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Resume af året der gik 
  

2013 bød på masser af spændende opgaver og 
udfordringer for Det Grønlandske Hus i Aalborg. 

Det Grønlandske Hus tilbyder en lang række 
ydelser og services til alle med 
grønlandsinteresser. 

Vi skal kunne rumme alt fra den grønlandske 
universitetsstuderende, til folk med ondt livet, og 
så alle dem ind imellem. Vi skal formidle 
Grønlands historie og kultur, og meget gerne i 
samarbejde med andre med samme interesser. 
Vi skal sørge for, at det er muligt at købe 
grønlandske madvarer i Danmark. 

Huset skal således være et multihus, som kan forene de to kulturer på bedste 
vis, og kunne levere vores kerneydelser inden for kultur, uddannelse og det 
sociale område, på en professionel, nærværende og moderne måde.  

Kan vi så det? 

… ja det kan vi.  Der er dog heldigvis altid plads til at gøre en ekstra indsats, 
at søge nye mål, at optimere indsatsen med fokus på Husets værdigrundlag.  

 

I 2013 har vi givet “fuld skrue” på indsatsen for grønlandske studerende i 
Danmark.  Med midler fra Grønlands Selvstyre har det været muligt at 
ansætte yderligere to personer i uddannelsesafdelingen – en studiecoach og 
en praktikkoordinator (læs mere herom under uddannelsesafdelingen). 
Det betyder, at Det Grønlandske Hus i Aalborg nu har 6 ansatte, der arbejder 
med uddannelsesområdet. Vi mener, at det er vigtigt at uddannelsesområdet 
har topprioritet, og vi er stolte af virkeligt at kunne gøre en forskel, og kan se 
at det virker. 

Det lykkedes – som sædvanligt kan man næsten sige – i absolut 11. time at få 
midler til videreførsel af vores væresteds/samlingsstedsprojekt ’Tamassa’.   
De gamle lokaler var opsagte, hvilket dog gav muligheden for at se os om 
efter nye og bedre lokaler. Dette lykkedes også, og vi fik således mulighed for 
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at udvidde arealet og kvaliteten af lokalerne ganske væsentligt med 
indgåelsen af aftalen om lokalerne i Ågade 9 i Aalborg centrum. 

Et af vores mål for 2013 var at prøve at nå ud til mange flere borgere 
med ”den gode historie”.   

For at nå dette, er der specielt blevet fokuseret på at tilbyde foredrag i 
foreninger og lignende i hele regionen og i særlig høj grad at fokusere på 
skoletjenesten, hvor vi virkelig føler, at vi kan rykke noget.  
I samarbejde med UCN (University College Nordjylland) har vi haft flere hold 
af internationale studerende, der med fokus på forskellige emner har fået en 
indføring i grønlandsk kultur, levevis og meget mere. Disse temadage har 
været afviklet på engelsk. 

 

På det sociale område har vi kunne konstatere, at stigningen af grønlændere, 
der vælger at flytte fra Grønland til Danmark, fortsætter.  

Vi er i forhold til nogle af disse nye tilflyttere bekymrede, idet det er en 
kendsgerning, at der er mægtige udfordringer for disse tilflyttere i forhold til at 
få et ordentligt og velfungerende liv i Danmark. 

I samarbejde med myndigheder og organisationer i Danmark og med 
Grønlands Selvstyre er der iværksat forskellige initiativer, som vi håber i 
fremtiden vil være med til at sikre grønlændere, der vælger at bo i Danmark, 
et godt og stabilt liv. 
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Uddannelsesafdelingen 
Ved Maria Paninnguaq Rafaelsen, Anne Louise Berg Thomsen, Anne Bang, 
Tanja Knudsen, Jonathan Johnsen og Signe Vinter Bach. 

 

Uddannelsesafdelingen administrerer 
vejledning af grønlandske 
uddannelsessøgende, som søger 
uddannelse i Region Nordjylland. 
Yderligere forvalter 
uddannelsesafdelingen de administrative 
opgaver, der opstår i forbindelse med 
uddannelsesstøtte og særydelser fra 
Grønlands Selvstyre. Ligeledes varetager 
afdelingen uddannelsesvejledning og 
løbende opgaver i forbindelse med 
grønlandske efterskoleelever i Region 
Nordjylland i samarbejde med Oqaatsinik 
Pikkorissarfik. Desuden har vi et tæt 
samarbejde med mange af regionens 
uddannelsesinstitutioner. 

Nye studerende til introdag 2013 

 

Uddannelsesafdelingen blev pr. 1. januar 2013 styrket med en ekstra 
uddannelsesvejleder, således der nu er ansat 4 uddannelsesvejledere; 1, der 
varetager efterskole- og højskoleområdet, samt 3, der varetager de 
studieforberedende uddannelser, erhvervsuddannelserne og de videregående 
uddannelser samt sagsbehandling og administration af uddannelsesstøtte og 
særydelser fra Grønlands Selvstyre.  

