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Side 2 
 

 

Indledning  
 

Siden guvernøråret 2013-14 har der i Distrikt 1470 været særligt fokus på Grønland. 

I 2016 besluttede vores nuværende Guvernør at nedsætte et Grønlandsudvalg. 

Formålet er at understøtte og inspirere distriktets klubber til selv eller i samarbejde med 

Nuuk Rotary Klub at igangsætte og gennemføre grønlandske projektaktiviteter.  

Guvernør Peter Reimesch Koefoed, 2017-18, har lagt vægt på, at idekatalogets 

projekter i indeværende Rotaryår specielt skal være til gavn for grønlandske børn og 

unge både i Grønland og i Danmark. 

 
Grønlandsudvalgets opgaver: 
 
- Generering og promovering af Grønlandsprojekter  
- Koordinering og støtte til klubber med Grønlandsprojekter 

  
 
 
Medlemmer i Grønlandsudvalget: 
 
Guvernøren har udpeget formanden for Grønlandsudvalget.  

Guvernør og udvalgsformand har i samarbejde sammensat Grønlandsudvalget. 

 

 

 

Birte Jexen 

Formand for Grønlandsudvalget 2017-18 

 

 

 

 

https://www.rotary.dk/
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Kære klubber i distrikt 1470  
 

Guvernøren ønsker, 

at distriktets klubber bl.a. sætter fokus på grønlandske børn 

 

Formålet er at styrke de grønlandske børn på mange forskellige områder, så de kan få mulighed 

for at skabe sig et bedre liv, tilhørsforhold og en god ballast til at gennemføre en uddannelse. 

 

Klubberne kan være med til  

at give grønlandske børn håb om en positiv fremtid  

ved at iværksætte og gennemføre forskellige projekter 

 

 

 

 

 

 

Grønlandsudvalget i distrikt 1470 har nu udarbejdet dette idékatalog og opfordrer til, at I tager 

en dialog i klubberne om ideer til forskellige projekter. Ideer til projekter indsendes til 

Grønlandsudvalget i distrikt 1470.  

Projekterne bliver løbende samlet i ide-kataloget og kan hentes  

Idekatalog%20-%20projekter%20for%20gr%C3%B8nlandske%20b%C3%B8rn_1.pdf 

I har nu i klubberne en nem måde at hente et projekt til fordel for grønlandske børn, som I selv 

realiserer – Der er jo mange måder at samle penge ind på – I har frit valg – vi ønsker jer god 

fornøjelse og glæder os til at høre nærmere om, hvordan I får realiseret jeres projekt(er). 

Grønlandsudvalget opdaterer idekataloget løbende, så klubberne ved når et projekt ”tages” af en 

klub – når Rotary året er slut laves status over hvor mange projekter, der er blevet realiseret. 

 

https://www.rotary.dk/
https://www.rotary.dk/sites/default/files/inline-files/Idekatalog%20-%20projekter%20for%20gr%C3%B8nlandske%20b%C3%B8rn_1.pdf
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HJÆLP TIL GRØNLANDSKE BØRN 
For klubber, der ønsker at gennemføre bæredygtige projekter, som forbedrer vilkårene for 
grønlandske børn, er der flere økonomiske muligheder. Har klubben lyst til at høre mere om 
mulighederne, er I mere end velkomne til at kontakte Grønlandsudvalget i distrikt 1470: 
 

Skovshoved Rotary Klub Lars Jul Mikkelsen larsmjul@gmail.com mobil 26 19 30 65 

København Rotary Klub Lena Bjerre lena@lenabjerre.dk mobil 26 16 74 70 

København Vesterbro Rotary Klub Jacob Stryhn jas@agreement.dk mobil 40 36 67 94 

København Vesterbro Rotary Klub Axel Rasmussen acr@krathus.dk mobil 40 60 41 42  

Gentofte Rotary Klub Lars Møller lm@brlm.dk mobil 21 60 43 56 

Gentofte Rotary Klub Lars Byager lb@vinoteket.dk mobil 40 46 01 82 

Hørsholm Rotary Klub Hans M. Janus info@villa-st-jeannet.com mobil 51 51 10 38 

Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub Birte Jexen bjx@lionspark.dk (formand) mobil 40 71 35 75 

 

 

 

Godt Rotaryår 

Birte Jexen 

Formand for Grønlandsudvalget 

 

 

 

 

 

Flere klubber kan med stor fordel gå sammen om et projekt 

https://www.rotary.dk/
mailto:larsmjul@gmail.com
mailto:lena@lenabjerre.dk
mailto:jas@agreement.dk
mailto:acr@krathus.dk
mailto:lm@brlm.dk
mailto:lb@vinoteket.dk
mailto:info@villa-st-jeannet.com
mailto:bjx@lionspark.dk
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Projekter 
1) Etablering af legepladser til børn i flere bygder i Kommunen Kujalleq, Grønland 6 

2) Etablering af terrasse til sommerhytte i Nuupiluk .............................................. 10 

3) Landbrug for børn og unge på døgninstitutionen ”Inuusuttut Inaat” ................. 14 

4) Graviditet og alkohol kampagne i Grønland ....................................................... 21 

5) Startpakker til elever på skolehjemmet i Nanortalik, Sydgrønland ..................... 29 

6) Julegaver til skolebørn og mindre børn i Ittoqqortoormiit ................................. 32 

7) Julegaver og juletræsfest Qaqortoq .................................................................. 34 

8) Studieture for skoleelever i mindre byer ............................................................ 36 

9) Startpakker til efterskoleelever .......................................................................... 38 

10) Jagttur – fisketur ............................................................................................. 41 

11) Naasoq - en udvidelse af Mælkebøttecentret med en bo-enhed for 0-3-årige 44 

12) Oversættelse af bogen ”Spædbarnsterapi” fra dansk til grønlandsk. .............. 48 

 

Et projekt der er markeret med:   

for at komme i betragtning til tilskud fra Rotary Danmarks Hjælpefond/Global 

Grant skal et projekt blandt andet være bæredygtigt, det vil sige af fysisk 

længerevarende holdbarhed – klubberne skal selv ansøge om evt. tilskud. Alle 

andre projekter kan finansieres med klubbernes egne midler f.eks. donationer, 

eller hvordan nu den enkelte klub rejser penge.  

"Lokalt forankret fysisk investering,  

hvor brugerne er uddannet til anvendelsen og vedligeholdelsen af investeringen"   

BÆREDYGTIG 

https://www.rotary.dk/
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1) Etablering af legepladser til børn i flere 

bygder i Kommunen Kujalleq, Grønland 
 

En række Rotary klubber på Sjælland og Nuuk Rotary Klub arbejder på at 

skaffe humanitær støtte til børn og unge i Grønland. 

Ideen til etablering af legepladser er initieret i Rotary året 2013/2014 og har 

indtil nu resulteret i etablering af 4 legepladser i Qaasuitsup Kommune i 

bygderne Ukkussissat, Tasiusaq, Nuugaatsiaq og Niaqornaarsuk.  

Disse projekter blev realiserede med et samlet beløb på ca. kr. 240.000 i 

Rotary årene 2015/17.  

Undertegnede Hans M. Janus er formand for en arbejdsgruppe med 

medlemmer fra foreløbig 4 sjællandske Rotary Klubber og lokale Rotary Klub:  

• Hørsholm 

• Humlebæk-Nivå 

• E-Club One 

• Høje-Taastrup  

• Nuuk Rotary Klub i Grønland 
 

 

Vi arbejder i denne gruppe på i Rotaryåret 2017/18  

at etablere legepladser i 4 bygder i Kommune Kujalleq,  

som har bekræftet,  

at den vil stille arealer til rådighed  

og sørge for opstilling af materiellet 

 

 

BÆREDYGTIG 

https://www.rotary.dk/
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Vores arbejdsgruppe har løbende kontakt til Kommune Kujalleq, som har 

vurderet og givet udtryk for, at de mest trængende bygder er:  

• Aappilattoq, den sydligste bygd i kommunen ca. 50 km fra Kap Farvel. 
Bygden har ca. 160 indbyggere 

• Narsaq Kujalleq, (Gl. Frederiksdal), har ca. 97 indbyggere 

• Alluitsup Paa (Gl. Sydprøven), er med ca. 390 indbyggere den største 
bygd i kommunen 

• Eqalugaarsuit, ligger lidt syd for Qaqortoq og har ca. 138 indbyggere 
 

Samarbejdspartnere inkl. kontrol af midlernes anvendelse 

Som samarbejdspartner for projektet har vi Nuuk Rotary Klub og ’Nanu børn’ i 

Nuuk, der kommer til at fungere som modtagerorganisation for 

legepladsudstyret. Disse partnere vil sammen med arbejdsgruppen og 

Kommune Kujalleq sikre, at projektet bliver gennemført efter hensigten og 

den lagte plan. 

