
 

ILIK - et mentorprojekt for grønlændere i 

Danmark 

ILIK ønsker at lette overgangen fra Grønland til Danmark. Vi tilbyder mentorer til grønlændere, der 

mangler støtte til at finde fodfæste i Danmark.  

 

Hvordan foregår et mentorforløb hos ILIK? 

ILIK henvender sig til borgere med grønlandsk baggrund, der oplever, at de har brug for social eller 

praktisk støtte for at falde godt til i det danske samfund. Det vil sige, at man kan komme i et 

mentorforløb hos ILIK, hvis man føler, at man har brug for en håndsrækning i sit liv. Det kan være i 

forbindelse med at få et socialt netværk, lære det danske system at kende, eller ved studierelaterede 

udfordringer. Mentorforløbet hos ILIK bliver struktureret og planlagt i samarbejde med 

projektlederen og den frivillige mentor. Forløbet bliver tilpasset dine individuelle behov – det kan 

derfor både være praktiske eller sociale mål du sammen med din frivillige mentor arbejder hen 

imod. 

Hjælp til selvhjælp 

De frivillige mentorer er herboende grønlændere og danskere med kendskab til grønlandsk kultur 

og samfund. Du vil derfor få en mentor der forstår dig og din baggrund, og som kan fungere som 

guide til dit liv i Danmark. I og med at mentorerne er frivillige, kræver det, at du aktivt tager del i 

forløbet for at få mest muligt ud af det. Både i forhold til at sige hvad du behøver hjælp til, og i 

forhold til at møde op til de aftaler du indgår med din mentor. Din mentor kan tilbyde dig støtte og 

vejledning, i de beslutninger du træffer. Formålet er at hjælpe dig på vej, indtil du kan klare dig på 

egen hånd. Det er hjælp til selvhjælp. 



 

Hvad er en frivillig mentor? 

Mentoren er en frivillig ulønnet støtte. Det vil sige, at mentoren har lyst til at dele ud af sine 

erfaringer og hjælpe dig på vej. I har gerne kontakt ugentligt og mødes typisk 1-2 gange om 

måneden. 

 

 

Socialt netværk og praktisk hjælp 

En mentor kan hjælpe dig med at: 

• Udbrede dit netværk  

• Forstå det danske system 

• Lære København at kende 

• Overkomme udfordringer på studiet 

Det kan være udfordrende at flytte fra Grønland til Danmark. Med en mentor er du ikke alene om at 

orientere dig i det danske system eller møde nye bekendtskaber. Din mentor kan hjælpe dig med din 

jobsøgning eller deltage i fritidsaktiviteter. 

 



 

 

 

Hvem kan komme i et mentorforløb? 

ILIK henvender sig til grønlandske borgere, der oplever, at de har brug for støtte til at falde godt til 

i det danske samfund. Det kan være støtte i forbindelse med uddannelse, arbejde, boligskifte eller 

familieforhold. Alle er velkomne til at henvende sig, uanset om de er i Danmark i en kortere eller 

længere periode. Der er ingen aldersmæssig grænse for, hvem vi tilbyder hjælp – dog skal du være 

18 år og myndig. 

ILIK har erfaret, at den første tid i Danmark kan være den sværeste. Tag allerede kontakt så tidligt 

som muligt – også gerne inden du flytter til Danmark. 

Helt konkret hjælper vi typisk med udfordringer omkring: 

• Jobsøgning 

• Manglende socialt netværk 

• Praktisk hjælp 

• Udfordringer i forbindelse med studie 

 

Vil du gerne i et mentorforløb hos ILIK?  

Så kan du udfylde formularen her på hjemmesiden under eller ved at skrive en mail til 

dgs@sumut.dk eller am@sumut.dk 
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Qallunaat nunannut nooqqammerpit? 

Artorsaatigilaarpiuk inuuneq allarluinnaq nunatsinniit ungaseqisumiillutit?  

 

ILIK tassaavoq kalaallit qallunaat nunaanut noorlaanut tapersiisinnaasoq, inuiaqatigiinni toqqissisimasumik 

inooqataalernissamut siunertalimmut, ammalu akisussaaffimmik tigumminnissamut piareersimasumut.  

