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Masser af fisk omkring Kitsissuarsuit, men ingen
indhandling. Ole Larsen, der er formand for den
lokale fisker- og fangerforening i Kitsissuarsuit,
er utilfreds med vilkårene

Kitsissuarsunni aalisagarpassuaqarpoq tunitsiveqarnanili.
Ole Larsen, Kitsissuarsunni aalisartut piniartullu
peqatigiiffiata siulittaasua, atugassarititaasunik
naammaginninngilaq

Arne Mølgaard

Qeqertaq
sumiginnagaq
10-11

ISARUSSAT
BRILLER
iPhone 6
Akilersuinissamut
Periarfissaqarpoq!
Køb på afbetaling!
•
•
•
•
•

Taamaallat/Fra

498,-

16Gb, 64Gb, 128Gb
Gold, Silver, Space Grey
Retina HD
Touch ID
IOS 8

Køb nu på

pc.gl

-miit

–imi pisiariuk

Nuuk
Tlf: 313410

Sisimiut
Tlf: 863410

Ilulissat
Tlf: 943410

Panasonic Center Ilulissat
94 46 01

Panasonic Center Nuuk
38 30 10

tamanut_avannaani_kujataani_forsideannonce_74x87,5mm.indd 1

29/01/15 12.3

Arne Mølgaard

Der er omkring tre medarbejdere på Royal Greenlands fiskefabrik i Akunnaaq. Men
Peter Nielsen siger, at antallet af medarbejdere kunne være langt højere, hvis der var
et fryseanlæg.

Arne Mølgaard

Akunnaami Royal Greenlandip tunitsiviutaani sulisut pingasut missaannik amerlassuseqarput. Peter Nielsenili oqarpoq, qerititsiveqaraluarpat sulisut amerlanerusinnaagaluartut.

– Ukiorpaalussuanngortuni qerititsiveqannginnerput ajornartorsiutaavoq, tamannalu killilimmik
tigooraasariaqartarnitsinnut pissutaasut ilagaat,
Peter Nielsen, Akunnaami Royal Greenlandip
tunitsiviutaani pisortaq, oqarpoq.
– Vi har i mange år haft problemer med mangel
på fryseanlæg, hvilket betyder, at vi kun har en
begrænset produktion, siger Peter Nielsen, der
er daglig leder på Royal Greenlands fiskefabrik i
Akunnaaq.

Frysermangel forhindrer erhvervsudvikling
Manglende fryser i Royal Greenlands anlæg i Akunnaaq forhindrer erhvervsudviklingen i Akunnaaq. Fisker- og fangerforening kræver øjeblikkelig handling – men Royal Greenland afviser
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Der er store mængder fisk i farvandet
omkring Akunnaaq. Derfor var der
stor aktivitet med meget indhandling
af torsk til Royal Greenlands anlæg i
Akunnaaq i december sidste år.
Den indhandlede fisk blev fileteret
og tørret på tørrestativerne lige ved
siden af fiskefabrikken.
Fiskeriet har været på stand-by
imens havisen var ved at lægge sig
ved bygden – og nu hvor havisen har
lagt sig solidt over hele området, er
der atter gang i fiskeriet med garn og
langline fra isen.
Den indhandlede torsk bliver nu
saltet. Royal Greenland forventer, at
indhandling af fisk vil fortsætte resten
af året.
Men indhandling af torsk vil i den
kommende tid være begrænset, fordi
anlægget ikke har fryserrum.
Peter Nielsen, der er daglig leder
på Royal Greenlands fiskefabrik
i Akunnaaq siger, at mangel på
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frysekapacitet på fiskefabrikken har
stået på i mange år, blandt andet fordi
man mangler plads til opførelse af et
fryseanlæg.
– Der er ellers mulighed for at opføre et fryseanlæg på den grund, hvor
det gamle bevaringsværdige fiskeanlæg ligger. Det ligger i umiddelbar
forlængelse af den nyere og nuværende fiskefabrik, siger Peter Nielsen og
tilføjer, at det er baggrunden for, at
det er årsagen til, at Royal Greenland
ikke vil opføre et nyt fryseanlæg ved
siden af den nuværende fiskefabrik.

AAPP og bygdebestyrelsen
kræver handling
Lars Olsen, der er formand i den
lokale fisker- og fangerforening i
Akunnaaq, AAPP, siger, at antallet af
fangere og fiskere har været faldende
i de seneste år, blandt andet på grund
af dårlige indhandlingsfaciliteter i
bygden.
Nu er der igen gang i garn og
langlinefiskeriet fra isen lidt øst for
Akunnaaq, men det er nødvendigt
at transportere hellefisk til den nu

vinterlukket fiskefabrik i Aasiaat.
Han oplyser, at den manglende
frysekapacitet på Royal Greenlands
fiskefabrik i Akunnaaq har store
konsekvenser for fisker- og fangererhvervet i bygden .
– De meget begrænsede indhandlingsmuligheder har stor indvirkning
på vores levehvilkår. Jeg mener, at
Royal Greenlands manglende fryseanlæg er tegn på, at selskabet ikke
tager erhvervsudviklingen i bygder
alvorligt, siger Lars Olsen.
Den lokale fisker- og fangerforening har i årenes løb rettet skriftlig
henvendelse til Royal Greenland,
hvor man har udtrykt bekymring
for selskabets manglende indsats på
området.
Gert Nielsen, Inuit Ataqatigiit, der
er formand for bygdebestyrelsen i
Akunnaaq siger, at
der ikke kan skabes flere arbejdspladser i Akunnaaq, så længe der ikke
bliver gjort noget ved problemet med
frysekapacitet på fiskefabrikken.
– Så længe indhandlingsmulighederne ikke bliver bedre vil det med-

føre indbyggerflugt. Royal Greenland
bør tage dette ansvar alvorligt, siger
Gert Nielsen.
Fisker- og fangerforeningerne i
Ikamiut og Akunnaaq vil i den kommende tid i sammenslutning rette
henvendelse til Royal Greenland,
hvor man vil kræve, at selskabet
investerer i en fryser til fiskefabrikken
i Akunnaaq.
Men hverken AAPP eller bygdebestyrelsen skal regne med, at indhandlingsforholdene bliver bedre i den
kommende tid.
Katé Hansen, der er kommunikationschef Royal Greenland, oplyser, at
planerne for fiskefabrikken i Akunnaaq var en del af dagorden på mødet
for fabriksledere i Nuuk i dagene
10. – 12. marts. Der er ingen planer
om, at der i den nærmeste fremtid
bliver opført en fryser ved fiskefabrikken. Selskabet har kun planer om
at producere saltet torsk over vinteren, ligesom stenbiderrogn vil blive
indhandlet til foråret, oplyser Katé
Hansen.
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Qerititsiveqannginneq inuussutissarsiornikkut
ineriartortitsinissamut killiliisoq
Royal Greenlandip Akunnaami tunitsiviutaani qerititsiveqannginnera inuussutissarsiornerup ineriartunnginneranik
kinguneqarpoq. Aalisartut piniartullu peqatigiiffiat piaartumik iliuuseqaqqusigaluartut Royal Greenlandimit
itigartinneqarput
arne@tamanut.gl

Akunnaap eqqaani aalisagarpassua
qarpoq. Taamaattumik Royal Green
landip Akunnaami aalisakkanut tunitsiviutaa siorna decembarimi saarullippassuarnik tigooraavoq.
Tunineqartut tamarmik tisaartor
neqarlutik panertiterneqarput. Sikujartorneranili aalisarneq uninngasimagaluartoq, maanna sikummat
aalisartut sikukkut qassusersorlutik
ningittagarsorlutillu saarullinniaqqilerput. Saarulliit tuniorarneqartut
tarajorterneqarput. Royal Greenlandip naatsorsuutigaa saarullinnik
tunisineq ukiup sinnerani ingerlanneqassasoq.
Aalisakkanilli tunisineq tunisas
siornerlu piffissami aggersumi
killilimmik ingerlanneqassaaq,
tunitsiviup qerititsiveqannginnera
pissutaalluni.
Peter Nielsen, Akunnaami Royal
Greenlandip tunitsiviutaani pisortaq,
oqarpoq, qerititsiveqannginermik
ajornartorsiut ukiuni arlalinngortuni

– Akunnaap eqqaani aalisagarpassuaqarpoq, tamakkulu tamakkiisumik
nunaqarfimmi tunineqarsinnaannginnerat assut uggornarpoq, Lars Olsen,
Akunnaami aalisartut piniartullu
peqatigiiffianni, AAPP-mi, siulittaasoq,
oqarpoq.
– Der er masser af fisk ved Akunnaaq,
og det er utrolig ærgerligt, at vi ikke
kan indhandle al vores fangst i Akunnaaq, siger Lars Olsen, der er formand
for den lokale fisker- og fangerforening
i Akunnaaq, AAPP.
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ajornartorsiutaasoq, ilaatigut qerititsivimmut inissaalatitsineq pissutaalluni.
– Tunisassiorfiup nutaanngitsortaata allanngutsaaliugaasup inaatigut qerititsivimmik pilersitsinissaq
periarfissaalluaraluarpoq. Taanna
aalisakkanik tunisassiorfiup nutaajunerusup maannalu atorneqartup
eqqannguaniippoq, Peter Nielseni
oqarpoq, ilassutigalugulu oqarluni,
Royal Greenlandip tunisassiorfiup
maanna atorneqartup saniani qerititsivimmik nutaamik pilersitsiuman
nginneranut tamanna pissutaasoq.