 

Tidsplan    

Gennemførelse af formalia i finansieringsplanen inden 31. august 2017 

Specifikation af legepladsudstyr og forhandling om udstyr og fragt senest 

ultimo 2017 

Bestilling af legepladsudstyr i marts 2017 (Legepladsleverandøren UNO 

Koncept A/S anfører ca. 4 ugers leveringstid til skibet i Aalborg)  

Udstyrets ankomst til Grønland juni 2018 

Opstilling af materiel i juli/september 2018 i samarbejde med Nanu børn og 

Kommune Kujalleq, som stiller grund og fremtidig drift til rådighed 

 

 

https://www.rotary.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Km
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Budget for projektet: 

Legepladsmateriel frit leveret bygderne    kr.  232.000 

 

Den planlagte finansiering:  

Bidrag fra Nuuk Rotary Klub    kr.  10.000 

Bidrag fra Sjællandske Rotary klubber            kr.   48.000 

Bidrag fra Rotary Danmarks Hjælpefond        kr.   58.000           

Bidrag fra Rotary Foundation Global Grant     kr. 116.000 

I alt                                                                              kr. 232.000 

Ovenstående beløb vil udelukkende blive anvendt til legepladsmateriel samt 

fragt af dette til bestemmelsesstederne.  

Arbejdsgruppen har i kraft af de seneste års tilsvarende projekter ingen tvivl 

om, at det nye projekt kan gennemføres med samme succesrate som sidste 

gang.  

 

Vi søger medvirken fra andre Rotary klubber i Distrikt 1470  

Henvendelse snarest til formanden for arbejdsgruppen 

 

 

Hans M. Janus, Hørsholm RK      

Formand for arbejdsgruppen    

Hulsøvang 1A                                      

2960 Rungsted Kyst                          

Tel.: 51511038                                    

Mail: info@villa-st-jeannet.com        

https://www.rotary.dk/
mailto:info@villa-st-jeannet.com
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I alt   382.556,00 kr. 

 

Solcelleanlæg:      

Anlæg.      73.000,00 kr. 

2 stk. ekstra batterier       8.000,00 kr. 

Installation   10.000,00 kr.  

I alt    91.000,00 kr. 

 

Hegn:    

Hegns materialer  12.000,00 kr.  

Fragt    3.300,00 kr. 

I alt                       15.300,00 kr. 

 

Hårde hvidevarer:    

Fryser       4.784,00 kr.  

Køleskab       8.501,00 kr. 

Vaskemaskine   10.078,00 kr. 

I alt    23.363,00 kr. 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

 

Sara Tessing  Mogens K. Modeweg-Hansen 

Forstander  Souschef 

Inuusuttut Inaat  Inuusuttut Inaat 

Sanatorievej B 17  Sanatorievej B 17 

3920 Qaqortoq  3920 Qaqortoq 

  

https://www.rotary.dk/
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2) Etablering af terrasse til sommerhytte i 

Nuupiluk 
 

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under 

Grønlands Selvstyre i Departementet for 

Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender. 

 

Inuusuttut Inaat er beliggende i den 

sydgrønlandske by Qaqortoq. 

 

 

Inuusuttut Inaat har 3 afdelinger som er flg.: 

En familieafdeling, der er normeret til 5 familier med deres børn. Mødrenes 

baggrund er præget af omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug og misbrug af 

alkohol/ rusmidler. 

En børneafdeling, der er normeret til 4 børn i alderen 3-10 år. Disse børn er 

anbragt uden forældre og ofte med familie bosiddende langt fra Qaqortoq. 

Børnene har alle haft en svær start på livet ofte med omfattende 

omsorgssvigt, vold, overgreb, misbrug af alkohol og rusmidler. Børnene 

modtager behandling for deres traumer, mens de bor på børneafdelingen, det 

kan være gennem flere år eller hele deres barndom, at de bor her. 

En ungeafdeling, der er normeret til 4 unge i alderen 10-18 år. 

Inuusuttut Inaat har en hytte beliggende I Nuupiluk, som er halvvejs imellem 

Qaqortoq og Narsaq by og som afdelingerne kan benytte til koloniophold og 

udflugter. 

Hytten er i dag indrettet meget primitivt uden moderne bekvemmeligheder.  

BÆREDYGTIG 

https://www.rotary.dk/
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Der er 1 gaskomfur og 3 lamper, der drives af en 12v solcellepanel. Ideen er, 

at brugerne af hytten skal kunne bruge den fantastiske natur og det sociale 

samvær til at udvikle sig, og på den måde blive styrket i egen følelse uden 

forstyrrende teknologi.  

Fælles for de anbragte børn med fysiske og psykiske traumer er, at de har et 

sårbart centralnervesystem. 

Mange af børnene kan beskrives som enten at have et nervesystem i 

konstant alarmberedskab eller har sanseforstyrrelser. 

Børnenes symptomer kan sidestilles med det, som ses hos mennesker med 

posttraumatisk stress. 

Det betyder, at de sanseindtryk, som de hele tiden er omgivet af: Lyd, lys, 

bevægelse, berøring, duft og smagsindtryk opfattes og bearbejdes 

anderledes, og barnet vil hurtigt komme i i alarmberedskab, hvilket hindrer en 

helingsproces. 

For at denne heling kan finde sted, er en vigtig faktor, de fysiske rammer, 

som barnet er omgivet af. 

Børnene har brug for megen ro og forudsigelighed. 

Denne ro findes i særlig høj grad i naturen omkring sommerhytten i Nuupiluk. 

Her falder børnene til ro i særlig høj grad, og størstedelen af den vågne tid 

tilbringes i naturen udenfor hytten. 

En terrasse udenfor hytten vil derfor være et naturligt samlingspunkt for 

måltider, fælles aktiviteter og hyggestunder, hvor det er hensigtsmæssigt at 

kunne være sammen på et afgrænset område. 

Terrassen vil på denne måde komme til at have en central plads i 

dagligdagen for mange udendørs aktiviteter og fælles oplevelser for børn og 

voksne.  

 

https://www.rotary.dk/
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Hytten bliver også brugt til “projektture”, hvor 1 beboer og 2 personale i 

kortere eller længere tid benytter hytten til social pædagogisk 

behandlingsarbejde.  

Der er meget stor succes med de intensive behandlingsture, hvor der kan 

arbejdes i dybden med forskellige problemer, som hver enkelt beboer har. 

Vi har også en mindre hytte på stedet, som dog er gået til af vind og vejr, og 

som derfor ikke er beboelig – denne hytte er ved at blive renoveret med 

samleelementer på det gamle fundament, således at der bliver flere pladser 

til gavn for døgninstitutionens brugere – Det er her en terrasse vil være af 

uvurderlig gavn. 

 

For at kunne udnytte hytten optimalt vil det være af stor betydning,  

at der også bliver bygget en terrasse ved huset,  

således at denne kan bruges til udendørs aktiviteter  

for de unge og ansatte, der anvender hytten.  

Terrassen kommer til at vende mod vandet,  

hvor man vil kunne nyde naturen  

- den utrolige smukke natur, der er på Grønland 

 

Budget: 50.000,- til materialer samt etableringsudgifter ifm. opførsel af 

terrassen. 

Håber man imødeser vores ansøgning. 

