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Det Grønlandske Hus var med da Aarhus 2017 Kulturhovedstad åbnede med et brag d. 21. januar – Vi var bådførere på 
skibet der symboliserede Rigsfællesskabet sammen med en række andre frivillige 
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Årsberetningen 2017 
 
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 3.663 grønlandske borgere hvilket er 
52 flere end året før. Det er disse borgere, som er den primære målgruppe, og 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, so-
cialt rådgivningskontor i Viborg og i Randers samt et socialt projekt Kammak og et inklusionsprojekt for nytil-
komne grønlændere.   
 
Vi har et tæt sammen med Aarhus Kommunes opsøgende team, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole og Reden 
samt en række andre aktører på det sociale område. 
 
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 re-
sultater, med henblik på sætte fokus på nye opgaver, strategier og målsætninger i det kommende år. 
 
Beretningens forskellige afsnit er skrevet af de pågældende medarbejdere, med direktøren og kulturafdelin-
gen som redaktør. Billederne er taget af Husets medarbejdere under arbejdet i 2017.  
Aarhus, marts 2018 
Carl Johan Rasmussen, bestyrelsesformand og Jørn Holbech, direktør        
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Husets bestyrelse i 2017 
 

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 direktøren, der har ansvaret for den daglige ledelse. 
 
2017 var det sidste af 4 år i en valgperiode til bestyrelsen, hvilket betyder at vi med udgangen af 2017 har sagt 
farvel til et af vores medlemmer, Upaluk Poppel, som er udpeget af Selvstyret. Upaluk var en af foregangs-
kvinderne bag gennemførelsen af vores Mission/Visions-dag i 2016. Vi siger hermed tak for din indsats i be-
styrelsen og byder det nye medlem, Karo Thomsen Fleischer, velkommen i bestyrelsen. 
 
Aarhus Kommunes repræsentant i bestyrelsen er Aage Rais, som dog af personlige årsager ikke stillede op 
til byrådsvalget i november; men blev for sin gode indsats og med støtte fra Huset blev han genudpeget til 
bestyrelsen.  
 
De øvrige udpegede medlemmer af bestyrelsen har alle ønsket at fortsætte. Her bør det nævnes at Per 
Schmidt Arens stoppede i foråret 2017 og i hans sted blev Miki Jensen udpeget til hans erstatning og samtidig 
blev Tanja Nielsen valgt som suppleant. 
 
De to medlemmer fra brugergruppen og medarbejderrepræsentanten er ligeledes blevet udskiftet i 2017. 
 
Det betyder, at den nuværende bestyrelse ved udgangen af 2017 bestod af følgende medlemmer: 
 

 Carl Johan Rasmussen, formand for bestyrelsen, og som medlem udpeget af bestyrelsen selv. 
 Aage Rais-Nordentoft, næstformand, udpeget af Aarhus Byråd. 
 Kaj L. Heilmann, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, udpeget af Naalak-

kersuisoq for IKIIN, dvs. den grønlandske undervisningsminister.   
 Karo Thomsen Fleischer, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, 

udpeget af Naalakkersuisoq for INIIAN. (Udpeget i 2018) 
 Olivia Nielsen, Brugerrepræsentant (Udpeget i 2018) 
 Mia Chemnitz, Brugerrepræsentant 
 Kjeld Stigsen, udpeget af bestyrelsen selv. 
 Morten Aagaard, udpeget af bestyrelsen selv. 
 Miki Jensen, udpeget af bestyrelsen selv 
 Socialformidler Benigne Fleischer, valgt medarbejderrepræsentant.  

 
     

Bestyrelsen, som den tog sig ud i september 2017. Fra venstre: Tanja Nielsen, Kaj L. Heilmann, Upaluk Poppel, Carl Johan Rasmussen, 

Mia Chemnizt, Jørn Holbech, Kate Kragh, Aage Rais, Malene Schjørring Nielsen, Kjeld Stigsen og Miki Jensen. Fotograf: Jesper 

Elgaard 
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Husets Mission og Vision 
 

Det Grønlandske Hus i Aarhus` Mission er at  
 

 være medskaber af et levende grønlandsk miljø i Region MIdtjylland og brobygger mellem Grønland 
og Danmark. 

 
Det Grønlandske Hus i Aarhus` Vision er at 

 Styrke Grønland i Region Midtjylland og være en central aktør og initiativtager i mødet mellem Grøn-
land og Danmark. 

 
Arbejdet med Mission og Vision førte i 2016 til at Det Grønlandske Hus har arbejdet med organisationsæn-
dringer og da regnskabsfører og stedfortrædende direktør Birthe Tinning stoppede i 2017, så ansatte man i 
stedet for en økonomi- og administrationschef. Valget faldt på Kate Kragh, som i stedet for at være stedfor-
træder blev en del af direktionen. Kate har fra tidligere job stor erfaring med projektledelse, som netop har 
været et af bestyrelsens målsætninger om en styrket projektkultur i Huset.   
 
Mange af de målsætninger som blev opstillet på baggrund af bestyrelsens Mission og Vision er enten gen-
nemført eller i proces.  
 
Implementering af organisationsændringerne og styrkelse af projektkulturen er igennem hele 2017 sket i 
samarbejde med ekstern konsulent og betyder, at alle afdelinger nu har opsat konkrete mål for deres arbejde 
og at dette i 2018 skal yderligere defineres på det individuelle plan.  
 
I slutningen af 2017 blev organisationen igen ændret og vi tog afsked med en medarbejder i kulturafdelin-
gen. Opgaven med opdatering af Facebook og det månedlige nyhedsbrev har vi derefter valgt at købe af 
eksternt bureau. I starten af 2018 er planen desuden at ansætte en sekretær, som skal understøtte mere 
bredt i alle afdelinger, herunder direktionen. Endelig planlægger vi ansættelse af en service- og kulturmedar-
bejder til løsning af de mere praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer i Huset. Målet med denne 
ændring er at gøre kulturindsatsen mere fleksibel og projektorienteret.  
 
 
 

NUKIGA – Min styrke. 
 

Det startede med Kulturby 2017…… 
Ambitionerne for NUKIGA var store og tog sit udgangspunkt i at Aarhus var kulturhovedstad i 2017. Erfarin-
gerne fra 2017 skulle være med til at sætte målene for de kommende år. KULTUR og ERHVERV var de 2 
første ben der skulle satses på; men mulighederne for at udvikle NUKIGA som platform er mange og vil af-
hænge af de samarbejdspartnere vi vil få involveret og selvfølgelig også den økonomi, som tilvejebringes.  
 
Vi fik sat et grundigt aftryk i 2017 og i foråret lovede direktør Jørn Holbech i P4, at  
 
 

”Om 3 år skal hver 5 dansker vide hvad 
NUKIGA betyder” 

  
Et noget ambitiøst mål; men så er barren sat.  
 
