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Attivitajiet 

Ħbieb,     

Ġieli kellkom aptit ittellgħu l-bandiera l-bajda u ċċedu l-armi? Jien iva,  kemm-il darba kelli aptit 

nitfa x-xugaman l-abjad bħal ma jagħmlu fil-boxing meta dak li jkun, ikun għajja jaqla d-daqqiet, 

għax il-ħajja mhux faċli u l-ħajja tagħna r-romol mhux faċli aktar. Din tal-bandiera bajda tmur 

lura lejn żmien l-Imperu Ruman u jgħidu li l-ewwel li wżaw xi ħaġa simili kienu l- Kartaġiniżi fuq 

vapur minn tagħhom waqt it-tieni gwerra Punika kontra r-Rumani. Dawn kienu wżaw zkuk tal-

weraq tal-palm miksi b’suf jew drapp abjad sabiex juru li ċedew l-armi. 

Il-fatt li tkun għext ma’ persuna jew magħha għal bosta snin, u ma tkunx se tkun fiżikament 

preżenti aktar f’ħajtek hija xi ħaġa iebsa wisq biex tniżżel u taċċetta. Imma kif jgħidu, il-ħajja trid 

tkompli u la l-ħajja trid tkompli jien iddeċidejt li ngħix. Inutli naħlu ħajjitna nibku l-passat, wara 

kollox il-passat hu miktub u ma tistax tħassru. Huwa l-preżent li hu l-aktar importanti f’din il-

ħajja tagħna. Hawn min jgħid li l-futur hu importanti wkoll, jien ngħid mill-esperjenza tiegħi tal-

ħajja li fuq il-futur m’hemm garanzija ta’ xejn.  

Ħafna drabi noqogħdu nħarsu lura u niftakru f’dak li tlifna jew noqogħdu naħsbu fuq il-pjanijiet 

li kellna kieku ma ġarax li ġara. Fit-triq tal-ħajja tagħna meta nħarsu lura  ma rridux noqogħdu 

naraw xi’ tlifna jew x’ħallejna warajna imma rridu naraw kemm imxejna u kemm wasalna u 

kemm għad fadal x’nimxu.  Minkejja kollox xorta ngħid li l-ħajja hi sabiħa, hemm it-tlajja u 

hemm l-inżul, daqqa fuq u daqqa isfel. Aħna l-membri ta’ dan il-grupp kollha għaddejna minn 

triq differenti iżda li waslitna għall-istess destinazzjoni, dik li tlifna lill-għeżież tagħna. B’hekk 

irridu nkun aħna li nifhmu lil xulxin u li ngħinu lil-xulxin bil-karattri differenti li għandna. Is-

sapport jibqa’ dejjem l-għan ewlieni ta’ dan il-grupp għax bis-sapport li nagħtu lil-xulxin nevitaw 

li ntellgħu il-bandiera l-bajda u nċedu.  

Dan il-fuljett huwa doppju u jinkludi fih ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu. Għalkemm mhux se 

niltaqgħu Project House, xorta waħda se nżommu l-appuntament ma’ xulxin kull nhar ta’ 

Ġimgħa. Nixtieq lil kulħadd is-sajf it-tajjeb. 

                                                                                                         Grazzi lil kullħadd. 

                                                                                                           Victor 

 

                                                                                                                       

5 ta’ Lulju–7.45pm: Niltaqgħu ħdejn il-Black Pearl, Ta’ Xbiex għall passiġġata sa tas-

Sliema fejn wara nieħdu xi ħaġa.                                                                                             

12 ta’ Lulju-7.00pm: Picnic Pembroke fejn l-Istitut tal-Edukazzjoni. Ġibu xi ħaga 

x'tieklu, x'tixorbu, siġġijiet, imwejjed, torches u xi jersey għall-frisk.                               

19 ta’ Lulju–5.30pm: Niltaqgħu fil-bajja tal-Għadira. Ngħumu u nieklu. Kulħadd iġib l-

ikel miegħu. Ġibu wkoll xi siġġu, mejda u lampi.                                                                  

26 ta’ Lulju– Kemmuna: Niltaqgħu fl-erbgħa u nofs ħdejn il-gabbana ċ-Ċirkewwa. 

