
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

Socialafdelingen
Rådgivning og vejledning om sociale spørgsmål 

for alle grønlændere i Region Nordjylland

Det Grønlandske Hus i Aalborg 
Vesterbro 79, 9000 Aalborg 

Tlf. 98 14 68 00

Tamassa 
Ågade 9, 9000 Aalborg 

Tlf. 30 95 79 72

Vi står til rådighed for alle grønlændere i Region Nord

Kontakt:

Det er en god idé at ringe og bestille tid på forhånd.

Den åbne rådgivnings åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 11-15 eller efter aftale
Adresse: Tamassa, Ågade 9, 9000 Aalborg

Læs mere om vores åbne rådgivning og tilbud på: www.dgh-aalborg.dk/socialt

Sådan finder du vej:

Tamassa
Ågade 9, 9000 Aalborg 

Vi bor få minutters gang fra 
Aalborg Busterminal og 
banegården.

ANE INUK LUNDBLAD BENGTSEN

Telefon:
E-mail:

 30 95 79 68
al@dgh-aalborg.dk

 Kan normalt træffes i Tamassa: Tirsdag 11-15

PER HJELM HANSEN
Telefon: 30 95 79 67
E-mail: phh@dgh-aalborg.dk

Kan normalt træffes i Tamassa: Fredag 11-15 



Åben rådgivning

Vi tilbyder dig:

Det Grønlandske Hus i Aalborg er et lille stykke Grønland i Danmark. Vi ved, 
at det kan være svært at flytte til Danmark, så du kan trygt kontakte os.

Vores åbne rådgivning tilbyder dig hjælp til dine sociale spørgsmål. 
Vi har tavshedspligt og respekterer, hvis du gerne vil være anonym.

Måske oplever du:

Ÿ At du føler dig ensom og alene
Ÿ At du har svært ved at forstå den danske kultur
Ÿ At du har svært ved det danske sprog
Ÿ Problemer med at finde arbejde
Ÿ Misbrug

Ÿ Hjælp til at få kontakt med andre grønlændere.
Ÿ Hjælp til at forstå – og finde vej i det danske samfund.
Ÿ Råd og støtte til problemer i familien, på arbejdsmarkedet, ved sygdom 

mm.
Ÿ Tolkning til møder med fx læge, kommune, børns skole.
Ÿ At være din bisidder – dvs. en der tager med dig til f.eks. møder ved 

læge, kommune, skoler osv. 

Ammasumik saaffiginnittarfik

Aaku neqeroorutigut:

Aalborg-imi Kalaallit Illuat Danmark-imi Kalaallit Nunaata ilaminerivaa. 
Naluneqanngilaq kalaaliulluni Danmark-imut nuulluni ajornakusoorsinnaasoq. 
Taamaattumik siunnersorneqartariaqaruit uatsinnut saaffiginnissinnaavutit.

Ammasumik siunnersuisoqarfipput inuttut ajornartorsiuteqaraanni ikiuisinnaavoq. 
Nipangiussisussaassuseqarpugut kinaassutsippit isertuunneqarnissaa kissaatigigukku 
tamannalu ataqqivarput.

Immaqa misigisimaguit:

Ÿ Kiserliorlutit.
Ÿ Qallunaat inooriaasiat paasiuminaatsikkukku.
Ÿ Qallunaat oqaasii paasiuminaatsikkukkit.
Ÿ Suliffittaaruminaatitsineq.
Ÿ Nuannaarniutinik atornerluiguit.

Ÿ Kalaaleqatinnik ilagisartagassannik atassuteqalernissat.
Ÿ Danmark-imi najugaqarniarlutit ilikkagassat aqqutissallu. paasiuminaatsikkukkit

siunnersorsinnaavatsigit, ilinnut naleqquttumik ikiorneqarniassagavit.
Ÿ Ilaqutariinnut siunnersuillutalu tapersersuisinnaavugut, soorlu

napparsimasoqartillugu allallu.
Ÿ Nakorsiarnermi, kommuneqarfinnut saaffginninnermi meeqqalluunniit atuarfiinut

allanullu oqaloqateqariartornermi nutserisuusinnaavugut.
Ÿ Nakorsannut, kommune-nnut allamulluunniit saaffiginninni ikiortitut

ilaasinnaavugut.




