
TAG MED PÅ EN HURTIG TUR TIL GRØNLAND, HVOR VI VIL 
FORTÆLLE OM DET DANSKE MISSIONSFORBUNDS ENGAGEMENT 

I FORTID, NUTID OG FREMTID

40 ÅR MED MISSION I

grønland



”ET SYN DE SÅ, ET KALD FRA GUD DE HØRTE...”
...sådan indledte Viggo Ramvold sin sang fra 1963. Og sådan begyndte mange missionsprojekter.
Det samme gælder arbejdet i Ilulissat. Om det var et kald, et syn eller oplevelsen af store sociale problemer, er 
svært at sige. Men den unge Lene Thomsen havde under et ophold som volontør i Nuuk oplevet et påtrængende 
behov for omsorg for grønlandske børn og familier.
Da hun senere blev gift med Mogens Gjerlev og yderligere mødte Marie og Jens Sørensen på Ansgarskolen og op-
levede stor genklang for tanken om et arbejde i en grønlandsk by, der ikke i forvejen havde noget socialt/kirkeligt 
arbejde, så kom henvendelsen til forbundsrådet og menighederne om opbakning. 
Den blev godt modtaget, og sonderinger sat i gang sammen med en indsamlingsrunde til byggeri.
Begge dele tager tid, og havde dynamikken fra de to ægtepar ikke været så udpræget, at de af 
og til tog initiativer på egen hånd, så havde DDMs grønlandsmission næppe fået det gode forløb 
og resultat. 
 
Steffen Pedersen, daværende formand for Det Danske Missionsforbund

MISSION ER GUDS HILSEN TIL VERDEN
Jeg stod en mørk aften under den frostklare polarhimmel i Ilulissat og ventede på, at skaberen ville sende en af 
sine smukke hilsner i form af det flakkende og farverige nordlys på den mørke himmel. Jeg ventede forgæves. 
Himlen forblev mørk, og jeg måtte nøjes med at se billeder, som andre havde taget af dette flotte naturfænomen. 

Paulus siger i Romerbrevet, at Gud har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. På trods 
af dette har mennesker brug for mere end et guddommeligt glimt i skaberværkets skønmaleri. Der er brug for 
en hilsen, som gør Gud personlig. 

At være i mission er at være sendt med en hilsen fra skaberen selv. En sådan hilsen har Det Danske Missionsfor
bund været med til at formidle i Grønland. Vi takker Gud for alle, som lod sig sende, og for alle som gjorde det 
muligt at sende nogen. Gennem 40 års mission i Grønland har mange i mødet med Jesus oplevet, at Guds lys ikke 
bare var noget, der flakkede rundt på den mørke himmel, men noget der blev tændt i deres 
indre. 

Vi har set, at mission gør en forskel. Mission tænder lys i mørket, så liv bliver forvandlet. Derfor 
er vi fortsat i mission i Grønland.    

John Nielsen, Missionsforstander

”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag 
til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og 
idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer 
indtil verdens ende”.



TAK TIL DET DANSKE MISSIONSFORBUNDS 
MENIGHEDER GENNEM 40 ÅR
Der har gennem årene været stort engagement fra menighederne i Missionsforbundet til arbejdet i Grønland. 
Menighederne i Grønland har aldrig manglet midler, og det har ledelserne mange gange udtryk stor tak for.
Når Gud giver visioner, så giver han også de midler der er brug for, af både økonomiske og menneskelige ressourcer. 
På mange områder har mange mennesker vist hjerte for missionen i Grønland. 
Mange ægtepar og singler har boet og arbejdet i byen og samtidig brugt mange timer og kræfter på arbejdet blandt 
byens børn og unge. Volontører har taget del i arbejdet i kortere eller længere perioder og har skabt et trygt sted at 
være i fritiden. Utallige er de håndværkere, som har stillet op ved nybyggeri og reparation af bygninger. Og utallige 
er de mennesker og menigheder, som altid har støttet økonomisk, så arbejder kunne fuldføres.
Vi skylder jer en stor tak for jeres indsats, uden jer var vi ikke nået så langt.
Som udvalg for arbejdet i Grønland, ser vi som vores primære opgave i årene fremover, at støtte den til enhver tid 
siddende ledelse i menighederne, og gennem en samarbejdsaftale aftaler vi mål og retning. Ledelsesudvikling er 
vort fokus område i disse år, som vi også aftaler med INO kirkens landsledelse, og vi ønsker at Missionsforbundet 
også i årene fremover kan løfte den opgave vi gik ind i for 40 år siden, men nu i en anden model. 
Det tager tid at overdrage missionsforbundets arbejde til selvstændig lokale kræfter, og derfor 
vil der stadig være behov for Missionsforbundets engagement i Grønland.
Tak for støtten og tak for forbøn, som vi håber I fortsat vil huske i fremtiden.

