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NYT FRA GRØNLAND

KÆRE SMF VENNER!

Tusind TAK for den økonomiske støtte I gav til 
vores projekt »Sommersjov for børn i Sisimiut«. 

Vi fik stor hjælp fra Laura og Maria, som kom 
hertil fra DK den 3. juli. Allerede den 4. juli 
startede de på Sommersjov. Og de havde 
aktiviteter på plænen hver tirsdag og torsdag i 
juli måned. Første gang kom der 8 børn, næste 
gang 24 og de følgende gange kom der mellem 
30 og 40 børn. 

Vejret var super, og vi kunne være udenfor. Kun 
én dag regnede det, og vi måtte gå indenfor. 

Maria og Laura havde lavet et fint program for 
dagene. Børnene hyggede sig med ristning af 
skumfiduser over bål, og de bagte pandekager 
over bål. Der var ansigtsmaling, og det var et 
hit. Børn sad i kø for at blive malet. Imens de 
ventede legede nogle med sæbebobler. 

Der blev bygget sæbekassebiler en af de første 
gange. Både børn og voksne havde stor fornøj-
else af bilerne resten af juli måned. De sidste to 
gange havde vi gang i flødebollemaskinen. Den 
var også et hit. Når der ikke var flere flødebol-
ler, brugte børnene bare en bold at skyde med. 

 
Jytte Andersen
Født den 30. marts 1964.
Uddannet sygeplejerske fra Århus  
Amtssygehus 1989.
Gift med Preben Andersen -   
IT-programmør fra EDB-skolen.
Børn: Line født 1992. 
 Laura født 1994.
 Kristian født 1996.
Udsendt af Sømandsmissionen til Grønland 
22. september 2016 som bestyrerpar på 
Hotel Sømandshjemmet i Sisimiut.

Vi havde indkøbt frisbees med Sømandshjem-
mets logo, som børnene fik én med hjem 
af, så de på den måde kunne reklamere for 
Sømandshjemmets sommeraktiviteter overfor 
deres kammerater. Og vi tænker, at der nu lig-
ger en frisbee rundt omkring i byen, som kan 
reklamere for vores sted. 

Mange havde taget deres forældre med. Vi 
havde kaffe, saft og vand på kanderne. Der blev 
snakket og hygget. Der blev dannet nye netværk 
og skabt nye venskaber i vores by. Og flere af 
mødrene til børnene er nu begyndt at komme 
i vores strikkecafé om onsdagen. 

Der var også fædre med til børnene. De hjalp 
børnene med at gå på stylter og tog et slag 
grønlandsk rundbold med børnene. Der blev 
spillet bold, og både store og små hyggede sig. 

Sømandshjemmet fik nye relationer. Der var 
børn og voksne med, som aldrig tidligere 
havde været på Sømandshjemmet. Den ene 
dag det regnede, kom de for første gang ind 
på Sømandshjemmet, og oplevede den gode 
atmosfære og ånd, der er her. Børnene fik 
den dag mulighed for at male små billeder og 
arbejdede med krympeplast. 

Vi fik lov til at fortælle rigtig mange børn og 
voksne om Sømandshjemmet, og hvorfor vi 
er her. 

(fortsættes side 11)
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Sommersjov blev til stor velsignelse for både 
børn og voksne og ikke mindst for os selv. 
Sommersjov på Sømandshjemmet var tydeligvis 

et stort tilløbsstykke i byen. Forældre 
kunne fortælle om, hvordan børnene 
hjemme gentagne gange havde spurgt, 
hvornår der var sommersjov igen. 

Vi håber, at vi også næste år kan afvikle 
Sommersjov for børn i Sisimiut. 

Mange varme TAK 
og hilsener fra 

Jytte og Preben Andersen 
Bestyrere på 

Sømandshjemmet i Sisimiut

(fortsat fra side 8)
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