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Børn	  og	  unge	  laver	  mad	  til	  hele	  byen	  
	  
Som	  en	  del	  af	  afslutningen	  på	  aktiviteten	  ’	  Vores	  Mad’	  serverer	  børn	  og	  unge	  fra	  skolerne	  i	  Tasiilaq	  og	  Nanortalik	  
mad	  for	  hele	  byen	  en	  eftermiddag	  i	  uge	  35	  og	  36.	  
	  
Maden	  serveres	  som	  små	  smagsprøver	  på	  retter	  lavet	  af	  eleverne	  selv	  og	  med	  grønlandsk	  proviant.	  
Smagsprøverne	  uddeles	  af	  eleverne	  i	  løbet	  af	  en	  eftermiddag	  i	  hver	  af	  byerne.	  Smagsprøverne	  laves	  af	  eleverne	  i	  
skolekøkkenerne.	  	  
	  
Eventen	  synliggøres	  i	  byerne	  ved	  at	  store	  bannere	  med	  billeder	  af	  mad	  og	  råvarer	  ophænges	  rundt	  om	  i	  byen.	  	  
Alle	  billederne	  er	  taget	  af	  de	  deltagende	  elever	  i	  løbet	  af	  2016.	  	  
	  
Glæden	  ved	  maden,	  de	  lokale	  råvarer	  og	  stoltheden	  over	  den	  smukke	  natur	  i	  og	  omkring	  byerne	  har	  været	  et	  
centralt	  omdrejningspunkt	  i	  aktiviteten.	  	  
	  
Meningen	  med	  eventen	  og	  forløbet	  er,	  at	  sætte	  fokus	  på	  lokale	  madtraditioner	  og	  det	  gode	  liv.	  I	  forløbet	  er	  der	  
arbejdet	  med	  maden	  som	  omdrejningspunkt	  for	  fællesskaber	  blandt	  børn,	  unge	  og	  familier.	  I	  alt	  cirka	  100	  børn	  
og	  unge	  i	  alderen	  12-‐25	  år	  	  har	  i	  løbet	  af	  2016	  deltaget	  i	  en	  række	  3-‐dages	  workshop-‐forløb,	  hvor	  de	  har	  
indsamlet,	  fotograferet	  og	  tilberedt	  retter,	  som	  er	  lavet	  med	  grønlandske	  råvarer.	  Resultatet	  bliver	  en	  flot	  
kogebog,	  ’Vores	  Mad’,	  som	  uddeles	  af	  de	  unge	  i	  byerne	  i	  november	  måned.	  Således	  bliver	  hele	  byen	  bekendt	  med	  
projektaktiviteten.	  
	  
Aktiviteten	  finder	  sted	  som	  en	  del	  af	  det	  3-‐årige	  socio-‐kulturelle	  projekt,	  Siunissaq	  uagut	  pigaarput/The	  Future	  
belongs	  to	  us/Fremtiden	  tilhører	  os.	  	  
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Projektet	  støttes	  af	  Selvstyret,	  Kommune	  Kujalleq,	  Kommunegarfiq	  Sermersooq,	  Nunafonden,	  Royal	  Arctic	  Line.	  
Projektets	  hovedfinansieringspartner	  gennem	  alle	  3	  år	  er	  Bikubenfonden.	  
	  
Man	  kan	  læse	  meget	  mere	  om	  projektet	  på	  www.siunissaq.gl	  
	  
Kontakt:	  	  
Eli	  Abelsen,	  leder	  af	  Piareersarfik,	  Tasiilaq	  +299	  36	  78	  36	  
Jens	  Korneliussen,	  BK-‐forvaltning	  -‐	  jeko@kujalleq.gl	  
Anette	  Molbech,	  projektleder	  	  +45	  23231787	  	  
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