Det Grønlandske Hus i Aarhus
Årsberetning 2021
Ledelsesberetning
Vision
Det Grønlandske Hus i Aarhus styrker Grønland i Region Midtjylland og er en central aktør og initiativtager i
mødet mellem Grønland og Danmark.

Mission
Det Grønlandske Hus i Aarhus skal være medskaber af et levende grønlandsk miljø i Region Midtjylland og
være brobygger i mødet mellem Grønland og Danmark.

Delmål:
 Udvikling gennem projekter med henblik på at øge synligheden af, og dermed forbedre mulighederne
for, vores arbejde
 Det Grønlandske Hus indsamler og formidler viden til private, foreninger, institutioner og erhverv

Det Grønlandske Hus i Aarhus’ væsentligste aktiviteter
Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution med formålene:
 At drive et kollegium for grønlandske studerende under uddannelse
 At yde rådgivning og vejledning til grønlandske studerende under uddannelse i Region Midtjylland
 At yde rådgivning og vejledning til grønlandske borgere i Region Midtjylland
 At fungere som kontakt- og samlingssted for grønlandske borgere og grønlandsinteresserede
 At yde oplysning og information til det almindelige publikum om grønlandske forhold
 At samarbejde med og yde rådgivning til kommuner, organisationer, institutioner og myndigheder
 At drive en butik med grønlandske fødevarer og gaveartikler

Finansiering
Det Grønlandske Hus i Aarhus modtager driftstilskud fra Grønlands Selvstyre og Aarhus Kommune.
Socialstyrelsen yder tilskud til projekter, hovedsageligt inden for det sociale område.

Bevægelser i medarbejderstaben
3 medarbejdere har været langtidssygemeldt i perioder af året. En medarbejder gik på barsel i juni og der er
ansat en barselsvikar fra september.
Der er ansat en bogholder i juni samt en kommunikations- og kulturmedarbejder i oktober.

Begivenheder i året
Corona pandemien har naturligvis været en stor medspiller i løbet af hele året. Det være sig i antallet af
grønlandske studerende, efterskoleelever, antal af netværks- og kulturarrangementer, som er aflyst eller
udsat, antal henvendelser fra grønlandske borgere, sygemeldinger blandt medarbejderne og salget i
butikken, som har været lukket i perioder.

Usædvanlige forhold som har påvirket årsregnskabet
Corona pandemien har påvirket årsregnskabet i ft. indtjening i butikken, finansiering fra selvstyret pga.
faldende antal efterskoleelever samt planlagte kulturarrangementer og netværksaktiviteter.
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Det regnskabsmæssige resultat
Resultatet af årets aktiviteter viser et underskud på 53 t.kr., hvilket er tilfredsstillende. Indtægter fra butikken
er lavere end forventet pga. corona restriktioner og periode nedlukning. Året har været præget af reducering
af omkostninger og projektstyring, hvilket har forbedret resultatet væsentligt.
Indtægter
Projektindtægterne endte på 11 mio. kr. med nedenstående fordeling.
Graf over fordelingen af indtægterne fra projektbevillingerne
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Grønlands Selvstyre
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Socialstyrelsen
Aarhus Kommune
Andre indtægter

Andre indtægter er huslejeindtægter i kollegiet og et projekt i samarbejde med Aarhus Kommune.

Butikken
Omsætningen i butikssalget endte med 794 t.kr., hvor forventningen til salget var højere med et budget på
850 t.kr.
Salget i butikken fordeler sig som følger:
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Fødevarer

27%

Non-food

45%
Foreningsvarer (uden
avance)

25%

Drikkevarer og frimærker
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Corona restriktioner har i perioder haft indvirkning på åbning og adgang til butikken. Der er satset på indkøb
af nye varer og salg af den ældre varebeholdning uden avance. Derudover er indkøb af foreningsvarer uden
avance (grønlandske kødprodukter) prioriteret for at bestyrke den kulturelle forpligtelse i at kunne sælge
grønlandske fødevarer. Dog er salget i butikken generelt højere i de perioder, der er foreningsvarer til salg.

