
 Årsberetning 2012, Det Grønlandske Hus i Aarhus 

 Side 1 

 

 

 
Årsberetning 2012 

 
Det Grønlandske Hus i Aarhus 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Det Grønlandske Hus 

Dalgas Avenue 52 ⚫ 8000 Aarhus C ⚫ Tlf. 86 11 02 88 

groenlandskehus.dk ⚫ Aarhus@glhus.dk 

mailto:Aarhus@glhus.dk


 Årsberetning 2012, Det Grønlandske Hus i Aarhus 

 Side 2 

 

 
Indholdsfortegnelse 
 
Forord  Side 2 

Bestyrelsen   Side 3 

Den sociale afdeling  Side 4 
Uddannelsesvejledningen  Side 9 

Kollegiet   Side 14 
Kultur – informationsaktiviteter Side 15 

Anskaffelser og vedligeholdelse Side 16 

Husets medarbejdere  Side 17 
Økonomi   Side 18 
 

 

 

 
Årsberetningen 2012 
 
Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der primært finansieres af Grønlands Selvstyre, 

men også modtager betydelige tilskud fra Aarhus Kommune og fra Staten. 
 

Husets geografiske arbejdsområde er region Midtjylland. Her bor der godt 3.300 grønlandske borgere, som 

modtager rådgivning, hjælp og service vedrørende uddannelse, sociale spørgsmål og kulturelle aktiviteter, 
som beskrevet i denne beretning.  

 
Ligesom de tre andre Grønlandske Huse i Danmark, i Aalborg, Odense og København, er Huset i Aarhus et 

videnscenter om Grønland, som i vidt omfang benyttes af det danske publikum i alle mulige spørgsmål om 

Grønland, og et grønlandsk ”konsulat” i Østjylland, som står til rådighed for offentlige og private organisatio-
ner og virksomheder i Grønland. 

 
Huset arbejder hovedsageligt ud fra bygningen på Dalgas Avenue i Aarhus, men har også et decentralt, 

socialt rådgivningskontor i Viborg, og et socialt projekt i egne lokaler i midtbyen i Aarhus. 
 

Uddannelsesvejledning, tolkning og ikke mindst rådgivning og hjælp til efterskoleelever foregår i vidt omfang 

ude på de pågældende institutioner, skoler m.v.  
 

Det er således en institution med en meget stor pakke af meget forskellige opgaver, forpligtelser og samar-
bejdspartnere, og en hurtig ændring og udvikling i de forskellige opgavers karakter og omfang.  

 

Det er derfor vigtigt, at vi med årsberetningen fastholder et øjebliksbillede af årets opgaver, udvikling og 
resultater, med henblik på udvikling af nye opgaver, strategier og målsætninger i det nye år. 

 
Beretningens forskellige afsnit er skrevet af de pågældende medarbejdere, med forstanderen som redaktør. 

Billederne er taget af Husets medarbejdere under arbejdet i 2012. Forsiden viser en lille ven, vi mødte i Kan-

gaamiut under bestyrelsens studierejse i Grønland i sommeren 2012. 
 

Aarhus, marts 2013 
Louis Rolander, bestyrelsesformand 

Svend Kolte, forstander        
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Husets bestyrelse i 2012 
 

Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende 
institution, der overordnet ledes af sin bestyrelse. 

Det betyder, at de endelige beslutninger vedr. 

økonomi, drift, personale, målsætning og fremtid 
træffes af bestyrelsen, i reglen efter indstilling fra 

forstanderen, der har ansvaret for den daglige 
ledelse. 

 
Bestyrelsens medlemmer er næsten de samme 

som i 2011, blot har foreningen Kajak’s repræsen-

tant, Jarthe Sørensen, i efteråret trukket sig tilba-
ge fra foreningsarbejdet, og foreningen har ikke 

udpeget nogen ny repræsentant i bestyrelsen i 
2012.    

 

Bestyrelsens medlemmer ved udgangen af 2012 
var således: 

 

• Louis Rolander, formand, valgt af den øv-
rige bestyrelses medlemmer. 

• Margrethe Bogner, næstformand, udpeget 

af Aarhus Byråd. 

• Afdelingschef Claus Kleemann, Departe-
mentet for Uddannelse og Forskning, fy-

sisk placeret i Grønlands Repræsentation i 

København, udpeget af naalakkersuisoq1 
for IIN2 

 

                                        
1 Naalakkersuisoq = medlem af Grønlands regering, 

omtrent tilsvarende dansk minister. 
2 IIN = Departementet for Uddannelse og Forskning og 

nordisk samarbejde. 

 

• Ministersekretær Ellen Magnussen, Depar-
tementet for Familie, Kultur, Kirke og Li-

gestilling. Med suppleant Stine Hansen, 

konsulent i Departementet for Familie, Kul-
tur, Kirke og Ligestilling, fysisk placeret i 

Grønlands Repræsentation i København. 
Udpeget af Departementet.  

• Foreningen Kajak, vakant.  

• Hans-Lars Kleemann Møller, foreningen 

Avalak Aarhus 

• Socialrådgiver Simon Lynge, valgt medar-
bejderrepræsentant.  

 

Bestyrelsen har holdt to møder i 2012: 
27. marts, med følgende hovedpunkter: Godken-

delse af regnskab, revisionsprotokol og årsberet-
ning for 2011, budget for 2013, samt en drøftelse 

af løn- og overenskomstforhold i Huset. 

 
27. september, med følgende hovedpunkter: 

Drøftelse af fremtiden for vores bygning, periode 
regnskab og regnskabsprognose for 2012, samt 

ændringer i uddannelsesvejledningen som følge af 
nye støtteformer. 

 

Årets sidste bestyrelsesmøde, der var fastsat til 
11. december, blev udsat til 8. januar.  

 

Fra besøget i Maniitsoq juni 2013, Louis og Margrethe 
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Ud over de forskellige hovedpunkter på møderne, 

indledes møderne altid med en drøftelse af en 

omfattende, skriftlig orientering fra forstanderen 
til bestyrelsen om tiden siden sidste bestyrelses-

møde. 
 

Ud over de ordinære bestyrelsesmøder har for-
mand, næstformand og forstander mødtes adskil-

lige gange i årets løb, vedr. drøftelse af Husets 

fremtid, og især om den varslede og nu gennem-
førte halvering af tilskuddet fra Aarhus Kommune, 

se senere i beretningen 
 

Bestyrelsens formand, næstformand og forstande-

ren har i juni måned været på en 8 dages rund-

rejse i Grønland, sammen med tilsvarende repræ-

sentanter for de tre andre Huse i Danmark.  
 