Herudover er uddannelsesafdelingen i 2013 ligeledes blevet udvidet med to 
projektansættelser; en studiecoach ansat pr. 28. februar 2013 og en 
praktikkoordinator ansat fra 1. juni 2013 – begge ansat med projektmidler 
bevilliget af Grønlands Selvstyre. Der har i perioden fra 28. januar til 31. maj 
været ansat en vikar grundet længerevarende sygefravær i 
uddannelsesafdelingen. 
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Årets gang i uddannelsesafdelingen 
2013 har igen været et travlt år i uddannelsesafdelingen. Vi har igen oplevet 
en stigning af aktive studerende samt antal ansøgere til uddannelser i Region 
Nordjylland. 

Således var der pr. 31.12.2013 104 aktive studerende på uddannelsesstøtte 
samt ca. 73 efterskoleelever tilknyttet uddannelsesafdelingen. 

Vi har i 2013 modtaget 158 ansøgninger til uddannelsesstøtte til uddannelser i 
Region Nordjylland. Heraf resulterede 92 i en bevilling af uddannelsesstøtte. 

Vi har i 2013 kunnet sige tillykke til 22 studerende, der har gennemført deres 
uddannelse. Heraf var 10 på videregående uddannelser, 5 på 
studieforberedende uddannelser og 7 på erhvervsuddannelser. 

 

Efterskole og højskole 
Huset oplever et stigende antal efterskoleelever, der vælger at benytte en 
nordjysk efterskole. En del af dette skyldes givetvis “SeaShow-effekten”, idet 
en stor del af de nye efterskolelever har besøgt de medvirkende efterskoles 
stande ved den sejlende uddannelsesmesse ’SeaShow’, som blev afviklet i 
2011 og 2013.  

I skoleåret 2013 startede 81 elever fordelt på 25 forskellige efterskoler, og 
med udgangen af året var der 4 elever, der havde afbrudt efterskoleopholdet. 

Ankomsten til Danmark (Kastrup) giver altid store udfordringer netop for os i 
Aalborg på grund af afstanden og rejsetiden. Efter en meget kaotisk 
modtagelse i 2012, hvor flyet fra Grønland var forsinket, og eleverne derfor 
ikke nåede det videre fly til Aalborg og måtte rejse med tog i løbet af natten, 
besluttede vi i 2013 at hente eleverne i Kastrup med bus. Dette var af flere 
årsager heller ikke en optimal løsning. Det bliver derfor nødvendigt, at 
eleverne til Aalborg i 2014 overnatter i København. Det ville være en stor 
hjælp med en permanent direkte flyrute mellem Grønland og Aalborg. 

Der er en del udfordringer for huset i forbindelse med efterskoleopholdene. 
Mange af de unge er dårligt forberedte til mødet med en dansk 
efterskoleverden. En anden kæmpe udfordring er kendsgerningen af at en 
meget stor del af de unge stort set kun taler grønlandsk. 

Vi gør hvad vi kan for at sikre, at så mange som muligt gennemfører deres 
efterskoleophold, men må konstatere, at frafaldet er stort. 

I løbet af året besøger vores uddannelsesvejleder for efterskolerne alle de 
efterskoler i Region Nordjylland, der har grønlandske elever. Her bliver der 
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blandt andet vejledt om muligheder m.v. for de unges videre 
uddannelsesforløb enten i Grønland eller i Danmark. 
I 2013 valgte ca. 70% af efterskoleelverne at fortsætte på GU-uddannelsen i 
Grønland. 

Herudover arrangerer huset Efterskoledag i DGH, hvor alle grønlandske 
efterskoleelever og en del kontaktlærere, forstandere m.v. deltager. Ud over 
det sociale islæt, er der også en del information til de unge og samtidig 
afvikles et møde mellem Huset og skolernes repræsentanter, hvor forskellige 
emner og udfordringer bliver drøftet. 

Der gives fra Grønlands side støtte til enkelte højskoleophold for unge over 18 
år. Det er især Vrå Højskole, der modtager disse elever. Vi besøger i lighed 
med efterskolerne også højskolerne, og de har oftest også et eller flere besøg 
her i huset. 

I 2013 har der været 5 højskoleelver på Vrå Højskole. 

I efteråret har der været tre hold á ca. 20 elever fra Piareersarfiit i 
Qeqertarsuaq, Kulusuk og Kuumiut på 14-dages studieophold på Vrå 
Højskole. 

Der har været en del udfordinger med koordineringen mellem Grønland og 
Det Grønlandske Hus i forbindelse med højskoleeleverne, men vi forudser, at 
dette vil blive forbedret fremover. 