Der har været rigtig meget i 2017 som har haft NUKIGA´s label på sig. Og i sidste ende og med hjælp fra 
blandt andet det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen kom NUKIGA også på finansloven. 
Det betyder, at vi over perioden 2018-2020 har fået 2,1 mio. kr. til projektet. 
Og det vi har lovet kulturministeren, som vi var til møde hos i november, er, at 
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” Vores udviklingsmål for 2018-2020 er, at NUKIGA skal være landsdækkende, og at vi får 
etableret NUKIGA i Grønland. Vi har i oktober igangsat processen.  
Vi skal i 2018 have udviklet vores kommunikationsstrategi, i retning af debatskabende aktiviteter. 
Vi vil arbejde målrettet på at opnå længerevarende fondsbevillinger, driftstilskud og sponsorater. 
Vi har igennem vores arbejde, identificeret forskellige behov, hos de grønlandske kunstnere og 
erhvervsdrivende. Vi skal i 2018 have færdigudviklet og tilføjet nye aktiviteter, som imødekommer 
disse behov. Processen er igangsat.” 
 

 
En af de nye tiltag var at flytte Nationaldagen ned på VIA University College, som betød en fordobling af gæster på dagen, så op i 

mod 1000 mennesker var med til at fejre Grønlands Nationaldag i Aarhus. Frk. VARTEGN var centrum for festlighederne. 
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Grønlandsk Erhvervsmesse 6.-7. september 

 
Under NUKIGA Erhverv gennemførte Det Grønlandske Hus i Aarhus d. 6.-7. september for første gang en 
erhvervsmesse og –konference med fokus på iværksættere fra Grønland. Dette blev en solid succes, med 
helsidesartikler i Sermitsiaq.AG om Grønlandske iværksættere. Både venskabsskabskommunen Kujalleq og 
Aarhus Kommune, foruden Aarhus havn og mange andre, har efterfølgende efterspurgt om arrangementet 
gentages. Det har skabt forventninger, som kan ses direkte ved at Greenland Business har været i Aarhus, 
specifikt for at drøfte tankerne om De Grønlandske Erhvervsdage. Samtidig har den tidligere Halibut admini-
strationschef, nu leder af Sisimiut erhvervsråd, kontaktet DGH udelukkende for at høre om De Grønlandske 
Erhvervsdage 2018. Og Aarhus borgmester sagde ved åbningen at ”dette er begyndelsen på den næste del 
af rejsen i samarbejdet mellem Aarhus og Grønland”. 
 
Målet er derfor at gentage succesen og gøre ”Grønlandske Erhvervsdage” til en tilbagevendende begiven-
hed i Aarhus. Konceptet skal fortsat udvikles og målet er at financieringen findes gennem partnerskaber og 
sponsorer. 

 
Food Festival og Anersaaq – ”i stedets ånd” i september 

 
Der var lagt et yderligere lag på Food Festivalen i år, da ”VERDENS STØRSTE” fællesspisning fandt sted 
under ”Det Gode Bord”. Her sørgede den grønlandske kok Mikael Møller for en kulinarisk grønlandsk ople-
velse med de bedste grønlandske råvarer godt assisteret af en række frivillige, samtidigt med at der blev un-
derholdt med fortællinger, maskedans og grønlandsk musik. 
 
Udover dette ekstra tiltag var Grønland og Det Grønlandske Hus igen i år repræsenteret ved en bod med de 
bedste råvarer og produkter fra Grønland. Der var gang i smagsprøverne som også var tilrettelagt af kokken 
Mikael Møller. Det blev til henved 15.000 smagsprøver. To vigtige faktorer i denne succes er de frivillige som 
hjalp til og sponsorstøtten fra Royal Greenland, som leverede råvarerne og selv indtog en central plads på 
standen på Food Festivalen. 
 
Som optakt til Food Festivalen afholdt vi ligesom sidste år en reception i Det Grønlandske Hus d. 1. septem-
ber hvor kunstneren Karen Thastum præsenterede sin udstilling og lys- og lydinstallation Anersaaq – ”i ste-
det ånd”, som blev præsenteret uden på Det Grønlandske Hus og indenfor kunne man se billeder på alle de 
steder i Grønland, Island og Norge, som projektet havde besøgt.  
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Charlotte Nebel Pedersen fortæller her om Havets Moder under fællesspisningen ved "Det Gode Bord" 

 
Naboskabet Dalgas 

 
”Slip kræfterne fri” er mottoet for ny naboskabssamarbejde i og omkring Marselisborg. Initiativtagerne er op-
levelsesmedarbejdere fra Lokalcentrene i Området Marselisborg og er under Aarhus Kommunes Sundhed 
og Omsorg. De vil gerne skabe mere levende naboskab i form af forskellige fælles events, workshop i hele 
taget tiltag som gør det lettere at mødes på tværs på alle lokationer. Huset er indgået i samarbejdet og hol-
der møder med gruppen et par gange om måneden. 
Gruppen er på nuværende tidspunkt: Lokalcenter Dalgas, Rudolf Steiners Skolen, Solhjem Børnehaven, 
Område Marselisborg og Det Grønlandske Hus. 
Gruppen er navndøbt Naboskabet Dalgas og arbejder på at udvide med flere institutioner, firmaer og almin-
delige naboer i området.   
 

Ny kultursal 
 

2017 blev også året, hvor det lykkedes at få finansieringen af en ny kultursal på plads. En fondsansøgning til 
”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formål” affødte en støtte på 6 mio. kr. Re-
sten af 2017 gik i den forbindelse med at få den politiske opbakning fra Aarhus Byråd herunder en bevilling 
til ombygning af det eksisterende hus, som faldt endelig på plads i september. Vi forventer, at kultursalen og 
ombygningen står færdig i foråret 2019. Projektet kan følges på vores hjemmeside: http://www.groen-
landskehus.dk/da/om-os/ny-kultursal/  
  

http://www.groenlandskehus.dk/da/om-os/ny-kultursal/
http://www.groenlandskehus.dk/da/om-os/ny-kultursal/
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Gratis Retshjælp 
 

Det Grønlandske Hus har nu i 2 år tilbudt gratis retshjælp til 
grønlandske borgere, som har haft behov for juridisk hjælp og 
vejledning. Retshjælpen gives primært af advokat Søren Volder 
fra Lindhardt  Steffensen  Advokater;  men ved  særlige  behov 
trækker Søren på nogle af sine kolleger. Søren har selv i en pe-
riode arbejdet for det daværende Hjemmestyre som retschef. 
  
Retshjælpen tilbydes fast den første  tirsdag  i  måneden  fra  
kl.  14.30-16.30; men er der et akutbehov kan vi altid kontakte 
Søren, som så alt efter sagens karakter selv tager kontakt til 
borgeren. Søgningen til retshjælpen har i løbet af året svinget 
en del, fra flere henvendelser i en periode til ganske få i nogle 
måneder. Henvendelserne til retshjælpen har drejet sig om 
mange forskellige emner, dog med hovedvægten inden for em-
ner som sociale forhold, lejeforhold og ansættelsesforhold. Ca. 
30 borgere har søgt vejledning i det forgange år.  
 
Husets medarbejdere kan også rådføre sig med Søren i forhold 
til de sociale sager som de i det daglige arbejder med. 
  
