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Message from the 
new SKA President

I would like to start the New Year 
by welcoming the six new 
committee members and thank 
Damayanti, Kokila and Sandeep for 
staying on.  At the same time 
saying goodbye to the departing 
seven very experienced and long 
serving Committee members plus 
the two Co-Op members, who will 
be missed tremendously, but from 
time to time we shall call upon 
them for their wisdom and 
guidance.

The new Committee is a mixture of 
male and female, young and old, 
who hope to bring fresh new ideas 
to take the community forward.  
One of the ideas is to encourage 
our up & coming younger SKA 
members to take part as a Co-op 
member as this will offer the 
individual a wonderful opportunity 
to help, share, learn, and develop 
new skills and knowledge. This will 
help within our Society and also 
enhances individual's career 
prospect with large organisations 
increasingly looking for diverse 
profiles.   With no Co-Op members 
this year (3 last year) we urge the 
community members to come 
forward and fill their place.

THE COMMITTEE 
NEEDS YOU!!!

Happy New Year to all
SKA Members and wishing 
you the very best for 2016.

Hall Refurbishment 
Those who have attended the last couple of Social 
Evenings or any other function will be aware that our 
Hall is looking brightly refurbished with slight change 
in the layout.  Main hall had one set of doors removed 
which makes the hall look much bigger, also with the 
wall painting and new flooring it has made a big 
difference in the look.  Stairs has new wooden look 
flooring, also new floor tiles in the toilets.

Kitchen has two big stoves installed for large pots, 
which needed the layout to be changed.  Entrance to 
the kitchen is now from the main hallway.  New tiling 
and Kitchen units have been installed, but have 
managed to refit the old cooker and the sink stays in 
place to save costs.  A made to measure extractor 
hood was installed to clear the cooking smell.

As mentioned in the last AGM, total cost of 
refurbishment was estimated at £30,000.00 but it 
came slightly under budget to £29,708.00.
We have had very positive comments from whoever 
has recently visited the hall and hope this refurbished 
hall will bring in more Hall Hire Income.

As always, we endeavour to do our best to serve the 
community and put in as much effort to ensure all 
events are of previous year's standards. I truly hope 
we have your support to make this a wonderful and 
momentous journey in the forthcoming years.

And finally I would like to say I am privileged and 
honoured to be given this opportunity of being the 
first lady president of our community. This shows that 
we have come a long way and we are now embarking 
on a new journey in this 21st century, to lead our SKA 
community forward. 

Anita Narottam
For and on behalf of the 
SKA Executive Committee 2016/17



News in Gujarati
પત્રિકા ૧૫૪

કારોબારી કમિટી ના નવા પ્રમુખ નો સંદેશો

સૌ પ્રથમ નવા વર્ષ ની શરુઆત મા હું નવી કારોબારી 

કમિટી ના છ સભ્યો નો આવકાર કરું છું.

ગત કમિટી ના સભ્યો સંદીપ ખત્રી, દમીયંતી ખત્રી અને 

કોકિલા કાપડીયા નો પણ આભાર માનું છું, કે જેઓ નવી 

કારોબારી કમિટી મા પણ એમની સેવા ચાલુ રાખશે. 

પૂર્વ કારોબારી કમિટી માથી નિવૃત્ત થયેલા એવા સાત 

ખુબજ અનુભવી સભ્યો નો અને બે સહ- સભ્યો નો પણ 

આભાર પ્રકટ કરૂ છું. જેઓ એ આપણી સંસ્થા ની ઘણા 

વર્ષો સુધી સેવા કરી છે અને એમની ખોટ સંસ્થા ને જરૂર 

લાગશે.

સંસ્થા ના હોલ ના નવિનીકરણ ની માહિતી

તમારા માથી જેઓ એ પણ ગત સોશિયલ ઈવનીંગ મા 

અથવા તો કોઇ પણ પ્રસંગે હોલ ની મુલાકાત લીધી હોય તો 

જોયું હશે કે, હોલ હવે ખુબજ સુંદર લાગે છે. આખા હોલ મા 

નવો રંગ કરી અને નવી ફરસબંધી મૂકવા મા આવી છે. 

