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It-2 ta’ Settembru-Picnic Dingli– Fit-19.45-Ġibu l-ikel u x-xorb, lampa, siġġu u mejda.
Id-9 ta’ Settembru-19.30-Niltaqgħu ħdejn il-Monument tal-Ħelsien il-Birgu għal mixja
Is-16 ta’ Settembru-End of Summer Party-20.00 - The University Residence Lija
(faċċata tal-Primarja Lija).
Prezz €15 li jinkludi 3 tipi ta’ għaġin u soft drink jew birra. Se jkollna wkoll DJ.
Booking permezz ta’ Revolut għand Therese 99830025.
It-23 ta’ Settembru—Picnic Pembroke—Fit-19.45-Ġibu l-ikel u x-xorb, lampa, siġġu u
mejda.

It-30 ta’ Settembru. Perystyle Rabat-20.00
Menu. Starters-Shrimp cocktail, mushroom in garlic,tortellini carbonara, ravioli
(ġbejniet) or fish soup.
Main course– Rib eye steak, chicken brest, fresh salmon fillet, dott steak fish or
rabbit. Kollox bis-salad u chips.
Deserta u drink.
Prezz €26. Booking permezz ta’ Revolut għand Maureen Tarpey fuq 79895387
———
Importanti. Mal-booking dejjem niżżlu l-isem u l-kunjom, l-attività u jekk
għandkomx xi intolleranza għal xi ikel.

Dati importanti
Is-27 ta’ Novembru - Irtir l-Imdina. Id-9 ta’ Diċembru se mmorru nferrħu l-anzjani
bi’għanjiet tal-Milied u nagħtuhom rigal żgħir. Is-Sibt 17 ta’Diċembru. Il-party
tradizzjonali tal-Milied.