Rejsen startede i Maniitsoq, med en dagsudflugt 

til bygden Kangaamiut, fortsatte til Nuuk, og slut-
tede med et døgns ophold i Kangerlussuaq.  
 

Det var en meget udbytterig studierejse, hvor det 

lykkedes at møde repræsentanter for de lokale 
kommuner, Selvstyret og en meget lang række 

institutioner og arbejdspladser.  

Der er udarbejdet en omfattende rejserapport og 
en stor billedsamling fra rejsen. Begge dele kan 

rekvireres ved henvendelse til Huset. 
 

 
Den Sociale Afdeling 2012 

v. Connie Ibsen Jensen, Bolethe H. Rasmussen, Benigne Fleischer, Søs Hald, Sanne Helmer 
 Petersen og Simon Lynge 

 

Året 2012 bød atter engang på masser af arbejde 
for afdelingen. Projektet Kammak fortsatte med 

opsøgning og netværksskabende arbejde i 2012 

og begyndte særlig aktivitet i Trige, de informati-
ve møder i Grønlænderfokus, som Kammak er 

primus motor for, fik afviklet 3 fokusdage med 
diskussioner. Fællesspisningerne fik efter god 

start ved årets begyndelse, mindre tilslutning ved 
årets udgang. Statistikken viste øget henvendelser 

til den åbne rådgivning. Foreningssamarbejdet gik 

godt, og fællesprojektet Mini-Aasiveeraq var der 
god tilslutning til. Afdelingen i Viborg bliver fortsat 

brugt rigtig meget, omvendt er henvendelserne til 
Herning afdelingen dalet kraftigt. Besøgstjenesten 

bliver fortsat brugt. Efterskoleområdet bød fortsat 
på en del arbejde, se under uddannelsesafdeling. 

Højskoleområdet, hvor arbejdet baserer sig på 

aftale med Departementet for Erhverv og Ar-
bejdsmarked med udløb 2012, kører lige så stille.   

 
Statistik 2012 

 
Der har været henvendelser fra 549 kvinder, 205 

mænd, 95 offentlige myndigheder og 24 private 

tilbud. 
Henvendelsesårsagerne har været som nedenfor 

anført: 

 

 

Bolig; 120 Børn; 36

Samværsudøvelse med 
egne børn; 29

Skole; 2

Problemer med 
ægtefælle/samlever; 31

Skilsmisse/separation; 24

Fysisk helbredsproblem; 
75

Psykisk helbredsproblem; 
189

Sproghjælp - private 
anmodning; 180

Sproghjælp - offentlige 
anmodninger; 98

Vold; 9

Økonomi; 240

Flyttehjælp anden 
kommune/Grønland; 13

Manglende arbejde; 177

Misbrugsproblemer 
alkohol/hash; 107

Arve/Skifteret; 13

Akut rejser; 40
Besøgsrejser; 33 Hjemrejser anden 

kommune/Grønland; 39
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Fællesspisningerne. 
 

Målgruppen for fællesspisningerne er socialt ud-
satte grønlændere.  

 

I forårsmånederne var der god tilslutning med 
gennemsnitligt 30 deltagere, hvor flertallet var 

målgruppen for spisningerne. I efterårsmånederne 
skete der en markant ændring i både deltageran-

tal og deltagerne: gennemsnit 16 deltagere og 

langt de fleste, ca. 65 - 70 %, hørte ikke til mål-
gruppen. 

 
 En årsag kunne være at tidspunktet for spisnin-

gen var forkert, målgruppen kunne ikke komme af 
andre årsager. Huset besluttede derfor at ned-

lægge fællesspisningerne med udgangen af 2012. 

 
Projekt Kammak 

 
2012 var et spændende år i Projekt Kammak. 

Projektet har i årets løb ”fundet sine ben”, en støt 

stigning i henvendelser fra både brugere og sam-
arbejdspartnere og det vidner om større kendskab 

til projektets tilbud og muligheder.  
 

Henvendelser til Kammak: Der har været henven-

delser fra 161 kvinder, 106 mænd og 53 forskelli-
ge henvendelser fra samarbejdspartnere til Kam-

mak: 
 

 

________________________________________________________________________________________                     
 

Henvendelsesårsagerne inddelt i lagkageform: 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Helhedsplanen for Trigeparken: 

 

I løbet af de senere år har landsbyen Trige, som 
er beliggende ca. tyve km. nord for Aarhus, ople-

vet en stor tilflytning af grønlændere. I løbet af 
foråret indledte vi samarbejde med Helhedsplanen 

for Trigeparken, beboerhuset Oasen og Sund-

hedscaféerne. Dette samarbejde har konkret ud-
møntet sig i, at Kammak fra september har haft 

åben rådgivning i Oasen to gange om måneden 
samt opsøgende arbejde i området.  

 
Vi lagde ud med en kaffemik for alle beboere i 

Trigeparken – et arrangement, der havde til for-

mål at vise Trige-borgere fra alle verdenshjørner 

lidt af Grønland gennem musik, mad og billeder. 

Ca. 50 mennesker mødte op, og vi fik god brug 
for de seks frivillige, der hjalp til med bagning, 

kaffebrygning og opvask.  
Samlet set skal Trige-initiativet ses som en aktivi-

tet, der rummer Kammaks kerneydelser: støtte og 

vejledning – men det skal også ses i et integrati-
onsperspektiv. Det er vigtigt at undgå, at den 

grønlandske befolkningsgruppe stigmatiseres i 
Trige, som det tidligere var tilfældet i Gellerup. 

Grønlandske beboere forsøges integreret i eksiste-
rende tilbud i Trigeparken: Kvindeklub, Sundheds-

café eller aktiviteter for børn.  

Boligproblem; 69

Problemer med 
ægtefælle/samlever; 

10

Skilsmisse; 1

Vold; 8

Økonomi; 78

Tolke; 19
Bisidder; 4

Fysisk helbred; 36

Psykisk helbred; 15

Manglende arbejde; 
44

Misbrugsproblemer; 
12

Rejse DK/Grønland; 
8

Børn; 2 Flytning; 7
Efterlysning; 16



 Årsberetning 2012, Det Grønlandske Hus i Aarhus 

 Side 6 

 

 

 
 
 

Grønlænderfokus: 

 
Det nye tiltag Grønlænderfokus, som blev sat i 

værk af Det Grønlandske Hus, Projekt Kammak og 
Socialt Udviklingscenter SUS i 2011, havde tre 

temamøder i 2012: Tuberkulose, Flytning fra 
Grønland til Danmark og endelig om Alkoholbe-
handling med oplæg fra bl.a. ledende overlæge 

Pernille Hauschildt, alkoholbehandlerne Maria 
Sarwar og Kasper Andersen samt medarbejdere 

fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Målgrupperne 
er bl.a. sagsbehandlere, opsøgende gadeteams, 

medarbejdere på forsorgshjem og varmestuer, 

alkoholbehandlere og gadepræst. Arrangementer-
ne har været en stor succes og vi har indført del-

tagerbegrænsning. 
 

