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En ildsjæl går på pension 

Direktør Kirsten Mærsk stopper i Det Grønlandske Hus i Odense  

og Nordatlantisk Hus efter 16 år på posten. 

Kirsten Mærsk har de sidste 16 år været kendt som den engagerede ildsjæl, der tegnede de to 

institutioner Det Grønlandske Hus i Odense og siden 2013 også Nordatlantisk Hus udadtil.  

De to institutioner mister nu Kirsten som deres faste omdrejningspunkt og sammenhængskraft. 

Det sker helt udramatisk da Kirsten Mærsk – allerede før Coronakrisen – besluttede sig for at 

gå på pension. 

Kirsten Mærsk startede som forstander i Det Grønlandske Hus på Hunderupvej, hvor Huset lå 

dengang, Hun var en nøgleperson i processen omkring etableringen af Nordatlantisk Hus på 

Havnen, og formået på fornemmeste vis at flytte den 40 år gamle institution - Det Grønlandske 

Hus - til sine nye omgivelser i Nordatlantisk Hus, hvor hun har været direktør for begge steder 

de sidste seks år. 

Kirsten Mærsk beskriver selv sine seneste 16 arbejdsår som en fantastik rejse, hvor hun har 

fået lov til at udvikle Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus til det, vi ser i dag.  

Kirsten Mærsk har i årene opbygget en stor samarbejdsflade både i Odense, resten af Danmark, 

Grønland og Nordatlanten. Hun har desuden opbygget en dygtig personalegruppe og sat mange 

projekter i søen ikke mindst inden for det sociale område. 

Kirsten Mærsk fratræder sin stilling den 15. maj og går på pension den 30. juni.  

Den 14. maj skulle der efter planen være afskedsreception for Kirsten Mærsk, hvor alle som 

Kirsten har kendt gennem tiden var velkomne.  

På grund af situationen omkring Coronakrisen er det dog usikkert, om det bliver muligt at 

holde receptionen. Men hvis ikke så vil der blive en mulighed senere for at komme og sige 

personligt farvel til Kirsten, og hvor Kirsten får lejlighed til at takke alle de mennesker, hun har 

samarbejdet med og haft kontakt til gennem årene. 
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