Bent Fodgaard, formand Grønlandsudvalget

Jens og Marie Sørensen med døtrene Marianne, Jeanette, Birgitte 

og Kristine, samt Lene og Mogens Gjerløv med sønnem Peter.



Brev fra en tidligere 

klubdreng 

Jeg er meget taknemlig for, at missions

forbundet startede Qupaloraarsuk 

klubben, hvor jeg kom meget i min tid i Ilu

lissat. Der mødte jeg Herren Jesus Kristus. 

Det var dengang jeg var teenager, og nu er 

jeg blevet vokset og har bevaret troen.

Gennem mit voksne liv har jeg boet flere 

steder i Grønland. Jeg er nu medlem i INO i 

Nuuk hvor jeg har boet siden 2014.

Danske Missionsforbund (DDM) fik et særligt hjerte for 
Grønland i slutningen af 1970’erne. To par rejste til Ilulis-
sat, fandt arbejde i byen og startede et socialt arbejde, som 
i mange år blev kendt som Qupaloraarsuuk-klubben. Her 
kom børn, teenagere og unge.
Gennem de første år blev arbejdet ledt af danske ”teltma-
gere” og volontører. I 1986 blev den første præstefamilie 
ansat. I løbet af 90’erne voksede arbejdet, som gjaldt både 
børn, unge og voksne, og der opstod et behov for en selv-
stændig menighed på stedet. 
De første 30 år, blev arbejdet præget af danske medarbej-
dere, både ansatte og frivillige. Indtil 2011 var der med-
arbejdere fra Danmark i menighedens ledelse. Herefter 
kom ledelsen til at bestå af grønlandske medlemmer af 
menigheden, men gennem DDM’s grønlandsudvalg står vi 
sammen i et partnerskab om at formidle Kristus i ord og 
gerning til mennesker i Ilulissat. 

Det har været både spændende og udfordrende at følge 
menigheden gennem disse år. Mange nye er kommet til 
kirken, ligesom flere tidligere klubbørn nu præger me-
nigheden. Mange har taget imod Jesus gennem årene, og 
mange er rejst til andre byer, hvor de har tilsluttet sig INO 
menigheden der.
I år opleves der stor vækst. Mange nye er kommet til, er 
blevet døbt, og blevet en del af livet i menigheden. 

På mange områder ligner livet i 
menigheden de danske forhold. 

Det består af søndagsgudstjenester 
med børnekirke, bedemøder/ 

bibelundervisning, fællesskabs
grupper mv.

GLIMT FRA 40 ÅRS MISSION I GRØNLAND
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ILULISSAT SÅDAN UDVIKLEDE DET SIG

Opstart af 
Qupaloraarsuk 

klubbi

Volontører sendes til 
Grønland, flere 

familier flytter til byen 

Første fuld
tidsansættelse 

i huset

Byggeri af hytte 
i Kangersuneq til 

klubarbejdet 

Oprettelse af 
menighed

Køb af det 
første hus 

1. tilbygning med 
frivillige håndvær

kere fra DK

Visionen 
gribes af to 

unge par



Vidnesbyrd fra Juliane 
Jakobsen, menigheden i Ilulissat 
Fra min ungdom, har jeg været en kristen. I 2005 fik jeg kontakt til Frikirken INO, og der fik jeg et specielt møde med Jesus Kristus, og jeg besluttede at ville følge ham i mit liv. Helligånden arbejdede i mig, og i 2007 blev jeg døbt og fast tilknyttet menigheden. 

