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Det Grønlandske Hus i Odense
Formål
Det Grønlandske Hus i Odense dækker Region Syddanmark. Huset løser serviceopgaver og
yder rådgivning og vejledning til grønlandske borgere i Region Syddanmark inden for
uddannelse og socialområdet samt løser informations – og kulturopgaver. Huset
samarbejder med danske og grønlandske myndigheder, organisationer, og institutioner.
Det Grønlandske Hus i Odense har hovedkontor i Odense samt mindre regionale kontorer
og rådgivninger i Svendborg, Vejle, Esbjerg og Kolding.
Ejerforhold
Det Grønlandske Hus i Odense er en selvejende institution, der bor til leje i Nordatlantisk
Hus. Institutionens egenkapital er bundet i huset.
Finansiering
Der ydes tilskud til den daglige drift fra Grønlands Selvstyre og Odense Kommune.
Projekter på det sociale område finansieres fortrinsvis af midler fra Socialministeriet.
I 2017 har huset fået afslag på PUF midler hvilket bl.a. betyder en personalemæssig
omstrukturering i forhold til den sociale torsdags café.
Vi har modtaget § 18 midler fra Vejle, Esbjerg og Svendborg
1 2017 har Odense, Vejle og Esbjerg Kommune søgt midler til udvikling af det sociale
arbejde i Socialministeriet. Her har vi indgået en samarbejdsaftale med de tre kommuner,
hvilket vi forventer giver yderliggere ressourcer til koordinering af frivillighed.
______________________________________________________
Formand Benny Nybo
Beretning
Jeg tror, vi er mange med interesse for Det Grønlandske Hus i Odense, der efterhånden har
fundet os godt tilrette i Nordatlantisk Hus. Det gælder personalet og bestyrelsen, men det
gælder i lige så høj grad dem, der bruger huset.
De forholdsvis nye rammer har givet mere plads til det, der er så vigtigt - nemlig
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fællesskaber. Det hænder at foreningslokalet er fyldt til bristepunktet. Torsdagscafeen er
velbesøgt og giver mulighed for en kop kaffe og en gratis bolle, og for ganske få kroner kan
man tilkøbe lagkage eller chokoladekage. Det er der heldigvis mange, der benytter sig af, og
jeg selv holder meget af at komme forbi og få en god snak om stort og småt.
Fællesskabet træder tydeligt frem på nationaldagen den 21. juni, hvor hele den underste
etage og udendørsarealerne summer af glade mennesker med tilknytning til Grønland. Hvis
vi et kort øjeblik tænker tilbage på kælderen på Hunderupvej, så kan jeg konstatere, at de
nye rammer også har betydet flere mennesker, der fejrer Nationaldagen. Det er jo dejligt.
Men der er også fællesskaber i resten af Region Syddanmark, som Det Grønlandske Hus
dækker. Ganske vist i mindre rammer, men dog nok til at dække behovene, her mødes
grønlandske borgere i Esbjerg, Vejle, Kolding samt Svendborg og mærker glæden ved at
være sammen med andre.
Jeg vil tillade mig at tage en oplevelse med fra marts 2017. Her var der afskedsreception for
Birgit, som i 23 år har hjulpet mange med at finde vej i den danske sociale jungle, og derved
gjort det nemmere at få løst problemerne. Fællesskabet trådte tydeligt frem, da et stort
antal kom og tog afsked med Birgit, som fra alle sider modtog en utrolig varme, som det kun
er få beskåret at opleve.
Fællesskabet er også nøgleordet, når formænd, næstformænd og direktører i de fire
grønlandske huse i Danmark mødes og diskuterer fælles problemstillinger, som eksempel er
der meget stor enighed om vigtigheden i at lære dansk, hvis man ønsker at tage en
uddannelse i Danmark. Det er et emne, vi understreger hver gang grønlandske politikere
kommer forbi vores huse. Sammen er vi stærkere har vi fundet ud af, og det ses tydeligt af
vores ny flotte fælleslogo.
Der skal lyde en stor tak til tilskudsgiverne Grønlands Selvstyre og Odense Kommune, men
