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Resume 
2017 har været begivenhedsrigt for Det Grønlandske Hus. En længe ønsket 
flytning af Huset til en centralt beliggende adresse i Aalborg har givet den 
ønskede effekt, hvor huset får den eksponering den fortjener. 
 
Socialafdelingen har haft endnu et travlt år, tilflytningen til Nordjylland fra 
Grønland er fortsat stigende. Stigende antal rådgivninger er således mærkbar, 
også som følge af at huset har åbnet et lokalkontor i Hjørring, hvor denne har 
åbent en gang månedligt. 
 
Uddannelsesafdelingen har haft en travlt år, hvor afdelingen har arbejdet på at 
strukturere arbejder i det huset efter flytningen. Ansættelsen af vikar har 
afdelingen fundet sit naturlige leje, i serviceringen ag de studerende i 
Nordjylland. 
 
Tamassa: Værestedet i Ågade er fortsat velbesøgt, hvor hygge, snak, kortspil, 
kreative aktiviteter og spændende oplæg tilbydes de gamle såvel som nye 
burgere, der forsat er støt stigende. 
 
Seashow: I september afviklede vi endnu engang den sejlende uddannelsesmesse 
”Seashow 2017”. Turen gik denne gang fra Nuuk sydover og vi lagde til kaj i 
byerne Paamiut, Qaqortoq, Nanortalik, og sluttede med en afgang fra Narsarsuaq. 
Messen var igen en succes med 1500 besøgende på skibet, hvor repræsentanter 
fra uddannelsesinstitutioner, efterskoler og erhvervslivet præsenterede 
muligheder i Danmark og Grønland. Tak til alle deltagere og besøgende – Vi ser 
frem til at vende tilbage i 2019. 
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Uddannelsesafdelingen  
Ved Maria Paninnguaq Rafaelsen, Anne Bang, Jonathan Johnsen og Birgitte 

Mathiasen.  

Vision 

Uddannelsesafdelingen i Det Grønlandske Hus i Aalborg har en vision om at 

bidrage aktivt og positivt til, at alle studerende i region Nordjylland har et godt 

studieliv – fagligt, socialt og personligt.  

Afdelingen 

Uddannelsesafdelingen forestår vejledning af grønlandske uddannelsessøgende, 

som søger uddannelse i Region Nordjylland. Yderligere forvalter vi de 

administrative opgaver, der opstår i forbindelse med uddannelsesstøtte og 

særydelser fra Grønlands Selvstyre. Ligeledes varetager uddannelsesafdelingen 

uddannelsesvejledning af uddannelsessøgende samt løbende opgaver i 

forbindelse med efter- og højskoleelever i Region Nordjylland. Desuden har vi et 

tæt samarbejde med mange af regionens uddannelsesinstitutioner. 

 

Uddannelsesafdelingen bestod pr. 1. januar 2017 af fire uddannelsesvejledere: 

en, der varetog efterskole og højskoleområdet, samt tre, der varetog de 

studieforberedende uddannelser, erhvervsuddannelserne og de videregående 

uddannelser samt sagsbehandling og administration af uddannelsesstøtte og 

særydelser fra Grønlands Selvstyre. Normeringen for de fire var således, at tre 

var ansat på fuldtid, samtidig med en også varetog stillingen som Kultur og 

Informationsmedarbejder med en ansættelsesgrad på 50 procent. 

 

2017 har været et travlt år i uddannelsesafdelingen, både i forhold til afdelingens 

arbejde og i forhold til strukturen i huset.  

 

Uddannelsesafdelingen måtte pr. den 1. januar 2017 desværre sige farvel til 

vores studiecoach, Peter Birch Christensen. Grunden til dette var, at der ikke 

længere kunne søges midler til initiativer til mindskelse af frafald på 

uddannelserne fra Grønlands Selvstyre til vores projektstilling studiecoach. 

