er alla, vänner till Vellore, varmt välkomna till ett riktigt möte.   
 

Tid: Söndag 21 november kl 16 
Plats: Riddargatan 1 (plan 2), centralt i Stockholm 
 

Shantidani Minz, chef för RUHSA – Rural Unit for Health and Social Affairs, deltar på direktlänk 
från Vellore och ger oss en lägesbild av verksamheten, med tyngdpunkt på de projekt för äldre 
som svenska Friends of Vellore stödjer. Det finns också möjlighet att ställa frågor till henne. 
Vi planerar även att visa några filmer från CMC och avslutar sedan med en gemensam indisk 
middag. 

 
Anmälan sker senast 20 november genom Swish-betalning på 200 kr/person till 070 862 5946 
(Sven Andreasson). Eventuellt överskott går direkt till ordinarie insamlingsverksamhet. 
 
Väl mött! 
 
 

Julgåva 2021 med gåvobevis 

I år har Du möjlighet att ge en vän en julgåva som går direkt till behövande i de verksamheter 
som föreningen stöder. För den som önskar finns möjlighet att beställa gåvobevis; de två olika 
motiven och hur Du beställer beskrivs här. Observera att gåvobevisen har en förtryckt text. 
 
Börja med att föra över summan Du önskar skänka till föreningens plusgirokonto 58 23 40-6 och 
märk betalningen med Ditt eget namn. Om Du väljer alternativ 1 eller 2 (se nedan) lägger Du till 
20 kr och skriver ”Gåvobevis” efter ditt namn i betalningsmeddelandet. Samtidigt mailar Du in-
formation enligt något av nedanstående alternativ senast 12/12. 
 
Alternativ 1: Om Du önskar få hem gåvobeviset till Din egen adress, skicka Ditt namn och adress 
till siri.carpelan@gmail.com. Specificera även vilket av gåvobevisen du önskar. 
Alternativ 2: Om Du önskar att gåvobeviset skickas direkt till mottagaren, skicka in Ditt namn 
samt mottagarens namn och adress till siri.carpelan@gmail.com. Specificera även vilket av gåvo-
bevisen du önskar. 
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Alternativ 3: Om Du önskar skicka gåvobeviset digitalt, skicka Ditt namn och adress till siri.carpe-
lan@gmail.com. Specificera även vilket av gåvobevisen du önskar. 

 
Styrelsen för Friends of Vellore Sweden 

 

Tack för alla bidrag – fortsätt stödja verksamheten i Vellore! 

Mer information finns på vår hemsida www.friendsofvellore.se 

Postgiro 582340-6 
 

 

http://www.friendsofvellore.se/

