
Velkommen til

Er du Grønlænder og ønsker du at bosætte 
dig i Esbjerg Kommune?

Hvordan får jeg bolig,  
kontanthjælp, arbejde,  

uddannelse, børn i  
skole m.m. ?

 
Vi kan 

hjælpe dig…
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Det Grønlandske Rådgivningskontor 
- Et grønlandsk mødested i Esbjerg

Vi er et åbent værested, som hører under Det Grønlandske hus i Odense.

På kontoret er der ansat en dobbeltsproget kontaktperson
Rikke Johansen Lundblad.

Du er velkommen til at henvende dig til Rikke, hvis du har spørgsmål/ 
brug for vejledning.

 
Det Grønlandske Rådgivningskontor 
Exnersgade 4 
6700 Esbjerg 
Tlf. 25 60 76 50 
E-mail: rjl@dgh-odense.dk

Rikke kan kontaktes på telefonen:
Tirsdag - Torsdag kl. 9.00 - 16.00

Udenfor telefonisk åbningstid kan du ringe til specialkonsulenterne i det  
Grønlandske Hus i Odense på tlf. 66137085.

På kontoret er der også en social café, som er åben hver onsdag kl. 11.00 - 
16.00. Her kan du hygge dig med andre grønlændere.
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Oqqumut

Oqqumut er et socialt værested og aktiveringsprojekt, som drives af  
Esbjerg kommune. 

Du har mulighed for at tale med en dobbeltsproget medarbejder.

I Oqqumut har du mulighed for at få råd og vejledning omkring en god start 
i Danmark.  
 

Dette kunne f.eks. være 

•	  Opstart uddannelse, arbejde
•	  Ansøgning om kontanthjælp
•	  Oprette konto, skattekort, læge
•	  Bolig
•	  Tilbud om dansk undervisning
•	  Børn i skole, institution
•	  Hjælp til hjemrejse
•	  Overblik over muligheder 

Oqqumut hjælper derudover udsatte grønlændere med forskellige sociale 
problemer. Dette kan f.eks. være arbejdsløshed, misbrug (hash/alkohol) 
social isolation, hjemløshed samt forskellige psykiske og fysiske helbreds-
problemer.
 

Der er ingen visitation – man kan komme ind fra gaden.
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Kontaktpersoner
  
Projektleder Socialrådgiver
Heidi Conradsen Mette Skøtt Pedersen
76 16 04 33/27 24 53 17 76 16 04 32/27 24 53 19
hco@esbjergkommune.dk mep12@esbjergkommune.dk 

Projektmedarbejder Socialrådgiver
Beathe Absalonsen Paninnguaq Kristiansen
21 45 61 80 27 74 13 42
beabs@esbjergkommune.dk pab@esbjergkommune.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag 08.30-14.00

Torsdag også åbent  15.00-17.00

Fredag  08.30-12.00

                 Grønnegårdsvej 8 
             6705 Esbjerg Ø 
            

Esbjerg
JobAktiv Energivej