રસોડા મા કાયમ માટે બે મોટા ચુલા મુકવા મા આવ્યા છે. 

અને જરૂરિયાત પ્રમાણે રસોડા અને હોલ ના દરવાજા મા 

ફેરફાર કરાયો છે. 

હોલ સમારકામ મા £ ૨૯,૭૦૮.૦૦ પાઉંડ નો ખર્ચો થયો છે, 

અને આપણા અંદાજીત કરેલા ૩૦,૦૦૦ પાઉંડ કરતા થોડો 

ઓછો થયો છે. સમારકામ થયા પછી ઘણા જ્ઞાતિજન એ 

હોલ ના વખાણ કર્યા છે, એથી અમને આશા છે કે ભવિષ્ય 

માં હોલ ભાડે આપવા મા સરળતા પડશે અને ભાડા ની 

કમાણી મા વધારો થાય. 

અમારી હંમેશા કોશિશ રહી છે કે અમે જ્ઞાતિ ની ઉચ્ચ રીતે 

સેવા કરી શકીયે, અને પ્રયત્ન કરીશું કે આ વર્ષ દરમ્યાન 

આવનાર દરેક પ્રસંગો હંમેશા ની જેમ ઉત્તમ રીતે પૂર્ણ 

કરી શકાય. 

આશા છે કે તમારો સાથ અને સહકાર આવનાર વર્ષ મા 

અમારી સાથે રહેશે. 

અંત મા હું આભારી છું કે આપણા સમાજ ની પહેલી મહિલા 

પ્રમુખ તરીકે મારી નિયુક્તિ કરી મને સન્માનિત કરી છે. 

સંસ્થા ના પ્રમુખ સ્થાને થી

અનિતા નરોત્તમ

એસ.કે.એ કારોબારી કમિટી ૨૦૧૫ – ૨૦૧૭

દિવાળી સંમેલન

દિવાળી અને નવા વર્ષ નુ સંમેલન શુક્રવાર તાઃ ૧૩ નવેમ્બર 

૨૦૧૫ ના દિવસે કડવા પાટીદાર સેન્ટર, કેન્ટન મા યોજાયુ હતું. 

અતિ લોકપ્રિય એવા આ પ્રસંગે આશરે ૬૦૦ વ્યક્તિઓ એ 

હાજરી આપી હતી. દર વર્ષે જ્ઞાતિ જન આ દિવસ ની ઘણી 

આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે, કે જેમા દરેક પોતાના પરિવાર 

અને મિત્રો ને મળી એક બીજા ને ‘નૂતન વર્ષ ની શુભેચ્છા’ ની 

આપ લે કરી શકે. આ વર્ષે વેજીટેરિયન નાસ્તો અને જમણ 

રાખવા મા આવ્યું હતું અને દરેક ને ખુબજ આનંદ આવ્યો હતો.

દિવાળી ના આ પ્રસંગ ને સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે જે 

પણ વ્યક્તિઓ અમને મદદરૂપ થયા છે એ દરેક નો અમે હૃદય 

થી આભાર વ્યક્ત કરીયે છે.

બાળકો ની ક્રીસમસ પાર્ટી 

બાળકો ની વાર્ષિક ક્રીસમસ પાર્ટી એસ.કે.એ સમાજ ના હોલ 

મા શનિવાર ૧૨ ડિસેમ્બર ના દીન રાખવામાં આવી હતી, જેમા 

૪૦ થી વધારે બાળકો એ ભાગ લીધો હતો.

બાળકો ના મનોરંજન માટે ઘણી રમતો રાખવામાં આવી હતી, 

અને એમનો મન ગમતો નાસ્તો પિઝા, કપ કેક, કુકીસ, અને ઠંડા 

પીણા રાખવા મા આવ્યા હતા.

કયું બાળક હોય કે જેને પાર્ટી ના ગમે? અને એ પણ ક્રીસમસ 

પાર્ટી કે જ્યા સાંતાક્લોઝ હોય.