Projektomkostninger
Projektomkostninger er direkte tilknyttet projektopgaveløsningen og udgør 1,43 mio. kr. eksklusiv butikken.

Øvrige omkostninger
Øvrige omkostninger udgør 9,15 mio.kr. mod en forventning i budgettet på 8,2 mio.kr. Afvigelsen på ca. 1
mio. kr. skyldes flere omkostninger til personaleomkostninger.
Fremtidens udsigter
Det Grønlandske Hus i Aarhus får hovedsageligt offentlige midler fra Grønland og Danmark. Derfor
afhænger resultatet af indsatserne i projekterne såvel af politisk velvilje. Midler fra Socialstyrelsen til
Periarfissat midler løber ud i slutningen af 2022 og Inklusionsindsatsen i slut 2023. Der er derfor fokuseret på
at gøre opmærksom på og fremsat ønske om fortsættelse af indsatserne.
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Projekter
Det Grønlandske Hus i Aarhus er projektorganiseret og fordeles på social-, uddannelse og kulturområderne.

Fordelingen af indsatserne i projekterne

16%
Socialområdet

46%

Uddannelsesområdet
Kulturområdet

38%

Nedenfor gennemgås hvert område for de indsatser, der er foretaget i 2021.
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Uddannelsesområdet
Det Grønlandske Hus i Aarhus yder rådgivning og vejledning for grønlandske studerende i Region
Midtjylland på vegne af Grønlands Selvstyre, som yder tilskud hertil. Uddannelsesvejlederne arbejder med
det formål at fastholde de studerende på deres studier med udgangspunkt i den studerendes situation og
forhold, støtte til at gennemføre studier, anden social støtte, praktiske personlige problemstillinger
og boligmuligheder.
Indsatserne indenfor uddannelsesområdet er i 2021 realiseret med 4,17 mio.kr. mod et budget på 4,30
mio.kr. 97 procent af budgettet er realiseret. Uddannelsesområdet udgør 38 procent af institutionens
samlede realiserede projektindsatser på i alt 11mio.kr.
Fordelingen af indsatsen på uddannelsesområdet

21%

Uddannelsesvejledning
Kollegiedrift

1%
7%

47%

Efterskolevejledning
Højskolevejledning
Akademisk dansk (Periarfissat)

24%

Graf over antal studerende i uddannelsesvejledningen i 2010-2021
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Det dramatiske fald i antallet af nye studerende i 2020 og 2021 skyldes uden tvivl Corona-forskrækkelse.
Frem til sommeren 2021 var der ikke ret mange Corona-tilfælde i Grønland, men rigtig mange i Danmark.
Mange unge har valgt at starte på uddannelse i Grønland i stedet, og man kan se, at antallet af nystartede
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studerende på uddannelserne i Grønland er forhøjet de sidste to år på trods af de mindre ungdomsårgange.
Fx er optaget på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, steget fra 190 i 2019 til 242 i 2021.
Antallet af unge i den uddannelsessøgende alder (17-29 år) er for nedadgående og vil i de kommende år
falde væsentligt, hvilket betyder, at der er behov for målrettede og effektive vejledertiltag, så relativt flere
gennemfører deres uddannelse. De seneste års ekstra fokus på en bedre studiestart og et bedre
studieforløb, senest i form af vores projekt Periarfissat, bevirker måske en større gennemførsel. Tallene de
sidste fire år tyder på, at der er flere, der gennemfører, og færre, der afbryder deres studier.
Antallet af studerende pr. måned fluktuerer hen over året. Der er altid flest lige efter studiestart i
august/september og i januar/februar.
Oversigt over gennemførte uddannelser 2021:
Erhvervsuddannelser
Studieforberedende
uddannelser
Gymnasial supplering
Erhvervsakademiuddannelser

