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GRØNLANDS NATIONALDAG 2019   
DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE 
Fredag den 21. juni
For grønlandske borgere og venner af huset

Kom med når vi fejrer Grønlands nationaldag, samtidig med at vi markerer 10 årsda-
gen for Selvstyret i Grønland. Nationaldagsfesten varer hele dagen og fejres med flag-
hejsning, morgenmad, optog, fodboldkamp, smagsprøver, dans, musik og grillaften.

PROGRAM
    

8.00: Det Grønlandske Hus og Foreningen Umiaq inviterer til Flaghejsning og  
morgenmadshygge på 2. sal i foreningslokalet.

9.45: Foreningen Umiaq arrangerer optog til Odense Rådhus. 

10.00 - 13.00:  Åben cafe på 2.sal med hygge og fællesskab.  
Fodbold og minigolf for store og små. (De, der vil spille fodbold mødes kl. 10.30, på 
2.sal inden vi går over til fodboldfabrikken. Husk sportstøj og sko. De, der vil spille 
minigolf, skal have en billet)

11 - 13 & 15.00 - 17.00: Butikken har åbent

13.30:  Velkomst og nationaldagstale. Formand for Det Grønlandske Hus i Odense,  
Benny Nybo byder velkommen. Fællessang med det grønlandske kor Umiaq.  
Årets nationaldagstale.

14.00: Det Grønlandske Hus inviterer på kaffe, kage og smagsprøver sponseret  
af Royal Greenland. Der udleveres en spisebillet pr. person til der ikke er flere.  
Derudover kan man få alt det kaffe, te og vand, man kan drikke gratis.  
Man kan også købe drikkevarer i restauranten, men må ikke selv tage noget med. 

15.00 - 17.00: Minigolf og hoppeborg til børn (De, der vil spille minigolf, skal have en  
billet)

15.30: Festlig hygge med Christian Søgaards trio & Ulf Fleischer 

18.00: Aftenhygge og grill på terassen

21.00: Nationaldagsfesten slutter



Det Grønlandske Hus i Odense er et af fire 
Grønlandske Huse i Danmark, der rådgiver og 
vejleder grønlandske borgere i Danmark om-

kring uddannelse og sociale forhold. 

Det Grønlandske Hus er et mødested og en 
platform for grønlandsk kultur.

Huset dækker Region Syddanmark. 

Det Grønlandske Hus i Odense er sammen 
med Odense Kommune hovedkraften bag 

Nordatlantisk Hus. 

Du finder Det Grønlandske Hus i Odense på 1. 
sal i Nordatlantisk Hus.
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