AAPP nunaqarfimmilu
aqutsisut iliuuseqaqqusipput
Lars Olsen, Akunnaami aalisartut
piniartullu peqatigiiffianni, AAPPmi, siulittaasoq, oqarpoq, Akunnaami
aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut ukiut kingulliit ingerlaneranniikiliartulernikuusut, ilaatigut aalisakkanik tunitsiveqarnikkut periarfissat
pitsaannginnerati pissutaalluni.
Akunnaap kangiatungaani sikukkut
qassusersorluni ningittagarsorlunilu
saarulliit qalerallillu maannakkut
aalisarneqarlutik aallartillualersut,
qalerallilli pisarineqartut sikukkut
Aasianni aalisakkanik suliffissuarmut
maanna ukiuunerani matoqqasumut
assartorneqartariaqartarput.
Taanna oqarpoq, Akunnaami Royal
Greenlandip tunitsiviata qerititsiveqannginnera pissutaalluni piniartunut
aalisartunullu inuussutissarsionermut
annertuumik killilersuisuusoq.
– Tunisinissamut periarfissat
killeqarnerujussuat inuuniarnitsinnut
annertuumik sunniuteqarpoq. Isuma
qarpunga Royal Greenlandip qerititsiveqannginnera suliffeqarfissuup
nunaqarfinni inuussutissarsiutitigut
ineriartortitsinissamik pimoorussinnginneranut takussutissaasoq, Lars
Olsen oqarpoq.
Suliffeqarfissuup tunitsiveqarnikkut suliniuteqannginneranik ernummateqarneq najukkami aalisartut
piniartullu peqatigiiffiannit Royal
Greenlandimut ukiut ingerlaneranni
allakkatigut saaffiginnissutigineqartarpoq.
Gert Nielsen, Inuit Ataqatigiit,
Akunnaami nunaqarfimmi aqutsisut
siulittaasuat, oqarpoq,

				

Royal Greenlandip Akunnaami
tunitsiviata aalisakkanik tigooraasinnerata killeqarnerata kingunerisaanik
suliffissanik amerlanerusunik pilersitsiviusinnaagaluarnera pinngitsoortinneqartartoq.
– Tunitsiveqarnikkut periarfissanik
pitsanngorsaasoqartinnagu nunaqarfik inuerukkiartortuassaaq. Royal
Greenlandip akisussaaffini tamanna
pimooruttariaqaraluarpaa, Gert Nielsen oqarpoq.
Ikamiuni Akunnaamilu aalisartut
piniartullu peqatigiiffii piffissami aggersumi kattullutik Royal Greenlandimut saaffiginninniarput, tamatumanilu suliffeqarfissuup Akunnaami
tunisassiorfimmut qerititsiviliinissaa
piumasarineqassalluni.
Kisianni AAPP-ip nunaqarfiullu

aqutsisuisa tunitsiveqarnikkut pitsaanerusumik atugassaqalernissartik
piffissami aggersumi naatsorsuutigissanngilaat.
Katé Hansen, Royal Greenlandimi
Attaveqatigiinnermut pisortaq, paasissutissiivoq, Akunnaami tunisassiorfimmut pilersaarutit tunitsiviit
aqutsisuisa Nuummi 10 -12. Marts
ataatsimiinneranni eqqartorneqarneqartut ilagigaat. Taamaakkaluartoq
piffissami aggersumi tunitsivimmi
qerinasuartitsiviliornissaq maannakkut pilersaarutigineqanngilaq.
Maannamut ukiuunerani saarullinik
tarajorterineq, upernaamullu nipisaat
suaannik tigooraanissaq taamaallaat
pilersaarutigineqarput.
Arne Mølgaard

All. Arne Mølgaard
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Ann Andreasen ataqqinaammik legatinnattoq
Ann Andreasen, Uummannami Meeqqat Angerlarsimaffiat, Gernes Fondenip ataqqinaammik
legatianik 25.000 koruuninik aningaasartalimmik marsip 19-iani tunineqarpoq
All. aaqqissuisoqarfik
redaktion@tamanut.gl

Ataqqinaammik legati nunat tamalaat akornanni eqqumiitsuliortunut
suliaqartunut eqqumiitsulianillu
nittarsaassisartunut sisamanut marsip
19-iani agguaanneqarpoq. Ulloq
taanna Poul Gernesip 90-inik ukioqalerluni inuuissiorfigaa. Legatinik
tunineqartut Poul Gernesip kusanartuliat ileqqorissaarnermut tamatigut
qanimut attuumassuteqartarnerannik
paasinnittaasia, isumaqatigaat, legatit
inunnut pineqartunut tunniunneqarnerannut pisortatigoortumik
tunngavilersuutaanni allassimasutut.
Tunineqartut allat tassaapput Kinamiu eqqumiitsuliortoq Ai Weiwei,
Banksy, tuluk grafittimik eqqumiitsuliortartut kinaassutsiminik isertuussisoq, aamma Favela Painting,
Hollandimiut eqqumiitsuliortut

marluk, Rio de Janeiromi piitsut
najugaqarfiinik pinnersaasimasut.
»Ukioq manna legatinik tunineqartut sisamat ataatsimoorutigaat, taakkua eqqumiitsulianik inuiaqatigiinni
sannginnerpaanut nammaqataanermik
ersersitsinissamut atuisarnertik, pinngorartitsinikkut inooqatigiinnermilu
tunniusimallutik peqataanermikkut.
Eqqumiitsuliornerup eqqumiitsulianik suliaqarfimmit anninneratigut
inuunerullu qeqqanut – angerlarsimaffigisassavianut! – inissiinermikkut
silarsuarmi tigussaasumik allaanerussuteqartitsinissamik kissaateqartarput. Poul Gernesip Danmarkimi
napparsimmavinnik, atuarfinnik,
paaqqinniffinnik suliffissuarnillu
kusassaasarnerpassuarmi tamannarpiaq aamma anguniagarisarpaa«,
aningaasaateqarfiup Gernes Fondenip
(Klara Karolines Fond) siulersuisut
tunngavilersuutaanni allassimavoq.

Gernes Fondenip (Klara Karolines
Fond) siulittaasua Ulrikka Gernes
naapertorlugu Ann Andreasenip
ataqqinaammik legatimik tunineqarnissaanut immikkuullarissumik
tunngavilersuut imaappoq:
»Ann Andreasenip asseqanngitsumik uummatimigut kissalaassuseqarluni inuttullu annertuumik
paasinnissinnaassuseqarluni Kalaallit
Nunaanni Uummannami Meeqqat
Angerlarsimaffiat tassaalersissimavaa
kalaallit meerarpassuit inuuneranni
pitsaatsumik allaanerussuteqartitsisoq, minnerunngitsumik nipilersorneq, eqqumiitsuliorneq, filmiliorneq
kulturilu meeqqat angerlarsimaffianni inuunermut ulluinnarnullu
pissusissamisoortumik akuliutsinneqarsimasumillu ilaammata, taamaaliornikkullu kinaluunniit eqqumiitsuliornerup nukinganit silarsuarmullu
alapernaassusaanit peqataatinngit-

soorneqarsinnaanngimmat, attortinngitsoorsinnaanngimmat, nukittorsarneqanngitsoorsinnaanngimmat
isumassarsisinneqanngitsoorsinnaanngimmallu — eqqumiitsuliornermik qimarnguittut pigisassatullu,
ilorlikkut nassatarineqarsinnaasumik.
Meeqqat inuusuttuaqqallu kisissaanngitsut tassani silarsuup inersimasutullu inuunerup naapinnissaanut
nukissaqalersinneqarsimapput
inuttullu naleqassutsimik misigisimalersinneqarsimallutik, Uummannamilu Meeqqat Angerlarsimaffiat
tamatuma peqatigisaanik tassaalluni
sumiiffimmi kulturikkut ingerlatat
uummaarissut annerpaartaasa aallaaviat«.

Ann Andreasen får flot hæderslegat
Ann Andreasen, Børnehjemmet i Uummannaq, modtog den 19. marts Gernes Fondens hæderslegat på 25.000 kroner
Af redaktionen
redaktion@tamanut.gl

Hæderslegatet blev uddelt den 19.
marts til fire internationalt virksomme kunstnere og formidlere
af kunst. Datoen er professor Poul
Gernes’ 90-års fødselsdag. Legatmodtagerne deler Poul Gernes’
overbevisning om, at det æstetiske
altid er nært forbundet med det
etiske, som der står i den officielle
begrundelse for at uddele legaterne
til netop disse personer. De øvrige
modtagere er den kinesiske kunstner
Ai Weiwei, Banksy, anonym britisk

grafittikunstner, og Favela Painting,
to hollandske kunstnere, som har
udsmykket slumområder i Rio de
Janeiro, »Fælles for årets fire legatmodtagere er, at de bruger kunsten
til at vise solidaritet med de svage i
samfundet gennem kreativ udfoldelse
og socialt engagement. Ved at tage
kunsten ud af kunstinstitutionen og
placere den midt i livet — hvor den
hører hjemme! — ønsker de at gøre
en konkret forskel i verden. Dette
var også Poul Gernes’ ambition med
sine mange udsmykninger, som den
dag i dag beriger hospitaler, skoler,
institutioner og fabrikker rundt om i

Danmark«, fremgår det af begrundelsen fra bestyrelsen i Gernes Fonden
(Klara Karolines Fond).
Den særlige begrundelse for at give
Ann Andreasen dette hæderslegat er
ifølge Ulrikka Gernes, der er formand
for Gernes Fonden (Klara Karolines
Fond):
»Ann Andreasen har med enestående hjertevarme og stor menneskelig forståelse formået at gøre
Børnehjemmet i Uummannaq i
Grønland til det sted, som har gjort
en positiv forskel i mange unge grønlænderes liv, ikke mindst fordi musik,
kunst, film og kultur er en naturlig og

integreret del af livet og dagligdagen
i børnehjemmet, således at ingen
kan undgå at blive inddraget, berørt,
styrket og inspireret af kunstens
iboende kraft og nysgerrighed overfor
verden — kunsten som et fristed og et
helle, man kan bære med sig indeni.
Utallige udsatte børn og unge har her
fået styrke og selvværd til at møde
verden og voksenlivet, og Børnehjemmet i Uummannaq er samtidig det
sted, hvor det meste af egnens livlige
kulturelle aktivitet udgår fra«.