også tak til de forskellige fondsbidragsydere, som løfter overliggeren en del højere op og gør
det sjovere i hverdagen.
Jeg vil slutte af med at takke personalet for jeres store indsats. Der er vist ikke megen tvivl
om, at det kører sundt og godt i Det Grønlandske Hus, og her er der grund til at takke den
daglige ledelse. En stor tak skal også lyde til bestyrelsen, som altid er dybt engageret. Tak for
det. En særlig tak til vores bestyrelsesmedlemmer fra Grønland, som gør en stor forskel. Jeg
er glad for at Grønlands Selvstyre og de selv prioriterer møderne i Danmark.
______________________________________________________
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Bestyrelsen i Det Grønlandske Hus i Odense
Udpeget af Odense byråd
Redaktør Benny Nybo
Formand
Medlem af Odense Byråd
Rådmand Steen Møller
Næstformand
Udpeget af bestyrelsen
CEO Pure Arctic Jørgen Peter Poulsen
Næstformand
Grønlands Selvstyre
Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Kaj L. Heilmann
Bestyrelsesmedlem
Grønlands Selvstyre
Departementet for Sociale anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Upaluk Poppel
Bestyrelsesmedlem
Den Grønlandske Forening i Odense Umiaq
Helga Maqé Nielsen / Arnannguaq Hansen 2016 / 2017
Bestyrelsesmedlem
De grønlandske studerendes lokalforening Avalak
Mina Heilmann
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af personalet
Mette Lund / Marianne B. Jensen 2016 / 2017
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af de øvrige foreninger i Regionen
Susanne Nissen, Ulo / Ava Hørlyk, Qajaasat 2016 / 2017
Bestyrelsesmedlem
Ledelse
Kirsten Mærsk
Revisor
Lars Fredslund Hansen
Beirholm
______________________________________________________
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Direktør Kirsten Mærsk
Beretning 2016 - august 2017
Det Grønlandske Hus i Odense har været gennem en spændende og travl periode med
mange nye opgave og et stigende antal henvendelser både fra brugere og
samarbejdspartnere. Dette kan være en effekt af, at huset har fået større synlighed, på grund
af flytningen til Nordatlantisk Hus, vores samarbejde på landsplan med de andre huse, og på
grund af vores indsats omkring synlighed i Regionen, hvor vi især har et tæt samarbejde med
de kommuner, hvor vi har projekter.
Personale
Huset har i mange år haft en stabil medarbejderstab, der har været med til at styrke
kontinuiteten i samarbejdsrelationer og projekterne, men i denne periode er der sket en del
forandringer.
I foråret 2017 sagde vi farvel til en af de medarbejdere, der havde været ansat længst tid, da
socialkonsulent Birgit Jørgensen, der havde været ansat siden 1997, gik på pension. En dygtig
medarbejder som på rigtig mange områder har sat sit aftryk på det sociale område i hele
regionen. Afskedsreceptionen talte sit eget sprog mere end 100 bruger, nyt og gammelt
personale samt samarbejdspartnere mødte op for at sige farvel.
Ivalu Egede Martinsen er nu ansat som socialkonsulent, og er allerede i fulde omdrejninger.
Ivalu er uddannet som socialrådgiver i Odense og har gennem sit tidligere arbejde stort
kendskab til bl.a. Odense Kommune. Ivalu er fra Sydgrønland og er fuldt dobbeltsproget.
Derfor har vi ikke længere brug for en fast tolk i socialafdelingen, hvilket har ført til en
omstrukturering af arbejdsopgaverne. Regine Petersen er derfor ikke længere tilknyttet fast
som tolk i Det Grønlandske Hus, til gengæld har hun overtaget ansvaret for vores
samlingssted i Svendborg hver mandag, hvor vi i forbindelse med sommerferien tog afsked
med Irene Holm, der nu går på pension.
I 2016 tog vi afsked med Marian Rosenstand - som dels har arbejdet i huset i samarbejde
