
 

Bliv frivillig  

Det Grønlandske Hus i Odense dækker Region Syd. Den frivillige indsats er lokal forankret i henholdsvis 
Esbjerg, Vejle, Kolding, Svendborg og Odense. I Det Grønlandske Hus er det en vigtig værdi at skabe et 
miljø, der er præget af glæde, tryghed og trivsel for husets brugere, gæster, frivillige og personale. Det er 
værdifuldt, at vi i samværet viser interesse for hinanden og yder omsorg for andre – dette indebærer 
særligt at rumme udsathed og værdsætte de forskelligheder, som hver især bringer med sig. Vi vil sammen 
have fokus på at yde hjælp til selvhjælp fx ved at lytte, støtte og inddrage egne livserfaringer. Vi forventer, 
at du har grønlandsk baggrund eller interesse for Grønland, efterlever tavshedspligt og modtager sparring 
af Det Grønlandske Hus. Som frivillig i det Grønlandske Hus bliver du del af et frivilligkorps, der gør en 
forskel. 

✓ Har du tid, lyst og overskud til at engagere dig som frivillig?  
✓ For nærmere information kontakt: Rasser Hartvig Hansen, projektleder, tlf.: 23838042 eller 

rasser@dgh-odense.dk 

Som frivillig kan du påtage dig meningsfulde opgaver f.eks. som: 
 

• Frivillig medarbejder – dvs. at du er tilknyttet en af Det Grønlandske Hus’ åbne sociale cafeer i 
Esbjerg, Vejle, Kolding, Svendborg eller Odense 

Cafeernes målgruppe er er alle personer med tilknytning til og interesse for Grønland. De frivillige er meget 
vigtige for cafeernes eksistens, fordi tilbuddene er baseres på en frivillig indsats. Du vil blive inddraget i 
opgaver og opdage, at der er brug for dig, og du gør en forskel. Vi forventer derfor, at du som frivillig efter 
evne og muligheder tager del i cafeens drift, udfører praktiske opgaver som forberedelser af cafeåbning, 
rengøring, oprydning, planlægning og afvikling af aktiviteter samt servicering af cafegæster. Desuden kan 
det være en vigtig del af frivilligopgaven at være opsøgende i samværet med gæsterne.  

• Frivilligstøtte - dvs. at du danner makkerpar med en anden person, og at du efter aftale med 
medarbejdere i Det Grønlandske Hus tager initiativ til aktiviteter. 

Som frivilligstøtte mødes du med en person, der fx har behov for støtte i en periode, er nytilflyttet eller 
studerende. Typisk har I ca. 2 timers ugentlig kontakt. Jeres forløb er tidsafgrænset efter aftale med Det 
Grønlandske Hus.  
 

• Studiestøtte – dvs. at du støtter vedr. konkrete opgave, studieteknik og/eller studiekultur 
Som studiestøtte har du kontakt til studerende i en afgrænset periode. Typisk er de studerende i gang med 
en gymnasial- eller videregående uddannelse. Det kan være studerende, der bor i ungdomsboliger ved Det 
Grønlandske Hus i Odense eller andre steder, der kan være tale om både fuld- eller deltidsstuderende.  
 

• Besøgsven – dvs. at du er opsøgende i samværet med en person 
Som besøgsven mødes du efter aftale med en person, der vil have gavn af besøg fx i eget hjem, plejehjem 
eller sygehus fx pga. sin helbredsmæssige tilstand. Det Grønlandske Hus får af og til henvendelser, hvor der 
efterspørges en besøgsven. Typisk vil disse besøg være ad hoc og for en kortere periode. 
 

• Frivillig medarbejder ved arrangementer i Det Grønlandske Hus i Odense  
Som frivillig medhjælper giver du en hånd med fx ved kulturelle arrangementer, hvor der skal stilles stole og 
borde op, byde gæster velkommen og tage imod billetter m.m. 
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