801150
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Musikken vækker
glæde i Ikerasak

arne@tamanut.gl

Børnehjemmet Uummannaq har flere
huse i bygden Ikerasak, som børnene
og lærere benytter sig af hvert år i
påskedagene, hvor de opholder sig
en uges tid, og blandt andet tager på
fangstture.
Men i år har Børnehjemmet taget
på forskud på en tidlig rejse på hundeslæde i slutningen af februar til
Ikerasak. Men det var bestemt ingen
almindelig tur denne gang, hvor
musik og sang stod på dagsordenen.
Børnene var nemlig ledsaget af nogle
af grønlands mest kendte musikere
bestående af den legendariske Pele
Møller, der for tiden er gæstelærer
i musik på børnehjemmet, Nive
Nielsen og hendes guitarist Charlie
Shapiro fra det international kendte
band Nive Nielsen and The Deer
Children, samt Aviaja Lumholt, der
er kendt fra mange populære indspiltninger igennem årene.
Ann Andreassen, der er forstander i Børnehjemmet Uummannaq,
oplyser, at ti børn fra børnehjemmet
tog med til Ikerasak, hvor de sammen
de kendte musikere holdte koncerter
i den lokale skole til stor glæde for

tilskuerne og fik en helt uforglemmelig musikalsk oplevelse,.
– Vi vil gerne dele vores gode
oplevelser med folk fra Ikerasak, som
vi har et særlig godt forhold til, efter
at have været på besøg mange gange.
Det er meget vigtigt, at børnene på
børnehjemmet får andre gode oplevelser, og de var rigtig glade for denne
tur, siger Ann Andreassen.

Kendte musikere og børn
Nive Nielsen and The Deer Children
mødte for nogle år siden ved et tilfælde børnene fra børnehjemmet fra
Uummannaq, da de var på studietur
i Norge. Efterfølgende har de aftalt,
at de i fremtiden vil samarbejde om et
projekt.
Derfor var det en enestående
mulighed, at Nive Nielsen og hendes
guitarist kom på besøg på børnehjemmet i forbindelse med hendes ophold
i Nuuk og Ilulissat, hvor hun havde
koncerter.
– Vi har også holdt koncerter i
Uummannaq og Ikerasak. Men det
vigtigste og sjoveste var vores samarbejde børnehjemmet i Uummannaq,
hvor vi skrev nye sange og producerede en musikvideo sammen med
børnene. Vi er meget overraskede over
børnenes musikalske evner. Vi holdt

Angallatit talittarfinniittut

Fartøjer på havnen

Royal Arctic Havneservicep angallatit makku marsip
25-aniit apriilip 8-at ilanngullugu talittarfimmiittussat
nalunaarsorsimavai:

Royal Arctic Havneservice har registreret
følgende fartøjer på havnene i perioden fra
den 25. marts til og med den 8. april:

Ilulissat

Ilulissat

ARINA ARCTICA
Tikissaaq: 26. marts
Aallassaaq: 27. marts
Siunertaq: Usingiarneq/usilersorneq

ARINA ARCTICA
Ankomst: 26. marts
Afrejse: 27. marts
Formål: Losning/lastning

Aasiaat

Aasiaat

Tikittoqarnissaanik nalunaarsuisoqarsimanngilaq.

Ingen registrerede anløb.

Qasigiannguit

Qasigiannguit

Tikittoqarnissaanik nalunaarsuisoqarsimanngilaq.

Ingen registrerede anløb.

Upernavik

Upernavik

Tikittoqarnissaanik nalunaarsuisoqarsimanngilaq.

Ingen registrerede anløb.

Uummannaq

Uummannaq

Tikittoqarnissaanik nalunaarsuisoqarsimanngilaq.

Ingen registrerede anløb.

Takussutissat Royal Arctic Linep nittartagaani sisamanngornermi marsip 19-iani aaneqarput.
Oversigten er hentet fra Royal Arctic Lines hjemmeside torsdag den 19. marts.

6 				

Uummannami Meeqqat Angerlarsimaffianneersut qilaatersortut, Ruth Sørensen
qitippoq.
Børnene fra børnehejmmet Uummannaq spiller trommedans og Ruth Sørensen
danser til trommedansen.

blandt andet en længere koncert sammen med børnene i Ikerasak, fortæller
Nive Nielsen, der har efter opholdet
i Uummannaq afholdte en koncert i
Japan i løbet af februar.
Pele Møller, der er én af de mest
kendte og anerkendte sangskrivere
og musikere i Grønland, har ligeledes haft en fantastisk oplevelse
med børnene i Børnehjemmet. Den
75-årige musiker er for tiden gæstelærer i guitarspil og sangskrivning, hvor
de igennem musikken blandt andet
skal vække livsglæde hos børnene i
Børnehjemmet, der på mange måder
har haft en hård barndom.
– Det er en utrolig dejlig oplevelse
at arbejde sammen børnene. De

har stor interesse i faget og er rigtig
dygtige. Vores ophold i Ikerasak er
ligeledes en fantastisk oplevelse, hvor
børnene holdte koncert sammen med
mig, og de har gode musikalske evner,
siger Pele Møller.
Han regner med, at han og børnene
vil holde en koncert i Uummannaq i
den kommende tid. Pele Møller, der
også er kendt fra Vaigat Orkestret, har
udgivet omkring 12 plader, ligesom
han har spillet sammen med andre
kendte musikere igennem årene.
Samarbejdet mellem børnehjemmet
og de kendte musikere er sponsoreret
af Polar Seafood.

Maid Hals

Af Arne Mølgaard

Maid Hals

Ikerasak dannede rammen om en uforglemmelig koncert
med berømte musikere og børnene fra børnehjemmet
Uummannaq

Aviaja Lumholt Ikerasammi pattagiarsorpoq Charlie Shapiro, Nivi Nielsen And The
Deer Childrenimi nunat tamalaat akornanni nuannarineqarluartumi guitarertuusoq,
guitarertoralugu.
Aviaja Lumholt spiller keybord, mens Charlie Shapiro, der spiller guitar, er med i den
internationalt anderkendte band Nive Nielsen and The Deer Children i Ikerasak.
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Ikerasammi nipilersorneq nuannaartitsisoq

arne@tamanut.gl

Ummannami Meeqqat Angerlarsimaffiat Ikerasammi arlariinnik
illuuteqarpoq, meeqqanit ilinniartitsisuinillu ukiut tamaasa poorskikkunni sapaatip-akunnerata missaani
atorneqartartunik. Tammaarsimaarnerni assigiinngitsunik sammisaqartitsisoqartarpoq, ilaatigut meeqqat
piniariartinneqartarlutik.
Kisiannili ukioq manna Meeqqat
Angerlarsimaffiat siusinaarluni
februaarimi Ikerasammut qimmusserluni tammaarsimaariartitsivoq.
Angalanerli angalasarnernut allanut
naleqqiullugu allaanerulluinnarpoq,
nipilersorneq erinarsornerlu pingaarnertut sammineqarlutik.
Angalanermi meeqqat Kalaallit
Nunaanni nipilersortartut tusaamaneqarnerpaat ilaannik angalaqateqarput. Nipilersortartut peqataasut tassaapput, nipilersortartoq
ilisimaneqarluartoq, Pele Møller,
piffissami matumani Meeqqat
Angerlarsimaffianni guitarernermut ilinniartitsisutut suligallartoq,
Nivi Nielsen guitarertualu Charlie
Shapiro, Nivi Nielsen And The Deer
Childrenimi nipilersortuusoq, aammalu Aviaja Lumholt, ukiut ingerlanerini immiussinerni assigiinngitsorpassuarni peqataasarsimasoq.
Ann Andreassen, Uummannami Meeqqat Angerlarsimaffianni
ningiuusoq, oqarpoq, meeqqat qulit
nipilersortartunik tusaamasanik peqateqarlutik Ikerasammut angalasut
inuunerminni puigugassarinngisaminnik misigisaqartut, angalasummi
tamarmik Ikerasammi meeqqanut
innuttaasunullu nuannaarutaaqisumik nipilersorlutik tusarnaartitsipput.
– Amerlasooriarluta Ikerasammut
angalasarpugut innuttaasunullu attaveqarnerput pitsaasuuvoq. Taamaattumik misigisat nuannersut innuttaasunut aamma misigitikkusuppavut.
Aamma pingaaruteqartorujussuuvoq
Meeqqat Angerlarsimaffianniittut
allaanerusumik misigisaqartinneqartarnissaat, Ikerasammullu angalanerput assut nuannaarutigaat, Ann
Andreassen oqarpoq.