 

Uddannelsesafdelingen måtte ligeledes sige farvel til vores kollega Tanja 

Knudsen, da hun i forlængelse af sin orlov valgte at fratræde sin stilling pr. 1. 

august som uddannelsesvejleder gennem otte år i Det Grønlandske Hus. Dette 

betød at Tanjas vikar, Birgitte Mathiasen, blev fastansat som 

uddannelsesvejleder i september 2017. Anne Bang vendte tilbage fra sin barsel 

midt i november. 
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Pr. 31. december 2017 var der 106 aktive studerende på uddannelsesstøtte, og 

der var i løbet af året blevet behandlet 90 ansøgninger til uddannelsesstøtte til 

uddannelser i Region Nordjylland. Heraf resulterede 55 i en bevilling af 

uddannelsesstøtte.  

 

Vi kunne i 2017 sige tillykke til 31 studerende, der har gennemført deres 

uddannelse. 

 

I samme år fik 46 studerende standset deres uddannelsesstøtte fra Grønlands 

Selvstyre. Dette af forskellige årsager. Heraf: 

 

Afbrud: 24 studerende 

Afbrud med omvalg: 6 studerende 

Dumpet: 3 studerende 

Ikke indsendt studiebekræftelse: 10 studerende 

Løbet tør for Statens Uddannelsesstøtte: 1 studerende 

Ingen læreplads: 2 studerende 

 

 
 

Se supplerende statistik om afbrud og antal aktive sidst i rapporten 

Ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte 

Pr. den 1. august 2017 trådte den nye bekendtgørelse om uddannelsesstøtte nr. 9 

af 19. juli om uddannelsesstøtte i kraft. Dette har betydet, at vores 

uddannelsesvejledere har brugt meget tid på at sætte sig ind i nye bestemmelser 

og procedurer i forhold til sagsbehandling og administration af de studerendes 

uddannelsesstøtte fra Selvstyret. 

 

 

Fordeling af afbrud i procent 

Afbrud 52,2 %

Afbrud med omvalg 13 %

Dumpet 6,5 %

Ikke indsendt
studiebekræftelse 21,7 %

Løbet tør for SU 2,8 %
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Efterskole og højskole 

Til skolestart 2017/18 startede der 64 elever på efterskoler i region Nordjylland. 

 

Af de 64 elever havde seks elever ved udgangen af året afbrudt opholdet på 

efterskolen af forskellige årsager, dog mest på grund af hjemve. 

 

Ved skolestart var der i lighed med tidligere år et antal elever, der ikke kunne 

blive afhentet af deres kontaktfamilier. Disse blev af husets personale afhentet i 

lufthavnen og blev afleveret på efterskolen til skolestart. 

 

De individuelle vejledningssamtaler afholdes løbende i december 2017 og i 

januar 2018 ude på efterskolerne. Eleverne vejledes omkring deres fremtidige 

uddannelsesmuligheder i Grønland eller Danmark. 

 

Vi havde i 2017 syv højskoleelever på Vrå Højskole med bevilling fra Majoriaq.  

Samarbejde, netværk og rejser i 2017 

 Deltaget i 3 ordinære vejledermøder med de øvrige huses 

uddannelsesvejledere, hvor også Uddannelsesstøtteforvaltningen og 

Center for National Vejledning fra Grønlands Selvstyre har deltaget på 

skift. 

 Besøg/networking ved DM i Skills 2017, Aalborg. 

 Maria Paninnguaq Rafaelsen blev valgt ind i Arctic Education Networks 

(AEN) bestyrelse som suppleant. 

 Deltagelse i AENs Efterskoledag på Aalborghus Gymnasium samt 

netværksmøder i Det Grønlandske Hus. 

 Uddannelseskaravane 2017, ”Nordturen”: Aasiaat og Sisimiut. 

 Oplægsholder ved Avalak seminar. 

 Deltagelse i temadagen ”Magt og Socialt arbejde” ved Center for Voksne. 

 Arrangør og deltagelse i den sejlende uddannelsesmesse Seashow i 

Grønland. 

 Arrangør af tur til Aarhus for studerende til Selvstyrets årlige Jobmesse, 

inkl. bemanding af messestand og afholdelse af oplæg. 