 
 

 

 
Publikum til SPOT Festival på Godsbanen 
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Den Sociale Afdeling 2017 
Connie Ibsen Jensen, Benigne Fleischer, Søs Hald, Sanne Helmer Petersen, Laila Petersen, Thea Mukai og 
Malene Schjørring Nielsen 
 
Den åbne rådgivning  
Et af kerneområderne i socialafdelingen er den åbne rådgivning, hvor vi tilbyder enhver grønlænder, der 
måtte have brug for det råd og vejledning. Hidtil har huset tilbudt muligheden for at borgere kunne komme 
ind eller ringe uden først at have bestilt tid. Som et led i opkvalificeringen af vores arbejde vil der fremadret-
tet være faste dage med telefontid, og at borgere bedst træffer os efter aftale. 
Afdelingens ansatte har også konsulentfunktioner for danske myndigheder om særlige forhold, der gør sig 
gældende for grønlændere.  
I 2017 har vi i den åbne rådgivning i Aarhus registret 428 henvendelser med en lille overvægt af kvinder. Der 
tegner sig et billede af, at det primært er de midaldrende borger, der retter henvendelse. 
 
Praksisforskningsprojekt i Kammak 
Kammaks medarbejdere påbegyndte i 2016 et praksisforskningsforløb på VIA University College omhand-
lende kommunikationen i mødet mellem udsatte grønlandske borgere og de fagprofessionelle. Dette blev 
afsluttet ved udgangen af 2017 med to artikler. Den ene er publiceret i Dansk Socialrådgiverforenings tids-
skrift, Uden for Nummer (Læs mere her: http://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/11/35-
UdenForNummer.pdf ) Den anden bliver en del af en artikelsamling på Hans Reitzels Forlags hjemmeside 
(læs mere her: http://hansreitzel.dk/Socialt-arbejde/Praksisforskning-i-socialt-arbejde/9788741264677). Det 
har været et spændende og lærerigt forløb, hvor vi er blevet klogere på vores eget arbejde og samtidig også 
har kunnet støtte og hjælpe andre fagprofessionelle i deres møde med grønlandske borgere. 
 
Randers:  
Ca. 45 personer har rettet henvendelse til lokalkontor Randers i løbet af 2017.  
Der er fortsat behov for hjælp til økonomi, boligsøgning og håndholdt indsats. Den seneste periode har der 
været enormt stort behov for håndholdt indsats. Denne indsats har bl.a. betydet at færre bliver sanktioneret i 
kontanthjælp. 
Det er blevet mere tydeligt at der er behov for socialt samvær med andre grønlændere, der opleves meget 
ensomhed blandt de personer, der henvender sig. Laila & Thea har startet netværkscafe op. Denne kører 1 
gang om måneden, fra marts måned den anden tirsdag i hver måned kl. 10-14. I forbindelse med netværks-
cafeen tilbydes også åben rådgivning til de grønlandske borgere. 
Der opleves ligeledes øget henvendelse fra kommunal ansatte (primært jobcenter og ydelseskontor) som 
gerne vil i dialog omkring nogle af deres borgere, som de har udfordringer med. Der er fortsat godt samar-
bejde med Randers kommune. 
Fokus for 2018 er at tage kontakt til familieafdelingen i Randers for at høre om, der er brug for fokus på 
grønlandske børnefamilier (evt. etablere samarbejde med foreningen Grønlandske børn). 
 
Viborg: 
Med de samme 2 ugentlige åbne rådgivningsdage, som i de foregående år i De Frivilliges Hus, viser året 
2017, at den håndholdte indsats fylder mere og mere, og at den åbne rådgivning mere og mere bliver brugt 
som en slags netværkscafé, som brugerne dog er bange for at miste, da de føler, at det er det eneste sted 
de kan mødes, uden nogen form for krav, eller at det skal koste noget. En slags fristed. 
Endvidere er lokalkontoret stadig koblet på Kirkens Korshærs netværkscafé i den sydlige ende af byen, Elle-
kone området, én gang om ugen. Og i samarbejde med Fællessekretariatet er der stadig familiecafé, også 
én gang om ugen i Ellekone området. 
Samarbejdet med Kirkens korshær er blevet tættere i løbet af 2017, hvor vi i fællesskab hjælper de grøn-
landske borgere, som er særligt udsatte. Det er et samarbejde, som vi håber, kan føre til et tættere samar-
bejde, hvor vi forhåbentlig i nær fremtid kan lave forskellige aktiviteter med vores grønlandske borgere.  
Det Grønlandske Hus havde i samarbejde med Viborg kommune arrangeret en Temadag om Grønland og 
grønlændere, samtidig med at man underskrev en samarbejdsaftale. Det har blandt andet resulteret i en hel 
del kontakter og samarbejde med forskellige aktører, som har med grønlandske borgere at gøre. 
Lokalkontoret har været med til 2 møder i udsatterådet, hvor temaet var grønlændere, og blev indstillet til at 
sidde i udsatterådet fra 2018. 
Samarbejdet med Viborg kommune skulle også resultere i at lokalkontoret kommer til at sidde i Jobigen én 
gang om måneden, og Connie har ytret ønske om at være i rådhuset en gang om måneden, hvor sidst-
nævnte er det sted, hvor mødet med nyankomne grønlændere er størst. Det forventes at kunne imødekom-
mes. 

http://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/11/35-UdenForNummer.pdf
http://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/11/35-UdenForNummer.pdf
http://hansreitzel.dk/Socialt-arbejde/Praksisforskning-i-socialt-arbejde/9788741264677
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Samarbejdspartner fra Viborg kommune og Connie har vurderet, at ud af de 353 personer født i Grønland 
bosiddende i Viborg kommune (pr. 1/1 2017), så er ca. 70-75 af personerne i kategorien særligt udsatte. 
Ingen tvivl om, at lokalkontorets arbejde i Viborg kommune er i en udviklingsproces, hvor personlige henven-
delser bliver færre, men henvendelserne i stedet udføres af sagsbehandlere, læger, skoler, arbejdspladser 
m.m. fylder mere og mere. Men også som ovenfor nævnt fylder den håndholdte indsats mere og mere, i det 
der kommer flere og flere udsatte til kommunen. Der vil blive arrangeret forskellige aktiviteter, da det giver et 
løft i hverdagen, for de udsatte, og dermed også et lille overskud, som gør hverdagen lidt lettere. 
Der er også en forventning om, at få fast kontor i 2018, der vil gøre arbejdsrammen noget lettere. 
 
Regionssamarbejdet 
I 2017 er der særligt sat fokus på samarbejdet blandt kommuner rundt i regionen. I særdeleshed er samar-
bejdet med Viborg og Randers Kommuner udvidet. Dette er bl.a. udmundet i en temadag for de medarbej-
dere i kommunen, der i deres arbejde er i kontakt med grønlandske borgere. Temaet omhandlede de 
samme tematikker som vi arbejde med i praksisforskningsforløbet, og havde titlen: ”Kultur, kommunikation 
og løftede øjenbryn”.  Fremadrettet er ønsket at udbrede samarbejdet til også at omfatte flere af regionens 
kommuner. 
 
Alkoholbehandling: 
Fra efteråret er Søs kommet i Center for alkoholbehandling, hvor hun har været i sidemandsoplæring. 
Der forventes start af en mere målrettet alkoholbehandling af grønlændere i foråret 2018. Samarbejdet med 
Aarhus Kommune om udvikling og uddannelse af Søs er kommet i stand som et mål for arbejdet i projekt 
Kammak. 
 