Nitilqu lejn Kemmuna fil-ħamsa u niġu lura għall-ħabta tal-ħdax. Prezz € 22                                                      

Van: minn ħdejn l-Edukazzjoni jitlaq fit-tlieta u nofs. Prezz €5.                                

Booking John Trapani 99443481. 

2 ta’ Awwissu-7.00pm: Picnic ħdejn il-kappella ġewwa Dingli Cliffs. Ġibu xi ħaga 

x'tieklu, x'tixorbu, siġġijiet, imwejjed, torches u xi jersey għall-frisk.                                  

9 ta’ Awwissu- Gozo by night-Immorru mal-Vapur tal ħamsa nieqes kwart u niġu lura 

mal-vapur tal-ħdax u kwart. Sejrin inqattgħu ftit ħin ix-Xlendi u wara mmorru nieklu 

Għajnsielem: Menu: Starter: Duo of Pasta (Bolognese and Chicken) Main Course: Pork 

Tenderion or Grilled Chicken Breast or Beef Stew or Fish of the day. Dessert and water 

on table. Prezz: €20 (transport f’Għawdex inkluż)                                                             

Van €5 minn ħdejn l-Edukazzjoni jitlaq fl-erbga nieqes kwart:                                      

Booking Rita Attard 79385677.                                                                                                

16 ta’ Awwissu-7.45pm: BBQ : Niltaqgħu l-iskola Sekondarja Pembroke. Rigward xorb 

u salads kulħadd jaħseb għalih. Se jsarju numru ta’ Chefs irġiel famużi. In-nisa 

ghoqodu għidu kelma jew tnejn. Prezz €10.                                                                    

Booking Victor Galea 99899072                                                                                              

22 ta’ Awwissu–7.45pm: Illum niltaqgħu ħdejn l-Aquarium il-Qawra għall-mixja sal-

pjazza fejn nieħdu xi ħaġa.                                                                                                        

30 ta’ Awwissu– 20.00: Birthday Celebrations-Hotel San Antonio db Buġibba.                            

Buffett all inclusive– Prezz €25—Van minn ħdejn l-Edukazzjoni fis-sebgħa  €5.                                                                                      

Booking Maria Caruana 99890727 

Chairperson: Victor Galea– 99899072 Segretarja: Charlotte Camilleri 99899751 

Email: info@minusone.eu  or secretary@minusone.eu 

 Facebook: MinusOne Malta Widows’ Support Group (membri biss) 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Minn ideja …… ghalik!!                                                                       L-ewwel parti 

Riferenzi li kienu qegħdin isiru waqt laqgħa għall- membri tal-grupp “Ward u Żahar” li 

tiegħu kont membru, anzi membru fil-kumitat kienu ż-żerriegħa li welldet il-ħsieb li 

kellu jkun hemm qasma bejn ir-romol u s-separati. Li kien qiegħed jingħad għalkemm 

seta’ kien ta’ ġid għas-separati kien qiegħed iweġġa wisq lir-romol. Li jgħodd għal 

wieħed mhux bilfors jgħodd għall-ieħor, anzi jista’ jkun ta’ ħsara. Kienet din is-

sitwazzjoni li ġiegħlitni nersaq lejn iċ-Chairman tal-grupp imsemmi bl-ideja li ssir 

fergħa għar-romol fejn filwaqt li l-attivitajiet soċjali jibqgħu jsiru flimkien, it-taħditiet 

ikunu esklussivament għar-romol jew għas-separati skont kif ikun il-każ. 

Ġranet wara fi triqitna lejn tal-Għolja, lejliet il-Ġimgħa l-Kbira tas-sena 1997 kelli 

diskussjoni ma’ żewġ romol Joyce Wright u Carmen Muscat fejn għidtilhom bl-ideja 

tiegħi u t-tnejn dehru entużjasta għaliha. Bdejna naħdmu fuq din l-ideja. Morna fuq 

diversi stazzjonijiet tar-radju u tat-televiżjoni u ġejna wkoll intervistati minn għadd ta’ 

ġurnali. L-applikazzjonijiet bdew deħlin. 

