
Referat fra den 24.9 -12 hos Bente. 

Saida, Marianne, Christina, Bente, Else Marie, Elisabeth 

 

Siden sidst:  

 Verdens bedste nyhed. Meget fin og hyggelig morgen! Alle æbler og materialer uddelt på 

Christianshavns Torv. 

 Der er nu sendt ansøgninger til 9 fonde. 

 Endnu ikke mange positive reaktioner på rigtig mange henvendelser til ”kendisser”eller 

blade m.v. OK fra Bunker Beer og Vinbladet og positiv reaktion fra Manu Sareen. 

P. t sandsynligvis nok til auktionen. Mangler til banko – dem står Maria for. 

 Ansøgning sendt om lejlighedsbevilling til ølsalg og afholdelse af Banko med gevinster til 

under 200 kr. Tilbagerapportering kræves. 

 Overvejer om Projektpuljen kan betale vores postkort. Christina spørger CISU. Projekt 

postkort udsættes til efter festen, fordi det print vi har, ikke holder kvaliteten til at trykke 

på kort. Marianne spørger Silole om vi kan få en bedre udgave. 

 Plakaten. Tiden ændres til kl. 18 

Afrikanske fletninger og tørklæder med. 

Silole præsenteres. 

 

Malerierne – billederne søges solgt til festen. De resterende afhændes til Kirkernes genbrug 

efterfølgende. Billederne hentes hos Christina fredag. 

 

Program for Silole  

1.10 Saida og Marianne henter i lufthavnen + frokost. Bor hos Maria indtil 5/10, derefter hos Jytte 

Hansen og til sidst hos Marianne. 

3/10 Arbejdsmøde hos Saida 

4/10 Borups højskole + Ældresagen 

6/10 Støttefesten 

7/10 Kirken 

8/10 Tranquebar 



9/10 Mødestedet Amager 

Marianne sender programmet ud. 

Plads til evt. ”Lounge” og Lorry + lokalaviser. Helst i starten af perioden 

Saida sender mail ud, så vi hver især kan tage noget med til den efterfølgende middag. 

Dagsordenspunkter med hovedoverskrifterne ”hvordan går det nu? – gensidige forventninger + 

hvordan ser fremtiden ud?” 

 Hvordan, hvis vi ikke får samlet så meget ind? 

 Sikring af generationsskift i Kenya 

 NEC Kenyas organisation? Antal medlemmer? Vedtægter? Få et billede over det totale 

netværk. 

 Administrative ressourcer 

 Hvem er de lokale donorer? 

 Konkrete planer? 

Marianne kontakter Silole, så hun dels får vores punkter og dels kan komme med egne punkter fra 

Kenya til DK. 

 

Planlægningsskema/ støttefesten  

Pressegruppe  

 Plakaten printes ud af os hver især til lokal ophængning. 

 Kirken og Christina printer nogle A3 

 Else Marie sender til MS, Red barnet, Kulu og Sex og samfund 

 Halverede lagener med spraymaling hænges på stakittet udenfor kirken (Elisabeth/ lagen, 

Saida/reb, Christina/ spraymaling) 

Det afrikanske hjørne  

 Saida introducerer Maria Niaz, der står for catwalken. 

 Fodbadet holder ophold under catwalk, da ”rummet” bruges til omklædning. Afskærmet 

”rum” i begge ender af lokalet. 

 Vi trækker et diagonalt reb gennem lokalet, så det stadig er muligt at se på lopper imens. 

 8 kvinder viser tøj frem, de går ca. 4 gange hver. 

 25 kr. for en fletning 

Loppemarked  



 Lidt for tæt program. Festen slutter derfor først kl. 18 

 Saida kontakter kordegn om hvornår vi kan komme ind på fredag. OBS efterfølgende mail 

om, at vi kan disponere hele fredagen! 

 Saida tager stativ til duge mv. med. 

 Ensfarvede duge til loppebordene 

 Marianne spørger Maria om hun kan tage dugene med til kaffebordene. 

 Vi tager fotorammer med til kaffe, øl, smykker mv. (prisskilte) 

 Marianne køber byttepenge. 

Kaffe/madbod  

 Maria, Elisabeth og Charlotte står for sandwiches.  

 Kagekonerne får mail ud fra Marianne. 

 Susan (afrikanske fletninger) vil lave chai. 

 Saida/ Marianne tager saft med. 

 Bente donerer the og juicebrikker. 

 Saida og Karen margrethe tager muffinsstativer med. 

 Marianne spørger Silole om hun kan tage kaffe med. 

Børnehjørnet 

 Fiskedammen aflyst. 

Auktion 

 Elisabeth introducerer. 

 Vi må mødes (helst inden fredag) og få os et overblik over antal ting til auktionen. 

 Elisabeth ser på antal ting til auktion sidste år. Vi må passe tiden. 

Banko 

 Marianne introducerer. 

 Mindst 2 uddelere og en der holder styr på gevinsterne(hvem?) – organiseres fredag. 

 Bente har the + evt. oliekridt til sidegevinster. 

Øludskænkning  

 Marianne v.W + Bjørn + Tony 

Tilbud om praktisk arbejde 

+ Lisbet Jensen 

 



 Alment: 

 Mail ud til hjælperne om at møde før åbningen. Alle får udleveret en af de badges, som 

Marianne har sørget for, så man kan se hvem vi er. 

 Mad fra Sundby sejlklub efterfølgende til hjælperne. 

 

 

Referat: Elisabeth 

 

 

 