Brugermøder    
Huset har efterhånden velbygget brugerrepræsentanter til husets 2 årlige brugermøder. Repræsentanterne 
er udpeget af deres respektive foreninger, klubber og andre brugere af huset.   
Til møderne er punkterne fremadrettet, hvor Direktøren orienterer om husets udvikling, andre vigtige informa-
tioner som har relevans at vide som bruger af huset, diskussioner og orienteringer fra brugerne samt om-
kring kommende aktiviteter så som fastelavnsfest og Gør Maj Sund. Hver anden år er der valg omkring bru-
gerbestyrelsesrepræsentanter til   husets bestyrelse blandt fremmødte til brugermødet.    
 

 
Psykolog Kulunnguaq Petersen holder oplæg for grønlandske og danske studerende 
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Klubberne i Aarhus. 
KLUB 94 har som navnet antyder eksisteret siden da. Deltagerne er forholdsvis ældre damer som interesse-
rer sig for at lave håndarbejde og grønlandsk husflid. Damerne mødes hver anden onsdag eftermiddag i Det 
Grønlandske Hus. Produkterne sælger de til nationaldagen og til husets julebasar og overskuddet går til For-
eningen Grønlandske Børn som   støtte til grønlandske børn i Danmark. 

 
Klub 94 i havestuen 

KAFFEMIK startede i 2016 som en samlingssted for grønlændere som har lyst til at mødes til et afslappet og 
uformelt samvær med focus omkring grønlandsk sprog og kultur. Med støtte fra §18 midler i 2017 har klub-
ben arrangeret flere fællesspisninger med forskellige aktiviteter i Det Grønlandske Hus og Værestedet Naa-
piffik. Kaffemik mødes hver anden onsdag i Det Grønlandske Hus.   
 

 
Diskussionsdeltagere til Kaffemik 
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Efterskole og højskoleområdet: 
Fra 1. september overtog Søs ansvaret for Efterskolerne og Højskolerne. 
I region midt var der 85 efterskoleelever, der startede i august. I dag er der 74. 2 er flyttet til anden region, 2 
er bortvist resten er taget hjem af forskelige årsager. 
Søs kørte rundt til alle Efterskoler og fik hilst på de grønlandske elever. De blev informeret om, hvad Det 
Grønlandske Hus og Søs kan tilbyde. 
Der har været mange henvendelser fra Efterskolerne om hjemve, mistrivsel og sprogproblemer i løbet af ef-
teråret. Søs har så taget ud til Efterskolerne og talt med elever og kontaktlærere. 
I december kom alle efterskoleeleverne til studievejledning i DGH.  
 
Der har været 3 henvendelser fra Højskoler om sprogproblemer og manglende forpligtelse til skolen. Des-
værre har vi ingen viden om hvor mange Højskoleelever vi p.t. har i regionen, da ikke alle grønlandske høj-
skoleelever er registreret It-reg, hvor vi får vores data fra. 
 
Aasiveeraq 2017 
For første gang holdt vi Aasiveeraq så sent som i midten af september, i stedet for den første weekend i sep-
tember. Der har været stor skepsis omkring tidspunktet, men alligevel kom der en del. 
Vores traditionsrige aften omkring bålet, blev desværre for andet år i træk aflyst pga. vejret, det øsregnede. 
Men deltagerne var rigtig gode til at underholde hinanden med kortspil, sang og hyggesnak, mens børnene 
legede i soverummene og de lidt ældre hyggede med snak og spil. 
Der var flere deltagere fra andre regioner, og der var flere børnefamilier. Ingen tvivl om, at de havde et fanta-
stisk godt træf og nød samværet med familie og venner. Børnene elsker Aasiveeraq, og det var hårdt for 
nogle af pigerne, at sige farvel til hinanden. Det må jo siges at være tegn på succes, om end det skar lidt i 
hjertet at se nogle af dem græde. 
Om lørdagen fik vi besøg af 2 kor fra Sydgrønland, og de blev rigtig godt modtaget af deltagerne, som var så 
bevæget af korsangene, at der blev fældet tårer af bevægelse – fantastisk god aften, som ikke vil blive 
glemt. 
Der er ingen tvivl om, at Aasiveeraq er en stor succes og deltagerantallet var højere end sidste år. Især var 
der flere der kom på endags besøg. Udfordringen var så især ved fællesspisningen i det hytten har plads til 
55 personer og der var knap 90 til fællesspisningen. Det er noget som DGH og foreningerne eller Aasivik ud-
valget må tage op til næste møde. 
Endnu et år med stor succes med afvikling af Aasiveeraq – takket være det tætte samarbejde mellem for-
eningerne og DGH 

 
Morgenandagt ved Oline Berthelsen, morgensang og flaghejsning på Aasiveeraq. Foto: Benigne Fleischer 
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Kaffemik på Rådhuset. To koryfæer i samarbejdet mellem Grønland og Aarhus. Tidligere borgmester Thorkild Simonsen 
og æresmedlem i Danmarks ældste grønlandske forening Kajak Jarthe Sørensen . Foto: Aarhus Kommune 

 
 
