
- Dette er etfintformål åstøtte, syneslngunn Suartås, somhadde
med seg to au barna sine på føriulsmarked.. Suartås har selv et fad'
derbarn i Gambia. Barna Kristian Suartås Olander (7) og Hedda
Suartås Olønder (4) sikret seget par juleting.

Skaffets0000til
EboTornrnsvenner
I MODUM Anbjørgluliussen ogEbo Towns
venner samlet inn rundt 50 000 kroner på julesalg
og god, gammeldags basar under lørdagens
førjulsmarked på Vikersund menighetssenter.

Steinar Sund

- Dette er vi godt fornøyd
med, sier Juliussen etter det
fjerde førjulsmarkedet Ebo
Towns venner har stått som
arrangørfor.

Hun er takknemlig overfor
alle glade givere som har stilt
opp med varer og gevinster.
Ebo Towns venner er i dag en
landsdekkende organisasj on
medrundt I 000 medlemmer
fra Hammerfest i nord til
Mandal i sør. Flere av varene
somble solS underlørdagens
marked, kom langveis fra.

- Mye er hjemmegjort.
Mange hekler og strikker hele
året, sierJuliussen.

Anerkjennelse
I løpet av de drøyt syv årene

organisasjonen har eksis-
tert, har Juliussen og Ebo
Towns venner gjort en impo-
nerende innsats i Gambia, og
bygd fire skoler og en helse-
stasjon. I 500 barn får skole
og mat hver dag, takket være
organisasjonen.

Ebo Tor,vns venner får støt-
te gjennom faddere, andel-
seiere eller gaver avulike slag.

- Ingen
av oss i or-
ganisasjo-
nenmottar
lØnn, vi
jobber fri-
villig, sier
Iuliussen.

Det
enestesom
går til ad-

Anbjørg
Juliussen.

ministrasj on er det minimum
man nødvendigvis må bruke
på frimerker, rekvisita og lig-
nende.

Fornøyd publikum
Folk som besøkte førjuls-

markedet var også fornøyde.
Mange kjøpte lodd og sikret
segnoen gevinster.

Ingunn Svartås har selv et
fadderbarn i Gambia på ni år,
og synes dette er et viktig for-
mål å støtte.

- Ieg får bilder og konkret
tilbakemelding om hvordan
det går med fadderbarnet
mitt, fortellerhun.

Som fadder betaler hun for
mat og skolegang for gutten.

- Dessuten sender jeg noen
gaver av og til, sier Svartås.

redaksjon@bygdeposten.no


