Støtteforeningen til projekt

Nenkashe Educational Center
Bestyrelsesmøde den 5. september 2012 hos Marianne Widenmann
Til stede: Elisabeth, Inger, Marianne, Saida (alle fra bestyrelsen); desuden: Claus (særlig indbudt gæst), Else
Marie (do.)
Fraværende med afbud: Anette, Bente og Christina
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siden sidst
Program for besøg af Silole (Marianne
Fondsansøgninger (Bente, Elisabeth og Marianne)
Verdens bedste nyheder, herunder kampagnedagen den 14. september
Planlægning af støttefesten, se planlægningsskemaet
Fælles logo Kenya/Danmark, forslag til brevhoved
Evt.

Ad 1 – Siden sidst
1.1 Saida har været til CISU-møde (vil maile et kort referat).
1.2 Vi går videre med Go-Card-projektet på egen hånd (efter at samarbejdet med VBN-forliste). Saida har
en kontakt til FOAs trykkeri. Dette trykkeri kan trykke et antal Go-Cards til en fordelagtig pris. Saida
viste et par udkast til et Go-Card. De tilstedeværende syntes godt om begge udkast.
1.3 Brevene til henholdsvis KULU, Dansk Kvindesamfund, Kvinfo og Mellemfolkeligt Samvirke er sendt, men
for ganske nylig, så der er endnu ikke kommet nogen svar
1.4 Samvirke har svaret på henvendelsen, men svaret var forbeholdent (”bladets profil er jo
forbrugerstof”), men ikke helt afvisende. Redaktøren tager vores henvendelse med på et kommende
redaktionsmøde.
1.5 Saida har opfordret kirken til at lave en kollekt til Nenkashe søndag den 7. oktober hvor Silole er med til
gudstjenesten og til den efterfølgende kirkekaffe
1.6 Saida har talt med tre bibliotker og tilbudt et foredrag ved Silole; Christianshavns bibliotek og
Jæmtelands bibliotek var ikke interesseret, Frederiksberg bibliotek har endnu ikke svaret
1.7 Saida har indgået en aftale med Tranquebar Café og boghandel om et arrangement mandag den 8.
oktober (bemærk ændringen siden bestyrelsesmødet!! Ikke tirsdag den 9., men mandag den 8.)
1.8 Aftaler om ledsagelse: Saida ledsager Silole på Borups Højskole og i Ældre Sagen på Frederiksberg,
Marianne ledsager Silole ved arrangementet i Nathanaelskirken, Elisabeth (og måske også Inger)
ledsager ved arrangementet i Tranquebar (NB ledsagerne skal huske at tælle deltagere ved
arrangementerne!)
1.9 Saida forsøger at få Zippys flybillet refunderet
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Ad 2 Programmet for Siloles besøg
Marianne har skrevet to versioner af Siloles program, ét til ekstern brug (til afrapporteringen til sin tid) og
et til intern brug (hvor helt private aftaler er inkluderet); begge versioner er tidligere udsendt;
arrangementet i Tranquebar mandag den 8.10. (datoen korrigeret efter mødet!) skal tilføjes!
Ad 3 Fondsansøgninger
Gruppen har holdt mange møder, men finder det svært at finde fonde hvor fundatsen passer til os. Men
fire breve er klar til afsendelse, når formanden har skrevet under (nemlig til Græsrodsfonden, Fredsfonden,
Fabrikant Mads Clausens fond, og til Solidaritetsfonden i Dansk Sygeplejeråd)
Ad 4 Verdens Bedste Nyheder
Som tidligere meddelt er samarbejdet om produktion af Go Card kuldsejlet. Men en lille gruppe er klar til at
medvirke ved kampagnedagen den 14. september, nemlig Anette, Cæcilie (frivillig udefra), Christina, Else
Marie + veninde (Lissie?), Karen Nørgaard (+ veninde?). Pressemeddelelsen ,er foreløbig sendt til tre
lokalaviser (Amagerbladet, Amager Lokalavis og Søndagsavisen!). Marianne tager imod
kampagnemateriale, æbler leveres på Christianshavns Torv kl. 6.30 (!!). Restæbler skal fordeles blandt
voksne ansvarlige mennesker (ikke vilde unge mennesker der – som sidste år – kan finde på at kaste med
dem i metroen!)
Karen Nørgaard har lovet at medbringe kamera (med henblik på dokumentationen senere)
Ad 5 Planlægning af støttefesten
Vi gik skemaet igennem led for led, men der var nogle vigtige overordnede punkter som jeg vil referere
først: Saida byder velkommen i sin egenskab af formand, når festen starter, og siger også farvel og tak når
den slutter. Ligeledes er det Saida der introducerer Silole. Elisabeth tager sig af velkomsten til auktionarius
Anne Grete Holmsgaard og står hende bi så længe hun har brug for det, og Marianne gør det samme i
forhold til bankoleder Jess Myrthu.
Saida kontakter spillemandsgruppe fra sejlforeningen.
Skitse til tidsplan:
12.00 Festen begynder
13.00-13.30 ”Den blå heks”, Janne Kjærsgaard i børnehjørnet
13.45-14.00 Silole taler
14.00-15.00 Auktion
16.00-16.45 Banko
