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Det Grønlandske Hus vil gerne byde dig velkommen 
som borger i Region Syddanmark. 

Det	kan	være	svært	at	flytte	til	Danmark,	selv	om	du	er	dansk	
statsborger.	Der	er	mange	ting,	du	skal	være	opmærksom	på.	

I	 Det	 Grønlandske	 Hus	 i	 Odense	 har	 vi	 stor	 erfaring	 med	
grønlandske	 tilflyttere,	 og	 derfor	 har	 vi	 lavet	 denne	 folder,	
hvor	vi	tager	fat	i	nogle	af	de	problemstillinger,	vi	har	erfaret,	
at	tilflytterne	møder.	Vi	håber	derfor,	at	denne	lille	folder	kan	
være	med	til,	at	du	kommer	lettere	igennem	den	første	tid	i	
din	nye	kommune.	Du	skal	vide,	at	du	altid	er	velkommen	
til	at	kontakte	os	i	Det	Grønlandske	Hus	i	Odense	eller	vores	
afdelinger	i	Esbjerg	og	Vejle.

Vi	har	valgt	at	lægge	ud	med	at	fortælle	lidt	om	os	selv,	for	at	
give	dig	et	bedre	indtryk	af,	hvem	vi	er,	samt	hvad	vi	kan	være	
behjælpelige	med.	Derefter	 vil	 vi	 præsentere	dig	 for	nogle	
mere	konkrete	kendsgerninger	og	problemstillinger,	du	kan	
komme	ud	for	ved	en	flytning	fra	Grønland	til	Danmark.

Velkommen
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Region Syddanmarkimi innuttatut Kalaallit illuata 
tikilluaqqujumavaatit.

Qallunaatut	 innuttaassuseqaraluarluni	 Danmarkimut	 	 nuun-
neq	ajornakusoorsinnaasarpoq.	Maluginiagassatit	amerlaqaat.

Odensemi	Kalaallit	 Illuata	 kalaallit	 nuuttut	misilittagaqar-
figeqai,	taamaammallu	una	quppersagaq	sanavarput	misilit-
takkavut	aallaavigalugit	nuuttut	ajornartorsiutigisinnaasaat	
ingalassimaartinniarlugit.	 Taamaammat	 neriuutigaarput	
uuma	quppersagannguup	kommuneqarfigilikkanni	nutaami	
oqinnerusumik	 aallartilluarnissannik	 ilapittorlusassagaatit.	
Ilisimassavat	sukkulluunniit	Odensemi	Kalaallit	Illuat	imal-
uunniit	 Esbjergimi	Vejlemiluunniit	 immikkoortortaqarfivut	
attavigisinnaagakkit.	

Siulliullugu	immitsinnut	oqaluttuariniarluta	qinersimavarput,	
taamaalillutit	 kikkuusugut	 sunillu	 ikiorsinnaaneritsigit	 pit-
saanerusumik	 paasitinniarlutit.	 Kingorna	 Kalaallit	 Nunaan-
niit	 Danmarkimut	 nuunnermi	 nalaassinnaasatit	 ajornartor-
siutigisinnaasatillu	ersarinnerusumik	ersersinniarpavut.

Tikilluarit
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Det	 Grønlandske	 Hus	 i	 Odense	 er	 et	 af	 Danmarks	 fire	
grønlandske	huse.	Det	har	eksisteret	 i	mere	end	30	år	og	
har	 også	 afdelinger	 i	 Esbjerg	 og	Vejle.	 Det	 Grønlandske	
Hus	 kan	 tilbyde	 hjælp	 med	 sociale	 og	 uddannelsesmæs-
sige	spørgsmål,	ligesom	vi	også	afholder	og	lægger	hus	til	
en	 række	 kulturelle	 arrangementer.	 Socialkonsulenterne	 i	
Odense,	Esbjerg	og	Vejle	giver	råd	og	støtte	til	grønlændere,	
yder	bistand	til	kommuner,	ligesom	de	er	engagerede	i	pro-
jekter	for	grønlændere	i	Danmark.	

Uddannelsesvejlederne	 giver	 råd	 og	 vejledning	 i	 uddan-
nelsesmæssige	spørgsmål,	og	de	arrangerer	også	en	række	
aktiviteter	for	studerende,	som	f.eks.	fællesspisning	og	film-
aftener.	 Kulturafdelingen	 forsøger	 at	 udbrede	 kendskabet	
til	Grønland	og	grønlandsk	kultur	gennem	arrangementer,	
foredrag	og	samarbejde	med	andre	kulturinstitutioner.	

Hver	torsdag	afholder	Det	Grønlandske	Hus	en	café,	hvor	
du	 har	 mulighed	 for	 at	 møde	 andre	 grønlændere	 samt	
købe	proviant	 i	 husets	 butik.	Hvert	 år	 arrangerer	 huset	 et	
julemarked,	der	afholdes	den	sidste	lørdag	i	november,	og	
ligeledes	 bliver	 den	 Grønlandske	 Nationaldag	 fejret	 i	 og	
omkring	Huset.	På	vores	hjemmeside	har	du	mulighed	for	
at	finde	nærmere	informationer	om	arrangementerne	i	Det	
Grønlandske	Hus,	og	her	oplyser	vi	også	om	grønlandske	
foreningers	arrangementer,	såsom	grønlandsk	gudstjeneste,	
julehilsener,	 fællesspisning	 og	 korsang.	 Se	 nærmere	 på	
www.dgh-odense.dk	

Det	Grønlandske	Hus	i	Odense	har	åbent	mandag	til	onsdag	
9-16,	torsdag	9-18	og	fredag	9-14.	Du	er	også	altid	velkom-
men	til	at	kontakte	os	på	tlf.	66	13	70	85.	

