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Kære medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer, donorer og frivillige! 
 
Vi har meget gode nyheder, som vi gerne vil orientere jer alle om. 

 
Arrangement hos Silkeborg Idrætsforening den 22. september 2019 

Yasally var jo, som tidligere meddelt, inviteret til et stort arrangement hos Silkeborg Idrætsforening (S.I.F.) i 
søndags. Denne dag var en stor succes. 

Yasally blev budt hjerteligt velkommen af repræsentanter fra ledelsen, bl.a. daglig leder Jacob Tind og 
materialeansvarlig Svend Ove Grønning. Herefter fik vi en rundvisning back stage og hilste på nogle af 
superligaspillerne efterfulgt af frokost i VIP-loungen. 
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Kl. 14 blev der fløjtet op til superligakampen mellem S.I.F. og Lyngby.  

I pausen blev formand Sise kaldt ned på grønsværen, hvor Yasally blev præsenteret af stadionspeakeren.  

Jacob Tind og Svend Ove Grønning kom med en kæmpe overraskelse, hvor de overrakte os en meget stor 
donation på i alt 15.000 kr. fra S.I.F. og S.I.F.’s medlemmer. Det var stort.   

 

       

 

S.I.F. gav udtryk for, at de synes vi har et rigtig godt samarbejde til gavn for begge parter. Yasally kan kun 
gengælde dette, da donationerne fra S.I.F. igennem årene er meget værdifulde for vores fodboldturnering 
Yasally Cup i Gambia.  

Donationen på 15.000 kr. vil virkelig gøre en stor forskel til gavn for både børn og voksne i vores 
fokusdistrikt i Gambia. 

S.I.F. fortalte, at 2-3 personer meget gerne vil overvære finalen i Yasally Cup i Gambia, der spilles i januar 
2020.  

Det er rigtig flot, at S.I.F. har valgt at investere i denne tur, og det glæder os meget at vores formand kan 
følge finalen på Pakau stadion i Gambia sammen med dem.  

På turen vil S.I.F. medbringe et sprit nyt sæt spillertøj til finalister, nye bolde samt lægetasker, og det hele 
vil blive overrakt holdene på selve finaledagen. 
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Se i øvrigt vedlagte artikel fra Midtjyllands Avis og dette link: 
https://www.silkeborgif.com/nyhed/idraetsforeningen-donerer-penge-til-velgoerenhed/ 

Det var en rigtig god dag, selvom S.I.F. tabte 3-2 til Lyngby. 

Tusinde TAK for en helt igennem forrygende dag hos S.I.F. og en særlig tak til Jacob Tind og Svend Ove 
Grønning for jeres gæstfrihed. Vi er meget glade og taknemmelige for jeres prioritering af vores 
støttearbejde. 

 

Formandens datter Sally modtog et halstørklæde spontant af en ukendt S.I.F. fan, og en fodbold af en S.I.F. 
spiller. 

 
Bevilling af container 
I dag har Genbrug Til Syd netop meddelt, at vi har fået bevilget endnu en 40 fods container. Det er vi rigtig 
glade for, da vi har mange brugte skolemøbler og andet stående på vores lager.  
 
Vi vil nu lave en plan for pakning og forsendelse af containeren, og indkalder til pakkedage senere. 
 
Vi har også fået bevilget en partnerskabsrejse for én person. Denne rejse planlægges gennemført lige 
omkring primo januar, hvor formand Sise vil rejse til Gambia og følge op på vores projekter og drøfte 
fremtiden med alle relevante parter, herunder flere skoler mv.  
 
Derudover vil finalen i Yasally Cup blive afviklet på det tidspunkt, så Sise også får mulighed for at følge 
den live, og samtidig evaluere fodboldturneringen. 
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Ansøgning om puljemidler fra Højby Nyt 
På baggrund af opfordringer fra flere sider i lokalområdet har vi søgt om ca. 5.000 kr. fra puljemidlerne 
under Højby Nyt til indkøb af en udskiftningstavle som skulle bruges til fodboldturneringen Yasally Cup i 
Gambia.  
 
Desværre har vi fået afslag på ansøgningen, da vi ikke opfylder tildelingskriterierne.  
 
Højby Nyt meddeler os, at de kun støtter formål i lokalområdet. 
 

Mere information 
Husk altid at følge vores  

 Instagram på: @yasally_charity_denmark_gambia 
  https://www.instagram.com/yasally_charity_denmark_gambia/ 

 Facebook på: https://www.facebook.com/St%C3%B8tteorganisationen-YaSally-Charity-Organisation-

223129871083436/ 
 Hjemmeside på: www.yasally.dk 

 

 
Mange hilsner fra 
 
Yasally Charity Organisation 
 
Momodou Sise og Lars Andersen 
Formand og kasserer 