2
13

Automekaniker; Film- & TV-produktion
Gymnasium; HF; HHX

4
9

GSK
Serviceøkonom; Designteknolog; Datamatiker; Multimediedesigner;
Elektronikteknolog; Innovation & entrepreneurship

Professionsbachelorer

7

Bygningskonstruktør; Sygeplejerske; Lærer; Optometrist;
International hospitality management

Bachelorer

7

Antropologi; Psykologi; Medievidenskab; Arkitekt; Historie;
Folkesundhedsvidenskab; Economics & business administration

Kandidater

6

Geologi; Nordisk sprog & litteratur; Kunsthistorie; Jura; Medicin;
Erhvervsøkonomi, entreprenørskab & ledelse

I alt

48

Trods online og telefonisk vejledning oplevede uddannelsesafdelingen færre henvendelser og færre
vejledningssøgende. Ligesom det også har kunne ses på ansøgningsantallet. Dertil skal det også siges, at
manglende uddannelseskaravane deltagelse i Grønland i oktober/november 2020, satte sine tydelige spor, i
og med henvendelser, forespørgsler og ansøgninger om Særydelser til Selvstyret, har været færre,
ansøgninger har til tider været mangelfulde. Se evt. tallene for ansøgere.
Eftersom der skete corona restrektionslempelser omkring juni/juli 2021, oplevede uddannelsesafdelingen
stigende antal af henvendelser og modtog særydelsesansøgninger til Selvstyret.
Det har været uddannelsesafdelingens mål igennem tiden at markere studerendes færdiggørelse af deres
uddannelser. Det lykkedes at lave en vellykket dimissionsfest for vores studerende som blev
færdiguddannede, i forbindelse med Grønlands Nationaldag den 21. juni 2021.
I efteråret blev alle vores opstartsmøder med nye studerende, møder og besøg til og fra af
samarbejdspartnere realiseret.
Uddannelsesafdelingen var med til Uddannelseskaravane i Nordgrønland.

Projekt Periarfissat (§ 15.75.68.40, j.nr. 4417-0001 Akademisk dansk)
Projektet Periarfissat er finansieret af Socialstyrelsen og formålet er at støtte nye, grønlandske studerende i
en succesfuld studiestart gennem styrkelsen af deres danske, akademiske sprogniveau samt indføring i
dansk studiekultur. Herved med det formå at mindske frafald. De studerende vurderer tilbuddene med god
tilfredshed.
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Oversigt over studierettede og netværksskabende tilbud samt deltagelse
Kategori

Aktivitet

Studierelevante kurser og
netværksskabende tilbud

Intro-arrangementer

Antal
studerende
22

Opfølgnings-/netværksmøder

13

Kursus i opgaveskrivning

A

Netværksarrangement i
samarbejde med AVALAK –
forening for de grønlandske
studerende i Aarhus
Kursus i eksamenstræning

15

2-dages kursus i studieteknik og
hurtiglæsning

7

Afklaringssamtale

4

Læse-/skrivevejledningsforløb*

9

Trivselsforløb

4

3 måneders forløb, én times
ugentligt møde med mentor

11

Individuelt tilrettelagt
Studieopkvalificering for
studerende gennem
Rådgivnings- og
Støttecentret, AU
(samarbejdspartner)
Mentorordning

4

A: Aflyst pga. corona
*finansieret af Grønlands Selvstyre

Efterskoleområdet
Det Grønlandske Hus i Aarhus varetager rådgivning og vejledning for efterskoleelever, som har fået bevilling
af Grønlands Selvstyre, til et ophold i Region Midtjylland. Dette finansieres af Grønlands Selvstyre efter antal
elever pr. måned.