દરેક બાળક ને સાંતાક્લોઝ ના હાથે ભેટ આપવામાં આવી હતી. 

એસ.કે.એ રાજેશ અમ્રતલાલ ખત્રી નો ખાસ આભાર માને છે, 

જેણે પોતાનો સમય કાઢી ને સાંતાક્લોઝ ની વેશભૂષા કરી હતી.  

બાળકો માટે ફેસ પૅંટીંગ પણ રાખવા મા આવ્યું હેતૂ. એસ.કે.એ 

બીજલ રીનેશ પટેલ, હેતલ સમીત કાપડીયા અને ઉર્વી દીપક 

ખત્રી નો પણ આભાર માને છે. જેમણે પોતાનો સમય આપી ને 

બાળકો ની ખુશી મા વધારો કર્યો હતો, જેઓ એ દરેક બાળક ના 

મુખ પર તેમનું મનગમતું ચિત્ર રંગી આપ્યું હતું. આ દિવસે 

હાજર રહેલા બધા બાળકો એ ખુબજ મજા માણી હતી. 

નવી કારોબારી કમિટી ના સભ્યો

પ્રમુખ - અનિતા પ્રફુલ નરોત્તમ 

સહ પ્રમુખ – સંદીપ વ્રજલાલ ખત્રી

મંત્રી – ગણેશ દીપક ખત્રી

સહ મંત્રી – નરેશ અમ્રતલાલ કાપડીયા

ખજાનચી – દમીયંતી અતુલ ખત્રી

સહ ખજાનચી – નીલેશ રમેશ પટેલ

અંગ્રેજી સંપાદક – કોકિલા કિરણ કાપડીયા

ગુજરાતી સંપાદક – મીતા દીપક ખત્રી

કમિટી સભ્ય – ગીતા જીતેન્દ્ર ખત્રી



સોશિયલ ઈવનીંગ   

આવતી સોશિયલ ઈવનીંગ તાઃ ૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ 

અને ૪ માર્ચ ૨૦૧૬ ના દિવસે રાખવામાં આવી છે. 

જો તમારી ભાગ લેવા ની ઇચ્છા હોય તો દરેક ને 

વિનંતી છે કે નીલેશ પટેલ ને ૦૭૯૪૯૧૫૮૦૯૫ આ 

નંબર ઉપર ફોન કરી જણાવવા ની કૃપા કરશો. 

મહેરબાની કરી નોંધ લે જો કે તમારું બુકિંગ ફક્ત ફોન 

અથવા ટેક્સ્ટ મેસેજ થી જ લેવામાં આવશે. 

એસ.કે.એ હોલ ભાડે માટે ની સૂચના  

હોલ બુકિંગ કરવા માટે સંપર્ક કરો - નીલેશ પટેલ ને 

– ૦૭૯૪૯૧૫૮૦૯૫ આ નંબર ઉપર.

એસ.કે.એ જ્ઞાતિજન માટે ભાડે ના દર- એક કલાક ના 

£ ૪૦.૦૦ પાઉંડ, (શુક્ર, શનિ અને રવિવારે ઓછા મા 

ઓછા ચાર કલાક નુ ભાડું લાગશે, અને બાકી ના 

દિવસો મા ઓછા મા ઓછુ બે કલાક નુ ભાડું લાગશે). 

આખા દિવસ ના દર £ ૨૬૦.૦૦ પાઉંડ થશે. 

જ્ઞાતિજન ને મોટો ચૂલો વાપરવાની ની છૂટ 

આપવામાં આવશે. હોલ બુકિંગ માટે £ ૧૦૦.૦૦ પાઉંડ 

રોકડા ડિપોઝિટ આપવા પડશે. 

બીજી જ્ઞાતિ માટે ભાડે ના દર- કલાક ના £ ૫૫.૦૦ 

પાઉંડ, (શુક્ર, શનિ અને રવિવારે ઓછા મા ઓછા 

ચાર કલાક નુ ભાડું લાગશે, અને બાકી ના દિવસો મા 

ઓછા મા ઓછુ બે કલાક નુ ભાડું લાગશે). પછી ના 

વધારાના દર એક કલાક ના £ ૫૫.૦૦ પ્રમાણે જ 

રહેશે. જેમા મોટો ચૂલો વાપરવાની ની છૂટ નથી. અને 

એમને હોલ બુકિંગ માટે £ ૨૦૦.૦૦ પાઉંડ રોકડા 

ડિપોઝિટ આપવા પડશે

વિણેલા મોતી
વિચાર કરી લઇએ ક્યાં સુધી ?