I forbindelse med oplægget om Tuberkulose har 
Det Grønlandske Hus, Kammak og Kofoeds Skole i 

fællesskab udgivet en pjece om Tuberkulose. 

 
 
Nytilflyttede grønlændere til Aarhus Kom-
mune: 

 

Projekt Kammak har i 2012 haft kontakt med 22 
nyankomne voksne grønlændere, som næsten 

alle er flyttet direkte fra Grønland til Aarhus. Den 

kønsmæssige fordeling er på 13 kvinder og 9 

mænd, og der er 5 familier med børn under 18 år.  
 

Af de 22 personer flyttede 2 til Randers, hvor de 
fik en lejlighed, og 2 rejste tilbage til Grønland. 

Sidstnævnte fordi de ikke fik indfriet forventnin-
gerne om uddannelse og bolig i Danmark, og 

derfor så flere muligheder i at rejse tilbage. 

 
Gadefestival – når mennesker mødes: 

 
Projekt Kammak deltog i årets Gadefestival i Møl-

leparken. Festivalen var åben for alle og pro-

grammet var tilrettelagt således, at udsatte grup-
per og ”almindelige” mennesker kunne få mulig-

hed for at mødes i øjenhøjde på de udsattes 
hjemmebane: Mølleparken.  

 
Kammak deltog med en kaffe- og kagebod, hvortil 

tre frivillige havde bagt boller og grønlandsk kage. 

Vi havde mange besøgende i løbet af dagen: Fa-
ste brugere, potentielle brugere og endelig folk, 

der bare gerne ville vide noget om Kammaks ar-
bejde. Gadefestivalen, der også finder sted i 2013, 

rummer flere sidegevinster for projektet, idet 

Kammak og Det Grønlandske Hus præsenteres 
som et kvalificeret tilbud til potentielle brugere og 

samarbejdspartnere, både offentlige og private. 

Fra Trigeparken 
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Desuden får vi mulighed for at engagere en grup-

pe frivillige, som kan fungere som rollemodeller 

for andre brugere.  
 

Kammak har fået Facebook-profil: 
 

Vi satte gang i Facebook i Kammak, da vi skulle i 
kontakt med en bruger, der ikke havde telefon. 

Det lykkedes i stedet at få kontakt via Facebook, 

og vi har derfor brugt Facebook som kontaktflade 
også i andre tilfælde. Det sociale medie bliver 

brugt som et supplement til det opsøgende arbej-
de, vi ellers laver på gadeplan, og vi har efterføl-

gende fået flere ”venner” på Facebook. Facebook 

bliver brugt som orienteringskilde om, hvad der 
sker eller skal ske i Kammak. På den måde kan vi 

få meddelelser ud til brugerne, f.eks. at vi er i 
Trige hver anden onsdag eller at der er afspæn-

ding i Kammak om tirsdagen. 
 

 

Herning og Viborg afdelingerne: 
 

Herning: 
Antal personlige henvendelser: 43 

Antal henvendelser fra det offentlige og andre 

myndigheder: 30 
I alt: 73 

 
I Herning har henvendelserne i årets løb været 

stagnerende til kun at være en håndfuld i de 

sidste måneder. Det gælder både personer og 
myndighederne.  Personerne har primært været 

på førtidspension eller folkepension. Der har ikke 
været henvendelser fra nyankomne. Samarbejdet 

med Herning Kommune blev svækket, dels fordi 
det kommunale gadeteam blev nedlagt, dels fordi  

kommunen indgik aftale med tolkebureau, hvorfor 

tolkeopgaverne dalede meget. 
 

Huset besluttede på den baggrund at nedlægge 

rådgivningskontoret i Herning med udgangen af 

2012 og flytte al aktivitet til rådgivningskontoret i 

Viborg, der således er åbent to gange om ugen.   
 

Viborg: 
Antal personlige henvendelser 155, heraf 

henvendelser fra 20 nyankomne personer. 
Antal henvendelser fra det offentlige og andre 

myndigheder 59. 

Henvendelser i alt: 214                                               
 

I Viborg har henvendelserne været kraftigt 
stigende, især i årets sidste halvdel. Der var ingen 

tvivl om, at mange nyankomne havde fyldt rigtig 

meget i statistikken. Ca. 20 % af de nyankomne 
er familier. Alle med ønske om en bedre 

økonomisk tilværelse og bedre muligheder for 
børnene med hensyn til uddannelse. Nogle få med 

begrundelsen, at sundhedsvæsenet var for 
utilstrækkeligt i Grønland. 

 

I forhold til tidligere år, hvor der var flere 
henvendelser fra folkepensionister, var der flere 

henvendelser fra folk i den arbejdsdygtige alder 
fra 18 – ca. 58 årige. 

 

Foreninger, klubber og Netværks Cafe i 
Midtregionen. 

 
Det Grønlandske Hus i Aarhus har i 2012 fået 

tilknytning til i alt 10 foreninger, 2 klubber og 1 

Netværks Cafe. Der blev holdt 2 årlige fællesmø-
der i Det Grønlandske Hus. Til møderne i 2012 har 

dagsorden hovedsageligt været om vores gensidi-
ge samarbejde, Aasiveeraq som er et fællesarran-

gement, præstesituationen og oprettelse af et 
stort fælles kor i Region Midtjylland. Fælles for 

alle foreningerne er hensigten fremover at skabe 

flere opmærksomhedsskabende aktiviteter i for-
hold til at aktivere medlemmerne samt skabe 

interesse for kommende medlemmer. 
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Aasiveeraq 2012. 

I weekenden den 31. august til 2. september 

2012 blev traditionen tro afholdt familietræf Aa-
siveeraq med deltagelse af mindst 60 voksne og 

børn fra hele Region Midtjylland. Hytten Høgild 
som ligger på en dejlig naturgrund ved Ring Å og 

Høgild Plantage var igen en ideel ramme om for-

skellige udendørs aktiviteter og lange gåture i den 
skønne natur. Igen i år er programmet tæt pakket 

med levende værksted og god underholdning fra 
Nanok Koret og ”Scenen er din” med spontan 

underholdning fra børn og voksne til stor morskab 
for alle. Til evalueringen var deltagerne godt til-

fredse med forløbet og glæder sig til næste år.  