Tusaamasat meeqqallu
Nivi Nielsen and The Deer Children
aamma Meeqqat Angerlarsimaffianneersut ukiualuit matuma siornatigut
Sap. akunn. 13 2015 | UKIOQ 4

Norgemi angalatillutik nalaatsornikkut naapipput, taamanikkullu isumaqatigiillutik siunissami arlaatigut
suleqatigiikkumaarlutik.
Taamaattumik Nivi Nielsenip
aamma guitarertuata tusarnaartitsiartorlutik Nuummiinnerannut
Ilulissaniinnerannullu atatillugu suleqatigiinnissaq periarfissatsialaavoq
maangaannartinneqarusunngitsoq,
periarfissarlu iluatsillugu Uummannamukarput.
– Uummannami aamma Ikerasammi tusarnaartitsivugut. Pingaarnerpaarli nuannernerpaarlu tassaavoq
Uummannami Meeqqat Angerlarsimaffiannik suleqateqarnerput.
Suliatsinnut atatillugu meeqqallu
erinniorlutalu taalliorpugut aammalu
musikvideoliorluta. Meeqqat nipilersornermut piginnaaneqarluarnerat
tupaallaatigaarput, Ikerasammilu
tusarnaartitseqatigiilluta, Nivi Nielsen oqarpoq.
Nivi Nielsen Uummannameereernermi kingorna Japanimut tusarnaartitsiartussalluni pilersaaruteqareerpoq.
Pele Møller, Kalaallit Nunaanni
nipilersortartut tusaamaneqarnerpaat
ataqqineqarnerpaallu ilaat, aammattaaq meeqqanik Meeqqat Angerlarsimaffiunik piugugassarinngisaminik
misigisaqarpoq. Nipilersortartoq
75-inik ukioqartoq, ukiuunerani
Meeqqat Angerlarsimaffianni gui-

Pele Møller Ikerasammi meeqqat peqatigalugit atuarfimmi tusarnaartitsinermi guitarerpoq. – Ikerasammi meeqqallu nuannisaaqaagut, nipilersortartoq suli piumassuseqarluartoq, Pele Møller oqarpoq.
Pele Møller spiller guitar under koncenten med børnene fra Børnehjemmet Uummannaq i skolen i Ikerasak. – Børnene og jeg havde det utrolig sjovt i Ikerasak, siger den
aldrende, men stadig aktive musiker og sangskriver, Pele Møller.

tarernermut taalliornermullu ilinniartitsisuusoq, meeqqanik, ilaatigut
inuuniarnikkut atugarliorsimasunut,
nipilersorneq aqqutigalugu nuannaarnermik pilersitsinermik nuannaarutiginnippoq.
– Meeqqat suleqatigineri assorsuaq
nuannaarutigaara. Nipilersornermut
soqutiginnillutillu pikkorissorujussuupput. Ikerasammiinnerput
misigisaavoq immikkuullarissoq
nuannersorlu, meeqqallu tusarnaartitseqatigaakka, Pele Møller oqarpoq.
Piffissami aggersumi Uumman-

nami aamma tusarnaartitsinissaq
naatsorsuutigineqarpoq.
Pele Møller, aamma Vaigat
Orkesterimini nipilersoqataasutut
ilisimaneqartoq, nuutinik aqqaneqmarluk missaannik saqqummersitsinikuuvoq, aammalu nipilersortartorpassuit nipilersoqatigisarlugit.
Uummannami Meeqqat Angerlarsimaffiata aamma nipilersortartut
suleqatigiinnerat Polar Seafoodimit
aningaasaliiffigineqarpoq.

Nivi Nielsen Ikerasammi meeqqanut aliikkusersuivoq erinarsukkami ilisimaneqarnerit ilaannik atuilluni. – Uummannami Meeqqat Angerlarsimaffianniittut
suleqatiginerat misigisaavoq nuannertorujussuaq, Nivi Nielsen oqarpoq.
Nive Nielsen underholder børnene i Ikerasak med nogle af sine kendte sange.
– Det var en stor oplevelse at arbejde sammen børnene fra børnehjemmet
Uummannaq, siger Nive Nielsen.

Maid Hals

All. Arne Mølgaard

Maid Hals

Nipilersortartut tusaamasat aamma Meeqqat Angerlarsimaffianni najugallit Ikerasammi puigunaatsumik
tusarnaartitsipput
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Akeqanngitsumik
ilaasortanngorit
bonusiClub.-imut
- aningaasarpassuillu
sipaarlugit

%

%

Bliv gratis medlem
af bonusiClub.
- og spar masser
af penge
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Inunnut 2-nut arsaannissamut

Tuluit Nunaannut

angalanissaq eqqoruk
Vind en fodboldrejse til England for 2 personer

PRÆMIEN INKLUDERER EN REJSE FOR DIG OG EN VEN:
• Fly t/r fra Grønland • 2-3 overnatninger på hotel • Middag inkl. drikkevarer • Guidet tur på det legandariske
Anfield fodbold stadium og museum • Træningssession med Liverpool FC legender • Dit eget Liverpool FC kit
• VIP-billetter til en Liverpool FC kamp på Anfield • Møde kampens 'Man of the match'

TAG EN KONKURRENCEKUPON HVOR DU KØBER CARLSBERG OG DELTAG I KONKURRENCEN.

				

Carlsberg_Join_the_Greats_Annonce_230x301mm_v4.indd 1
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25/02/15 16:15

Nuna tamakkerlugu sullissineq
akeqanngitsoq

Landsdækkende
gratisservice
ATTAVIK
Imminut toquttarnerup pitsaaliornissaanut inuunermilu
ajornartorsiutit pillugit oqarasuaat
Telefon linje vedrørende forebyggelse af selvmord og
personlig krise

Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 146

QANIGISARIITTUT SIUNNERSUIFFIK
ANONYM FAMILIERÅDGIVNING
Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 31 41 51

AIDS-ERTUT SAAFFIGINNITTARFIAT
AIDS LINIEN
Ataasinngorneq sisamanngornerlu
Mandag og torsdag 19:00 – 22:00
Oqar. | Tlf. 48 56 38

MEEQQAT INUUSUTTULLU OQARASUAATAAT
BØRN OG UNGE TELEFONEN
Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 134

NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN
I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com

NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage 8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl

SMS 1899 Meeqqat inuusuttuaqqallu akeqanngitsumik
saaffissaat – ulluinnarni 16.00 – 18.00

SMS 1899 gratis børn- og ungerådgivning
– alle hverdage 16.00 – 18.00.

INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl

Tamanut atuartartutsinnut kiffartuussissutitut
kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi
pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik
taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer
Tamanut en oversigt over gratis services. Har du
forslag til gratis services i samme genre, der bør
nævnes, er du velkommen til at sende os praktiske
oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG
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Øen der er overladt til sig selv
Royal Greenland har ingen planer om etablering af indhandlingsanlæg i
Kitsissuarsuit, og Qaasuitsup kommunia opfordrer indbyggerne til selv at tage
affære
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Bygden Kitsissuarsuit, der ligger på en øgruppe
af samme navn mellem Aasiaat og Qeqertarsuaq,
er overladt til sig selv. Det vigtigste erhverv i den
lille bygd med omkring 80 indbyggere er fangst og
fiskeri.
Alligevel må fangere sejle helt til Aasiaat for
at indhandle deres fangst. Royal Greenland har
et lille indhandlingsanlæg, der kun består af tre
containere, som har været lukket i flere år. Royal
Greenland har dog ingen planer om at genetablere
det lille anlæg, ligesom selskabet ej heller vil bygge
en fiskefabrik.
Sten Sørensen, der er driftschef i Royal Greenland A/S og har ledelsesmæssig ansvar for bygderne, oplyser, at anlægget kan købes af indbyggerne, hvis de selv ønsker indhandlingsmuligheder
i bygden.
Men der er store udfordringer, hvis indbyggerne
overtage anlægget.
– Jeg tvivler på, at anlægget på noget tidspunkt
har været godkendt til produktion af fødevarer, da
bygningens placering, indretning, og den generelle
stand ikke lever op myndighedernes krav. En meget
vigtig ting i den forbindelse er noget så simpelt som
vand, og det findes ikke, siger Sten Sørensen.
Anlægget er placeret på land, og ligger ikke tæt
ved stranden. Der er ikke drikkevand vand på Kitsissuarsuit, hvor bygden ligger, og vandproduktion
sker ved afsaltning af havvand.
Borgmester Ole Dorph, Siumut, Qaasuitsup
Kommunia, siger, at det er nødvendigt at både
kommunen og Namminersorlutik Oqartussat
finder en varig løsning på indhandlingsproblemet
på Kitsissuarsuit.
– Det er vores opgave at undersøge mulighederne
for, hvad der kan gøres for at fremme erhvervslivet
i Kitsissuarsuit. Hvis Royal Greenland ikke har
planer om, at åbne en indhandligsfabrik, så vil vi
undersøge mulighederne, siger Ole Dorph.
Men det kræver også, at indbyggerne selv tager
initiativ og viser vilje til at sætte skub i erhvervslivet, mener Ole Dorph.

Bygdebestyrelsen kræver h
 andling
Tom Mølgaard, Atassut, der er medlem af bygdebestyrelsen i Kitsissusarsuit, siger, at bygdebestyrelsen har rettet skriftlig henvendelse til Royal
Greenland for at høre, om planerne for det lille indhandlingssted i bygden, hvor ledelsen har meddelt,
at indbyggerne selv har mulighed for, at overtage
indhandlingsanlægget.
Han oplyser dog, at indbyggerne ikke har følt sig
klar til selv at tage initiativ til at starte indhandlingsvirksomhed, blandt andet fordi indhandlingsanlægget ikke ligger tæt ved stranden, og derved
ikke kan forsynes med vand.
– Der er ellers masser af fisk i området, men

alligevel er al erhvervsliv stoppet i mange måneder om året. Den eneste mulighed for fangere og
fisker er, at de må indhandle deres fangst i Aasiaat,
inden isen har lagt sig. Det er derfor nødvendigt,
at myndighederne finder en løsning på dette meget
alvorlige problem, siger han.
Erhvervslivet i Kitsissuarsuit er meget afhængig
af, at der er et indhandlingsanlæg, og derfor har
flere indbyggere valgt at flytte til andre steder i
løbet af de seneste år, hvor der er større muligheder
for at finde arbejde eller bedre indhandlingsmuligheder, siger Tom Mølgaard.

