
 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt år och med det nya spännande saker som 

väntar. Vi i Vänföreningen Portee ser fram mot 

ett år då verksamheten i Sierra Leone kan ges 

möjlighet att blomstra än mer. Vi ser också 

fram mot ett år då vi åter får möjlighet att 

besöka alla våra vänner i Portee med omnejd. 

Som vi längtar! 

 

Sista fredagen i februari hölls en stor 

Quizkamp mellan skolorna i Portee. Eleverna 

vid vår skola vann – för tredje året i rad! Vi 

gläder oss både att våra elever presterar så 

bra och att lärarna vid Portees skolor ser till 

att barnen får uppleva riktigt roliga stunder – 

inte minst viktigt så här i pandemitider.  

 

Fyll ett påskägg med ris 

Som många afrikanska länder tycks Sierra 

Leone relativt lindrigt drabbat av covid-19. 

Kraven på skyddsutrustning kvarstår, barnen 

har behövt bära munskydd i skolan både inom 

– och utomhus under en lång tid. 

Sedan en vecka tillbaka har myndigheterna 

dock lättat på kravet för just skolbarn och idag 

gäller munskydd endast när de går till och från 

skolan.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute i samhället är munskydd ett krav för alla 

och böterna för den som glömt detta är höga.  

Konsekvenserna av pandemin ses tydligast på 

kraftigt ökade priser på mat. Landet 

importerar basvaran ris och många vittnar nu 

om svårigheter att få pengarna att räcka för 

att köpa mat till familjen.  

Mot bakgrund av det planerar vi att till påsken 

genomföra en av våra traditionella 

risutdelningar. Du som vill och har möjlighet 

kan redan nu bidra genom att sätta in en gåva 

för detta. Swisha till 123 132 46 72 eller 

använd vårt PG 303861-9. Märk inbetalningen 

”Ris”. Vi hoppas kunna förhandla oss till ett 

pris om 100 kr/ säck men du bestämmer 

naturligtvis själv hur stor du vill att din gåva 

ska vara. 



Årsmöte 2021 

Styrelsen har beslutat att vi även i år endast 

kan ses över länk när årsmötet stundar. 18 

mars kl. 19:00 är du som önskar välkommen 

att delta via Teams. Särskild inbjudan kommer 

till alla er medlemmar senast två veckor innan 

mötet.  

Under årsmötet kommer medlemsavgiften 

fastställas för 2021. Mer information om när 

och hur den ska betalas kommer i ett senare 

utskick.  

 

Fotbollslaget växer och växer 

Abdulai, vår ambitiösa fotbollscoach tar sina 

lag mot framgång efter framgång. Du som vill 

följa hur de ser ut när de tränar och tävlar kan 

se små filmklipp på youtube under namnet 

”Lotta Elf Football Academy”.  

 

Webbshopen 

Att byta ut en julmarknad mot en webbshop 

är förstås inte samma sak. Vi har saknat att 

denna jul få träffa alla er medlemmar som 

brukar ta vägarna förbi vår marknad. Men vi är 

ändå glada över att responsen på vår 

webbshop blev så god som den blev. 

Intäkterna kommer i år gå till inköp av 

skolmaterial.  

 

 

 

 

 

Vi skickar ny container 

I slutet av mars kommer vi på nytt köpa in 

plats i en container med destination till 

Freetown. Alla tidigare transporter har gått 

helt felfritt, allt material har kommit fram utan 

problem.  

 

Nu erbjuder vi alla er som är faddrar att sända 

med ett brev till ditt fadderbarn. Skriv ett 

vykort eller ett kort brev, tag gärna (!) med ett 

foto på dig/er och posta detta till: 

Lotta Elf 

Rörstrandsgatan 32  

113 40 Stockholm 

 

Vill du hellre e-posta ditt brev så skicka det till 

föreningens mailadress vfportee@gmail.com 

Din hälsning behöver vara oss tillhanda senast 

20 mars. 

Lärarna på skolan kommer fotografera när 

breven läses och den bilden sänder vi sedan 

till dig.  

Utöver breven kommer vi sända ner allehanda 

material. Har du förslag eller material som du 

tror kan passa för skolan eller fotbollslaget så 

här gärna av dig! 

 

Du vet väl att du kan följa vårt arbete även 

på Facebook och Instagram? 
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