Konna sorpriżi bir-rispons qawwi li kien hemm. Aktar minn 80 persuna kienu nteressati 

li jingħaqdu magħna. Dan kien ifisser li dik li suppost kellha tkun fergħa tal-grupp 

“Ward u Żahar” kienet se tkun akbar mill-grupp kollu. Għalhekk ma kienx għadu 

jagħmel sens li nibqgħu naħdmu fuq l-ideja li nsiru fergħa minn grupp ieħor u allura 

ħdimna biex inwelldu grupp ġdid li jkun esklussivament għar-romol żgħażagħ u ta’ nofs 

età. 

Kont qiegħed nisma' taħdita fuq programm televiżiv fuq stazzjon Ingliż dwar minn 

x’hiex kienu għaddejjin ir-romol fir-Renju Unit. Persuna li kienet qiegħda tieħu sehem 

f’dan il-programm saħqet li huma ma jistgħux jiġu trattati bħall-kumplament tas-

soċjetà għax huma “Minus One”. Minn hemm nibet l-isem tal-grupp. Rigward dan l-

isem tkellimt ma’ Joyce u Carmen u qablu li kien isem tajjeb għall-grupp. Ta’ min jgħid 

hawnhekk, li minħabba li dan l-isem seta’ jagħti impressjoni ta’ negattivita’ semmejna 

n-newsletter “H.E.A.R.T.S” bit-tifsira: Healing, Empowering and Remembering 

Treasured Soulmates. Ġie mfassal l-istatut u bdew isiru l-arranġamenti sabiex issir l-

ewwel laqgħa. Ironikament, l-ewwel laqgħa saret fil-Kannirja tal-knisja ta’ San Publiju il

-Furjana nhar it-28 ta’ Ġunju 1997 id-data li nqisu bħala t-twelid propju tal-grupp 

“Minus One”. 

Jikteb Albert Zammit il–Fundatur  

 Waħda kollha Ingliżati daħlet tixtri għand Toni                                             

Qaltlu “Do you have Ground Almonds?”                                                   

“Intrita?” staqsiha Toni                                                                                               

Qaltlu “Le, I’m Josette, Jossie for my ħbieb” 

Marianne u Chris kien fil-karozza, taħt id-dawl tal-qamar, sema kollu 

stilel, frisk, l-għasafar ipespsu fuq is–siġar fil-qrib.                                    

Chris qaltlu “Biex nizzewġek trid tieqaf tara l-football, tieqaf tixrob u 

tpejjep, tieqaf toħroġ ma’ sħabek u tieqaf tmur il-każin”                

Kompliet “X’nistgħu nneħħu aktar qalbi”                                                  

“Kull ħsieb li niżżewġu” weġibha Chris 

Ċetta kienet magħrufa li kapaċi tbassar it-temp, tant kienet tkun 

preċiża li ħasbuha saħħara. Għand tal-merċa n-nisa kienu jistaqsuha fuq 

it-temp qabel jagħmlu l-ħasla. F’daqqa waħda Ċetta waqfet tbassar it-

temp. Waħda li kienet dejjem toqgħod fuq kliemha ltaqgħet magħha.    

"Ċett, għada se jkun tajjeb biex nagħmel il-ħasla?”, int minn dejjem 

kont tbassar it-temp preċiż"                                                                                                 

"Aħjar ma nwieġbek xejn ta" qaltilha Ċetta                                                                 

"Għaliex?" staqsitha  maħsuda l-mara                                                      

"Għax inkisirli r-radju u r-rapport tat-temp m’għadnix nisimgħu" 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Minus One u plus sixty… 

(X’jagħmilna grupp ta’ fejda?) 

“Kemm hi ħaġa sabiha li l-aħwa jgħammru flimkien” jgħid il-Ktieb tal-Għerf. 