Fangerfamilier lider
Mina Larsen, der er leder på det lokale bygdekontor, er samlever med en fanger og fisker, og de har
tre børn.
Mangel på indhandlingsanlæg i Kitsissuarsuit
har en meget stor betydning for fangerfamilierne i
Kitsissuarsuit, som må spare sammen under trange
forhold.
Mina Larsen siger, at de lever under meget vanskelige økonomiske forhold mindst fire måneder
om året, hvor hendes samlever ikke har mulighed
for at tage på fangst især om efteråret og vintermånederne.
Derfor må familien forberede sig og opbygge et
godt vinterforråd, hvor de fryser fisk og kød ned,
som de må gemme til de dårlige fangst tider.
– Vi har en begrænset økonomi en stor del af året,
og vi fortæller vore børn, at vi ikke har råd til at
fråse. Vi ville ikke leve under disse vanskelige forhold, hvis der var en indhandlingsfabrik i bygden,
for der er meget gode fangstmuligheder omkring
bygden, siger Mina Larsen.
Ole Larsen, der er formand i den lokale fisker- og
fangerforening, der har omkring 15 medlemmer i
Kitsissuarsuit, siger, at alt fiskeri og fangst er helt
indstillet i vintermånederne, fordi der ikke er mulighed for indhandling af fisk eller kød, selvom området er rigt på torsk, havkat, hellefisk og rødfisk,
ligesom det ikke er muligt at indhandle sælskind,
da Great Greenland ikke har haft en indhandler i
flere i år i bygden.
– Vi kan tage på fangst og fiskeri, da havisen lægger sig rimeligt solidt, men vi har ingen mulighed
for at sælge vores fangst i bygden, siger Ole Larsen.
Han siger, at fangere må vente på, at isen begynder at bryde igen, så de igen kan gå i gang med
fangst efter nar- og hvidhvaler, hvilket giver dem
en begrænset indtjening, siger Ole Larsen.
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– Der er overhovedet ingen
mulighed for at tjene penge i
denne del af året, hvor fangsten
er meget begrænset på grund af
isen, og fordi vi ikke kan indhandle. Når vi igen kan sejle, er vi nødt
til at sejle helt til Aasiaat eller
andre steder for at indhandle
vores fangst, siger Ole Larsen, der
er formand for den lokale fiskerog Arne Mølgaard fangerforening
i Kitsissuarsuit.

Arne Mølgaard

Arne Mølgaard

– Ukiup taamaalinerani aningaasarsiorniarneq ajornakusoortorujussuuvoq. Angallaviutillugu
pisavut Aasiannut tunisariaqartarpavut, Ole Larsen, Kitsissuarsunni aalisartut piniartullu peqatigiiffianni siulittaasoq, oqarpoq.

Kitsissuarsuit

Qeqertaq sumiginnagaq
Royal Greenland Kitsissuarsunni tunitsivimmik pilersitsinissamut pilersaaruteqanngilaq – Qaasuitsup Kommuniata
innuttaasut namminneq iliuuseqarnissaannik kaammatorpai
All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Nunaqarfik Kitsissuarsuit, Aasiaat Qeqertarsuullu
akornanniittoq, ineriartortinneqarnissaa pillugu
pisortanit pilersaaruteqarfigineqanngilaq. Nunaqarfimmi 80-it missaannik inoqartuni piniarneq
aalisarnerlu pingaarnertut inuussutissarsiutaapput.
Taamaakkaluartoq piniartut pisaminnik tunisissagunik aqqut isorartooq atorlugu Aasiannut ima
luunniit sumiffinnut allanut, ingerlaqqaartariaqar
tarput. Royal Greenland Kitsissuarsunni mikisu
mik, containerinik pingasunik uiguleriinnik,
ukiunilu arlalinnik matoqqasumik, tunitsiviuteqarpoq. Taamaakkaluartoq Royal Greenland nunaqarfimmi tunitsiveeqqamik ammaaqqinnissamik
imaluunniit aalisakkerivimmik pilersitsinissamik
pilersaaruteqanngilaq.
Kitsissuarsunnili tunitsiuvisimasup ammaq
qinneqarnissaa kissaatigineqarpat innuttaasunit
pisiarineqarsinnaasoq, Sten Sørensen, Royal
Greenland A/S-imi ingerlatsinermut pisortaq,
aamma nunaqarfinni tunitsivinnik aqutsinermik
suliaqartoq, paasissutissiivoq. Taamatulli piso
qassappat unammilligassat amerlapput.
– Tunitsiviusimasup taassuma inuussutissanik
tunisassiorfiusinnaasutut akuersissummik peqarsimanissaa qularutigaara, taannami nunap qaani
imeqanngitsumi inissisimaannarani, aammali
tunitsiviup sananeqarnerani ilusaa pitsaassusaalu
tunisassiorfittut atorneqarnissaanut pisortanit
akuerineqarsinnaanngilaq. Tamatumunnga atatillugu pingaarutilerujussuaq tassaavoq imeq, tassami
imeqanngilaq, Sten Sørensen oqarpoq.
Tunitsiviusimasoq sissami inissisimanngilaq,
aammalu Kitsissuarsuit imaanit tarajuijakkamik
imilersorneqarlutik.
Ole Dorph, Siumut, Qaasuitsup Kommuniani
borgmesteriusoq, oqarpoq, kommunip aamma
Namminersorlutik Oqartussat ataasimoorlutik Kitsissuarsunni tunitsiveqarnikkut aaqqiissutissamik
ujartuinissaat pinngitsoorneqarsinnaanngitsoq.
– Kitsissuarsunni inuussutissarsiornerup ineriartortinneqarnissaa pillugu periarfissanik assigiinSap. akunn. 13 2015 | UKIOQ 4

				

ngitsunik ujartuinissarput suliassaraarput. Royal
Greenland aalisakkerivimmik pilersitsinissamut
pilersaaruteqanngippat, taava uagut periarfissat suunersut misissortariaqarpavut, Ole Dorph
oqarpoq.
Inussutissarsiutilli ineriartortinneqarnissaannut
innuttaasut namminneq iliuuseqarlutillu piumassutsimik takutitsinissaat pisariaqartoq, Ole Doprh
isumaqarpoq.

Nunaqarfimmi aqutsisut
iliuuseqaqqusipput
Tom Mølgaard, Atassut, Kitsissuarsunni nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortaasoq oqarpoq, nunaqarfimmi aqutsisut siusinnerusukkut Royal Greenlandimut allakkatigut saaffiginnissuteqartaraluartut,
nunqarfimmi tunitsiviliinissamut pilersaarutit
suunersut paaserusunneqarlutik. Suliffeqarfiulli
aqutsisuiniit nalunaarutigineqarpoq, nunaqarfimmi innuttaasut nammineerlutik tunitsivimmik
pilersitsiumagunik tunitsiviusimasoq namminneq
pisiaralugulu ingerlatilersinnaagaat. Kisiannili
innuttaasut namminneerlutik taama ingerlataqalernissaminnut piareersimasutut misigisimanngitsut,
Tom Mølgaard oqarpoq. Tamatumunnga pissutaasut ilagaat, tunitsiviusimasoq sissami inissisiman
ngimmat imermullu attaveqarani.
– Qanittutsinni aalisagarpassuaqarpoq, taamaakkaluartoq ukiumut qaammatit arlallit inuusutissar
siorneq uninngasarpoq. Immap atorsaanerani taamaallaat aalisartunut piniartunullu pisaminnik
Aasiannut tunisinissaminnut periarfissaqartarput.
– Taamaattumik pisortat ajornartorsiummut
imaannaanngitsumut ilungersunartumullu iliuuseqarnissaat pisariaqarluinnarpoq, Tom Mølgaard
oqarpoq.
Kitsissuarsunni inuussutissarsiornerup ineriartortinneqarnissaa piviusunngortinneqassappat,
tunitsiveqarnissaq pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Taamaattumillu ukiut kingulliit ingerlanerini
innuttaasut amerliartuinnartut illoqarfinnut nunaqarfinnullu periarfissarissaarnerusunut nuuttartut
amerliartortut, Tom Mølgaard, oqarpoq.

Piniartukkormiut ilungersunartorsiorput
Mina Larsen, nunaqarfimmi Qaasuitsup Kommuniata allaffiani aqutsisoq, piniartumik inooqateqarpoq, taakkulu pingasunik meeraqarlutik.
Kitsissuarsunni tunitsiveqannginnera piniartuk
kormiut inuuniarnikkut ulluinnarni atugaannut
annertuumik sunniuteqarpoq. Ilaqutariimmi ukiumut qaammatit arlallit aningaasatigut annertuumik
sipaarniartariaqartarput.
Piniartup pisaminik tunitsivissaqannginnera
aammalu ukiakkut ukiukkullu piniarnerup kille
qartarnera pissutaallutik, ilaqutariit ukiumut
qaammatit sisamat missaanni aningaasatigut ilungersunartorsiornermik nalaataqartarlutik inuusariaqartartut, Mina Larsen oqarpoq. Taamaattumik
ilaqutariit neqinik aalisakkanillu ukiornissaanut
peqqumaateqarluartarnissaat pingaaruteqarpoq.
– Ukiumut qaammatit arlallit aningaasat sapinngisamik atorluarniartariaqartarput, meeqqavullu
nalinginnarmik atuinnginnissaannik paasitittar
pavut. Nunaqarfimmi tunitsiveqartuuppat piniartukkormiunut inuuniarneq taamaassanngikkaluarpoq, tassami nunaqarfiup eqqaa piniagassarissaartuuvoq, Mina Larsen oqarpoq.
Ole Larsen, Kitsissuarsunni aalisartut piniartullu
peqatigiiffianni 15-inik ilaasortaqartumi siulittaa
soq, oqarpoq, nunaqarfiup eqqaani qeeqqat, saarulliit, qalerallit aamma suluppaakkat amigaataan
ngitsut. Taamaakkaluartoq aalisakkat neqillu tunitsivissaqannginnerat pissutaalluni ukiuunerani
inuussutissarsiorneq tamarmi uninngasarpoq,
aammalu puisit amii ukiut arlallit kingulliit nunaqarfimmi tunisaanngillat, Great Greenland nunaqarfimmi ukiuni arlaqalersuni tigooraasoqarsimanngimmat.
– Ukiukkut sikuutillugu piniarlutalu aalisarsinnaagaluarpugut, kisiannili pisavut tunitsivissaqanngillat, Ole Larsen oqarpoq.
Piniartut upernarpat sikuernissaa utaqqissaavaat,
angallaviulerpat qilalukkat qaqortat aamma qernertat piniarneqarsinnaanngoqqissammata, taakkulu
killilimmik aningaasarsissutigineqarsinnaasarput.
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QAASUITSUP KOMMUNIA
Nunarsuarmi Kommunit isorartunersaannut tikilluarit
Nunarsuarmi kommunit isorartunersaanni inissaqartitsilluarpungut. Kujataaniit avannamut kommunitsinni innuttaasunut inuunerissaarnissamut periarfissanik inerisaarusuppungut, siunissaq pitsaasoq qulakkeerusullutigu.
Kommunalbestyrelsep ukua pingaartitassatut aaliangiuppai:
• Ataqatigiinneq • Assigiinngissutsit • Ilinniangaqarneq • Inoroorsaarneq
Pingaartitat taakku aallaavigalungit ataatsimoorluta anguniakkaktta anguniarnissaat sulissutigissuarput. Anguniagaraarput pitsaasumik sullissinissarput illoqarfinni nunaqarfinnilu.
Kommunimi innuttaasut 18.000-it missaaniittut avannaani Siorapalummiit kujammut Attu tikillugu illoqarfinni arfineq
pingasuni, nunaqarfinnilu 31-ni siammarsimapput.
Qaasuitsoq isumaqarpoq
Qaasuitsoq paasineqassaaq najugaqarfittut tamatigut qaamajuaannaanngitsutut.
Tassa najugaqarfiuvoq ukiup annersaani qaamasartoq, piffissamili aalajangersimasumi kaperlattartoq

