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Selger julegaver på Amfi:
Ruth Alice Skogsfjord selger
julegaver på Amfi i dag, i
morgen oglørdag. Noen av
tingene har huntatt med
seg fra Gambia, andre ting
er strikket og tovet.

Bri nger tatil Amfi
Ruth Alice Skogsfjord
selger flotte julegaver

fra Gambia på Amfi-
senteret. Pengene går

uavkortet til Butterfly
Friends, som hielper
skolebarn i Gambias
slumstrøk.

Av
SIGNE MARIE RøLLAND

Vi har tidligere skrevet om
Ruth Alice Skogsfjord og
hennes engasjement i
Gambia Hun har holdt flere
basarer i Mandal for organi
sasjon Butterfly Friends,
som har bygget seks skoler
og et helsesenter i fattige
forsteder til byen
Serrekunda i Gambia. Slik
sørger de for at til sammen
1800 barn far skolegang med
et måltid mat, vitaminer,
uniformer og materiell, og
dette gir barna og familiene
deres nøkkelen til et bedre
liv.

tidligere Ebo Towns
Venner, og har tiårsjubi
leum i februar.

- Det var veldig fint å få
reise dit igien og se alt arbei-
det Butterfly Friends driver.
Jeg fikk hilse på flere fad-
derbarn og hadde blant
annet med blyanter som jeg
delte ut til barna på den ene
skolen. Jeg tror aldri jeg har
sett noen bli så glade for en
blyant før. Tenk, de fikk en
egen blyant, så de kunne ta
den med hjem og øve på å
skrive, sier Ruth Alice.

Treboller og bestikk
Med seg i kofferten hjem
hadde hun mange flotte ting
som skal selges på Amfi i
dag, i morgen og lørdag. Det
være seg boller, fat, figurer
og salatbestikk i tre, hånd-
vevde duker, batikk og mye
mer, samt strikkete og tove-
de ting. Ruth Alice under-
streker at hun har gode hiel-
pere som gir henne en hånd
med de tovede og strikkete
julegavene.

- Dessuten blir det lodd-
salg på Amfi med mange