Det	Grønlandske	Rådgivningskontor	i	Esbjerg	har	åbent	tors-
dag	fra	10	til	16.30	og	efter	aftale.	Derudover	har	kontoret	
telefontid	tirsdag	og	onsdag	10	til	14	på	tlf.	75	15	10	20.

Det	Grønlandske	Rådgivningskontor	i	Vejle	har	åbent	hver	
torsdag	fra	12	til	17.30	og	tirsdag	efter	aftale	og	har	telefon-
tid	tirsdag	10-13	på	tlf.	25	60	76	50.

Det Grønlandske Hus

Fotograf: Rolf Müller
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Kalaallit	Illuat	Odensemiittoq	Danmarkimi	kalaallit	illuisa	
sisamaasut	ilagaat.Taanna	ukiut	30-t	sinnerlugit	atareersoq	
Esbjergime	Vejlemilu	immikkoortortaqarpoq.	Apeqqutinut		
isumaginninnermut	 ilinniagaqarnermullu	 tunngasunik	
Kalaallit	 Illuat	 ikiuisinnaavoq,	 taamatuttaaq	 kulturimut	
tunngasunik	 aaqqissuussinernut	 assigiinngitsunut	 illu	
atukkiuttarparput.	 Odensimi,	 Esbjergime	Vejlemilu	 isum-
aginninnermik	 konsulentit	 kalaallinut	 siunnersuillutillu	
ikiorsiisarput,	 kommunenut	 ikiorsiisarlutik,	 taamatuttaaq	
kalaallit	Danmarkimiittut	pilersaarusiaannut	suleqataasar-
lutik.Ilinniagaqartunut	 siunnersortit	 ilinniagaqarnermi	
apeqqutinut	siunnersuillutillu	ikiorsiisarput,	sammisanullu	
assigiinngitsunut	pilersaarusioqataasarlutik,	soorlu	nereqa-
tigiinnernut	filmertitsinernullu.	Kultureqarnermut	immikk-
oortortaqarfik	Kalaallit	Nunaannik	kalaallillu	kulturiannik	
ilisimasaqarnissamut	 siammarterisuusarput	 assigiinngitsu-
nik	sammisaqartitsinikkut,	oqalugiartitsinikkut	kiisalu	kul-
turikkut	suliniutillit	allat	suleqatiginerisigut.

Sisamanngornerit	 tamaasa	Kalaallit	 Illuata	Café	 ammatit-
tarpaa	 kalaaleqativit	 allat	 naapinnissaannut	 illullu	 pisin-
iarfeeraani	 kalaaliminernik	 pisisinnaanissannik	 periarfis-
sillutit.	 Ukiut	 tamaasa	 illu	 novembarimi	 arfininngorneq	
kingulleq	 juullimut	 markedeqartitsisarpoq,	 taamatullu	
aamma	 illumi	 illullu	 eqqaani	Kalaallit	 Inuiaasutsimik	ul-
lorsiortitsineranni	 nalliuttorsiortitsisarluni.	 Kalaallit	 Illu-
ata	 aaqqissortagaanut	 tunngasut	 ersarinnerusut	 Illup	 Nit-
tartagaani	 	nassaarisinnaavatit,	 tassuunatiguttaaq	kalaallit	
peqatigiiffiisa	aaqqissortagai	nalunaarutigisarpavut,	soorlu	

kalaallit	naalagiaqatigiittarneri,	 juullimut	 inuulluaqqussu-
tit,	 nereqatigiinnerit	 erinarsoqatigiillu.	Takuuk	 www.dgh-
odense.dk

Kalaallit	 Illuat	 Odensemiittoq	 ataasinngornermiit	 pin-
gasunngornermut	ammasarpoq	nal.	9-16,	sisamanngorner-
mi	 nal.	 9-18	 tallimanngornermilu	 nal.	 9-14.	 Attavigisin-
naavatsiguttaaq	tusarasuaatikkut	66	13	70	85-ikkut.

Kalaallinut	 Siunnersuisarfik	 Esbjergimiittoq	 ammasarpoq	
sisamanngorneq	 nal.	 10-16.30	 kiisalu	 isumaqatigiissute-
qarnikkut.	Tamatuma	saniatigut	oqarasuaatikkut	75	15	10	
20-kkut	 attavigineqarsinnaavoq	 marlunngornikkut	 pin-
gasunngornikkullu	nal.	10-14.

Kalaallinut	Siunnersuisarfik	Vejlemiittoq	ammasarpoq	sisa-
manngorneq	nal.	12-17.30	marlunngornikkullu		isumaqa-
tigiissuteqarnikkut.	 Tamatuma	 saniatigut	 oqarasuaatikkut	
25	60	76	50-kkut	attavigineqarsinnaavoq	marlunngornikkut	
nal.	10-13.