med Foreningen Grønlandske Børn og har været frivilligkoordinator. Hendes efterfølger er
Anne Mette Hartvig Hansen, der er ansat som ny frivilligkoordinator og ansvarlig for
inklusionsprojektet Tumit, hvor også Alex Nordal Andersen er ansat som kulturtolk nogle
timer om ugen.
I 2017 mistede vi desværre puf-midlerne, som vi har modtaget i fire år, derfor er vi
desværre nødt til at tage afsked med Petrine Langager, der var i Café Allu hver torsdag.
Ansvaret for caféen er lagt over til frivilligkoordinatoren.
På projekterne i Jylland er der også sket ændringer. Vores socialfaglige medarbejder Rikke
Lundblad rejser tilbage til Nuuk. Hun bliver afløst af Lilian Steenholdt den 01.10.17, der er
uddannet socialrådgiver og har mange års erfaring fra Grønland.
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Tilskud og samarbejder
Vi er meget taknemmelige for hver eneste tilskud vi modtager – tilskud som gør det muligt
for os at komme langt omkring i vores region og møde rigtig mange af de grønlændere, som
bor her.
Det vi dog er lige så taknemmelige for er, at mange kommuner og andre
samarbejdspartnere har fået øje på, at vi i frugtbare fællesskaber kan løse mange af de
problemer grønlænderne kommer med.
I februar 2017 deltog jeg sammen med to deltagere fra Odense kommune Susanne
Kvolsgård og Ulla Bendtsen i en konference i Nuuk. Temaet for konferencen var ”Udsatte
Grønlændere i Danmark”. Konferencens formål var at sætte fokus på samarbejdet mellem
kommunerne i Danmark og Grønland. Oplevelsen af konferencen var, at der var en vilje til
fortsat samarbejde på tværs af kommunerne i rigsfællesskabet og ikke mindst de to lande
imellem.
Samarbejdet mellem De Grønlandske Huse udvikler sig hele tiden. Det ses bl.a. på, at
husene har fået nyet fælles logo. Det nye logo har været et godt tiltag og det er besluttet, at
husenes hjemmesider skal have samme udseende i løbet af 2017 – 18.
De Grønlandske Huse har de sidste to år deltaget i Folkemødet på Bornholm. I 2016 var
der fokus på det sociale område, og i 2017 var der fokus på uddannelse. Det har givet
husene fælles synlighed og styrket samarbejdet. I 2018 skal fokus være på det kulturelle.
Der er i forbindelse med Folkemødet lavet fælles PR materiale.
På det digitale område samarbejder husene om hjemmesiden Kend Danmark, der er
målrettet grønlandske borgere både i Danmark og Grønland, ikke mindst borgere der
overvejer at flytte til Danmark. Vi søger i øjeblikket penge til oversættelse af hjemmesiden i
Socialministeriet.
Det Grønlandske Hus i Odense var i år vært for sommermødet med alle medarbejdere i De
Grønlandske Huse. Mødet havde fokus på vidensdeling og faglighed. Husene mødes hvert
andet år.
Ud over de andre Grønlandske huse har vi en række andre samarbejdspartnere bl.a.
kommunerne, væresteder, frivilligcentre og andre sociale institutioner, OUH,
kulturinstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og foreninger.
Jeg vil gerne takke dem alle for det gode samarbejde, og de resultater vi opnår sammen.
Tak til vores bestyrelse for samarbejdet ikke mindst i forbindelse med at få en Mission og
Vision for huset, som nu kan bruges som rettesnor i vores videre arbejde. Tak til Susanne
Nissen, som repræsenterer foreningerne i Jylland, og nu fratræder bestyrelsen efter mange
år. Hvem der bliver hendes efterfølger finder vi ud af i september, hvor foreningerne vælger
en ny bestyrelsesrepræsentant.
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Sidst med ikke mindst vil jeg takke personalet for deres engagement og indsats i dagligdagen,
der er af så afgørende betydning for at huset fungerer, og vi kan yde den indsats vi skal
overfor husets brugere og gæster, som vi er her for.