 Deltagelse i konferencen ”Grønlandske Nuancer”, en idekonference 

arrangeret af Aalborg Kommune 

Initiativer i uddannelsesafdelingen 

På trods af, at vi ikke længere havde en studiecoach i 2017 valgte 

uddannelsesafdelingen alligevel at fortsætte to af de initiativer, som 

studiecoachen havde igangsat under sin ansættelse. Dog, grundet ressourcerne i 

afdelingen, i en anden form som hidtil kendt. Det blev således besluttet at køre 

videre med hhv. mentorordning samt sprogundervisning.  
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Mentorordning 

Aalborg Kommunes Rotary Klubber indledte i 2013 et samarbejde med Det 

Grønlandske Hus i Aalborg om støtte til grønlandske studerende på diverse 

uddannelsesinstitutioner i Aalborg. Som led i dette samarbejde er der bl.a. 

etableret en mentorordning for de grønlandske studerende, hvor klubberne 

stiller en mentor til rådighed for de studerende, der måtte ønske det. 

Erfaringsmæssigt har det vist sig vanskeligt for nogle grønlandske studerende at 

påbegynde og fuldføre et omfattende og krævende studie i Danmark, og i den 

sammenhæng har mentorordningen været en hjælp for de involverede 

studerende. I 2017 har 10 studerende således været tilmeldt ordningen. 

Det skal tilføjes, at ordningen udover studiefaglig sparring, historisk også har 

udløst studiejobs, praktikpladsser og boliger. 

Sprogundervisning 

Jævnfør rammeaftalen om samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og 

Aalborg Kommune, iværksatte sprogcenter Aalborg og Det Grønlandske Hus i 

Aalborg i september 2015 et sprogundervisningsforløb. Kurset var tilrettelagt 

som et FVU-forløb, og havde et omfang af 60 timer. I 2017 har der gået 4 

studerende på kurset. Undervisningstimerne blev afholdt i Det Grønlandske Hus 

i Aalborg. 

Øvrige initiativer:  

- Opdelte introdage for nye studerende. Opdelt med studerende på 

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, med formål at 

målrette informationerne mere specifikt. 

- Fællesarrangementer (netværks- og temaaftener i Det Grønlandske Hus 

med relevante emner og socialt samvær). 

- Kaffemik med studerende på University College Nordjylland, afholdt på 

uddannelsesstedet. 

- Uformelle fyraftensmøder med elever/lærlinge på 

ungdomsuddannelserne, afholdt på TECHCOLLEGE’S skolehjem. 

- Uformelle møder med studerende/studievejledere på Martec i 

Frederikshavn samt Skipperskolen i Skagen. 

Det vil vi gerne… 

Vores erfaring viser, at et godt studieliv bidrager til at mindske frafald, skaber 

trivsel under uddannelse giver en god uddannelse og øger chancen for at den 

studerende, efter endt uddannelse, vender hjem til Grønland for at bidrage til 

samfundet. 

 

Udover at sagsbehandle og administrere de studerendes uddannelsesstøtte vil vi 

gerne hjælpe de studerende med at: 

- Være forberedte på at flytte til Danmark og starte på et studie. 
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- Skabe netværk og relationer. 

- Trives godt som menneske. 

- Holde fast i uddannelse og studieliv. 

Supplerende statistik om afbrud og aktive studerende 

I 2014 måtte vi desværre erkende, at i alt 69 studerende valgte at afbryde deres 

uddannelse. I 2015 og 2016 var antallet af afbrud også højt, idet hhv. 61 

studerende i 2015 og 64 studerende i 2016 valgte at stoppe deres uddannelse. I 

2017 havde vi i alt 46 afbrud.  Vi kan således se at antallet af afbrud er faldet i 

2017 i sammenligning til de seneste tre år.  

