
www.dgh-aalborg.dk  -  aalborg@dgh-aalborg.dk
Facebook: Det Grønlandske Hus i Aalborg - www.facebook.com/dghaalborg

Tamassa på Facebook: www.facebook.com/tamassadgh

Bliv frivillig i 
Det Grønlandske Hus

Det Grønlandske Hus i Aalborg 
Vesterbro 79, 9000 Aalborg

Tlf. 98 14 68 00

Tamassa 
Ågade 9, 9000 Aalborg 

Tlf. 30 95 79 72

Kontakt
Hvis du ønsker at vide mere om at være frivillig i Det Grønlandske Hus er 
du velkommen til at kontakte:

PER HJELM HANSEN
Telefon: 
E-mail:

 30 95 79 67
phh@dgh-aalborg.dk

Sådan finder du vej:

Tamassa
Ågade 9, 9000 Aalborg 

Vi bor få minutters gang fra 
Aalborg Busterminal og 
banegården.

Klik ind på www.dgh-aalborg.dk

På vores hjemmeside kan du:
Ÿ læse mere om Det Grønlandske Hus
Ÿ læse om de forskellige tilbud og projekter
Ÿ læse om vores frivilligpolitik

Der er brug for dig som frivillig!



Vær med til at gøre en forskel for andre
I socialafdelingen i Det Grønlandske Hus vil vi gerne samarbejde med frivillige. 
Som frivillig kan du være med til at gøre en forskel for andre mennesker. 
Så har du overskud til at gøre et stykke frivillig arbejde alt fra et par timer om 
måneden til et par timer om ugen, og har du lyst til at indgå i et team af 
frivillige, så er du velkommen til at kontakte os.

Vi har mange spændende opgaver, som venter på dig 
som frivillig
Der er mange muligheder for, hvor du kan være aktiv som frivillig:

Ÿ Det kunne være i vores samlingssted Tamassa i Ågade 9 i centrum af
Aalborg. I caféen er der brug for hjælp til praktiske opgaver som indkøb, 
kaffebrygning, igangsætning og afvikling af aktiviteter, samt at bidrage til den 
gode stemning.

Ÿ Det kunne være som besøgsven, hvor du indgår aftale om besøg
regelmæssigt hos ældre, gangbesværede eller enlige borgere. De vil sætte
pris på en besøg af en person, der har tid til en snak, et spil kort eller en
lille gåtur.

Det kunne være som frivillig mentor for nytilflyttede grønlændere.Ÿ

Når du bliver frivillig hos os:

Ÿ Gør du en forskel for andre
Ÿ Bliver du en del af et fællesskab
Ÿ Møder du nye mennesker
Ÿ Får du ny viden og færdigheder
Ÿ Kan du få en udtalelse til brug ved dit CV

Inden du starter som frivillig, vil du få en introduktion i det frivillige arbejde, samt hvilke 
regler du som frivillig arbejder under. Du vil løbende få faglig vejledning og få mulighed 
for at komme på kurser for frivillige.

Afhængig af opgaven, indhentes der børneattest/straffeattest på de frivillige.

Introduktion til det frivillige arbejde

Hvad er Det Grønlandske Hus
Det Grønlandske Hus i Aalborg er åbent for alle med relationer til 
og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er: 
Ÿ at stå til rådighed for herboende grønlændere med vejledning og

hjælp
Ÿ at medvirke til at mindske ensomhed, styrke integration og styrke

fællesskabet mellem grønlændere
Ÿ at medvirke til, at grønlændere får et godt liv i Danmark
Ÿ at udbrede kendskabet til Grønland




