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Svensk-Indonesisk SÄLLSKAPET
c/o Stig Stålberg
Generalsvägen 33B
184 51 Österkär

Intresseanmälan till
Baliresa
SIS planerar en resa till Bali i vår!
För att kunna organisera resan på bästa och minst kostsamma sätt
behöver vi få veta hur många som är intresserade av att åka med.
Lämna din intresseanmälan till Puspa och Anders:
telefon 08-54 90 16 26, eller maila till puspa@puspabali.com,
eller skicka per post till Margareta Anselm-Pattyranie,
Rålambsvägen 8 A, 112 59 Stockholm.
Ja, jag/ vi är intresserad av resan till Bali och vill bli kontaktad,
Vi är
Namn

............... personer
......................................................................................

Adress ......................................................................................
Telefon ......................................................................................
email adress ................................................................................

Nytändning för SIS !

blev sagolikt lyckat och gav ett verkligt
stort ekonomiskt bidrag.

SIS-året 2005 avslutades med en fantastiskt finstämd folklig och integrerad Pasar
Malam. Arrangemangen var genomtänkta
och konstnärliga. Den nya projektledningen Anik (Sundquist) och Britt-Marie
(Wikström) hade lyckats hitta en ny och
utvecklande ton för arrangemanget. Kort
sagt skapades ett forum för kommunikation och utbyte mellan svensk och indonesisk kultur. Detta lovar gott för framtiden.

Vi jobbar vidare på SIDA-kontakter och
att göra ett konkret projekt för NIAS. Vi
kommer också under våren att tillsammans med Puspa och Anders Pettersson
ordna en resa till Bali - Indonesien. Det
finns många smultronställen att besöka i
kultursamhället Indonesien, där det idag
växer fram ett nytt demokratiska samhälle.

Det har nu gått ett år efter Tsunamikatastrofen. SIS fortsätter att samla in
medel för återuppbyggnaden. Genom
Hanna Carlström kommer vi att medverka i programmet Front i P3. Det är
Sukran Kavak på SR, som till års-dagen
av Tsunamin ska göra ett program om vad
som händer i Indonesien.
Vi har ur detta perspektiv försökt belysa
vad SIS har gjort för återuppbyggnaden
och vad vi planerar att göra. Charity
Night, där SIS medverkade som arrangör,
SIS

Svensk-Indonesisk SÄLLSKAPET
c/o Stig Stålberg
Generalsvägen 33B
184 51 Österkär
www.svenskindonesiskasallskapet.org
Postgiro 433 97 34 - 8

Det finns en intresseanmälan här, som ni
kan fylla i på en gång, och information
om detta på vår hemsida
svenskindonesiskasallskapet.org.
År 2006 lovar att bli ett gott år för SIS.
Årsmötet kommer att bli den 12 februari.
Vi återkommer med kallelse.
Välkommen!
Stig Stålberg
Ordf SIS
070 60 60 440
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Dewi Carina Widowaty
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Stig Stålberg
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Fest i novemberrusket
Årets Pasar Malam gick av stapeln den 26 november och var som vanligt en riktig folkfest med
mängder av
god mat, trevliga saker att
köpa och ett
omväxlande
och färgrikt
program.
Som tidigare
år kunde man
avnjuta många
vackra och
spännande
danser; Andrew
Chen dansade Lejondansen med en fantastisk lejonmask och indonesiska ambassadens barngrupp
framförde en fjärilsdans.
Fokdräkter från olika delar av Indonesien förevisades av Anik Sundquist som också presenterade en
uppvisning av indonesiska festklänningar.
Stor succé gjorde också musikgrupperna: unga talangerna Adam och Ted väckte stor förtjusning, liksom också debuterande Seniorgruppensom spelade
gitarr och sjöng indonesiska sånger.
Indonesiska sånger
spelade också den
svenska Sextetten,
vars tubaist hade
arrangerat tre indonesiska melodier
som lät väldigt
vackert. Dessutom
spelade de ett antal
svenska folkvisor.
Allt som allt en riktigt lyckad Pasar Malam!

Bild från www.nordiskamuseet.com

JULGRANSPLUNDRING !
15 JAN 2006 kl 14.00
HARTWICKSKA HUSET
S:t Paulsgatan 39 (ingång från gatan)

STOCKHOLM
Dans runt granen
Lekar
Servering av kaffe/saft och våfflor
Inträde: 40 kr (ej medl. 50 kr)
Barn går in gratis
Anmälan till: Margareta Anshelm Pattyranie
senast den 12 januari
telefon 08-656 60 34
eller
E-postadress:
margareta.anshelm-amf@telia.com