Velkommen til verdens største kommune
I verdens største kommune har vi plads til at leve. Kommunen vil være med til at skabe et godt liv for borgerne fra nord
til syd i vores store kommune. Vi arbejder for at sikre en god fremtid i den nordligste del af Grønland.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget de fælles værdier:
• Fællesskab • Mangfoldighed • Læring • Gæstfrihed
Med de værdier vil vi arbejde frem mod vores mål. Det er vores mål at give god service i både by og bygd.
Kommunens godt 18.000 indbyggere er fordelt i 8 byer og 31 bygder, fra Siorapaluk i nord til Attu i syd.
Qaasuitsoq betyder
Qaasuitsoq skal forstås som et sted/område, der ikke altid er lyst.
Det er et område, der det meste af året er lyst, men er præget af mørketid i en begrænset periode.

Borgmesteri
Ole Dorph
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reklame.gl

www.qaasuitsup.gl

QAASUITSUP KOMMUNIA
www.qaasuitsup.gl - qaasuitsup@qaasuitsup.gl - oq./tlf.: (+299) 947800
Sullissivimmi makkuninnga sullinneqarsinnaavutit

I Sullissivik kan du

Siunnersorneqarneq, ikiorneqarneq

Få råd og vejledning

Ilanngunneq, atorunnaarsitsineq imal.
allannguineq kommunimi sullissinernut

Tilmelde, afmelde eller ændre
for ydelser i kommunen

Qinnuteqaatit assigiinngitsut

Diverse ansøgninger

Illoqarfippit/Nunaqarfippit avatangiisiini
ajornartorsiummik/kukkunermik nalunaarsinnaavutit

Rapportere om et problem/fejl
i din bys/bygds omgivelser

Sullissisumut piffissamik inniminniisinnaavutit

Bestille tid til en sagsbehandler

Sullissivik
Qaanaaq

Qaanaaq
B-44 A, 3971 Qaanaaq
Tlf.: (+299) 947800
Fax: (+299) 971073
Siorapaluk
B-638, Siorapaluk
Tlf.: (+299) 975777
Fax: (+299) 975773
Savissivik
B-60, Savissivik
Tlf.: (+299) 974577
Fax: (+299) 974576
Qeqertat
B-169, Qeqertat
Tlf.: (+299) 975958
Fax: (+299) 975958

Upernavik

Upernavik
Napparsimaviup Aqq. B-915
3962 Upernavik
Tlf.: (+299) 94 7800
Fax: (+299) 961177
Kullorsuaq
B-693, Kullorsuaq
Tlf.: 96 8973
Fax: 968977

Qaarsut
B-1226, Qaarsut
Tlf.: (+299) 957677
Fax: (+299) 957678

Innaarsuit
B-1063, Innaarsuit
Tlf.: (+299) 967577
Fax: (+299) 967579

Ikerasak
B-1200, Ikerasak
Tlf.: (+299) 955077
Fax: (+299) 955078

Naajaat
B-722, Naajaat
Tlf.: (+299) 966877
Fax: (+299) 966877

Saattut
B-1377, Saattut
Tlf.: (+299) 956977
Fax: (+299) 956978

Aappilattoq
B-1064, Aappilattoq
Tlf.: (+299) 966477
Fax: (+299) 966478

Ukkusissat
B-1114, Ukkusissat
Tlf.: (+299) 956277
Fax: (+299) 956278

Kangersuatsiaq
B-930, Kangersuatsiaq
Tlf.: (+299) 966077
Fax: (+299) 966079

Illorsuit
B-1448, Illorsuit
Tlf.: (+299) 957377
Fax: (+299) 957378

Upernavik Kujalleq
B-1065, Upernavik Kujalleq
Tlf.: (+299) 965677
Fax: (+299) 965678

Nuugaatsiaq
B-1400, Nuugaatsiaq
Tlf.: (+299) 956477
Fax: (+299) 956478

Uummannaq

Nuussuaq
B-1062, Nuussuaq
Tlf.: (+299) 968377
Fax: (+299) 968376
Nutaarmiut
B-723, Nutaarmiut
Tlf.: (+299) 967777
Fax: (+299) 967777
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Tasiusaq
B-1610, Tasiusaq
Tlf.: (+299) 967277
Fax: (+299) 967278

Qeqertarsuaq

Uummannaq
Sanatoriamut B-710
Box 200, 3961 Uummannaq
Tlf.: (+299) 94 7800
Fax: (+299) 951367

Qeqertarsuaq
Holten Møllerip Aqq. 3D
Postboks 513, 3953 Qeqertarsuaq
Tlf.: (+299) 947800
Fax: (+299) 921534

Niaqornat
B-125, Niaqornat
Tlf.: (+299) 955577
Fax: (+299) 955578

Kangerluk
B-767, Kangerluk
Tlf.: (+299) 924977
Fax: (+299) 924902

				

Ilulissat
Ilulissat
Kaaleeraq Poulsen-ip aqq. 3
Box 1023, 3952 Ilulissat
Tlf.: (+299) 947800
Fax: (+299) 942552
Saqqaq
B-1382, Saqqaq
Tlf.: (+299) 948077
Fax: (+299) 948078
Qeqertaq
B-1518, Qeqertaq
Tlf.: (+299) 949277
Fax: (+299) 949278

Akunnaaq
B-446, Akunnaaq
Tlf.: (+299) 899677
Fax: (+299) 899678
Ikamiut
B-629, Ikamiut
Tlf.: (+299) 915977
Fax: (+299) 915979
Kitsissuarsuit
B-785, Kitsissuarsuit
Tlf.: (+299) 899777
Fax: (+299) 899778

Kangaatsiaq

Oqaatsut
B-1585, Oqaatsut
Tlf.: (+299) 948577
Fax: (+299) 948578

B-478, Postboks 80
3955 Kangaatsiaq
Tlf.: (+299) 947800
Fax: (+299) 871042

Ilimanaq
B-1694, Ilimanaq
Tlf.: (+299) 949477
Fax: (+299) 949478

Attu
B-776, Attu
Tlf.: (+299) 873477
Fax: (+299) 873478

Qasigiannguit

Qasigiannguit
S M Saxtorphsvej 1,
3951 Qasigiannguit
Tlf.: (+299) 947800
Fax: (+299) 911377

Aasiaat

Aasiaat
Niels Egedes Plads 1
Box 220, 3950 Aasiaat
Tlf.: (+299) 947800
Fax: (+299) 892287

Niaqornaarsuk
B-777, Niaqornaarsuk
Tlf.: (+299) 874377
Fax: (+299) 874372
Iginniarfik
B-710, Iginniarfik
Tlf.: (+299) 874877
Fax: (+299) 874878
Ikerasaarsuk
B-897, Ikerasaarsuk,
Tlf.: (+299) 873977
Fax: (+299) 873978
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Nunap immikkoortuani Avannaani
imeqarfinnut teamleder
Nukissiorfiit imilerinermut tunngatillugu teamlederimik
pissarsiorput. Teamlederitut Nunap immikkoortuani
Avannaani imermut imerneqartussamut akisussaasuus
saatit Ilulissani najugaqassallutit. Nunap immikkoortua
nut Avannaanut ilaapput illoqarfiit Ilulissat, Uumman
naq, Upernavik aamma Qaanaaq nunaqarfiillu
taakkununnga attuumassuteqartut.
Suliassatit pingaarnerit tassaassapput:
• Ilulissani, Uummannami, Upernavimmi aamma
Qaanaami nunaqarfinnilu taakkununnga attuu
massuteqartuni imermik pilersuineq pingaarnertut
akisussaaffigissavat.
• Imermik imerneqartussamik inatsisit atuuttut tunnga
vigalugit qulakkeerinninnissaq.
• Sulisunik ulluinnarni aqutsinermik isumaginninneq
aamma ineriartortitsineq.
• Pilersaarusiorneq, ataqatigiissaarineq aamma aki
sussaaffigisami ingerlatsinermut missingersuutinik
eqqortitsinissaq.
• Nunap immikkoortuani pisortaq isumasioqatigalugu
attaveqatigiinnermut ikiuineq suliffeqarfimmi nammi
nermi aamma suliffeqarfiup avataanut.
• Akisussaaffigalugu suleqatigiinnik ulluinnarni aqutsi
nermi Nukissiorfiit siunissamut iliuusissatut pilersaaru
taasa atorneqarnissaat.
Suleqatissarput ujartugarput tassaavoq:
• Namminneerluni imeqarfinnik ulluinnarni ingerlatsi
nermik suliaqarnermik ingerlatsisinnaasoq.
• Suliatigut piginnaasoq, akisussaassuseqartoq aamma
suliaqarnermini peqqissaartoq.
• ITmik ilisimasaqartoq
• Suliffeqarfimmi sumi inissisimaneq apeqqutaatinnagu
suleqatiginnilluarsinnaasoq.