Kalaallit Illuat 

Fotograf: Rolf Müller



�

Danskuddannelse

Når	du	kommer	fra	Grønland,	har	du	ret	til	at	få	undervis-
ning	i	det	danske	sprog	og	danske	forhold.	For	at	få	tilbud	
om	undervisning	skal	du	henvende	dig	til	Jobcentret	i	din	
kommune.	Selve	undervisningen	foregår	på	et	sprogcenter.	

Hvis	 du	 ikke	 bliver	 henvist	 af	 en	 sagsbehandler	 i	 kom-
munen,	 skal	 du	 selv	 betale	 et	 beløb	 for	 undervisningen.	
Har	du	af	en	eller	anden	årsag	behov	for	at	få	aftenunder-
visning,	skal	du	tale	med	sprogcentret	om	det.	Hvis	du	ikke	
behersker	det	danske	sprog	100	procent,	vil	det	være	godt	
at	melde	sig	til.	

Når du flytter fra Grønland til Danmark
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Qallunaatut ilinniarneq

Kalaallit	 Nunaanniit	 Danmarkimut	 tikinninni	 qallunaat	
oqaasiinik	 pissusiinillu	 atuartinneqarnissannut	 pisinnaati-
taaffeqarputit.	Atuartinneqarnissannut	 neqerooruutit	 kom-
munenni	 Jobcenterimut	 saaffiginnillutit	pisinnaavatit.	Atu-
artinneqarneq	sprogcenterimi	pisarpoq.

Kommunemi	 sagsbehandlerimit	 innersuunneqanngikkuit	
atuartinneqarnerit	 nammineq	 akilertussaavat.	 Unnukkut	
atuartinneqarnissat	arlaannik	peqquteqarlutit	pisariaqartis-
sagukku	sprogcenteri	tamatuminnga	oqaloqatigissavat.	Ta-
makkiisumik	 qallunaatut	 oqalussinnaanngikkuit	 nalunaa-
ruit	pitsaanerpaassaq.

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit
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Tolkning

Har	du	svært	ved	at	forstå	eller	tale	dansk,	har	du	ret	til	at	
få	en	tolk.	Behovet	kan	f.eks.	opstå	til	en	forældresamtale,	
en	samtale	i	en	daginstitution,	eller	med	din	sagsbehandler	
eller	din	læge.	

Det	 er	 din	 sagsbehandler,	 læge	 eller	 anden	 offentlig	
myndighed,	der	rekvirerer	og	betaler	for	tolken.
Vi	er	behjælpelige	med	at	finde	en	tolk.	Se	tolkelisten	på	
www.dgh-odense.dk	eller	ring	på	tlf.	66	13	70	85.

Når du flytter fra Grønland til Danmark
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Oqalutseqarneq

Qallunaatut	 paasisinnaanngikkuit	 oqalussinnaanngikkuil-
luunnit	 oqalutseqarnissannik	 pisinnaatitaaffeqarputit.	
Pisariaqartitsinneq	 pilersinnaavoq	 angajoqqaatut	 oqalo-
qatiginninnermi,	ullukkut	paaqqinnittarfiit	pillugit	oqaloqa-
tiginninnermi,	 imaluunniit	sagsbehandlerimik	nakorsamil-
luunniit	oqaloqateqarnermi.

Sagsbehandlerivit,	 nakorsavit	 allalluunniit	 suliffeqarfinni	
sulisuusup	 oqalutsissarsinissat	 tamatumalu	 akilerneqarnis-
saa	 isumagisussaavaat.	Oqalutsissarsiornermik	ikiorsinnaa-
vatsigit.	Oqalutsit	allattorsimaffii	takukkit	uuma	ataani	www.
dgh-odense.dk	imaluunniit	uunga	66	13	70	85	sianerlutit.

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit

Fotograf: Rolf Müller
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Folkeregister og lægevalg

Inden	du	flytter	til	Danmark,	kan	du	tilmelde	dig	folkeregis-
teret	i	din	hjemkommune.	Ellers	skal	du,	senest	5	dage	efter	at	
du	er	kommet	til	Danmark,	tilmelde	dig	folkeregisteret,	og	du	
vil	automatisk	blive	bedt	om	at	vælge	en	af	de	ledige	prakti-
serende	læger.	Du	vil	efterfølgende	få	tilsendt	et	sygesikrings-
bevis.	Det	er	gratis	at	gå	til	læge	og	blive	indlagt	på	sygehus,	
men	du	skal	selv	betale	en	andel	af	medicinudgifterne.

Når du flytter fra Grønland til Danmark
Tandlægebehandling

For	børn	er	der	gratis	tandbehandling	i	den	kommunale	bør-
netandpleje.	Voksne	over	18	år	skal	selv	finde	en	tandlæge	
og	skal	selv	betale	for	undersøgelser	og	behandlinger.	Den	
offentlige	sygesikring	giver	et	tilskud	til	nogle	af	ydelserne.	
Tilskuddet	trækkes	automatisk	fra	på	regningen.	
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Inuit allattorsimaffii nakorsamillu qinigaqarneq

Danmarkimut	 nuutsinnak	 kommunenniit	 inuit	 allattorsi-
maffiinut	 nalunaareersinnaavutit.	 Imaluunniit	 Danmarki-
mut	nuunnerpit	kingorna	kingusinnerpaamik	ullut	 tallimat	
qaangiuttsinnagit	 inuit	 allattorsimaffiinut	 nalunaassaatit,	
ingerlaannartumillu	 qinnuigineqassaatit	 nakorsassannik	
qinerseqqullutit.	 Tamatuma	 kingorna	 sygesikringskortimik	
nassitsivigineqassaatit.	 Akeqanngitsumik	 nakorsiarsinnaal-
lutillu	 napparsimavimmi	 nalasinnaavutit,	 kisianni	 nakor-
saatit	atukkavit	akilernerata		ilaa	nammineq	akilertussaavat.