Jeg gik ind i arbejdet med teenagere, hvor jeg hjalp Margit Hansen. Jeg kom ind i menighedens ledelse lidt senere, og jeg fik opgaver med at lede i både bedemøder og gudstjenester. Siden 2013 har jeg også prædiket ved nogle af gudstjenesterne.Vi oplever, at der er et stort behov for forbøn for byen, og mit ønske er at være i tjeneste for Herren. Der er så mange, der har brug for helbredelse i sjælen og blive renset i Jesu blod, og jeg er taknemlig til Gud for hans kærlighed til os mennesker.Hilsen til jer alle med Hebr. 10. 1925

Siden 2015 har Missionsforbundet støttet en lille ”husme-
nighed” i byen Uummannaq. Der opstod snart et behov for 
at få egen kirkebygning, for at have plads nok. Husmenig-
heden havde den vision, at vækkelsen ville starte i Nord-
grønland. For indsamlede midler blev det muligt at købe 
og renovere et hus til kirkebygning. I sommeren 2017 rej-
ste en flok håndværkere til byen, og huset blev til en dejlig 
kirkebygning, med muligheder for aktiviteter til både børn 
og voksne. 

GLIMT FRA 40 ÅRS MISSION I GRØNLAND
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UUMMANNAQ 
- KENDT SOM JULEMANDENS BY

Oprettelse af 
INO – et net 
af frikirker i 

Grønland
Nyt hyttebyggeri 

i Kangersuneq 
(efter brand)

Nyt kirkebyg
geri / udvidelse i 

Ilulissat

40 år

Samarbejde 
med canadisk 

missions
organisation

Ny kirke
bygning i 

Uummannaq 
indvies

Kontakt til 
menighed i 

Uummannaq



... at være volontør i Grønland 

En vigtig del af menighedens og klubbens liv i Ilulissat har 
altid været volontørfunktionen. Der har både været dan-
ske, grønlandske, unge og ældre volontører, som har va-
retaget mangeartede opgaver ikke mindst blandt børn og 
unge. Volontørerne har været med til at skabe et fristed, 
hvor leg, praktiske opgaver, aktiviteter, samtaler, andagter, 
gudstjenester, undervisning og bøn altid har været brugt. 
Volontørerne har været kendetegnet af at få virkelig god 
kontakt til børn, unge og voksne i kirken og i byen generelt. 
De har næsten altid boet i kirken, hvilket har beriget arbej-
det med et hjemligt værested også uden for aktiviteterne.
Gennem deltagelse i hytteture med børn, unge og voksne, 
har volontørerne fået helt unikke naturoplevelser. Det at 
leve i den grønlandske kultur er en speciel, glædelig udfor-
dring, som er med til at styrke den enkelte volontørs per-
sonlige udvikling.

For nogle har volontørtiden udviklet sig til længerevarende 
ophold i Ilulissat, hvor de er blevet en del af kirken på en 
anden måde ved at deltage frivilligt og have job og bolig i 
byen.

Tør du blive udfordret, så er et ophold i Grønland fantas-
tisk. Det fortryder du ikke.

For os endte det med 17 år i Grønland, som har sat 
livsvarige spor. De to første år som volontører, hvor vi 
blev brugt af Gud og udfordret udover, hvad vi troede 
var muligt. Igennem alle årene er vores tro og tillid til 
og afhængighed af Gud styrket. Vores liv hver eneste 
dag er beriget med to skønne, grønlandske piger! Vo
res identitet og synet på andre mennesker er sat i et 
nyt perspektiv! Det har også påvirket vores uddannel
ses og jobvalg. 

Margit og Allan

SÅ SKAL DER GIVES…!
GIV, 

Fælleskirkelig netværk i Grønland
INO (Inuunerup Nutaap Oqaluffia)  
= det nye livs kirke.

FAKTABOKS



AKTUELLE PROJEKTER

2. PROJEKT TIL 20.000 KR

Nu er Myldre 
Bibelen også 
udkommet på 
grønlandsk

I Myldre Bibelen kan børn og 
deres voksne dykke ned i Esben 
Hanefelt Kristensens smukke 
og livlige illustrationer og gen-
nem leg lære otte centrale for-
tællinger fra Bibelen at kende. 
Myldre Bibelen er en stor og far-
verig papbog, der giver rig mu-
lighed for at fordybe sig og gå 
på opdagelse. Illustrationerne 
er forsynet med opgaver, som 
børnene kan løse, og som hjæl-
per dem ind i fortællingens uni-
vers. Samtidig er bogen en lille 
børnebibel, der fortæller fire 
centrale historier fra Det Gamle 
Testamente og fire centrale hi-
storier fra Det Nye Testamente. 
I dette projekt kan du give vores 
Grønlandske menigheder mu-
lighed for at dele børnebibler 
ud til familier med børn, så de 
kan læse i biblen sammen i fa-
milierne. En børnebibel koster 
kr. 200,-

