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Det Grønlandske Hus i Odense 

Formål  

Det Grønlandske Hus i Odense dækker Region Syddanmark. Huset løser opgaver og yder 

rådgivning og vejledning til grønlandske borgere i regionen indenfor uddannelse og 

socialområdet og synliggør Grønland gennem information og kulturtilbud. Huset 

samarbejder med danske og grønlandske myndigheder, organisationer og institutioner.  

Placering 

Det Grønlandske Hus i Odense har hovedkontor i Odense samt mindre regionale 

netværkscaféer og rådgivninger i Svendborg, Vejle, Esbjerg og Kolding. Hovedkontoret ligger 

på 1. sal i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C. 

Ejerforhold  

Det Grønlandske Hus i Odense er en selvejende institution, der bor til leje i Nordatlantisk 

Hus i Odense. Institutionens egenkapital er bundet i huset. 

Økonomi  

Det Grønlandske Hus i Odense finansieres af midler fra Naalakkersuisut/Grønlands 

Selvstyre, Socialministeriet og fra Odense, Vejle og Svendborg Kommune. Fra 2021 har vi 

igen tilskud fra Kolding kommune.  

I 2020 blev Det Grønlandske Hus i Odense beskåret med ca. 200 t.kr. i midlerne fra 

Naalakkersuisut/Grønlands Selvstyre. Ledelsen besluttede, at besparelsen ikke skulle føre til 

forringelser i indsatsen eller ændringer i personalesammensætningen i 2020. I 2021 ophører 

ligeledes CTI-projekter i samarbejde med henholdsvis Odense og Vejle Kommune. Herved 

bortfalder samtidigt tilskud svarende til ca. 650 t.kr. Den samlede nedskæring på ca. 850 t.kr. 

får konsekvenser for budgettet for 2021. Der er blandt andet foretaget en tilpasning af 

personaleressourcerne, således at der fra 1.1.21 er skåret to projektstillinger væk og et antal 

medarbejdere er gået ned i tid. Derudover er en deltids-socialrådgiver stilling ikke genbesat, 

efter medarbejderen i september 2020 gik på pension. 

I 2020 var Det Grønlandske Hus Odenses samlede indtægt på 8.355 t.kr. I 2021 budgetteres 

der med en samlet indtægt på 7.566 t.kr. Det Grønlandske Hus endte i 2020 på et resultat 

på 225 t.kr. i overskud, mens der i 2021 budgetteres med et samlet underskud på 611 t.kr. 

Det budgetterede underskud i 2021 finansieres af overførte midler fra tidligere år 

Økonomien i 2020 har generelt været præget af Covid-19 situationen. De overordnede 

besluttede restriktioner for samfundet har påvirket vores indsatser og aktiviteter for året, 

hvilket også viser sig i de økonomiske tal for 2020.    

______________________________________________________ 
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MISSION FOR DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE 

Det Grønlandske Hus i Odense er et synligt samlingspunkt for grønlandske borgere og 

grønlandsinteresserede i Region Syddanmark og det naturlige bindeled til Grønland.  

  

VISION FOR DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE 

Det Grønlandske Hus skal medvirke til at skabe kompetente medborgere ved hjælp til 

selvhjælp og understøtte skabelsen af det moderne Grønland via tæt samarbejde. Huset skal 

skabe fællesskaber og arbejde forebyggende samt synliggøre Grønland og grønlandsk kultur. 

Det Grønlandske Hus skal medvirke til at skabe større synlighed i Danmark og Grønland i 

forhold til borgere og det politiske system, erhverv og andre interesser. Det Grønlandske 

Hus skal arbejde for at få uddannet arbejdskraft tilbage til Grønland. Det Grønlandske Hus 

skal være et hus, hvor alle kan komme. 

______________________________________________________________ 

Bestyrelsen i Det Grønlandske Hus i Odense 2020 

• Formand 

Benny Nybo 

Udpeget af Odense byråd 

• Næstformand 

Søren Windel 

Medlem af Odense Byråd 

• Jørgen Peter Poulsen 

Udpeget af Det Grønlandske Hus 

• Medlem af bestyrelsen 

Kaj L. Heilmann 

Naalakkersuisut 

• Medlem af bestyrelsen 

Karo Thomsen Fleischer 

Naalakkersuisut 

• Medlem af bestyrelsen 

Mina Lennert Petersen 

Foreningen Umiaq - Odense 

• Medlem af bestyrelsen 

Ivalo Kanuthsen  

Lokalforeningen for grønlandske studerende - Avalak 
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• Medlem af bestyrelsen  

Mikael Kristensen 

Udpeget af Det Grønlandske Hus i Odense 

• Medlem af bestyrelsen  

Ivalu Egede Martinsen (frem til 31.8.2020)/Marianne B. Jensen (start 1.9.2020) 

Personalerepræsentant 

• Medlem af bestyrelsen 

Ava Hørlyk  

Udpeget af de grønlandske foreninger i Region Syddanmark 

• Ledelse 

Kirsten Mærsk (frem til 30.06.2020)/Nauja Bianco (fra 11.08.2020) 

Det Grønlandske Hus i Odense 

• Revisor 

Lars Fredslund Hansen 

Beierholm 

__________________________________________________________ 

 

Formand Benny Nybo 

Beretning 2020 

 

VELKOMMEN TIL VORES NYE DIREKTØR NAUJA BIANCO 

 

I starten af januar 2020 var alt som det plejede. Vi var til Grønlands Selvstyres 

nytårsreception på Nordatlantisk Brygge i København og lyttede til formand for 

Naalakkersuisut, Kim Kielsens tale. Forinden havde vi holdt formandsmøde i de 4 

grønlandske huse, som vi plejer. 

 

Vores direktør, Kirsten Mærsk, indkaldte formanden for Nordatlantisk Hus og mig til et 

møde i slutningen af februar, hvor hun meddelte, at hun ville stoppe som direktør pr. 1. 

marts med endelig fratrædelse den 30. juni. Forinden havde Kirsten og jeg haft en 

direktørsamtale, med emnet “dine sidste år” på dagsordenen, men uden tanke for, at 

beslutningen kom så hurtigt. Men efter en afslappet ferie i Thailand havde tanken taget form 

hos Kirsten. Da Kirsten skulle afholde sin ferie inden fratrædelsen, trådte souschef Annette 

B. Lyberth til som konstitueret direktør i ferieperioden. Tak til Annette for indsatsen i 

denne overgangstid.  

 

I mellemtiden arbejdede vi på at få en direktør i stolen pr. 1. august. 

Vi hyrede en konsulent, Bjørn Meier fra Kjerulff & Partnere, som bistod den vanskelige 
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proces at skulle have “2 huse /en direktør” til at falde på plads. I et godt og tæt samarbejde 

med formanden for Nordatlantisk Hus, Claus Houden, blev der i al hast før påskeferien og 

efter møde med DGH-personalet opsat en annonce som skulle tage hensyn til 

forskellighederne i DGH og NAH.  

 

Vi modtog 54 ansøgninger, hvoraf konsulenten udvalgte 14 til første runde og senere 6 til 

anden runde, som det nedsatte ansættelsesudvalg skulle koncentrere sig om. Der var mange 

stærke ansøgere. Ansættelsessamtalerne blev afholdt på Lindø Port of Odense i lokaler 

venligst udlånt af direktør Carsten Aa. Med afsluttende professionelle personlighedstests fra 

konsulentens side besluttede et enigt udvalg at ansætte Nauja Bianco pr. 11. august. I 

slutningen af august afholdt vi to fællesreceptioner: fratrædelsesreception for Kirsten Mærsk 

og tiltrædelsesreception for Nauja Bianco med farveltaler og velkomsttaler, bobler og 

behørig Corona-afstand. 

 

Kirsten Mærsk havde i sin 16-årige direktørperiode formået at styrke den sociale indsats så 

meget, at både kommuner og Socialministeriet lyttede til Kirstens anbefalinger. Kirsten 

havde også på flotteste vis medvirket til gennemførelsen af byggeriet af Nordatlantisk Hus. 

Tak for godt samarbejde, Kirsten, og held og lykke med dine næste skridt. 

  

En del af ansættelsesudvalgsmøderne og samtaler med ansøgerne måtte foretages virtuelt. I 

løbet at ganske kort tid skulle vi alle lære at afholde møder på denne måde, fordi midt i det 

hele meldte en uvelkommen gæst sig på banen, ikke alene i Danmark, men i hele verden - 

Corona-virus. 

 

I første bølge måtte Nordatlantisk Hus lukke ned, herunder Det Grønlandske Hus, hvor 

herboende udsatte mennesker fra Grønland med brug for social støtte pludselig blev 

isoleret i hjemmene - noget som mange sårbare mennesker har det hårdt med. Der var 

ingen Nationaldagsfejring, som vi plejer, men heldigvis blev der lavet en virtuel fejring med 

hilsner fra alle de grønlandske huse. Heldigvis sørgede den grønlandske forening, Umiak, og 

deres formand, Mina, for den traditionelle flaghejsning ved Nordatlantisk Hus tilsat 

grønlandsk korsang. Sommeren gav lidt luft og en del solskin, men mange turde ikke rejse 

ud, da de eftertragtede feriesteder i Europa også var ramte. Og så kom den frygtede anden 

bølge, som lukkede folkeskoler og efterskoler, førte til nedlukning af kulturelle 

arrangementer i huset, aflysning af julemarked og til sidst heller ingen restaurantbesøg med 

et forsamlingsforbud helt ned til 10, så til 5. Den mærkeligste juleferie i mands minde. For 

nogen angstprovokerende social isolation; for andre varme og tæt samvær i familien. 

