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WELCOME TO THE FIRST NEWSLETTER OF 2020
A NOTE FROM THE COMMITTEE
With a new decade comes the dawn of fresh thinking, stepping up to cultural and social change and embracing everything that
this new year has to offer us.
It is with this in mind that we, as Committee, would like to say Happy New Year and we cannot wait to share 2020 with you.
2019 was a slightly slow year for BMUK events but regardless it was wonderful to see many of you at the Bhajan Bhojan evening,
the Coach trip, during Navratri and at the AGM. We hope you enjoyed catching up with friends and families.
This year we are mixing things up a bit— see more in our events section.
Having considered your feedback over the last year and in an effort to make sure everyone in our community feels fulfilled and
connected, we are making a conscious effort to make change. This year our events will be:
FAMILY FRIENDLY
*
OPEN TO ALL AND INVITING
*
DURING SUITABLE MONTHS TO ACCOMDATE FOR SCHOOL AND PERSONAL HOLIDAYS
*
CONSCIOUSLY CHARITABLE
*
COLLABORATIVE AND EXCITING
This is our commitment to you, in an effort to bring us together and to look forward to an exciting year ahead. Please do pass this
along to your family and friends—we would love you to attend ALL events this year at an all time high...LETS DO THIS!

UPDATES
We welcome a new Chairperson, Bhartiben Soneji, as Jay Ashra steps down - we thank him for all of his hard work and look
forward to continuing to work together within the committee. Manisha Majithia will be our new Secretary as Rajesh Ashra has
also stepped down.
We received some great feedback from you last year regarding events and involving the community more and as always hope to
be able to adopt your ideas going forward. If you have any comments or wish to discuss anything at all, please contact us on
committee@bmuk.org.
The Directory still needs a lot of updating and it is vital we do this so that we can communicate with you regarding events and
updates. Over the next few weeks, we will be doing a ring around to say hello and to make sure we have up-to-date details for
everyone.
We would like to take this opportunity to acknowledge the tremendous efforts of all the members of the community who have
assisted in events and in general over last year. Thank you for your help and we hugely appreciate your community spirit.

2020 EVENTS
BHAJAN BHOJAN EVENING - Saturday 28 March - 6.30pm to 10pm (FREE)
Arya Samaj Hall, 69A Argyle Road, West Ealing, W13 0LY
We have a wonderful group booked for an evening of soul lifting beautiful music—the perfect to end the financial year, a
evening guaranteed to give you good relaxing feelings!

SUMMER PICNIC AND KITE FLYING - Sunday 31 May - 12pm onwards
(FREE)
Willen Lake Park, V10 Brickhill St, Milton Keynes MK15 0DS

END OF SUMMER AGM - Sunday 6 September - Time and Venue TBC (FREE)
You’ll notice we changed the time of year for the AGM this year—Why? Because who wants to go out in the cold and rain in a
Sari in Winter? In September the sun would be shining and weather would be warm, school/uni haven’t started yet and you
are all back from your holidays with that summer glow and stories to share! PERFECT - WE’LL SEE YOU ALL THERE!
Please note: this year we would like to invite you to get in touch if you would like to organise the entertainment portion of
the evening. Please contact committee@bmuk.org

NAVRATRI - Saturday 17, 24, 31 October - 7pm to 11pm (FREE)
Arya Samaj Hall, 69A Argyle Road, West Ealing, W13 0LY
Whether you’re into garba, dandya, ranjaniyu or just the food—we’ve got it all sorted for you. Bring your mates and your
families and get those chaniya cholis out and let’s get blisters on our feet! Light refreshments available throughout the
evening.
o Aarti competition – 24 October with categories Over 12 and 12 & under
o Best dancer competition - Sharad Poonam, 31 October, with categories: best female, best male, best under 12 dancer

CHARITY CHRISTMAS BALL - Saturday 5 December - Time and Venue TBC
(Ticketed as a donation)
It’s gonna be a BALL! This black tie evening will be a celebration of 2020 in all it’s glory, but most importantly an
opportunity for us to give back to people who need it the most.
This will be the first charity event BMUK has hosted and hopefully not the last. We really believe in power of
paying forward the fortunate opportunities we have been given and finding ways to support others. We really
hope you will bring your family and friends to join in the charitable spirit.
All profitable proceeds of this event will go directly to the charity ACTION FOR INDIA’S DEVELOPMENT a charity
focused on providing means and education to the poorest children and families in India. They have many
chapters throughout the country, but we will focus on providing the much needed funds for two small schools in
Gurgaon, Haryana—the children who attend these schools are the children of construction workers who live in
the direst conditions. In an effort to keep them off the streets and away from drugs abuse and trafficking . These
two schools called ‘Pragati’ and ‘Ujala’ providing a small sanctuary, where children learn key skills to get them
through to assessments to get entry into school—hopefully getting them out of the cycle of poverty. The two
teachers Manju and Poonam are phenomenal women who get paid £50 a month to spend 6 days a week
teaching 100 children of all ages. Lets give them a hand in making these kids’s lives better— let’s make a
Christmas contribution that will make a lasting impact. It is the season to give!
WE WOULD LIKE TO INVITE YOU TO GET IN TOUCH IF YOU WOULD LIKE TO BE A PART OF A SMALL WORKING
GROUP TO MAKE THIS SPECIAL EVENING HAPPEN—IT’LL BE FUN I PROMISE. Please contact

manisha.majithia@bmuk.org
TICKETS WILL BE ON SALE AT THE AGM—ALONG WITH MORE INFORMATION ABOUT THE CHARITY