 

https://www.rotary.dk/
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Med venlig Hilsen 

 

Sara Tessing                          Mogens K. Modeweg-Hansen 

Forstander                              Souschef 

Inuusuttut Inaat                      Inuusuttut Inaat 

3920 Qaqortoq                       3920 Qaqortoq 

 

  

https://www.rotary.dk/
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3) Landbrug for børn og unge på 

døgninstitutionen ”Inuusuttut Inaat” 
 

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre i 

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender. 

Inuusuttut Inaat er beliggende i den sydgrønlandske by Qaqortoq. 

Inuusuttut Inaat har 3 afdelinger. 

• En familieafdeling der er normeret til 5 familier med deres børn. 
Mødrenes baggrund er præget af omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug 
og misbrug af alkohol/ rusmidler 
 

• En børneafdeling der er normeret til 4 børn, I alderen 3-10 år. Disse 
børn er anbragt uden forældre og ofte med familie bosiddende langt fra 
Qaqortoq. Børnene har alle haft en svær start på livet ofte med 
omfattende omsorgssvigt, vold, overgreb, misbrug af alkohol og 
rusmidler. Børnene modtager behandling for deres traumer mens de 
bor på børneafdelingen, det kan være gennem flere år eller hele deres 
barndom, at de bor her 
 

• En ungeafdeling der er normeret til 4 unge i alderen 10-18 år 
 
 
 

 

Vi vil tilbyde beboerne en stor terapeutisk oplevelse  

ved at lade dem være med til at drive et mindre landbrug 
 

 

Qinngua Kangilleq er beliggende i naturskønne omgivelser ca. 2 timeres 

sejlads fra Qaqortoq. Der er mulighed for at dyrke forskellige grønsager og 

have et dyrehold.   

BÆREDYGTIG 

https://www.rotary.dk/
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Gården, som ligger inde i en fjord, giver muligheder for ro og fordybelse i de 

daglige gøremål. Der er mulighed for mange aktiviteter så som gå ture, løbe 

ture, cykelture og mulighed for jagt og fiskeri.  

Alt dette vil give muligheden for et større kendskab til produktion og brug af 

lokale og selv producerede produkter. Beboerne vil få kendskab til dyrkning, 

høstning og forarbejdning af fødevare til dagligdagen.  

Som en ekstra gevinst vil beboerne på skift få mulighed for kortere eller 

længere ophold på gården, hvor de vil kunne få tid og ro til fordybelse i et 

natur skønt område, hvor der er høj til “loftet” og plads til fysiske aktiviter med 

alle de gode ting dette bringer med til en større forståelse af deres egen 

situation. 

Projektet vil starte med en 3 års forsøgsperiode, således at der bliver 

opbygget faciliteter til at beboerne kan være boende der i længere tid. 

Udvidelse af køkkenhave og anskaffelse af dyrehold, altså en anlægsperiode. 

På længere sigt er det meningen at landbruget skal være bæredygtigt med 

levering af økologiske varer til glæde for alle beboere på Inuusuttut Inaat og 

et varigt tilbud til alle vores beboere på skift og efter behov.  

 

Qinngua Kangilleq: 

Qinngua Kangilleq er etableret som fåreholdersted i 1978 og har 

været drevet at forskellige fåreholdere i løbet af årene til 2009. 

Siden var det ikke været beboet.  

Qinngua Kangilleq er helt inde i bunden af fjorden ”Tunulliarfik”, og husene er 

de nordligste bygninger i Kommune Kujalleq på 61°15´07.87”N 

45°29´58.87”V 

Mod syd længere ude i fjorden er bygderne Qassiarsuk og Narsarsuaq ca. 15 

km. fra Qinngua Kangilleq i hvert sin side af fjorden.  

Nærmeste fåreholdersted Qinngua er ca. 2 km. væk fra Qinngua Kangilleq.  

https://www.rotary.dk/
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Fra elven i Narsarsuaq er der grusvej hele vejen langs fjorden til Qassiarsuk, 

som er grusvej til ca. 15 fåreholdersteder.  

Bygderne Qassiarsuk og Narsarsuaq lufthavn har butik.    

 

 

Qinngua Kangilleq er placeret lige ved større ørredelve. Elvene har broer, 

som kan krydses i bil, ATV, traktor og på hest. 

 

https://www.rotary.dk/
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Naturen omkring Qinngua Kangilleq er meget flot, og der er varmt om 

sommeren. Som nævnt, er der grusveje hele vejen langs fjorden. Grusvejene 

er meget gode til at gå på, løbe på samt køre på med ATV, bil, traktor og 

mountainbikes.  

 

Naturen ind mod dalen og ud af fjorden er meget flot, med masser af planter 

og buske og træer, træplantage med forskellige træer fra nordligste del af 

jorden, med snart op til ca. 15 meter høje træer ligger ca. 1,5 km fra Qinngua 

Kangilleq. 

https://www.rotary.dk/
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Der er 2 huse i Qinngua Kangilleq som er placeret ca. 20 meter fra 

hinanden. 

Hus 1; på 7,5 X 5 meter, køkken stue, entré, toilet, skrot første sal med 2 

værelser.  Hus 2; på 10 X 5 meter, køkken stue, entré, badeværelse, skrot 

første sal med 2 værelser.  Husene trænger til renovation. Materialerne til 

renovering kommer til forår 2018. Der er også en stald, som er tom, samt et 

andre mindre forfaldne bygninger.  

Vand Det er sommer vand fra en klar ren vandløb 

Det er mindre solpaneller til varmtvand med 80 l tank til hvert hus  

El  Der er mindre diesel generator på 3,7 kW.  

Der er installeret el i begge husene  

Varme Varme skal ordnes. Det andet hus har brændeovn. 

Det er gaskomfur i begge huse 

Bad Der skal installeres bad i det ene hus og i det andet senere.  

Muligheder Dyrkning af grønsager 

https://www.rotary.dk/
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Det er en have på ca. 300 m² 

i Qinngua Kangilleq, som kan 

udvides til ca. 1 ha. Vi har 

(Aqqalooraq og Sika) 

brugsret til det.  

Man kan dyrke Kartofler, 

roer, salater, rabarber, løg, 

rødbeder, radiser, kål og 

meget mere.  

Hvis man vil udnytte hele areal til dyrkning må man anskaffe 400 meter hegn.  

 

Fiskeri, forsyning:  

Det er mange torsk og ørreder i fjorden om sommeren, som kan fryses, saltes 

eller røges.  

 

 

 

https://www.rotary.dk/
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Fritidsmuligheder: 

• Have 

• vinterforsyning (ørreder, torsk) 

• natur, går, løbe, cykle, reder  

• Kajak roning.  

• Dyrepasning, høns, ænder, kaniner, får, heste.  

• Hjælpe nærlæggende fåreholdere.  

• Læmning (maj) 

• Høst (juli, august) 

• Fåresamling (september/oktober) 

• Længere ture ude i naturen (evt. teltture) 
 

Hvis man har dyrehold I Qinngua Kangilleq om sommeren, der er mulighed 

for at få dem passet hos fåreholdere om vinteren, hvis det ikke er muligt at 

tage det med til Qaqortoq om vinteren.  

Der vil med tiden blive mange flere muligheder. 

 

Bidragsmodtager: 

Børnehjemmet ”Inuusuttut Inaat” 

Sanatorievej 17 

Postboks 150  

3920 Qaqortoq 

 

Priser og tilbud på vandkraft: 

Turbine    285.000.00 kr.  

Rør       42.556.00 kr. 

Kabel 430 meter    20.000,00 kr. 

Installation    15.000,00 kr.  

Fragt     20.000,00 kr. 
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4) Graviditet og alkohol kampagne i Grønland 
 
Under et af modulerne i uddannelsen i spædbarnsterapi metoden, som 
Tumi Consulting afholder, blev der arbejdet med graviditet og alkohol og de 
skader som det kan give (FASD, Føtalt AlkoholSyndrom).  
 
Under dette forløb blev det meget klart for mig, hvor lidt fagpersonerne 
vidste om alkoholskader og vigtigheden af hvorfor alkohol og graviditet ikke 
passer sammen. Jeg blev meget inspireret til at lave noget 
oplysningsmateriale, kampagne og undervisning til fagpersonalet, sprede 
viden omkring emnet til skoler, gymnasier og andre institutioner hvor 
udsatte børn, unge og kommende forældre kommer.   
 