 

Midt i det hele kunne vi byde velkommen til den nye Naalakkersuisoq (minister) for 

Uddannelse, Kultur og Kirke i Grønland, Katti Frederiksen, som har det grønlandske sprog 

som sin mærkesag. Vi kunne i 2020 også byde velkommen til den nye departementschef i 

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Karsten Peter Jensen. Når Corona-
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situationen tillader det, håber vi meget at se Katti og Karsten i Nordatlantisk Hus. Der er 

hermed en åben invitation.  

 

Tak til medarbejderne for at holde ved i et uroligt år og tak til alle i bestyrelsen ligeså. I 

bestyrelsen har vi sagt farvel til Jørgen Peter Poulsen, der næsten til det sidste fungerede 

som næstformand i DGH og som formand for erhvervsklubben i NAH. Jørgen Peter huskes 

for sin store indsats for grønlandsk fodbold og for sin kamp for uddannelseslegater til de 

unge i Klub Nordatlanten-regi, men også mange gode indspark i debatterne. 

 

Tak skal der også lyde til Odense Byråd og Grønlands Selvstyre. Vi savnede i starten af 2021 

muligheden for at sige godt nytår til formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, idet 

nytårsreceptionen desværre blev aflyst. Tak til medlem af Odense Byråd og formanden for 

Nordatlantisk Hus, Claus Houden, for et tillidsfuldt og loyalt samarbejde til gavn for DGH 

og NAH. 

 

Vores nye direktør Nauja Bianco byder vi hjertelig velkommen. Nauja skal dels løfte den 

sociale arv efter Kirsten og ikke mindst få medarbejderne til at arbejde optimalt sammen til 

gavn og glæde for grønlændere i Odense og Syddanmark, men Nauja har også via sin 

direktørstilling i NAH fået til opgave at forestå en udvidelse af Nordatlantisk Hus, hvortil 

der er nedsat en styregruppe, der skal sikre et bredt ejerskab og en engageret involvering af 

projektet.  

_____________________________________________________________

  

 

 
Formand for Nordatlantisk Hus, Direktør Nauja Bianco, formand for Det Grønlandske Hus i Odense Benny Nybo 
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Direktør Nauja Bianco 

Beretning 2020 

 

Beretning 2020 

Det Grønlandske Hus i Odense er et mangfoldigt og nærværende hus. Her mødes mange 

forskellige mennesker og interessenter, som alle har forskellig baggrund, sprog og kultur og 

forskellige udfordringer og behov. Hvis der ellers ikke er nedlukninger pga. Covid-19 og 

under ”normale” tider og situationer er det daglige arbejde i Det Grønlandske Hus præget 

af møder mellem mennesker, dialog, udfordringer, opgaver, rummelighed, sund fornuft og 

samarbejde internt såvel som eksternt. 

 

Internt skal Det Grønlandske Hus samarbejde med Nordatlantisk Hus, husets gæster, 

foreningslivet, frivillige og mellem medarbejderne i huset. Alt skal gå op i en højere enhed i 

samarbejdet og ifht. ressourcer, økonomi og logistik.  

 

Noget helt særligt har præget 2020: Covid-19. Det har farvet og farver fortsat alt, hvad Det 

Grønlandske Hus har gjort og gør. Det er en udfordring som ingen anden. Mens jeg har 

været direktør (siden august 2020) har der ikke været en ”normal” hverdag – måske snarere 

en ”ny normal hverdag” præget af Covid-19-restriktioner og dermed forsamlingsforbud og 

forandringer, indførsel af hjemmearbejdsdage, hyppige test af personale og brugere af Det 

Grønlandske Hus og stort krav til foranderlighed og fleksibilitet.  

 

Den anden store forandring var skift af direktør. Det har trukket veksler på huset.   

 

Samarbejde 

Direktøren for Det Grønlandske Hus sidder med i en række samarbejdsfora, hvor der 

vidensdeles, koordineres og planlægges. Jeg har endnu ikke været med til fysiske møder i 

disse samarbejdsfora pga. Covid-19, men det er til gengæld blevet til en række møder on-

line på TEAMS, Zoom, Google Meet og andre platforme. Det har været godt, men jeg 

glæder mig meget til vi kan holde fysiske møder igen, hvor jeg får mulighed for at se og 

mærke samarbejdspartnere. Denne fortrolighed og tillid, der skabes i mødet, kan nemlig 

ikke opretholdes i virtuelle møder alene og skal bruges til at skabe værdi og løsninger i det 

daglige arbejde. 

 

I Det Grønlandske Hus er det helt centralt for os, at brugerne i Det Grønlandske Hus får 

den nødvendige rådgivning og støtte til at komme derhen, hvor de gerne vil. I Det 

Grønlandske Hus er det vigtigt for os, at de studerende får den vejledning, der er med til at 

skabe rammer for et godt studenterliv og en god eksamen. I Det Grønlandske Hus er det 

for os essentielt, at vi bidrager med viden, formidling, kultur og kunst, så vi kan blive klogere 

på hinanden.  
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For at vi kan skabe de bedste rammer for vores ovenstående ønsker er samarbejde et 

nøgleord. 

 

Personale 

Det Grønlandske Hus har et engageret personale, som alle er en del af tandhjulet. Samlet 

set er der ca. 12 årsværk, hvoraf to medarbejdere dækker vores socialfaglige arbejde i 

Jylland.  

 

I 2020 sagde vi farvel til direktør Kirsten Mærsk, der efter mange år i huset, havde besluttet 

sig for at gå på pension. Samme år sagde vi goddag til den nye direktør, Nauja Bianco, som 

startede 11. august. 2020. Nauja Bianco er født og opvokset i Nuuk, Grønland, er uddannet 

cand.scient.pol. (statskundskab) i 2004 og har arbejdet i Grønlands Hjemmestyre/Grønlands 

Selvstyre, Udenrigsministeriet, Nordisk Ministerråd og som selvstændig. Nordatlanten, 

Arktis og Grønland har altid været en rød tråd i Naujas arbejde.  

 

I 2020 har vi desværre måtte sige farvel til en række medarbejdere: socialkonsulent Ivalu 

Egede Martinsen stoppede ved udgangen af august, socialkonsulent Susanne Hansen gik på 

pension ved udgangen af september og projektmedarbejder Alex Andersens kontrakt 

ophørte ved udgangen af december.  

 

Det Grønlandske Hus har styrket dets trivsel og organisering på det socialfaglige arbejde ved 

at få indført supervision hvert kvartal og styrke det interne samarbejde i socialafdelingen 

med tilbagevendende møder. Dette arbejde fortsætter.  

 

De forandringer, som huset har oplevet i form af Covid-19 og ny direktør samt nye 

kollegaer (og/eller fravær af kollegaer), har trukket veksler på personalet. Et generelt 

arbejde med trivsel er igangsat for Det Grønlandske Hus med to faglige arrangementer i 

2020 faciliteret af en coach og psykoterapeut. Dette arbejder fortsætter i 2021.  

 

Mange initiativer indenfor efteruddannelse og/eller kurser er blevet udskudt og/eller aflyst 

pga. Covid-19. Uddannelsesvejlederne nåede dog at deltage i et afsluttende kursus i 

facilitering. Der vil i 2021 være fokus på kompetenceudvikling.  

 

Socialt arbejde 

Vi samarbejder med de respektive kommuner i Danmark (især i vores region) og kommuner 

i Grønland samt med lovgivere og regeringer i Danmark og Grønland. I 2021 har alle fire 

grønlandske huse været i tæt dialog med de grønlandske folketingsmedlemmer og 

Grønlandsudvalget med henblik på at gøre dem alle opmærksomme på den store opgave, 

der ligger i inklusion af socialt udsatte borgere/grønlændere i Danmark og arbejdet med den 

generelle åbne rådgivning for herboende grønlændere.  
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Ca. 2,3 personer henvender sig i gennemsnit (set over alle årets 365 dage) til Det 

Grønlandske Hus’ åbne rådgivning. Dette viser, hvor vigtig en brobyggende funktion Det 

Grønlandske Hus har mellem Danmark og Grønland. Man kan ikke antage, at den enkelte 

tilflytter til/fra Grønland kan klare flytning og integration fra det ene land til det andet eller 

fra den ene kommune til den anden uden bistand. Det viser søgningen i vores åbne 

rådgivning. Mange mennesker har brug for Det Grønlandske Hus’ rådgivning, støtte og 

kulturelle forståelse; og mange kommuner har brug for Det Grønlandske Hus’ evne til at 

oversætte både i sprog og kultur, så de herboende grønlændere kan få en ordentlig 

sagsgang.  

 

Det Grønlandske Hus ønsker at videreføre det opsøgende arbejde med eksterne 

samarbejdspartnere så som St. Dannesbo (forsorgshjem) på Fyn, Kirkens Korshær i Vejle og 

i Odense samt i Reden i Odense. Al evidens på området viser, at en opsøgende indsats er 

nøglen til at dirigere mennesker på afveje ind på rette spor – eksempelvis i det offentlige 

systems veje (og vildveje).  

 

Det Grønlandske Hus ønsker at styrke frivillighedsområdet og tiltrække flere frivillige til at 

understøtte det socialfaglige arbejde.  

 

For at videreføre disse positive udviklinger er der et stort behov for fortsat økonomisk 

støtte fra de danske kommuner og den danske regering på socialområdet til husenes 

socialfaglige arbejde. Denne dialog og dette samarbejde vil fortsætte.   

 

Foreningsliv og frivillighed 

I Region Syddanmark er der ni grønlandske foreninger, som Det Grønlandske Hus holder 

årlige samarbejdsmøder med. Derudover har de to foreninger i Odense Avalak og Umiaq 

samt selvhjælpsgruppen Uummat deres faste gang i huset og benytter husets lokaler og 

faciliteter. Det Grønlandske Hus har et godt samarbejde med alle foreninger, om end 

foreningerne har været stærkt udfordret af ikke at kunne mødes i det meste af 2020 pga. 