1. PROJEKT TIL 25.000 KR

Bibelskoleophold 
med ledertræning 
på Mariager 
Højskole for Ane 
Marie Kristiansen 
fra Uummannaq

Ane Marie Kristiansen ansøger 
om økonomisk hjælp til bibel/
leder-uddannelse i Mariager. 
Hun er kommet til Danmark, og 
i Grønlandsudvalget bakker vi 
op om denne vigtige og spæn-
dende beslutning. Ane Marie 
har været med fra starten af 
menighedsarbejdet i Uumman-
naq, hvor hendes stuer danne-
de ramme om den første tid 
i menigheden. Hun er med i 
menighedsrådet i frikirken i det 
nordlige Grønland. Vi vil gerne 
kunne støtte Ane Marie med 
halvdelen af omkostningerne til 
opholdet, hvor hun selv betaler 
resten. Det er også et håb, at ti-
den i Danmark giver anledning 
til, at Ane Marie bliver inviteret 
rundt til Missionsforbundets 
menigheder i den udstrækning, 
hendes bibelskoleophold tilla-
der det. 

Det at komme til Grønland og 
være med i en vigtig opgave, for
vandlede mit liv og  gav mig for
ståelse for og kærlighed til missi
on og samtidig fik jeg venner for 
livet og oplevelser som jeg aldrig 
har glemt. Jeg blev modnet som 
kristen og som menneske og nu 
hvor jeg ser tilbage – det er 38 år 
siden jeg tog afsted 1. gang, så 
er jeg dybt taknemmelig for at 
jeg fik lov.

Kærlig hilsen Jette Christiansen

Jeg mødte mennesker, der tog 
sig tid, var meget gæstfrie, af
slappede, nærværende, og som 
styrkede min indre ro. For mig 
var det et meget modnende, 
spændende halvt år med en 
masse gode oplevelser med me
nigheden – og implicit en bred 
undervisning om menighedsliv. 
Også et hårdt, følelsesmæssigt 
krævende halvt år, men alt i alt 
har det givet mig mere ro, op
muntring til tro, stærke relatio
ner, spæk på tungen, lidt sprog i 
munden, Grønland i hjertet.

Mads Bjørn



BEHOV FOR HJÆLP
Menighederne i både Ilulissat og Uummannaq er selv-
stændige menigheder, som Det Danske Missionsforbund 
støtter økonomisk og på andre måder gennem et godt 
samarbejde. Det er grønlandsudvalgets store ønske, at du 
også vil lytte til Jesu ord i missionsbefalingen. Måske skal 
du engagere dig personligt på en eller flere af disse måder:

•  Huske at bede for det grønlandske folk og samfund, fri
kirkerne og deres ledere.

•  Overveje om du kan flytte til Grønland for en kortere 
eller længere periode og aktivt støtte frikirkelivet, f.eks. 
i Ilulissat eller Uummannaq.

•  Give en pengegave til menighedernes daglige arbejde. 
Mærk indbetaling ”Grønland”.

•  Give en pengegave målrettet vore to indsamlingspro
jekter, som du kan læse om i denne pjece. Mærk indbe
taling ”AMK” eller ”Børnebibler”.

TUSIND TAK FOR DIN STØTTE

Grønlandsudvalget vil gerne hjælpe og informere dig om 
mulighederne for at rejse til Grønland fra Danmark. Der er 
brug for mennesker i alle aldre, unge, familier og seniorer. 
Vi glæder os over at stå sammen med dig i arbejdet for 
Grønland.
Kontakt Bent Fodgaard:
bent.fodgaard@gmail.com eller tlf.: 25 44 41 83

Reg.nr. 2374 – kontonr. 0370110700
eller Mobile Pay  67125

Husk i begge tilfælde at mærke din gave til formålet. Ønsker du fradrag efter skatteloven skal du oplyse dit 
CPRnummer. Skriv det i meddelelsen eller mail DDM’s sekretariat på: sekretariat@missionsforbundet.dk 

GAVER TIL ARBEJDET 
KAN INDBETALES TIL DET DANSKE MISSIONSFORBUND: 

Uummannaq

Ilulissat

Nuuk