 

Praktikkoordinator  
Pr. 1. juni 2013 fik vi midler fra Det Grønlandske Selvstyre til en projektstilling, 
hvor fokus er at arbejde for at skaffe flere praktikpladser for de grønlandske 
studerende på erhvervsuddannelserne. Generelt er manglen på 
praktikpladser et stigende problem, og det er derfor positivt, at vi nu kan 
arbejde aktivt for at hjælpe flere af vores studerende godt på vej – både de 
nuværende, der allerede er i gang på grundforløb, såvel som kommende 
studerende, der gerne vil uddanne sig i Danmark. 

Stillingen fik betegnelsen ’Praktikkoordinator’, da arbejdet netop sker ud fra at 
koordinere indsatsen mellem dels de studerende, praktikstederne, 
uddannelsesinstitutionerne og vejledningscentrene i Grønland. Alt dette med 
det klare formål at skaffe flere praktikpladser.  
 
Målet er i alles interesse – de studerende skal indgå praktikaftaler med 
spændende virksomheder, hvor de kan blive dygtige til deres fag, og 
virksomhederne skal have gode og engagerede praktikanter, som kan formes 
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og ”ses an” inden en eventuel ansættelse efter endt uddannelse. Derudover 
sikrer praktikaftalerne, at skolerne kan fastholde og færdiguddanne de 
studerende. 

Praktikkoordinatoren tilbyder vejledning og støtte til de studerende i 
praktikjagten. Man kan blandt andet få hjælp til at skrive et professionelt CV 
og en fængende ansøgning, ligesom praktikkoordinatoren opsøger relevante 
virksomheder, og coacher og motiverer. Som et særligt tiltag har 
praktikkoordinatoren på husets hjemmeside oprettet en profilbank, hvor man 
som praktiksøgende kan få synliggjort sin praktiksøgning.  

Generelt koncentrerer praktikkoordinatoren indsatsen omkring at skaffe 
praktikaftaler med virksomheder, der har interesse og forretninger i Grønland. 
Gennem virksomhedsbesøg og opsøgende netværksarbejde, er det 
intentionen, at der bliver skabt synlighed omkring projektet, som i sidste ende 
gerne skulle munde ud i flere indgåede praktikaftaler med de grønlandske 
studerende. 

Bevillingen til praktikprojektet er foreløbigt givet frem til udgangen af 2014. 

 

Studiecoach 
Den nyoprettede projektstilling som studiecoach blev oprettet pr. 28.2.2013. 
Projektstillingen finansieres af Grønlands Selvstyre fra midler til initiativer til 
mindskelse af frafald på uddannelserne.  

Generelt klarer de fleste studerende sig godt i Danmark, men desværre 
oplever vi også, at nogle studerende, og særligt de yngre studerende, har 
svært ved at tilpasse sig det danske system, den anderledes kultur og 
studielivet i Danmark i det hele taget. Selvom de studerende kan få råd og 
vejledning fra familien i Grønland samt fra uddannelsesvejlederne i Det 
Grønlandske Hus i Aalborg, har dette vist sig ikke altid at være tilstrækkeligt. 
Ensomheden, hjemveen og savnet af kontakt med voksne, som kan hjælpe 
og deltage aktivt i deres liv, kan blive meget stort for flere af de studerende.  

Vores studiecoachs arbejdsopgaver kan overordnet inddeles i opsøgende 
arbejde, rådgivning og motiverende samtaler samt relationsarbejde. Dette 
betyder, at vores studiecoach bruger en stor del af sin arbejdstid på at ringe 
rundt, besøge eller skrive med de studerende om deres hverdag og studieliv, 
for på denne måde at holde sig ajour med de studerendes trivsel under deres 
studietid. På samme måde tilbyder vores studiecoach rådgivning og 
samtaleforløb. Samtaleemnerne spænder vidt, nogle er mere alvorlige, mens 
andre gerne vil dele nyheder om en veloverstået eksamen. Udover dette 
afholder vores studiecoach et fællesarrangement cirka hver 14. dag. Målet er 
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at styrke netværket og fællesskabet, samtidig med de studerende kan 
indhente oplysninger om deres regler og rettigheder i Danmark samt de 
forskellige tilbud, der findes i byen for studerende. 

 

Mentorprojekt med Rotary skydes igang 

Som et nyt tiltag har studiecoachen i samarbejde med Aalborg Søndre 
Rotaryklub oprettet en mentorordning, hvor de studerende tilbydes en mentor 
i form af en erfaren erhvervsperson. Målet er, at de studerende får en 
sparringspartner, som kan hjælpe den studerende med at italesætte styrker 
og svagheder samt lægge en handleplan for at den studerende når sit 
karrieremål. 

 

Fællesarrangementer 
Traditionen tro bød august på introduktionsdag, hvor alle nye studerende var 
indbudt til at blive klædt på til deres nye studieliv. September bød ligeledes på 
den årlige efterskoledag hvor alle efterskoleelever i regionen samt deres 
efterskoler var indbudt til gensyn og information.  
 