MISSION FOR DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE
Det Grønlandske Hus i Odense er et synligt samlingspunkt for grønlandske borgere og
Grønlands interesserede 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.
____________________________________________________________________
Personale i Det Grønlandske Hus i Odense 2016 / 17
Direktør
Kultur og informationsmedarbejder / stedfortrædende leder
Socialkonsulenter
Uddannelsesvejledere
Servicemedarbejder
Bogholder
Frivilligkoordinator
Ansvarlig for Café Allu
Projektansatte i projekter og på regionale væresteder
Samlet set er der ansat ca. 12 årsværk i Det Grønlandske Hus.
_____________________________________________________

Socialområdet
Det Grønlandske Hus danner bro mellem Grønland og Danmark og løser opgaver for
grønlandske borgere i Danmark. Huset bistår f.eks. ved kontakt til offentlige myndigheder,
bank, læge osv., rådgiver omkring personlige problemer, og vejleder nytilflyttere fra
Grønland omkring det danske system.
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Afdelingens ansatte har kontakt til samarbejdspartnere i kommuner og institutioner og yder
råd og vejledning både pr. telefon og ved personlig henvendelse. Rådgivningen sker med stor
respekt for det enkelte menneske og ønske om anonymitet respekteres.
De sociale caféer både i Odense og i Regionen hjælper grønlandske borgere med at komme
i kontakt med andre grønlændere og danne netværk. Der er rådgivninger i Kolding, Vejle,
Esbjerg og Svendborg.
Inklusion – inklusion – inklusion
I den sociale afdeling var 2016 det år, hvor inklusion kom til at fylde rigtig meget, og det
fortsatte i 2017.
Inden for vores region har vi haft 3 forskellige projekter i gang, med forskellige
arbejdsmetoder og med forskellige udfald.
Vi modtog satspuljemidler allerede i efteråret 2015, men kom først rigtig i gang med
projekterne i løbet af foråret 2016.
Indsatsen har været et intensivt forløb i Odense, med løbende optag og max 8 deltagere ad
gangen. Her har hjælpen bestået i undervisning i kulturforståelse og egentlig håndholdt
indsats, især for de nye grønlændere i Odense. Projektet, der hedder Tumit. kører i tæt
samarbejde med Odense Kommune.
I Esbjerg har vi – også i tæt samarbejde med kommunen der – haft en opsøgende funktion,
så vi har kunnet få fat i næsten samtlige nye grønlændere i Esbjerg. Disse har fået tilbud om
hjælp til at komme i gang med at søge forsørgelse, bolig m.v. ligesom de har modtaget
undervisning i kulturforståelse m.v. på Esbjerg kommunes projekt Oqqumut.
Endelig har vi i Svendborg lavet en håndholdt indsats overfor de nye grønlandske borgere,
hvor en dobbeltsproget medarbejder, og en medarbejder fra Det Grønlandske Hus, en dag
pr. uge har opsøgt de nye borgere, eller har haft samtaler med dem i vores sociale cafe i
Svendborg.
Projekterne har været vidt forskellige, både hvad angår tidsforbrug og antal deltagere.
I alt har vi haft 70 personer igennem projekterne i 2016. Alle borgere som har haft behov
for at vide mere om det danske samfund, og som har haft brug for et kærligt spark videre i
systemet.
Samtidig med, at vi har arbejdet med disse borgere, som max har været i Danmark i 3 år,
har vi opdyrket et forstærket netværk til de kommuner og andre samarbejdspartnere, hvor
vi har været aktive.
Den øgede aktivitet har gjort det nødvendigt at ansætte et antal personer:

9

Den åbne rådgivning - Database – statistik
En del af de midler vi har fået, har vi brugt til en landsdækkende database, som kan gøre det
lidt mere klart for os, og for de myndigheder og samarbejdspartnere som vi søger penge
hos, hvad omfanget af vores indsats overfor grønlænderne i vores område er.
Vi har brugt databasen ca. det halve af 2016. På grund af datalovgivningen kan vi ikke længere
opgøre deltagere i vores åbne rådgivning på antal personer, men til gengæld har vi nu
mulighed for at trække langt flere oplysninger ud af materialet.
Vi registrerer ca. 1000 henvendelser på årsbasis fra ca. 300-350 personer.
Langt de fleste er kommet til Danmark i 2015 og 2016. De kommer til Danmark af mange
grunde, men oftest pga. familierelationer, uddannelse, økonomi eller helbred. En del angiver
også, at boligforhold og børns uddannelse har spillet en rolle. Der er et stort spænd
aldersmæssigt, idet de fordeler sig næsten jævnt i aldersgruppen fra 20 – 60 år. Også i 2016
var henvendelserne til vores åbne rådgivning fordelt mellem dobbelt så mange kvinder som
mænd.
Café Allu
Det Grønlandske Hus torsdagscafé, Café Allu, har åbent hver torsdag fra 13 – 18. Caféen
har betydning som holdepunkt og mødested for mange grønlandske borgere. Besøgstallet er
gennemsnitligt 80 gæster pr. gang. Fra september 2017 bliver Café Allu lagt ind under husets
frivilligkoordinators ansvarsområder, der fremover vil varetage caféen sammen med de
frivillige.

________________________________________________________________
Frivilligområdet
Frivillige i Det Grønlandske Hus
Der er ca. 18 frivillige på det sociale område, hvoraf nogle har flere forskellige opgaver.
Brugen af frivillige er bredt ud til hele regionen og frivilligkoordinatoren i Det Grønlandske
Hus superviserer og samarbejder med de projektansatte på de lokale kontorer i Vejle,
Esbjerg, Kolding og Svendborg omkring frivillighed og de frivillige. Der lægges vægt på, at de
frivillige føler sig som en del af Det Grønlandske Hus og får mulighed for at udvikle deres
kompetencer som frivillige.
Der arbejdes på flere aktiviteter, som kan sikre fællesskaber for grønlandske borgere og
især nye tilflyttere, som der er mange af i Region Syddanmark.
Det Grønlandske Hus oplever interesse for at arbejde frivilligt, dog er det svært at
rekruttere dobbeltsprogede frivillige.
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Frivilligopgaver
Igangværende opgaver
Café Allu: 3 frivillige er fast tilknyttet cafeen, og der er p.t. 2 frivillige der hjælper ad hoc
v/sygdom og større arrangementer i forbindelse med cafeåbning.
Studiestøtte: 2 frivillige støtter studerende dels i længere forløb og dels ad hoc f.eks. op til
eksamen eller i forbindelse med en aflevering.
Ad hoc indsats: 2 frivillige er klar, når opgaver som disse opstår: social støtte, ledsagelse
v/sundhedsvæsen.
Voksenveninde: 4 frivillige har denne sociale kontakt
Praktiske ad hoc opgaver: Et varierende antal frivillige deltager desuden i forbindelse med
større arrangementer:Havnekulturfestival, julemarked m.m.
Opgaver under planlægning
Barn/voksen-ven: Der arbejdes på et match for én frivillig
Besøgsven for borgere der er social udsat
Der arbejdes på et match for én frivillig
Medio maj 2017 tilknyttes 2 frivillige den åbne rådgivning én gang ugentligt for at vejlede i
brugen af f.eks. e-boks, mail og Jobnet.
Der planlægges en tur til vandet en lørdag; de frivillige byder ind på at planlægge og afvikle
turen Sammen med husets frivilligkoordinator.
Opgaver der afventes
2 frivillige har meldt sig i forhold til lektiehjælp på folkeskoleniveau, og en nystartet frivillig
ønsker at støtte studerende.
En frivillig har tidligere været koblet på en pigegruppe i samarbejde med Foreningen
Grønlandske Børn. En del af pigerne ses stadig, de er blevet ret selvkørende, så
vedkommende har meldt sig igen til denne nye opgave.
_________________________________________________________________