 
Mange af de "utilpassede børn" 

som skolerne kæmper med og vi hele tiden hører om,  
 kan have en alkoholskade,  

og det ville være til stor gavn for lærerne og andre fagpersoner  
der arbejder med børn og unge  

at vide meget mere omkring emnet  
og i det hele taget få viden om alkoholskader ud i samfundet 

 

 
Tumi Consulting vil samarbejde med ekspert og psykolog Inger Thormann 
og nogle læger fra Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, som har stor 
viden omkring emnet. Inger Thormann har arbejdet som psykolog de sidste 
35 år med omsorgssvigtede børn mellem 0-7 år som omdrejningspunkt.  
 
En del af børnene er født af mødre, som har haft et misbrug af alkohol i 
deres graviditet, og derfor er Inger Thormann med årene blevet den 
fagperson i Danmark, som har størst behandlingserfaring med denne 
gruppe børn, og som har skrevet flere bøger om emnet og modtaget flere 
priser for sit arbejde på området. 
 
I forbindelse med selve kampagneudførelsen vil vi arbejde med et 
grønlandsk selskab som har god erfaring med at ramme de rigtige 
modtager af budskaberne.  
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Ud over at børnene kan blive født med forskellige organskader og 
karakteristiske ansigtstræk, er et af fællestrækkene, at det alkoholskadede 
barns hjerne er blevet forstyrret og irriteret af moderens alkoholforbrug i 
graviditeten. Alkohol er nemlig suverænt det farligste rusmiddel set fra det 
ufødte barns perspektiv, fordi alkohol kan føre til en hjerneskade.  
Skaderne er permanente, og disse børn kæmper hele livet med 
vanskeligheder. 
 
Disse vanskeligheder kan vise sig forskelligt alt efter børnenes alder, men 
livet igennem vil de have en hjerne, som har en reduceret evne til at 
modtage og sortere informationer. Det er et meget godt udtryk at sige, at 
barnet er født uden filter. Det betyder, at alt hvad der foregår uden omkring, 
alle forstyrrelser, bliver fanget ind af barnet, så det bliver umuligt at 
koncentrere sig. 
 
Vi mangler neuropsykologer i Grønland, og undersøger i dag ikke om børn 
er alkoholskadet. I mit mangeårigt arbejde med familiebehandling, sårbare 
familier og deres børn i Grønland, har jeg oplevet børn og unge som 
formentlig har alkoholskader og et meget vanskeligt liv, men som vi ikke har 
kunne få bekræftet, grundet mangel af fagpersoner på området. 
 
Man kan sige, at det er et vilkår, og det kunne være godt hvis fagpersoner 
og borgere, der har mistanke om alkoholskade kunne søge viden og råd på 
en hjemmeside, hvorledes man kan støtte og forstå et barn eller voksen, 
hvor der er mistanke eller tale om en alkoholskade. 
 
Med denne meget korte beskrivelse af effekterne, så kan man genkende 
mange børn i daginstitution og skolerne, hvor ingen tænker på om de rent 
faktisk har organiske skader efter alkoholmisbrug mens de lå i deres mors 
mave.  
 
Mange mødre holder op med at drikke, når de opdager at de er gravide, 
men der går ofte flere måneder før disse mødre opdager at de er gravide, 
og det er desværre i de første måneder at fostret er mest udsat for det 
opløsningsmiddel, der er i alkohol (Etanol). Så det er vigtigt og afgørende 
for det kommende barnets fremtidig skæbne, at de kommende forældre ved 
hvor skadeligt alkohol er for fostret. 
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Med den diskussion der længe har været omkring alkohol, og et lovforslag 
som skal gøre det muligt at tvangsanbringe gravide mødre, alt for høje 
anbringelses tal, den manglende arbejdskraft i visse erhverv, en stor gruppe 
unge som ikke når videre end til folkeskolen, eller ikke kan færdiggøre en 
folkeskole, er det målet med kampagnen at påvirke den gruppe, som laver 
de første uhelbredelige skader på barnet, som har fatale følgevirkninger på 
barnets udvikling, opvækst og dens voksenliv.  
 

Alkoholskader i graviditeten har meget store menneskelige og 
samfundsmæssige omkostninger 

 
Kampagnen skal ses som et tiltag/supplement til styrkelsen af den ”tidlige 
indsats” i Grønland.  
 
Det vil derfor være helt naturlig, at kampagnen bliver lavet i samarbejde 
med Sundhedsvæsnet, da kampagnen kun vil lykkes, hvis der samarbejdes 
omkring emnet.  
 
Alle fagprofessionelle, som arbejder med området, som møder børn og 
unge i deres arbejdsliv, skal forsynes med skriftligt materiale om 
alkoholskader. 
 

Det ønskes at lave temadage, undervisning/kursus omkring emnet  

 
Udførelsen af kampagnen er beskrevet senere. 
 

 

Målgruppe 

Målgruppen er: Alle borgerne i Grønland får muligheden for at få den 
nødvendige viden omkring graviditet og alkohol og dens skadelige virkning, 
så de kan bakke deres børn op i ikke at drikke under deres graviditet. 
 
Der vil i kampagnen være et særligt fokus på at unge som senere i livet skal 
have egne børn, at de bliver oplyst omkring de skadelige virkninger, hvis 
man drikker når man er gravid. 
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At unge og voksne får viden omkring, at der er noget som hedder FASD, og 
evt. kan genkende nogen af symptomerne og måske få den nødvendige 
hjælp eller en bedre forståelse for, hvorfor de gør, som de gør. 
At styrke de fagprofessionelles viden i deres møde med børn, der er 
alkoholskadet eller i deres møde med unge og gravide.  

 

Projektbeskrivelse: 

 
Graviditet og Alkohol     
En overskrift man lægger mærke til, og som tydeligt fortæller, hvad dette 
drejer sig om. 
 
5 hovedbudskaber:  

• Når du drikker, gør dit ufødte barn det også. 

• Alkohol kan skade under hele graviditeten. 

• Børn med alkoholskader får det svært. 

• Også lettere skader giver problemer. 

• Hvor meget skal der til? 
 
Under hvert hovedbudskab kommer en uddybende tekst. Teksten kan 
suppleres lidt efter lidt, for dem der gerne vil vide mere. 
 
Når du drikker, gør dit ufødte barn det også. 
Når en gravid kvinde drikker alkohol, overføres alkoholen fra moderens blod 
direkte til barnet. Ved alkohol forstås: øl, vin, hedvin og spiritus. 
Den voksne kan tåle at drikke alkohol, idet den voksnes indre organer, 
specielt leveren, hjælper med at uskadeliggøre den alkoholiske gift. 
Det ufødte barn har endnu ikke en udviklet lever, og derfor kan barnet ikke 
komme af med alkoholen. Alkoholen bliver i barnets organisme. 
Hvis en kvinde drikker i weekenden, vil hendes ufødte barn være påvirket i 
ca. 8 dage. Drikker kvinden hver weekend, vil det ufødte barn være påvirket 
uafbrudt. 
 
Alkohol kan skade under hele graviditeten. 
Barnets organisme udvikles under hele graviditeten. Der er størst risiko for 
misdannelser af barnets krop i de første tre måneder af graviditeten, hvor 
barnets lemmer og organer dannes. 
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Under hele graviditeten udvikles hjerne og nervesystem, som er meget 
følsomt overfor alkohol. 
Alkohol er det farligste af alle rusmidler. Alkohol er et opløsningsmiddel. 
Hvis der tænkes på den måde, bliver det forståeligt, at alkohol ikke kan 
forenes med en lille organisme, barnet, der dannes og udvikles. 
 
Børn med alkoholskader får det svært. 
Børn kan fødes med varierende grader af alkoholskader. De sværeste 
skader består af hjerneskader, misdannelser, karakteristiske ansigtstræk og 
lav fødselsvægt og længde. Dette kaldes Føtalt Alkohol Syndrom. 
Disse børn har svært ved at komme i trivsel. De har svært ved at sutte og 
spise, og de har brug for en helt speciel omsorg i hele opvæksten. Også 
som voksne, vil de fleste have behov for andres omsorg og beskyttelse. 
 