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit
Kigutileritinneq

Meeqqat	kigutileritinnerat	kommunep	iluani	meeqqat	kigu-
tileritittarfianni	 akeqanngilaq.	 Inersimasut	 18-it	 sinnerlugit	
ukiullit	 nammineq	 kigutilerisussarsiortussaapput	 misissor-
tinnerit	suliaritinnerillu	nammineq	akilertussaallugit.	Syge-
sikringi	 suliaritinnerit	 ilaannut	 tapiisarpoq.	Taperneqarneq	
akiligassat	allannerini	peerneqareertarpoq.

Fotograf: Rolf Müller
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Skattekort

Da	 SKAT	 er	 én	 stor	 landsdækkende	 myndighed,	 kan	
du	 henvende	 dig	 personligt	 i	 et	 skattecenter	 hvor	 som	
helst	 i	 landet.	Du	kan	ringe	på	tlf.	72	77	18	18	til	SKATs	
landsdækkende	kundecenter,	eller	du	kan	sende	en	mail	til	
skat@skat.dk	.

På	SKATs	hjemmeside	www.skat.dk	kan	du	finde	information	
og	bruge	TastSelv-løsninger	til	borgere	og	virksomheder.

Når du flytter fra Grønland til Danmark
Bankkonto

Det	er	 lettest,	hvis	du	opretter	en	såkaldt	NEMkonto	 i	en	
dansk	bank.	Du	undgår	besvær	og	sparer	penge.	Bankerne	
vil	gerne	have,	at	du	medbringer	billedlegitimation,	f.eks.	
pas	eller	kørekort.

Fotograf: Rolf Müller



��

Akileraarutinut korti

SKAT	 nuna	 tamakkerlugu	 oqartussaaffiummat,	 nammi-
neerlutit	nunap	 iluani	 sumiluunniit	akileraartitsisarfimmut	
saaffiginnissinnaavutit.	Nuna	 tamakkerlugu	sullissivimmut	
sianersinnaavutit	72	77	18	18-imut		imaluunniit	mailersin-
naallutit	uunga	skat@skat.dk	

SKAT-it	nittartagaani	uani		www.skat.dk		aamma	TastSelv-
løsninger	 innuttaasunut	 suliffinnullu	 ilisimatitsissutit	 nas-
saarisinnaavatit.

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit
Bankkonto

Ajornannginnerpaavoq	 qallunaat	 aningaaserivianni	 NEM-
kontotaaruit.	Ajornartorsiutit	aningaasallu	sipaarsinnaavatit.	
Aningaaseriviit	piumasarisarpaat	ilisarnaatimik	assitalimmik	
nassassasutit	soorlu	pas-imik	imaluunniit	kørekortimik.



��

Boligforening og boligstøtte

Hvis	du	ikke	allerede	er	skrevet	op	til	en	bolig,	kan	du	hen-
vende	dig	 til	 et	boligselskab.	Det	koster	et	mindre	gebyr,	
når	du	skal	meldes	ind,	og	et	ekstragebyr	hvis	du	skal	være	
aktivt	søgende.	Pengene	er	imidlertid	givet	godt	ud.	Du	kan	
også	søge	bolig	hos	private	udlejere	via	aviser	eller	på	inter-
nettet.	Når	du	har	fundet	en	bolig,	kan	du	søge	kommunen	
om	boligsikring	og	indskudslån.	Det	er	imidlertid	vigtigt,	at	
du	ikke	underskriver	nogen	lejeaftale,	før	du	er	sikker	på	at	
kunne	skaffe	beløbet	til	depositum	eller	indskud.

Arbejde

For	at	få	et	godt	liv	i	Danmark	er	det	af	stor	betydning,	at	du	
har	et	arbejde.	Du	skal	være	opmærksom	på,	at	selv	om	du	
har	en	uddannelse	fra	Grønland,	kan	det	være	nødvendigt	
for	dig	at	tage	specielle	kurser,	eller	en	helt	ny	uddannelse.	
Du	kan	også	overveje	 at	 starte	med	ufaglært	 arbejde.	 På	
den	måde	vil	du	komme	 til	 at	 lære	mere	om	det	danske	
samfund,	den	danske	kultur	og	arbejdsmarkedsforholdene,	

Når du flytter fra Grønland til Danmark
der	 kan	 være	 meget	 forskellige	 fra	 den	 arbejdskultur,	 du	
kender	 fra	 Grønland.	 For	 mange	 tilflyttere	 kan	 det	 være	
svært	at	finde	fodfæste	på	det	danske	arbejdsmarked.	

