Attivitajiet Novembru 2019
1 ta’ Novembru: 8.00pm, Project House– High Tea with Tombola.
8 ta’ Novembru: 8.00pm, Project House– Taħdita bejn il-membri.
15 ta’ Novembru: 8.00pm, Project House- Illum ser ikollna taħdita fuq id-Dementia.
Il-Ħadd 17 ta’ Novembru: 9.00 am- Irtir Mount Saint Joseph– Taħdita u quddiesa
minn Fr Saviour. Wara l-ikel (spaghetti, tiġieġ jew laħam u diżerta) se jkollna taħdita
minn Bernardette Briffa, Social Worker li ġentilment qiegħda tgħin lill-grupp tagħna.
Prezz €23- Booking John Trapani 99443481
22 ta’ Novembru: 7.45pm, Project House– Charlston Grima ser ikellimna fuq il-lingwa
Maltija.
29 ta’ Novembru: 8.00pm, Birthday Celebrations– Don Berto– Birgu Waterfront
Menu– Starters- Spaghetti al pomodoro e basilico or Focaccia.
Main Course– Grilled Boneless Chicken Thighs or Local Sea Bream or Local Pork.
Dessert– Birthday Cake. Free small bottle of Water.
Prezz €20. Booking Maria Caruana 9989072
Il-laqgħa tal-ewwel ta’ Novembru se ssir xorta waħda minkejja li se jkun hemm numru
ta’ membri għal vaganza ġewwa Ċipru. Min jixtieq jista’ jieħu xi ħaġa tal-ikel ħafifa.
Il-Party tal-Milied se jsir fit-tlettax ta’ Diċembru ġewwa ‘The Oscar Wilde Suite’ AX
Palazzo Capua, Sliema. Prezz €25. Għal din is-sena wkoll se jkollna l-ikla ta’ New
Years Eve li sejra ssir ġewwa l-Alexandra Hotel. Prezz- €65 mingħajr parking.
Hawn ħafna teoriji fuq kif wieħed għandu jipprova jsolvi problema personali, dawn it-teorija filbidu kollha jiffukaw fuq li wieħed jagħmel ċert li fil-verità għandu problema u hawn jibdew ħerġin
bosta toroq differenti ta’ kif għandu jipprova jsolvi din il-problema. Dawn il-ħames passi jgħinuk
tifhem aħjar.
1.Staqsi lilek innifsek hekk hux vera hemm problema
2.Jekk iva, Aċċettha,
3.Tiddejjaqx, fittex l-għajnuna
4,Kisser il-problema f’biċċiet żgħar
5,Ħu l-oppurtunita li titgħallem minn din il-problema
Chairperson: Victor Galea– 99899072

Secretary: Charlotte Camilleri 99899751
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Hbieb, Grazzi għal dawn l-erbgħa kelmiet li naqsam magħkom kull xahar f’dan il-fuljett
reġgħet nibdet fija l-ħajra li nikteb xi ħaġa, avolja m’inhiex kittieb. Li nikteb ma niktbux
biex ngħallem għax m’inhiex għalliem imma nieħu gost naqsam magħkom ħsibijieti fuq
dak li nħobb u dak li jdejjaqni speċjalment fuq din il-ħajja mposta fuqna r-romol. Waqt li
nkun qiegħed inħarbex xi erbgħa versi nimmaġina li nkun qiegħed nitkellem ma’ kull
wieħed u waħda minnkom waqt li nieħdu xi naqra kafè u xi biċċa pudina. Kos hux, fiddinja moderna tal-llum il-keyboard ħadet post il-pinna.
Dan ix-xahar il-mara tagħlaq erbgħa snin li telqet u erbgħa snin ilni niltaqa’ ma’ nies li
minn żmien għal żmien jagħtuni l-għomor jew li jfakkruni kemm kienet mara sewwa. Bla
dubju li jgħidu hekk b’intenzjoni tajba imma ma jirrealizzawx li jkunu qegħdin jitfgħuk filpassat li tant ikun ħoloqlok niket. Jekk ma ssibx ukoll min jistgħaġeb bid-direzzjoni li
tkun tajt lil ħajtek. Domanda popolari li jsaqsuk hija “kemm ilha issa?”. Insomma ladarba
tormol, in-nies se jibqgħu ifakkruk li int ormolt. Jien illum drajt b’din is-sitwazzjoni u ma
niddejjaq xejn għax wara kollox jien naf li jien armel u m’hemmx għalfejn ifakkarni ħadd.
Jien ċert li din is-sitwazzjoni tgħaddu minnha intom ukoll. Però hawn min dawn laffarijiet jaffetwawh u jnikktuh, l-aktar dawk il-membri li għadhom friski f’din il-ġrajja li
tibdillek ħajtek. Dan hu proċess li rridu ngħaddu minnu lkoll kemm aħna. Miskin hu min
joqgħod jagħti kas x’jgħidu n-nies. Il-paroli ma jqumx flus, b’hekk kulħadd ipaċpaċ.
Inħoss li hawn nuqqas ta’ tagħrif u għajnuna fejn jidħlu r-romol u hawn fejn irridu
naħdmu aktar bħala grupp. Li tkun armel mhux xi marda, tieħu l-kura u tfieq. Li tkun
armel hija bidla f’ħajtek li trid taċċettaha u taħdem fuqha kuljum. Naf li hija diffiċli imma
naf u konvint li aħna għawwiema tajba l-aktar meta l-mewġ kontra jkun qalil.
Però, l-ħajja tagħna mhux niket biss tafux, aħna r-romol għandna dritt daqs ħaddieħor li
nitbissmu u nagħmlu dawk l-affarijiet li nħobbu u li jagħtuna sodisfazzjon. Għandna dritt
inkunu ferħana. XI kultant inħoss li n-nies minnha jistennew li nkunu mdejjqa u li nibku lħin kollu.
Ikompli f’ paġna 2

