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Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger. 

                        Foredrag om GRØNLAND I FORTID OG NUTID 

En kort beskrivelse af et land i Rigsfællesskabet. Varighed 1- 2 timer (kan tilpasses 

ønsker f.eks. fokusområder) 

Eks. på Tubilakker (figurer i ben og sten) og husflid medbringes til fremvisning. 

Pris pr. foredrag til Ældre Sagen kr. 2.500 + kørsels omkostninger beregnet fra 

Odense. (kr. 1,50 pr. km.) 

 

Rigsfællesskabet er i disse år kommet mere og mere i fokus. Holdningerne er mange og forskellige men 

også i flere tilfælde præget af fordomme og uvidenhed om de Nord Atlantiske lande. 

Specielt Grønland er der fokus på, men hvad er det for et land, hvad består det af - udover sne og is? Vi 

hører meget om at indlandsisen smelter, men hvad sker der egentlig?  

I dette foredrag vil Klaus Berg give et indblik i -og overblik over dette mægtige land (2700 km langt og 1000 

km bredt) en del af historien samt befolkningen (ca. 56.000 indb.).  

• Hvordan er den politiske ledelse, forhold for børn og ældre, fritid, indkøbsmuligheder, 

boligmarkedet, infrastruktur og hvad der i øvrigt skaber et samfund. 

• Flere og flere turister har fået øjnene op for Kalaallit Nunaat (Grønlændernes land) og de store 

oplevelsesmuligheder der er her. Men hvor tager de hen, hvordan er infrastrukturen, Hoteller, 

restauranter og alt de vi er vant til, når vi rejser ud i verdenen? Det kan man få et indblik i dette 

indlæg.  

Klaus Berg (f.1947) har i hele sit arbejdsliv arbejdet med såvel erhvervs -som turistudvikling i Danmark og 

Østeuropa. Siden 2006 primært med turistudvikling i Nord Grønland, bopæl i Ilulissat (Jakobshavn) til 2010 

og siden som ”pendler” med bopæl i Odense og forskellige opgaver i Ilulissat.  

• De største arbejdsopgaver har bestået i udvikling -og planlægning af udflugter, rekruttering og 

oplæring af guider samt international markedsføring, for en af de største turistvirksomheder i 

Grønland og Ilulissat.  

• Håndtering af de mange turister, organisere deres udflugter, turleder og guide samt ansvarlig for 

driften i et Turismeudviklingsselskab for hele Nord Grønland (7 Kommuner).  

Kontakt mig gerne for yderligere informationer eller ønsker, tlf. 28 87 86 86 mail klaus@ksberg.dk  
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