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Amarngivat (Værestedet), Tasiilaq, 
Grønland 

 
Hermed lidt oplysninger om Amarngivats arbejde i forbindelse 
med støtte fra Lions.  
 
Amarngivat har til huse i et stort hus her i Tasiilaq.  Vi har åbent 
hverdag fra 8-18 og aldersgruppen er fra 5 til 14 år. Om tirsdagen 
har vi åbent til kl. 21:00, så de større børn kan få en mulighed for 
at være lidt alene, uden at skulle passe deres mindre søskende. 
Her får de så varm mad og lidt dessert.  

 
Vi har en afdeling i Kulusuk og Kuummiut, som er de tilhørende bygder.  
 
I og med at vi har 3 huse, så bliver støvsugerne 
hurtigt slidt op, så støtten i år er helt aktuelt, da vi 
nu mangler en i Kuummiut. Her i Tasiilaq er der i 
gennemsnit 40-45 børn hver dag og i Kulusuk og i 
Kuummiut kommer der ca. 20 børn hvert sted. Når 
der kommer så mange børn hver dag, ja så slider 
det på inventaret. Jeg vil i den forbindelse nævne, 
at der er ikke noget der bliver ødelagt. Vi har en 
god stemning her i huset. Selvfølgelig kan det ikke 
undgås, at der indimellem opstår problemer 
børnene i mellem. Men de er hurtig løst. Vi har 
samarbejde med skolepsykologen, som kommer her 
i Amarngivat hver mandag kl. 11.00. Her drøfter vi 
evt. problemer med enkelte børn. Vi kan jo i mange tilfælde komme med nyttige oplysninger, 
da børnene kommer her i mange timer om dagen.  
 
Her i Tasiilaq er vi 3 ½ ansat. I Kuummiut og Kulusuk er der 2 ansatte med ca. 25 t. hver om 
ugen. Vi klarer selv den daglige rengøring.  

 
Hver 2. tirsdag fra 13-16 kommer jordemoderen og 
holder fødselsforberedelser for gravide. Dette er 
forholdsvis godt besøgt. Vi har gennem flere år haft 
nødherberg, som havde åbent i weekenden, med 
frivillig arbejdskraft. Her kom børn, som ikke kunne 
være hjemme, hvis forældrene var fulde. Her kom 
mødre, hvis mænd var voldsomme i forbindelse med 
drikkeri. Men heldigvis så har det vist sig, at behovet 
blev mindre og mindre. Der kom i hvert fald ikke 
flere, så indtil videre står det på standby. Men hvis 
det viser sig nødvendigt, så åbner vi igen.  
 
Vi har førskoletræning alle tre steder 2 gange om 

ugen, hvor de børn der skal i skole til sommer, langsomt bliver vænnet til skolearbejdet. Hertil 
bruger vi meget skolematerialer i form af ringbind, mapper, farver, tusser, papir, penalhuse og 
skoletasker, så støtten til penalhuse er blevet værdsat. Her i Tasiilaq drejer det sig om 15 
børn, 5 i Kulusuk og 6 i Kuummiut.  
Førskolearbejdet bliver gennemført i samarbejde med skolen i Tasiilaq.  
 
Om eftermiddagen fra 13-17 er der hver dag mulighed for børnene til at bruge computer. P.t. 
har vi to, men vi kunne sagtens have to mere, så tilskuddet til dette vil skabe stor glæde 
blandt børnene.  
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Det foregår på den måde, at børnene kan tilmelde 
sig 1 time hver. Dette overholder de til punkt og 
prikke. Computerne bliver brugt til spil. Jeg har lige 
været i Kulusuk, og her så jeg til min store 
fornøjelse, at de større børn brugte computerspil, 
hvor de skulle løse regneopgaver for at komme 
videre i spillet.- Og de kom endda lige fra skole!!  
 
Bygderne har ligeledes mulighed for at bruge 
computer, men de behøver også nyt udstyr, det vil 
jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt.  
 
Hver eftermiddag er vores genbrugsbutik åben fra 
14-16. Den er velbesøgt, da priserne på især børnetøj i byens eneste butik er meget høje. 
Indtægterne fra genbrugsbutikken indgår i budgettet. Der er en strikkeklub i Danmark der 
strikker og sender til os.  
 
Her om vinteren står de store børn på ski, som de låner af Amarngivat, og den lokale Lions 
klub tager weekend børn med på snescootertur.  

 
Om sommeren tager vi på koloni til en lejrskole i 
Sermelik fjorden. Derudover har vi kontakt til et 
ældre par på Island, som vi besøger med en mindre 
gruppe børn hver år.  
 
Lige for tiden arbejder jeg på, at vi sammen med 
Socialforvaltningen kan åbne flere aftener om ugen 
for de større børn, da der i den grad mangler 
aktiviteter for den aldersgruppe her i byen. Men det 
står og falder med om Kommunen vil give nogle 
penge til, at vi kan ansætte et par hænder mere.  
 
Jeg håber, at dette fortæller lidt om hvad vi går og 

laver, og hvor stor en glæde tilskuddene fra Lions skaber.  
 
Mange gode hilsener  
 
Kurt Rokholm Pedersen  
Leder, Amarngivat  
 


