
Nuuk, 12. december 2018 

 

 

 

Red Barnet Grønland takker lokalsamfundet 

Søndag den 9. december holdt vi julefest for udsatte familier. Der var stor 
tilslutning til julefesten og ikke mindst stor hjælp fra det lokale erhvervsliv.  

 
Da deltagerlisten til årets julefest blev gjort op i begyndelsen af december, stod det klart, at 
julefesten ville blive større end nogensinde før! Mere end 80 mennesker havde tilmeldt sig festen, 
som er for udsatte familier i Nuuk samt anbragte børn og deres familier, som deltager i projekt 
”Alle børn har ret til et hjem”. 
 
Den store tilslutning betød, at vi måtte finde større lokaler, hvilket Royal Arctic Line beredvilligt 
hjalp os med, da vi kunne låne deres kantine på den gamle havn. Tusind tak for det.  
 

Juleklip og julemad 
Før maden var der juleklip, hvor alle deltagere fik klippet, klistret og flettet julepynt, så festsalen 
kunne pyntes op. Sakse, lim og papir til juleklip fik vi sponsoreret af Grønlands Kontorforsyning.  
 
Derefter var der flæskesteg, and, kartofler, rødkål og masser af brun sovs. Råvarerne var 
sponsoreret af Pisiffik, og maden blev tilberedt af frivillige fra Red Barnet Grønlands lokalforening 
og hovedbestyrelse, som havde stegt, bagt, skrællet og kogt i timevis inden festen.  
 

Julemanden kom også forbi 
Efter mad, lidt dans og risalamande, fik festen fint besøg. Det var selveste Julemanden, der kom 
forbi med flere store sække fyldt med gaver. Alle børn til festen fik en julegave fra julemanden.  
 
Der var julelys i børnenes øjne, da deres navne blev råbt op og de hver fik en flot gave med legetøj. 
Gaverne var sponsoreret af STARK og Brugseni Nuuk, der tilsammen havde sørget for, at alle 52 
børn til festen fik en gave med hjem.  
 
Til sidst var der julegodter til alle børnene – godterne var doneret af Kop & Kande/NICE og Pisiffik 
Nuuk.  
 

Stor tak for hjælpen 
Red Barnet Grønland og Lokalforeningen Nuuk vil gerne rette en stor tak til Nuuks lokale 
erhvervsliv, som har været med til at give de udsatte familier en dejlig julefest. Tusind tak!  
 
 
For mere info, kontakt: Jonna Ketwa, tlf. 246550, mail jketwa@gmail.com 
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