અટવાયેલા રહીએ ક્યાં સુધી ? રસ્તો જ ન સુજે ત્યાં 

સુધી…..

મ્રુત્યુનો ભય રહે ક્યાં સુધી ? જીવનનું મમત્વ ન 

છૂટે ત્યાં સુધી…..

ડર અને બીક રહે ક્યાં સુધી ? સત્ય ન જાણી શકીએ 

ત્યાં સુધી…..

બીમારી શરીરમાં રહે ક્યાં સુધી ? શરીરને ન ઓળખી 

એ ત્યાં સુધી……

દુખ ના દિવસો ચાલે ક્યાં સુધી ? જ્ઞાનનો સંગાથ ન 

મળે ત્યાં સુધી……

સ્વાર્થી સ્વભાવ રહે ક્યાં સુધી ? પરોપકાર ની 

ભાવના ન જાગે ત્યાં સુધી…..

પોતાના પણ પારકા લાગે ક્યાં સુધી ? તેમનામા જીવ 

ન પરોવાય ત્યાં સુધી

(ઉપર ની કવિતા - અનિલ વીશરોલીયા લિખિત – 

ગુજરાતી સુવિચાર માથી લેવાય છે)

નવરાત્રી ૨૦૧૬ તારીખઃ  

સહર્ષ જણાવ તા આનંદ થાય છે કે, ૨૦૧૬ નવરાત્રી ની તારીખ 

નીચે પ્રમાણે નક્કી કરાય છે.

ઓક્ટોબર- ૧ લી શનિવાર, ૨ જી રવિવાર, ૮ મી શનિવાર, ૯ મી 

રવિવાર (આઠમ ના દિવસે– આરતી સ્પર્ધા રાખવા મા આવશે) 

અને ૧૫ મી રવિવારે પુનમ ના ગરબા રાખવા મા આવશે. 

ભજન સંધ્યા

પૂર્વે યોજાયલી ભજન સંધ્યા ને જ્ઞાતિ મા ઘણી સફળતા મળી 

છે અને આ પ્રવૃત્તિ લોકપ્રિય પણ થઈ છે, માટે આ વાત 

ધ્યાન મા રાખી કમિટી એ આ વર્ષે પણ રવિવારે ભજન સંધ્યા 

રાખવા નુ નક્કી કર્યું છે.

૨૦૧૬ માં ભજન સંધ્યા ની તારીખ નીચે પ્રમાણે છે એની ખાસ 

નોંધ લેશોઃ

૨૪ એપ્રિલ, ૫ જુન અને ૩ જુલાય – સમયઃ બપોરે ૪.૩૦ થી 

૬.૩૦. 

અમારી આશા છે કે તમે અને તમારા પરિવાર ના સભ્યો આ 

આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક સંધ્યા મા હાજરી આપી શકો. આજના 

મનુષ્ય નુ જીવન ખુબજ જ દોડધામ અને તનાવપૂર્ણ ગતિ મા 

આગળ વધી રહ્યું છે, એટલે ઘણા નુ માનવું છે કે આવી ભજન 

સંધ્યા મા થોડો સમય વિતાવી મન ને આનંદ અને શાંતિ મળે છે. 

સત્સંગ અને ભજન એ તો આત્મા નુ ભોજન છે, તો આવો આપણે 

સૌ સાથે મળી આત્મા ની ઉન્નતિ માટે થોડું ભજન કરી લઇએ. 

ભજન પછી પ્રસાદ ની પણ વ્યવસ્થા રાખવા મા આવી છે, 

આમાં હાજરી આપવા માટે કોઈ પણ ફી લેવામાં નહીં આવે.  