Uddannelsesområdet
Det Grønlandske Hus i Odense varetager administrationen af de grønlandske uddannelses
støtteregler på vegne af Grønlands Selvstyre i Region Syddanmark. De grønlandske
studerende, efterskoleelever og højskoleelever, som er tilknyttet huset er jævnt fordelt i
regionen.
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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, ved ansøgning om studiestøtte
o. lign.
Der bliver afholdt intromøde for nye studeende samt syv fællesspisninger for studerende om
året, hvor de studerende selv er aktive i madlavningen, og der er mange deltagere. Der er
mulighed for lektiehjælp om torsdagen.
Husets uddannelsesvejledere deltager hvert år i uddannelseskaravanen i Grønland på skift. I
2016 gik besøget til Qaqortoq og Nuuk. I forbindelse med uddannelseskaravanen var husets
uddannelsesvejleder også i Narsaq, hvor hun tilbød vejledning for Majoriaq eleverne og holdt
møde med Majoriaq personale om forberedelse af elever, der skal til Danmark samt besøgte
Levnedsmiddelskolen Inuili.
I 2016 er frafaldsmidlerne fra Grønlands Selvstyre stoppet, hvilket betød at projektet med
Socialpædagogisk støtte måtte stoppe. Pt. er der ingen projekter i forhold til de studerende.
Fakta fra uddannelsesområdet
Studerende 2016
Antal ansøgninger: 121 (-14)
Bevillinger: 82 (-4)
Afbrud: 40 (-2)
Afsluttet: 40 (+10).
Antal studerende ved udgangen af 2016: 109 (-6)
I 2016 var der 40 der afsluttede deres uddannelse i Region Syddanmark, hvilket er et rekord
stort antal..
Der er 84 ansøgere til videregående uddannelser i 2017.
Efterskoleelever
I 2016 startede der 98 efterskoleelever, hvoraf 16 har afbrudt og 6 flyttet efterskole. Inden
sommerferien blev der afholdt møde for kontaktfamilier med stor tilslutning og tilfredshed. I
2017 er tallet af ansøgere vokset markant til 106.
I forbindelse med erhvervsvejledning og ansøgninger blev efterskoleeleverne i 2016 samlet i
Det Grønlandske Hus og på Efterskolen Kildevæld, hvor vejlederne tilbød ekstra hjælp til de
mange elever. Til de elever der ikke kunne komme, har der været opsamling på de enkelte
skoler.
Der er lavet ny procedure mht. ansøgningsskemaerne, hvor ansøgningen sendes til
forældrene, der færdigudfylder den og underskriver den, før den afleveres til Majoriaq. På
den måde er det tydeligt, at det er forældrene, der har ansvaret for ansøgningen.
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Højskoleelever
Der var 15 højskoleelever, der startede i Region Syddanmark 2016. I starten af skoleåret
besøgte uddannelsesvejlederne de højskoler, hvor der var grønlandske elever, for at
præsentere sig selv og informere om husets tilbud. Derudover har de været ude og give
erhvervsvejledning til eleverne, og samarbejdet med højskolerne omkring elever, der havde
sociale problemer.
Ungdomsboligerne
Der er 25. ungdomsboliger tilknyttet Nordatlantisk Hus. Ungdomsboligerne ejes og drives af
Boligselskabet Kristiansdal. Der bor ca. 15 grønlandske studerende i ungdomsboligerne.
____________________________________________________________________