 
 

 

 

 
 

 
Besøgstjenesten. 

Besøgstjenesten er et tilbud til de svage, syge, 

ensomme og ældre grønlændere i Århus og Om-
egn, og som af forskellige grunde ikke ser sig selv 

i stand til at opsøge fællesskaber eller steder, 
hvor grønlandsk kultur udfolder sig. Som besøgs-

ven er det vigtigt, at man føler, man er med til at 

gøre besøgsmodtagers hverdagsliv lidt lysere, 
varmere og mere indholdsrigt. 

Vi anser besøgstjenesten som et godt supplement 
til de eksisterende tilbud, idet vores tilbud pri-

mært henvender sig til grønlændere, som ønsker 
en snak på grønlandsk, og have kulturel samvær 

på grønlandsk maner. 

Vi har i øjeblikket 5 besøgsvenner, som besøger 7 
personer, som enten bor på lokalcentre eller i 

eget hjem.  
 

Fra Aasiveeraq 2012 
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Uddannelsesvejledningen i 2012 
Mette Meilandt, Hanne Vestermark Mejer, Anne O. Clausen 

Afsnit om højskole- og efterskoleelever: Simon Lynge og Bolethe H. Rasmussen 
 

Mentorprojekt 

Uddannelsesvejledningen søgte og fik bevilget 

penge fra Selvstyrets Frafaldspulje til forsøgsvis at 

oprette en mentorordning for nye studerende i 

2012. Vi ansatte mentorer til at hjælpe nye stude-

rende der startede uddannelse i Region Midtjyl-

land, fortrinsvis blandt de universitetsstuderende. 

Mentorerne var ældre studerende fra samme fag, 

nogle af mentorerne var grønlandske nogle var 

danske. Der blev ansat en mentor for små hold af 

studerende med fra 1 til 4 studerende i hver 

gruppe. I alt blev der ansat 16 mentorer til 32 

studerende, inden mentorerne påbegyndte deres 

job, afholdt vi et kursus for alle mentorer her i 

DGH om metoder, filosofi og projektindhold. 

 

Mentor mødtes med sin gruppe eller sin mentee 

en gang ugentligt. Overordnet var formålet med 

møderne, at mentor skulle hjælpe sine mentees 

med at tilegne sig den helt nye læringskultur, der 

er gældende på videregående uddannelser, hjæl-

pe med praktiske spørgsmål som anskaffelse af 

lærebøger og andre materialer, strukturere delta-

gelse i undervisning og tilrettelæggelse af hjem-

mearbejde, og i det hele taget hjælpe de nye 

studerende med ”at knække koden” i det nye 

læringsmiljø.  

 

I hele forløbet, der strakte sig over månederne 

september, oktober og november 2012, havde 

uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus kun 

lejlighedsvis kontakt med mentorerne. Men på et 

evalueringsmøde, der blev afholdt midtvejs i pro-

jektet, fik forstander og uddannelsesvejledere god 

mulighed for at drøfte og evaluere projektet.  

 

Det er ikke muligt at opgøre projektets effekt målt 

i forhold til frafald på 1. semester. Dertil er antal-

let af nystartere i år og tidligere år for lille og for 

uens til en statistisk opgørelse. Men vi kan konsta-

tere, at det var muligt for os at gennemføre pro-

jektet, at 75% af de studerende der havde fået 

tildelt en mentor aktivt deltog i mentorprojektet, 

og at mentorerne klart gav udtryk for, at projektet 

burde fortsætte og videreudvikles.     

 

Erfaringerne fra det første forsøg med en mentor-

ordning har således givet os mod på at igangsæt-

te et nyt mentorprojekt i 2013. Det er vigtigt at 

have god tid til at forberede projektet og indlede 

kontakt med mentorer og mentees – derfor har vi 

søgt og fået bevilling til et nyt projekt i efteråret 

2013 allerede i starten af januar 2013.  

 

Ændringer i 2013 projektet bliver at projektet skal 

præsenteres for de studerende som et attraktivt 

tilbud, der aktivt skal tilvælges og som forpligter 

de studerende til at møde op og overholde aftaler 

med mentor.  

 

 
Uddannelsesvejledningen i tal 2009-2010-2011-2012 

 

Nøgletal 2009 2010 2011 2012 

Gns. antal studerende per måned 174 177 158 165 

Antal nystartere januar 14 16 15 18 

Antal nystartere august/september 98 83 85 101 

Samlet antal studerende 1. oktober 208 191 196 193 

Antal færdiguddannede 70 75 36 55 

Antal afbrud 71 54 90 74 

 
 

Antallet af studerende er fortsat noget lavere end i rekordåret 2009, hvor der var omkring 20 elever på 

Sproghøjskolen på Kalø. Af samme årsag er antallet af færdiguddannede lavere end i 2010, men dog i stærk 
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stigning i forhold til 2011, ligesom det usædvanligt store antal afbrud i 2011 er faldet, så antallet er knap 

20% mindre i 2012 end året før.  

 
Gennemførte uddannelser 2012: 
 

Cand. merc. 1 Socialrådgiver  1 

Odontologi 1 HF 4 

Psykologi, cand.  2 Gymnasial supplering 16 

Matematik, cand.   1 Gymnasieuddannelser 8 

Medicin, cand.  2 Handelsskolens grunduddannelse 1 

Arkitekt 1 Diplomingeniør 2 

Bioanalytiker 1 Fysioterapeut 1 

Den europæiske filmhøjskole 1 Tandplejer 2 

Karakteranimator 1 Pædagog 1 

El-installatør 1 Multimedie designer 1 

 
Følgende har gennemført bachelor og er fortsat på kandidatuddannelsen:  

Odontologi: 1  
Psykologi: 5 

 

Vejlederkonference Ilulissat 
Mette Meilandt var til stormø-

de/vejlederkonference i Ilulissat den sidste uge i 
november. I konferencen deltog mange forskellige 

aktører, bl.a. vejledere fra Piareersarfik som er de 
kommunale vejledningscentre i Grønland, vejlede-

re og rektorer fra en række uddannelser i Grøn-

land, Uddannelsesstøtteforvaltningen, og em-
bedsmænd fra hhv. Departementet for Erhverv og 

Arbejdsmarked (ISN) og Departementet for Ud-
dannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde (IIN). 

