
 

 

12. – 19. SEPTEMBER 2020 

DENTAL STUDIEREJSE 

TIL GRØNLAND 

Kangerlussuaq og Ilulissat 

Grønland er verdens største ø, men har kun 57.000 indbyggere. 

Det arktiske liv står i skærende kontrast til den moderne verden. 

Dette program byder på masser af højdepunkter fra indlandsisen i 

Kangerlussuaq til moskusokser og Diskobugten med Ilulissat isfjord 

som et af højdepunkterne. Vi kommer til at opleve små maleriske 

bygder og forhåbentligt til at se masser af hvaler og nordlys!  

 

 

 

 

 
Kursus under 

overskriften  

”Æstetik og funktion i 

direkte og indirekte 

restaureringer” med 

Tandlæge  

Jan Frydensberg 

Thomsen 

 

Foredrag ved Direktør 

Sisse Wellejus 

Hansen om  

”Ledelse, travlhed og 

personlig effektivitet” 

_____ 

 

Oplæg om tandplejen 

i Grønland 

_____ 

 

Netværksaktiviteter 

med andre 

tandfaglige 

_____ 

 

16 timers varieret 

fagligt program 

 

DENTALINSTITUTTET  

 
Telefon: 30716081 

 
E-mail: 

sisse@dentalinstituttet.dk 

 

 
 
 



FORORD 

 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke vil være et lokalt grønlandsk undervisningsprogram på denne rejse.  
 
Det har desværre heller ikke været muligt - under udarbejdelsen af dette program - at arrangere frivilligt arbejde på den 
lokale tandklinik, da tandplejen i Grønland bærer stort præg af personaleudskiftning blandt Distriktstandlægerne. Hvis 
noget ændrer sig i denne henseende i tiden inden afrejse, så vil Dentalinstituttet tage forbehold for, at det faglige program 
kan ændre sig en smule. Vi ønsker så vidt muligt et større grønlandsk islæt. 
 
Rent skattemæssigt bør man altså tjekke med egen revisor eller på SKATs hjemmeside, hvad regler for fratræk kan være 
for udgifter udover selve kursusgebyret, som udgør 15.500 kr. af rejsens pris.  
 
Når dette er sagt, så har vi valgt ikke at aflyse Dentalinstituttets eventyrlige rejse til det smukke Grønland. Vi er 
bjergtagede over det unikke og flotte program præget af vandring, kajaksejlads, hvaltur og jagt på nordlys, som Kasper 
Trojlsgaard fra Arctic Friend har skabt til os – og vi er stolte over at have Tandlæge Jan Frydensberg Thomsen med til at 
undervise os i løbet af rejsen. 
 
Jeg selv – Sisse Wellejus Hansen – vil ligeledes dele nogle af mine ledelsesmæssige erfaringer med jer undervejs og tale 
om personlig effektivitet og navigering i en travl - og til tider presset – hverdag. 
 
 

 

Kasper Trojlsgaard nyder udsigten over Disko Bugten og isbjerge fra sit lille intime Ilulissat Guesthouse. Han er uddannet 

havkajakinstruktør og er kendt for at gå hele vejen i jagten på den autentiske oplevelse. Denne kommer han til at dele med 

os som rejseleder på hele turen. 

 

 



REJSEPROGRAM 
Dag: Ca. tid: Planlagt aktivitet: 

Lørdag 10.45-11.25 Fly København til Kangerlussuaq. Flyvetiden er ca. 4 timer og 40 minutter. 

12.09.20 12.00-13.00 Check-in på Old Camp vandrehjem. 

 13.00-19.00 Vi kører op til Tucan fjeld, hvorfra vi starter vores tundra vandring og prøver at komme tæt på rensdyr, polarræve og 
moskusokser. Vi tilbereder vores frokost over bål Frokosten vil typisk være moskusokse eller rensdyr.  

 19.00-21.00 Fælles inkluderet middag på Restaurant Roklubben. 