“આવ્યો છે તુ આ સંસારે સફળ જન્મ તુ કરતો જા, હું પદની 

ગ્રંથિ ને છોડી માયા ના બંધન ને મેલી,

પ્રકાશ મય શ્રી પ્રભુ ના પંથે હળવે તુ સરતો જા, આવ્યો છે તુ 

આ સંસારે થોડું ભજન તુ કરતો જા”......

Social Evening
The next Social Evenings will be on 
5th February 2016 and 4th March 2016.  

If you wish to attend, please now inform 
Nilesh  Patel  on 07949 158095.  Remember 
SKA Members have exclusive first access to 
booking by the Monday before the Social 
Evening (i.e. book by 1st February and 29th 
February) and all other members of Gujarati 
Samaj by Wednesday 3rd February. Please 
note that bookings will only be accepted by 
phone call or text message. 



We are happy to announce the appointments of the new SKA Committee Members to the 
positions on the 2016-2017 Committee. We are also very proud to announce with great 
honour that SKA will be presided over by a lady President for the first time in SKA UK History. 
We hope you will join the SKA Committee in supporting Anita in her prestigious role and wish 
her every success.

New Committee Member Appointments

Following the success of of the previous years 
the Committee have decided to arrange further 
dates for your pleasure and spiritual uplift. 

Please mark these Sunday dates in your diary for 2016:  24th April, 5th June and 3rd July.
Time will be 4:30 pm to 6;30pm and the Bhajan Mandali performers for these dates will be 
announced nearer the time.
Hopefully, knowing the dates in advance will give even more people opportunity to attend. We 
are looking forward to seeing you and all your family. Come and enjoy a spiritual and uplifting 
afternoon. Some have found it can be relaxing and therapeutic time away from our normal 
stressful life. Prasad and light refreshments will be provided afterwards. 
There is no charge for attending.

Bhajan Shandaya

Vice Treasurer - Nilesh R Patel
Newsletter Editor - Kokila K Kapadia (English)
Newsletter Editor - Mita D Khatri (Gujarati)
Committee Member - Gita J Khatri
Committee Member - Kiran B Damania

President - Anita P Narottam
Vice President -  Sandeep V Khatri
Secretary  Ganesh D Khatri
Vice Secretary - Naresh A Kapadia
Treasurer - Damayanti A Khatri
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Neelam and Jason Pravin Kapdia on the birth of their
daughter LIANA, who was born on 2nd November 2015.

SKA would like to thank Mr & Mrs Jason Kapadia
for their kind donation of £21.00

New Born
Congratulations to

Deepti and Ajay Kantilal Kapadia on the birth of their 
son DYLAN, who was born on 13th December 2015.

SKA would like to thank Mr and Mrs Ajay Kapadia
for their kind donation of £51.

New Born
Congratulations to

Shrina & Mayur Anil Hazratwala
Ruislip, Middlesex  HA4

Vijay Amratlal Kapadia
Harrow, Middlesex HA3 

Vikas Chauhan
Hatch End, Middlesex HA5 

Rajesh Thakkar
Goldings, Hertford SG14

Dhansukh Dahyabhai Khatri
Pinner, Middlesex HA5

Uttamlal Motiram Khatri
Kenton, Harrow HA3

Change of Address:SKA Hall Hire:
With the refurbishment works now 
complete, the new hall hire rates effective 
1st January 2016 are as follows:

SKA Members: £40 per hour, with a 
minimum hire of 4 hours on Friday, 
Saturday & Sunday. 
£260 for full day hire. 
Cash Deposit of £100.
Use of Chulo is included in the hall hire 
cost. 

Non SKA Members: £55 per hour, with a 
minimum hire of 4 hours on Friday, 
Saturday & Sunday. Cash Deposit of £200. 
Please note that the big Chulo is not 
available to hire or use to non SKA 
members. 

Hall hires are subject to availability and 
are issued on a first come first serve basis 
and is subject to deposit received.
To hire the hall please contact: 
Nilesh Patel on 07949 158095.