Fra De Grønlandske Huse deltog Tanja Knudsen 

fra Aalborg og Mette herfra Huset. Det var meget 
udbytterigt at deltage. Det var interessant at høre 

vores samarbejdspartnere fortælle om deres 
hverdag og arbejdsområder, ligesom den uformel-

le snak og det at få sat ansigt på de forskellige 
vejledere i Grønland, som vi løbende har kontakt 

med, var rigtig positivt. De Grønlandske Huse 
havde et oplæg om ansøgning til uddannelser i 

Danmark. Her var der særligt fokus på de efter-

hånden udelukkende elektroniske ansøgninger til 
uddannelse, bolig og Statens Uddannelsesstøtte 

(SU). Overgangen fra grønlandsk uddannelses-
støtte til SU fik også en del opmærksomhed på 

konferencen, både i form af spørgsmål til os og 

ved oplæg fra Daniel Gottrup fra IIN. 

 
Årets gang i vejledningen 

5. januar: Mette til eksamen på sit vejlederuddannelsesmodul 
10. – 11. januar: vejledermøde med Uddannelsesstøtteforvaltningen og de øvrige Grønlandske Huses vejle-

dere i Aarhus 

16. januar: møde med SU-kontoret på Aarhus Universitet om SU 
17. januar: besøg fra Aarhus Univesitet 

18. januar: naalakkersuisoq Palle Christiansen på besøg til møde med os og de grønlandske studerende om 
den nye, grønlandske uddannelsesstrategi 

20. – 30. januar: Hanne på besøg på GU i Nuuk 

25. januar: Anne til aftenmøde hos de grønlandske elever i Silkeborg 
1. februar: igangsættelse af ekstraundervisning i biofysik for grønlandske medicinstuderende 

15. februar: besøg fra Elite Sport Greenland 
23. februar: Anne til konference sammen med tre grønlandske lægesekretærelever 

10. marts: kursus i opgaveskrivning for studerende ved Synergic 
31. marts: kursus i eksamenstræning for studerende ved Synergic 

3. april: der afholdes optagelsesprøve for efterskoleelever til gymnasierne til Grønland 

17. – 18. april: vejledermøde i København med Uddannelsesstøtteforvaltningen og de øvrige Grønlandske 
Huses vejledere 

30. april: sygeprøve angående optagelse til gymnasierne i Grønland 
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2. maj: Anne til aftenmøde hos de grønlandske elever i Silkeborg 

9. maj: besøg af to vejledere fra odontologi, Aarhus Universitet, vedr. de grønlandske studerende på tand-

lægeuddannelsen 
15. maj: sagsbehandlerkursus i København 

14. maj: gamle elevsager sendes til Grønlands Arkiv i Nuuk 
30. maj: møde med Aarhus Universitet om mentorordning til nye studerende 

19. juni: møde med Thomas Philipsen fra Synergic om introkursus for nye studerende 
28. juni: møde Kristine Poulsen fra Mentor Company om mentorprogrammer og uddannelse af mentorer 

29. juni: møde med Sofus Ryge om optagelse af nye studerende på Aarhus Universitet  

24. juli: besøg af Gitte Heide fra Information og Vejledning, Aarhus Universitet, om inklusion af nye, grøn-
landske studerende i universitetets mentorordning 

12. – 13. august: Introkursus for nye studerende i Det Grønlandske Hus og på universitetet 
15. august: Anne holder introkursus for nye elever i Silkeborg 

30. august: besøg af 3. GU fra Qaqortoq 

3. september: vi holder kursus for vores mentorer 
6. september: endnu et mentorkursus 

11. – 12. september: vejledermøde i Odense 
17. september: sidste mentorkursus 

18. september: besøg af naalakkersuisoq Palle Christiansen vedr. dansk SU 
6. oktober: kursus i studieteknik for studerende ved Synergic 

8. – 9. oktober: vi har besøg af 9 vejledere fra de gymnasiale uddannelser i Grønland 

24. oktober: kursus med Mads Ask Andersen fra SU-kontoret på Aarhus Universitet om dansk SU for alle De 
Grønlandske Huses vejledere 

25. oktober: møde og fællesspisning for nye studerende og tutorerne 
31. oktober: midtvejsevalueringsmøde med mentorerne 

6. november: alle De Grønlandske Huses vejledere mødes med SU-styrelsen i København. Ved samme lejlig-

hed forberedes vejlederrejsen til gymnasierne i Grønland 
12. – 22. november: Hanne på vejlederrejse i Grønland 

13. november: Anne til møde med Elite Sport Greenland og sportseleverne i Silkeborg  
13. november: Mette til møde med Tanja fra DGH i Aalborg vedr. rejse til Grønland 

14. november: Mette og Bolethe holder uddannelsesdag for elever fra Sansestormerne 

15. november: Anne med Bolethe til uddannelsesdag på efterskolerne i Hammerum og Levring 
18. november: Anne deltager i den grønlandske jobmesse 

26. november: Anne med Bolethe til uddannelsesdag på Tjele efterskole 
27. november: uddannelsesdag for efterskoleelever i Det Grønlandske Hus 

28. – 30. november: Mette til uddannelsesmesse i Ilulissat  
29. – 30. november: Anne til vejlederårsmøde i Kolding 

4.-5. december: vejledermøde i Aalborg med Uddannelsesstøtteforvaltningen og de øvrige Grønlandske Hu-

ses vejledere 
18. december: planlagt møde med de studerende om at søge dansk SU. Der kom kun 1. 

 
Overgangen til SU: 

I november 2012 besluttede Inatsisartut at grøn-

landske studerende i Danmark pr. 1. januar 2013 
ikke længere skulle modtage uddannelsesstipen-

dium fra Grønlands Selvstyre, men gå over på 
dansk SU. 

 
Der var mange politiske diskussioner inden denne 

beslutning, og Naalakkersuisoq for Uddannelse, 

forskning og nordisk samarbejde, Palle Christian-
sen, afholdt sammen med embedsmænd fra de-

partementet informationsmøder for de studeren-
de, som her i Aarhus mødte talstærkt op med 

mange gode spørgsmål. 

 

Vi sendte en mail ud til de studerende i Region 

Midtjylland i slutningen af november med en vej-
ledning i at søge NemId, oprette en NemKonto, 

forskudsregistrering m.m., og det er vores ind-
tryk, at hovedparten af de studerende ikke har 

haft nævneværdige problemer med overgangen til 
SU, omend der stadig er nogle, for hvem det hele 

endnu ikke er faldet på plads. 

 
De studerende kan fortsat søge om særydelser i 

form af forskellige rejser, dækning af udgifter til 
lægeordineret medicin, behandling, akut tandbe-

handling m.m., og igangværende studerende kan 
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i særlige tilfælde fortsat oppebære f.eks. børnetil-

læg, børnebidrag og tilskud til transport.  

