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Inspirationsmøde på Sejerø

I weekenden 27- 29 juni afholdt fem af bestyrelsens 

medlemmer en inspirationsweekend på Sejerø. Her 

diskuterede vi, hvad vi skulle lægge vægt på i fremtidens 

arbejde. Vi kom frem til følgende: 

At det var vigtigt at 

få opgraderet hjemmesiden, at få færdiggjort både en ny dansk 

og en engelsk folder, at få filmen om gruppen færdigklippet 

samt ikke mindst at forsøge at sammensætte et program med 

henblik på at få gruppen til Danmark næste sommer.
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Rapporten er skrevet af medlemmer af Youth Home Cultural Group.

Oversat af Annemarie Grüner.

Perioden efter vores to nøglemedlemmer, Mama Lise og Mama 

Annemarie fra Foreningen til støtte for Youth Home Cultural Group, 

besøgte os i marts, har været meget succesfuld med en del aktiviteter og 

programmer på centret. Deres besøg var historisk, da det faldt sammen 

med gruppens modtagelse  af  Ambassador´s Award i Accra.

Aktiviteter på Youth Home

Aktiviteterne i  TYHCG  de sidste måneder  har bestået  af over 30 

optrædener i  og uden for Tamale samt  workshops med grupper fra 

Danmark og Canada. Vi var ligeledes værter for the New Music Ghana 

Festival i juni.

I juni havde vi besøg fra USA. Et tidligere medlem af gruppen, Habib 

Iddrisu, som nu er ansat ved et amerikansk universitet som adjunkt, var 

hos os i flere dage. Udover at det var dejligt at se ham igen, brugte han 

også en del tid på at inspirere os og lære os nye danse. Det var herligt. 

TYHCG er hele tiden en del af mange aktiviteter på centret, især i 

værkstederne og ved den daglige træning. I april organiserede hele 

Tamales forening af skræddere, Tamale Metro Dressmakers and Tailors 

Accociation, en massegraduering af omtrent 800 trainees på Youth 

Home. Youth Homes egne mesterskræddere, som har en stor indflydelse 

i den omtalte forening, var ansvarlige for arrangementet. 

Gruppen har ligeledes modtaget t-shirts og kuglepenne fra Pascal Young, 

professor ved Ohio University, som flere gange har besøgt og arbejdet 

sammen med os. Han har således  været en stor ven  i mere end 10 år 

og bragt studerende til workshops og kulturel udveksling til Youth Home.

Rapport fra Ghana
Verdens Bedste Nyheder 

I juni var Youth Home 

Cultural Group tophistorie i 

Verdens Bedste Nyheders 

netavis. Foreningen havde 

tidligere på året tilmeldt sig 

nyhederne, og de var i den 

anledning især faldet over 

gruppens syværksted,  

dansepigernes mulighed for 

at få en uddannelse som 

syerske og herved en chance 

for et bedre liv. Det er jo også 

en god historie. Se 

http://verdensbedstenyhed

er.dk/news/using-culture-

and-creativity-as-a-lever/

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet 

redigeret og opdateret. Det 

var meningen, at folk der 

besøgte gruppen på Youth 

Home i Tamale skulle kunne 

gå ind på hjemmesiden og 

fortælle om deres besøg. En 

rigtig god ide synes vi selv, 

desværre viste det sig at 

være kompliceret, da det 

hurtigt blev fyldt med spam. 

Der arbejdes på at finde en 

løsning.

http://verdensbedstenyheder.dk/news/using-culture-and-creativity-as-a-lever/
http://verdensbedstenyheder.dk/news/using-culture-and-creativity-as-a-lever/
http://verdensbedstenyheder.dk/news/using-culture-and-creativity-as-a-lever/


Gruppens deltagelse i et sundhedsprojekt

TYHCG har været med i et sundheds – og uddannelsesprojekt sat i gang af 

Michael Frishkopf, en musikprofessor fra Canada. Han har planer om at 

sætte et projekt i gang i samarbejde med Youth Home Cultural Group. Ideen 

er at bruge musik- og dansedrama som et redskab i ændring af vaner og 

adfærd, specielt når det drejer sig om emner vedrørende vand og hygiejne,  

Maternal Child Health Care, NMCH samt andre helbredsspørgsmål , som er 

vigtige i Ghana. Titlen er ” Assessing the efficacy of traditional music and 

dance for health education and promotion i Nordghana”. Dette er blot endnu 

en aktivitet I forhold til, hvad vi tidligere har arbejdet med andre sektorer så 

som banking, landbrug, turisme, uddannelse osv.

Samarbejdet er blevet muligt på grund af et af gruppens medlemmer, vores 

sekretær Sulemana  Abu, som har en uddannelse som miljø- og generel 

helbredsofficer fra 2011. Det er en stor chance for os at kunne bruge hans 

talent koblet med musik og dans, så vi kan arbejde med at løse problemer 

vedrørende vores socio - økonomiske udvikling i Ghana. Herudover prøver vi 

selv at udvikle mere innovative strategier og forbedre os i vores arbejde på 

Youth Home.

Film

Under gruppens tur til 

Danmark i 2013 foretog 

Bente Højer og Lise flere 

interview af gruppens 

medlemmer om, hvad den 

har betydet for dem og deres 

liv.

