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GRØNLANDSKE JULEMARKED

Årets grønlandske julemærke i stueetagen
Hvert år siden 1974 har Fonden for Grønlands Julemærke udgivet et 
grønlandsk julemærke. Årets grønlandske julemærke er skabt af 
kunstneren: (afsløring den 30. oktober)
Du kan købe både perforerede og uperforerede ark med julemærker. 
Fondens stand er i Ajamut i stueetagen. 
Indtægterne fra salget går til grønlandske kulturelle formål og/eller støtte 
til grønlandsk kunst og kunsthåndværk.

Kunsthåndværk af moskusuld, sælskind, perler, klenodier… Gå på jagt i de 
mange stande med skønne, håndlavede sager. Julemarkedet i Det
Grønlandske Hus er én af de bedste muligheder for at finde grønlandsk 
kunsthåndværk i København.

Under julemarkedet udstiller Buuti Pedersen sine varme og
stemningsfuldte malerier.

Nanu Børn 
Nanu børn gør Københavns hyggeligste julemarked lidt hyggeligere med 
salg af kaffe, te og det lækreste hjemmebag.

Nanu Børns frivillige arbejde går udelukkende til foreningen og er med til 
at sikre, at også børn fra økonomisk svage familier i Grønland mærker 
julevarmen og får en julegave.

I alt 45 stande

Sarpik kor og underholdning for børn 
Grønlandsk sangkor Sarpik giver også et par nummer, lørdag kl 12 og
søndag kl 15.
Vi gemmer små ckokolade nisser rundt omkring i huset, hvor børnene kan 
gå på jagt efter dem lørdag fra kl. 15 og søndag
fra kl. 12.

Underholdning

Velgørende Café

Boghandel og Ilik
Fra husets aktiviteter
Som altid kan du også købe bøger om Grønland, grønlandske julestjerner, 
plakater, postkort og kalendere i vores boghandel.

I år har husets aktivitetskoordinator Malene og brugerne af café Ilik slået 
sig sammen om en stand.
De sælger ting som de har lavet og er til at finde på 1. sal i mødelokalet.
Indtægter fra salget går til...
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7. og 8. december 2018 Kl. 11-16

Julemærkefonden

Skønne julegaveideer