Kultur og informationsområdet
Det Grønlandske Hus i Odense har mange forskellige aktiviteter og kulturtilbud, der sætter
fokus på Grønland og formidler kendskab til landet, samt en række arrangementer der er
med til at skabe fællesskab for grønlandske borgere - f.eks. nationaldagsfejringen.
Afdelingen har kontakt til de grønlandske foreninger i Region Syddanmark og samarbejder
med kulturinstitutioner, kunstnere o.a. både i Grønland og Danmark omkring grønlandsk
kulturformidling.
Pressekontakt, vedligehold af hjemmeside og facebookprofil m.m. hører også under
afdelingens opgaver. Ligesom generel information om Grønland til f.eks. jobsøgende eller
andre interesserede varetages derfra.
Samarbejde med Nordatlantisk Hus
Kultur og informations arbejdet foregår i tæt samarbejde med Nordatlantisk Hus, og
grønlandske arrangementer markedsføres og profileres begge steder.
Der arbejdes ofte på tværs af de nordatlantiske lande, f.eks. er der ud over et grønlandsk
kor også et nordatlantiske kor, der samler Grønland, Island og Færøerne, hvor der synges
på alle tre sprog. Derudover holdes der nordatlantisk julemarkedet, og det Grønlandske
Hus deltager sammen med Nordatlantisk Hus i Odense Havnekulturfestival, Odense
Internationale Filmfestival - OFF m.m. med bidrag fra alle tre lande. Ved hjælp af sponsorater
fra Nordatlantisk Erhvervsklub har det siden 2015 desuden været muligt at præsentere
grønlandsk musik som del af et After Brunch program lørdag / søndag eftermiddage med
musik og underholdning fra de tre nordatlantiske lande på skift.
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I Nordatlantisk Hus´ brugerråd er der repræsentanter fra de grønlandske foreninger Umiaq
og Avalak, den islandske og færøske forening og Det Grønlandske Hus / Nordatlantisk Hus.
Det tværkulturelle samarbejde er på den måde en rodfæstet og systematiseret del af
Nordatlantisk Hus. Oplevelsen er, at samarbejdet og fællesskabet er til gensidig inspiration.
Grønlandske kulturarrangementer 2016 – august 2017
Udstillinger
Grønland for 100 år siden - håndkolorere fotos fra 1909 & 1912 / fotoudstilling
Anne-Birthe Hove (1951-2012) / udvalgte grafiske værker
Bjørn Stig Hansen - De positive Klimaforandringer / fotoudstilling
Jens Galschiøt – Unbearable / isbjørneskulptur
Flemming Larsen - Grønlænderne i GOG / fotoudstilling
Koncerter
MIK Koret og det fynske Fionia Sangkor / dobbeltkoncert / After Brunch koncert sponseret
af Nordatlantisk Erhvervsklub
Nive and the Deer Children
Simon Lynge med band / gratis koncert ifm. Odense Havnekulturfestival 2016 / sponseret af
Odense Musikudvalg - OMU
Musik og dansegruppen fra Børnehjemmet i Uummannaq spillede, sang og dansede sammen
med musikkerne Pele og Glenn Møller ifm. udstillingen Grønland for 100 år siden
Aavaat koret 20 års jubilæums koncert
Rasmus Lyberth Julekoncert
Small Time Giants / After Brunch koncert sponseret af Nordatlantisk Erhvervsklub
Thelma Lyberth & Angula Høegh
Børne og voksenkor fra døgninstitutionen Pilutaq fra Sisimiut
Foredrag
Mikkel Schiøler - Findes der en dansk fremtid for Grønland / foredragsrække i samarbejde
med Folkeuniversitetet
Julie Berthelsen - med udgangspunkt i sin bog 'Sund Balance' / i samarbejde med AOF
Christian Søgaard - Grønlands musikhistorie / i samarbejde med Stiften Fordele
Kaj Kleist - Grønlands udvikling
Film
Eskimo Diva/ instruktør Lene Stæhr / OFF2016
Messer og temadage
Grønlandsk jobmesse 2016
Opdag Nordatlanten - en hyggedag med indlæring for hele familien
Kreativ Café med fokus på traditionelt grønlandsk håndværk
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Traditioner & andet
 Helligtrekonger gudstjeneste i Thomas Kingos Kirke i samarbejde med Umiaq
koret samt sognepræst Eva Götke


Odense Havnekulturfestival med grønlandske, færøske og islandske salgs og
informations boder, workshops, underholdning, udstillinger m.m. i samarbejde med
foreningen Umiaq, islandsk forening og færøsk forening.



