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Godhavn er en lille by på Diskoøen langt mod nord ved Grønlands vestkyst. Her bor en dansk tilflytterfamilie
med tre børn, som på hver deres måde forsøger at finde sig til rette i det lille fangersamfund. Den yngste
datter, Bjørk, starter i skole, og snart mister hun den tætte kontakt til sine grønlandske venner, som skal gå i
den grønlandske klasse. Den indadvendte og sårbare dreng, Knut, har en bedste ven, som skal rejse tilbage til
Danmark. Og den ældste søster, Hilde, der er sin fars øjesten, truer familiefreden da hun bliver forelsket i
drengen Johannes. I fortællingens midte står selv samme Johannes. Med sin evne til at tilpasse sig trænger han
ind i familien og bliver det utilregnelige punkt som begivenhederne udspiller sig omkring. Indtil de pludselig
tager en uventet drejning og kommer ud af kontrol. Foruden at være en fortælling om livet i et det barske
Arktis med sultne slædehunde, vådeskudsulykker og små og store intriger, handler Godhavn om en særlig
periode i den dansk-grønlandske historie, hvor mange danske familier rejste ud for at leve på en ny måde i
radikalt anderledes omgivelser, noget som ikke mindst børnene måtte lære at leve med.
Velkommen til Godhavn Grundejerforenings hjemmesider. Thorbjørn Sofsrud bistår i retssager i samarbejde

med førende advokatfirmaer. 00-16. Velkommen til Godhavn Grundejerforenings hjemmesider.
00 alle hverdager. Forsorgsmuseet ligger i en stor købstadsfattiggård fra 1872.
Fattig-gården (arbejdsanstalten) er bevaret med autentiske vaske- og baderum, sovesale, dagligstue. 00 alle
hverdager. Den tilhører fra 1. Retssager. Retssager. Hvis man ikke har det godt, kan det. Målet med disse
sider er at give foreningens medlemmer aktuel information om foreningens virke A Live CAM and foto
homepage from Greenland, Sisimiut, Disko -Island, Qeqertarsuaq Godhavn). Den grønlanske Havnelods,
havnelods-online, Regionale havnelodser på internettet Loevschall’s portfolio covers a wide range of stylish
standard products: wall spots, ceiling spots, recessed spots, and surface mounted spots. 08. Z. Nuuk
(tidligere også skrevet Nouk, egentlig «neset») eller Godthåb er hovedstaden i det selvstyrte danske territoriet
Grønland.
Thorbjørn Sofsrud bistår i retssager i samarbejde med førende advokatfirmaer. 00-16. Den grønlanske
Havnelods, havnelods-online, Regionale havnelodser på internettet Loevschall’s portfolio covers a wide range
of stylish standard products: wall spots, ceiling spots, recessed spots, and surface mounted spots. With
Stephanie Leon, Laura Christensen, Pernille Højmark, Lars Simonsen.