Foreningssamarbejde 2017 
De 2 årlige fællesforeningsmøder blev kun til ét i april 2017. Mødet i efteråret måtte aflyses grundet mang-
lende tilslutning. 
Til gengæld var mødet i april 2017 konstruktiv og givende, derudover gav foreningerne udtryk for en stor 
glæde ved samarbejdet mellem foreningerne og DGH. 
Der var stor interesse og diskussion, da vi tog emnet op om problematikken omkring dét at være kontaktfa-
milie for efterskoleelever. Og i den forbindelse havde vi inviteret Bolethe Heilmann Rasmussen, som på da-
værende tidspunkt var ansat til bl.a. at tage sig af efterskole området.  
Et andet emne som havde stor interesse var præstesituationen her i Danmark. Og i den forbindelse havde vi 
også inviteret Charlotte Nebel Pedersen, som på vegne af den grønlandske menighed i Danmark briefede 
om situationen. Det var et emne, som optog folk rigtig meget. Det blev aftalt, at der vil blive et fast punkt på 
dagsordenen, at blive briefet omkring menighedens arbejde. 
Et punkt som de fleste af deltagerne ønskede, var et forslag fra Hanne Vestermark om, at lave et kursus i 
brugen af NemId, e-boks m.v. Det er dog et punkt som må komme op på et senere tidspunkt. 
Foreningerne har i 2017 været ramt af sygdomme, problemer mht bestyrelses samarbejde og måske derfor 
også manglende kontakt til DGH, men der er dog givet udtryk for, at foreningerne er villige til at mødes igen 
og genoptage samarbejdet, som de mener er utrolig vigtigt, og vi fra det Grønlandske Hus mener også at 
samarbejdet med foreningerne er yderst vigtig, da de er fundamentet for en bred vifte af frivilligt arbejde. 
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Det Grønlandske Hus i Aarhus’ besøgstjeneste 
Det Grønlandske Hus i Aarhus’ besøgstjeneste er til tilbud til grønlændere i Aarhus og omegn, som af for-
skellige grunde ikke selv er i stand til at opsøge fællesskaber eller steder, hvor grønlandsk sprog og kultur 
udfolder sig.  
Besøgstjenesten er et tilbud til alle, der føler sig ensomme og isolerede på grund af alderdom, handicap eller 
sygdom, og som gennem en kortere eller længere periode ønsker besøg af en frivillig besøgsven med grøn-
landsk baggrund eller indgående kendskab til Grønland. Vi bestræber os på i videst muligt omfang at finde 
grønlandsktalende besøgsvenner til de besøgsmodtagere, der ønsker dette, da det for mange ældre grøn-
lændere, som måske er dansk gift og/eller har boet i Danmark i mange år og derfor har en overvejende 
dansk omgangskreds, er et stort ønske også at have mulighed for at samtale på grønlandsk, men som af 
forskellige grunde ikke længere har mulighed for at opsøge kulturfællesskaber fx i Det Grønlandske Hus i 
Aarhus. For ældre, der pga. demens mister deres danskkundskaber, men som måske ikke har grønlandskta-
lende familie, er det også et vigtigt tilbud at kunne få en grønlandsktalende besøgsven. 
Det Grønlandske Hus formidler kontakt mellem besøgsmodtagere og besøgsvenner og en medarbejder del-
tager i første møde. Herved sikres forventningsafstemning, og hvis der er god kemi mellem besøgsmodtager 
og besøgsven aftales rammerne for og hyppigheden af besøg. Typisk aftaler besøgsven og besøgsmodta-
ger at mødes et par timer hver anden uge. De frivillige besøgsvenner tilbydes løbende sparring og delta-
gelse i temadage og sociale arrangementer for frivillige med tilknytning til Det Grønlandske Hus i Aarhus. 
I 2017 modtog Det Grønlandske Hus kr. 183.000 kr. fra Ensomme Gamles Værn til udvikling og styrkelse af 
besøgstjenesten. Besøgstjenesten har eksisteret gennem mange år, men med støtten fra Ensomme Gamles 
Værn vi fået mulighed for at udvikle Besøgstjenesten og afsøge behovet for nye tiltag såsom netværksska-
bende/-styrkende arrangementer, hvor besøgsmodtagere kan deltage sammen med deres besøgsvenner og 
derved få udbygget deres netværk. Desuden arbejder vi målrettet på at udbrede kendskabet til Det Grøn-
landske Hus i Aarhus’ besøgstjeneste både hos grønlændere, som kunne have glæde af tilbuddet om en fri-
villig besøgsven, og hos personale på fx lokalcentre og sygehuse i Region Midtjylland. 
Besøgstjenesten har i 2017 desuden modtaget kr. 26.800 fra Aage og Ulla Filtenborgs Fond og kr. 10.000 
fra Jubilæumsfonden for Grundfos A/S – bevillingen fra Grundfos er målrettet besøgstjenestens aktiviteter i 
Viborg. 
Besøgstjenesten havde ved udgangen af 2017 otte frivillige besøgsvenner, hvilket er en fordobling i forhold 
til 2016. Besøgsvennerne er tilknyttet besøgsmodtagere i eget hjem eller plejeboliger. 
 

 

 
Besøgsvenner på besøg i Huset 
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Uddannelsesvejledningen i 2017 
Mette Meilandt og Anne Clausen 

 
 
Uddannelsesvejledningen varetager, på Selvstyrets vegne, alt administrations- og rådgivningsarbejde vedr. 
de voksne elever og studerende fra Grønland, der læser i vores område, dvs. Region Midtjylland. Desuden 
varetager uddannelsesvejledningen rådgivning og feed-back til uddannelsesmyndighederne i Grønland. 
Blandt emner, der særligt har optaget os i 2017, kan følgende nævnes:   
 
 
Vejledersamarbejde og ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte 
Vejlederne har deltaget i vejledermøde i Odense i januar. Der blev bl.a. diskuteret emner som: Kan vi stille 
flere krav til de studerende? Kan vi forbedre uddannelseskaravanen i Grønland i efteråret? Og en lang 
række spørgsmål til procedurer og regler. Endvidere var der oplæg ved Else Poulsen, leder af det grønland-
ske Center for National Vejledning, om studenterrådgivningerne i Grønland, og oplæg ved Lisbeth Højdal, 
lektor i uddannelses- og erhvervsvejledning ved Professionshøjskolen UCC, om ”Motivation og modstand” 
hos studerende. 
  
I april måned var der vejledermøde her i Aarhus. Mødet handlede især om Selvstyrets forslag til ny bekendt-
gørelse om uddannelsesstøtte. Vi har brugt tid på at kommentere forslaget til ny bekendtgørelse ret grundigt. 
Bekendtgørelsen er et arbejdsredskab, som vi bruger mange gange hver dag, og det er vigtigt, at den bliver 
så god som muligt, så der ikke bliver alt for mange tvivlspørgsmål. På mødet blev vores høringssvar gen-
nemgået grundigt at Selvstyrets jurist, og vi fik svar på, hvorfor nogle af vores forslag blev indarbejdet i den 
nye bekendtgørelse, mens andre ikke blev det. Den nye bekendtgørelse om uddannelsesstøtte trådte i kraft 
den 1. august. Der var nogle store ændringer, især i forhold til den studerendes ret til ferierejser til Grønland, 
og vi har informeret de studerende om ændringerne i deres vilkår.  
På vejledermødet i september i København fik vi afklaret vores tvivlsspørgsmål om den nye bekendtgørelse 
med Selvstyrets jurist. Et andet stort emne var fjernundervisning, som det nu er blevet muligt at få støtte til. 
Det betyder, at man kan studerende på en uddannelse i Danmark, mens man fysisk befinder sig i Grønland. 
Man har så mulighed for at få betalt rejser til og opholdsudgifter i Danmark tre gange årligt i forbindelse med 
eksamen eller obligatoriske moduler. 
 
Vidensdeling og synlighed 
Anne har holdt oplæg om grønlandske studerende for ca. 25 vejledere på VIA UC (det var vejledere fra ud-
dannelserne til bioanalytiker, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæring & sundhed m.fl.). Vi har 
prioriteret denne opgave, da det er vigtigt at have en god kontakt til vejlederne på uddannelsesinstitutio-
nerne, og fordi en øget viden hos dem kommer de grønlandske studerende til gode. Der var flere af vejle-
derne, der fik aha-oplevelser, og som i fremtiden vil prøve at tage mere hånd om de grønlandske studerende 
(hvis der er behov). 
Vi har deltaget i Avalaks generalforsamling med et oplæg om den nye bekendtgørelse om uddannelses-
støtte, som trådte i kraft den 1. august 2017. 
 