Grønlands nationaldag – Taler, kaffemik med smagsprøver sponseret af Royal
Greenland, musik og dans med Kristian Søgaards trio. Foreningen Umiaq står for
nationaldagsarrangementet før og efter husets officielle program.



Nordatlantisk Hus fødselsdag – i samarbejde med de grønlandske, færøske og
islandske foreninger.



Nordatlantisk Julemarked – afholdes hvert år sidste weekend i november med
grønlandske, færøske og islandske salgsboder



Nordatlantisk sommer 2017 – Grønlandske, færøske og islandske kulturoplevelser
hver fredag / lørdag i juni, juli og august.



Folkemøde på Bornholm 2016 & 2017 - Det Grønlandske Hus i Odense deltog
sammen med de andre grønlandske huse i Danmark i folkemødet på Bornholm, hvor
Husene stod for -og deltog i en række debatter omkring Grønland



Julearrangementer – Café Allu og cafeerne i de regionale kontorer arrangerer en
række hyggelige juletilbud i løbet af december, f.eks. juleklip, juletræspyntning og
juletræsfest.

Besøg og debatmøder
Folketingsmedlem Aleqa Hammond debatmøder i Odense og Esbjerg
Debatmøde med 30 grønlandske kommunalpolitikere
Kim Kielsen formand for Naalakkersuisut / 2. besøg og 1. debatmøde
Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen debatmøde i Odense
Forsoningskommissionen - debat om fødestedskriteriet / Jakob Janussen
Formandsskabet for Inatsisartut / Lars-Emil Johansen m.fler.
Repræsentationschef i Grønlands Repræsentation / Lida Skifte Lennert
Udstillinger
Der er fem professionelle udstillinger om året i Nordatlantisk Hus, som veksler mellem de
tre nordatlantiske lande. Der kommer derfor mange henvendelser om udstillinger, som vi
desværre er nødt til at afvise. I 2017 åbnede vi derfor op for, at der også kan vises
udstillinger på 2. sal, den første udstilling var fotografen Flemming Larsens – udstilling om de
grønlandske håndspillere i GOG.
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Butik og proviant
Det grønlandske Hus sælger grønlandske fødevarer gennem husets non-profit proviantklub,
hvor der ingen fortjeneste er på salget. Huset har valgt ikke at sælge fødevarer i frit salg og
at satse på de grønlandske fødevarer, der ikke kan fås andre steder og som efterspørges
mest f.eks. sælkød og tørfisk. Butikken har desuden gaveartikler, tøj og smykker fra både
Grønland, Island og Færøerne.
Butikken, har åbent torsdag, fredag og lørdag, de ansatte i butikken er ud over det faste
personale studentermedhjælpere fra enten Grønland, Island eller Færøerne samt et antal
frivillige.
Markedsføring
Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus samarbejder om at øge husenes synlighed både
i Danmark og i de nordatlantiske lande. Branding og markedsføringen justeres og udvikles
løbende.
Skoleinformation
Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus har et informationsmateriale til skoleelever på
mellemtrinnet om Grønland, Færøerne og Island, der omfatter besøg og information, som
tilbydes skolerne i Odense. Der har især været ønske om at lære noget om Grønland. Der
er to grønlandske ad hoc undervisere tilknyttet efter behov.
Foreninger
Det Grønlandske Hus har et godt samarbejde med de grønlandske foreninger i Regionen
såvel som med den færøske og islandske forening. Især for de foreninger, der har tilknytning
til Odense bruger foreningslokalerne regelmæssigt både til møder, fællesspisninger og andre
sociale aktiviteter som kor og dans. Foreningsarbejdet styrkes bl.a. ved at holde
fællesmøder, hvor vi sammen kan udvikle ideer.
Gaver
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.

Kirsten Mærsk
Direktør