Hvis	du	ikke	har	arbejde	eller	er	under	uddannelse,	skal	du	
kontakte	Jobcentret	i	din	kommune.	Du	skal	her	lave	et	CV	
om	din	uddannelse	og	erhvervserfaring.	Det	vil	du	kunne	
få	hjælp	til.

Fotograf: Rolf Müller
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Ineqarnermi peqatigiiffiit ineqarnermilu tapiissutit

Inissannik	 inniminneereersimanngikkuit	 inissiaqarfimmut	
saaffiginnissinnaavutit.	 Allatsinneq	 akeqalaartarpoq,	 inis-
sarsiorlunittaaq	 ataavartumik	 nalunaartarneq	 immikkut	
aamma	akeqartarluni.	Taamaaliorneq	akilersinnaalluarpoq.	
Namminersorlutik	 ininik	 attartortitsisartut	 aviisitigut	 il-
anngussaat	internetsikkullu	ussassaarutaat	aamma	ujaasiffi-
gisinnaavatit.	Inissat	nassaarigukku	kommunet	qinnuteqarfi-
gisinnaavat	boligsikringeqarusullutit	aallaqqaasiutigalugulu	
aningaasaliissutinik	atorniarfigalugu.	Pingaartuuvoq	qular-
naveeqqutit	 aningaasallu	 aallaqqaasiutissat	 qularnaa-
reersinnagit	attartornermi	allagartaq	atsiussanngikkit.

Sulineq

Danmarkimi	 pitsaasumik	 inuussagaanni	 suliffeqarnissaq	
pingaaruteqartuuvoq.	 Naak	 immaqa	 Nunatsinniit	 ilin-
niagaqareeraluarlutit	maani	pisariaqarsinnaavoq	immikkut	
pikkorissartariaqassallutit	 imaluunniit	 nutaamik	 ilinnia-
gaqaqqissallutit.	Amma	eqqarsaatigisinnaavat	ilinniagaqar-
simanngitsutut	 suligallassallutit.	 Taamaalillutit	 qallunaat	
inuunerat,	qallunaat	kulturiat	suliffeqarnerallu		paasisaqar-
figinerusinnaagakkit.	 Sulinermi	 kulturi	 pissutsillu	 Kalaallit	

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit
Nunaanni	 nalunngilluakkanniit	 allaanerusinnaasorujus-
suupput.	Nuuttorpassuit	qallunaat	suliffeqarfiini	inissilluar-
nissaq	ajornartorsiutigisarpaat.

Suliffeqariinngikkuit	 imaluunniit	 ilinniagaqartuuguit	 kom-
munenni	Jobcenteri	attavigissavat.	Ilinniakkannut	tunngasut	
sulinermilu	misilittakkatit	pillugit	CV	suliarissavat.	Tamatu-
munnga	aamma	ikiorneqarsinnaavutit.

Fotograf: Rolf Müller
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Aktivering – kontanthjælp

Har	du	ikke	mulighed	for	selv	at	skaffe	dig	et	arbejde,	og	er	
du	berettiget	til	kontanthjælp,	kan	du	kontakte	kommunens	
Jobcenter,	som	sammen	med	dig	laver	en	aktiveringsplan.	
Aktivering	kan	omfatte	vejledning,	mulighed	for	uddannelse	
og	arbejde,	jobtræning,	danskuddannelse	eller	særlige	ud-
dannelsesaktiviteter.	 For	 at	 få	 udbetalt	 kontanthjælp	 skal	
du	følge	den	aktiveringsplan	kommunen	udarbejder.	Mod-
tagere	af	kontanthjælp	i	Danmark	skal	som	udgangspunkt	
selv	betale	de	faste	udgifter	af	den	hjælp	de	modtager.	Hvis	
du	ønsker,	at	kommunen	skal	 trække	f.eks.	din	husleje	af	
hjælpen,	skal	du	bede	din	sagsbehandler	om	det.

Når du flytter fra Grønland til Danmark
Sagsbehandler – bisidder

Hvis	 du	 skal	 tale	 med	 en	 sagsbehandler,	 skal	 du	 bestille	
tid.	Det	er	vigtigt,	at	du	allerede	inden	mødet	undersøger	
hvilke	papirer,	du	skal	medbringe.	Hvis	du	har	de	 rigtige	
papirer	med	til	det	 første	møde,	 får	du	 langt	hurtigere	en	
afgørelse	 på	 din	 ansøgning	 om	 hjælp.	 Har	 du	 behov	 for	
at	rekvirere	papirer	fra	Grønland,	kan	kommunen/vi	være	
behjælpelige.	Har	du	brug	for	at	have	en	bisidder	med	til	
din	sagsbehandler,	kan	du	kontakte	Det	Grønlandske	Hus’	
socialkonsulenter.	 Som	 nytilflytter	 kan	 der	 være	 mange	
forskellige	ting,	du	skal	forholde	dig	til,	og	det	kan	i	situ-
ationen	være	svært	at	bevare	overblikket.	En	bisidder	kan	
derfor	være	meget	nyttig.
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Aallartisarneqarneq – aningaasatigut ikiorneqarneq