• Nunap immikkoortuani suleqatigiinni sulinerup ine
riartortinneqarnissaanut peqataaneq, taamaaliornik
kut sullittakkat nioqqutissiamik inatsisinik atuuttunik
eqqortitsisumik pissaqartinnissaat, tamatumunngalu
ilutigitillugu aningaasartuutit appasinnerpaat atorlu
git qulakkeertuarsinnaagatsigu.
• Kalaallit aamma danskit oqaasiinik atuisinnaaneq.
• Kulturikkut assigiinngissuteqarnermi peqataasinnaa
soq, taakkumi suliffeqarfimmi atuummata, aammalu
tamatumunnga piginnaanertuunissamut isiginnittoq.
• Biilersinnaanermut allagartalik.
Iluaqutaassaaq ilisimasaqarfigissallugit s. a. atortut
makku ABB SRO, taamaattorli sungiusarneq ingerlanne
qarsinnaavoq.
Uagut ilinnut neqeroorutigisinnaavavut:
• Atorfik pissanganartoq allanngorartunillu suliassa
qarfiusoq, illit tassani sulininni ineriartornissamut
sunniuteqassaatit.
• Sullivimmi avatangiisit qeratasuujunngitsut tassani
suleqatigiikkuutaatut sulisarluta.
• Suleqatigiit akornanni ilaat ukiorpassuarni ilaallu
ukiualunni sulisimasut.
• Suliatigut taamatullu inuttut ineriartornissamut
periarfissat pitsaasut.
Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut
Akissarsiat aamma atorfeqartitaanermi atugassariti
taasut, tamatumunnga ilanngullugit atorfininnermut
atatillugu angalaneq aamma pequtit nuunnerat, Naalak
kersuisut aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiin
niarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut
tunngavigalugit ingerlanneqassapput.

Atorfimmut atatillugu A/S INI aqqutigalugu inissaqar
titsisoqarsinnaavoq, tamatumunnga maleruaqqusat
tunngavigalugit, taamaattorli qaammatini ataatsimit
sisamat tungaannut utaqqisinnaaneq naatsorsuutigine
qartariaqarpoq.
Nukissiorfiit pillugit annertunerusumik paasissutissat
takuuk: www.nukissiorfiit.gl
Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut saaffi
ginnissutigineqassapput uunga:
Nunap immikkoortuani pisortaq Niels Pedersen
(+299) 94 33 70, mobil (+299) 56 24 43 imaluunniit mail:
np@nukissiorfiit.gl
Apeqqutit nalinginnaanerusut Sulisoqarnermut
Immikkoortortaqarfimmut saaffiginnissutigineqas
sapput:
hr@nukissiorfiit.gl
Qinnuteqaat paasissutissat imminnut tunngasut (CV),
ilinniagaqarsimanermut allagartat aamma oqaaseqaatit
assilineri ilanngullugit allakkatigut Atut imaluunniit
emailinut nassiunneqassapput:
Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk
Mail HR@nukissiorfiit.gl
Kingusinnerpaamik qinnuteqaateqarfissaq:
29. marsi 2015
Inussiarnersumik qinnuigaatsigit atorfik pillugu saqqum
miussaq sumi takusimanerit.

Teamleder for vand søges til Distrikt Avannaa
Nukissiorfiit søger en teamleder for vand. Som team
leder vil du have det overordnede ansvar for drikkevand
i distrikt Avannaa, med bopæl i Ilulissat. Distrikt Avannaa
indbefatter byerne Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og
Qaanaaq og tilhørende bygder.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Overordnet ansvar for vandforsyning for Ilulissat,
Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq og tilhørende
bygder.
• At sikre drikkevand i henhold til gældende lovgivning.
• Forestå og udvikle den daglige ledelse af medarbejde
re.
• Planlægning, koordinering og overholdelse af drifts
budget for ansvarsområde.
• Bistå med kommunikation internt som eksternt i
Distriktet i samråd med distriktschefen.
• Ansvarlig for at udfører Nukissiorfiits strategier i den
daglige ledelse af teamet.
Vi søger en kollega der:
• Selvstændigt kan klare det daglige arbejde med drift
af vandværker.
• Er faglig kompetent, ansvarsfuld og omhyggeligt i sit
virke.
• Har kendskab til IT.
• Har gode samarbejdsevner på tværs af organisatio
nen.
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• Er med til at udvikle teamarbejdet i distriktet således
vi til stadighed kan sikre kunderne et produkt som op
fylder de gældende lovkrav og samtidig til de laveste
omkostninger.
• Behersker Grønlandsk og dansk.
• Er god til at begå sig i/med kulturelle forskelle som
eksisterer i virksomheden og ser det som en styrke.
• Har kørekort.
Det vil være en fordel at have kendskab til f.eks. ABB SRO
anlæg, dog kan træning ske efterfølgende.
Vi kan tilbyde dig:
• Et spændende og afvekslende job, hvor du med dit
virke har en indflydelse på udviklingen.
• Et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder i teams.
• En blanding af kollegaer med hhv. mange som få års
anciennitet.
• Gode muligheder for faglig som personlig udvikling.
Ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædel
sesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til gældende
overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældendes
forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises personalebolig ved A/S INI i henhold til
gældende regler, dog skal der påregnes ventetid på 14
måneder.
For mere information om Nukissiorfiit, se:
www.nukissiorfiit.gl.
Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:
Distriktschef Niels Pedersen på (+299) 94 33 70, mobil
(+299) 56 24 43 eller mail: np@nukissiorfiit.gl
Spørgsmål af mere generel karakter stiles til
HRafdelingen:
hr@nukissiorfiit.gl
Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og
referencer fremsendes pr. Apost eller Email.
Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk
Mail HR@nukissiorfiit.gl
Ansøgningsfrist: 29. marts 2015
Venligst oplys hvor du har set annoncen.
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ANGALANISSANUT TAPILIUSSAQ

Feeriami misigisassat
Island
Savalimmiut
Spaniap kujasissua
Californiami Santa Barbara
Thailand
REJSETILLÆG

Oplevelser
i ferien

Ragnar Th. Sigurdsson

Island
Færøerne
Sydspanien
Santa Barbara i Californien
Thailand
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Makedonien
1. – 10. juli

USA

8. – 21. oktober

Israel

4. – 12. november

Landbrugsfaglige
turistrejser
9
9
4
.
0
1
dkk.

,-

ISRAEL

Priser fra

Makedonien 1.-10. juli 2015
Makedonien er et enestående land og vi har base i den smukke
middelalder by Ohrid, der ligger flot ned til Ohridsøen. Vi skal
opleve små landsbyer og lokale landbrug, besøge vingårde
og smage dejlig vin, se flotte ruiner og smukke klostre.
Afrejse fra København med Austrian Airlines.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

Dkk. 10.499,-

Tillæg for enkeltværelse Dkk: 1.500,-

tikva-travel.dk
Tikva Travel Aps
Brotoften 10 • 8940 Randers SV • DK
Tlf: 0045 87 82 80 20
Mail: info@tikva-travel.dk
Ved bestilling oplyses kodeord: Tamanut

USA 8. – 21. okt. 2015

- Alle rejser er med
Dansk rejseleder

USA har noget for enhver. Vi skal opleve storslået natur som Grand
Canyon, Zion og Bryce National Park, store malke- og kvægfarme,
grønsagsfarme og historiste Route 66. Vi besøger smukke byer
som San Francisco med den kende fængsels-ø Alcatraz og Golden
Gate Bridge og nyde et dejligt glas vin i Napa Valley.
Afrejse fra Billund med KLM og Delta Airlines.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

Dkk. 26.499,-

Tillæg for enkeltværelse Dkk: 6990,-

Israel 4.-12. nov. 2015
Vi besøger kibbutzer og et Research Center, men der er
selvfølgelig også tid til at se de mange religiøse steder. Vi oplever
nogle af de intensive landbrug i dette lille land med hele 5
klimazoner og undervejs gøres der holdt ved både Genezerath Sø
og Det døde hav - Jerusalem viser sig frem med Grædemuren og
den gamle by. Sidste aften tilbringes i Tel Aviv hvor Middelhavet
lokker med strandpromenade og masser af liv.
Afrejse fra Billund med Brussels Airlines.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

Dkk. 12.999,-

Tillæg for enkeltværelse Dkk: 3500,-

Rejsegarantifond nr. 2422 • CVR nr. 12607598
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OPLEV

Las Vegas
Hawaii
New Orleans
Memphis

25 DAGE
26. juli til 19. august 2015

Hawaii

11 nætter på Ohana East i Honolulu
Oahu er den tredjestørste ø i Hawaiigruppen. Her ligger storbyen
Honolulu med den berømte strand Waikiki. Byen byder på alt hvad
man kan ønske sig af en storby – gode muligheder for shopping,
mange restauranter, masser af liv og en flot strand. Oahu har også
meget andet at byde på og tager du bussen eller lejer en bil kan
du komme ud og opleve smuk natur og vidunderlige strande.

Las Vegas

4 nætter på Westgate Resort & Casino
Las Vegas har noget at byde på for enhver. Der er spil og
underholdning i de mange verdensklasse casinoer, imponerende
shows, forkælelse og afslapning, masser af shopping og
fantastisk mad lavet af stjerne kokke eller fra lækre buffeter.
En gåtur på “The Strip” er en unik oplevelse med masser af
indtryk og underholdning og der kan bruges timer i de store
outlets shopping centre.