Vores studiecoach planlægger og afholder to månedlige fællesarrangementer, 
hvilke inddeles henholdsvis i tema- og netværksaftener. Formålet ved at 
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afholde disse fællesarrangementer er flere. Blandt andet at styrke de sociale 
relationer, men også at oplyse om det danske samfunds virke og anderledes 
koder. Ligeledes er formålet også, at gøre de studerende fortrolige med deres 
studieby. Fællesarrangementerne bliver afholdt for midler søgt særskilt til 
formålet fra Grønlands Selvstyres pulje til initiativer til mindskelse af frafald på 
uddannelserne. 
 
I perioden fra marts 2013 til og med december samme år har vi i alt afholdt 14 
fællesarrangementer. I sommerferieperioden valgte vi blot at afholde et enkelt 
arrangement for de studerende, som af forskellige grunde ikke rejste hjem til 
Grønland i sommerferien.  
 
Afholdte temaaftener i 2013 
• Økonomi og budget – Hvordan styrer jeg min økonomi på en SU? 
• SKAT – Hvilke særlige fradrag har jeg som grønlandsk studerende i 
Danmark, og hvordan udfylder jeg mine skattepapirer korrekt? 
• Studiejob og networking - Hvorfor kan det være det en fordel at have et 
studiejob, og hvad vil det egentlig sige at networke? 
• Studenterrådgivningen – Hvordan kan jeg på egen hånd opsøge social og 
psykologisk rådgivning samt behandling, i forbindelse med min 
uddannelsesmæssige situation? 
• Studieteknik – Hvad er studieteknik og hvordan opnår jeg en god 
studieteknik? 
 
 
 
 
Afholdte netværksaftener i 2013 
• Platform4 – et ungt og innovativt brugerdrevet mødested, hvor der 
eksperimenteres med kreativitet & kunst. 
• Tamassa - en præsentation af DGH’s nye samlingssted i centrum 
• KUL i Nordkraft – Et kulturhus for unge  
• DGI-huset i Nordkraft – en præsentation og rundvisning af Aalborgs nyere 
motion- og aktivitetshus. 
• Studenterhuset – Café & spillested drevet af frivillige studerende. 
• Juleafslutning – Vi ønsker hinanden en glædelig jul og et godt nytår 
• Zoologisk Have - et sommerferiearrangement. 
 
 

Samarbejde, netværk og rejser 
Der blev i 2013 indledt et spændende samarbejde med Aalborg Universitet og 
Ilisimatusarfik omkring oprettelsen af et nyt juraforløb, hvor der vil være 
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mulighed for at tage 1. semester af uddannelsen i Nuuk og herefter også tage 
langt de fleste eksaminer i Nuuk. Netværkssamarbejdet med Arctic Education 
Network samt Arctic Businessnetwork er ligeledes blevet styrket. 

Uddannelsesafdelingen har været repræsenteret til tre vejledermøder med de 
øvrige Huses uddannelsesvejledere samt Uddannelsesstøtteforvaltningen, et 
møde omkring efterskolearbejdet, et seminar omkring højskolearbejdet, og 
Jobmessen i Århus. 

Uddannelsesvejlederne Tanja Knudsen og Jonathan Johnsen samt 
praktikkoordinator Anne Louise Berg Thomsen deltog i Seashow 2013, hvor 
de bidrog med uddannelsesvejledning i de byer, hvor den flydende 
uddannelsesmesse lagde til kaj. Tanja Knudsen deltog desuden på den årlige 
vejlederrejse i november i Nuuk og Qaqortoq. 

 

Overgang til SU-stipendium 
Pr. januar 2013 overgik de studerende på uddannelser i Danmark til dansk 
SU. Dette indebærer, at det månedlige stipendium til uddannelser i Danmark 
fremover skal ansøges hos SU. Særydelser som eksempelvis frirejser, 
bogtilskud, tandlægehjælp mm. er forsat muligt at få bevilliget gennem 
Grønlands Selvstyre via DGH. Overgangen til SU medførte løbende i 2013 en 
del vanskeligheder for de studerende. Dette betød, at der har været et ekstra 
stort behov for vejledning både for de igangværende studerende, der skulle 
vejledes til ændringerne, og for de nye studerende, der nu også skulle 
vejledes til at ansøge om SU. Det har desuden som en udløber af SU-
overgangen været nødvendigt at have et stort fokus på vejledningen af de 
studerendes skatteforhold, da SU-stipendiet modsat det grønlandske 
stipendium er skattepligtigt. De grønlandske studerende har dog mulighed for 
at benytte sig af et særligt fradrag, der skal ansøges hos Skat, hvilket har 
medført mange problemer hos de studerende. 

 

Fokus på frafald 
Vi har i DGH Aalborg et stort fokus på mindskelse af frafald blandt de 
studerende. Vi oplevede desværre i 2012 at have et rekordstort antal afbrud. 
Dette var en af vores bevæggrunde for at ansætte en studiecoach, fordi vi 
havde en formodning om, at mange af disse afbrud kunne undgås, hvis der 
blev gjort en tidlig indsats for de studerende. 