Going forward we would really like host more charity events and activities and to be able to support a variety charities,
therefore spreading the love far and wide. If you have an idea of a charity event or activity you would like to host or a
charity you would like to nominate please contact committee@bmuk.org.

*ANNOUNCEMENTS*
We regret to inform about the passing of our following members since the last AGM:
Raj Dayalal Ghumra
Jayaben Pranlal Soneji
Our thoughts and prayers are with their families.

CONTACT US
BMUK Committee Members’ Contact details
Bhartiben Soneji (Chair person)
Rajeshbhai K Ashra

bharati.h.soneji@bmuk.org
rajesh.ashra@bmuk.org

Prakashbhai Soneji (Treasurer)
Hiteshbhai Khatri
Jay K. Ashra
Manisha Majithia (Secretary)
Harshalbhai Kshatri
Hansaben Kakaiya

prakash.soneji@bmuk.org
hitesh.khatri@bmuk.org
jay.ashra@bmuk.org
manisha.majithia@bmuk.org
harshal.kshatri@bmuk.org
hansa.kakaya@bmuk.org

BMUK Trustees’ Contact details
Harishbhai Ghumra
Yashvantbhai Machchhar

harish.ghumra@bmuk.org
yashvant.machchhar@bmuk.org

Prakashbhai Soneji (Treasurer)
Vipinbhai Bhuchhada

prakash.soneji@bmuk.org
vipin.bhuchhada@bmuk.org

સાલ 2020નાં પ્રસંગો
‘Let’s go fly a kite, up to the highest height!’ YES - Kick off the summer and join us for a picnic and some kite flying, a
perfect activity for everyone! Bring your families, your friends, your picnic baskets and we’ll
provide the kites!

ભજન ભોજન સંધ્યા - શનનવાર 28 માર્ચ - સાંજે 6.30 થી રાત્રે 10 સુધી (પ્રવેશ
નવના મુલ્ય)
ઊનાળાંની નિકનનક અને િતંગ ર્ગાવો - રનવવાર 31 મે - બિોરે 12 વાગયાંથી (પ્રવેશ નવના મુલ્ય)
નવલેન લેક િાકચ , વી 10 બ્રબ્રકહીલ સ્ટ્રીટ, નમલ્ટન કીન્સ MK15 0DS

‘ર્ાલો, િતંગ ઉડાડીએ, ઊંર્ે સુધી!’ ર્ાલો ઉનાળાની શરૂઆત કરો અમારી સાથે
નિકનનક અને િતંગ ઉડાડવા. દરે ક માટે એક સંપ ૂર્ચ પ્રવ ૃનિ! તમારા િરરવારો,
તમારા નમત્રો, તમારી નિકનનક બાસ્ટ્કેટ્સ લાવો અને અમે િતંગ પ્રદાન કરીશુ.ં

ઊનળાંનાં અંતે એજીએમ—રનવવાર 6 સપ્ટેમ્બર—સમય અને સ્ટ્થળ જર્ાવશુ ં (પ્રવેશ નવના મુલ્ય)
તમે જોશો કે અમે આ વર્ે એજીએમ માટે સમય બદલ્યો છે — કેમ? કારર્ કે કોર્ નશયાળામાં ઠંડી અને
વરસાદમાં સાડી િહેરી બહાર જવા માંગે છે ? સપ્ટે મ્બરમાં હવમાન ગરમ રહેશે, શાળા/યુનન હજી શરૂ નથી

થઈ અને તમે બધા તમારી રજાઓથી ઉનાળાની ર્મક અને વાતાચઓ સાથે િાછા આવો છો! ઊિમ—અમે
તમને બધા તયાં મળશુ!ં મહેરબાની કરીને નોંધો: જો તમે મનોરં જન ગોઠવવા
માંગતા હોવ તો અમને સંિકચ માં કરવાં માટે આમંનત્રત કરીયે છે . મહેરબાની
કરીને committee@bmuk.org િર સંિકચ કરો
નવરાત્રી - શનનવાર 17, 24, 31 October - સાંજે 7 થી 11 સુધી (પ્રવેશ નવના મુલ્ય)
આયચ સમાજ હોલ, 69એ આબ્રગિલ રોડ, વેસ્ટ્ટ ઇબ્રલિંગ, W13 0LY
િછી ભલે તમે ગરબા, દાંડયા, રનજનનયુમાં અથવા નાશ્તાનાં શોખીન હોવ- અમે બધી વ્યવસ્ટ્થા તમારા માટે
કરી છે . તમારા મીત્રો અને તમારા કુટુંબીજનોને લાવો અને ર્ર્ીયા ર્ોલીઓને િેહરી ર્ાલો. ભલે આિર્ાં
િગ િર છાલા િડે!
તેમજ સાંજ દરમ્યાન સુક્ષ્મ નાશ્તો ઉિલબ્ધ છે . સાથે યાદ રાખો:
•