Også lettere skader giver problemer. 
Lettere tilfælde af alkoholskader kan betyde, at barnet bliver uroligt. Uroen 
præger det spæde barn, men viser sig også hos ældre børn. Disse børn 
kan have svært ved at koncentrere sig, og dette kan give 
indlæringsvanskeligheder, når de kommer i skole.  
 
En lettere alkoholskade er som oftest et skjult handikap. Derfor bliver barnet 
ikke mødt som et barn med særlige behov for omsorg. Barnet vil blive mødt 
med de samme krav som andre børn. Krav som de ikke kan imødekomme. 
Dette giver barnet, den unge og den voksne, en helt særlig sårbarhed. 
 
 
Hvor meget skal der til? 
Man ved ikke, hvor lidt der skal til for at skade barnet. Men jo mere du 
drikker, når du er gravid, desto større er risikoen. 
Mange ting spiller ind på risikoen viser forskningen. Kvindens alder og 
sundhed er blot nogle af faktorerne. 
Har du allerede drukket alkohol under graviditeten, kan det alligevel nytte at 
holde op. Risikoen for skader mindskes fra den dag, du holder op. 
Da vi ikke kender den nedre grænse for, hvor lidt der skal til for at skade det 
ufødte barn, anbefales det af Sundhedsstyrelsen at man lader være med at 
drikke alkohol i de 9 måneder graviditeten varer. 
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Charlotte Mørch Johansen, Social entreprenør & medejer af Tumi 
Consulting har indgået en aftale om at få kampagnen søsat med Malou 
Media v/Martin Nordlund Madsen og Mark Malik Nordlund Madsen, som har 
stor erfaring med at lave kampagner, de har bla. lavet ”Atualiliiv” og 
”Ajunngilars” for Grønlands selvstyre. 
 
 
Kampagnen: 
 

• 5 grundlæggende animations videoer af 40 sek. der hver har sit 
budskab som relatere sig til det samlede tema.  

 

• Oprettelse af Facebook-fanside med 3 måneders planlæggelse, 
administration og annoncering. 

 

• 5 plakatdesign med hvert hovedbudskab og et posedesign der 
inkluderer hele kampagnen. 

 

• Produktion af 200 stk. udendørs plakater. Bemærk at produktionen 
foregår i Danmark, og fragten til Nuuk er inkluderet i prisen. 

 

• Udvikling af udvidet uddannelsesportal til kampagnen, med formålet 
at have et centralt samlingspunkt, hvor interesserede læsere kan 
fordybe sig i emnet. Vi samler på følgende portal alt kampagne 
materiale på en simpel og ligetil måde. Design ambitionen er at samle 
alt materialet under en flot og velkonstrueret side. Inkluderet i 
hjemmeside prisen er et års website beskyttelse, der inkluderer 
følgende; daglig backup af sitet, genetablerings muligheder ved 
seriøse angreb, spam filter og fil scanning.  

  
Tidsplan for udførelse af selve kampagnen. Heri inkluderes hvornår og hvor 
reklamer skal sendes på diverse mediestationer, KNR, Katuaq og facebook 
etc. Denne tidsplan omtales som drejebogen. Her tages et 
administrationsgebyr på 5% af den samlede indhentede pris.  
 
Tumi Consulting sørger for pakning og korrekt afsendelse af plakater, til alle 
ønskede adresser.   
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Fragt fra Nuuk og videre ud i resten af Grønland. Det indebærer afsendelse 
af poser og plakater. 
 
Tumi Consulting er ansvarlig for: 
  

• At lave hovedbudskaberne, tekster til hjemmesiden og kampagnen.  

• Betaling til oversættelse af hjemmeside teksterne.  

• Honorar til undervisere, 5 undervisningsdage. 

• Logi til undervisere, 5 dage.  
 
 
Kampagnen udvikles og opbygges i perioden i efteråret 2018,og forventes 
at tage 6 måneder at opbygge.  
 
Vi ser frem til en god dialog omkring kampagnen og dens indhold, og er 
indstillet på at tilpasse kampagnens størrelse og budskaber, hvis dette 
ønskes. 
 

Budget: 

Budget post Stykpris Antal Budget 
 

Post  
5 animations videoer 

41.000 kr. 5 stk. 205.000 kr. 

Post  
Facebook side 

16.500 kr. 1 stk. 16.500 kr. 

Post 
5 plakat design  

3.000 kr. 5 stk. 15.000 kr. 

Post  
200 stk. plakater 

95 kr. 200 stk. 19.000 kr. 

Post  
Udvikling af uddannelsesportal 

55.000 kr. 1 stk. 55.000 kr. 

Post 
Websitebeskyttelse i 1 år 

7.500 kr. 1 stk. 7.500 kr. 

Post 
Reklamer i biograf Katuaq, KNR 
og andre steder 

 kr.  stk. 145.000 kr. 

Post kr. stk. 5.200 kr. 
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Fragt til div. Byer i Grønland 

Post 
Honorar til konsulenter/eksperter 

kr. stk. 30.000 kr. 

Post 
Oversættelse 

kr. stk. 25.000 kr. 

Post 
Honorar til undervisning og logi til 
5 undervisningsdage 

13.000 kr. 5 stk. 65.000 kr. 

Total           588.200 kr. 
 

 

Modtager: 

Institution: 
 

Tumi Consulting, Kompetencecenter 
Sullissivk Mequpaluk 

Adresse: 
 

Jens Kreutzmann Aqq 4, 1 sal 
Postboks 7137 

Postnummer og by: 
 

3900 Nuuk 

Kommune: 
 

Sermersooq 

Kontaktperson: 
(navn) 

Charlotte Johansen 

Tlf: 
(dir. nr. og mobilnr.) 

+299 589669/+45 61277545 

E-mail: 
 

charlotte@tumi-consulting.com 
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5) Startpakker til elever på skolehjemmet i 

Nanortalik, Sydgrønland 

 

Fra bygde til by  

I Grønland flytter børn fra de små bygder til den nærmeste by for at gå i skole 

der, når de skal begynde i 8. klasse. Børnene bor derfor på skolehjem væk 

hjemmefra de sidste to år af deres folkeskoletid. Mange af bygdebørnene 

kommer fra fattigere kår, hvor familierne har svært ved at få råd til basale 

ting, hvilket også ses ved børnenes flytning til skolehjemmet, hvor mange af 

børnene mangler tøj, lommepenge, computer mv. 

I Nanortalik (1400 indbyggere) er der et tæt samarbejde med skolen 

Nanortallip Atuarfia og det tilhørende skolehjem. Her kommer børnene fra de 

tilhørende bygder Alluitsup Paa (285 indbyggere), Tasiusaq (91 indbyggere) 

og Appillattoq (121 indbyggere). Børnene forlader forældre, søskende, 

familie, venner og alt hvad de kender for en periode på to år.  

På skolehjemmet er der kun to voksne til 25 børn på daglig basis, hvilket 

stiller børnene i en sårbar situation. Udover at være langt væk fra deres 

forældre og have meget lidt kontakt med stabile voksne, oplever de ofte at 

blive moppet af byens børn, fordi de ser forkerte ud, har slidt tøj på og måske 

også opfører sig anderledes. Således ender børnene på skolehjemmet i en 

sårbar og udsat position.  

En af de ting Rotary har mulighed for at hjælpe børnene med, er en slags 

”startpakke”. Børnene får eller låner det manglende udstyr. Det giver 

mulighed for at skabe et bedre fundament for børnene og støtte den unge i 

den i forvejen svære skolestart i Nanortalik. 

Startpakkerne skal være til rådighed for de elever, der grundet forældrenes 

ringe økonomiske vilkår, ikke får det nødvendige udstyr far egen familie 

hjemme i bygderne.  
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Foreningen Grønlandske Børn kan være behjælpelig med at etablere 

samarbejdet med skolen i Nanortalik. 

Indhold i startparken: 

Vintertøj 

Vintrene i Grønland er kolde og blæsende og mange af 

bygdebørnene, der kommer til byen for at gå i skole, har ikke den 

rette beklædning med til at klare sig igennem vinteren. De mangler 

både almindeligt tøj, overtøj og varme støvler. 