Covid-19. Umiaq og Avalak har på den baggrund tilbudt deres medlemmer gratis 

foreningsmedlemskab i 2021 for at fastholde medlemmernes engagement. Det Grønlandske 

Hus har tilbudt foreningerne et samarbejde, inkl. økonomisk bidrag, henimod fælles store 

arrangementer, når forsamlings-forbuddet er ophævet. Det Grønlandske Hus har også 

støttet FC Polar, en grønlandsk fodboldklub beståede af et hold med udsatte grønlændere, 

med t-shirts benyttet til træning og kampe.   

 

Arbejdet med de frivillige tilknyttet Det Grønlandske Hus er essentielt for mange af 

kerneaktiviteterne i huset, om end heller ikke disse har kunnet bruges optimalt i 2020 pga. 

pandemien. En stor TAK skal lyde til de frivillige, som har holdt ud i 2020. Der er dog 

fortsat et stort behov for rekruttering, fastholdelse og brug af frivillige af arbejdet i Det 
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Grønlandske Hus – især i en tid, hvor huset ikke har haft den samme kontinuerlige kontakt 

som tidligere. At rekruttere, fastholde, bevare kontakt og bruge frivillige er et stort arbejde i 

sig selv, og i 2021 vil der blive set på husets eksisterende frivilligpolitik med henblik på at 

vurdere, om der skal gøres andet i fremtiden på området.  

 

Uddannelsesområdet 

Odense er en god og overskuelig by at uddanne sig i. Husets foreningslokaler bliver normalt 

brugt af Avalak Odense (de grønlandske studerendes lokalforening) til fællesspisning og 

andre arrangementer, hvilket ikke har kunnet lade sig gøre i særlig stor stil i 2020. De 

månedlige fællesspisninger, som Det Grønlandske Hus’ uddannelsesvejledere normalt 

afholder for de grønlandske studerende, har også kun været afholdt i lille skala i 2020. Der 

er dermed et stort behov for at samle op på sociale aktiviteter blandt grønlandske 

studerende i fremtiden.   

 

Ungdomsboligerne i Nordatlantisk Hus er også tilknyttet Det Grønlandske Hus og der bor 

et større antal grønlandske studerende i dem. De grønlandske efterskoleelever er spredt ud 

på efterskoler i hele regionen, og husets uddannelsesvejledere besøger normalt eleverne 

efter behov. Dette har - igen pga. pandemien – ikke været muligt og med lukningen. Ifm. den 

2. Covid-19-bølge blev mange efterskolelever sendt hjem (enten til kontaktfamilier eller 

hjem til Grønland). Dette har medført en del afbrud af efterskoleophold. Der har været et 

krævende og intenst samarbejde mellem de grønlandske huse og departementet om et 

Covid-19-beredskab for grønlandske elever under 18 år, som Det Grønlandske Hus i 

Odense var tovholder for.   

 

Det Grønlandske Hus’ samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn om målet at få så 

mange som muligt til at gennemføre efterskoleophold har primært været virtuelt i 2020, 

men dialogen herom er intakt.  

 

Projektet Pakkut med fokus på en særlig indsats for studerende i akademisk dansk og dansk 

studiemiljø (etableret i 2019) har også været udfordret. De planlagte fysiske aktiviteter har 

været aflyst og/eller (med tiden) erstattet af virtuelle arrangementer. Der er i den 

sammenhæng udfordringer med tilslutning, som skal arbejdes på i den kommende tid. 

Ydermere fik projektlederen for Pakkut Covid-19 i december og er ramt af senfølger og 

fortsat sygemeldt.  

 

På landsplan er der tilbudt kurset ”Turbodansk for grønlandske studerende”, som hører 

under undervisningsministeriet og udbydes af Københavns Universitet. Dette tilbud ophører 

med udgangen af 2021 og de grønlandske huse vil i samarbejde se på, om man ville kunne 

udfylde dette tomrum, som kurset efterlader og som der fortsat er midler til.  
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Kultur og formidling 

Formidling og synliggørelse af Grønland og grønlandsk kultur er en kerneopgave for Det 

Grønlandske Hus i Odense. I februar 2020 blev den interaktive touch-skærm med 

information om Grønland og de andre nordatlantiske lande lanceret i frugtbart samarbejde 

med Nordatlantisk Hus. Skærmen hænger i udstillingslokalet i stueetagen i Nordatlantisk 

Hus og kan bruges frit af husets gæster og er samtidig tiltænkt som et tilbud til skoler. Vores 

oplevelse er, at skolerne er meget interesserede – især i Grønland. Brugen af den 

interaktive touch-skærm har dog været stærk begrænset af pandemien og de gæster, der 

ikke besøgte huset.  

 

Gennem hele året har der – så vidt muligt – været en række grønlandske kulturtilbud i form 

af udstillinger, koncerter, foredrag, film, debatter og mindre oplæg i vores torsdagscafe. 

Kulturoplevelser er med til at knytte folk sammen og nedbryde forskelle og fordomme, og 

er derfor en vigtig del af husets integrations-arbejde. Det Grønlandske Hus har pga. Covid-

19 måtte omlægge nogle af de fysiske aktiviteter til virtuelle arrangementer – fx blev den 

traditionelle julekoncert med Rasmus Lyberth i december 2020 lavet om til en live-

streaming koncert.   

 

IT 

En anden forandring vi stod overfor, da jeg startede i august 2020, var en stillingtagen til 

husets IT-licensaftale, som stod til at udløbe i februar 2021. Et arbejde gik i gang med at 

vurdere, om den foreliggende løsning var optimal. Det viste sig hurtigt, at det eksisterende 

IT set-up ikke var egnet til en Covid-19-sitaution med øget hjemmearbejde og et behov for 

øget brug af on-line mødefaciliteter. På den baggrund undersøgtes to leverandører og valget 

faldt på en ny samarbejdspartner: Infowise. Projektet implementeres i første kvartal af 2021 

og har allerede nu krævet mange planlæggende ressourcer af ledelse og regnskabsfunktion 

samt kompetenceudviklende ressourcer af medarbejderne, som forventes at fortsætte i 

2021.      

 

Qujanaq 

”Tak er kun et fattigt ord” – hedder det i en sang. Det lille ord på tre bogstaver er dog 

kraftfuldt og helt på sin plads at give.  

 

Fra min side skal der lyde følgende tak for mit første halve år som direktør i Det 

Grønlandske Hus: 

• Tak til medarbejdere i huset for at udgøre tandhjulet i husets vigtige arbejde og 

holde ud i en Covid-19-tid  

• Tak til bestyrelsen for at ansætte mig og arbejde på at udvikle Det Grønlandske Hus 

nu og i fremtiden 

• Tak til foreningerne og de frivillige for at give liv til huset og understøtte arbejdet 
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• Tak til samarbejdspartnere på alle niveauer for den værdi vi skaber i fællesskab  

• Tak til alle vores brugere af huset, som vi savner og glæder os til at se med fuld 

styrke i 2021 

_____________________________________________________ 

Personale 2020  

Oversigt over personalet i Det Grønlandske Hus Odense  

Kirsten Mærsk – direktør (frem til 30.06.2021)/Nauja Bianco - Direktør (fra 11.08.2021) 

Annette Lyberth - Souschef og kulturansvarlig  

Kistaraq Egede - Projektleder i projekt Pakuut 

Marianne Jensen – Uddannelsesvejleder 

Mette Lund – Uddannelsesvejleder 

Ivalu Egede - Socialkonsulent (frem til 31.8.2020) 

Charlothe Mørkhøj - Socialkonsulent 

Minka Heilmann – Socialkonsulent (fra 9.11.2020) 

Susanne Hansen – Socialkonsulent, deltidsansat 15 timer (pensioneret pr. 30.09.2020) 

Anne Mette Hartvig Hansen (Rasser) - koordinator af frivillige, ansvarlig for 

inklusionsprojekt Tumit og CTI 

Regine Petersen - Projektansat tilknyttet de åbne netværkscafeer i Odense og Svendborg 

(fra 31.12.2020 sat ned til 10 timer) 

Alex Nordal Andersen - 10 timer projektansat i inklusionsprojekt med Odenses Kommune. 

(projektansættelsen udløb 31.12.2020) 

Inger Jensen (Rive) – projektansat 10 timer om ugen til efterværn (fra 31.12.2021 tilknyttet 

projekt Tumit 10 timer ugentligt)  

Lilian Steenberg - 30 timer socialkonsulent /inklusions- og frivilligkoordinator CTI Vejle, 

Kolding og Esbjerg. (fra 31.12.2021: 32 timer) 

Pauline Lennert - Projektmedarbejder Vejle, Kolding og Esbjerg (fra 31.12.2021: 30 timer) 

Ane Karoline Møller - 6 timer cafémedarbejder Vejle (ansættelsen ophørte 31.12.2021) 

Jan Grøn - Servicemedarbejder i samarbejde med Nordatlantisk Hus. 

Linda Rasmussen - - regnskab fra eksternt firma  

Kamilla Boldt - regnskab fra eksternt firma  

________________________________________________________ 

 

Socialområdet 2020 

Rådgivningen i Odense  

Det Grønlandske Hus Odense danner bro mellem Grønland og Danmark og støtter 

borgere fra Grønland i Danmark og understøtter overgangen ml. Grønland og Danmark. 