Projekt om bedre studiegennemførsel 
Der er kommet en ”Strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis” lavet af det danske Uddannel-
ses- og Forskningsministerium (publiceret den 1. november 2016). Som et punkt i strategien står der, at mi-
nisteriet vil arbejde på at ruste de grønlandske studerende i Danmark bedre til at gennemføre deres uddan-
nelse. Konkret udmøntede det sig i, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i juni måned inviterede inte-
resserede, danske uddannelsesinstitutioner til at udarbejde et forslag til et pilotforsøg for at forbedre grøn-
landske studerendes gennemførelse af videregående uddannelser i Danmark. Vi blev kontaktet dels af Aar-
hus Universitet og dels af Erhvervsakademi MidtVest, som begge ansøgte om midler til pilotforsøget, og som 
begge ønskede os som samarbejdspartnere. Aarhus Universitet blev bevilget 485.000 kr. til projektet. Vi bi-
drager med  

- kontakt til nye grønlandske studerende samt grønlændere, der er startet på en videregående uddannelse, 
men senere er faldet fra 
- deltagelse i et fokusgruppeinterview med vejledere  
- viden i forbindelse med udviklingen af en procedure for henvisning til Rådgivnings- og støttecentrets tilbud 
til nye grønlandske studerende. 
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Dette kan blive vigtige, frafaldspræventive aktiviteter for nye, grønlandske studerende, så det er spændende 
at arbejde med. 
 
 

 
Introkursus for nye studerende 
Vi har afholdt vores 2-dages introkursus for nye studerende. Det er tit en stor omvæltning at flytte fra Grøn-
land til Danmark for at starte på en uddannelse. Den første dag foregik i Det Grønlandske Hus, hvor vi for-
talte om en masse praktiske ting, f.eks. om dansk SU, militærtjeneste, forsikringer, sygehusvæsnet i Dan-
mark osv. De møder andre nye og gamle grønlandske studerende, så de kan begynde at få nogle venner, 
og der er grill og hygge om aftenen. Der deltog 32 nye studerende. På introkursets anden dag var der oplæg 
fra ældre studerende og fra en ekstern konsulent, om hvad man skal være særligt opmærksom på, når man 
starter på en videregående uddannelse. Der er mange ting på en videregående uddannelse i Danmark, som 
er anderledes end man er vant til. Om eftermiddagen havde vi arrangeret, at en studievejleder fra det fag, 
den nye skal starte på, viste rundt på den nye uddannelsesinstitution, så de bl.a. kunne se, hvor de skulle 
møde op den første studiedag. Studievejlederen fortalte om fagene på studiets første år, om hvor man kan 
købe studiebøgerne, om hvordan eksamen foregår, om lærerne osv. osv. Der er rigtig mange indtryk den 
første tid på det nye studium i Danmark, og somme tider kommer de nye grønlandske studerende bagud i 
starten, fordi der er så mange praktiske ting, der skal ordnes, og så meget der er nyt. Det kan være en me-
get stor fordel at få styr på, hvad det nye studium går ud på, inden man starter. Introkurset fik gode evalue-
ringer, og de nye studerende syntes, at de fik rigtig meget ud af det. 
Studiecoach 
Selvstyret har lukket puljen med midler til frafaldsforebyggelse. Pengene i puljen vil i stedet blive fordelt 
blandt institutionerne i Grønland. Dette betød, at vi i 2017 ikke havde mulighed for at søge Selvstyret om 
midler til vores mentorordning for nye studerende, som har været en stor succes. Vi kunne heller ikke søge 
om midler til en studiecoach til at hjælpe de studerende med praktiske ting ved studiestarten, så som folkere-
gister, boligstøtte, skat, e-boks, nem-ID, nem-konto, SU, militærtjeneste, multimedielicens, ansøgning om 
særligt børnetilskud til forældre under uddannelse, børneinstitutionsansøgninger og kørekort. Vi gennemførte 
aktiviteterne alligevel med midler fra Husets budget, og var så heldige at få ansat en dobbeltsproget studie-
coach, som i forvejen arbejdede hos Borgerservice, og som derfor kendte alle de offentlige systemer. 
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Mentorordning 
Vi ansatte mentorer til at hjælpe nye studerende, der startede uddannelse i Region Midtjylland, 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 1 til 3 studerende 
i hver gruppe. I alt blev der ansat 12 mentorer til 17 studerende. Inden mentorerne påbegyndte deres job, 
afholdt vi et kursus for alle mentorer og deres mentees om rammer, metoder, filosofi og indhold. 
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 vide-
regående uddannelser, hjælpe med praktiske spørgsmål som anskaffelse af lærebøger og andre materialer, 
strukturere deltagelse i undervisning og tilrettelæggelse af hjemmearbejde, og i det hele taget hjælpe de nye 
studerende med ”at knække koden” i det nye læringsmiljø.  
Forløbet strakte sig fra midten af september til midten af december 2017. Uddannelsesvejlederne afholdt et 
midtvejsmøde for mentorer, hvor de kunne sparre med os og med hinanden samt et afsluttende evaluerings-
møde. Der blev lavet skriftlig evaluering med de studerende. Mentorprojektet er en stor succes med kun 
gode evalueringer. Flere af årets mentees har allerede bedt om at blive mentorer til næste år.  
 
Kurser for de studerende 
Vi har i 2017 afholdt fire kurser målrettet de grønlandske studerende: et opgaveskrivningskursus i marts, et 
eksamenstræningskursus i april måned, et studieteknik- og hurtiglæsningskursus i september og et eksa-
menstræningskursus igen i november. 
Der har været afholdt faggruppemøde for medicinstuderende med oplæg om den kliniske basisuddannelse i 
Grønland for nyuddannede læger og med deltagelse af den nye cheflæge i Grønland. 
Vi har afholdt møde med Avalak om vores samarbejde og fik i samarbejde lavet et arrangement om dobbelt-
beskatning med en ekspert: en ansat fra den grønlandske skattestyrelse hjalp de studerende med skat. 
  
Den grønlandske jobmesse 
Mette har holdt møde med arrangørerne af den grønlandske jobmesse i Aarhus, som orienterer om mulighe-
der for job og praktik i Grønland for både danske interesserede og grønlandske studerende, og hun deltog 
senere i selve jobmessen. Jobmessen gør det muligt for både de studerende og os at holde os ajour med 
jobmarkedet i Grønland, og vi vedligeholder vores kontakter med Selvstyret og de grønlandske virksomhe-
der. 
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Vejledning af ansøgere fra Grønland 
Vi har haft besøg af en GU-klasse fra Aasiaat – de besøgende elever var alle interesserede i at starte på ud-
dannelse i Danmark, fortrinsvis i Aarhus. De fik en masse informationer med sig og var glade for at se vores 
kollegium. 
Vi har i årets løb haft mange samtaler med nye ansøgere, både telefonisk og personligt – og der har været 
rigtig mange mails med spørgsmål fra ansøgere i Grønland. Spørgsmål og ansøgninger kommer spredt hele 
året, men topper i marts måned. 
 