Full Addresses in
Printed Newsletter









SKA Membership Fee / 
Donations Letter

You will shortly receive your Annual 
Membership Fee Statements and, like last year, 
you will have the option to make the payment 
directly online. Can we please encourage 
everyone to use this method of payment as it 
greatly assists us with the bookkeeping. 

Please note Barclays Bank account details:
Account No: 23536327
Sort Code: 20-95-61. 

It is VITAL that you quote your SKA 
account reference in the online payment 
Reference field when you make the 
payment, otherwise we will not be able to 
identify the payment as being yours. Anyone 
making online payments will be familiar with 
this.

Also PLEASE NOTE: If you do make any 
changes to the amounts or information, such as 
adding a child who has now become 18, then 
please do provide us with a legible scan (or 
photo) of the statement appropriately 
amended. This should be sent to 
treasurer@skauk.org or alternately, use the 
prepaid envelope provided so you can post the 
amended statement to Damyanti A Khatri, 
18 Leys Garden, Cockfosters, Barnet, 
HERTFORDSHIRE EN4 9NA, as this will allow us 
to update our records.

We will be grateful if you please can ensure 
prompt settlement as this will allow us to close 
our accounting year to 31st March with all 
income duly received.



Bon Voyage 
& Welcome 

 

Members’ Events Diary 
Weddings - Party's - Functions

INDIA
Amritlal Motiram Patel – Navsari
Dipali & Ravi Devidas Billimoria – Pune
Nila & Vijay Amratlal Kapadia – Chikhli
Bhavik Vijay Kapadia – Chikhli
Prabha & Harivadan Kantilal Kabawala – Navsari
Mohanlal Parsotam Pokkawala – Navsari
Veena & Navin Jamnadas Khatri – Navsari
Damyanti & Vinod Brijlal Gohil – Navsari
Nirmala & Dhirajlal Maganlal Kapadia – Valsad
Gsv Damyanti Manilal Khatri – Pune
Vasanti & Harshad Dayabhai Khatri – Pune 
Nirmala & Mahendra Jagmohan Gohil - Pune
Falguni & Kamlesh Motiram - Navsari -  Sri Lanka
Kalavati & Devidas Govind Billimoria - Pune 
Veena & Navin Jamnadas Khatri - Navsari 
Pushpa & Vinod Natvarlal Khatri - Navsari
Dipali & Ravi Devidas Billimoria - Pune
Usha & Anil Amratlal Hazratwala - Navsari
Kalpana & Ashok Nagindas Kapadia - Gandevi
Chandan & Arun Manilal Kapadia - Pune
Ranjana & Ramesh  Kahandas Khatri - Navsari
Chandrakant Laxmidas Adenwala - Navsari
Jayashri & Dhansukh Dayyabhai Khatri - Navsari
Jayshree & Chandrakant Pranjivan Kapadia – Chikhli
Narbadaben Pranjivan Kapdia - Chikhli
Shakuntla & Shashikant Ichharam Khatri – Navsari
Pramilla & Kishore Mohanlal Parmar – Navsari
Raxa and Umeshchandra Mohanlal Parmar – Navsari
Indira & Rajendra Venilal Kapadia - Navsari
Vipa & Jitesh Shaskikant Khatri - Navsari
Jayantilal Kantilal Parmar - Mumbai
Ramanben Kantilal Parmar - Mumbai
Shobhna & Mukesh Vallabhbhai Khatri – Australia
Roshni & Jatin Dilip Motiram - New Jersey
Karishma & Martin Dilip Motiram with Ava & Kayden -Toronto
Bhagita & Ashish Khatri with Thiyan -Sal Island in Cape Verde

2016
28th May -  Wedding - London
Hina Girish Motiwala and Sachin Mukesh Patel
23rd July - Wedding - Toronto
Bhavik Vijay Kapadia & Dimple Satish Billimoria
24th July - Reception - Toronto
Dimple & Bhavik Vijay Kapadia
28th August - 56th Mahotsav - London
10th September - London Reception
Dimple & Bhavik Vijay Kapadia
25th September - SKA AGM
1st, 2nd, 8th, 9th, & 14th October 
 - SKA Navratri 

2017
29th April - Wedding - Kettering (Northampton)
Bhavin Praful Narottam & Payal Jitendrabhai Patel
30th April  - Reception - London
Payal & Bhavin Praful Narottam
15th July - Wedding - London/Stevenage

Mayur Sudhir Khatri & Bhavisha Raminkbhai Nariapara
16th July - Reception - London
Bhavisha & Mayur Sudhir Khatri

Please contact or email editor@skauk.org of any function you 
wish to put on this Events Diary which will be continually updated 
in future newsletters and on www.skauk.org website. This 
helps other members plan their function and avoid 
clashing of events.

