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         7 oktober  
     Skördefest med skördelotteri 

               till förmån för Operation Smile 
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  Operation Smile är en politiskt och religiöst          

     obunden medicinsk hjälporganisation.  
 

 

                                           
 

Var tredje minut föds ett barn med läpp, käk eller gomspalt 

någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett 

mycket hårt liv. Många av barnen har svårt att äta och tala så 

att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för 

fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och 

ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan. 
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    Skördelotteriet 
Som vinster tar vi med oss sådant som vi skördat, bakat eller 

lagat till såsom bullar, bröd, pajer, frukt, grönsaker och tårtor. 

Hela behållningen av lotteriet skickar vi till Operation Smile. 

Anteckna gärna på utlagda listor på våra möten vad du vill bidra 

med. 

 

    
 

 

 Kenneth Holmström underhåller  
 

              

Kenneth trakterar många instrument såsom gitarr, el-gitarr, 

klarinett och olika saxofoner. Han spelar gärna upp till dans  
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Ordförandeord 

Björken är en ideell förening med god ekonomi och föreningen har 

därför råd med ett engångslotteri vars behållning går till välgörande 

ändamål.   

På månadsmötet den 7 oktober har vi som rubrik Skördefest med 

Kenneth Holmström som underhållare. Men det behövs något mer, 

något som ger skördefesten ett konkret innehåll förutom en 

höstdekorerad lokal i form av exempelvis rönnbär, kvistar med 

höstfärgade löv och bär. 

Idé 

Alla medlemmar bidrar efter intresse och förmåga med egna produkter 

som lottas ut och behållningen går till Operation Smile d.v.s. barn med 

läpp, käk och gomspalt. Detta kan ge medlemmarna ett ökat 

engagemang att bidra till lotteriet men även vara ytterligare ett motiv 

för medlemskap i en förening som inte bara tänker på sina medlemmars 

väl och ve.  

Genomförande 

Alla medlemmar funderar över vad de själva kan bidra med. Den som 

kan bidrar med höstens frukter och grönsaker eller bakar bullar, kakor, 

pajer och tårtor, kanske också virkade och stickade prylar. Du kan 

anteckna på utlagda listor på våra möten vad du tänker bidra med. 

Anders Kåbjörn 

 

 
 


