Referat fra ”åbent bestyrelsesmøde” den 23. maj 2012 i Nathanaelskirkens
sognegård
Referent, Annette
Fremmødet var begrænset bl.a. på grund af sygdom.
Siden sidst:








Vi er nu 116 medlemmer i Nenkashe, dk.
Vi har i dag modtaget et langt nyhedsbrev fra Silole. Det vil blive lagt ind på hjemmesiden.
Vi har meldt os ind i Projektrådgivningen den 16.5.12.
Vi har ansøgt Projektrådgivningens oplysningspulje om penge til at få Silole Mpoke Grønlykke og
Zipporah Sindiyo (formand og næstformand Nenkashe, Kenya) til Danmark omkring støttefesten
med det formål, at oplyse om deres arbejde med at sikre masaipigernes skolegang, uddannelse og
bedre sundhed i Kenya. Vi er i gang med at aftale foredrag på Borups højskole, i Nathanaelskirken, i
Mødested Amager, på Center for Afrikastudier og i rejseboghandlen Tranquebar.
Hvis vi får penge, ankommer Silole og Zipporah omkring 1. oktober og bliver her indtil omkring 15.
oktober.
Vi har tilmeldt os ”Verdens bedste Nyheder”s kampagnedag den 14. september, hvor vi skal være
med til at uddele frugt til morgencyklisterne mellem 7.30 og 9.00.

Støttefesten, de mange undergrupper gennemgås, se skema
Nye ideer:



Ambassadører, som kan være fortalere for Nenkashe, f.eks. Jytte Abildstrøm, Peter Mygind, med
flere . Christina ”facebooker” f.eks. med Laura Bro, det kunne måske være en indgang.
Hvorfor er det kun MS vi har kontaktet? Kunne det ikke være godt at kontakte Red Barnet,
Folkekirkens nødhjælp, Ibis, Amnesty, Care

Sponsorer:
Vi håber, at de mange gavegivere fra sidste år vil give et bidrag igen i år, derudover vil vi kontakte ”Toms
chokolade”, Peter Beier, Haribo med flere.
Eventuelt:
Nelly er i Kenya fra d. 6.6. – 8.7. Måske har Nelly tid og mulighed for at møde Silole. Else Marie er muligvis i
Kenya i samme periode og det koordineres med Nelly for at udnytte det to besøg, f.eks. til at indkøbe ting
til Festen.
Saida kontakter Nelly på mail og telefon med henblik på at tage Projektrådgivningens materiale i engelsk
version med til Silole. Måske har hun lyst til at deltage i støttefesten f.eks. med modeshow, flette
fletninger, sætte tørklæder.

Vi har brug for din hjælp til Støttefesten d. 6.10. Har du tid og lyst, kan du
kontakte bestyrelsen på Nenkashe@nenkashe.dk
Arbejdsgrupper

Opgaver

Hvem har opgaven

Pressegruppe

Plakat, TV indslag f.eks.TV Lorry
Lokalaviser, GO-cards m.m.

Saida og Inger
med flere

Mobilisering
på digitale medier

Facebook
www.Nenkashe.dk
www.betterNow.org

Saida, Else Marie, med flere

Modeshow

Opvisning med afrikansk tøj, binde
afrikanske tørklæder, flette hår m.m.

Else Marie
med flere

Loppemarked

Samle og opbevare loppeting
Annoncere på Markedspladsen.dk

Annette, Marianne
med flere

Mad, kager m.m.

Bage cup-cakes, smøre sandwich
Brygge te, kaffe, passe madbod

Maria med flere

Børnehjørne

Børnelopper, Eventyrlæsning,
Fiskedam, Dukketeater

Bente, Christina
med flere

Auktion

Mobilisere gavegivere, praktisk hjælp
til auktionarius

Annette, Maria, Christina
med flere

Øludskænkning

Hente, bringe og opstille fadølsanlæg
op, udskænkning på selve dagen

Maria, Annette, Christina
med flere

Fodmassage

Fodbad og fodmassage

Rita, Ditte

Bankospil

Mobilisere gevinster, hjælpe
ved bankospillet

Maria med flere

Parkourtræning
på kirkepladsen

børn, unge og sprælske voksne
kan få træning i Parkour

Mikkel, Magnus

LOGO

Hvordan får vi vores logo på
Badges, forklæder og T- shirts,
på go-cards m.m.

Saida, Annette, med flere

Verdens bedste Nyheder Deltagelse i kampagnedagen
d. 14.9. kl. 7.30 – 9.00
Dele frugt ud til morgencyklister

Saida, Christina, Else Marie
med flere