 

Afbrud pr. den 31.12.14: 69 

Afbrud pr. den 31.12.15: 61 

Afbrud pr. den 31.12.16: 64 

Afbrud pr. den 31.12.17: 46  

 

Aktive studerende pr. den 31. december 2014: 111 

Aktive studerende pr. den 31. december 2015: 127 

Aktive studerende pr. den 31. december 2016: 131 

Aktive studerende pr. den 31. december 2017: 106 

 

 

  

Afbrud i procent 

2014 - 62,2 %

2015 - 48 %

 2016 - 48,8 %

2017 - 43,3 %
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Socialafdelingen 
Ved Ane Inuk Lundblad Bengtsen, Deborah Henriksen, Per Hjelm Hansen og Mads 

Faaborg Siegenfeldt 

Tamassa 

Tamassa har med sine tilbud et forebyggende, afklarende, motiverende og 

integrerende sigte for grønlændere. Et sted, hvor grønlændere mødes, hvor de 

taler deres eget modersmål, og med respekt for deres oprindelige værdier og 

kultur. Tamassa får tillige, pga. sin centrale beliggenhed, hurtigt kontakt med ny 

tilflyttede. Med socialafdelingen i umiddelbar nærhed gøres adgangen nemt til 

den individuelle støtte til at omstille sig til det danske samfund.  

 

Tamassa har i dagligdagen kreative og fritidsmæssige aktiviteter af såvel 

enkeltstående som fortløbende karakter. Tamassa planlægger hver måned, f.eks. 

har vi hver uge nyhed fra Grønland ( qanorooq),  fælles rengøring ( støve af)  

fælles sang. Vi har lavet en sangbog, som vi synger i hver fredag.  I år fik Tamassa 

2 ny symaskiner til Det kreative værksted. I øjeblikket er to personer med på 

kursus, i at bruge de nye symaskiner. Brugerne i Tamassa lærer hvordan man 

laver sælskinds-luffer, tasker, og andre sælskind produkter, sy perler, sy stoffer 

og laver smykker af skrumpe plast, hækle og strikke. Til højtiderne laver vi jule 

pynt og påske pynt, og meget mere. 

 

 
 

Spillerummet står altid til rådighed, og der er fællesspisning hver 14. dag. Af 

enkeltstående aktiviteter kan nævnes spontane udflugter til friluftsbade, Egholm 

og en dagtur til Ebeltoft eller fiskeri langs havnekajen. Tamassa havde 

samarbejde med Nordjysk Fødevareoverskud, som leverede overskudsmad en 

gang ugentligt, eller vi kan hente mad fra Ålborg Øst, hvor Fødevareoverskuddet 
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ligger. Herved kan gæsterne producere sund mad og via en symbolsk 

egenbetaling generere et lille overskud til andre aktiviteter.  

 

 
 

Tamassa lægger lokaler til forskellige foreningsaktiviteter, som har hver deres 

eftermiddag eller aften. De grønlandske hjemstavnsforeninger bruger lokalerne 

til deres foreningsaftener, der afholdes banko, AA mødes en gang ugentligt og 

polka & sangforeningen øver flittigt. Ikinngutigiit bruger Tamassa to gange om 

måneder til fællesspisning og banko for medlemmer og om lørdagen 

håndarbejde med alle som har lyst. 

 

De sociale tiltag, som har et fagligt udgangspunkt, er også af såvel enkeltstående 

som fortløbende karakter. Der har været foredrag om motivation, og hvordan 

påvirke krop, sind og ånd, hvis man misbruger af alkohol og hash, og sund lev, 

foredrag af rusmiddelkonsulenten fra katsorsaavik. Alle foredrag har stor 

tilslutning. 

Tamassa samarbejder med gade sygeplejersken, hvor brugerne har muligheder 

for at få gratis influenza vaccine hver år. 

I 2018 har Tamassa 3 erhvervs praktikanter fra job center Ålborg. To fik job efter 

jobtræning. 

Studerende for socialområder har stor interesse i at besøger Tamassa, Tamassa 

fik gæster hver anden måneder. 
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Vi har 1 frivillig, han kommer to gange om ugen, han hjælper med politiets 

arbejde, og han er god til hjælpe med daglig pligter i Tamassa. 

En dag ugentligt er en jobkonsulent fra en fagforening udstationeret i Tamassa. 

Dette samarbejde har vist sig utroligt positivt, idet gæsterne i Tamassa kan 

booke en samtale her og få hjælp til CV, til jobsøgning, og til karriereudvikling.  