 38 elever startede i sommerperioden, hvoraf 2 var anbragte af en grønlandsk kommune og 1 fastboende
grønlandsk elev. Eleverne er fordelt på 26 efterskoler i regionen

 Ved årets udgang var der 3 afbrudte forløb. Kontakten med nogle forældre og især kontaktfamilier har
fyldt meget, dels pga. uvidenhed omkring efterskoleområdet og dels pga. sproglige barrierer
Antallet af grønlandske efterskoleelever er faldet drastisk, hvilket formodes grundet i corona situationen.
Den obligatoriske uddannelsesvejledning måtte aflyses i december pga. sygdom. Den blev udsat til start
2022.

Højskoleområdet
Det Grønlandske Hus i Aarhus varetager rådgivning og vejledning for højskoleelever, som har fået bevilling
af Grønlands Selvstyre, til et ophold i Region Midtjylland. Dette finansieres af Grønlands Selvstyre.
3 elever er fordelt på 2 højskoler i regionen. Antallet af grønlandske højskoleelever er ligeledes faldet
drastisk, hvilket formodes grundet i corona situationen.
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Socialområdet
På socialområdet yder Det Grønlandske Hus rådgivning og vejledning for borgeren, med hjælp til selvhjælp
for øje. Borgeren kan vælge at være anonym. I konkrete tilfælde kan borgeren vælge at ophæve
anonymiteten. Kommunale sagsbehandlere og andre aktører som arbejder med grønlandske borgere, kan
også kontakte os i fald, der er behov for at bistå i kommunikationen med borgeren. I de tilfælde er det vigtigt
at borgeren selv også ønsker vores bistand. Vores rådgivning og vejledning er altid med udgangspunkt i
borgeren selv. Der ydes rådgivning og vejledning i Aarhus, Viborg, Randers og Horsens.
Det Grønlandske Hus i Aarhus yder desuden rådgivning og vejledning til regionens aktører, som arbejder
med grønlandske borgere i et mindre omfang.
Mange aktiviteter på socialområdet har som på de andre områder måttet neddrosles pga. coronarestriktioner, dog har der løbende været elektronisk råd og vejledning.
Generelt for socialafdelingen i 2021 har fokus været følgende:

 Fokus på at støtte og hjælpe udsatte og nytilkomne borgere med sociale og psykiske udfordringer efter
isolation grundet covid-19

 Fokus på at styrke kontakten og samarbejdet med regionale samarbejdspartnere herunder psykiatrien,
flere kommuner og relevante foreninger
Indsatserne indenfor socialområdet er i 2021 realiseret med 4,9 mio.kr. mod et budget på 4,5
mio.kr. 6 procent over budgettet er realiseret.
Socialområdet udgør 45 procent af institutionens samlede realiserede projektindsatser på i alt
11 mio.kr.
Tabel over målgrupperne fordelt til projekter
Klassificeret indsatser

Projekt

Indsats målrettet ældre borgere

Besøgstjenesten, Selvstyret

Indsats målrettet alle borgere

Åben rådgivning, Selvstyret
Beskæftigelsesindsatsen, Selvstyret
Tolketjenesten, Selvstyret
Foreninger, Selvstyret
Frivillige, Selvstyret
Mentorordning, Aarhus Kommune
Tolkeopgave for Aarhus Kommune
Kammak, Socialstyrelsen
Alkoholbehandling, Aarhus Kommune
Overgangs- og peerstøtteprojektet, Aarhus
Kommune
Inklusionsindsatsen, Socialstyrelsen

Indsats målrettet sårbare borgere

Indsats målrettet nytilflyttede borgere
Indsats målrettet samarbejde med
kommunerne i regionen

Brobygningsindsatsen, Socialstyrelsen
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Graf over fordelingen af antal henvendelser til projekterne fra målgrupperne