Den sociale afdelings medarbejdere bistår f.eks. ved kontakt til offentlige myndigheder, bank, 

læger mv. i Grønland og i Danmark.  
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Husets socialkonsulenter rådgiver omkring personlige problemer og vejleder nytilflyttede fra 

Grønland om det danske offentlige system. Vi oplever til stadighed borgere fra Grønland, 

der flytter til Danmark uforberedte. Socialkonsulenterne i Det Grønlandske Hus yder den 

bedst mulige støtte for, at disse borgere kan få en god start på livet i Danmark. Afdelingens 

ansatte har kontakt til samarbejdspartnere i institutioner og kommuner og yder råd og 

vejledning både pr. telefon, ved personlig henvendelse eller hjemmebesøg.  

Rådgivningen sker med stor respekt for det enkelte menneske og ethvert ønske om 

anonymitet respekteres. Personalet i socialafdelingen holder, efter anmodning, oplæg på 

institutioner og hos myndigheder om grønlandske borgeres vilkår i Danmark, herunder 

udsatte borgere, det Grønlandske Hus’ sociale projekter og orienterer om forskellene på 

kultur og levevis i Grønland og Danmark. 

Covid-19 situation 

Det Grønlandske Hus i Odense har, på lige fod med alle andre, været lukket ned på grund af 

Corona. Dette har påvirket vores arbejde med de udsatte borgere i en grad, der gør, at 

mange af dem har givet udtrykt for, at de oplever en større ensomhed, angst for at komme 

ud og evt. blive smittet med Covid-19. Mange af borgerne er ikke vant til at opsøge hjælp og 

tit ved de ikke, hvor og hvem de skal opsøge for at modtage relevant støtte og hjælp.  

Under covid-19 nedlukningerne har der hele tiden været åben telefonrådgivning til borgerne 

og mulighed for at aftale møder med socialkonsulenterne, og der været flere udendørs 

”walk-and-talk”-møder i akutte situationer. Brugere har givet udtryk for, at det har været 

rigtig godt for dem at vide, at Det Grønlandske Hus er der for dem også under Covid-19-

nedlukning. 

 

Personaleudskiftning 

Socialafdelingen i Det Grønlandske Hus har i løbet af 2020 oplevet en del forandringer i 

personalegruppen. Ivalu Egede Martinsen stoppede som socialkonsulent med udgangen af 

august 2020, Susanne Hansen gik på pension med udgangen af september efter 18 år som 

socialkonsulent i Det Grønlandske Hus (de sidste 3. år havde Susanne været på deltid og 

primært arbejdet med projekt og fondsansøgninger). Alex Nordal Andersens projekt-

ansættelse i projekt Tumit ophørte ved udgangen af året. Heldigvis kom der også nye 

kræfter til. Pr. 9. november 2020 startede Minka Arnannguaq Heilmann som ny social-

konsulent og overtog opgaver fra henholdsvis Ivalu Egede Martinsen og Susanne Hansen. 

Fakta 

Det samlede antal henvendelser til den åbne rådgivning i Region Syd var i 2020 i alt 844. 

Tallet inkluderer de personer, som har deltaget i inklusionsprojekter i Odense og Kolding. 

”Øvrige” henvendelser dækker over kontakt til personer fra andre regioner i Danmark eller 

fra Grønland. 
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Henvendelserne i Vejle, Svendborg, Kolding og Esbjerg udgør sammenlagt 140 mod 653 

henvendelser fra Odense (inkl. TUMIT). 

Diagram 1: Antal henvendelser til Det Grønlandske Hus i Odense som er registreret i 

INUK-databasen. 

 

Ud fra ovennævnte tal, konkluderer vi at Covid-19 også her har haft sin virkning, da tallet fra 

2020, er for nedadgående.  

Det Grønlandske Hus i Odense opgjort på køn. Ifølge INUK-databasen, viser at 

henvendelser af kvinder ligger på i alt 128 og af mænd ligger på i alt 57. 
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Henvendelserne til - De åbne rådgivninger 2020 - opgjort på alder 

Aldersfordelingen viser et uændret billede fra tidligere år, hvor de allerfleste henvendelser 

kommer fra aldersgruppen fra 20–59 år, med en overvægt af personer over 50 år. Der er 

ikke en sikker forklaring på dette ud over, at mange midaldrende finder vej til Danmark, hvis 

de yngre i familien bor her i forvejen og man gerne vil være sammen med børn og 

børnebørn og/eller at man forestiller sig en bedre alderdom i Danmark. De midaldrende har 

ofte behov for rådgivning omkring det danske samfund og især hjælp til f.eks. IT- og 

digitaliserede løsninger indenfor det offentlige ansøgersystem. 

 

 

 

Henvendelsesårsager til de åbne rådgivninger.  

Ud fra Inuk-databasen kan man se, at økonomien og sundhed/sygdom er de primære årsager 

til, at borgere fra Grønland henvender sig til Det Grønlandske Hus Odense. Bolig og 

beskæftigelse kommer ind som sekundær årsag, mens de øvrige henvendelser handler om 

digital hjælp, misbrug og tolkebistand.  
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Samarbejdspartnere 

Det Grønlandske Hus Odense har en bred vifte af samarbejdspartnere f.eks. kommunerne, 

misbrugscentrene, ung Revers/Tuba, sygehusvæsenet, kriminalforsorgen, forsorgshjem, 

private hjælpeorganisationer m.m. Socialkonsulenterne i Det Grønlandske Hus arbejder 

engageret og aktivt på at vedligeholde og indgå i disse samarbejder og medvirke til, at 

samarbejdet bliver så velfungerende som muligt til gavn for borgerne. Der er blandt andet 

lavet aftaler med nedennævnte institutioner om et mere gennemgående samarbejde.  

St. Dannesbo 

Borgere fra Grønland er i overtal på forsorgshjemet i St. Dannesbo. St. Dannesbo er et 

botilbud/forsorgshjem, der ejes og drives af Odense Kommune i henhold til loven om Social 

Service §110, med 51 pladser i bo-afdelingen. Der har i de sidste 3-4 år opholdt sig en del 

hjemløse borgere fra Grønland, som har svært ved at finde bolig i Danmark og samtidig har 

andre sociale udfordringer. Der har til tider været helt op til 22 borgere fra Grønland, der 

boede på St. Dannesbo – altså en voldsom overrepræsentation i forhold til stedets kapacitet 

(på ca. 50 personer). Ifølge statistikken i INUK-databasen udgjorde antallet af henvendelser 

til de åbne rådgivninger sammenlagt 13 fra St. Dannesbo i 2020.   

På grund af den store andel af grønlandske beboere har Det Grønlandske Hus Odense et 

løbende samarbejde med St. Dannesbo, der er intensiveret gennem de senere år. I 2018 

blev der lavet en samarbejdsaftale med en ordning om, at en socialkonsulent besøger St. 

Dannesbo en gang om måneden for at give de grønlandske beboere rådgivning. 
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ÅRET 2020  (FRA INUK-DATABASEN)
Økonomi: 143

Bolig: 99

Sundhed/sygdom:
128
Beskæftigelse/aktiver
ing: 96
Børn: 54

Digital hjælp: 53

Tolkebistand: 13

Hjemløshed: 10
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I løbet af 2019 viste det sig, at behovet for individuelle samtaler på grønlandsk var meget 

stort, hvilket betød at en ny samarbejdsaftale blev indgået. Den grønlandske socialkonsulent 

arbejdede med at støtte op om fællesskabet og bidrager med individuelle samtaler og 

rådgivning. Formålet var at kunne yde den bedst mulige støtte og medvirke til, at de 

grønlandske beboere kom videre til egen bolig og blev bedst muligt inkluderet i det danske 

samfund. Samtidig ydede socialkonsulenten også konsulentbistand til personalet. 

På grund af Covid-19 restriktioner i Danmark har det ikke været muligt for Det 

Grønlandske Hus’ socialkonsulenter at udføre arbejdet på St. Dannesbo siden marts 2020. 

Det må derfor forventes, at der ligger en stor opgave i at følge op på indsatsen på St. 

Dannesbo efter Covid-19. 

Kirkens Korshær i Vejle og i Odense 

Det Grønlandske Hus i Odense arbejder målrettet på at få kontakt til flere borgere fra 

Grønland i Vejle og i Odense. Derfor har vi indgået et samarbejde med Kirkens Korshær i 

Vejle og i Odense, hvor en socialkonsulent fra Det Grønlandske Hus kommer i varmestuen i 

Vejle en torsdag hver måned fra kl. 10-12 og om formiddagen hver anden mandag i 

varmestuen i Odense.  

Socialkonsulenten står til rådighed for de grønlandske brugere af varmestuen og får på den 

måde kontakt til en gruppe borgere, der normalt ikke opsøger Det Grønlandske Hus´ cafe 

og rådgivninger i Vejle og i Odense. Det varierer, hvor mange grønlandske borgere der 

kommer i varmestuen, og det er ikke alle, der benytter sig af muligheden hver gang.  

Hovedparten af de grønlandske borgere, der kommer i varmestuerne, henvender sig dog til 

socialkonsulenten fra Det Grønlandske Hus. Deres primære ønske om hjælp drejer sig 

oftest om økonomi, helbred, kontakten til de respektive kommuner eller om at søge 

besøgsrejser til Grønland igennem Den Grønlandske Fond. Personalet i varmestuen 

benytter sig også af muligheden for at tale med Det Grønlandske Hus socialkonsulent. 

På grund af Covid-19, har socialkonsulenten ikke kunne lave regelmæssigt opsøgende 

arbejde i varmestuerne siden marts 2020. Der har enkelte gange været opsøgende arbejde i 

Kirkens Korshær i Vejle efter sommerferien, men ellers har det ikke været muligt at udføre 

denne vigtige opgave. Derfor må det også på dette område forventes, at der i perioden efter 

Covid-19, vil ligge en stor opgave i at samle op på de grønlandske borgere, der benytter 

varmestuerne og hjælpe med at afklare deres situation, som muligvis er forværret af 

nedlukningerne.  