Vi er glade for, at vi efter mange års stigende antal afbrud nu i 2013 har fået 
vendt kurven. Selvom antallet af afbrud kun er faldet fra 33 afbrud i 2012 til 32 
afbrud i 2013, skal dette ses i lyset af, at vi i 2013 har haft flere aktive 
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studerende end i 2012, således at tallet for afbrud i forhold til antallet af aktive 
studerende er faldet med 5%. 

Vi har lavet lidt statistik over antallet af afbrud i 2012 og 2013: 

Afbrud i 2012 vs. 2013 

Afbrud 2012: 33 

Afbrud 2013: 32 

 

Aktive studerende 2012 -2013 

Aktive studerende pr. 1. oktober 2012: 106 

Aktive studerende pr. 1. oktober 2013: 125 

 

Således kan vi se et fald i frafald regnet ud fra det samlede antal studerende i 
henholdsvis 2012 og 2013 på 5%. 
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Afbrud fordelt på uddannelsestype 

Afbrud i 2012 fordelt på Uddannelsestype: 

EUD: 13 (heraf 3 søfart) 

Studieforberedende: 4 

Videregående: 16 (heraf 5 universitet og 4 søfart) 

I alt 33 afbrud i 2012 
 

Afbrud 2013 fordelt på Uddannelsestype: 

EUD: 15 (heraf 6 søfart) 

Studieforberedende: 5 

Videregående: 12 

I alt 32 afbrud i 2013. 

 

Tidspunktet for afbruddet 

En stor del af frafaldet i 2012 skete meget tidligt i studieforløbet. De 
studerende har selv ofte angivet, at det har skyldtes den svære start, hvor 
mange praktiske ting omkring flytningen til Danmark har gjort det svært at få 
en god start på uddannelsen. Desuden er det for mange svært at være langt 
væk fra deres netværk hjemme i Grønland, og mange bliver derfor ensomme. 
Derfor har et af studiecoachens fokusområder været den tidlige opsøgende 
indsats i forbindelse med studiestart. At denne tidlige indsats samt vores 
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mange fællesarrangementer har båret frugt, fremgår af nedenstående 
diagram, hvor vi har opstillet frafaldstallende ud fra hvor tidligt i studieforløbet 
afbruddet fandt sted. Hvor en stor del af afbruddene i 2012 skete inden for 
studiets første 3 måneder, kan vi i 2013 se, at dette tal er faldet: 

 

 

Herudover er det interessant at se, at de fleste af afbruddene i 2013 er sket i 
det første halve år af 2013: 

Afbrud 1. halvår af 2013: 22 

Afbrud 2. halvår af 2013: 10 

Vi kan tydeligt se en positiv forskel i forhold til frafaldsmindskelse i perioden 
efter at vi har ansat vores studiecoach. Særligt kan dette ses i det lave antal 
afbrud i efterårssemesteret 2013, som vi mener, er en gevinst af 
uddannelsesafdelingens fokus på den gode studiestart gennem vejledning og 
håndholdt hjælp til selvhjælp fra uddannelsesvejledere og studiecoach. 

Det står også klart, at vores valg af fokusgruppe for vores studiecoachs 
arbejde, nemlig de studerende på erhvervs- og studieforberedende 
uddannelser er det rigtige, da det klart er her de fleste afbrud ligger. 
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Den Sociale Afdeling   
v/ Vibeke Sieborg 

 

I vores åbne rådgivning, som er en af 
kerneydelserne i den sociale afdeling, 
fører vi statistik. Dette er både så vi kan 
følge udvikling i antal, bopæl o.s.v., og så 
vi kan dokumentere vores arbejde overfor 
bevillingsgivere og politikere. 
Registreringen er anonym. 

Vi fører statistik over de ting, som vi 
almindeligvis bliver spurgt om: Såsom 
hvor mange borgere er der tale om, hvem 
er de, hvorfor henvender de sig, og hvad 
henvises de til. I de sidste fem år har vi 
tillige registreret antallet af grønlændere, 
der kommer direkte fra Grønland. Dette på baggrund af en national bekymring 
for, om man kunne tale om en flugt fra Grønland. Som det ses af søjlerne, har 
tallet vedr. nyankomne fra 2009 til 2012 været stigende, men er faldet i 2013. 
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Åben rådgivning 
Som det ses af søjlediagrammet, fortsætter antallet af henvendelser i Husets 
åbne rådgivning med at stige. Vi står til rådighed med social vejledning for alle 
grønlændere bosiddende i Region Nord.  

Kønsmæssigt fordeler tallene sig forholdsmæssigt som de tidligere år, og 
også fordelingen på alder er nogenlunde som de seneste år. Det er dog 
bekymrende, at tallet for unge under 25 fortsætter på samme niveau.  