 

IlIK-up siunertaa 

ILIK -up pingaartippaa, kalaallit qallunaat nunaanut nooqqaarnerminni aporfigisinnaasaannik 

ikiorsiisinnaneq, danmarkimi inuiaqatigiit iluannut iserluarnissaq siunertaralugu. Kalaallit tamarmik 

nunatsinni inunngornikut qallunaatulli innuttaassuseqarput, danskitullu pisinnaatitaaffeqarlutik. Kisiannili 

qallunaat nunaannut nuunneq imaannaanngissinnaasarluni. Kalaallit nunaanniit pissutsit 

allaanerulluinnarmata. Inunnut ataasiakkaanut artornarsinnaavoq kalaallit nunaanniit qallunaat nunaannut 

nunasineq. 

 

Apeqquserneqanngilaq danskit nunaanni nunasivinniarnersutit immaqaluunniit ukiualunnguit 

nunasiniarnersutit. Isumaqaruit ILIK-up illit ikiorsinnaagaatit saaffigiinnarsinnaavatsigut, 

attaveqaateqarsinnaaneq pillugu.  

 

Tapersersorteqarneq 

Tapersersortippit ikiorsinnaavaatit qallunaat nunaanni noorlaatut inuuneqalerninni.  Tapersersortit 

nammineq kajumissusertik naapertorlugu sullissisuupput akissarsiaqaratik, tapersersussallutit, 

siunnersussallutillu. Inuttut illit piareersimasariaqassaatit ikiorneqarnerup tungaatigut ilikkakkatit 

atorluarlugit. Tapersersortit qaammatini pingasuni ilinnut tapertaasinnaavoq. Qaammatit pingasut 

qaangiuppata naatsorsuutaavoq inuiaqatigiinni akuullutit inooqataanissat. 

Attaveqaateqarfissappit ikiorsinnaavaatit soorlu København-ip ilikkarnissaanut. Nalinginnaasumik 

takornarissatut takuniartagaaput Tivoli, Strøget aamma Nyhavn, taakku saniatigut illoqarfik allarpassuarnik 

periarfissaqarpoq. Illoqarfimmi periarfissat aamma anersaartorfiusinnaasut nanissagaanni ilooqarfik 

ilikkarqaartariaqarmat. Taamaattumik attaveqaatissappit illoqarfiup ilinniarnissaanut 

ikiorsinnaavaatit.Danmark-imi angallannikkut aqqutit ilinniarnissaannut aamma ikiorsersinnaallutit.  

 

Attaveeqaatit 

Tapersersorteqarnippit saniatigut periarfissaavoq kalaaleqatinnik allanik ilisarisimaqalernissannut 

aqqutissiuunneqarnissat, danmarkimi najugaqarninni attaveqarfigisinnaasannik.  

 



 

Tapersersortillu periarfissaavoq arlaannut nikeqatigiissinnaaneq assersuutigalugu; filmeriaqatigiinneq, 

Cafemi naapinneq, nereqatigiinneq, imaluunniit sunngifimmi sammisassaqarniarninni ujartuininni ikiorlutit, 

tassanimi inuit allat ilisarisimalersinnaagakkit. 

Ilaannikkut amma sianerfigalutit paasiniarsinnaavarput qanoq innersutit, tassani 

pinaveersaartinneqarsinnaagami kiserliorneq angerlarsernerlu, tamanna noorlaat amerlasuut 

misigisarmassuk.    

 

Attaveqarluarniarnissaq piaartumik siunertaraarput. Misilittakkat malillugit danskit nunaannut nunneq 

piffissaq siulleq ajornakusoornarsinnaasarmat. Danskit nunaannut nuunniarlutit siunnersimaguit, maannga 

ILIK-mut saaffiginnissinnaavutit aallannginninni. 

 

ILIK-up siunertaasa ilagivaat siunnersortinnikunik aamma siunissami siunnersorteqalernissaq. 

 

Vil du gerne i et mentorforløb hos ILIK?  

Så kan du udfylde formularen her på hjemmesiden eller ved at skrive en mail til 

dgs@sumut.dk eller am@sumut.dk 
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