Suliffissarsinissannut	 periarfissaqanngikkuit	 aningaasatigut	
ikiorneqarsinnaavutit.	 Kommunep	 Jobcenteria	 attavigisin-
naavat	 taassumalu	 ilagalutit	 aallartisarneqarnissannut	 pi-
lersaarusioqatigissavaatit.	 Aallartisarneqarnerup	 imarisin-
naavaa	 siunnersorneqarneq,	 ilinniagaqarsinnaanissamut	
periarfissinneqarneq,	 suliffinnut	 sungiusarneq,	 qallunaatut	
illinniarneq	 imaluunniit	 immikkut	 ittunik	 	 ilinniagaqarnis-
samut	 sammisassat.	 Aningaasatigut	 ikiorserneqassaguit	
kommunep	 pilersaarusiai	 malittariaqarpatit.	 Danmarkimi	
aningaasatigut	 ikiorserneqartartut	 aallaqqaammut	 akiligas-
sat	aningaasanit	tigusartakkaminnit	akilertussaavaat.	Kissaa-
tigigukku	kommunep	illumut	akiliutit	peereertassagai	taava	
sagsbehandlerit	qinnuigissavat	tamanna	suliareqqullugu.

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit
Sagsbehandleri (sullissisoq) – illersuisi

Sullissisut	 (sagsbehandler)	oqaloqatiginiarukku	piffissamik	
inniminniissaatit.	Pingaartuuvoq	ataatsimiinnissarsi	sioqqul-
lugu	pappiaqqat	suut	nassassanerlugit	paasiniaareernissat.	
Pappiaqqat	eqqortut	ataatsimeeqqaarnissannut	nassarukkit	
ikioqqullutit	 qinnutigisavit	 naammassinissai	 	 sukkanerus-
sapput.	 Pappiaqqanik	 Kalaallit	 Nunaanniit	 tikisitsiniaruit	
kommunet	 /	 uagut	 ikiueqataasinnaavugut.	 Sullissisumik	
oqaloqateqarnissannut	 illersuisissannik	 pisariaqartitsissa-
guit	 Kalaallit	 Illuata	 socialkonsulentii	 attavigisinnaavatit.	
Noorlaajulluni	 sorpassuarnik	 naammattuugassaqartar-
poq,	 taamaammallu	 sissuigassat	 ajornakusoorsinnaasut	
arlaqarsinnaasarlutik.	 Taamaammat	 illersuiseqarneq	 assut	
iluaqutaasinnaasarpoq.
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Skole, danskundervisning og modersmålsundervisning

Er	dine	børn	i	den	skolepligtige	alder,	er	det	vigtigt,	at	de	bliver	
tilmeldt	skolen	så	hurtigt	som	muligt.	Det	er	vigtigt,	at	du	selv	
henvender	dig	 til	 skolen,	hvis	dit	barn	har	behov	 for	ekstra	
hjælp	på	grund	af	det	danske	sprog.	Børn	har	ret	til	at	få	und-
ervisning	i	deres	modersmål	i	nogle	timer	om	ugen.	Henvend	
dig	til	dit	barns	skole	for	mere	information	og	tilmelding.	

Børneydelser – bidrag og børnetilskud

Børnefamilieydelse	er	et	beløb,	der	udbetales	til	alle	mødre	i	
Danmark,	der	har	forældremyndighed	over	et	barn,	som	bor	
her.	Enlige	fædre	skal	ansøge	om	udbetaling	hos	kommunen.	
Du	kan	få	udlagt	børnebidrag	fra	det	offentlige,	hvis	du	med-
bringer	bidragsdokumentet	til	kommunen.	Du	kan,	afhængig	
af	din	situation,	søge	om	børnetilskud.	

Når du flytter fra Grønland til Danmark

Fotograf: Rolf Müller
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Atuarfik, qallunaatut inunnguutsimillu 
oqaatsinik atuartinneqarneq.

Atuartunik	meeraqaruit	pingaartuuvoq	sukkanerpaamik	atu-
arfimmut	nalunaarutiginissaat.	Pingaartuuvoq	meeqqavit	qal-
lunaat	 oqaasiinik	 ajornartorsiuteqarnini	 peqqutigalugu	 im-
mikkut	ikiorserneqartariaqarpat	nammineerlutit	atuarfimmut	
saaffiginninnissat.	 Meeqqat	 inunnguutsimik	 oqaatsiminnik	
sapaatip	akunneranut	nal.	ak.	arlallit	atuartinneqarnissamin-
nut	 pisinnaatitaaffeqarput.	 Meeqqavit	 atuarfianut	 saaffigin-
nigit	ilisimatitsissutinik	nalunaarnissamillu	piniarlutit.

Meeqqanut tunniuttakkat – 
ilanngussat meeqqallu tapisiaat

Meeqqanut	tunniuttakkat	tassaapput	Danmarkimi	anaananut	
meeqqaminnut	 akisussaasunut	maani	najugaqartunut	 tunni-
unneqartartut.	Ataataasut	kisimiittut	kommuneminnut	tunniut-
takkat	qinnuteqaatigisussaavaat.	Kommunemit	ilanngussanut	
allagartaq	 nassarukku	 meeqqanut	 ilanngussassat	 pisortati-
goortumik	 tunniunneqarsinnaapput.	 Qanoq	 inissisimanerit	
aallaavigalugu	meeqqanut	tapisiat		qinnutigisinnaavatit.

