Årligt kontingent
Enlige kr. 500
Par kr. 700
Studerende kr. 350

Det Grønlandske Selskab
Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik

Det Grønlandske Selskab
- et selskab med viden og interesse

Medlemskab inkluderer abonnement på
Tidsskriftet Grønland.

Kunstforeningen Aron
100 kr. pr. år
Forudsætter medlemskab af Det Grønlandske Selskab og
giver adgang til at deltage i bortlodningen af indkøbt kunst.

Indmeldelse kan ske via selskabets hjemmeside
www.dgls.dk eller via mail til dgls@dgls.dk .

L.E. Bruuns Vej 10
2920 Charlottenlund
Tlf.: (+ 45) 61 60 53 31
Bank Nordik: 6506 - 3062474369
SE: 19042928
dgls@dgls.dk
www.dgls.dk
www.tidsskriftetgronland.dk

Foredrag, Tidsskrift, Kunstforening,
Studenterforum og meget mere...

Om Selskabet
Det Grønlandske Selskab blev stiftet i 1905.
Formålet er at støtte det dansk-grønlandske
samarbejde og at udbrede kendskabet til det
arktiske område med hovedvægten på Grønland og
det grønlandske samfund. Selskabet arrangerer
foredrags- og debataftner og udgiver Tidsskriftet
Grønland, Netmagasinet Polarfronten og bøger med
emner relateret til Grønland.

Studenterforum
Formålet med studenterforum er at samle og
inspirere studerende med interesse for
Grønland og Arktis. Det er et gratis tilbud til de
studerende, hvor de kan mødes på tværs af de
forskellige videnskabelige retninger til åben debat
og gensidig inspiration.

Bogudgivelser
For at fremme kendskabet til det grønlandske
samfund, udgiver selskabet en række bøger.
Bøgernes indhold spænder bredt og over mange
genrer såsom biografier, ekspeditionsberetninger,
dagbogsblade, kvindelitteratur mm. Fælles for
alle bogudgivelser er, at de på hver deres måde
repræsenterer et lille stykke af Grønlands historie.

Tidsskriftet Grønland
Tidsskriftet Grønland er et populært
videnskabeligt tidsskrift, som indeholder artikler
om emner inden for samfund, kultur, politik,
erhverv, natur, historie, videnskab og personalia i
Grønland. Tidsskriftet udgives 4 gange årligt, og
er inkluderet i medlemskabet af Det Grønlandske
Selskab.

Kunstforeningen Aron
Det Grønlandske Selskabs kunstforening Aron
indkøber i løbet af året kunstværker med relation til
Grønland og Arktis. Kunstværkerne bortloddes ved
årets slutning til medlemmerne af Aron. Aron
afholder desuden foredrag om grønlandsk kunst og
besøger kunstudstillinger med relation til Grønland
og Arktis. Alle medlemmer af Det Grønlandske
Selskab kan deltage i Arons arrangementer, men
kun medlemmer af Aron kan deltage i
lodtrækningen om den indkøbte kunst.

Hvad tilbyder selskabet?
- Faglige netværk med stor interesse og viden.
- Socialt samvær med andre interesserede.
- Gratis entré til selskabets arrangementer.
- Rabat på selskabets bogudgivelser og e-bøger.
- Rabat på rejser hos Culture Adventure.
- Rabat på friluftsudstyr hos Eventyrsport.