 

Għall-membri l-laqgħa tal-Ġimgħa tfisser ħafna.  Fi tmiem ġimgħa ħidma u taħbit jasal 
il-waqt biex niltaqgħu u npoġġu bilqegħda flimkien.  Daqqa laqgħa u daqqa ħarġa, jew 
xi kafe bil-kwiet.  Kollox jgħin biex nerġgħu insibu l-bilanċ f’qalbna li jagħtina s-saħħa 
nkomplu l-ħidma ta’ kuljum. 

Mhux kulħadd jiġi fil-grupp għall-istess raġuni.  Hemm min jiġi għax fil-grupp tgħid 
kelma, titgħallem xi ħaġa, tiltaqa’ mal-ħbieb, issib mument mas-sieħeb jew sieħba.  
B’dan kollu nġarrbu l-faraġ waqt li nkomplu nikkumbattu l-ħajja.  Ukoll jekk mhux 
dejjem naqblu bejnietna, imma grupp li jservi għal dawn l-għanijiet kollha huwa teżor 
ta’ min jibża’ għalih tassew!  U ta’ dan ħajr lil kulħadd. 

Dan iwassalna  biex minn żmien għall-ieħor nagħrblu s-siewi ta’ grupp bħal tagħna.   

Grupp tajjeb ma jitkejjilx biss minn kemm jorganiżża attivitajiet, ħruġ u divertiment.  
Dawn ħwejjeg tajba u ħafna drabi jħajru lill-membri jattendu laqgħa wara l-oħra.  L-
anqas nistgħu inkejjlu grupp tajjeb mill-ammont ta’ nies li jattendu wkoll jekk dan 
jagħti saħħa lill-grupp. 

Grupp tajjeb jitkejjel mill-mod kif il-membri kollha jaħsbu f’xulxin, jsibu lqugħ u 
jwieżnu lil xulxin f’dak kollu li jkunu għaddejjin minnu.  Waqt li kull membru jagħti l-
kontribut biex il-grupp ikun aħjar, il-grupp irid jagħti għajnuna lil kull waħda u wieħed 
ħalli jesprimi dak li jaħseb u jħoss.  Grupp tajjeb jitkejjel minn kemm naħsbu f’xulxin 
mingħajr ma nerfgħu salib xulxin! 

 

Biex dan iseħħ kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu.  Il-kumitat jisma’ l-membri u joħloq 
l-okkażjonijiet biex niltaqgħu u nitkellmu.  Il-membri jattendu u jiddiskutu mal-kumitat 
u jagħtu każ ta’ xulxin.  Kull messaġġ li jwassal l-aħbarijiet tajbin jew iebsa bejn il-
membri jkompli jibni l-ħidma flimkien.  Hekk il-ħbiberiji jikbru u l-għajnuna lil xulxin 
tasal. 

 

Grazzi lil kulhadd tal-hidma.  Grazzi lil kulhadd tal-ħsieb għal xulxin.  Dan kollu 
jagħmilna grupp ta’ fejda għal xulxin.  Dak hu l-kejl tal-grupp tajjeb.  

Jikteb Fr. Saviour L-Għan ta’ din il-laqgħa kien li jiġi inawgurat il-grupp u  jiġi maħtur kumitat proviżorju li 

minnufih kellu jibda jħejji l-attivitajiet. Madanakollu, kien għad fadal ħafna problemi 

x’jingħelbu, fosthom il-post fejn kellna nibdew niltaqgħu. Fil-fatt l-ewwel attivitajiet li 

saru matul is-sajf tal-1997 kellhom isiru f’postijiet pubbliċi. Kien fuq intervent ta’ dak li 

llum huwa d-Direttur tad-Dwana, li kien irranġalna biex nibdew nużaw il-Foyer tad-

Dipartiment tal-Edukazzjoni li dak iż-żmien kien immexxi mill-Onorevoli Ministru 

Evarist Bartolo. Kien appuntu hemmhekk li saret l-ewwel laqgħa uffiċjali tal-grupp 

nhar l-ewwel ġranet ta’ Ottubru 1997. 