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit
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Førtidspension og folkepension

Selv	om	du	er	tilkendt	førtidspension	i	Grønland,	betyder	det	
ikke,	at	du	automatisk	bliver	førtidspensionist	i	Danmark.	Pen-
sionsudbetalingen	ophører	den	dag,	du	flytter	til	Danmark.	
Hvis	du	skal	have	dansk	førtidspension,	skal	der	udarbejdes	
en	ny	ansøgning	efter	den	danske	pensionslov,	hvis	regler	er	
noget	strammere	end	de	grønlandske	pensionsregler.	Afklar-
ing	af,	om	man	er	berettiget	til	førtidspension	i	Danmark,	er	en	
langsom	proces.	Du	skal	derfor	være	opmærksom	på,	at	der	
kan	gå	over	et	år,	inden	din	pensionsansøgning	er	behandlet.		
Hvis	du	er	fyldt	65	år,	har	du	som	udgangspunkt	ret	til	at	få	
folkepension	i	Danmark	med	det	samme.	

Har	du	yderligere	spørgsmål	eller	behov	for	at	tale	med	no-
gen,	er	du	velkommen	til	at	kontakte	os	fra	Det	Grønlandske	
Hus	i	Odense,	Esbjerg	eller	Vejle.	Du	kan	også	på	en	hurtig	
og	nem	måde	skaffe	dig	viden	ved	at	gå	ind	på	Ny	i	Danmark:	
www.inm.dk		

Når du flytter fra Grønland til Danmark

Fotograf: Rolf Müller
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Soraarninngorneq sioqqullugu 
soraarninngornermilu soraarnerussutisiat

Kalaallit	 Nunaanniit	 soraaninngorneq	 sioqqullugu	 sor-
aarnerussutisiaqartinneqaruit	 imaanngilaq	 	 ingerlaannar-
tumik	 Danmarkimi	 soraarninngorneq	 sioqqullugu	 sor-
aarnerussutisiaqartinneqassasutit.	 Danmarkimut	 nuunninni	
soraarnerussutisiatit	 taamaatitinneqassapput.	 Qallunaatut	
soraarninngorneq	 sioqqullugu	 soraarnerussutisiaqassaguit,	
qinnuteqaatissaq	 nutaaq	 qallunaat	 soraarnerussutisiaqarner-
mut	 inatsisaat	 kalaallit	 malittarisassaannit	 sukanganerusoq	
malillugu	 sananeqassaaq.	 Soraarninngorneq	 sioqqullugu	
soraarnerussutisiaqarnissamut	pisinnaatitaaffeqarnerluni	paa-
siniaaneq	arriitsuaqqamik	ingerlanneqartarpoq.	Taamaammat	
ilisimasariaqarpat	soraarninngorneq	sioqqullugu	soraarnerus-
sutisiaqarnissamik	 qinnuteqaatit	 ukioq	 ataaseq	 sinnerlugu	
suliarineqarsinnaammat.	 65-ileereersimaguit	 ingerlaannaq	
Danmarkimi	soraarnerussutisiaqalersinnaavutit.
	
Allanik	 apeqqutissaqaruit	 imaluunniit	 oqaloqateqarnissat	
pisariaqartikkukku	 Kalaallit	 Illuat	 Odensemiittoq,	 Esbjergi-
miittoq	imaluunniit	Vejlemiittoq	attavigisinnaavat.	Aammat-
taaq	sukkasuumik	ajornaatsumillu	ilisimasassanik	aallersin-
navutit	Ny	i	Danmark-imi:	www.inm.dk

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuukkuit

Fotograf: Rolf Müller
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Oqqumut

Oqqumut	 er	 et	 socialt	 være-	 og	 aktivitetssted	 for	 socialt	
udsatte	 grønlændere	 i	 Esbjerg	 Kommune.	 I	 huset	 er	 der	
mulighed	 for	 samvær	med	andre	 grønlændere.	Der	 er	 to	
mindre	værksteder,	hvor	der	er	mulighed	for	at	lave	ting	til	
sig	selv	eller	til	huset.	Dertil	er	der	15	pladser	i	Oqqumut,	
hvor	borgeren	kan	være	 i	aktivering	efter	aftale	med	den	
enkeltes	beskæftigelsesrådgiver.	Du	kan	komme	 i	kontakt	
med	Oqqumut	på	tlf.	7616	0430.	

Øvrige Aktiviteter i Regionen
Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen	Grønlandske	Børn	iværksætter	projekter	for	so-
cialt	udsatte	grønlandske	børn,	som	bor	i	Danmark.	Se	flere	
oplysninger	på	www.fgb.dk	eller	kontakt	foreningen	på	tlf.	
35	85	83	30.
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Oqqumut

Oqqumut	 tassaavoq	 Esbjergip	 Kommuneani	 isumaginnin-
nerup	 ataani	 kalaallinut	 ikiorsertarialinnut	 sumunnartarfik	
sammisassaqartitsivillu.	Illumi	tassani	kalaallit	allat	ilagissal-
lugit	periarfissaqarpoq.	Sannavinni	anginngitsuni	marlunni	
assigiinngitsunik	sanaartortoqarsinnavoq	immineq	illulluun-
niit	pissaanik.	Oqqumut-mi	15-inik	inissaqarpoq,	inuiaasoq	
sammisassaqartinneqarsinnaavoq	sammisassaqartitsinermik	
siunnersorti	isumaqatigiissuteqarfigineratigut.	Oqqumut	at-
tavigisinnaavat	oqarasuaatikkut	76	16	04	30-kkut.