Den store fordel ved dansk SU er, at det månedli-
ge stipendium er over 1.000 kr. højere, end det 

grønlandske månedlige stipendium og samtidig er 
der mulighed for at låne flere penge.  

 
Til gengæld er det danske klippekort for videre-

gående uddannelser kun på 70 klip, hvor det 

grønlandske klippekort er på 82 klip, hvilket er en 

forringelse Der er også forskel på nogle af de 

øvrige ydelser. Der er en meget lempelig over-
gangsordning for igangværende grønlandske stu-

derende, ligesom Selvstyret har sørget for så vidt 
muligt at udligne de forringelser, der opstod for 

nogle enkelte studerende. Der er dog også ting, 
som ikke kan udlignes, så som regler for er-

hvervsarbejde ved siden af studierne. 

 

 
 

Praktikophold på GU i Nuuk: 
Hanne var på et praktikophold af en uges varig-

hed på GU i NUUK i januar. Her fulgte hun en 3. g 
klasse hele ugen, havde træffetider på vejleder-

kontoret og brugte en del tid sammen med lærere 

og vejledere på lærerværelset. 
 

Det var meget udbytterigt at følge GU eleverne i 
deres hverdag, og en del af dem benyttede sig af 

chancen for en uformel snak om studievalg.  

 
Studiebesøg fra gymnasievejlederne i Grøn-

land 

I oktober måned havde vi besøg af 9 studievejle-
dere fra de gymnasiale uddannelser i Grønland, 

som var på en fælles studierejse til Danmark. De 
var i Aarhus i 3 dage. 

De var især interesserede i, hvordan en ansøger 

fra Grønland finder en bolig i Danmark, og den 

første dag var vi med dem på besøg på Kollegie-
kontoret i Aarhus, der fortalte om de 10.000 ung-

domsboliger, de administrerer, og hvordan man 

søger dem. De fortalte endvidere om den særlige 
boliggaranti for uddannelsessøgende fra Grøn-

land, som går ud på, at de grønlandske uddannel-
sessøgende, der opfylder betingelserne og har 

GU elever på studiebesøg 
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tilmeldt sig inden 1. juli, vil få tilbudt bolig fra 1. 

august. Derefter spiste vi frokost i en kantine på 

Aarhus Universitet, så gæsterne kunne få en lille 
fornemmelse af en studerendes dagligdag, og om 

eftermiddagen var vi på besøg hos to af de grøn-
landske studerende i Aarhus, som beredvilligt 

havde lovet at vise deres ungdomsboliger frem. Vi 
sluttede af med kaffe og kage i Det Grønlandske 
Hus. 

Den anden dag var de 9 vejledere på besøg i Det 

Grønlandske Hus, hvor de fik informationer om os 
og om vores vejledningsarbejde: vejledning af de 

unge i Grønland inden start på uddannelse, ud-

dannelsesstart i Danmark, vejledning af de unge 
under studiet og karrierevejledning ved uddannel-

sens slutning. Der var især fokus på det fælles 
interessefelt omkring vejledningen af ansøgerne i 

Grønland om studievalg, adgangskrav, adgangs-

begrænsning osv. Om eftermiddagen havde vi 
arrangeret et møde med nogle af deres tidligere 

elever, som gav dem feedback på den vejledning, 
de mente, der er brug for i gymnasierne. 

 
På tredjedagen i Aarhus var vejlederne på besøg 

hos Carla Tønder Jessing, som i 2011 gennemfør-

te evalueringen af vejledningsindsatsen i Grøn-
land, og som er ansat på Videnscenter for Uddan-

nelses- og Erhvervsvejledning, hvor hun arbejder 
med vejledningsforskning og vejlederuddannelse. 

 

Det var et spændende initiativ. Vi knyttede per-
sonlige kontakter, og vi lærte også meget om de 

grønlandske unges hverdag på gymnasierne og de 
overvejelser, de har, når de vælger studium.   

 

Højskoleområdet 
 

Der var i årets løb ca. 6 elever som var på højsko-
leophold fra Piareersarfik i Grønland. Arbejdet 

med elever skete ud fra en procedureaftale mel-
lem Center for Danske Højskoler under Departe-

mentet for Erhverv og Arbejdsmarked i Grønlands 

Selvstyre og 4 højskoler i vores region. Aftalen 
udløb i midten af 2012, men forventes at blive  

forlænget i 2013. Arbejdet har primært været 

opfølgning på uddannelsesplanen og i enkelte 

tilfælde tolkning mellem eleven og Højskolen. Det 
er indtrykket at eleverne har været velforberedte 

på, hvad de vil bruge højskoleopholdet til. 

 
Efterskoleområdet. 

 
I 2012 startede 102 efterskoleelever + 4 privatfi-

nansierede elever. Der blev kun afholdt opsam-
lingslejr over 1 weekend for de elever, der ikke 

kunne hentes af deres kontaktfamilier. De fleste 

efterskoler startede på samme dato i år. 
 

30 efterskoler med grønlandske elever i Regionen 
blev besøgt i slutningen af august og september 

med henblik på at forebygge afbrud og løsning af 

evt. problemer, der måtte være opstået siden 
ankomsten til skolen.  

 
Vi afholdt uddannelsesdag i slutningen af novem-

ber, hvor vi som noget nyt holdt det på  en enkelt 

dag, hvor eleverne kom til Huset. Der blev også 
holdt uddannelsesdage på de efterskoler, hvor der 

er over 10 grønlandske elever. Som altid var der 
en del, der ville tage ansøgningsskemaet med 

hjem og udfylde det sammen med deres forældre. 
De der ikke skulle hjem på juleferie udfyldte an-

søgningsskemaet, mens vi var der.  

 
Indtil dags dato er der 9 elever, der havde afbrudt 

deres skoleforløb. Afbruddene skyldes bl.a. hjem-
ve og tilpasningsvanskeligheder. Der er 5 elever, 

der flyttede til en anden efterskole, men blev i 

regionen. Der var en, der flyttede til en anden 
region.  

 
De efterskoleelever der startede august 2012 

havde ikke de store problemer i forhold til sidste 
år, men har mere svært ved at tilpasse sig skoler-

nes regler. Så der har været flere besøg i løbet af 

efteråret til flere efterskoler, for at gennemgå 
reglerne igen. I de fleste tilfælde hjælper det. 