Reden 

Det Grønlandske Hus i Odense arbejder omfattet på at få kontakt til de borgere fra 

Grønland, som benytter Reden i Odense. Der er indgået en aftale med Redens personale 

om, at socialkonsulenterne besøger Reden én gang om måneden for at tilbyde borgerne fra 
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Grønland kvalificere råd og vejledning. Covid-19 har imidlertid også her sat en stopper for 

det opsøgende arbejde på Reden, som forventes genoptage hurtigst muligt. 

Netværkscafeer og åbne rådgivninger 

Det Grønlandske Hus i Odense dækker hele Region Syddanmark og har foruden den åbne 

rådgivning og netværkscaféen Café Allu i Odense også netværkscaféer og åbne rådgivninger i 

Vejle, Kolding, Esbjerg og Svendborg. Der er to medarbejdere fast tilknyttet cafeer og 

rådgivninger i Jylland. Indsatsen i Svendborg bliver varetaget af medarbejderne i Odense. 

Det afspejles tydeligt, at både vores rådgivningsaktiviteter og cafe tilbud har været mærket af 

Covid-19 i form af flere lukkedage hen over foråret og efteråret 2020, men også i antallet af 

aflyste aktiviteter.  

Hvor der i de tidligere år har været aktiviteter forankret i de enkelte lokale cafeer og 

rådgivningstilbud, så er disse aktiviteter ikke gennemført, ligesom vi måtte aflyse deltagelsen 

af Grønlands Nationaldag grundet restriktionerne i kølvandet på pandemien. 

Det har været trist og for mange af brugerne har det været ekstra svært, da netværket i 

cafeer med borgere fra Grønland er et væsentligt element i deres livsførelse, livsglæde og 

fællesskabsfølelse. 

Vi fik åbnet hen over sommeren 2020 blot for atter at lukke ned for aktiviteterne, da vi kom 

til efteråret. 

Diagram: antal sager i den åbne rådgivning for året 2020 – statistik fra INUK – databasen. 
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Cafe Allu i Odense  

Den sociale cafe, Café Allu, i Det Grønlandske Hus har under normale omstændigheder 

åbent alle årets torsdage undtaget helligdage. I 2020 har Café Allu dog været nedlukket i 

perioder på grund af Covid-19 og forsamlingsforbuddet.  

I det omfang det overhovedet har været muligt, har Det Grønlandske Hus dog holdt Café 

Allu åben på de vilkår som Covid-19-restriktionerne tillod. Antallet af gæster blev 

begrænset, der blev holdt afstand, der var krav om mundbind, der blev sprittet grundigt af 

og caféens gæster måtte ikke selv tage kaffe og kage, men fik det serveret af de frivillige, der 

står for cafeen.  

Café Allu har udgjort et holdepunkt i en svær tid, hvor Covid-19 har påvirket mange 

grønlandske borgeres livskvalitet og trivsel negativt, da de er blevet isolerede og i risiko for 

at blive ensomme. Café Allu har udgjort en modvægt til dette og været et sted, hvor man 

stadig kunne mødes og være sammen.  

Desværre er der dog en del af den gruppe, der bruger cafétilbuddet, der ikke har kunne 

benytte sig af det under Covid-19, fordi de tilhørte udsatte gruppen enten på grund af alder 

eller helbred. Der forestår derfor et vigtigt arbejde med at få denne gruppe tilbage til 

fællesskabet i Café Allu, så snart det er er muligt.  

Café Allu havde i 2020 1587 besøg, et lavere antal end de 2400 i 2019, dette skyldes 

selvfølgelig Corona.  

I 2020 var der tilknyttet 20 frivillige med bopæl i Odense og flere af disse har på skift stået 

for forberedelser og servicering af cafeens gæster.  

Der blev kun afholdt 1 cafémøder i løbet af året, på grund af Corona. Møderne ligger ellers 

kvartalsvis, og bruges til at husets projektleder og de frivillige kan drøfte opgaver, orienterer 

og planlægger sammen med de frivillige. 

Café Neriusaat i Svendborg  

Den sociale netværkscafé, Café Neriusaat, i Svendborg blev oprettet i 2011. Cafeen er et 

tilbud til borgere fra Grønland, der bor i og omkring Svendborg kommunen. Pr. 1. januar 

2020 var der ca. 20 personer, der dukkede op hver uge enten for at få råd og vejledning 

eller for at hygge sig i socialt samvær med andre fra Grønland. 

Café Neriusaat har åbent hver mandag fra kl. 14–17 og drives af to medarbejdere fra Det 

Grønlandske Hus i Odense samt tre frivillige, der skiftes til at hjælpe til i caféen. I caféen er 

der stort fokus på fællesskab og inklusion af nye borgere fra Grønland i Svendborg 

Kommune. I 2020 har cafeen desværre været lukket ned meget af tiden på grund af Covid-

19 kun med en kort pause i nedlukningen hen over sommeren.  
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Rådgivningen i Svendborg har haft 12 henvendelser i 2020. Det har været i form af 

deciderede henvendelser i caféen, som bisidder eller løbende støtte i sager hos kommunen. 

Derudover yder Det Grønlandske Hus´ socialkonsulent konsulentbistand til fagpersoner, 

hvilket har givet et godt samarbejde omkring de borger fra Grønland, der møder 

udfordringer i deres hverdag og i mødet med kommunen. 

Rådgivning og cafe i Vejle 

Det Grønlandske Hus har fortsat åben Rådgivning og Cafe i Foreningernes Hus, Vissinggade 

31 i Vejle. Her er der adgang til nogle store, lyse lokaler, hvor der er plads til netværk-

cafeens gæster og hvor man kan servere kaffe/the, brød eller kager. Der er mulighed for, at 

cafegæsterne kan læse aviser fra Grønland, spille spil, se en film eller deltage i banko og 

andre aktiviteter. Der er også et lille mødelokale, hvor der tilbydes åben rådgivning. 

Økonomi og børnesager er ofte typiske eksempler på ønsket om rådgivning. Der er åbent 

hver torsdag fra kl. 12.00 – 16. 30. 

Der er observeret nedgang i antallet af gæster til cafeen pga. de mange lukkedage grundet 

Covid-19. Der er registreret 54 sager som følge af åben rådgivning. 

Ved udgangen af 2020 har vi måttet sige farvel til Ane- Karoline Møller som har været 

deltidsansat i cafeen i Vejle. Den dobbeltsprogede socialkonsulent fra kontoret i Odense, 

der i en periode har suppleret det faste personale i Vejle, har også været nødsaget til at 

stoppe med at komme på grund af nedskæringer i personalet. 

Rådgivning og Cafe i Kolding 

Efter åbning af regionalkontor i Kolding i maj 2019 har der været afholdt rådgivningssamtaler 

på kontoret. Vi har i Kolding registreret og arbejdet videre med 33 sager. Opgaverne er 

typisk bisidderopgaver, deltagelse i møder med Jobcenter m.m. 

Netværkscafeen benytter lokalerne hos Kolding Selvhjælp, Banegårdspladsen 2, 2.sal, 6000 

Kolding. Her kan gæster mødes i lyse lokaler og drikke en kop kaffe/the og spise en bid 

brød. Også her kan man læse aviser fra Grønland, spille spil, diskutere livets små og store 

spørgsmål og være en del af et netværk. Vi har en frivillig tilknyttet cafeen i Kolding. 

Netværkscafeen er åbent hver mandag kl. 12.00 – 16.30. 

Rådgivning og Cafe i Esbjerg 

I Esbjerg holder den grønlandske netværkscafe og åben rådgivning til i frivilligcentret 

Vindrosen, som er beliggende tæt på centrum. Her er der fine faciliteter, hvor der er adgang 

til køkken, mødelokaler og it- udstyr. Foruden Det Grønlandske Hus personale er der tre 

frivillige, som hjælper til med at gennemføre cafe onsdag eftermiddage. Åbningstiden i cafe 

og åben rådgivning er onsdage kl. 12.00–16.30. I efteråret var der tilknyttet en praktikant i 

13, som hjalp med planlægning, indkøb og gennemførelse af cafeen. Dette var led i afklaring 

af praktikantens arbejdsevne. 
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Der er registreret 33 sager, som åben rådgivning har arbejdet med. Økonomi og børnesager 

fylder meget og opgaverne er typisk bisidderopgaver og drøftelse af skrivelser fra offentlige 

myndigheder. 

Projekter 

Inklusion Kolding 

Inklusionsprojekt Kolding er et projekt, hvor Det Grønlandske Hus’ medarbejdere via 

Jobcenteret i Kolding hjælper og underviser borgere fra Grønland i 8 uger med at finde vej i 

systemerne. Vi har adgang til lokaler i KUC (sprogskolen i centrum af Kolding). 

Jobcentret henviser borgere til Det Grønlandske Hus som en indsats og der samarbejdes 

om konkrete mål, som borgeren ønsker hjælp til. Det kan være hjælp til E-boks, Nem-id, 

jobnet, lave ansøgning og cv osv. 

Grundet Covid-19 har sprogskolen haft lukket meget af tiden i 2020 og der har derfor været 

undervisning 1-1 på kontoret i Kolding. 

CTI-projektet – PEER delen i Vejle 

I 2018 startede projektet ”Overgangs- og Peer støtte til udsatte grønlændere i Vejle 

Kommune”. Projektet var forankret i Vejle Kommune, Center for Social Rehabilitering. 

Projektperioden løb til udgangen af 2020, men grundet Covid-19-nedlukningen i foråret 

2020 er der søgt og bevilget forlængelse til udgangen af marts 2021. Det Grønlandske Hus 

har bidraget med at finde frivillige Peers, som støtter borgere med at finde ståsted og 

motivation til at komme videre i livet. Forlængelsen skal bruges til at udvikle de frivillige til 

også at tage en tørn i andre projekter/grupper. Vi har en stabil gruppe af Frivillige/Peers på 

6-8 frivillige, som har været med i hele projektperioden. 