Foreningen Grønlandske Børn bruger lokalerne mindst to gange ugentligt til 

deres mødre gruppe, Anaanat. Hver torsdag har en familie gruppe fællesspisning 

for familie med børn. 

Vi har åbent hver dag kl. 11.00 – 16.00. Om onsdagen dog kl. 13.00 – 18.30 pga. 

fælles madlavning, som er åben for alle. Denne aften besøger også enlige mødre 

med børn stedet. 

 

 

Åben rådgivning 

Åben Rådgivning i Det Grønlandske Hus består af tre fuldtids normeringer. 

Rådgivningen har ingen økonomi og myndighed, men yder råd og vejledning i 

primært sociale spørgsmål. Afdelingen har i 2017 været udfordret af at en 

medarbejder er rejst, og der har i 5 måneder i 2017 været en nedsat normering, 

der har betydet, at der i denne periode kun har været to ansatte medarbejdere. 

Dette har betydet at der har været foretaget nogle nødvendige prioriteringer i 

afdelingens arbejde gennem året. 

Der har gennem 2017 året, været en stor søgning af borgere til socialrådgivning i 

Åben Rådgivning. De Grønlandske borgere, som henvender sig kommer fra hele 

Region Nordjylland. I sagens natur dog flest fra Aalborg, idet der bor flest her, og 

Det Grønlandske Hus er lokeret i byen. Aldersgruppen spænder fra 16 -19 årige 

og frem til 79 år. De fleste henvendelser kommer fra unge mellem 20 og 29 år. 

Der er en overvægt af kvinder, som henvender sig i Åben Rådgivning, ca. 50 % 

flere kvinder end mænd. 
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Antal brugere pr. måned 
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De afholdte Socialrådgivningssamtaler registreres siden medio 2016 gennem de 

fire Det Grønlandske Huse portalen dk.inuk. Der har været visse 

indkøringsvanskeligheder, men systemet synes at fungere tilfredsstillende nu.  

Vi har gennem dk.inuk registeret 449 Socialrådgivninger i Det Grønlandske Hus i 

Aalborg i perioden fra 1. januar 2017 til og med 31. december 2017. Dette er en 

stigning i. f. t de seneste kendte tal fra 2015, hvor der var 207 registrerede 

henvendelser i løbet af året. En stigning på 242 henvendelser. 

De Problemstillinger, som de grønlandske borgere har henvendt sig med, har 

været meget forskellige. Der har været ydet ”brobygning” i samarbejdet mellem 

borgere og forskellige instanser i Kommunerne ikke mindst i Job- og 

Ydelsescentrene. Mange borgere har også efterspurgt hjælp i. f. t 

boligproblematikker, sundhedsydelser, juridiske problemstillinger, blandt andet 

omkring samvær med børn. Flest, 192 borgere har henvendt sig omkring 

økonomiproblemer, 120 har henvendt sig omkring boligproblemer, 76 omkring 

problematikker vedr. børn og 46 omkring hjemløshed. Derudover har der været 

rådgivning i forhold til sundhed og sygdom, beskæftigelse og aktivering, digital 

hjælp, misbrug, sprog og tolkebistand, akutrejser, flytning til og fra Danmark og 

sprogundervisning. Ofte er det sådant at, der i en enkelt socialrådgivning indgår 

flere af ovenstående nævnte problemstillinger. 

Åben Rådgivning har været forankret både i Samlingsstedet Tamassa og i Det 

Grønlandske Hus på Vesterbro 79. Vi har også gennem året etableret et mere 

intensivt udadgående samarbejde med kommuner i Region Nordjylland, blandt 

andet i Hjørring. Herom senere. 

Åben rådgivning i Hjørring 

Vi lagde ud med et åbenhus arrangement fredag d.13.oktober 2017 kl.13-15. der 

fremmødt godt mere 50 interesseret borger, der gerne vil vide noget om 

tilbuddet. Det Grønlandske Hus informere om hvad vi tænkte os, og der var 

Kaffemik med musik underholdning med unge musiker Poul Peter. En rigtig god 

og et godt afsat fra starten af den åbenrådgivning i Hjørring. 