 
 
Uddannelseskaravanen i Grønland 
Anne har deltaget i uddannelseskaravanen i Grønland på nordturen, som består af Aasiaat og Sisimiut. Der 
blev afholdt uddannelsesdage på gymnasierne med både oplæg og individuel vejledning. Endvidere delta-
gelse i de åbne uddannelsesmesser, arrangeret af Majoriaq, hvor byernes borgene kan komme og få vejled-
ning. Der blev også holdt møde med vejlederne fra Majoriaq, folkeskolen, EUD, højskolen, GUX og de vide-
regående uddannelser i Grønland. Der er ved at blive oprettet en maskinmesteruddannelse og en fiskeritek-
nologuddannelse i Grønland. Der er kommet en GUX-S, dvs. en gymnasieuddannelse for unge med særlige 
vanskeligheder (f.eks. autisme). Endvidere indsamling af nyheder om Sullissivik, kollegiesituationen, skole-
praktik m.v. Andelen af unge, der går i gang med en uddannelse efter endt folkeskole er for 2016 faldet. 
 

 

Morgenudsigt fra Sømandshjemmet i Aasiaat 
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Uddannelsesvejledningen i tal 2009-2017 

Nøgletal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gns. antal studerende per måned 174 177 158 165 170 183 182 205 198 

Antal nystartere januar/februar 14 16 15 18 19 21 17 34 23 

Antal nystartere august/septem-
ber 

98 83 85 101 94 115 122 94 81 

Samlet antal studerende 1. okto-
ber 

208 191 196 193 201 209 210 228 205 

Antal færdiguddannede 70 75 36 55 50 56 43 53 50 

Antal afbrud 71 54 90 74 62 64 84 75 73 

Gennemførte uddannelser:  

Studieforberedende uddannelser 7 Gymnasium, HHX og HF 

Erhvervsuddannelser 8 Kok, SOSU-hjælper, data- og kommunikation, fodterapeut, 
mediegrafiker, HG 

Gymnasial supplering 12  

Bachelorer 4 Marketing Management, jura, medicin, molekylærmedicin 

Professionsbachelorer 6 Bygningskonstruktør, lærer, sundhedsplejeske, journalist, la-
boratoriuetekniker 

Erhvervsakademiuddannelser 2 Elektroniktekniker, procesteknolog 

Kandidater  11 Psykolog, biolog, arkitekt, kunsthistorie, IT-didaktik, pædago-
gisk psykologi, medicin 

 

 
Uddannelsesmesse i Sisimiut 
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Kollegiet 
 
Størstedelen af Det Grønlandske Hus benyttes til kollegium, idet hele 1. og hele 2. sal med hhv. 11 og 8 
værelser bruges som kollegium for nystartede studerende og kursister på kortere studieophold. 
 
Kollegiets formål er primært at lette overgangen til tilværelsen som grønlandsk studerende i Danmark. Vi tilby-
der 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 kollegiet kan stå klar til et nyt hold fra 1. august.  
 
Der er ansøgningsfrist til kollegiet indtil 1. april, men hele sommeren igennem modtager vi ansøgninger fra 
nye studerende og et stort antal ansøgninger trækkes tilbage pga. ændrede studieplaner. 
   
Kollegiet udnyttes til det yderste. Næsten 90% af den teoretiske maksimale kapacitet er udnyttet i de 11 kolle-
giemåneder. Oftest afløses en fraflytter af en ny indflytter samme dag.  
 
Huslejetaksterne er ret beskedne, og i 2016 blev de sat op med 100 kr. til mellem 1.500 kr. og 1.700 kr. per 
måned, inkl. fuldt udstyret køkken, møblerede værelser og fri internetadgang og kabel TV.  
 
Der afholdes månedlige kollegiemøder, hvor alle problemer og udfordringer ved at bo 20 unge mennesker 
sammen tages op og drøftes. Når 20 unge mennesker bringes sammen på et kollegie, kræver det en vis 
struktur og fleksibilitet fra alle. De største udfordringer på kollegiet er rengøringen og lidt for mange fester. Til 
gengæld er der et godt miljø og fælleskab med en del sociale arrangementer i løbet af et år såsom kaffemik, 
bowling, julefrokost m.m. 
 
Kollegiet er vældig populært. Vi får mange flere ansøgninger, end der er plads til, og der er altid en venteliste 
at fylde op fra.  

 

 
 

Koret Saqqaarsik fra Kommune Kujalleq på tur i Jylland i forbindelse med Aarhus 2017 . Foto: Det Grønlandske Hus 

Kollegiekøkkenet på 2. sal 
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Kultur- og informationsaktiviteter 
Jørn Holbech 

 
Kultur- og informationsaktiviteterne smeltede i 2017 sammen med NUKIGA og skabte mange store kulturar-
rangementer i samarbejde med forskellige strategiske partnere. Året igennem har vi samarbejdet med føl-
gende: VIA University College, Food Organisation of Denmark, Aarhus 2017, Århundredets Festival, AROS, 
Gastronomisk Undergrund, Grænseforeningen m.m.  
 
Vi har fået en ny hjemmeside og udsender nu løbende nyhedsbreve, som man kan tilmelde sig på vores 
hjemmeside. 
 
Og butikken arbejder vi på en større synlighed blandt andet gennem udstillinger på bibliotekerne og på sigt 
når butikken får nye lokaler i forbindelse med ombygningen vil vi forsøge at udvikle butikskonceptet yderli-
gere. 
 

 
 

Vores egne arrangementer i 2017 

 
 

Gæster til receptionen i huset d. 1. september. Foto: Det Grønlandske Hus 
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Januar/februar Betina Ovgaards fotoudstilling fra Thule Airbase 
 
21. Januar Deltagelse i Åbningen af Aarhus 2017 Kulturhovedstad – Medarbejdere og fri-

villige var bådførere ved båden der symboliserede Rigsfællesskabet. 
 
25. januar Grønlands erhvervspotentiale: Overses befolkningen som vækstkatalysator? 
 NUKIGA Konference i Dokk1 – 80 deltagere 
 
2. marts Jan Bøgsted rejseforedrag om Sydgrønland 
 
5. marts Koncert med Simon Lynge som led i Århundredets Festival – et samarbejde 

med Folkeuniversitetet – Arrangementet var udsolgt 
 
6. marts Århundredets Festival – Mød Grønland og grønlændere – med nye øjne 
 3 forskellige grønlændere fortæller deres historie og publikum inddrages 
 
7. marts Århundredets Festival – Hvad er en grønlænder? – med udgangspunkt i børne- 

og ungdomslitteratur. 
 
8. marts Århundredets Festival. Trommedans med Pauline Lumholt 
 
16. marts NUKIGA og VIA præsenterede debatteater og konference på VIA 
 
22. marts Udenrigspolitisk Selskab med deltagelse af bl.a. Aaja Chemnitz Larsen 
 Udenrigspolitisk Selskab i Aarhus holdt deres første møde med titlen Grøn-

lands identitet, selvstændighed og udenrigspolitik 
 
27. marts NUKIGA og Gastronomisk Undergrund. Unge danske kokke skabte gastrono-

miske oplevelser for 50 gæster i Huset. Arrangementet var udsolgt på få minut-
ter. 

 
9. april Palmesøndagsgudstjeneste i Vor Frue Kirke og efterfølgende kaffe på Rådhu-

set 
 
18. april Dialogmøde v/ Grænseforeningens Ungdom 
 
Maj ARoS og NUKIGA havde under titlen fokus på Grønland: Nye fortællinger fra 

Grønland – Den grønlandske kulturrevolution. Kaffemik, debat og arbejdende 
kunstner i ARos åbne atelier 

 
4. maj NUKIGA med SPOT on Greenland. Eneste klage over arrangementet var at 

det var udsolgt. 
 