 

Udvikling/forandringer/den digitale verden 

I forhold til den digitale verden, som ofte er en nødvendighed i kontakten til de offentlige 

systemer, opgiver mange af vores udsatte borgere, da de ikke er vant til, at benytte den 

digitaliserede verden.  

 

Socialafdelingen i Det Grønlandske Hus i Odense oplever, at mange brugere tilsidesætter 

deres behov for hjælp og støtte. For eksempel i forhold til misbrug, økonomi (komme i 

banken) etc. Vi forventer, at flere brugere vil have behov for ekstra hjælp og støtte, når 

Covid-19 nedlukning ophæves.  

 

Sammenholdt med Covid-19 og det forhold, at Det Grønlandske Hus i Odense har fået 

beskåret tilskud til aktiviteter indenfor det sociale arbejde i 2019 med effekt i 2021, står vi i 

en økonomisk situation, der kræver nytænkning. 

2021 skal bruges på at kigget dybt i den faglige værktøjskasse, så vi med nye tiltag kan blive 

ved med at hjælpe og støtte vores brugere, så de kan leve og fungere i deres hverdag. Der 
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vil blive søgt midler til frivillighedsarbejdet, til at udvikle aktiviteter forbundet med 

psykologbistand og til det allerede gode arbejde, der gøres med inklusion og åben 

rådgivning.  

_____________________________________________________ 

 

Frivilligområdet 2020 

 

Frivillige generelt 

I Odense har ca. 25-30 personer valgt at bidrage med frivillige kræfter. Opgaverne er mange 

og forskelligartede. Det er alt fra den faste ugentlige Café Allu over det mere 

sæsonbetonede GreenKayak til forløb baseret på 1:1 relation.  

Den frivillige indsats har, som alt andet, også været præget af Covid-19. Nogle af de frivillige 

har fortsat kunne deltage i Husets liv og bidrage med deres indsats. For eksempel har de 

frivillige gjort en stor indsats i Café Allu, hvor de på grund af Covid-19har ydet en ekstra 

stor hjælp ved at være ”Corona-butlere” – dvs. sørge for, at gæsterne holdt afstand, spritte 

borde og flader af og servere kaffe og kage, som folk på grund af Covid-19 ikke længere 

måtte tage selv.  

Frivilliggruppen omkring GreenKayak voksede fra 2 til 6 frivillige i 2020. De frivillige stod for 

udlånet af de grønne miljøkajakker hver torsdag eftermiddag og var i gang fra maj til 

september. 

Andre frivillige har haft sværere ved at udføre deres opgaver på grund af pandemien, og har 

derfor stået standby og venter på at komme i gang igen. 

De store sociale arrangementer som f.eks. havnekulturfestivallen, nationaldagen og 

juletræsfesten blev aflyst i 2020, så heller ikke her, har de frivillige kræfter kunne komme i 

spil. 

CTI/PEER projekt 

Samarbejdet med Odense Kommune omkring det 3-årige pilotprojekt Projekt CTI (Critical 

Time Intervention) ophørte ved udgangen af 2020.  

42 antal borgere gennemførte CTI projektperioden og 7 færdiggjorde et vellykket forløb 

med en frivilligstøtte. Der var flere frivilligstøtteforløb der startede op, men i nogle tilfælde 

er frivilligstøtteforløbene blevet afbrudt efter kort tid, fordi borgernes udfordringer var for 

svære at håndtere i frivilligstøtten.  

I maj 2019 blev antallet af ansatte CTI-medarbejderne i Odense Kommune fordoblet, så de i 

projektperioden frem til og med december 2020 var to til at varetage opgaven. Fra marts 

2020 blev CTI-Projektet som alt andet mærket af Covid-19 (f.eks. var Odense kommune 
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nedlukket). De kommunale medarbejdere, der var tilknyttet CTI, fik derfor mulighed for at 

mødes med borgerne i Det Grønlandske Hus. 

Det Grønlandske Hus har i løbet af CTI-projektperioden samarbejdet med det kommunale 

system omkring frivillighed, således at borgere der ønskede det, fik tilbud om at starte op i 

et forløb baseret på frivillighed, hvor de fik kontakt til og støtte af en frivillig. Samarbejdet 

har også bidraget til et generelt kendskab til tilbud og aktiviteter i Det Grønlandske Hus. 

Antallet af frivillige tilknyttet CTI-projektet har været stabilt og præget af engagement, der 

har været 6 faste frivillige tilknyttet samt et par ekstra. Der har løbende været frivilligmøder 

med mulighed for at dele erfaringer og få sparring og der har været relevante kursustilbud, 

der gav grundlag for et fælles sprog og forståelse.   

CTI-projektet er blevet fulgt tæt af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 

Velfærd), som har evaluereret indsatsen i en rapport, der konkluderede, at CTI-indsatsen 

har gjort en forskel for de borgere, der har deltaget.  

Inklusionsprojekt Tumit  

2020 har været udfordrende for deltagerne i for inklusionsprojektet Tumit, da de i perioder 

ikke har kunne mødes fysisk hver tirsdag, som de plejer. Deltagerne i projektet optages 

løbende efter henvisning fra kommunen, og der er ca. 8 på holdet ad gangen. De fleste 

deltagere er udsatte og tilhører i en Covid-19-sammenhæng den sårbare gruppe. Der er 

blandt gruppen observeret angst og isolation og deres trivsel har været under stort pres.  

Projektmedarbejderne i Tumit har været i kontakt med projektets deltagere på telefon, 

mødt dem udenfor og gået ture sammen med dem. På den måde blev faren for Covid-19-

smitte reduceret mindst mulig, men samtidig har der været kontakt til deltagerne.  

Rapporten ”Lovende Praksis” omhandlende projekt Tumit publiceret af Socialstyrelsen 

udkom i foråret 2020 og blev dermed afrunding på en rigtig spændende proces, hvor der 

blev kastet lys på Tumit, og projektet udviklingsmuligheder. 

Inklusionsprojektet Tumit har i løbet af året 2020 haft 14 deltagere.  

Projektet har base i Det Grønlandske Hus i Odense i foreningslokalet på 2. sal. 

___________________________________________________ 

 

Uddannelsesområdet 

Studerende 2020 

Uddannelsesvejledning 

Det Grønlandske Hus i Odense varetager administrationen af de grønlandske 
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uddannelsesstøtteregler i Region Syddanmark på vegne af Departementet for Uddannelse, 

Kultur og Kirke i Grønlands Selvstyre.  

De grønlandske studerende, efterskoleelever og højskoleelever, som er tilknyttet huset, er 

jævnt fordelt i regionen, men de fleste studerende bor i Odense. De grønlandske 

studerende og elever kan få råd og vejledning i uddannelsesmæssige, sociale, praktiske og 

personlige spørgsmål. Uddannelsesvejlederne giver eksempelvis vejledning ved ansøgning om 

optagelse på uddannelsesinstitutionerne eller ved ansøgning om studiestøtte. 

Uddannelsesafdelingen yder også vejledning til herboende grønlændere, der ønsker 

uddannelse i enten Danmark eller Grønland. 

Covid-19-tiltag 

Covid-19 har haft stor indflydelse på de grønlandske studerendes liv i 2020. Langt de fleste 

har haft on-line undervisning og ikke haft den daglige fysiske kontakt med medstuderende og 

lærere. Uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus har fulgt op på de studerendes 

situation i Covid-19-tiden. Derudover har der været kontakt med de studerende, når de 

indhentede dokumentation vedr. studieaktivitet. Selve kontakten med de studerende har 

dog hele tiden været primært via mail og telefon. 

Der har kun været afholdt én fællesspisning ved sommerafslutningen 2020. Der har været 

flere tilløb til fællesspisning, som desværre måtte aflyses pga. Covid-19 – fx  blev et 

koncertarrangement med Nivi Nielsen aflyst i sidste øjeblik i december. 

Studiehjælpen i Det Grønlandske Hus har også været påvirket af pandemien. Under normale 

omstændigheder har Grønlandske studerende mulighed for at få faglig hjælp til studiet af 

kompetente frivillige med undervisningserfaring. Tilbuddet gælder primært om tirsdagen, 

men også efter personlig aftale med de frivillige. Desværre har der ikke været mulighed for 

at gøre brug af dette tilbud det meste af året pga. Covid-19. 

Til trods for at Covid-19 har begrænset de studerendes sociale liv og omdefineret deres 

studieliv, så er opfattelsen at det er gået bedre end frygtet med hensyn til afbrud, ikke 

mindst på grund af skolernes indsats. 

Vejlederrejser og møder 

Hvert år arrangeres der vejlederrejse til uddannelsesbyerne i Grønland. Rejserne, der går 

under navnet ”uddannelseskaravanen”, har til formål at mødes med potentielle grønlandske 

studerende og orientere dem om deres muligheder. I 2020 har der ikke været afholdt en 

fysisk uddannelseskaravane. I stedet har vi afholdt oplæg og individuelle samtaler med 

gymnasieelever fra Aasiaat via Teams (mens de andre grønlandske huse dækkede de andre 

uddannelsesbyer i Grønland). Det var et godt alternativ. 

Vejledermøderne med de andre Grønlandske Huse i Danmark og Uddannelsesstyrelsen er 

også blevet afholdt via Teams. 
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Møder og messer for studerende 

Inden covid-19 lukkede det hele ned, nåede vi at arrangere et møde for de studerende og 

RAL og Sermersooq kommune. Formålet var at tiltrække studerende til enten 

sommerferiejobs eller praktikplads i de to virksomheder. 

