Volontärer under Jalla Jalla en Jul för Alla 2019. Normalt sätt deltar cirka 200 volontärer.
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Det blir en jul för alla i år igen förhoppningsvis
Varje år arrangerar Cool Minds Jalla Jalla en Jul för Alla, en gratis julfest där
alla är välkomna. Den 24/12 brukar det normalt sätt komma runt 1000
personer för att äta julbord, få julklappar, lyssna på liveframträdanden och
träffa andra att dela högtiden med. I år är det osäkert hur eventet ska
arrangeras med tanke på restriktionerna.
Jalla Jalla en Jul för Alla ska arrangeras för åttonde året i rad. Då eventet är
kostnadsfritt är det värdefullt för de som inte har någon att fira med, eller
som inte har råd. Styrgruppen har under sommaren påbörjat
planeringsarbetet, och en av årets viktigaste punkter är just hur de ska
hantera risken för smittspridning.
- Med tanke på antalet besökare varje år så är det ett väldigt viktigt
evenemang. Därför har vi bestämt att julfesten ska bli av på något sätt, även
om bara 50 personer kan delta samtidigt. Det är även ett viktigt evenemang
för de som kanske inte har med sig julfirande som en tradition från sin kultur
men som ändå är nyfikna på svensk tradition, kultur och vill hitta på något
roligt med sina barn, säger styrelsemedlem Åsa Sellberg.
Alice Berger, volontäransvarig, instämmer i att eventet ska arrangeras - på ett
eller annat sätt.
- Det bästa med Jalla Jalla en Jul för Alla är gemenskapen. Både med styrelsen
och alla julfirare men även till Malmö - det binder människor samman. I och
med att alla är välkomna så kommer det väldigt blandat med folk vilket är
något väldigt fint och härligt. Julen är en tuff tid för många och kan orsaka
mycket stress och ohälsa. Vi vill se till att alla kan ha en trygg jul i Malmö
med god mat, värme och gemenskap.

Styrgruppen kommer att ta beslut kring hur arrangemanget ska genomföras
under oktober. Tills dess pågår planeringen kring alternativa lösningar för
julfesten.

Cool Minds är ett vetenskapslekland för barn och unga i Malmö. Vi vill
inspirera och väcka nya framtidsdrömmar inom naturvetenskap, IT och teknik!
För mer information, vänligen kontakta
Alice Berger
0793136120
Marielle Sterner
marielle.sterner@coolminds.se
0708902398
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