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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V9

Vecka 9
2020 februari 25- mars 03
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU
Skolgatan 18
753 16 UPPSALA
Telefon: 018 - 69 45 80
http://www.siuppsala.se/radio

ladda ner sändningsmaterial
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/

GILLA→

http://www.facebook.com/Radio.RIU.Uppsala Ni kan boka om på

nytt på de gröna tomma celler eller ni kan ringa eller skicka mail varann och byta tider.

Skicka mail till radio.riu@siuppsala.se om ny tid.

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

Sändningsmaterial skickas
Dari
13:00-15:00
Sorani
15:00 -17:00
Amharinja
17:00-18:00

Sändningsmaterial skickas

Sändningsmaterial skickas

Afariska
16:00-17:00
------------Svenska
17:00-17:30
Jämna veckor Signe
Udda veckor Martin

Sändningsmaerial skickas
Sändningsmaerial skickas

Sändningsmaerial
skickas
Sändningsmaerial
skickas

Persiska
18:00-20:00

Spanska
18:00-19:00

Tigrinja
Jämna veckor
(Rezene)
15:00-16:00
*********
Udda veckor
(Nebiat)
14:00-16:00

V9

2

SIU NYHETER
24 feb. Informations möte med Röda korset angående datakurs
24 feb. Internationella kvinnokaffe
25 feb. Datakurs för äldre i Gottsunda
25 feb. Engelska kurs för nybörjare
26 feb. Information möte med Länsstyrelse
26 feb. Datakurs för nybörjare
26 feb. Möte i Gottsunda om Afrikanska afton
27 feb. Möte med Migrationsverket om datakurs för asylsökande
27 feb. Öva svenska med Eva, Uppsala vision 2030
28 feb. möte med SIUs valberedning
28 feb datakurs för asylsökande
29 feb. datakurs för nybörjare

LOKALA NYHETER
Anlagd brand i Gottsunda kyrka
Strax före midnatt upptäckte patrullerande polis att fasaden på Gottsunda kyrka, Uppsala, stod
i brand. Elden hade spridit sig flera meter upp på fasaden
Efter ett tag lyckades räddningstjänsten få branden under kontroll.
Polis bedömer att branden var anlagd.
En anmälan om grov skadegörelse är upprättad och polisen har i samband med insatsen säkrat
en del beslag samt kontrollerat en del människor i närområdet. I nuläget finns ingen
misstänkt.
Branden hade kunnat orsakat mycket omfattande skador om inte polispatrull upptäckt den i ett
så tidigt skede, skriver polisen på sin hemsida.
Källa: Aftonbladet

De kreativa, talangfulla och fullständigt enastående Åsa Jinder och Kingen kör “Från Fröding till Uggla” i Uppsala Missionskyrka, måndag 2
mars, kl 19:00!
"Från Fröding till Uggla" är en föreställning där två genuina musiker, Åsa Jinder & Kingen,
möts för första gången i en konsert med en för båda ny repertoar.
Åsa har främst gjort sig
känd genom sina egna kompositioner, Kingen genom både Blues och Rock'n'Roll.
Det gemensamma för dessa eminenta musiker är grunden i starka traditioner.
Konserten kommer att bjuda både folkmusik, jazz, blues och rock'n'roll. Med hjälp av
nyckelharpa, piano och sång, samt båda deras fantastiska berättarbegåvning och
publikkontakt, formar de en alldeles unik konsert.
Publiken kommer att känna igen de älskade sångerna och melodierna, och få bekanta sig med
både musikaliska tolkningar och berättelser som de aldrig hört förr.
Uppsala internationella LITTERATURFESTIVAL 2020
LITTERATUR OCH MUSIK
12–14 MARS
Plats: UPPSALA KONSERT & KONGRESS--- UPPSALA KONSTMUSEUM- UPPSALA
STADSTEATER
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Färre romer i Uppsala – men sämre förutsättningar
Antalet romer som kommer till Uppsala har minskat kraftigt de senaste åren.
För de som är kvar har situationen blivit allt tuffare.
– Den debatt som fördes i media har skapat ett hårdare klimat ute på gatan för de som tigger,
säger Micael Grenholm, grundare av Stefanushjälpen.
Det exakta antalet romer som finns i och omkring Uppsala är oklart. Men enligt Jonathan
Lindfeldt, talesperson för Stefanushjälpen, har antalet minskat kraftigt sedan 2015.
Källa: Aftonbladet
………………………………………………………………………………………………..

Man försökte bita polis i handen – döms
En man döms för att ha försökt bita en polis vid ett ingripande i Tierp i somras.
Vid rättegången förklarade mannen att han hade svaga minnesbilder av händelsen eftersom
han pepparsprejats. Tingsrätten anser att polisens berättelse är trovärdig och att hon riskerat
att bli biten i handen om hon inte dragit undan den. Mannen fälls även för att ha slagit sönder
en dörr i ett bostadshus och andra brott. Straffet blir fängelse i två månader.
Källa: UNT

…………………………………………………………………………………………………

RIKSNYHETER
Slöseri”
Postnord skickade ut en faktura på 50 öre till en nybliven 75-åring i Kristianstad.
Till sin 75-årsdag fick en kvinna i Kristianstad massor av brev och vykort.
Men ett brev var frankerat 50 öre för lite - och nu har Postnord skickat fakturan.
Källa: Expressen
……………………………………………………………………………………………….

Gui Minhai döms till tio års fängelse
Den svenske förläggaren Gui Minhai döms till tio års fängelse av domstolen i kinesiska
Ningbo. Gui Minhai döms för att ha försett utländsk makt med underrättelser. Den svenske
förläggaren Gui Minhai drev bokförlaget Mighty Current och bokhandeln Causeway Bay i
Hongkong. Förlaget gav ut känsliga böcker med satir om det kinesiska ledarskiktet. Han
greps 2015 och har suttit fängslad sedan dess med ett avbrott under några månader. EU
kommer att komma med en protest mot domen under tisdagen.
Källa: SVT
……………………………………………………………………………………………….
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Sverige vill stoppa smittan
Sveriges regering ger 40 miljoner kronor till FNs organisation för hälsa, WHO. Regeringen
hoppas att pengarna ska hjälpa till att minska nya smittan från Kina. Pengarna ska gå till
länder som inte har så bra sjukvård. Om de får hjälp kan de vårda dem som bli sjuka bättre.
Det kan minska smittan, tror regeringen. EU ger också extra pengar till WHO. De ger flera
miljarder. De hoppas att pengarna bland annat kan hjälpa till med att ordna fram ett vaccin./
Källa: 8 SIDOR