Immikkoortortaqarfimmi sammisassat allat
Peqatigiiffik Grønlandske Børn ( Kalaallit Meerartaat)

Peqatigiiffik	Grønlandske	Børn	(	Kalaallit	Meerartaat)	Dan-
markimi	 kalaallit	 	 meerartaannut	 ikiorsertarialinnut	 piler-
saarusianik	 ingerlataqartarpoq.	 Ilisimatitsissutit	 allat	 uani	
takukkit	 www.fgb.dk	 imaluunniit	 peqatigiiffik	 attavigiuk	
oqarasuaatikkut	35	85	83	30-kkut.

Fotograf: Rolf Müller
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Fredericia
Grønlænderforeningen	Ilisarisa

Varde
Grønlænderforeningen	Inussuk

Esbjerg
Grønlænderforeningen	Nasigfik

Vejle
Grønlænderforeningen	Qarssoq

Svendborg
Grønlænderforeningen	Ujaloq

Sønderjylland
Grønlænderforeningen	Ulo

Odense
Grønlænderforeningen	Umiaq

Odense
Avalak-Odense	–	Foreningen	af	grønlandske	studerende	i	
Region	Syddanmark

Fællesforeningen Inuit
For	nærmere	kontaktoplysninger	se	vores	hjemmeside	
www.dgh-odense.dk	eller	ring	til	Det	Grønlandske	Hus	i	
Odense	på	tlf.	66	13	70	85.

Grønlandske foreninger

Fotograf: Rolf Müller
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Fredericia
Kalaallit	Peqatigiiffiat	Ilisarisa

Varde
Kalaallit	Peqatigiiffiat	Inussuk

Esbjerg
Kalaallit	Peqatigiiffiat	Nasigfik

Vejle
Kalaallit	Peqatigiiffiat	Qarssoq

Svendborg
Kalaallit	Peqatigiiffiat	Ujaloq

Sønderjylland 
Kalaallit	Peqatigiiffiat	Ulo

Odense
Kalaallit	Peqatigiiffiat	Umiaq

Odense
Avalak	–	Odense	–	Region	Syddanmarkimi	Kalaallit	Ilinnia-
gaqartut	Peqatigiiffiat

Peqatigiiffiit Kattuffiat Inuit
Attaveqaatinut	 ersarinnerusumik	 nalunaarutit	 pillugit	 nittar-
tagarput	 takuuk	www.dgh-odense.dk	 Imaluunniit	Odensemi	
Kalaallit	Illuannut	sianerit	oqarasuaammut	66	13	70	85-imut.

Kalaallit peqatigiiffii
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Det	Grønlandske	Hus	i	Odense
Hunderupvej	61,	5000	Odense	C
tlf.	66	13	70	85	–	fax:	65	91	70	48
Åbningstider:	mandag	til	onsdag	9-16,	
torsdag	9-18	og	fredag	9-14.
Café	Allu	har	åbent	hver	torsdag	fra	13-18.
mail@dgh-odense.dk

Det	Grønlandske	Rådgivningskontor	i	Vejle
c/o	Parasollen,	Vestergade	16.c,	7100	Vejle
tlf.	25	60	76	50
Åbningstider:	torsdag	fra	12	til	17.30	
og	tirsdag	efter	aftale.	
Telefontid:	tirsdag	fra	10	til	13.
dgr-vejle@mail.tele.dk

Det	Grønlandske	Rådgivningskontor	i	Esbjerg
Nørrebrogade	94,	6700	Esbjerg
tlf.	75	15	10	20	
Åbningstider:	torsdag	fra	10	til	16.30	og	efter	aftale.
Telefontid:	tirsdag	og	onsdag	fra	10	til	14.	
dgr@esenet.dk

Odensemi	Kalaallit	Illuat
Hunderupvej	61,	5000	Odense	C
Oqarasuaat	66	13	70	85	–	fax	65	91	70	48
Ammasarfii:	ataasinngornermiit	pingasunngornermut	nal.	
9-16.	Sisamanngorneq	nal.	9-18.	Tallimanngorneq	9-14.
Café	Allu	ammasarpoq	sisamanngornerit	tamaasa	nal.	13-18.
mail@dgh-odense.dk

Vejlemi	Kalaallinut	Siunnersuisarfik
c/o	Parasollen,	Vestergade	16.	c,	7100	Vejle
Oqarasuaat	25	60	76	50
Ammasarfii:	sisamanngorneq	nal.	12-17	aamma	mar-
lunngorneq	isumaqatigiissuteqarnikkut.
Oqarasuaatikkut	attaveqarneq:	marlunngorneq	nal.	10-13.
dgr-vejle@mail.tele.dk

Esbjergimi	Kalaallinut	Siunnersuisarfik
Nørrebrogade	94,	6700	Esbjerg
Oqarasuaat	75	15	10	20
Ammasarfii:	sisamanngorneq	nal.	10-16.30	aamma	is-
umaqatigiissuteqarnikkut.
Oqarasuaatikkut	attaveqarneq:	marlunngorneq	pin-
gasunngornerlu	nal.	10-14.
dgr@esenet.dk
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