Socialafdelingens første åbenrådgivningstilbud i Hjørring fra tirsdag 

d.31.oktober 2017 til og med tirsdag d.12.december 2017. 

I oktober 2017, åbnede Det Grønlandske Huset/socialafdelings rådgivning 

satellit kontor i Østergade 9, Hjørring. I det første 3.måneder af 2017, vil denne 

service være tilgængelig en gang om måneden. Dermed muligheden for at få 

hjælp til afklaring af spørgsmål af social karakter og hjælp i kontakten til 

forskellige sociale myndigheder. Tilbuddet er for borgere med grønlandsk 

baggrund i det nordlige Vendsyssel.  

Det var et godt velbesøgt vi fik, den første åbenrådgivning, fra herboende 

grønlandsk befolkning, der bor i Vendsyssel området. Det var et stort positivt 
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oplevelse for socialafdelingen, for et godt indtryk af de grønlandske borgere, der 

var til stedet den første åbningsdag, bl.a. at den grønlandske fællesskabs 

betydning som gav udtrykte på os ”de gerne vil hygge sammen”, selvom det var 

ikke passende for individuelle rådgivnings samtaler. Men efter dette hyggelige 

timer, fandt de ud af, at det var noget lidt mere kompliceret og struktureret 

åbenrådgivning for dem der har brug for det. De var ikke opgivende, men hurtige 

handlende borgere vi blev mødt med, og hurtigt fandt de ud af, vi også kan 

behjælpelig med at opstartsmøde, med i forhold til en ny grønlandsk forening 

eller rettere sagt en proces de var i gang med til at arbejde med, til en ny 

grønlandsk forening i Hjørring. 

I forhold til samarbejdspartner især Jobcenter Hjørring, var vi mødt meget med 

samarbejdsvillige team leder og rådgivere samt fra andre socialrådgivere fra 

andre afdelinger indenfor kommunen. Vores freelance tolke blev hurtigt fik 

nogle opgaver for Hjørring Kommune, og vi fik i gang med det samme ”den gode 

samarbejdspartner Hjørring Kommune”. 

Tolkning i socialafdelingen 
Vi har igennem 2017 tilknyttet tre freelance tolke. Der har været mange 

forskellige arter tolkeopgaver indenfor i det sociale, juridiske og sundheds 

væsenet området. Løbende laver vi opkvalificer tolkene med samtaler samt 

kurser, og undervisning.  

Vi forventer i 2018 ansatte flere grønlandske tolke, p.g.a af afgang af afdeling. 

Der har været store politisk opmærksomhed om området og Det Grønlandske 

Huse har været dialog med politiker omkring området. 

Inklusion 

Projektets arbejde fra 2016 videreføres og udbygges med nye tiltag. Hertil skal 

nævnes at ”Mandeklubben” på Kofoeds Skole forankres i skolens eget regi i løbet 

af sommer/efterår 2017. Dette betyder at inklusionsprojektet ikke længere 

leverer arbejdskraft dertil.  

Nævneværdige begivenheder/tiltag i 2017: 

- Inuit Games ved DGI-Landsstævne: I samarbejde med Kofoeds Skole 

planlægges og udføres deltagelse i DGI Landsstævne 2017 

- Inuit Games ved Kulturdag i Aalborg Øst 

- Nationaldag i Aalborg ZOO. I samarbejde med kok Lars Jeppesen startes projekt 

omkring moderne grønlandsk mad ”Grønlandsk Street Food”, hvor unge fra 

inklusionsprojektet tilbereder og serverer maden til Nationaldagen.  

 - Netværk For Unge Grønlændere I Aalborg. I samarbejde med 

Uddannelsesafdelingen i Det Grønlandske Hus startes netværket. Der afholdes et 
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par tema-aftener i løbet af 2017 samt en koncerttur/rundvisning på 

Studenterhuset Aalborg. Netværket er også repræsenteret på Facebook, hvor der 

ved udgangen af 2017 er ca. 100 medlemmer.  