Taletid 

En helt essentiel ting for skoleeleverne er taletid til deres 

mobiltelefoner, således at de har råd til at ringe til deres forældre, 

søskende og venner hjemme i bygden. I Grønland har mange 

taletidskort, hvor penge løbende kan sættes ind på telefon. 

Lommepenge 

Bygdebørnene får et mindre beløb til lommepenge når de 

indskrives på skolehjemmet, men dette rækker ikke til at give dem 

samme muligheder i deres fritid, som børnene der stammer fra 

byen. Ekstra lommepenge ville derfor være en kærkommen gave 

for de unge. 

Computer: 

Nogle elever mangler en bærbar computer, så de kan deltage i 

undervisningen på lige fod med deres medstuderende, samt have 

kontakt med familie og venner hjemme i bygden via Skype, 

Facebook o.lign. Vi forestiller os at have 5-10 computere til at ligge 

på skolehjemmet, så eleverne har mulighed for at låne en efter 

behov. 
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Udover Nanortalik er der mange andre af de mindre byer i Grønland,  

fx. Qaanaaq, Upernavik og Maniitsoq, 

 hvor de tilflyttende bygdeelever 

 står med samme behov for en startpakke 

 

Det vil også i disse byer være muligt at etablere et  

”Startpakke projekt” 

 i samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn 

 

  

Budget pr. elev Beløb kr.  

Vintertøj  4.000 

Taletid 200 kr. mdr. i 10 mdr.  2.000 

Lommepenge 100 kr.  mdr. i 10 mdr. 1.000 

I alt pr. elev 7.000 

Budget for computere til 

skolehjemmet 
Beløb kr. 

5 computere inkl. programmering 25.000 
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6) Julegaver til skolebørn og mindre børn i 

Ittoqqortoormiit 
 

Ittoqqortoormiit ligger isoleret i det nordøstlige Grønland på 70 grader nord. 

Nærmeste nabo mod nord er verdens største nationalpark ”Grønlands 

Nationalpark” på 972.000 km². Den nærmeste grønlandske by er Tasiilaq, 

som ligger 945 km mod syd. Reykjavik på Island er ca. 700 km fra 

Ittoqqortoormiit. Byen ligger helt isoleret fra resten af Grønland med langt til 

kommunens hovedsæde i Nuuk, på vestkysten af Grønland. 

 

 

Byen hører til en af de fattigste i Grønland,  

hvilket ses på både huse, mennesker og ikke mindst børnene  

Der er stor arbejdsløshed i Ittoqqortoormiit  

og et stort misbrug af alkohol, hash og gambleri 

 

 

Byen har 450 indbyggere heriblandt 150 børn og unge under 18 år. Der er 

omkring 70 skolebørn i alderen 6-16 år.  

Byens børn er sårbare og mangler både kreativ inspiration, underholdning, 

nye udfordringer, stabile voksne, mad, tøj mv. 

Børnenes liv i Ittoqqortoormiit er i udbredt grad præget af mangel og 

fattigdom, og mange af børnene kan ikke se frem til en juleaften med 

julegaver. Julegaver til byens skolebørn og børnene i byens daginstitution 

kan derfor være med til at skabe glæde og håb for byens børn. 
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Gennem sommerlejren Camp East, som Foreningen Grønlandske Børn 

afholdt i sommeren 2015, er der etableret et rigtigt godt samarbejde til byens 

skole, som vil være behjælpelige med at uddele gaver. 

Det vil sandsynligvis være nødvendigt at købe julegaverne i Nuuk eller 

Danmark og få dem sendt til Ittoqqortoormiit, da byen ikke byder på andet 

butiksliv end supermarkedet. 

 

 

 

 

 

 

  

Budget  Kr. 

Julegaver til 100 sårbare børn á 200 kr. 20.000 

Porto til julegaver 3.000 

I alt 23.000 
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7) Julegaver og juletræsfest Qaqortoq 
 

Qaqortoq er den største by i Sydgrønland og i Kommune Kujalleq 

(Sydkommunen). Qaqortoq har 3229 indbyggere. Qaqortoq har været på 

Foreningen Grønlandske Børns radar siden 2010, hvorfor der er oparbejdet 

særdeles solide samarbejder i byen.  

På trods af sit idylliske udseende, gemmer der sig mange sociale problemer i 

Qaqortoq, hvorfor Foreningen Grønlandske Børn har et særdeles tæt 

samarbejde med flere institutioner i Qaqortoq bl.a. Qaqortoq Familiecenter, 

Neriusaaq(Regnbue), værested for sårbare børn. 

Familiecentret afholder familiegrupper, forældreundervisning, børnegrupper, 

sorggrupper samt står for den forebyggende indsats i kommunen for de 

allermest sårbare familier.   

Værestedet Neriusaaq holder åbent i hverdagene kl. 12-18, her kan byens 

sårbare børn komme i hjemlige omgivelser og få omsorg og opbakning af 

stedets ildsjæl. Her læses bøger, leges, snakkes, bages småkager og her får 

alle de børn, som ellers ville gå rundt på gaden, et varmt og trygt sted at 

være. Mange af børnene spiser aftensmad i Neriusaaq, da de ikke får nok at 

spise hjemme. 

Hver december afholder værestedet ”Neriusaaq” juletræsfest for byens 

mange sårbare familier. Det er svært at få penge til at holde et arrangement 

med det hele, og der er heller ikke råd til julegaver til de mange børn, som 

ellers ikke får julegaver.  

Foreningen Grønlandske Børn ønsker, at vi hjælpes om at give byens mange 

udsatte familier en god juleoplevelse. Derudover ser Foreningen Grønlandske 

Børn stor værdi i værestedet Neriussaaq, og ser at Rotary kunne få en vigtig 

betydning for at støtte det pædagogiske arbejde i huset ved at bidrage med 

børnebøger (især på grønlandsk), legetøj og julegaver til stedet. 
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Budget  Kr. 

Julegaver til 100 sårbare børn á 200 kr. 20.000 

Porto til julegaver 2.000 

I alt 22.000 

    

Juletræsfest for ca. 150 pers (sårbare 

familier) 
  

Mad leveret udefra  20.000 

Juletræ +pynt +lyskæde 3.000 

Materialer til juleklip 2.000 

I alt 25.000 

  

Bøger og legetøj til Værestedet  

Bøger 5000 

Legetøj 10.000 

Julegave til 40 børn 6.000 

I alt  21.000 

https://www.rotary.dk/


  
 
 
 
 
  

Side 36 
 

8) Studieture for skoleelever i mindre byer 
 

Skoleelever i Grønland har sjældent mulighed for at komme på studietur, 

virksomhedsbesøg eller rejser i det hele taget uden for egen by. Bor man i en 

lille by er det derfor ret begrænset, hvor meget man har set af de 

uddannelsesmuligheder der er, ligesom man ikke har nogen billeder af, hvad 

det vil sige at flytte til en anden by for at uddanne sig.  

Samtidig er der i Grønland en meget stor gruppe unge, der ikke kommer 

videre i ungdomsuddannelse efter endt folkeskole.  

Grønlands Statistiks tal for 2016 viser, at 52 % af de unge mellem 16 og 18 år 

ikke er i uddannelse eller job. Foreningen Grønlandske Børn støtter og 

motiverer sårbare unge til at fortsætte i uddannelse efter folkeskolen, bl.a. 

gennem virksomhedsbesøg og andre faglige og sociale aktiviteter i den by de 

bor i.  

Det er begrænset, hvad der er af muligheder i den enkelte by, derfor er de 

unge nødt til at tage til andre byer for at få relevante faglige oplevelser, der 

kan hjælpe dem til at vælge en uddannelsesvej.  

I Ilulissat i Nordgrønland er der fx ikke nogen ungdomsuddannelser. Det 

betyder, at de unge skal flytte hjemmefra til en helt anden by, hvis de vil 

fortsætte i uddannelse efter folkeskolen.  