Søndag 
13.09.20  

10.00-17.00 Vi kører mod indlandsisen i firehjulstrukne køretøjer. Turen er ca. 35 km og vi gør flere stop på vejen for at tage 
billeder. Når vi når den imponerende iskappe, tager vi steigeisen på, så vi står godt fast på indlandsisen. Snart er vi 
oppe på iskappen, hvor vi de næste 3 timer oplever vandfald, smeltevandsfloder og søer. Et imponerende skue på 
verdens næststørste iskappe efter Antarktis.  

 17.00-19.00 Fri tid. 

 19.00-21.00 Fælles inkluderet middag på Restaurant Roklubben. 

Mandag 
14.09.20  

08.40-09.25 Fly Kangerlussuaq til Ilulissat. 

 10.30-10.45 Velkomst og briefing på guesthouset. 

 10.45-13.00 Vi skal på byvandring og høre om livet i Grønlands 3. største by, og en af Grønlands ældste (blev grundlangt i 1741). 
Undervejs på byvandring spiser vi en moskusburger.  

 13.30-17.30 Undervisning i mødelokale på Ilulissat Guesthouse.  

 17.30 Aften og middag på egen hånd. 

Tirsdag 
15.09.20 

09.00-13.00 Undervisning i mødelokale på Ilulissat Guesthouse. 

 13.00-14.00 Frokost - inkluderet. 

 14.00-17.00 Hold 1 - Kajak i Diskobugten afgang fra Kirkebugten. 
Hold 2 – Vandretur UNESCO og isfjord. 

 17.00 Aften og middag på egen hånd. 

Onsdag  
16.09.20 

09.00-13.00 Undervisning i mødelokale på Ilulissat Guesthouse.  

 13.00-14.00 Frokost - inkluderet. 

 14.00-17.00 Hold 2 - Kajak i Diskobugten afgang fra Kirkebugten. 
Hold 1 – Vandretur UNESCO og isfjord. 

 17.00-19.00 Fritid.  

 19.30-? Middag Restaurant Mamartut (er der nordlys kan vi gå en lille ekstra tur, hvor der ikke er lysforurening for at få den 
bedste nordlys-oplevelse). 

Torsdag 
17.09.20  

09.30-15.30 Vi stævner ud fra Ilulissat og sætter kursen mod bugten Ipiutaq, her går vi i land og har en vandring på ca. 2 timer til 
den lille bygd Oqaatsut. Her spiser vi god lokal frokost hos den gamle borgmester. Vi tager en lille tur rundt i bygden 
og ser hvordan et lille samfund der tæller 27 indbyggere lever det stille liv.  
Kl. 14.00 bliver vi hentet med båd og sætter kursen mod Ilulissat isfjord, hvor vi spejder efter hvaler og ser de 
gigantiske isfjelde helt tæt på.  
Vi nyder en whisky med tusind år gammel is, imens vi tager den imponerende kulisse helt ind. 

 16.00-? Om eftermiddagen er der arrangeret Arktisk Sauna gus på guesthouset som vil foregå i 2 hold p.g.a. størrelsen på 
saunaen. For de friske er der mulighed for det kolde gys ved at tage en dukkert i guesthousets isbad! 

 18.00 Fri tid og aftensmad på egen hånd. 

Fredag  
18.09.20 

09.00-13.00 Undervisning i mødelokale på Ilulissat Guesthouse.  

 13.00-14.00 Frokost - inkluderet. 

 15.00-18.00 Ekstra eftermiddagsvandring ad gul rute i UNESCO området. Fantastiske udsigter til den store isfjeldsbanke.  

 19.00-22.00 Fælles afskedsmiddag på god lokal Restaurant. Inkluderet. 

Lørdag 
19.09.20 

07.00-10.00 Morgenmad og udtjekning. 

 10.00-10.30 Transfer til Ilulissat Lufthavn. 

 11.40-12.30 Fly Ilulissat til Kangerlussuaq. 