 

Det årlige intromøde for de nye studerende blev aflyst pga. Covid-19. I stedet har vi haft 

kontakt til de nye studerende med information om studiestart.  

Den grønlandske jobmesse blev i 2020 aflyst pga. Covid-19. DGH-Odense er fortsat i 

styregruppen der planlægger næste jobmesse. 

Fakta fra uddannelsesområdet 

Tal for studerende 2020 

95 Aktive 

72 Ansøgninger 

26 Afbrud 

2 trinslut 

30 færdiguddannede 

 

Efterskoleområdet 

Efterskoleelever 2020 

Det Grønlandske Hus i Odense varetager opgaven som kontaktsted i forhold til de 

grønlandske elever, der er på efterskole i Region Syddanmark. 

Efterskoleopholdet i Danmark har stor værdi. Tilbagemeldinger fra uddannelsesinstitutioner 

i Grønland fortæller, at de elever, der har været på efterskoleophold i Danmark, er godt 

rustet til en efterfølgende uddannelse, og at efterskoleopholdet i Danmark bidrager til at 

mindske gruppen af unge, der ikke er i gang med en uddannelse efter folkeskolen i Grønland. 

Statistikken viser, at på trods af frafald gennemfører de fleste grønlandske unge deres 

efterskoleophold i Danmark (også flere end på de grønlandske efterskoler). Ud over det 

faglige udbytte udvikler de unge også deres sociale og studiemæssige kompetencer. 

Efterskoleeleverne i skoleåret 2019/20 var fordelt på 28 forskellige efterskoler i Region 

Syddanmark, der som nævnt er Det Grønlandske Hus Odenses dækningsområde, hvilket er 

mange. Dette gør, at der ofte er færre grønlandske elever på de enkelte efterskoler i 

forhold til efterskolerne i de andre regioner. Dette har en negativ effekt for antallet af 

afbrud i vores region. Dog er afbrudsprocenten lavere end den er for de efterskoler, der 

ligger i Grønland. 
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Covid-19-opgaver 

I forbindelse med pandemien har der været en del ekstraopgaver i forhold til 

efterskoleeleverne i forhold til information, rejser og kontakt til forældre, kontaktfamilie og 

efterskoler. I foråret valgte mange elever at tage til Grønland og tilbage til Danmark, da 

efterskolerne åbnede op igen. Rejsen blev betalt af Naalakkersuisut/Grønlands Selvstyre. 

Dette betød, at der skulle arrangeres rejser til og fra Grønland samt en ny modtagelse af 

eleverne ved genåbning af efterskolerne. En måned efter skulle uddannelsesvejlederne så 

igen til at arrangere den normale hjemrejse for eleverne. Dette arbejde har påkrævet meget 

af husets to uddannelsesvejledere. 

Ved den anden nedlukning af efterskoler i efteråret er der kun givet bevilling til hjemrejser 

ved afbrud, men en del elever er blevet hjemme efter juleferien. Nogle af dem har afbrudt 

opholdet, mens andre følger undervisningen hjemme.  

De elever som fortsat er i Danmark, er enten hjemme hos kontaktfamilien, på Galtrup 

efterskole, hvor der er samlet et antal grønlandske elever fra hele landet, eller på deres egen 

efterskole. Efterskolerne har pligt til at holde åben for grønlandske elever, der ikke kan være 

hos kontaktfamilien.  

Det Grønlandske Hus Odense har i samarbejde med Departementet for Uddannelse været 

tovholder på en beredskabsplan i forhold til efterskoleelever, der af den ene eller den anden 

grund mangler et sted at være. Denne beredskabsplan er lavet til gavn for alle de 

grønlandske huse i Danmark. 

Der har løbende været afholdt møder med uddannelsesstyrelsen i forhold til 

problemstillingerne vedr. efterskoleeleverne, rejser osv. under nedlukningen. 

Kontaktfamilier 

Det er et krav, at alle grønlandske efterskoleelever har en kontaktfamilie i Danmark. 

Uddannelsesvejledere i Det Grønlandske Hus samler årligt de frivillige kontaktfamilier til et 

informationsmøde. Men i år har vi måtte nøjes med at sende kontaktfamilierne 

informationsmateriale om hvad det indebærer at være kontaktfamilie. 

Arbejdet med kontaktfamilierne har også været udfordret i 2020 på grund af Covid-19. 

Nogle kontaktfamilier har meldt fra, da de tilhører risikogruppen, og andre har været 

udfordret af, at kontakteleven har været hjemsendt og boet fast hos dem over længere 

perioder, hvilket ligger udover det, man under normale omstændigheder kan forvente af en 

kontaktfamilie. 

Det Grønlandske Hus i Aalborg har skaffet og administreret midler som kontaktfamilierne 

kan søge og på den måde har kontaktfamilierne fået et mindre tilskud til forsørgelsen af 

eleverne under elevens ophold hos dem. Dette bliver også muligt i forhold til anden 

nedlukning.  
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Andre tiltag aflyst pga. Covid-19 

- Foreningen Grønlandske Børns weekendprojekt Allu, hvor efterskoleeleverne kunne 

holde weekend med hinanden. 

 

- Uddannelsesstyrelsens planlagte sproglejr for efterskoleelever. 

 

Grønlandske efterskoleelever 2020 

Årgang 2019/20 

- Startet: 77 

- Afbrudt: 52 (afbrudstal højt pga. Covid-19) 

 

Årgang 2020/21 ved årets udgang: 

- Startet: 51 (der er pga. Covid-19nedgang i antal startede på efterskoleophold) 

- Afbrudt: 26 (pr. februar2021) En del har valgt at afbryde pga. Covid-19 ifm. juleferien. 

 

Højskoler 

Det Grønlandske Hus varetager kontakten til de grønlandske højskoleelever i Region 

Syddanmark. Husets uddannelsesvejledere har besøgt de nye elever i efteråret og 

informeret om deres arbejde, så eleverne ved, at de kan kontakte vejlederne, hvis de skulle 

få brug for hjælp. Desuden har uddannelsesvejlederne givet erhvervsvejledning til 

højskoleeleverne i januar måned. 

Antal grønlandske højskoleelever 2020 

Forår: 6 

Efterår: 2 
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Grønlandske studerende fejere nationaldag med Corona afstand 

 

Projekt Pakkut 

Fokus på sprog og studiekultur 
Projektet Pakkut har fokus på en særlig indsats for studerende i akademisk dansk og dansk 

studiemiljø (etableret i 2019). Projektet har også været udfordret af Covid-19: de planlagte 

fysiske aktiviteter har været aflyst og/eller (med tiden) erstattet af virtuelle arrangementer. 

Der er i den sammenhæng udfordringer med tilslutning, som skal arbejdes på i den 

kommende tid. Ydermere fik projektlederen for Pakkut Covid-19 i december og er ramt af 

senfølger og fortsat sygemeldt.  

_______________________________________________________ 

 

Kultur - og informationsområdet  

 

Grønlandsk kultur i en Coronatid  

Det Grønlandske Hus i Odense er centrum for grønlandsk kultur i Region Syddanmark og 

spiller en vigtig rolle i synliggørelse af det moderne Grønland. Huset har en lang række 

forskellige aktiviteter og kulturtilbud, der sætter fokus på Grønland og formidler kendskabet 

til landet på flere måder. Derudover står huset for en række tilbud, der er med til at skabe 

fællesskab og opbygge sociale relationer for grønlandske borgere - f.eks. 

nationaldagsfejringen.   

I 2020 har kulturlivet været kraftigt udfordret af Covid-19-nedlukningen og 

forsamlingsforbuddet. Det gjorde bl.a., at nationaldagen ikke kunne fejres med den 

sædvanlige, store årlige fest med kaffemik og dans. I stedet blev den i samarbejde med de 
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øvrige Grønlandske Huse i Danmark fejret med videohilsner fra grønlandske foreninger, 

husenes formænd, politikere, kunstnere o.a.  

Foreningsliv 

Det Grønlandske Hus er bindeled mellem de grønlandske foreninger i Region Syddanmark. 

Huset holder årlige netværksmøder for foreningerne, hvor der udveksles erfaringer og 

ideer. Foreningerne har mulighed for at bruge foreningslokalerne til møder, fællesspisninger 

og aktiviteter som kor, håndarbejde o.a. Lokalerne bliver også brugt af Avalaks 

hovedbestyrelse, fællesforeningen INUIT, Den Grønlandske Menighed i Danmark o.a.  

I 2020 har foreningslivet været under et stort pres, da de det meste af året ikke har kunne 

samles og afholde arrangementer, hvilket har ført til tab i medlemstal og mismod. Mange 

foreningsmedlemmer tilhører den ældre generation, så muligheden for at erstatte det fysiske 

fællesskab med det digitale har ikke været til stede. Undtagelsen herfra er de studerendes 

lokalforening Avalak, men også her har foreningen mærket presset fra Covid-19.  

Når det igen bliver muligt at samles fysisk, skal der ydes støttende indsats omkring 

foreningslivet fra Det Grønlandske Hus side, så foreningerne tilføres ny energi og ikke ender 

med at gå i sig selv. 

 

Kultur under Covid-19 

Det Grønlandske Hus’ kulturtilbud har været negativt påvirket af Covid-19, da det har været 

nødvendigt at aflyse eller udskyde flere planlagte arrangementer. Inden nedlukningen i marts 

2020 nåede vi dog at afholde et antal grønlandske arrangementer.  

 

Corona har også været en spændende udfordring forstået på den måde, at den har lært os 

at tænke ud af boksen og se, hvad der kunne gøres kulturelt inden for de givne muligheder. 