Sieħbi, kieku jkolli nistaqsik, int x’tip ta’ membru int? X’tistenna mill-grupp tagħna? Xi
jfisser għalik is-sapport? Importanti għalik is-sapport? X’lest li tagħmel biex tgħin li
romol oħra? Meta jkollna xi okkażjoni, titħallat ma’ romol oħra jew toqgħod biss fiċċirku tiegħek? Il-grupp kien stage biss sakemm irkuprajt minn żmien in-niket? Il-grupp
kien tajjeb biss sakemm iltqajt ma’ persuna oħra? Qabel kont issib ħin għal grupp u issa
le? Kien ta’ għajnuna l-grupp? Nixtieq nitkellem ma’ kull wieħed u waħda minnkom u
nistaqsikom dawn id-domani. Naħseb li r-risposti jkunu differenti. Forsi għax aħna lkoll
differenti fejn mhux kulħadd jara l-grupp mill-istess lenti.
Ħa nispjega aħjar. Mhux kulħadd jiġi fil-grupp għall-istess skop. Ġieli jċempel jew jikteb
xi armel u jistaqsini, jekk romol nisa jkunx hemm għax jiddejjaq waħdu anke mingħajr
ħbieb. Ġieli jkun hawn nies oħra li ma jkunux romol imma kif ngħidu bil-Malti, ikunu
qed jistadu. Min irid jistad imur il-baħar u mhux jiġi fil-grupp tagħna. Hawn ukoll nies li
mhux membri li jippruvaw jidħlu fil-paġna ta’ Fb tagħna. Qatt ma fhimt ir-raġuni għal
dan. Hawn min jiġi fil-grupp imnikket u wara ċertu żmien ikun qiegħed fit-triq it-tajba
tal-irkupru. Jgħidlek, jiena sibt l-għajnuna, issa jmiss lili li ngħin. Nistqarr magħkom li
kliem hekk lili jemozzjonani. Xi ġmiel meta l-bniedem japprezza dak li jkun sar miegħu.
Is-sapport fl-aqwa tiegħu.
Issib min jiġi fil-ġrupp, jiltaqa’ ma’ persuna oħra u xorta flimkien jiddeċiedu li jibqgħu
jiġu l-grupp tagħna. Jibqgħu jiġu biex jgħinu u jkunu ta’ eżempju ħaj għal ħaddieħor.
Hawn ukoll min jiġi fil-grupp sakemm ikun waħdu. Kif ikollu sieħeb jew sieħba anke
minn barra l-grupp, jgħid ċaw ċaw lill-grupp. Addio kull sens ta’ sapport. Hawn min jiġi
fil-grupp sempliċiment biex ikollu fejn imur nhar ta’ Ġimgħa. Hawn min qiegħed f’bosta
gruppi oħra u jagħżel fejn imur nhar ta’ Ġimgħa. Hawn min jinqeda bil-kelma sapport
sakemm ikun fil-bżonn ta’ xi ħaġa. Kif nakkwistaw dik il-ħaġa, ninsew is-sapport. Hawn
min, l-unika ħbieb li għandu huma membri oħra fil-grupp. Jiena ma jien se niġġudika lil
ħadd u ma jien se nindaħal lil ħadd. Wara kollox min jien biex niġġudika jew nindaħal.
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Jiena l-ewwel wieħed, iltqajt mas-sieħba li għandi llum fil-grupp tagħna. Ħaġa li ma
niddejjaq xejn ngħidha. Lanqas niddejjaq jekk ikun hemm min jiddeċiedi li jidħol għal
relazzjoni oħra jagħmel hekk. L-importanti li ma ndejqu lil ħadd għax mhux kulħadd
iddeċieda li jimxi l-istess triq. Ġieli wkoll jinbet xi ħuttab fil-grupp. Jiena l-ewwel darba
li ġejt il-grupp, ġejt għax ħassejtni waħdi, mingħajr ħbieb. U din kienet sensazzjoni
terribbli. Sensazzjoni tal-biża’. Ġejt mingħajr ma qgħadt nagħmel pjanijiet. Lanqas biss
kont sewwa biex niddeċiedi x’ser niekol aħseb u ara biex nagħmel xi pjan jew
strateġija. L-aħħar ħaġa li kelli f’moħħi u l-aħħar ħaġa li stennejt kienet li se niltaqa’
ma’ persuna oħra. Ħa nkun onest. Kien aktar moħħi biex jgħaddi l-ħin u mmur norqod
ħalli ma nisma’ u ma nara xejn.
Ma kellix moħħ nisa, imma l-ħajja hija misteru u qatt ma tista’ tgħid x’se jkun hemm
merfugħ għalik. Aktar kelli f’moħħi li nsib numru ta’ nies li jifhmu minn xiex kont
għaddej jew li jiftħuli għajnejja fuq dak li kont sejjer inġarrab. U ġara kollox. Fil-grupp
sibt kollox. Sibt ħbieb ta’ vera u ltqajt ma’ persuna li llum hija ferm importanti f’ħajti.
Illum ngħid li rċevejt ħafna u qed nipprova nagħti ftit lura. Jiena konvint li meta tgħin
lil ħaddieħor, tkun qed tgħin lilek innifsek. Tagħti ftit imma tirċieva ħafna.
Għalfejn qed nikteb dan kollu? Għax onestament nixtieq li nerġa nara lil kulħadd
kuntent u li reġa sab saqajh u li qed jgħix mill-ġdid. Mhux importanti liema triq
naqbdu. L-importanti huwa li nimxu ’l quddiem. Kulħadd bid-direzzjoni li jixtieq u
kulħadd bil-pass tiegħu. Irridu nitbiegħdu lil hinn mit-tentazzjoni li nsiru nies medjokri
jew li naċċettaw ħajja medjokri. Aħna m’aħniex medjokri. Ħajjitna mhix medjokri.
Jekk indaħħlu f’moħħna li issa li ormolna m’għadnix tajba biex ngħixu jew li issa
m’aħna tajba għal xejn inkunu qbadna triq perikoluża ħafna. Daħħluha f’moħħkom
darba għal dejjem li aħna r-rolmol m’aħna nferjuri għal ħadd. Aħna mportanti ħafna u
aħna kapaċi ngħixu daqs ħaddieħor. Għandna d-dritt u d-dover li ngħixu ħajja li
tissodisfana. Ħajja kompluta.
Intemm dan l-artiklu qsajjar billi nsellem lil dawk il-membri li ilhom snin twal jattendu
l-laqgħat tal-grupp tagħna. Il-ġid li għamiltu bil-preżenza tagħkom huwa kbir. Lili, bilħbiberija u bit-tbissima tagħkom, tajtuni għajnuna kbira. Nixtieq insellem lill-membri lġodda. J’Alla fil-grupp issibu dik it-tibna ma’ xiex taqbdu meta tħossukom wisq
imtaqqla biex tgħumu f’dan il-baħar qawwi.
Kuraġġ ħbieb.
Victor