 

De grønlandske elever på 

Tjele Efterskole i 2012 
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Kollegiet  

Størstedelen af Det Grønlandske Hus benyttes til 

kollegium, idet hele 1. og hele 2. sal med hhv. 11 
og 9 værelser bruges som kollegium for nystarte-

de studerende og kursister på kortere studieop-
hold. 

 
Kollegiets formål er primært at lette overgangen 

til tilværelsen som grønlandsk studerende i Dan-

mark. Vi tilbyder derfor kun bolig i kollegiet det 
første studieår, så alle beboere flytter fra kollegiet 

senest 1. juli. Juli måned benytter vi så til en 
grundig rengøring og evt. reparationer, så kollegi-

et kan stå klar til et nyt hold fra 1. august.  

 
Der er ansøgningsfrist til kollegiet indtil 1. april, 

men hele sommeren igennem modtager vi ansøg-
ninger fra nye studerende og et stort antal an-

søgninger trækkes tilbage pga. ændrede studie-
planer. Men det endte i 2012, som i de seneste 

år, med et fyldt kollegium i løbet af august. 

   
Kollegiet udnyttes til det yderste. Næsten 90% af 

den teoretiske maksimale kapacitet  er udnyttet i 
de 11 kollegiemåneder. Oftest afløses en fraflytter 

af en ny indflytter samme dag.  

Huslejetaksterne er ret beskedne, mellem 1.200 

kr. og 1.400 kr. per måned, inkl. fuldt udstyret 
køkken, møblerede værelser og fri internetadgang 

og kabel TV.  

 
Vi har i de seneste år oplevet stigende problemer 

med at få kollegiet til at fungere som et godt bo-
fællesskab. Der er konstant problemer med at få 

udført rengøring på fællesarealer, daglig opryd-
ning i køkkener og badeværelser, og en udtalt 

mangel på hensyntagen i forhold til nattero, gæ-

ster og fester i kollegiet. For at få kollegiet til at 
fungere bedre socialt og i den praktiske hverdag, 

ansatte vi fra efterårssemestrets start socialrådgi-
verstuderende Ivalu Lund som kollegiecoach. 

Ivalu besøgte flere aftener om ugen efteråret 

igennem kollegiet og iværksatte aktiviteter og 
vejledning om god og social adfærd beboerne 

imellem. Man kan ikke sige, at det løste proble-
merne, men var dog medvirkende til at proble-

merne ikke voksede helt ud af proportioner.      

 

Kollegiekøkkenet på 2. sal 

Efterskoleelever til GU optagelsesprøve i huset 
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Kultur- og informationsaktiviteter 
Svend Kolte og Hanne Vestermark Mejer 

 

 
Sideløbende med de mange andre aktiviteter er 

Det Grønlandske Hus også et udstillingsvindue for 

grønlandsk kultur og samfund. Vi tilstræber lø-
bende at have spændende udstillinger, foredrag, 

musik og andre aktiviteter, der kan samle et stort 
og skiftende publikum. 

 
Samtidig er Huset et grønlandsk forsamlingshus, 

hvor omkring et dusin grønlandske foreninger 

meget hyppigt mødes, især om aftenen og i 
weekenderne, omkring fællesspisning, projektar-

bejde, fester, samvær efter kirke og bestyrelses-
møder. 

 

Endelig giver Huset også plads til et mindre antal 
foreninger med en nordisk tilknytning, bl.a. Is-

landsk forening, Foreningen Norden og Grænse-

foreningen. 
 

Husets opgave i disse sammenhænge er dels at 
planlægge og gennemføre vores egne aktiviteter, 

dels at koordinere og yde praktisk støtte til de 
mange foreningers og gruppers aktiviteter.   

 

Det kræver omhu, overblik og nogen forberedelse 
at have op til tre forskellige aktiviteter i Huset i 

løbet af en weekend, uden at personalet nødven-
digvis er til stede.  

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Principielt er det altid gratis at låne Huset til et 

møde eller anden aktivitet, til gengæld forventer 
vi, at brugerne passer på lokaler og udstyr og 

sørger for helt tilfredsstillende rengøring og op-
rydning. 

 
Det er ganske bemærkelsesværdigt, at der kun i 

få tilfælde er problemer ved foreningernes brug 

af Huset. Selv om der er op mod 100 møder og 
andre arrangementer i Huset på et år, ser vi 

sjældent tilfælde af manglende rengøring og 
oprydning, ødelagt eller forsvundet udstyr. 

 

Det er en enestående tradition for respektfuldt 
samarbejde mellem Huset og brugerne, som vi 

alle må passe godt på. 
 

  

En vigtig del af det kulturelle arbejde er at 

have en velfungerende og aktiv brugerflade 
ud ad til. 

 
Vi udgiver vores blad Qivi fem gange om året 

og får af den vej sendt omtale af de vigtigste 
begivenheder i Huset ud til brugere, studeren-

de og andre. Vi opdaterer omtrent dagligt 

hjemmesiden med aktuelle begivenheder og 
baggrundsinformation om Grønland.  

 
Vi fortsætter med Facebook som kommunika-

tionsmedium, og har nu 335 såkaldte ”venner” 

mod 164, da vi startede i 2011. 

 

Loppemarked 

oktober 2012 
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Husets egne arrangementer i 2012: 

 

8. februar, næsten 50 gæster til foredrag med Ole W. Sejersen, der fortalte om sin ekspedition i en gammel 
opmålingsbåd langs kysten af Nordøstgrønland. 

 
Februar, fotoudstilling med fotografen Chris Christophersen. 

 
Marts, oliemalerier fra Grønland af den franske kunstner Isabelle Vasseur 

 

25.april, grønlandseftermiddag og -aften for otte canadiske journalister på reportagerejse i Danmark, i sam-
arbejde med den danske ambassade i Ottawa.  

 
17. juni, Islandsk forening holdt sin nationaldag her 

 

21. juni, Grønlands nationaldag faldt på den omtrent eneste solskinsdag i juni og juli. Vi havde en dejlig dag 
med uendelig mange gæster og stor afsætning på lammeragout, lagkager og pølser. Spillemanden Nikolaj 

Løvstrøm fra Lemvig underholdt det meste af eftermiddagen og aftenen.  
 

21. august, Anda Hansen fra Aasiaat TV viste sin film ”qilalugarniaq” om hvidhvalsfangst i Diskobugten – 
med et stort publikum, der måske havde sat næsen op efter lidt mattak, men de fik kun flotte billeder. 

 

18. september, naalakkersuisoq Palle Christiansen med adskillige embedsmænd holdt møde hele dagen med 
Husets personale, med de studerende og til sidst som offentligt borgermøde, bla. om overgang til dansk SU i 

stedet for den grønlandske uddannelsesstøtte.  
 