 

For at støtte de unge i at turde tage dette skridt  

kan det være afgørende,  

at de unge har haft mulighed for at besøge  

den skole og det kollegie,  

som de skal flytte til for at fortsætte i ungdomsuddannelse 

 

https://www.rotary.dk/
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Studietur til levnedsmiddelskolen i Narsaq for elever fra Qaqortoq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studietur til gymnasieskolen og kollegiet i Aasiaat for elever fra Ilulissat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget  Kr. 

15 elever og to mentorer  

Sejltur med undervisning undervejs 15.300 

Aktiviteter og materialer 500 

Forplejning undervejs  1.200 

I alt 17.000 

Budget  Kr. 

15 elever og to mentorer  

Sejltur med undervisning undervejs 17.000 

Aktiviteter og materialer 2.000 

Forplejning 3 dage 8.500 

I alt 27.500 

https://www.rotary.dk/
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9) Startpakker til efterskoleelever 
 

Gentofte Rotary Klub har i samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn 

og med Efterskoleforeningen forberedt projektet, så det kunne påbegyndes i 

forbindelse med skoleårets start i august 2017.  

   

 

Mange grønlandske unge vælger at gå på efterskole i Danmark.  

Men det er hårdt arbejde at skulle forholde sig til  

et nyt sprog og en anden kultur,  

hvilket er medvirkende til frafaldsprocenten  

blandt grønlandske efterskoleeleverer 

 er mere end dobbelt så høj som hos andre elever 
 

Samtidig mangler nogle af de unge de helt fundamentale ting,  

som en dyne, en cykel eller en computer  

for et vellykket ophold på efterskolen 
 

Ønsket er at give alle de grønlandske elever i Danmark de samme 

muligheder. 

Startpakkerne skal være til rådighed for de elever, der ikke har mulighed for 

at få tingene stillet til rådighed af egen familie.  

Det skønnes at et sted imellem 10-25 % af de elever, der rejser på efterskole 

i Danmark, har brug for en startpakke (svarende til et sted imellem 30 og 75 

elever).  

Startpakkerne kan tildeles ved at efterskolen tager kontakt til 

Efterskoleforeningen (eller Foreningen Grønlandske Børn) om de konkrete 

elever. Derefter kontakter Efterskoleforeningen Gentofte Rotary Klub, der 

bevilger startpakken i den udstrækning, der er økonomisk mulighed for det.  
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Formålet er at sikre at unge  

fra mindrebemidlede familier og kontaktfamilier  

får samme forudsætninger for et vellykket efterskoleforløb,  

som de bedre stillede elever  

 

Med en startpakke får de grønlandske unge støtte og opbakning 

til at gennemføre deres efterskoleophold 

 

 

Forslag til indhold i startpakken (max kr. 5.000,-): 

Computer: 

Nogle elever mangler en bærbar computer, så de kan deltage i 

undervisningen på lige fod med deres medstuderende.  

Brugte cykel: 

Nogle elever kan også opleve at stå uden for fællesskabet, fordi de 

er nødt til at sige fra til sociale aktiviteter, fordi de ikke har samme 

midler, f.eks. er cyklen for mange unge et centralt transportmiddel, 

som flere af de grønlandske elever ikke har, og dermed har de ikke 

mulighed for at cykle med til kiosken eller fritidsaktiviteter. 

Dyne, hovedpude, sovepose og liggeunderlag m.m. kan være en stor 

post for nogle af de unge.  

Det har vist sig, at behovene hos de enkelte elever og deres skoler varierer i 

meget større udstrækning end forventet, og efterskolerne arbejder meget 

målrettet med at definere det reelle behov hos den enkelte elev. 
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Lars Møller er formand for arbejdsgruppen i Gentofte Rotary Klub, som er 

gået i gang med at realisere projektet. Klubben ønsker at samarbejde med 

andre klubber om projektet.  

Henvendelse kan ske til: 

  

Lars Møller  

Formand for Projekt- og Foundationudvalget i Gentofte Rotary Klub  

Mob.: 2160 4356 

Mail: LM@BRLM.DK 

 

 

 

Vi søger medvirken fra andre Rotary klubber i Distrikt 1470  

Henvendelse snarest til formanden for arbejdsgruppen 

 

Forslag til budget pr. efterskoleelev  Kr. 

Brugt cykel  800 

Sovepose og liggeunderlag 600 

Dyne og pude 600 

2 x sengesæt 300 

Håndklæder 200 

Computer 2.500 

  

Pris pr. elev der maximalt gives 5.000 

https://www.rotary.dk/
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10)  Jagttur – fisketur 
 

 

Mælkebøttecentret: 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution (fond) etableret af Red Barnet 

Danmark, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grønlands Erhverv og 

består af: 

• Mælkebøtten: Kombination af et aktivitetscenter for alle børn og unge 
og et krisecenter/døgnafdeling til anbringelse af socialt udsatte børn fra 
3-11år, mhp. observation for social og psykologisk udredning 
 

• Boenheden Ilasiaq: Døgninstitution/anbringelseshjem for børn mellem 
3-11år, socialpædagogisk bo- tilbud 

 

• Boenheden Allu: Døgninstitution/anbringelseshjem for børn mellem 12-
15år, socialpædagogisk bo- tilbud 
 

• Læs mere på www.mb.gl 
 

 

https://www.rotary.dk/
http://www.mb.gl/
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Sammenhæng; 

En gruppe af børn og unge samt voksne, 12 i alt, deltager i en arrangeret 

jagttur i fjeldet omkring Nuuk. 

Mælkebøttecentret går ikke på jagt med børnene af sikkerhedsmæssige 

årsager. Vores jagtture drejer sig ikke om at nedlægge bytte. Men det er 

vigtigt, at vi tager ud i naturen, så børn og unge får gode oplevelser og 

tilegner sig ny viden. 

Mælkebøttecentret har ingen båd selv. Vi har i stedet valgt at anvende 

professionelle firmaer, når vi charter både og andet. På denne måde sikrer vi, 

at sikkerheden altid er i orden. 

Formål: 

Selve formålet med en arrangeret jagttur er mange: 

• De voksne har en vigtig opgave i forbindelse med jagtture. De skal 
formidle viden om naturen og naturens historiske betydning for 
Grønland. Herved får vores børn og unge en kulturel indsigt og 
forståelse for Grønland. 

• Udsatte børn og unge profiterer at en fastlagt ramme hvor de ved, hvad 
der skal ske. Dette skaber tryghed i deres ofte meget kaotiske 
følelsesliv. 

• Børnene og de unger tilegner sig sociale færdigheder, hvilket er vigtigt 
for at danne gode varige venskaber.  

• Relationen mellem barn/ung og den voksne forstærkes når man oplever 
sammen. Dette styrker børnene og de unges tillid til voksne, hvilket er 
helt essentielt for deres fremtidige virke og formåen. 

  

https://www.rotary.dk/
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Budget á 1 tur 

Bådcharter 4 timer  12 personer er 
max antal 
passagerer 

Kr. 9.200 

Frokost  12 personer 12 x 80,00 = 960,00 

I alt pr tur   Kr. 10.160,00 

 

Alle 3 ture i alt kr. 30.480,- 

Da Mælkebøttecentret har 22 børn og unge anbragt, og der også skal være 

voksne deltagere (10 medarbejdere) tilstede, ønskes 3 ture, så alle kan være 

med. 
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11) NAASOQ - en udvidelse af Mælkebøttecentret 

med en bo-enhed for 0-3-årige 
 

Mælkebøttecentret: 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution (fond) etableret af Red Barnet 

Danmark, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grønlands Erhverv og 

består af: 

• Mælkebøtten: Kombination af et aktivitetscenter for alle børn og unge 
og et krisecenter/døgnafdeling til anbringelse af socialt udsatte børn fra 
3-11år, mhp. observation for social og psykologisk udredning 

• Boenheden Ilasiaq: Døgninstitution/anbringelseshjem for børn mellem 
3-11år, socialpædagogisk bo- tilbud. 

• Boenheden Allu: Døgninstitution/anbringelseshjem for børn mellem 12-
15år, socialpædagogisk bo- tilbud. 