 - Samarbejde med Aalborgs kulturinstanser. Inklusionsprojektet og DGH 

udbygger samarbejdet med byens kulturinstanser særligt, 1000Fryd, 

Studenterhuset, Huset i Hasserisgade, Trekanten samt Folkekirkens Hus, hvor 

der i løbet af 2017 afholdes forskellige arrangementer b.la. koncerter med Simon 

Lynge(Studenterhuset), Small Time Giants(1000Fryd), Nive Nielsen(1000Fryd)… 

- Samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn(FGB). Inklusionsprojektet går i 

tæt samarbejde med FGB vedrørende indspilning/produktion af musikvideo 

med en ung Grønlandsk musiker Poul Peter der er tilknyttet 

inklusionsprojektet.  Ydermere samarbejdes der om at rekrutterer unge til FGB’s 

mentorprojekt. 

- Greenland at Verdenskøkkenet/The World Kitchen. I samarbejde med kok Lars 

Jeppesen og ”street food – projektet” planlægger og afvikler 

inklusionsprojektet/DGH  sammen med Verdenskøkkenet arrangementet. 

- Grønlandske Nuancer . Inklusionsprojektet er med i styregruppen for 

konferencen ”Grønlandske Nuancer” som afholdes på Trekanten. Udover 

planlægningsprocessen er Inklusionsprojektet repræsenteret ved deltagelse i 

form af Oplæg, musisk indslag(Poul Peter) samt bespisning i form af ”street food-

gruppen” igen i tæt samarbejde med kok Lars Jeppesen 

- Grønlandske Dage. I samarbejde med Arctic Consensus er inklusionsprojektet 

med til afvikling af ”Grønlandske Dage” i Musikkens Hus Aalborg samt med 

musisk indslag af Poul Peter. 
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Bestyrelsen 
 

Lise‐Lotte Terp (formand, udtrådt april) 

Otte Albrechtsen (næstformand januar og kons. Formand april) 

Thue Christiansen (næstformand, udtrådt januar) 

Kaj L. Heilmann 

Upaluk Poppel (udtrådt april) 

Rimdal Høegh (afgået ved døden) 

Karl Rafaelsen (suppleant for foreningerne)  

Maria Paninnguaq Rafaelsen 

Helle Frederiksen (udtrådt efter valget 2017) 

Peter Freiesleben 

Karina Smith Christensen (udtrådt april) 

Christoffer Hjort Storm (udtrådt  efter valget 2017) 

Sara Lundblad (april - september) 

Ivana Knudsen (januar - marts ) 

Lisbeth Efraimsen (marts - april) 

Naduk Enequest (tiltrådt september) 
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Personale 

Direktør: 

 Søren Stach Nielsen 

Bogholder 

 Betina Bækman 

Uddannelsesafdelingen 

 Jonathan Johnsen 

 Tanja Knudsen (orlov) 

 Peter Birch Christensen (barselsvikar) 

 Maria Paninnguaq Rafaelsen 

 Birgitte Mathiasen (vikar) 

Kultur og informationsafdelingen 

 Anne Bang Henriksen (barsel) 

 Rasmus Ambjørn Christiansen 

Socialafdelingen 

 Ane Inuk Lundblad Bengtsen  

 Deborah Henriksen  

 Per Hjelm Hansen  

 Mads Faaborg Siegenfeldt 

 Mads Møller (Deltid) 

Butik 

 Bertheline Møller (Deltid) 
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Regnskab 
 
Indtægter kr.  
Ordinære tilskud  5.408.000  
Projekt tilskud  2.201.000  
Honorarer      354.295  
Salg i Butikken      370.086  
Huslejeindtægter      430.724  
Arrangementer  1.061.980  
Diverse indtægter                   0    
 
Indtægter i alt  

 
9.826.086  

 
Omkostninger  
Varekøb og arrangementer   1.864.064  
Personaleomkostninger   5.618.634  
Administrationsomkostninger       548.629  
Lokaleomkostninger    1.379.898  
Bildrift          47.073  
 
Omkostninger i alt  

  
9.458.297  

 
Driftsresultat  

  
    367.788  

 
Finansielle udgifter  

 
          -1.139  

 
Årets resultat (overskud)  

 
366.650 

 


