Maaji Nuan! 2017
Maaji Nuan! kommer også i 2017!
”Maaji nuan” betyder ”dejlig maj” på grønlandsk,
og det er bestemt en rigtig god måned!
Det populære arrangement går ud på at mange
af Nuuks foreninger åbner dørene op for Nuuks
borgere og tilbyder aktiviteter, lige fra fitnesstræning og vandpolo til løb og fodboldtræning.
Maaji Nuan! er en frivillig organisation og alle
de aktiviteter der tilbydes i løbet af måneden er
gratis.
Mange i Nuuk samles om de forskellige sunde
aktiviteter og får derved en sund måned som for
nogle er et springbræt til et sundere liv. Samtidig
møder de andre fra byen og får udvidet deres
omgangskreds.
Vi, fra arrangørernes side, prøver at opmuntre
så mange som muligt til at tage del i aktiviteterne - bl.a. ved at arrangere nye aktiviteter som
kan tiltale flere. Hvis du har nogle gode forslag/
idéer til nye aktiviteter i år, hører vi meget gerne
fra dig!

I år bliver vores overordnede tema ’Silami’
(’Udenfor’) - da vi gerne vil have så mange som
muligt udenfor og deltage i Maaji Nuan!. Hvis
du har en aktivitet du gerne vil have på kalenderen, skal vi bruge følgende oplysninger:
- Hvad går aktiviteten ud på
- Dato, tid og sted
- Kontaktperson, gerne med tlfnr. og mail
Vi tilbyder vand og frugt til aktiviteten - i det
antal I ønsker.
Hvis du kunne tænke dig at støtte med et sponsorat - i form af penge eller naturalier - skal du
være meget velkommen til at sende os en mail.
Vi vil tilgengæld sørge for at annoncere sponsoratet i vores ugentlige annoncer i ugeavisen,
på vores Facebook-side (med ca. 1700 følgere)
samt på vores hjemmeside.
Vi glæder os til Maaji Nuan! 2017
Mvh arrangørerne af Maaji Nuan!
maajinuannuuk@gmail.com

Maaji Nuan! 2016
Se eksempler på hvad vi lavede sidste år til Maaji Nuan!
Flere billeder på Facebook
Mountainbiking

Landingsbanestafet

Agility-træning
Rulleskøjter
Streetfodbold - Pannahouse på besøg

Timiuna venskabsløb

Adventure Challenge

Tour de Nuuk