Målrettet alle borgere

15%
1%

31%

Målrettet sårbare borgere
Målrettet nytilflyttede
borgere

22%

Målrettet ældre borgere

31%

Målrettet samarbejde med
kommunerne

Åben rådgivning
Åben rådgivning, finansieret af Grønlands Selvstyre, er et telefonisk og personlig rådgivningstilbud på
grønlandsk og dansk til alle grønlændere bosiddende i Danmark, der foregår to gange ugentligt og ellers
efter personlig aftale i Aarhus. De socialfaglige konsulenter i den åbne rådgivning tilbyder at bistå i kontakten
til danske myndigheder samt ved møder medlem borgeren og myndighedspersoner. Således har den åbne
rådgivning en brobyggende funktion i forhold til målgruppen og det danske samfund.
En gang ugentligt er der åben rådgivning i Viborg og Randers.
En gang månedligt er der åben rådgivning i Horsens i Sund By.
Socialkonsulenterne i åben rådgivning tilbyder ligeledes borgeren hjælp til at udvide sit sociale netværk og
skabe kontakt til andre grønlændere, grønlandske foreninger eller projekter.

Tolkeområdet:
Jævnfør samarbejdsaftale med Aarhus Kommune yder Det Grønlandske Hus tolkebistand for
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder eksempelvis mestringsvejledningen,
møde i jobcenter og sagsbehandler mv.
Ud over Aarhus Kommunes tilskud til tolkning ydes specielt tolkning, ved henvendelse fra grønlandske
borgere i hele regionen, med tilskud fra Grønlands Selvstyre.
Socialafdelingens grønlandsktalende medarbejdere fungerer også som tolk i det omfang, der vurderes
rimeligt og i afgrænset særligt akutte situationer, hvor borgeren henvender sig direkte til Det Grønlandske
Hus og beder om tolkebistand.
Typiske tolkeopgaver har været ved samtaler hos sagsbehandler, lægebesøg og eller ved andre offentlige
instanser samt tolkning af offentlig brevkorrespondance.
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Inklusionsindsatsen (§ 15.75.68.20, j.nr. 5487-0010)
Indsatsen, finansieret af Socialstyrelsen, har i 2021 været præget af menneskelige og psykiske covid-19
eftervirkninger som øget misbrug, ensomhed, psykisk og social mistrivsel. Mange borgere har været meget
isolerede over lange perioder, hvorfor der har været et stort behov for netværks aktiviteter, rådgivning og
terapi.
I Aarhus, Viborg og Randers udføres værdiskabende netværksaktiviteter for nytilflyttede grønlandske
borgere. Her ydes også hjælp til at sikre adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarked
og uddannelsessystem og derved minimere risikoen for social udsathed og hjemløshed. Det være sig
praktisk hjælp med NemID, folkeregister, boligsøgning osv.
Psykologindsatsens fokus i 2021

 Tilbuddet har været målrettet børn, unge og børnefamilier
 Forældrekompetencekursusuddannelse målrettet gravide og børnefamilier fra 2022
 Formidling og kontakt til psykologiske og psykiatriske tilbud og samarbejdspartnere i regionen
Der har været 49 forløb med 15 sessioner á 1,5 times varighed. De afsluttende evalueringer har angivet
markant bedre trivsel.
Graf over antal henvendelser/samtaler for hovedaktiviteterne i inklusionsindsatsen
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Brobygningsindsatsen (§ 15.75.68.10, j.nr. 9437-0002 Overførte amtslige tilskud)
Det Grønlandske Hus i Aarhus yder en styrket brobygning for socialfaglige professionelle i Region
Midtjylland finansieret af Socialstyrelsen.

 Afholdelse af to temadage årligt med fokus på kulturforståelse, traumer, forebyggelse og håndtering af
selvmord. 65-70 deltagere pr. temadag. Positiv respons. Efterspørgsel på lignede tværfaglige dage.

 Aktive medlemmer i udsatterådet i Viborg og Aarhus Kommune.
 Samarbejdsmøder og formidling til relevante aktører i foreninger, sociale tilbud og sociale kommunale
afdelinger i regionen.