17.30 Festen slutter
Nedenfor kommentarer til nogle af punkterne i planlægningsskemaet:
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Pressegruppen: Der skal fremstilles enkelte plakater i A3-format og flere i A4-format. Postkort skal
fremstilles (Saida kontakter FOA). Der skal tages kontakt til Politiken (evt. via Thomas Bredsdorff, som var
med til festen sidste år), Berlingske Tidende, Information, Kristeligt Dagblad, evt. også BT og Ekstra-bladet.
Jyllandsposten? Tag kontakt via journalister der arbejder med u-landsstof!
Kontakt til Sex & Samfund?
Oplysningskonsulent Ruth Ejdrup i KULU kan evt. give tips mht. hvem det ville være fornuftigt at kontakte.
Journalist Nanna Boye skriver/formidler (?) oplæg til Frederiksberg lokalavis, Vesterbro ditto, Amager ditto.
Else Marie tager kontakt til Vanløse avis.
Digital mobilisering Christina har lovet at tage sig af af mobilisering via Facebook. Det med BetterNow må
vente til en anden gang. Ekstra invitationer: til dansk-kenyansk forening, og til Peter Mutahi. Alle i
bestyrelsen bedes mobilisere så mange hver især kan.
Det afrikanske hjørne Else Marie har tilsagn fra forskellige medvirkende i forhold til det hun har ansvaret for
(Cat Walk, tørklæder, flette afrikanske fletninger mm.)
Loppemarkedet Elisabeth indsamler og opmagasinerer loppeting. Efter loppemarkedet kan tingene blive i
kirken til mandag henad 18. Det er en stor lettelse! Kirkernes genbrugsbutik har med tak accepteret at tage
imod rester fra loppemarkedet.
Kaffe, kager og evt. sandwich el.lign. Jytte Hansen vil gerne stå i kaffeboden. Lisbeth J. er flyttet til
fodmassagegruppen. Pia vil gerne bage kage. Elisabeth bager italienske ”dyppekager” (hårde tørre
mandelkager). Bente bager også. Marianne tager kontakt til Maria (”Tror du at Charlotte vil ….?”). Saida har
også et par kontakter der gerne hjælper til i kaffeboden.
Claus Stougaard-Andresen undersøger hvilke tilladelser der er brug for og udfylder ansøgningsskemaer,
som Saida derefter skriver under inden afsendelsen.
Børnehjørnet Else Marie har lovet at spørge nogle pædagogstuderende om de vil og kan assistere i
børnehjørnet. Det skal undersøges om børnehjørnet kan være på mellemetagen. Der er så langt til 1. sal.
Saida tjekker om Janne er indforstået med at starte kl. 13.00.
Auktionen Vi skal mobilisere nye gavegivere!! !Maria har henvendt sig til sidste års givere, men har indtil
videre kun fået positivt svar fra Bunker øl. (Referentens tilføjelse efter mødet: Vi skal huske at keramiker
Anna har givet tilsagn om at skænke et sæt skåle, ligesom hun gjorde sidste år!)
Saida koordinerer hvem vi henvender os til, så vi ikke falder over hinanden. Kan vi bruge et
standardbrev(eventuelt Marias velformulerede brev fra sidste år)?
Der skal laves en liste over genstande der indgår i auktionen, og rækkefølgen af de udbudte genstande skal
også fremgå af listen. Der skal være nogen der vogter genstandene mod tyveri!
Bunker øl Marianne v. W, Bjørn og Kurt ? tager sig af ølankeret. Claus Stougaard-Andresen undersøger
hvilke tilladelser der er brug for og udfylder ansøgningsskemaer, som Saida derefter skriver under inden
afsendelsen. Elisabeth køber ølglas i Metro
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Fodmassage Lisbeth Jacobsen flyttes fra kaffeboden til fodmassagegruppen. Øvrige medlemmer: Rita har
også skaffet en mere: Kirsten Bech og Marianne Sonne Hansen. Rita styrer fodmassagegruppen og sørger
for at der er hjælpere nok. Skillevægge er skaffet (Saida har været i Kulturhuset).
Banko Som for auktionsgenstandene! Og også her er der brug for en indsats til fremskaffelse af gode
bankogevinster!!
Claus Stougaard-Andresen undersøger reglerne vedr. bankospil.
Logo etc. Det blev aftalt at vi skulle nøjes med badges. Ingen syopgaver! Hjælpere ved festen har badge på,
så folk kan se hvem de evt. kan henvende sig til om praktiske problemer eller om støttefestens formål og
forløb mm.
Kassemestre som aftalt: Christina og Elisabeth
Billeder fra Kenya Temaerne skal være skoler og børn. Der skal være få og store billeder (A4). Else Marie og
Saida samarbejder om udvælgelsen. Skillevægge er skaffet.

Det var alt hvad jeg havde noteret. Især det med genstande til auktionen og til bankospillet er efter min
mening krævende og vigtige opgaver der haster.
Mange gode hilsner til jer alle!
Inger Jacobsen (suppleant og referent)
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