Illum bi kburija nista’ ngħid li minn dak iż-żmien dan il-grupp għen mijiet ta’ romol 

jerġgħu jsibu saqajhom wara li sabu ruħhom f’sitwazzjoni fejn kellhom jgħaqqdu d-

dmir ta’missier u omm fl-istess ħin. Il-grupp għadda minn ħafna, imma din inkompluha 

darb’oħra. 

 

X’Għandom komuni dawn in-nies famużi? 

Pierce Brosnan 

Oscar Wilde 

Theodore Roosevelt 

Henry Fonda 

Elizabeth Taylor  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ħbieb, 

Is-Sajf magħna u s-sħana bdiet tagħmel tagħha ukoll. Dawk li ddejjaqhom ix-xitwa 

issa jkunu fis-sebgħa sema. Kif tafu fix-xhur ta’ Lulju u Awwissu ma niltaqgħux ġewwa 

Project House iżda norganizzaw attivitajiet barra. In-newsletter ta’ din id-darba hija 

doppja u fiha hemm id-dettalji u ħinijiet għal kull attivita li se jkollna f’Lulju u 

Awwissu. 

L-appuntament ta’ kull nhar ta’ ġimgħa se nżommuh tul dawn ix-xhur ukoll. Dan għax 

nafu li kollha kemm aħna nkunu qed nistennew tmiem il-ġimgħa jasal sabiex 

niltaqgħu u ngħaddu ftit ħin flimkien.  

 Il-Kumitat ħaseb li anke f’dawn ix-xhur nibqgħu għaddejjin. Sejrin nżommu l-

appuntament ta’ kull sena u mmorru 

Kemmuna u se nerġgħu norganizzaw il–Gozo 

by night.  

Se jkollna wkoll żewġ Picnics, wieħed 

ġewwa Pembroke u l- ieħor ġewwa Ħad- 

Dingli. Fl-aħħar ta’ Awwissu se jkollna l-

Birthday Celebrations fejn niċċelebraw lil dawk li 

jkunu għalqu l-birthday fix-xahar ta’ Lulju jew 

Awwissu.  

Rigward bookings, u aktar dettalji segwu 

dejjem il–paġna Facebook tal–grupp tagħna.  

Ikunu bosta dawk il-membri li fix-xhur tas-sajf imorru vakanża barra minn Malta sew 

mal-familja u sew mal-ħbieb. Nawguralkom il-Vakanza t-tajba.  

F’Ottubru kollox għan-normal u nerġgħu nibdew niltaqgħu il–Furjana għall-aħħar 

tlett xhur tas– sena. 

Minn qalbna nixtiequ lilkom u lill-familji tagħkom is–sajf it-tajjeb. Tinsewx tindilku.... 

                                                                                                                         Il-Kumitat. 

Tista 

Tista’ tibki għax telqulna 

Tista’ titbissem għax għixulna 

Tista’ tagħlaq għajnejk u tridhom lura 

Jew tiftaħom u tara hawnhekk x’ħallew 

 

Qalbek tħossha vojta għax mhux ħdejk 

Jew mimlija bl-imħabba li magħhom għaddejt 

Tista’ tħares lura u mhux il quddiem 

Tista’ minħabba l-ħajja li magħhom għext 

Għada tkun ferħana għal li ġej 

 

Tista’ tiftakar biss li darba għixtu flimkien 

Jew tul ħajtek tħoss memorji sbieħ 

U bħal ma żgur iridu l-għeżież tagħna 

Nitbissmu u qalbna nagħtu għal futur 

Maqluba għall Malti minn Maria Caruana 

 

Taħlux l-enerġija fuq il-mewt imma wżawha fuq il-ħajja 

Ftit kurżita fuq il-membri: 

Nisa: 49 membru 

Irġiel: 39 membru 

Età medja: 60 sena 

Età medja tan-nisa: 59 sena 

Età medja tal-irġiel: 61 sena 