 Formidling og sparring med fagprofessionelle, der arbejder med unge grønlandske elever og borgere.
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 Formidling og erfaringsudveksling med socialdirektører og borgmestre i regionens kommuner.
Projekt Kammak (§ 15.75.68.40, j. nr. 4417-0001)
Projektet omfatter socialt udsatte grønlandske borgere i Region Midtjylland finansieret af Socialstyrelsen.
Udsatte grønlandske borgere, som befinder sig i forskellige livssituationer, problemer og sårbarheder, og
rummer ofte en kompleks sammensathed af både sociale og sundhedsfaglige udfordringer. Dette har ofte
krævet en tværfaglig indsats i socialafdelingen.
Indsatsen indebærer desuden opsøgende arbejde i Aarhus med uforpligtigende kontakt til borgerne. Da der
er tale om særligt udsatte borgere, har vores opsøgende medarbejder dog opretholdt kontakten til relevante
væresteder og varmestuer. Der har endvidere været en tæt kontakt til de kommunalt ansatte gadeteamsmedarbejdere i Aarhus Kommune, med henblik på at opretholde kontakt til udsatte og hjemløse
grønlændere.
Det opsøgende arbejde i Randers og Viborg blev sat på hold i 2021 pga. corona situationen. Der har været
opretholdt såvel telefonisk som digital kontakt til de borgere, der måtte have behov for social kontakt, der
rækker ud over åben rådgivning. Diverse samarbejdspartnere har ligeledes kontaktet vores medarbejdere
telefonisk og digitalt.
Graf over fordelingen af henvendelser i Projekt Kammak
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Aarhus

23%
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Randers
Horsens

66%

Beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsesindsatsen er målrettet grønlandske borgere, som er på kontant- eller uddannelseshjælp
under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Indsatsten er delvist finansieret af Grønlands Selvstyre og af
Aarhus Kommune.
Gruppen, der tilbydes en
beskæftigelsesindsats i samarbejde med Aarhus Kommune og Det Grønlandske Hus har mange
forskelligartede og komplekse problemstillinger. For at tilgodese de mange forskellige borgertyper kræver
det, at man målretter beskæftigelsesindsatsen individuelt.
Flere i gruppen af beskæftigelsesparate borgere har været i aktivering via Aarhus Kommunes Jobcenter, i
bl.a. undervisning på Kofoed Skole og diverse praktikker i private og offentlige virksomheder. Tidligere blev
ingen tilbudt hverken fleksjob eller løntilskudsordninger og slet ikke lønnede vikariater eller fastansættelser.
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Der er indledt et samarbejde med Aarhus Havn og flere Containervirksomheder i Aarhus Kommune. Coronapandemien haft desværre haft indflydelse på udviklingen af samarbejdet, dog forventes en øget aktivitet i
samarbejdet i 2022.

Alkoholbehandling
Alkoholbehandlingen er finansieret af Aarhus Kommune. Året har været et meget svært år for
alkoholbehandling. Mange i behandling fik tilbagefald, da corona restriktioner blev indført og har været
svære at få igangsat igen. Alle drak igen og var meget bange for coronaen.
I 2020 blev husets alkoholbehandler færdig med uddannelsen som kognitiv misbrugsterapeut. Desværre
måtte behandlingerne indstilles pga. langvarig sygdom hos behandleren.