Jiktbu l–membri

Dati fl-Istorja

F’Awwissu li-għadda għalaqt erbatax-il sena armla. Kienet sajjetta fil-bnazzi għax ir-raġel
miet b’diżgrazzja fejn ħajtek tinqaleb ta’ taħt fuq. L-ewwel tlett snin kienu iebsa ħafna u
mnalla sibt ħafna għajnuna mill-ġenituri u minn ħuti biex stajt inlaħħaq ma’ kollox. Dak
kollu li qabel kien isir bejn tnejn kien waqa’ kollu fuq spalti.

11 ta’Settembru 2001– Sar l-attakk terroristiku fuq it-Twin Towers

Xahrejn wara l-mewt ta’ żewġi t-tifla kellha l-Griżma, tistgħu taħsbu u timmaġinaw
x’ħeġġa kelli fuqi fejn trid iżżomm kollox ġo fik. Ngħid għalija meta tlift lir-raġel tlift laqwa ħabib ukoll. Meta tiġi f’ sitwazzjoni fejn trid tirranġa u ssolvi kollox waħdek
tħossok mitlufa u ma tafx minn fejn taqbad tibda.

26 ta’ Awwissu 1920– Vot għan-nisa fl-Amerika

Madwar tlett snin wara kont iltqajt ma’ persuna fejn sirna ħbieb u li kienet semmitli lgrupp tar-romol Minus One u ħajritni u għamlitli kuraġġ biex nibda’ nattendi. Iddeċidejt
li nibda’ nattendi f’dan il-grupp u issa daqt nagħlaq ħdax-il sena li ili mmur. Kien pass
importanti ħafna għax tiltaqa’ ma’ persuni li bħalek ikunu għaddew mill-istess
esperjenza u li bħalek ikunu sofrew is-solitudni. Grupp fejn issib l-għajnuna u s-sapport
biex tagħmel progress f’ħajtek. Tħossok libera li tesprimi l-uġigħ tiegħek għax anke jekk
issib ħafna għajnuna mingħand tal-familja fil-verità dawn ma jifhmux minn x’hiex tkun
għaddejja bħal ma jifhmek minn ikun ġarrab bħalek.
Iż-żmien jgħaddi u minkejja li l-ferita ma tagħlaq qatt u l-persuni għeżież tagħna li
nkunu tlifna jibqgħu dejjem fi ħsibijietna, il-ħajja trid tgħixha u tipprova tgawdiha. Illum
il-ġurnata jien qiegħda ngħix kapitlu ġdid f’ħajti ma’ persuna li ltqajt miegħu fil-grupp
stess.

7 ta’ Diċembru 1941– Sar l-attakk fuq Pearl Harbour ġewwa l-Hawai
Diċembru 1903– L-aħwa Wright ħolqu l-ewwel ajruplan

14 ta’April 1865– Jiġi assassinat Abraham Lincoln
6 ta’ Ġunju 1944– D Day
Riċetti minn Mary Micallef
Kejk bil-frott niexef mingħajr zokkor, butir jew żejt.
Għandek bżonn: 300g frott niexef imxarrab għal lejl sħiħ ġo 250ml te jaħraq
magħmul minn żewġ tea bags. Filgħodu żid qoxra ta’ larinġa maħkuka, kuċċarina
Vanilla, Bajda mħabbta, 100g intrita u 240g dqiq self-raising.
Metodu: Ħallat kollox f’daqqa u poġġi ġo loaf tin midluka jew miksija baking paper.
Aħmi ġo forn 170 għal madwar 35-40 minuta.

Marvic Zammit
Kejk tat-Tuffieħ Sustanzjuż
Jiddispjaċini ferm għal min jaħseb hekk għax lili mhux se jarawni mdejjaq u nibki l-ħin
kollu. Jien l-hena tiegħi meta nkunu flimkien u nibdew niċċajtaw ma’ xulxin, nidħku u
nagħmlu xi ftit storbju wkoll (basta mhux waqt il-laqgħa). Għalhekk ħbieb ejja ma
noqogħdux ninħlew fuq il-passat li hu miktub u li ma nistgħux inħassruh imma għandna
niffukaw fuq l-affarijiet li jagħmluna ferħana u tinsewx taħlux l-enerġija fuq il-mewt
imma wżawha fuq il-ħajja.
Dejjem tagħkom
Victor

Għandek bżonn: 100g dqid self raising, 100g oats midħun (ġibu bħal dqiq) 2 tuffieħ
kbar imqatta' rqaq, mgħarfa kokodina, 2 mgħaref żbib, 2 mgħaref coconuts, 2
mgħaref lewż imfarrak, 2 bajdiet, kuċċarina cinnamon, kuċċarina mixed spice,
mgħarfa għasel u 2 yougurt tat-tuffieħ light.
Metodu: Ħallat kollox flimkien b’imgħarfa, fl-aħħar żid il-yogurt ftit ftit skont kemm
ikollok bżonn. Poġġi kollox ġo landa tal-kejk u aħmi gol-forn b’temperatura ta’ 180
grad għal madwar 45 minuta. Ġewwa għandu jibqa’ ftit moist.