20. maj Gør Maj Sund 
 
1. juni Foredrag v/ Ivalo Hegelund om skyggeterapi 
 
14. juni Loppemarked 
 
21. juni Grønlands nationaldag – stort arrangement på VIA University College med 

over 1000 gæster – VARTEGN blev præsenteret af VIA og NUKIGA 
 
25. – 29. juli Koret Saqqaarsik fra Qaqortoq boede i DGH og optrådte på DOKK1, Randers 

Sygehus, Juelsminde Havn, Lemvig Havn, Thyborøns bymidte samt i Den 
Gamle By. Korbesøget var en del af Aarhus 2017 
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31. juli – 1. august NUKIGA og Grønland i Tivoli – Temaet for Grønland i Tivoli var NUKIGA – Min 

Styrke. Anslået besøger hvert år 15.000 grønlændere Tivoli  
 
1. september – 23. oktober Karen Thastums projekt TURA YA MOYA med lysinstallationer på Det Grøn-

landske Hus i på siloerne på Aarhus Sydhavn nogle dage i august og septem-
ber, og hun havde desuden en meget stor udstilling i Det Grønlandske Hus om 
kunstcontainerens rejse 

 
1. -  3. september Food Festival 
 
6.-7. september Grønlandsk Erhvervsmesse i Centralværkstedet. 
 
15. – 17. september Aasiveeraq i Høgild 
 
15. – 19. september Korene Vilhelm Lyngep Erinarsoqatigiivi og Erinarsoqatigiit Nangaasut fra hhv. 

Narsaq og Qaqortoq Korene medvirkede i Karen Thastums medieinstallation 
ANERSAAQ - Spirit of Place ved de store siloer på Sydhavnen i Aarhus. De 
gav desuden koncerter i Videbæk, Hvide Sande, på Aasiveeraq, DOKK1 og i 
Kedlen på Godsbanen. Korbesøget var en del af Aarhus 2017 

  
18. september Kunstnersnak v/ Karen Thastum, en trommedanser fra Østgrønland og de to 

kor fra Sydgrønland 
 
Oktober/november Udstilling af butiksvarer på Højbjerg Bibliotek 
 
15. oktober FoodFilmFestival på Godsbanen; filmen Angry Inuit blev vist, og Malene 

Schjørring m. fl. Serverede sælsuassat efter filmen. 
 
26. oktober ”Kajs krønike” – foredrag v/ Susanne Christiansen og Kaj Kleist 
 
November Aka Lynge udstillede malerier 
 
5. november Det Grønlandske Hus deltog i Red Barnets Ungdoms arrangement ”Legeuni-

verset” 
 
November/december Udstilling af perlebroderi  
 
9. december Julehygge – 120 deltagere 
 
10. december MUMG-koncert  - fire unge grønlandske musiktalenter optrådte i Huset 
 
16. december Bogmarked og butiksudsalg 
 
23. december Julegudstjeneste i Vor Frue Kirke og efterfølgende kaffe i Det Grønlandske Hus 
. 
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Øvrige tiltag i 2017 
 
GØR MAJ SUND                                       

 
Fodbold med deltagere i alle aldre 

 
Lørdag den 21. maj var rammen omkring ”Gør Maj Sund”. En hel dag i sportens tegn, som arrangeres af for-
eninger, klubber og Det Grønlandske Hus i Aarhus, var vældig godt besøgt, i det omkring 60 personer deltog 
i aktiviteterne i løbet af dagen. Der var børn og voksne i alle aldre. 
Grønne arealer og skoven i nærheden af huset blev brugt til fodbold, rundbold og minimarathon. Inuit Game 
og grønlandske sange i husets have fik alle til at more sig med høj latter og fik også nysgerrige smil og blikke 
fra naboerne. 
Dagen afsluttedes med fællesspisning med sunde grønlandske råvarer sponsoreret fra ROYAL GREEN-
LAND.  
 

 
Sækkevæddeløb ved Gør maj Sund 
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Seashow 2017 
 

 
 
Benigne deltog til Seashow 2017 som repræsentant fra Socialafdelingen. 
Fra den 11. – 16. september blev den sejlende uddannelses- og erhvervsmesse med snert af socialoplys-
ningskampagne som ”Kend Danmark – Om at flytte til Danmark” af stablen.  
Skibet Sarfaq Ittuk sejlede fra Nuuk og besøgte 3 Sydgrønlandske byer og arrangerede ”åbent skib”, hvor 
borgere og andre interesserede havde mulighed for at stige ombord, for at få en snak med de mange mes-
seudstillere. Der var virksomhedsbesøg og møder i de forskellige byer, som skibet ankom til samt forskellige 
oplæg ombord på skibet under sejladsen. 
Her fik Benigne mulighed for at hilse på ”gamle kendinge fra Aarhus”, som fortalte om deres tilbagevenden 
og gode liv i Grønland. 
 
 

 
En af de grønlandske musiktalenter til MUMG-koncerten i december 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwian-2NqbnZAhUDC-wKHQMFCcYQjRx6BAgAEAY&url=http://arctic-consensus.com/en/dates-set-for-seashow-2017/&psig=AOvVaw0kHXOteV_59DfITEpvojG6&ust=1519381975419398
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Ansatte medarbejdere 

 
Ved udgangen af 2017 var der ansat 14 medarbejder: 
 
       

 Jørn Holbech, direktør  
 Kate Kragh, økonomi- og administrationschef  
 Anne Overgaard Clausen, uddannelsesvejleder  
 Mette Meilandt, uddannelsesvejleder  
 Marie Fulgsang Rosing, butiks- og kollegieansvarlig  
 Thea Mukai, socialrådgiver  
 Benigne Fleischer, socialformidler   
 Connie Ibsen Jensen, socialvejleder  
 Sanne Helmer Petersen, socialkonsulent  
 Søs Hald, socialkonsulent  
 Malene Schjørring, socialopsøgende medarbejder  
 Laila Heilmann Petersen, inklusionsmedarbejder 
 Vacantstilling som Inklusionsmedarbejder og psykolog 20 t/uge  
 Morten Fabild, pedel  

 
 
 
Derudover har der i årets løb været løst tilknyttet forskellige medarbejder efter behov som, studentermedhjæl-
pere, vikarer, honorarlønnede medarbejdere som mentorer, ekstraundervisere for studerende, foredragshol-
dere og kunstnere.  
 
 

 

Økonomi 
 

       

Huset finansieres primært af det Grønlandske Selvstyre med tilskud fra 
Finansloven, Aarhus Kommune, samt projektmidler fra Staten.    

 

   
       
Indtægter (i 1000 kr.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Indtægter i alt 6.508 6.936 6.639 6.914 7.068 7.163 

       
Udgifter (i 1000 kr.)        
Udgifter i alt 6.032 6.123 6.133 6.199 6.531 7.333 
 
Årets resultat 476 813 506 715 537 -170 
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NUKIGA var temaet i Grønland i Tivoli - der forventes 15.000 grønlandske besøgende hvert år 


