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Prorektor Suzanne Møllers tale ved Gitte Adler Reimers tiltrædelse 
som ny rektor 

Kære Gitte; 

Først vil jeg ønske dig et stort tillykke med stillingen som rektor for 
Ilisimatusarfik - og jeg vil på Ilisimatusarfiks vegne byde dig velkommen i den 
nye position. 

Du har gået hele vejen fra studerende til adjunkt, lektor, institutleder og nu 
rektor – du er, om man så må sige, barn af Grønlands højeste uddannelses- og 
forskningsinstitution.  

Det at man nu kan ”gå hele vejen” fra 1. klasse i folkeskolen til rektorposten på 
universitetet, ved at tage al sin uddannelse i Grønland, skal vi være stolte af - 
det er en milepæl i Ilisimatusarfiks historie. Men for dig Gitte som for alle andre 
er input udefra uhyre vigtigt. 

Du har således deltaget i forskning og kompetenceudvikling ”ude i verden”, og 
det har bragt dig erfaringer og som har udviklet dig til den fagperson du er i dag 
– og i dag modtager du rektorkæden som symbol på, at du nu påtager dig 
embedet som rektor med ansvar for Ilisimatusarfiks uddannelser, forskning, drift 
og studerende og ansatte.  

Men før vi når til overrækkelsen vil jeg gerne sige et par ord til alle medarbejdere 
og studerende ved Ilisimatusarfik: 

Jeg vil gerne takke for den gode modtagelse og opbakning jeg har fået i mine 8 
måneder som konstitueret rektor - det har betydet meget for mig personligt, 
men det har også betydet meget for Ilisimatusarfiks daglige virke.  

Det hele ”kører” om man så må sige, selvom der har været udskiftning på en del 
centrale poster – og det betyder, at jeg i dag med en god fornemmelse i maven, 
kan overrække dig Gitte rektorkæden i god forvisning om, at du også vil opleve 
samme gode modtagelse og opbakning fra alle på Ilisimatusarfik. 

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig som rektor, vi ser frem til at lære 
dig at kende i din nye rolle, vi er spændte på dine ideer og visioner. – og vi vil 
som medarbejdere og studerende sige et hjertelig velkommen.
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