Besøgstjenesten
Det Grønlandske Hus i Aarhus har en besøgstjeneste finansieret af Grønlands Selvstyre. Et tilbud til
grønlandske borgere, 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 grønlandsk
baggrund eller indgående kendskab til Grønland i Region Midtjylland
Det Grønlandske Hus i Aarhus formidler kontakt mellem besøgsmodtagere og besøgsvenner. De frivillige
besøgsvenner tilbydes løbende sparring og deltagelse i sociale arrangementer for frivillige med tilknytning til
huset.
4 besøgsvenner har været på besøg hos 5 besøgsmodtagere. Dette har i perioder ikke kunne lade sig gøre
pga. corona
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Det Grønlandske Hus i Aarhus
Årsberetning 2021
Kulturområdet
Det Grønlandske Hus i Aarhus yder formidling af grønlandsk kultur og kunst samt etablerer kulturmøder for
og med grønlændere og grønlandsinteresserede fra ind og udland med finansiering af primært Grønlands
Selvstyre samt finansiering af skoletjeneste for Aarhus Kommune.
Kulturområdet var i dele af 2021 særligt ramt af restriktioner i forbindelse med corona.
Indsatserne indenfor kulturområdet er i 2021 realiseret med 1,7 mio.kr. mod et budget på 1,6
mio.kr. 6 procent over budgettet er realiseret.
Kulturområdet udgør 15 procent af institutionens samlede realiserede projektindsatser på i alt
11 mio.kr.
Graf over fordelingen af indsatserne i kulturområdet og skoletjenesten

12%

Kultur og information
Skoletjenesten

88%

Alligevel lykkedes det at afholde en række arrangementer, hvor publikum på forskellig vis fik mulighed for at
opleve og deltage i grønlandsk kultur. Nævnes kan det meget populære online-foredrag med geolog Minik
Rosing, hvor han med udgangspunkt i sin bog ”Rejsen til tidernes morgen: Jorden set fra Grønland” fortalte
engageret om opdagelsen af de tidligste spor af livets opståen, som kan spores tilbage til Grønland.
Nationaldagen den 21. juni blev holdt i forbindelse med dimission af grønlandske færdiguddannede og ca.
300 mennesker fejrede markeringen hen over dagen. Koret Aningaaq sørgede for salg af frokost.
Under Aarhus Festuge indgik vi i et samarbejde med VIA University College og NUKIGA om den udendørs
performance ”Army of Polar Bears”, hvor en otte meter høj isbjørneskulptur var et stort tilløbsstykke. Det er
også vigtigt at nævne at den grønlandsk/lettiske malerinde Bolatta Silis-Høegh udstillede nye malerier i
kultursalen, som med udgangspunkt i både ydre og indre landskaber lod beskueren få indblik i kunstnerens
sind.
Selvom kulturlivet i efteråret blev ramt af endnu en nedlukning, nåede vi at holde en popkoncert med duoen
Josef og Nick, der leverede en perlerække af popsange fra den grønlandske musikhistorie, og op til jul blev
1. søndag i advent markeret smukt med tændingen af de orange julestjerner i husets vinduer. Endelig var
Det Grønlandske Hus en del af arrangementet Jul på Store Torv, der synliggjorde både husets virke og
butikkens varer for byens borgere.
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Det Grønlandske Hus i Aarhus
Årsberetning 2021
Skitseforslag til udsmykningsopgave
I 2021 indledte huset et samarbejde med arkitekt og designer Aviaaja Ezekiassen omkring en mulig
udsmykning af den nye kultursal, foyer og indgangsparti. Samarbejdet udmøntede sig i en bevilling fra
Statens Kunstfonds pulje ”Kunst i det offentlige rum – skitse til kunstopgave”. Midler til realiseringen af
skitseforslaget vil blive søgt i 2022.

De grønlandske foreninger i Region Midtjylland
De grønlandske foreninger er flittige brugere af den nye kultursal, foyer og køkken. Huset holder to årlige
møder med alle foreningerne, hjælper og vejleder i at søge midler til deres aktiviteter og hjælpe foreningerne
med at blive en del af det levende grønlandske miljø.

Skoleformidlingen i Det Grønlandske Hus i Aarhus
Skoleformidlingsforløbet ”Sælen – dyr, mad og materiale” blev holdt fra september til og med december 12
forløb med indskolingsklasser fra folke- og privatskoler i Aarhus Kommune.
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Projekt-Regnskab
Projekter

(1.000 kr.)