10. oktober, Svend Kolte og Sanne Helmer holder grønlandsforedrag i Huset for en stor gruppe af Kirkens 

Korshærs frivillige medarbejdere. 
 

18. og 19. oktober, i efterårsferien, holder vi loppemarked med bjerge af gamle sager og enkelte gode ting 
fra kælderen og depoter. Det er sjove dage, og vi får ryddet op overalt. 

 

8. december, julestue, med glögg og æbleskiver, koncert med Allan & Henrik, og stort julemarked for for-
eninger og andre flittige hænder.  

 
15. december, børneteaterforestilling med Tante Andante, desværre med et ganske utilfredsstillende frem-

møde.  
 

19. december, filmaften med Ivalu Fransk, der viste sin seneste film om tilværelsen som grønlandsk forva-

ringsfange i Danmark – som altid for en fuld sal, når Ivalu F. viser sine film.  
 

23. december, pastor Emma Balslev forestod julegudstjenesten i Vor Frue Kirke, med efterfølgende kirkekaf-
fe og silatangiaaneq i Huset. I år var det foreningen Kajak, der stod for hele kaffearrangementet i Huset, til 

glæde også for Husets personale og deres familier.      

 
Ansættelsessamtaler og -møder: 

Grønland har en betydelig og kronisk mangel på uddannet arbejdskraft. Mange grønlandske virksomheder, 
fortrinsvis offentlige, har derfor holdt ansættelsessamtaler i Huset i årets løb. I tillæg til dette tilbyder Huset 

individuel orientering og rådgivning for enkeltpersoner eller par, der søger eller har fået job i Grønland. Den-
ne service er omtalt på hjemmesiden og benyttes jævnligt.   

 

Anskaffelser og vedligeholdelse 
Der har i 2011 kun været få og ikke særlig store initiativer og udgifter på dette område. Opvaskemaskinerne 
i de to kollegiekøkkener er blevet udskiftet, og andet værelses- og køkkenudstyr er blevet suppleret i årets 

løb. Men mange småreparationer skal udføres løbende i så stort et hus. Der er således brugt ca. 60.000 kr. 
til køb af materialer og håndværkerudgifter i forbindelse med mindre vedligeholdelsesopgaver.  
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Husets medarbejdere 
 

 
Ved udgangen af 2012 var vi tolv faste medarbejdere i Huset og dets projekter. Heraf er fire medarbejdere 

deltidsansat.  
 

Projektmedarbejder i Kammak Kista Lynge Høegh opsagde sin stilling fra maj måned for at flytte til Grønland 

og blev erstattet med projektmedarbejder Søs Hald, der tidligere har været ansat i projektet og netop var 
returneret fra stilling i Grønland 
  
Der har herudover ikke været ændringer i personalesammensætningen i løbet af 2012. 
       
 De faste medarbejdere ved udgangen af 2012 er: 
 

• Forstander Svend Kolte 

• Fuldmægtig, stedfortrædende forstander Birthe Tinning 
• Uddannelsesvejleder Anne Overgaard Clausen 

• Uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer 

• Uddannelsesvejleder Mette Meilandt 

• Koordinerende socialrådgiver Simon Lynge 

• Socialformidler Benigne Fleischer  

• Socialvejleder Bolethe Heilmann Rasmussen 

• Socialvejleder Connie Ibsen Jensen, 15 timer/ugen 

• Projektmedarbejder Søs Hald, 30 t/ugen 

• Projektmedarbejder Sanne Helmer Petersen, 30 t/ugen. 

• Pedel Morten Fabild, 8 t/ugen 

 

Fra Svend Koltes jubilæumsreception 1. november 2012 
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Derudover har vi nogle studentermedhjælpere ved større arrangementer og vikaropgaver, samt et antal 

honorarlønnede undervisere til ekstraundervisning for studerende, foredragsholdere og kunstnere. I alt 55 

personer har i 2012 modtaget løn/honorar fra Det Grønlandske Hus, langt de fleste kun ved en enkelt lejlig-
hed.  

 
De otte fuldtidsansatte medarbejdere i Huset er en meget erfaren medarbejdergruppe, der i gennemsnit har 

været ansat 17 år i Huset, alle på nær en enkelt i mere end ti år.  
 

Svend Kolte kunne den 1. november fejre sit 25-års jubilæum som forstander for Huset. Dagen blev marke-

ret ved en både festlig og meget velbesøgt reception.    
 

Husets økonomi 
regnskabsfører og stedfortrædende forstander Birthe Tinning      

      
Huset får primært tilskud fra Grønlands Selvstyre, Staten og Aarhus Kommune.   

      
Indtægter i nøgletal (i 1000 kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 

Grønlands Hjemmestyre 4.232 4.334 4.417 4.756 5.153 

Århus Kommune 707 743 764 764 778 

Århus Amt /Staten 563 646 607 575 575 

Udlejning kollegieværelser 225 221 239 256 240 

Renteindtægter 116 57 26 42 19 

Foredrag 2 3 1 2 2 

Øvrige indtægter 68 140 119 113 169 

Indtægter I alt 5.913 6.144 6.173 6.508 6.936 

      
Udgifter i nøgletal (i 1000 kr.)      
Lønninger 3.544 3.687 3.777 3.842 3.937 

Tjenesteydelser 432 452 466 567 625 

Varekøb 201 178 188 198 211 

Afdeling Herning 165 187 196 208 212 

Husleje 572 595 597 611 622 

Anskaffelser 211 316 135 66 30 

Driftsmidler, reparation og vedligeh. 616 524 571 451 438 

Afskrivning bil 43 0 21 36 36 

Gevinst ved salg af brugt bil 0 0 -48 0 0 

Formålsbestemt henlæggelse    0 120 0 0 0 

Feriepengeforpligtelse, fastansat personale 88 14 -43 53 12 

Udgifter I alt 5.872 6.073 5.860 6.032 6.123 

      
Årets resultat 41 71 313 476 813 
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Bemærkninger vedr. regnskab for 2012      
 
Huset driver desuden en butik "Taseralik" med bl.a. salg af grønlandsk kunsthåndværk,    
bøger, musik og grønlandsk mad. 
 

Vi har I alt haft en omsætning på kr. 504.709 ex. moms heraf    
kr. 114.024 på proviantsalg af formidlingsvarer, som er uden fortjeneste.   
 

       

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 2008 2009 2010 2011 2012 

Indtægter I alt (blå linie) 5.913 6.144 6.173 6.508 6.936 

Udgifter I alt (rød linie) 5.872 6.073 5.860 6.032 6.123 
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