24 October નાં આરતી સ્ટ્િધાચ 12 વર્ચ સુધી અને 12 વર્ચથી મોટા.

•

31 October (શરદ પ ૂનમ)નાં શ્રેષ્ઠ ન ૃતયાંગનાની સ્ટ્િધાચ શ્રેર્ીઓ સાથે - શ્રેષ્ઠનતચક સ્ત્રી અને પુરૂર્ તથા
12 વર્ચ સુધી.

નવશેર્ કાયચિમ
ર્ેરીટી રિસ્ટ્ટસ બૉલ—શનનવાર 5 રડસેમ્બર—સમય અને સ્ટ્થળ ભવીષ્યમાં જર્ાવશું
(દાન તરીકે રટરકટથી પ્રવેશ)
આ બૉલનો પ્રસંગ છે . આ સાંજ એ 2020 ની ઉજવર્ી બ્લેક ટાઇની સાથે હશે. ગૌરવ ભય ૂચ િરં ત ુ સૌથી
અગતયનુ,ં અમને તે તક છે કે જેમને તેની સૌથી વધુ જરૂર હોય તેમને આનંદની તક આિીએ.
BMUK એ આ િહેલો સખાવતી પ્રસંગ (Charity Event) હશે અને અમને આશા છે કે આ છે લ્લો પ્રસંગ નહીં
હોય. આિર્ે ખરે ખર નવશ્વાસ રાખીએ છીએ કે આિર્ને જે ચ ૂકવવાની ભાગયશાળી તકો અને શક્તત મળી છે .

તેમજ અન્યને ટેકો આિવાના માગો શોધવાની. અમને ખરે ખર આશા છે કે તમે તમારા િરરવાર અને નમત્રોને
સખાવતી ભાવનામાં જોડાવા માટે લાવશો.

આ પ્રસંગની બધી નફાકારક આવક સીધીજ ભારતની ACTION FOR INDIA’S DEVELOPMENT સંસ્ટ્થા જે
ગરીબ બાળકો અને િરરવારોને નવકાસઅને નશક્ષર્ પ્રદાન કરવા િર કેન્દ્ન્િત છે . દે શભરમાં તેમના ઘર્ા
પ્રકરર્ો છે , િરં ત ુ અમે હરરયાર્ાના ગુડગાંવની બે નાની શાળાઓ માટે જરૂરી ભંડોળ પ ૂરું િાડવા િર ધ્યાન
કેન્દ્ન્િત કરીશું - જે બાળકો આ શાળાઓમાં ભર્ે છે તેઓ નનમાચર્ કામદારોના બાળકો છે જેઓ દયાજનક

િરરક્સ્ટ્થનતમાં જીવે છે . તેમને શેરીઓથી દૂ ર રાખવા અને ડ્રગસ, રારફરકિંગ અને દુરૂિયોગથી દૂ ર રાખવાનો
પ્રયાસ છે .

‘પ્રગતી’ અને ‘ઉજાલા’ નામની આ બે શાળાઓ એક નાનુ ં અભયારણ્ય પ ૂરું િાડે છે . જયાં તેઓ શાળામાં પ્રવેશ
મેળવવા માટે મ ૂલ્યાંકનો દ્વારા તેઓને કુશળતા શીખવે છે - આશા છે કે તેઓ ગરીબીના ર્િમાંથી બહાર આવે
છે . ‘મંજુ’ અને ‘પ ૂનમ’ એમ બે નશક્ષકો અસાધારર્ મરહલા છે જેમને દર વર્ચની વયે 100 બાળકોને
અઠવારડયામાં 6 રદવસ કામ કરવાં માટે મરહનાનાં ફ્કતત £50 ચ ૂકવવામાં આવે છે . ર્ાલો તેમને આ બાળકોના

જીવનને વધુ સારું બનાવવામાં મદદ કરીએ - ર્ાલો રિસમસ ફાળો કરીએ જે કાયમી પ્રભાવ િાડશે.
આ મોસમ છે આિવાની. ર્ાલો સાથચક કરીયે.
તમે અમને સંિકચ કરવા માંગતા હોય, જો તમને નાના કામ કરવાના આ જૂથનો ભાગ બનવુ ં ગમશે, તો તે
નવશેર્ ઘટના બનશે — તેવ ું હુ ં કરવામાં મદદ કરી શકું છં. manisha.majithia@bmuk.org િર સંિકચ કરો
ર્ેરરટી નવશેની વધુ મારહતી સાથે રટરકટો એજીએમ િર વેર્વામાં આવશે.