Sommerperioden bød f.eks. på udendørsworkshoppen ”Dekorer kajakken”, hvor man med 

god afstand til hinanden kunne dekorere en havkajak med Découpage. Kunstneren Naja 

Abelsen gik glip at den sædvanlige store fernisering, da hun åbnede udstillingen ”Light of 

Ancestry” i december, men i stedet blev gæsterne inddelt i små hold på 10 personer, der fik 

en personlig og eksklusiv præsentation af udstillingen sammen med kunstneren. 

 

Ikke mindst er vi begyndt at udnytte de digitale mulighed bedre og fået øjnene op for, hvor 

meget, der er muligt ad den vej. Det har været en spændende læringsproces, der stadig er i 

gang. Naja Abelsens udstilling, der desværre blev lukket kun 3. ugen efter den åbnede, blev 

f.eks. filmet og lagt ud på de sociale medier og på hjemmesiden, hvor man kunne besøge den 

virtuelt. ”NUKIGA 2020: Et hackathon om online partnerskaber” blev afholdt med både 

fysiske og on-line gæster, Rasmus Lyberths populære julekoncert blev live-streamet, så folk 

kunne sidde hjemme i stuen og nyde koncerten, og det årlige julemarked blev konverteret til 

videojulehilsner på de sociale medier i samarbejde med Nordatlantisk Hus. 
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På den måde har Covid-19 åbnet op for nye digitale ideer og muligheder for kommunikation, 

som også efter pandemien vil kunne bruges i det fortløbende arbejde med at udbygge Det 

Grønlandske Hus netværk til det grønlandske kulturliv og tilbyde dem fællesskaber, 

samarbejde og synlighed derigennem. 

 

Kultur i Café Allu 

Det Grønlandske Hus torsdagscafé Café Allu har desværre været lukket eller har kun været 

åben i begrænset omfang i 2020. Derfor har det ikke været muligt at afholde de sædvanlige 

mindre foredrag og events for cafeens brugere.  

 

Vi nåede dog at holde fastelavn og slå katten af tønden inden første nedlukning og i 

sensommerens/efterårets pause mellem nedlukningerne, fik vi mulighed for at åbne 

fotografen Chris Christophersens fotoudstilling ”Det moderne i det fjerne” på 2. sal i Café 

Allu regi. En udstilling med fokus på iværksætteri i Grønland.  

 

Café Allus årlige juletræsfest, hvor cafégæsterne danser om juletræ og får gaver, blev også 

aflyst. I stedet lavede vi julequiz, hvor der blev udloddet gaver. Der blev også søgt og 

imødekommet gaver fra LEGO, som blev givet til børn af husets brugere.  

 

Den grønlandske proviantklub 

Til trods for Corona har Det Grønlandske Hus så vidt muligt forsøgt at holde åbent i husets 

non-profit proviantklub, hvor der sælges grønlandske fødevarer, som f.eks. sælkød og 

tørfisk. Det har især været vigtigt at have åbent torsdag eftermiddag, samtidig med Café Allu 

var åben.  

Det Grønlandske Hus sender kvartalsmæssige rapporter om salget i proviantklubben til 

Fødevarestyrelsen og udfører i det hele taget et stort administrativt arbejde i forbindelse 

med salget af fødevarer. Adgangen til grønlandsk mad har stor betydning for mange 

grønlænderes trivsel, så i de perioder, hvor det ikke har været muligt at holde åbent i 

proviantklubben, har det medført et stort afsavn. 

 

Samarbejdet med Nordatlantisk Hus 

 

Fællesskab i sammenhæng 

Siden Det Grønlandske Hus i Odense i 2013 flyttede ind i Nordatlantisk Hus på Odense 

Havn har der været et tæt samarbejde mellem Nordatlantisk Hus og Det Grønlandske Hus 

på kulturområdet. Det tværgående samarbejde er en rodfæstet og systematiseret del af både 

Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus. Oplevelsen er, at samarbejdet og fællesskabet 

skaber synergi og er til gensidig inspiration og styrke. Grønlandske kulturtilbud koncerter, 



31 
 

 

 

 

 
 

udstillinger, debatter osv. indgår som en naturlig del af tilbuddene i Nordatlantisk Hus. 

Husene samarbejder i fællesskab med festivaler som Odense Havnekulturfestivallen og OFF 

(Odense Internationale Filmfestival) m.fl. 

 

Kommunikationen i de to huse koordineres, så relevante grønlandske kulturtilbud 

synliggøres på begge Huses digitale platforme, hjemmesider, nyhedsbreve osv. Ikke mindst i 

2020 under Covid-19, hvor en stor del af kulturlivet har foregået digitalt, har Det 

Grønlandske Hus og Nordatlantisk hus haft stor gavn af hinandens netværk, og på den måde 

nået længere ud end det ellers ville være muligt. 

 

De to grønlandske foreninger Umiaq og Avalak sidder med i brugerrådet i Nordatlantisk 

Hus sammen med repræsentanter fra den islandske og færøske forening, og når der ikke er 

Covid-19 arbejder foreningerne sammen på tværs f.eks. til julemarkedet og 

havnekulturfestivallen, korworkshops osv.  

 

I 2020 nåede Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk hus at præsentere en ny interaktiv, 

touchskærm med læring fra de tre nordatlantiske lande som led i indsatsen med at udvikle 

formidlingsområdet, som har været et ønske fra begge huse længe. Desværre har Covid-19 

forsinket denne udvikling midlertidigt. 

 
Den grønlandske performer Aviaja Lumholt optræder til åbningen af Qanga af Nuka Konrad Godtfredsen 
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Grønlandske kulturarrangementer i 2020 

 

Udstillinger 

 

- NANOQ, ANORAK, INUIT, KAJAK: Det Grønlandske Hus i Odenses egen samling 

af grønlandske genstande 

- Qanga af Nuka Konrad Godtfredsen: uddrag fra graphic novel-serie i fire bind 

- Light of Ancestry af Naja Abelsen: omlagt til virtuel online udstilling og forlænget til 

01.04.2021   

- Det moderne i det fjerne af Chris Christophersen: fotoudstilling på 2. sal 

 

Koncerter 

- Den grønlandske duo Arlaat 

- Rasmus Lyberths julekoncert (omlagt til live streaming) 

 

Events og festivaler 

- Præsentation af ny interaktiv skærm med information om Grønland, Færøerne, Island 

- Det store bogshow, arrangeret af Odense Bibliotekerne, med underholdning af 

Karina Møller (aflyst) 

- GreenKayak: i samarbejde med miljøorganisationen Greenkayak, udendørs fra maj – 

september 

- Odense havnekulturfestival (aflyst)  

- Dekorer kajakken, Betina Følleslev, del af Odense Kommunes tiltag ”Børnenes Ø” 

- NUKIGA 2020: Et hackathon om online partnerskaber 

- Debat: Mød social- og indenrigsminister Astrid Krag til en samtale om visionerne for 

velfærdsområdet og om at hjælpe samfundets udsatte (aflyst) 

 

Workshops 

- Tegneserie-workshop for børn, Nuka Konrad Godtfredsen med udgangspunkt i 

udstillingen Qanga, 

 

Film 

- Kampen om Grønland, Kenneth Sorento (visningen er udsat til 2021) 

- "Hedtoft" og "Home", Inuk Jørgensen (del af Odenses Internationale Filmfestival)  

- Nordatlantisk Radioværksted, Kasper Friis, podcast værksted for unge med 

grønlandske, islandske og færøske fortællinger 

 

Foredrag og debat 

- Rejseinformations foredrag, Arctic Friend 

https://www.facebook.com/arcticfriends/?eid=ARDSbi3qNUNzGkF2XOTBaQzdlGejj1qggok06fdlD86FNLWfVgShHz8jn5SI9HydLUMU23bPOq2jZ1yQ
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- Debat om Rigsfællesskabet, deltager Karsten Hønge (SF) Michael Aastrup Jensen 

(Venstre) og Aaja Chemnitz Larsen (IA), facilitator Nauja Lynge 

- Hvad er TB? af OUH (oplæg for interesserede i Café Allu på grund af konstaterede 

tilfælde af TB blandt grønlandske borgere)   

- Forfatterforedrag i samarbejde med Odense Bibliotekerne, Iben Mondrup  

 

Højtider og traditioner 

- Helligtrekonger gudstjeneste i Thomas Kingo Kirke 

- Fastelavnsfest i Cafe Allu 

- Grønlands nationaldag (omlagt til videohilsner fra grønlandske foreninger, formand 

Benny Nybo, musikhilsen fra Christian Søgaards trio)  

- Nordatlantisk julemarked (omlagt til advents videohilsner)   

- Juletræsfest (omlagt til julequiz med mulighed for at vinde gaver) 

- Grønlandsk julegudstjeneste, Foreningen Umiaq (afholdt med begrænset 

deltagerantal og uden kaffemik) 

 

Tak for gaverne 

Det Grønlandske Hus modtager ofte gaver som f.eks. bøger, effekter, smykker og dragter.  

Vi siger tak til alle, der har bidraget til husets samling og indretning med en gave. Vi er 

taknemlige over, I har tænkt på os, og vi forsøger at bruge og udstille jeres bidrag på en 

måde, hvor de kommer til deres ret. 

I 2020 udstillede Det Grønlandske Hus et udvalg af sine grønlandske dragter og genstande i 

udstillingen "Nanoq, Anorak, Inuit, Kajak", hvor man bl.a. kunne se de smukke 

sælskindstasker, som huset har modtaget i gave igennem årene. 

Tak til sponsorer  

Vi takker Fynbo Fonden, der i 2020 skænkede 20.000 kr. til Det Grønlandske Hus’ trivsels- 

og arbejdsglædeaktiviteter.  

Vi takker LEGO for at sponsorere julegaver til børn af brugere af Det Grønlandske Hus. 

Nauja Bianco 

Direktør 
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Åbning af ny interaktiv informationsskærm 

 