• Læs mere på www.mb.gl 
 

Mælkebøttecentrets døgninstitutioner er et socialpædagogisk botilbud til socialt udsatte børn og unge, der af  

Omsorgssvigt er et stigende og synligt problem i Grønland og er årsag til, at 

mange børn og unge må anbringes uden for hjemmet enten på en 

døgninstitution eller i en plejefamilie.   

 

Anbringelserne sker imidlertid ofte meget sent i barnets liv 

 

 

Dette skyldes dels, at der for nuværende ikke eksisterer tilstrækkelige 

anbringelsesmuligheder for spædbørn i institutionsregi i Grønland, dels at der 

er stor mangel på grønlandske plejefamilier.  

 

https://www.rotary.dk/
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Dette betyder, at mange børn allerede ved anbringelsen har svære 

udviklings- og trivselsmæssige vanskeligheder og medfører samtidig, at 

plejeforældrene sjældent besidder de fornødne kompetencer til at varetage 

plejeopgaven med at sikre sårbare og udsatte grønlandske børn og unges 

udvikling og trivsel.  

På den baggrund ønsker Mælkebøttecentret at udvide centrets eksisterende 

aktiviteter med en forebyggelsesindsats indenfor institutionsområdet, hvor 

Mælkebøttecentret siden 2006 har været etableret som aktør med leverancer 

af socialpædagogiske og psykologiske ydelser og udviklingsprojekter for 

udsatte børn og unge.  

Mælkebøttecentret ønsker med forebyggelsesprojektet at sikre mulighederne 

for en tidlig og faglig kompetent anbringelsesindsats, der kvalificeret 

understøtter barnets udvikling og trivsel ved at skabe kontinuitet og 

sammenhæng i den tidlige anbringelse på tværs af døgninstitution og 

plejefamilie. 

Projektet er et led i centrets overordnede arbejde  

for at forbedre vilkårene for  

omsorgssvigtede børn og unge  

og hindre yderligere omsorgssvigt 

 

Projektet består af tre forskellige, men integrerede og sideløbende indsatser, 

der indebærer etableringen af en bo-enhed for 0-3 årige, med henblik på 

social og psykologisk udredning, udredning af forældreevne og evt. 

igangsætning af intervention i familien og et projekt med kompetenceudvikling 

for plejefamilier.  

Der er tale om et fireårigt projekt, og det tilstræbes at 20 plejefamilier indgår i 

projektet.  

https://www.rotary.dk/
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Denne ’trefrontsindsats’ skal sikre kontinuitet og sammenhæng i dels i tidlig 

indsat for udsatte familier og udredning af 0-3-årige, dels i de tidlige 

anbringelser ved i døgninstitutionsregi at udrede og forberede barnet til 

familiepleje samtidig med, at plejefamilierne tilføres kvalifikationer og 

kompetencer svarende til plejeopgaven med det enkelte barn.  

’Trefrontsindsatsen’ muliggør desuden, at barnets overgang til og integration 

ud i plejefamilien sker med faglig støtte således, at overgangen til 

plejefamilien understøtter barnets udvikling, trivsel og identitet på tværs af 

institutionelle kontekster bedst muligt.  

 

Hermed ønsker Mælkebøttecentret  

at undgå de mange skift i anbringelsessteder,  

som mange anbragte børn oplever i dag 

 

De tre projekter kan realiseres separat, men er i udgangspunktet tænkt som 

led i en samlet projektudvidelse af Mælkebøttecentret. Projektet kan på sigt 

udvides til at indbefatte behandlingstilbud, der både kan være udformet som 

et botilbud, eller som et dagtilbud for udsatte familier.  

Projektet er det første i Grønland, der aktivt forsøger at integrere tidlig indsats 

i udsatte familier med døgninstitutions- og plejefamilieområdet.  

Projektet opstarter som et pilotprojekt, og det er hensigten, at erfaringerne fra 

pilotprojektet skal bruges fremadrettet til at udbrede projektet til flere 

Grønlandske kommuner.   

Grønlands Selvstyre har fremsendt støtteerklæring for Projekt Naasoq 
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Samlet økonomisk oversigt vedrørende Projekt Naasoq 

 

Samlet økonomisk oversigt vedrørende 

Projekt Naasoq   Samlet 

      

Projektleder – løn i 4 år    2.000.000 

Hold 1: 10 plejefamilier i projektperioden på 3 

år  2.338.940   

Hold 2: 10 plejefamilier i projektperioden på 3 

år 2.338.940 4.677.880 

Tabt arbejdsfortjeneste af 20 plejefamilier     971.428 

   

Etablering af Boenhed til 0-3-årige   1.130.000 

      

Evaluering   750.000 

      

50% af driften i 4 år 4 x 4.975.000   19.900.000 

I alt   29.429.308 
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12) Oversættelse af bogen ”Spædbarnsterapi” fra 

dansk til grønlandsk 
 

Baggrund for projektet:                                                                                                       

Siden 1993 har Inger Thormann, cand. psych. aut. og Inger Poulsen, 

psykoterapeut MPF, arbejdet med børn, som er blevet traumatiserede i deres 

første tre leveår. Bogens forfattere er begge kommet i Grønland gennem en 

årrække. De er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker 

Francoise Dolto.  

Et af de vigtigste budskaber i spædbarnsterapi er:  

”Alt usagt binder energi” 

Når det lille barn kommer i terapi, sætter terapeuten ord på det, der har været 

svært. Barnet får fortalt sin historie på en ærlig og nænsom måde. Ordene og 

de mødeøjeblikke, der opstår under fortællingen, skaber forandring og bringer 

orden i det kaos, der hersker i barnet. Derved løsnes tidlige traumer, og 

barnet kommer tilbage til sin naturlige udvikling. Ikke kun i terapi men også i 

det daglige samvær med børn kan forældre, pædagoger og andre omsorgs-

givere referere til de svære oplevelser, som giver barnet konkrete og store 

udfordringer. 

Spædbarnsterapi er ikke blot en behandlingsmetode til spædbørn, men 

metoden kan også anvendes til personer i alle aldre.  

Se hjemmesiden for Dansk institut for spædbarnsterapi 

www.danskinstitutforspædbarnsterapi.dk 

To gange har forfatterne gennemført den etårige uddannelse i spædbarns-

terapi i Nuuk. Mere end 50 personer har i dag fået uddannelsen i Grønland.  

https://www.rotary.dk/
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Alle døgninstitutioner i Grønland har haft mindst en repræsentant på uddan-

nelsen, og et nyt hold er planlagt til at starte i 2018. 

Både på uddannelsen og i arbejdet på døgninstitutionerne er sproget 

ofte en barriere, når det drejer sig om at tilegne sig ny viden 

Det er desværre typisk sådan, at de mennesker, der er tættest på børnene, 

har sværest ved det danske sprog. Flere har ingen eller en kortvarig uddan-

nelse, og de er derfor afhængige af at høre og læse om spædbarnsterapien 

og dens metode på deres eget sprog.  

Dette er baggrunden for projektet med at få bogen oversat til grønlandsk, så 

medarbejderne derved får bedre muligheder for, at kunne udbrede spæd-

barnsterapiens metode til Grønlands mest traumatiserede små børn. 

En af forfatterne er netop vendt hjem efter et ophold i Uummannaq, hvor hun 

oplevede tsunamiens/naturkatastrofens omfang og så mange menneskers 

angst, ulykke og sorg.  Endnu engang blev forfatteren bekræftet i, at spæd-

barnsterapien løfter mennesker, hjælper dem til at få øje på håbet og kærlig-

heden midt i sorgen. En grønlandsk spædbarnsterapeut kom til Uummannaq 

som del af det nationale beredskab. Hun skulle blandt andet hjælpe et par 

spædbørn, der reagerede på den voldsomme tsunami, de havde oplevet med 

symptomer, der kunne blive livstruende med et godt resultat. 

Det grønlandske forlag Milik har givet et tilbud på at oversætte og udgive 

bogen i Grønland.  

Den dygtigste grønlandske oversætter på området Juana Petrussen har 

påtaget sig oversættelsesopgaven, og bogens forfattere har afstået for at 

modtage royalty. 

 

 

 

 

Budget  Kr. 

Oversættelse, korrekturlæsning, tryk 

samt markedsføring m.v. 

 

175.000 

https://www.rotary.dk/

