Kalâtdlit Pek’atigîgfîsa Kátuvfiat ”INUIT” Fællesforeningen

Nyhedsbrev foråret 2016.
Kære alle ude i det ganske danske land.
Først en undskyldning for det meget forsinkede nyhedsbrev fra foråret, men sommeren kom over
min PC, så den gik i hi eller nok nærmere mennesket bag.
Men nu er sommeren gået på hæld og en ny sæson er startet rundt i de forskellige foreninger, - og vi
håber alle er kommet godt i gang med 2016/17 programmerne.
Bestyrelsen holder deres første møde d. 17. september, så I kan nå at få noget med, hvis I skulle
have spørgsmål eller lignende.
Kurset der skulle have været afholdt i august blev aflyst på grund af for lidt interesse for det. Det
skyldes bl.a . at man skulle være med til at betale, - men den slags koster. Vi forsøger igen til foråret
eller i løbet af vinteren.
Så tilbage til det forgangne forår.
TUSA genopstod til stor glæde for de mange deltagere. Vi må sige, at det var virkelig en succes.
Især var alle rigtig glade for omgivelserne og ikke mindst den gode rigelige mad, som gjorde hele
arrangementet til noget særligt.
Skive løb jo med det hele, men de gjorde det som de andre fantastisk. Der deltog 350.
Derfor ingen tvivl TUSA er kommer for at blive – næste år 29 april 2017 på Pejsegården.
Vi håber rigtig mange vil komme og være med.
Fungerende næstformand Malene Nielsen Schjørring og sekretær Ulla Nielsen deltog i nogle
møder med bestyrelsen for Tikeraq i forbindelse med løsning på foreningens situation. Resultatet
blev at foreningen ophører pr. 1.september 2016. Men der arbejdes på et nyt koncept og stiftelse af
en ny forening.
D. 11. maj var der Høring i Folketinget, hvor sekretær Ulla Nielsen deltog på vegne af INUIT.
Det var en spændende høring med mange input, - men primært baseret på udsatte grønlændere.
Men vores input,- der fokuserede på veje til inklusion og lokalforeningerne blev godt modtaget , og det gav en masse positiv korridorsnak. Ingen tvivl om, at politikkerne er opmærksomme på vores
eksistens.
Formand Bitha Metelmann og sekretær Ulla Nielsen havde et godt og inspirerende møde med
Institut for Menneskerettigheder . Vi fik her fundet nogle spændende muligheder, som INUIT kunne
blive en del af til gavn og glæde for herboende grønlændere. Men det er tidskrævende og kræver at
der er nogen, der har lyst og energi til at være med, -evt. nedsætte en gruppe, hvis
generalforsamlingen finder det værd at bruge tid og kræfter på.
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Julehilsen udvalget er også startet op, - og har haft møde i Vejle med DGIhallerne. Hvor vi
snakkede evalueringen fra sidste år igennem og fandt nye tiltag bl. a i lighed med TUSA vil vi
arbejde med forud køb af billetter.
Så har vi også budt velkommen til et kommende medlem Kalaaliaraq Nordsjælland., der skal
godkendes på generalforsamlingen. En ung og aktiv forening, som det er spændende at følge.
Næste Nyhedsbrev kommer til oktober.
Med dette ønskes i alle et rigtig godt og aktivt år.
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