 13.10-21.30 Fly Kangerlussuaq til København. 

 

N.B.  Tidspunkter og skemalagte aktiviteter skal altid tages med et gran salt på Grønland. Vejr og kultur gør, at man må       

forvente tilpasninger undervejs på rejsen. 

 



PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 
OVERNATNING: 

 
Denne rejse er ikke præget af luksushoteller. Vi bor på vandrehjem og på ”Guesthouse” med egne værelser, men delte 
toiletter og badefaciliteter. Dog er det muligt for en tillægspris at vælge at bo på et hotel i Ilulissat. 
 
I Kangerlussuaq overnatter vi i 2 nætter på Old Camp Vandrehjem. 
 

  
 
I Ilulissat råder vi over 12 værelser på Kasper Trojlgaards eget lille Ilulissat Guesthouse. Ilulissat Guesthouse tilbyder 
hjemlig hygge og lyse komfortable værelser fordelt på tre huse. Alle tre huse har unik beliggenhed med udsigt over den 
magiske UNESCO isfjord. Værelserne er enkle og toilet og badefaciliteter er delte. Al vores undervisning kommer til at 
foregå i den hyggelige fællesstue med udsigt over isfjorden. 
 

 
 
Ønsker man privat badeværelse, så er det muligt at bestille et værelse på det lidt større Hotel Icefiord lige ved siden af.  
 

 



FORSIKRINGER: 

 
Afbestillings- og rejseforsikring er IKKE indeholdt i rejsens pris.  
 

MÅLTIDER: 

 
Man skal helst være lidt kulinarisk eventyrlysten på denne rejse. Langt de fleste måltider er 
inkluderede i rejsens pris – og vi lægger stor vægt på grønlandske specialiteter. 
 
Morgenmad er inkluderet hver dag. Frokoster og middage er inkluderet som specificeret i 
programmet ovenfor. Drikkevarer er ikke inkluderede. 
 

SKATTEFRADRAG: 

 
Dentalinstituttet henviser til rådgivning fra egen revisor i forhold til fradragsrettigheder. 
 

PRIS PER PERSON: 

 
33.500 kr. i dobbeltværelse med overnatning på Ilulissat Guesthouse. 
 
37.500 kr. i enkeltværelse med overnatning på Ilulissat Guesthouse. 
 

Prisen for kursusprogram er 15.500 kr. Denne er allerede inkluderet og kan desværre ikke fravælges 
uanset deltagelse. 
 
Tillæg for overnatning i 5 nætter på Hotel Icefiord i Ilulissat vil være 4.000 kr.  
 
Der tages forbehold for stigninger i fly og hotelpriser.  
 

ANTAL DELTAGERE: 

 
Rejsen gennemføres ved minimum 16 deltagere. Maksimum antal deltagere er 24. 

 

VEJRET 

 
I september er det sensommer i Grønland med gennemsnitstemperaturer på 5-7 grader om dagen og 
ned til omkring frysepunktet om natten.  
 
Luftkvaliteten i Grønland er utrolig god grundet den geografiske placering højt mod nord, og således 
finder du noget af den reneste luft i verden her. Havet omkring Grønland påvirker klimaet på land. 
Især kyststrækninger tæt ved det åbne hav bliver afkølet af havet. Luften er som regel meget tør i 
Grønland i forhold til mange andre lande, og på grund af den lave luftfugtighed, så føles de lave 
temperaturer ikke så kolde, som man skulle tro. Overalt er vejret lokalt omskifteligt og kan variere fra 
fjord til fjord og fra dal til dal. Dette kan helt naturligt betyde, at vi må tilpasse programmet undervejs. 
Kasper Trojlsgaard og hans team er eksperter i at sørge for, at vi udnytter mulighederne optimalt. 

 
SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER ØNSKER: 

 
Ring til Sisse på +45 30 71 60 81 eller skriv til sisse@dentalinstituttet.dk 