Disse interview samt 

gruppens optræden i Egedal 

og Helsingør blev 

filmet.Dette er der kommet et 

meget interessant og flot 

video ud af. Den er filmet og 

klippet af Tai Højer Klan og 

kan ses på linket: 

http://youtu.be/meeIYWc

NEaU

Faiza, den kvindelige danser 

og syerske, der var med i 

Danmark, afslutter 

filmeklippet med følgende 

meget sigende bemærkning: 

Before I  was  nobody, now  

I am somebody 

Directors tur til Accra

Abdul-Rahman, vores director er lige vendt hjem fra Accra, hvor han har 

deltaget i et afgørende møde. Her blev det drøftet, hvordan man kunne 

udvikle og promovere kunst og kreative industrier i Ghana. Mødet foregik på 

The British Counsil og var organiseret af CKU (Center for Kulturel Udvikling i 

Danmark).

http://youtu.be/meeIYWcNEaU
http://youtu.be/meeIYWcNEaU


Dale Mendoza på Youth Home
Oversat af Annemarie Grüner

Jeg var så heldig at blive intro-

duceret til Youth Home sidste 

år af Alidu fra Bizung Music 

School, en skole under Playing 

for Change. 

I min egenskab af designer 

var jeg kommet til Tamale for at 

udvikle produkter til hjemmesid-

en for Playing for Change. 

Jeg mødte Abraman og de to 

skræddermestre Huzeru og Hafiz og nogle af syerskerne for at tale om et 

samarbejde mellem de to organisationer. De fortalte, at de havde proble- 

mer med forældet udstyr, som konstant gik i stykker. Det første, der måtte 

gøres, var at finde en mulighed for at få det udskiftet. 

Produkter fra Youth Home til salg hos Playing for Change

Til slut vil vi fortælle, at produkter fremstillet på Youth Home, dels af 

Margaret der står for fremstilling af batik og dels af syværkstedet, i august 

kom på Playing for Changes hjemmeside. Her kan de købes i deres 

netbutik. Playing for Change er en amerikansk non profit organisation, 

hvis ide er at bygge musik- og kunstskoler op rundt omkring i verden og 

herved skabe håb og inspiration for fremtiden.  Samarbejdet med Playing 

for Change er kommet i stand via Mohammaed Alidu, Abrahmans ven 

gennem mange år, der arbejder for organitationen. Hvis du har lyst til 

at se nærmere, kan du finde det på: www.playingforchange.com

Foredrag og donation

Lise Drewes Nielsen og 

Annemarie Grüner holdt 

den sidste weekend af 

august foredrag for 75 

socialdemokratiske 

kvinder i Vordingborg. 

De var meget imponerede 

over historien om Youth 

Homes udvikling og 

foreningens arbejde. 

Samtidig var der flittige 

købere i den lille bod, vi 

havde stillet op. Her 

solgte vi mange af de 

armbånd, forklæder og 

tasker, vi ikke var kommet 

af med tidligere. Salg og 

honorar indbragte små 

4000 kr.

Bjarne Kumbak har i 

forbindelse med et 

byarrangement i Egedal  

solgt ud af sine LP- 

plader. Han fik 1285 kr 

ind.

Pengene fra begge 

arrangementer går til 

foreningens arbejde. Vi 

siger en stor TAK til alle 

tre.

http://www.playingforchange.com/


Jeg vendte tilbage til USA og kontaktede the Brenda and Roger Gibson 

Fondation, som udviste stor interesse for projektet. De donerede 5000 

dollars, som blev brugt til elektriske symaskiner, et klippebord og et 

elektrisk strygejern. På min anden rejse i foråret 2014 fik vi trykt batik til 

og syet hårdbånd, vinposer og små tasker til pas. Jeg har flere ideer til 

nye produkter, som jeg vil sætte i værk ved mit næste besøg. Jeg må lige 

tilføje, at en af de mest fantastiske oplevelser jeg havde i Tamale ( eller 

noget sted i verden ) var at høre og se trommerne og dansen på Youth 

Home. Jeg kan næsten ikke vente med opleve det igen.   

Mandag d 29. september 

fortalte Annemarie  Grüner 

om YHCG i Rotary 

Vordingborg Storstrømmen 

og modtog i den forbindelse 

en donation på 5000kr. 

Aftalen med Rotary var 

kommet i stand via et af 

foreningens medlemmer, 

Inger Drachmann. Pengene 

vil bl.a blive brugt til 

reparation og opgradering 

af scenen og 

musikinstrumenter. Vi siger 

1000 tak for den flotte 

donation.

Vores forening har 

fået en rigtigt flot ny 

folder, som kan 

rekvireres hos 

bestyrelsen. Der 

arbejdes ligeledes 

med en ny folder til 

vore venner i Ghana. 

Sidstnævnte  er 

i øvrigt udarbejdet i 

samarbejde med 

gruppen over 

længere tid, da det 

er meget vigtigt for 

dem, at den har det 

helt rigtige

”look ” og indhold.

   NY FOLDER

Foreningens fremtidige arbejde

I weekenden på Sejerø besluttede vi i 

det kommende år at koncentrere os om 

at arbejde på at få nogle medlemmer af  

Youth Home Cultural Group til Danmark i 

sommeren 2015. Det drejer sig om at få 

arrangementer på plads og ikke mindst 

at søge om omvendte rejsestipendier. 

Det første er ikke så vanskeligt, nu håber 

vi at lykkes med det sidste. Desværre 

må vi på grund af tidspres vente med at 

sende ansøgningen til  marts. Herudover 

vil vi naturligvis støtte gruppen på 

forskellig vis, således som vi hele tiden 

har gjort.


