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De unge, der fik beviser i dag har blandt 
andet været igennem et førstehjælpskur-
sus, elementær brandbekæmpelseskursus, 
livredderkursus, svømmekursus, vandring, 
personlig udvikling, teambuilding, kost og 
madlavning, rapelling, crossfit, virksomheds-
besøg og meget andet.

Siden Timi Asimi startede i 2011 har 128 
unge har været igennem Timi Asimi forløb, 
og næste hold starter igen i januar. Timi 
Asimi fortsætter samarbejdet med børne-
hjemmene og med den sociale forvaltning 
på kommunen.

D et har til tider været hårdt og udfor-
drende for både instruktører og de 

unge at gennemføre dette efterårs ung-
domsprojekt Timi Asimi, som har haft an-
dre unge med i forløbet. Timi Asimi indgik 
et tæt samarbejde med børnehjemmet 
Qaamasoq og Kommuneqarfik Sermersooqs 
social forvaltning, hvor de deltagende har 
været en blanding af unge fra børnehjem 
og andre unge, der ikke er gået videre efter 
folkeskolen.

Primus motor og idémanden bag Timi 
Asimi, Kim Godtfredsen, er dog glad og stolt 
af de unge, der fik deres beviser for at have 
gennemgået Timi Asimi.

– Det har været en udfordring at have det 
her hold, blandt andet fordi de fleste af dem 
stadig ikke har lært at komme til tiden, 
men også fordi de nogle af dem kommer 
fra socialt belastede familier eller kommer 
fra børnehjem. De har dog også vist sig at 
være nogle af de modigste og stærkeste 
unge vi har haft, netop fordi de har haft en 
hård barndom, er de frygtløse og har uden 
problemer kastet sig ud i de udfordringer, 
de har været igennem under forløbet. For 
eksempel er det første gang nogensinde i 
Timi Asimis historie, at alle har bestået bas-
sinprøven ved livredderkurset, siger en stolt 
Kim Godtfredsen.

De unge har lært, instruktørerne, der 
består udover af Kim Godtfredsen selv, 
Kirstine Godtfredsen og Lasse Nymand 
Petersen, en masse ting, blandt andet om, 
hvordan de unge er i dag, deres sprog og 

væremåden, når de er sammen.
– De unge er også rigtig gode til at passe 

på hinanden. Der er nogle af dem, der kun 
er 13 år gamle, og de ældre samler sig om 
dem og hjælper og støtter dem, når de har 
brug for det. Det har til tider været hårdt for 
os, da det er første gang vi prøver at have 
unge med fra børnehjem og fra belastede 
familier. Vi skal have forløbet evalueret 
og skal have snakket mere om, hvordan 
vi håndterer situationer vi ikke er vant til. 
Men Timi Asimis koncept fortsætter, det 
kan ikke rigtigt ændres, også selvom vi nu 
arbejder med andre unge med en hård bag-
grund, siger Kim Godtfredsen.

Fedt at være med
Malik Pedersen på 16 år, der fik udleveret 
beviserne var stolt og glad.

– Jeg har været glad for at være med fra 
starten. Da mine venner spurgte mig, om 
jeg ikke havde lyst til at starte på Timi 
Asimi, gad jeg ellers ikke. Men jeg har været 
vild med alt det vi har været igennem. Det 
er dejligt at træne, at gå til svømning, og 
det er fedt at jeg har fået bevis på, at jeg har 
deltaget på et livredderkursus, førstehjælps-
kursus og brandbekæmpelseskurset, siger 
Malik Pedersen.

Han føler, at han kan mange flere ting 
i forhold til før og at han har meget mere 
selvtillid.

– Jeg er glad for, at jeg valgte at være med 
i Timi Asimi. Jeg er nok mest glad for mit 
livredderkursusbevis, det var spændende at 
deltage i. Jeg kunne godt tænke mig at ar-
bejde i svømmehallen, og det kan jeg, fordi 
jeg har fået bevis på, at jeg har deltaget i 
livredderkurset, siger Malik Pedersen, der 
skal på efterskole i Danmark efter sommer.

Ved en højtidelig reception fik 11 unge fredag den 19. 
 december uddelt beviser for at have gennemgået Timi 
Asimi, med blandt andet et livredder- og førstehjælps-
kursus bevis

Beviser til modige og 
stærke unge

Dorthe Olsen

UNGDOMSPROJEKT

dorthe@sermitsiaq.gl

Inuusuttut eqqarsartaatsikkut oqimaaqatigiis-
saarinermik innartorneq rappeling atorlugu 
ilaatigut imminut unammillerput.

De unge har blandt andet udfordret den men-
tale balance med rappelling.
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16-inik ukiullip Malik Pedersenip 
Timi Asimimut peqataasimanini, 
naak aallaqqaataani piumasi-
manngikkaluarluni, nuannaaruti-
gaa. – Aallaqqaataaniilli nuan-
nersimaqaaq, aqqusaakkavullu 
tamaasa nuannaarutigaakka. 
Annaassiniarnermut allagartar-
taara atorlugu naluttarfimmut 
suliffissarsiussamaarpunga, Malik 
Pedersen oqarpoq, taanna aasap 
kingorna efterskoleriassamaarpoq.

16-årige Malik Pedersen er glad for, 
at han valgte at komme med i Timi 
Asimi, selvom han ikke gad i star-
ten. – Det har været fedt lige fra 
starten, og jeg har været glad for 
alt det vi har været igennem. Jeg 
vil bruge mit livredderkursus bevis 
til at søge arbejde på svømmehal-
len, siger Malik Pedersen, der skal 
på efterskole efter sommerferien.
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