Finansiering
GRL - Selvstyre

Andel
af budget
finansiering
i alt

Primo 2021
Peridisering
indtægter

Uddannelsesområdet:
GRL - Uddannelse
GRL - Kollegiet
GRL - Efterskoleelever
GRL - Højskoleelever
Socialområdet:
GRL - Åbenrådgivning
GRL - Beskæftigelse
GRL - Boligsocial
GRL - Tolkning
GRL - Besøgstjenesten
GRL - Frivillighed
Kultur og information:
GRL - Kulturinfo
GRL - Nationaldagen
GRL - Foodfestival
GRL - Skoletjenesten
GRL - Kultursalen
GRL - Foreninger

GRL - Selvstyre

Total

SOC - Socialstyrelsen

SOC - Kammak
SOC - Inklusionsindsats
SOC - Brobygning
SOC - Turbodansk
SOC - Periarfissat
Total

SOC - Socialstyrelsen
AAK - Aarhus Kommune

AAK - Aarhus Kommune
Øvrige

Øvrige

AAK - Skoletjenesten
AAK - Alkoholbehandling
AAK - Mentor
AAK - Tolkning
Total

57%

-5.441
29.375
-332.676

Projektaktiviteter ekskl. butikken
Regulering af perfiodiserede projektindtægter
Butikken
Projektaktiviteter inkl. butikken

Realiseret
Projekttimer

Realiseret
Øvr. Omk.

Realiseret
omk. i alt

31-12-2021
Peridisering
indtægter

1.937.051
321.841
286.702
20.852
2.566.446

26.386
705.411
8.808
1.472
742.077

1.963.437
1.027.252
295.510
22.324
3.308.523

96%
88%
44%

300.000
160.000
100.000
100.000
100.000
100.000
860.000

1.016.878
122.929
72.479
42.509
42.294
5.725
1.302.815

51.079
178
279
2.661
3.024
57.220

1.067.957
123.106
72.758
45.170
42.294
8.749
1.360.034

356%
77%
73%
45%
42%
9%
158%

584.663
200.000
100.000
150.000
155.082
100.000
1.289.745
6.016.963

941.975
55.249
50.962
162.542
18.889
1.229.617
5.098.877

34.545
133.717
2.652
126.847
12.870
310.632
1.109.928

976.520
188.966
53.614
289.389
31.759
1.540.248
6.208.805

28.480

167%
94%
0%
36%
187%
32%
119%
100%

1.181.122
1.022.758
600.214
12.416
762.823
3.579.332

21.936
42.215
134.378
89.627
288.156

1.203.059
1.064.972
734.592
12.416
852.450
3.867.488

-2.383
69.347
-198.085
-87.585
354.585
135.879

100%
107%
79%
12%
171%
104%
59%
103%
33%
48%
60%

86%

32%

2.136
-306.606

7%

-3.940
6.969
-78.367
-125.753
-201.091

262.107
194.065
95.003
157.350
708.525

138.737
191.960
57.821
137.028
525.547

17.916
613
219
18.748

156.653
192.573
57.821
137.247
544.294

-109.394,00
5.476,00
-115.549,00
-145.857,00
-365.324,00

69.000
14.480
-50.119
-23.818
-3.006

110.565
-

94.851
61.949

16.565
-

111.416
61.949
-

69.850
14.480
11.829
-23.818
-3.006

6.537

110.565

156.800

16.565

173.364

69.335

-664.521

10.261.053

9.360.555

1.433.396

10.793.951

-131.630
532.891

4%
100%

Real. omk.
af
real. Indt.
%

2.038.000
1.162.860
666.358
3.867.218

1.200.000
1.025.000
600.000
100.000
500.000
3.425.000

AAK - Peer Støtte
Kulturindsats
UGH - Sårbare Børn og Unge
§18 - bevilling - Randers Kommune
Bevilling - Jubilæumsf. Viborg - Grundfos
Total

-163.361

Resultat 31-12-2021
Realiseret
Indtægter

794.141
11.055.193

759.911
2.193.307

99%