Obituary
In loving memory of 

Miss Devina Ramesh Khatri
who passed away on 30th October 2015

in London at the age of 28 years.

She was the daughter of Mr Ramesh Mohanlal Khatri
& Mrs Usha Ramesh Khatri.

Her entire family would like to thank everyone who paid 
Their respects and sent messages of condolences.

Our deepest sympathies and prayers go out to their family 
and friends and pray that her soul rests in eternal peace.

SKA would like to thank Mr & Mrs Ramesh Khateri 
& family for their kind donation of £51.00.

Welcome to London
Nina Parmar with Sonali, Manali & Pranay - Brisbane, Australia
Raj Dilip Kapadia - Zambia



The Annual Children's Christmas party was held at our 
SKA Community Hall on Saturday 12th December 
2015.   Over 40 children attended, all of whom played 
lots of party games and enjoyed the day’s 
entertainment. Which child does not like a party, 
especially a Christmas Party?!!

In keeping with tradition, and to the delight of all the 
children, Santa took a break from his busy schedule to 
attend the SKA Party! The children were entertained 
by a professional magician, and the parents were so 
captivated that they ALSO stayed to watch ! There was 
also the ever popular face painting, provided by Bijal  
Rinesh Patel, Hetal Samit Kapadia, Urvi Dipak Khatri. 
Luckily, all the children who attended were on Santa’s 
good list so Santa happily handed out presents to 
everyone. Following the fun and games SKA provided 
a variety of hot and cold snacks for all to enjoy. 

All those lucky enough to attend, had a fun and 
enjoyable afternoon. SKA would especially like to 
thank Rajesh Amratlal  Khatri, who took out time to 
fulfil the role of Santa Claus (don’t tell the kids!). 
Finally, we would also like to thank all the parents for 
taking the time to bring their children to the party.

Children's Christmas Party

Sports

 
5-A-Side Football Tournament

11th September 2016.  More details on this to follow soon.

Golf Tournament 
22nd May 2016. Details on this to follow soon.

Pool Tournament
Sunday 10th April 2016  - Details to follow soon.

Are you a Gamer and Armchair Sports fanatic!!!!
Here is your opportunity to show everyone how good you really are. We want to hold a SKA 
Community PlayStation 2016 FIFA Football Championship. We are looking for minimum of 
20 participants, any age and of course any gender. The cost of entry will be £2.00 per participant. 
Winner will get the accolade they deserve and will show their friends and family how talented they 
really are. And the icing on the cake will be winner will receive £50 voucher and the runner-up will 
be receive £25 worth of vouchers. What are you waiting for? 
Drop us an email at sports@skauk.org and let us know, in order for us to start the organisation. 
So we can begin the battle of SKA Community PlayStation Football Championship.
Further details on this to follow soon.

FIFA Competition



The Diwali and New Year Party Review 
The Diwali and New Year party was held on Friday 13th November at the Kadwa  Patidar Centre, 
Kenton.  The very popular annual event was well attended with almost 600 people in attendance. 
Each year our community look forward to the function to greet and meet family and friends; and 
wish “Happy New Year”.   Earlier, on this very day, the Indian Prime Minister was making a visit 
to UK addressing an audience of expatriates at the Wembley Stadium. People attending this 
function had to rush back to attend the Diwali Party, for which we would like thank for the effort. 
There was vegetarian canopies as starter and there after vegetarian dinner was provided. 
Everybody had an excellent evening.

We would like to thank all those people who helped in making this function another success. 