Langt de fleste henvendelser, ca. 70 %, kommer fra Aalborg Kommune. 
Henvendelser fra borgere bosiddende i andre kommuner i regionen, tegner 
sig for ca. 20%. De øvrige tegner sig primært fra borgere bosiddende i 
Grønland. Naturligvis er det nemmest at henvende sig til os, hvis man bor tæt 
på Aalborg. Bor man ude i regionen, og er det uoverkommeligt at transportere 
sig til Aalborg, prøver vi at klare tingene over telefonen, og ofte kører vi ud til 
borgeren. Vi fører ikke statistik over telefoniske henvendelser. 

De problemstillinger man henvender sig, om er samlet i følgende diagram.  

Taget i betragtning, at det kan være svært at få økonomien til at slå til, når 
man er på kontanthjælp, og taget i betragtning, hvor stor boligmangel, der er i 
de større byer, kommer det ikke som en overraskelse, at økonomi og bolig 
tegner sig for de største grupper. Familieproblematikker er typisk skilsmisse, 
vold i familien og manglende trivsel for børnene. Hjemrejse er som titlen siger 
hjælp til at vende hjem permanent. Besøgsrejser dækker over formidling af og 
støtte til at søge en socialministeriel pulje, hvorfra herboende grønlændere 
kan søge økonomisk tilskud til rejseudgifter i forbindelse med alvorlig sygdom 
og dødsfald blandt nær familie i Grønland. 
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Den store gruppe, som hedder ’andet’ indeholder f.eks. ensomhedsproblemer, 
hjælp til digitale løsninger, hjælp til at forstå breve fra det offentlige samt 
juridiske problemstillinger som arvesager eller arbejdsskadesager.  

Lægger man tallene i ovenstående diagram sammen, får man et højere tal 
end tallet for henvendelser, hvilket er udtryk for at en henvendelse ofte 
præsenterer flere forskellige problemstillinger. 

 

 

Tamassa 
Tamassa, som er Det Grønlandske Hus’ samlingssted for alle grønlændere 
og grønlandsinteresserede, havde i 2013 til huse i lokaler i Slotsgade. Vi har 
de seneste to år været udfordret på at bevillingen til Tamassa blev givet for ét 
år ad gangen, og tillige så sent på året, at vi har måttet opsige såvel lokale 
som medarbejder. I løbet af 2013 var der derfor stor spænding om hvorvidt 
Tamassa kunne fortsætte. 

18% 

17% 

13% 
12% 

9% 

9% 

7% 

6% 

9% 

Henvendelsesårsag 

Økonomi(62) 

Bolig (59) 

Familie (45) 

Helbred/misbrug (44) 

Hjemrejse (33) 

Besøgsrejse(33) 

Sprog (25) 

Arb/udd (20) 

Andet (23) 



 

ÅRSBERETNING	  DGH	  AALBORG	  2013 17 
 

 

Medlem af Folketinget Sara Olsvig på besøg i Tamassa 

Lige før jul blev spændingen udløst med en permanent bevilling fra Sats-
puljen, som betyder, at vi har kunnet fastansætte en medarbejder samt leje 
lokaler, der i højere grad matcher vores behov. 

Tamassa har i løbet af 2013 udviklet sig til:  

- et værested, der tager udgangspunkt i brugernes grønlandske 
baggrund, og samtidigt støtter dem i at omstille sig til det danske 
samfund 

- stedet hvor grupper med særlige interesser finder sammen – 
mødregruppe, kvindegruppe, mandegruppe, fællesspisning 

- at tilbyde fritidsmæssige aktiviteter, f.eks. fisketure, håndarbejde, og 
udflugter med det formål at lære sin by at kende 

- tilhørssted for husets studiecoach og socialrådgiver, som tilbyder åben 
rådgivning og vejledning 

- at give det integrerende aspekt en stadig større rolle, idet man tager på 
besøg ved forskellige virksomheder eller laver aftaler med offentlige 
myndigheder 

- at en del af Det grønlandske Hus’ frivillige sociale arbejde har sit afsæt 
i Tamassa 

- at tilbyde en indgangsportal til offentlige digitale løsninger – her kan 
man få hjælp til at skrive en flyttemeddelelse ud fra nettet, få kontakt til 
et flyttefirma eller andet.  
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- Her kan man såvel vedligeholde sit grønlandske sprog som forbedre 
sine danskkundskaber 

Men Tamassa er fortsat primært et sted, hvor grønlændere kommer og 
snakker, hygger, drikker kaffe og ”ordner verdenssituationen”, med det formål 
at være netværksskabende og forebygge ensomhed. 

 

Tolkning 
Vi tilbyder fortsat tolkning. Det er primært kommuner, der benytter sig af 
tilbuddet. Antallet af tolkninger, - som i øvrigt ikke er en del af statistikken i 
den åbne rådgivning -, ligger på et stabilt niveau på ca. 80 tolkninger årligt. I 
første halvår af 2013 klarede vi de fleste tolkninger selv. Senere på året 
begyndte behovet for tolkning imidlertid at stige, hvorfor vi ansatte nogle 
freelance tolke til at aflaste vores egen tolk. Vi anser det for en meget vigtig 
opgave at kunne tilbyde tolkning til de grønlandske borgere, der ikke 
behersker det danske sprog så godt. Derfor gør vi en del ud af ansættelsen 
og opkvalificering af vores tolke, bl.a. ved at tilbyde dem faglige temadage. 
  
