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03/04-2009 

Grønlandsuge i Greve Midtby Center 
 
Lions Club Greve afholdt i samarbejde med Greve Midtby Center Grønlandsuge 
i perioden 20. – 25. april. Formålet for ugen var at skaffe penge til væresteder 
i Grønland, og dette skulle ske gennem Børn og Unge organisationen NANU. 
 

Det blev en stor succes med et overskud på mere 
end 75.000 kr., det er så sandelig noget der kan 
gøre en forskel. 
 
Jeg var blevet bedt om at komme for sammen med 
Greves borgmester Hans Barlach at foretage den 
officielle åbning, dette skete mandag middag. Der 
var mange til stede, og det blev en hyggelig 

eftermiddag. 
 
Både store torv og lille torv blev benyttet. På store 
torv var der boder og udstilling herunder salg af 
Grønlandsk kunst, smykker samt sælskindspelse 
fra Tranhuset, der donerede en del af omsætningen 
til projektet, interessen var stor hele ugen. 
Yderligere have Lions Club Greve lavet 1.000 
lodsedler med 120 gevinster (alle sponseret), og 
alle lodsedlerne blev solgt. Der blev også solgt 
Grønlandske specialiteter så som hellefisk, laks, og rejer alt sammen sponseret 
af Royal Greenland og forarbejdet af Slagteren i Super Bedst i Greve Centret.  
 

På lille torv var der stor aktivitet i de første 3 dage, 
hvor mange skolebørn kom for at male et billede. 
Alle billederne blev udstillet på store torv, det var 
rigtigt flot, og Julie Berthelsen fandt de bedste, 
som blev præmieret. Siden hen har børnenes 
forældre fået lov til at købe billederne, dette beløb 
går ligeledes til projektet. De billeder, som børnene 
har malet, og som familien ikke køber, er på 

forhånd solgt til Greve Midtby Centret, der 
derefter donerer billederne til et værested på 
Grønland. 
 
Fra torsdag var der mulighed for at smage 
grønlandsk kage, da der var grønlandsk kaffemik, 
og musik var der også, torsdag kom Ishøj 
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Harmonika orkester og spillede op. Fredag var der 
stor aktivitet, da blandt andet Julie Berthelsen og 
Søs Fenger kom for hver især at male et billede, 
som lørdag blev solgt på den store kunstauktion. 
Sidst på eftermiddagen gav Julie Berthelsen en lille 
koncert, hvor vi også fik mulighed for at høre 
sangen, der er udgivet til fordel for NANU børn, 
dette var sammen med Søs Fenger. En dejlig tid 
omgivet af glade mennesker, der alle så positivt på 
formålet med projektet. 
 

Lørdag var den sidste dag, her kom et grønlandsk 
kor Aqisseq-koret og gav prøver på den 
grønlandske sangskat, og det hele sluttede med 
den store kunst auktion, hvor Julie Berthelsens og 
Søs Fengers billeder skulle sælges. 
 
Der blev yderligere lavet et fælles maleri af bl.a. 
Michel Khori, Julie Berthelsen, Aviaq Mørch samt 

Mads Nordlund, det blev skænket til et værested. På billedet står der ”Vi elsker 
jer”. 
 
En stor tak til Lions Club Greve, som absolut fik sat 
Lions på Grevekortet. 
 
En udløber af denne fantastiske uge var, at jeg blev 
bedt om at besøge Damagerskolen, for at fortælle 
3 tredje klasser om, hvad de indsamlede penge 
skulle bruges til, og om hvordan børn har det i Grønland, det blev en hyggelig 
time med mange spørgsmål, så jeg håber, at de bare kan huske lidt af det, de 
hørte. Alle eleverne havde være i centret for at male billeder, der var mange 
flotte, som de så hen til at have hængende der hjemme. 
 


