Kalâtdlit Pek’atigîgfîsa Kátuvfiat ”INUIT” Fællesforeningen
Udvalg:”Tænketank” ved Tovholdere Beathe Lynge Olsen, Kirsten Pedersen og Ulla Nielsen

Kære alle.
Så har vi sådan bare lidt nyt til Jer og en masse håb og ønsker.
Den 3. september 2019 holdt den lille projektgruppe planlægningsmøde om Familiedagen d. 23. maj 2020.
Et rigtigt godt møde, hvor mangt og meget blev vendt.
Vi var glade for den flotte artikel i Familie Journalen, som gav meget god respons og omtale af en god Familiedag ”
Brobygning i Fællesskab” – en dag mange af Jer var med til at gøre til noget helt unikt. Tak endnu en gang for det.
Mødet handlede om, hvordan vi endnu en gang kan gøre dagen til noget særligt, - og der har vi brug for Jer.
Vi håber af hjertet, at sangkorene, danserne og trommedanseren og andre vil stille op og glæde alle andre med deres
kunnen. Mange både grønlændere og danskere var begejstrede for det de oplevede. Så jo før I ved om I vil være med, jo
lettere kan vi få samlet et unikt program. Vi håber også at det lykkes med et par kunstnere ude fra. Der arbejdes på det.
Igen i 2020 vil vi gøre dagen gratis for alle, hvilket vi håber stadig er muligt ved at søge fonde og sponsorer, hvor nogen
sponsorer allerede har meldt sig.
Et kinesisk lotteri ved Julehilsen, hvor der også vil stå en indsamlingsbøsse.
ER der nogen, der kan skaffe præmier vil vi være taknemlige, vi har løfte fra enkelte af vores sponsorer om præmier, men vi
kan bruge MANGE flere.

Vi fik snakket om spisesituationen og besluttede at sætte telt op mellem bygning 2 og 3, så der bliver flere siddepladser.
Men det er ikke nok- vi har brug for hjælpere, der kan dukke op kl.10.00 og være med. Jo flere jo bedre, så vi kan fordele
opgaverne lidt.
Hjælpere er: køkkentjans , workshop, og andre opgaver, som der dukker op. Hjælp ved scenen osv.
Det er frivilligt arbejde, men kan vores økonomi klare det, giver vi et lille kørselstilskud. 

Som I kan se, er vi i fuld gang og glæder os allerede lige som mange andre glæder dem, så har I lyst til at være med som
medvirkende til at gøre Grønland og grønlændere i Danmark mere synlige via ”Brobygning i Fællesskab” så lad os høre fra
Jer, og hvad I kan bidrage med. I kan også få en snak med Kirsten og Ulla ved Julehilsen, hvis I vil høre mere eller melde Jer.
Glade hilsener
Beathe, Kirsten og Ulla