 

Frivilligt socialt arbejde 
I løbet af 2013 havde vi en medarbejder ansat i ca. 10 timer ugentligt til at 
opkvalificere det frivillige sociale arbejde. Hun fik bl.a. nedskrevet en frivillig-
politik, lavet køreplan for ansættelse af frivillige, og alle brochurer og flyers om 
frivilligt socialt arbejde i DGH blev opdateret. 

På længere sigt har dette brush-up betydet en meget nemmere tilgang for os, 
der i dagligdagen matcher frivillige med opgaver. Det umiddelbare og 
håndgribelige resultat var flere dejlige henvendelser fra mennesker, som 
havde overskud og lyst til at give nogle timer til frivilligt arbejde. Derfor har vi 
kunnet tilbyde besøgsvenner til ensomme og ældre borgere, som derved har 
fået mere kvalitet i deres hverdagsliv. Et par frivillige med IT-kundskaber har 
tilbudt deres assistance i forhold til at hjælpe med oprettelse af nem id og 
andre digitale løsninger. Og andre frivillige hjælper til som cafémedhjælper, 
enten om det så er i Tirsdagscaféen i Det Grønlandske Hus, eller i Tamassa. 
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.	  

 

Der er kaffe på kanden og hyggelig snak til Tirsdagscafé i Havestuen i Det Grønlandske Hus 
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Kultur- og informationsafdelingen 
 

2013 bød ligesom tidligere år på mange spændende arrangementer og 
udstillinger i Det Grønlandske Hus i Aalborg. 

Der har både været udstillinger af internationale og nationale kunstnere, dog 
alle med det kendetegn, at de eller deres kunst har en tilknytning til Grønland 
og den grønlandske kultur.   

I januar og februar udstillede den tjekkiske kunstner Martin Velíšek. Han har 
tegnet illustrationerne til den tjekkiske oversættelse af Knud Rasmussens 
bog ”Grønlandske myter og sagn”.  Udstillingen blev åbnet af den tjekkiske 
ambassadør i Danmark Zdeněk Lyčka, som har oversat bogen til tjekkisk.  

 

Zdenek Lycka og Jan Thrysøe åbner udstillingen "Grønlandske Myter og Sagn" 
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Denne udstilling blev afløst af endnu en international kunstner, nemlig den 
franske maler Isabelle Vasseur. Hun havde i 2009 rejst rundt i Grønland, og 
som så mange andre forelsket sig i naturen, kulturen og folket. Dette blev til 
en meget smuk udstilling, som vi var glade for at kunne vise i foråret.  

 

  
Kunstneren Isabelle Vasseur fremviser et af sine flotte værker 
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Kagekonkurrencen til nationaldagen var et stort tilløbsstykke 

 
Traditionen tro fejrede vi fredag d. 21. juni Grønlands Nationaldag her i Huset.  
Dagen bød på flaghejsning, taler, musik, brunch, underholdning for de 
mindste v. Sproglegestuen Inuaraq og meget mere. Som noget nyt i år, 
afholdte vi en kagekonkurrence, der blev en stor succes. Der var 23 tilmeldte 
kager, som alle var utroligt lækre og flot pyntede. 1. præmien gik til Frida Birk 
Hansen for hendes flotte lagkage med grønlandske motiver. Præmierne var 
sponsoreret af Grønlands Rejsebureau og Tivoli i København. Fisk og rejer til 
brunchen var som tidligere år sponsoreret af Royal Greenland. Vi er utrolig 
glade for at modtage sponsorater, da dette betyder, at vi har mange flere 
muligheder for lave gode, spændende og gratis arrangementer for vores 
besøgende.  

I sensommeren viste vi fotoudstillingen LIFE AT THE EDGE.  Dette er et unikt 
fotoværk om livet i og omkring Scoresbysund af fotografen og biologen 
Carsten Egevang. Vi åbnede udstillingen med et foredrag af Carsten Egevang, 
som var godt besøgt af både grønlandsinteresserede og fotointeresserede. 
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Fotograf og biolog Carsten Egevang holder foredrag i en vinterkold pyramide 

 

Efter at have udstillinger fra et par internationale kunstnere og en dansk 
fotograf, var det tid til at udstille en af Grønlands unge talenter, Malene 
Guldager.  Malenes udstilling "Prikker & Portrætter" prydede vores Pyramide 
hen over efteråret.  

