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Din støtte går 
til grønlandske unge
I disse år rammer angst, ensomhed og selvmordstanker unge mennesker i et bekymrende omfang. Mange  
af de grønlandske unge, vi møder i vores arbejde, har derudover svært ved at finde sig til rette i danske 
fællesskaber. De føler sig anderledes og alene. 

I et samarbejde med Arctic Street Lab kan vi se, hvordan unges selvværd og trivsel stiger markant, når  
de tager del i forpligtende fællesskaber. De mærker helt konkret, at de ikke skal klare alting selv, men at 
fællesskabet er den bærende kraft. Her er det at være sammen om at lave mad med afsæt i det grønlandske 
køkken med til at skabe stolthed og samhørighed. 

De unge fra Arctic Street Lab har i anledning af julen brygget en opskrift sammen til alle jer, der støtter 
Grønlandske Børn. Opskriften kan du downloade på fgb.dk/krydderi

I Grønlandske Børn vil vi sætte alle kræfter ind for at skabe trivsel for grønlandske unge. Men vi kan ikke gøre 
det alene. Med din støtte bidrager du til, at flere grønlandske unge får et trygt og udviklende ungdomsliv. 

Som tak sender vi dig en grønlandsk krydderiblanding, som indgår i opskriften.

Puk Draiby, 
generalsekretær i Grønlandske Børn
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