
Pak stoltheden ned og bed om 
hjælp, lyder det fra Guldborg, der 
fik hjælp af en mentor, da hun 
havde svært ved at finde sig til rette 
i Danmark.

Guldborg er 43, da hun flytter til Danmark. På 
det tidspunkt er hendes søn flyttet til Danmark 
med sin far, så Guldborg flytter for at være i 
nærheden af ham. 
Men den første tid i Danmark er svær. Guldborg 
bliver ramt af stress og depression. Det får hen-
de til at indse, at hun behøver hjælp. 
Gennem ILIK bliver Guldborg tilknyttet men-
toren Pernille, som er designer og pædagog og 
bor med sin familie i Lyngby. Pernille har en 
grønlandsk mor og en dansk far, og selv om hun 
aldrig har været i Grønland, så kender hun en 
del til landet. 
Guldborg og Pernille taler rigtigt godt sammen, 
og Guldborg føler hurtigt, at brodden bliver 
taget af de svære ting. Pernille hjælper hende 
både med praktiske ting, med at huske aftaler 
og finde rundt i det danske system – men også 
med at lytte og være en ven. Pernille vil gerne 
kende mere til sine grønlandske rødder, så 

Guldborg: Glem din stolthed
hun føler også, at hun får meget ud af mentor-
forløbet.
Guldborg bliver ofte frustreret over kommun-
ens mange krav til hende og føler nogle gange, 
at hun er udsat for forskelsbehandling. Pernille 
kan forklare hende, at kommunen og Guldborg 
til tider misforstår hinanden.
- Kommunerne i Danmark og Grønland arbe-
jder helt forskelligt. Guldborg troede, at hun 
blev spurgt om eller udsat for nogle ting, fordi 
hun var grønlænder. Jeg kunne så forklare 
hende, at sådan er det med alle. Det er bare 
vores system, der er sådan. Jeg kunne fortælle 
hende rigtig mange ting om vores system og 
boligselskaber og sådan nogle ting, som jeg 
ved, hun var glad for at få forklaret, siger Per-
nille.

Ensomheden
I starten har Guldborg svært ved at overskue 
alle de nye mennesker, men samtidig føler hun 
sig ensom.
- Man kan godt føle sig ensom blandt mange 
tusind mennesker, man ikke kender. Der er 
ikke nogen at snakke med og hilse på. Man er 
bare sig selv og går rundt med sine egne tank-
er. Det er en helt anden kultur, end det vi er 



vant til - hver eneste dag er der nogen at hilse 
på. Der er altid nogen at tale med i Grønland, 
siger Guldborg.
Det hjælper, at hun sammen med Pernille begy-
nder at komme til de forskellige arrangementer 
i Det Grønlandske Hus. Pernille inviterer også 
Guldborg med hjem til private begivenheder, 
og de går i biografen og på museum. Guldborg 
begynder at føle sig mere tryg i det danske sam-
fund.

Glem stoltheden og søg hjælp
Guldborg ved, at det kan være et stort skridt at 
åbne sig for andre, fordi der ligger en frygt for at 

gå i tusind stykker. Men for hende er der ingen 
tvivl om, at mentorordningen har været en stor 
hjælp. Hun mener, at selvom grønlændere kan 
være stolte mennesker, som ikke altid viser 
deres svagheder, så er det vejen frem at turde 
åbne sig op. Som hun siger:
- Få den hjælp – bed om den hjælp. Det er 
måske en af de sværeste ting at række hånden 
ud og sige: ’Vil du ikke hjælpe mig? Men pak 
stoltheden væk og ræk hånden ud. Det betyder 
så meget, og det gør så stor forskel.

Mentorforløbet med Pernille er i dag afsluttet, 
men de to har stadig kontakt. 