I uge 42 havde vi besøg af den grønlandske dansebørnegruppe fra 
amatørforeningen NAIP i Nuuk. De holdt opvisning i grønlandsk trommedans, 
maskedans og polka her i Det Grønlandske Hus over to omgange.  Mandag 
eftermiddag afholdte de en flot opvisning for alle interesserede. Og tirsdag 
stod programmet på en særopvisning, som var målrettet børneinstitutioner i 
Aalborg samt børnefamilier. Det var rigtigt dejligt at se, at så mange 
institutioner tog imod tilbuddet og mødte op til denne opvisning.  
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Et Meget velbesøgt arrangement med dansetruppen NAIP fra Nuuk 

 

Året i kulturafdelingen blev afsluttet med julearrangementet lørdag d. 7/12.  
Som vanligt begyndte vi i Hans Egedes Kirke med fælles julesange. Desuden 
var der julefortælling og Ikinngutigiit-koret underholdte med julesalmer. 
Derefter fortsatte vi i Det Grønlandske Hus, hvor der bl.a. var arrangeret 
julestue for børnene med juleeventyr og juleklip. Igen i år var vi så heldige, at 
vi havde besøg af rigtig mange søde børn, hvilket betød, at julemanden kom 
forbi og uddelte godteposer og dansede om juletræet med både store og små. 

 

Ikinngutigiit synger julesange til julearrangementet 
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SeaShow 2013 
 
Ved evalueringen efter det første SeaShow arrrangement i 2011 blev det 
besluttet, at gentage succesen i 2013. 

 

Arctic Umiak Line gjorde det muligt at leje Sarfaq Ittuk igen i september 
måned, og denne gang blev ruten lagt således, at alle de sydgrønlandske 
byer ville få besøg i forbindelse med SeaShow 2013. 

 
Åbent skib til SeaShow 2013 

 
Det gik lidt trægt med at få alle pladser besat. Uddannelsesinstitutionerne var 
lidt tilbageholdende, og kun enkelte nordjyske erhvervsvirksomheder valgte at 
være med. Som noget nyt valgte heldigvis nogle grønlandske virksomheder at 
deltage, ligesom Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) valgte at sejle med. 
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Afviklingen af turen var ligesom I 2011 en stor succes – både for besøgende 
og deltagere.  Der var meget stor besøgslyst i de fleste byer:  

• Narsaq: 234 besøgende 
• Qaqortoq: 478 besøgende 
• Nanortalik: 312 besøgende 
• Paamiut: 257 besøgende 
• Nuuk: 436 besøgende 

Som tidligere blev turen sluttet af med en ”netværkssejlads” i Nuuk-fjorden, 
hvor der var inviteret nøglepersoner fra det politiske system, fra uddannelses- 
og erhvervslivet. 

Vi regner med at invitere til deltaqelse i SeaShow igen i 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi mødte mange interesserede uddannelsessøgende ombord på Sarfaq Ittuk 
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Bestyrelsen 
 

Det Grønlandske Hus er en selvejende institution, der på baggrund af de 
vedtægter, som er godkendt af de to hovedtilskudsgivere – Grønlands 
Selvstyre og Aalborg Kommune – overordnet ledes af sin bestyrelse. 

Bestyrelsesperioden er sammenfaldende med den kommunale valgperiode, 
og der skal efter kommunalvalget i efteråret 2013 udpeges en ny bestyrelse 
primo 2014. 

Bestyrelsen ved udgangen af 2013 var: 

 

Lise-Lotte Terp, formand, Udpeget af Grønlands Selvstyre 

Peter Rasmussen, Næstformand, Udpeget af Aalborg Kommune 

Claus Kleemann, Udpeget af Grønlands Selvstyre 

Ellen Magnussen, Udpeget af Grønlands Selvstyre 

Lars Bang Jensen, Udpeget af Aalborg Kommune 

Mads Thomsen, Udpeget af Aalborg Kommune 

Peter Freiesleben, Udpeget af Erhverv Norddanmark 

Rimdal Høegh, Udpeget af De Grønlandske Foreninger i Nordjylland 

Tina Thomsen, Personalerepræsentant 

De studerendes forening ’Avalak’ har haft skiftende repræsentanter gennem 
perioden, og havde ved udgangen af året ikke et egentligt udpeget 
bestyrelsesmedlem. 
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Personale 
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Regnskab 2013 
 

 

    Indtægter 
 

kr. 
Ordinære tilskud 

 
4.822.000 

Projekt tilskud 
 

1.906.325 
Honorarer 

 
291.334 

Salg i Butikken 
 

394.974 
Huslejeindtægter 

 
64.516 

Arrangementer 
 

904.080 
Diverse indtægter 

 
2.014 

    Indtægter i alt 
 

8.385.244 

    
    Omkostninger 

  Vareforbrug 
 

1.610.436 
Personaleomkostninger 5.110.769 
Administrationsomkostninger 478.800 
Lokaleomkostninger 1.086.209 
Bildrift 

  
39.864 

    Omkostninger i alt 
 

8.326.078 

    Driftsresultat 
 

59.165 

    Finansielle indtægter 3.081 

    Årets resultat (overskud) 62.246 

	   	   	   	   

 