Għeżież membri. Nixtieq ngħidilkom grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom għallattivitajiet li kellna f’għeluq il-25 sena tal-grupp. Kellna l-quddiesa Raħal Ġdid. Min jaf
jekk din il-quddiesa nibdewx nagħmluha kull sena u li ssir xi ħaġa nazzjonali. Kellna lGala Night, naħseb li taqblu miegħi jekk nikteb li kienet okkażjoni speċjali. Kellna
magħna numru ta’membri li kienu jattendu l-grupp anke fil-bidu tiegħu. Morna wkoll l
-Italja. Imxejna ħafna, kilna ħafna ġelati, imma ħadna ħafna pjaċir. Diġa tlabtuna
mawra oħra għas-sena d-dieħla. Naraw x’nistgħu nagħmlu! Issa li għaddew b’wiċċ ilġid iċ-ċelebrazzjonijiet tal–25 sena mit-twaqqif tal-grupp tagħna, aħna bħala kumitat
nistgħu nistrieħu ftit. Imma aħjar le għax għandna x’nagħmlu!
Irridu nibdew naħsbu x’ser nagħmlu minn Ottubru sa Diċembru li ġejjin. Il-prezz talikliet għola mhux ħażin. Imma ikla f’xahar hija importanti li nagħmluha. Minn Jannar li
ġej nerġgħu nibdew nagħmlu l-ikla tal-Birthday bħalma konna nagħmlu qabel il-Covid.
Irridu nibdew naħsbu fil-laqgħa ġenerali straordinarja li se norganizzaw sabiex insolvu
l-problema tal-età li qed niffaċjaw il-ħin kollu. Nitkellem ma’ ħafna minnkom u naf kif
taħsbuha, taħsbuha bħali. Min għandu xi proposta jista’ jkellimni. Għandi f’moħħi li
din issir f’Novembru. Imma kollox bil-mod u bil-ħsieb. Irridu wkoll naraw meta se
nibdew niġbru l-miżata tas-sena d-dieħla. Irridu naraw jekk il-miżata Annwali ta’ €15
għadhiex tirrifletti ż-żminijiet tal-lum. Irridu nibdew naraw kif se nwaqqfu s-sotto
kumitati. Dan kollu jsir wara li jkunu l-membri li jivvutaw.
Il-grupp tagħna, matul iż-żminijiet, għamel isem tajjeb għalih u kollha kemm aħna
rridu naħdmu sabiex dan l-isem tajjeb inżommuh. Ftakru li dak li ddum is-snin biex
tikseb tista’ titilfu f’sekonda.

F’Novembru se jkollna l-irtir tradiżżjonali li din is-sena se jsir fil-kunvent tal-Klawsura
tal-Imdina. Se jkollna l-okkażżjoni li nduru u naraw il-kunvent u se tkellimna wkoll ilMadre Badessa fuq il-ħajja movimentata li kellha. Titilfuħx. Se jkolla l-party
tradizzjonali tal-Milied. Wara l-kummenti pożittivi li kellna fuq il-Gala Night, se
nippruvaw li l-party tal-Milied isir fl-istess post.
Dawn li semmejt huma kollha okkażjonijiet sbieħ. Imma ejjew għeżież membri ma
ninsewx is-sapport. Irridu naraw kif se nibdew nilqgħu membri ġodda. Ma nixtieqx li lmembri l-ġodda jiġu l-ewwel darba għal xi attività imma nixtieq li nsiru nafu ’l xulxin fllaqgħa li ssir qabel. Jekk nitbiegħdu ’l bogħod mis-sapport allura l-grupp tagħna jsir
grupp soċjali tal-ikliet biss. Kollox huwa importanti. Is-sapport l-aktar.
Victor