Se mere information på vores hjemmeside:

WWW:TIKVA-TRAVEL.DK
Tikva Travel Aps

Brotoften 10 • 8940 Randers SV • DK
Tlf: 0045 87 82 80 20
Mail: info@tikva-travel.dk
Ved bestilling oplyses kodeord: Tamanut

New Orleans

2 nætter på Country Inn & Suites by Carlton
New Orleans eller Niew’awlins som de lokale udtaler det, er
sydstaternes perle, der ligger ud til Mississippi floden. Her er
masser af kultur og en dejlig stemning og atmosfære. French
Quarter byder på masser af historie, her er flotte gamle huse med
de berømte støbejernsbalkoner og på den livlige gade Bourbon
Street findes mange barer og spillesteder, hvor du kan nyde noget
af den musik som opstod i New Orleans.

Memphis

5 nætter på Comfort Inn Downtown Memphis
Memphis er kendt for blues musik og for at have været hjemby
for Elvis Presley, fra han købte Graceland i 1957 på adressen Elvis
Presley Boulevard nr. 3764. Elvis startede sin pladekarriere i byen
hos Sun Records, hvor han i Sun Studios indspillede sin første
single. Både Graceland og Sun Studios kan besøges og i downtown
kan du i Beale Street opleve masser af restauranter, barer og
spillesteder med Blues.
Afrejse fra København med Delta Airlines.

Pr

Dkk.
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ferierejsen begynder på
www.unitasrejser.dk

Tilmeld
nyhedsbrev
Få inspiration,
nyheder samt
gode tilobud

Følg os på
Facebook

Rejs som individuel

Rejs med dansk rejseleder

Nyd ferien i eget tempo

Fællesskab og tryghed

At rejse på egen hånd er for alle - alene, som par
eller når hele familien skal på tur. Med en lejet bil
har du mulighed og frihed til selv at bestemme
dagenes indhold og i det tempo, som passer dig.

Nøgleordene på vores rejser med dansk rejseleder er fællesskab og tryghed.
Du skal ikke forholde dig til, om du skal den ene eller den anden vej... alt er
tilrettelagt for dig. Læs mere om rejserne på www.unitasrejser.dk.

Vi skræddersyr rejserne fra gang til gang og har
mange års erfaring med rejser til Israel-Palæstina,
Middelhavslandene, Sydafrika samt USA, herunder
De Vestindiske Øer. Eksempelvis:

01.05.2015 10 dg
16.05.2015 8 dg
05.06.2015 9 dg
26.06.2015 10 dg
30.06.2015 10 dg
04.07.2015 8 dg
14.07.2015 12 dg
09.08.2015 6 dg
05.09.2015 8 dg
10.09.2015 9 dg
12.09.2015 8 dg
14.09.2015 7 dg
14.09.2015 8 dg
16.09.2015 9 dg
10.10.2015 8 dg
11.10.2015 8 dg
13.11.2015 8 dg

Israel flyv og kør selv

Pakkerejse med fly, skatter, 5 dages billeje inkl. fri
kilometer og standardforsikringer, samt 7 overnatninger rundt i landet inkl. morgenmad.
Pris pr. person v. 2 rejsende fra kr. 5.795,-

Pilgrimsvandring på Caminoen

Nyd den vidunderlige natur, stilheden og tiden til
eftertanke, når du går de sidste 100 km frem til
Santiago de Compostela. Fly, overnatning, transport af bagage fra hotel til hotel samt ”Vandrepakke” inkl. kort, pilgrimspas og pilgrims-musling.
Pris pr. person v. 2 rejsende fra kr. 7.495,Få mere inspiration på www.unitasrejser.dk.

Tlf. 8723 1240
Glarmestervej 20A • 8600 Silkeborg
www.unitasrejser.dk • rejser@unitas.dk
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Israel-Palæstina | Klassisk rundrejse
Mallorca | For dig, der rejser alene 40+
Spanien | Pilgrimsvandring på Caminoen
Krydstogt i Den engelske kanal, fra
Østersøen rundt | Historiens vingesus
Israel-Palæstina | Klassisk rundrejse
Krydstogt Nordkapp | Langs Norges kyst, fra
Norge | Fjelde, fjorde & unikke stavkirker
Frankrig | Normandiet
Spanien | Pilgrimsvandring UDSOLGT
Israel/Palæstina | Mærk kontrasterne
Portugal | For dig, der rejser alene 40+
Tyskland | Valfart til Hildegards Klostre
Armenien | Verdens første kristne land
Israel-Palæstina | Familierejse (fra Kbh)
Israel-Palæstina | Familierejse (fra Billund)
Israel-Palæstina | Klassisk rundrejse

kr. 14.995,kr. 11.495,kr. 9.995,kr. 12.395,kr. 12.995,kr. 13.495,kr. 13.300,kr. 9.995,kr. 6.395,kr. 9.995,kr. 13.495,kr. 10.590,kr. 6.995,kr. 9.995,kr. 12.495,kr. 12.495,kr. 14.495,-

= læserrejse, udarbejdet i samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Oplys
annoncekode
ved bestilling:

”TAMANUT”

Uge 13 2015 | ÅRGANG 4

Feeriarfissaqqissut
Atuagassiaq National Geographic Traveler,
nunarsuarmi 2015-imi ornigassat soqutiginarnerpaartaasa allattorsimaffiannik suliaqarsimasoq,
isumassarsiorfigiuk. Colombiami naasoqarluartoq
Medellín i Colombia, Rumæniami Maramures
tusaamasaq, Japanimi anersaarsiorfik Koyasan
aamma qeqertaaraq Isle of Sarks allattorsimaffimmi toqqakkat akornanniipput.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Korsika, Frankrig
Medellín, Colombia
Koyasan, Japan
Maramureș, Rumænia
Qeqertarpaat Haida Gwaii, Canada
Oklahoma City, Oklahoma, USA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Feeriamut nassatassat
Tunis, Tunesia
Choquequirao, Peru
Sark, Channel Islands, Tuluit Nunaat
Hyderabad, India
Port Antonio, Jamaica
Taiwan
Zermatt, Schweiz
The Presidio, San Francisco, USA
Mergui Archipelago, Myanmar
Sea Islands, South Carolina, USA
Mont St. Michel, Frankrig
Esteros del Iberá, Argentina
National Mall, Washington, D.C, USA
Mornington Peninsula, Australia

Sark marlunnik immikkoortortaqarpoq, avannarleq
Greater Sark kujallerlu Little Sark. Taakkua ikaartarfimmik amitsumik imminnut atassuserneqarsimapput »La
Coupée«-mik taaguutilimmik, 91 meterinillu takissusilimmik 100 meterinillu portussusilimmik. Ikaartarfik aatsaat
1900-mi ungalusalerneqarpoq. Tamanna sioqqullugu
meeqqat tingitaajumanatik paarmorlutik ikaartarfikkut
ikaartarsimapput.

Lydia Bourne

Sark består af Greater Sark i nord og Little Sark i syd. De
to dele er forbundet med en smal bro kaldet »La Coupée«,
som er 91 meter lang og har et fald på 100 meter til
hver side. Der blev først sat gelænder op i 1900. Før da
kravlede børnene på hænder og fødder over broen, for at
undgå at blive blæst ud over kanten.


Sue Daly

Hippe feriedestinationer
Lad dig inspirere af Magasinet National Geographic Traveler, der har udarbejdet en liste over de
20 mest interessante rejsedestinationer anno 2015.
Blomsterparadiset Medellín i Colombia, mytologiske Maramures i Rumænien, spirituelle Koyasan i
Japan og den lille Isle of Sarks er blandt de udvalgte
på listen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Korsika, Frankrig
Medellín, Colombia
Koyasan, Japan
Maramureș, Rumænien
Haida Gwaii øgruppen, Canada
Oklahoma City, Oklahoma, USA
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Angallaffiunerpaaq/
angallaffiunnginnerpaaq
assigiinngissutillit
Feriartarfiit, akunnittarfiit neriniartarfiillu ilarpassuisa ukiup
qanoq ilinera malillugu allanngorarsinnaanerat eqqumaffigiuk.
Angallannerpaaffimmi suut tamarmik ammasarput. Kisianni
aamma sissat nalunnguarfiusartut, naluttarfiit, neriniartarfiit
assigisaallu inuppassuaqartarput. Taamaalinerani akit nalinginnaasumik qaffasinnerusarput, aamma tattorliuuttoqarsinnaavoq, kinguleriaattoqarsinnaalluni utaqqisoqarsinnaallunilu.
Angallaffiunnginnerpaami inissaqarnerusinnaavoq,
utaqqisoqanngingajattarluni sumiiffippassuarnilu allaat akit
appasinnerusinnaasarlutik. Sumiiffilli ilaanni neriniartarfiit,
barit, pisiniarfiit allallu matoqqasarput. Imaassinnaasoq
nalunaartukippallaarnera silarlunneraluunniit pissutigalugu
angalaarnissaagaluit ingerlanneqarsinnaanngitsut. Angallaffiunnginnerpaami angalanernut 50 procent angullugu
sipaagassaqarsinnaavoq. Assersuutigalugu Spies aqqutigalugu
Thailandimi Phuketimi akunnittarfimmi pingasunik ulloriaasalimmi angalaneq ullunilu 14-ini najugaqarneq inunnut
marlunnut juunip qaammataani angalagaanni 15.998 DKK-nik
akeqassaaq, taamaalinerani Thailandimi angallaffiunnginnerpaasarmat. Akerlianilli angalaneq akunnittarfillu taakkorpiaat
decembarimi januaarimilu 26.298 koruuninik akeqarsinnaapput. Taamaalilluni Thailandimi silap unerisimannginnerata
nalaani angalanissaq toqqaraanni 10.000 koruunit sinnerlugit
sipaartoqarsinnaavoq.

Pakkeliste til ferien


Sark 2015-imi ornigassat soqutiginarnerpaat allattorsimaffianni normu 9-uvoq. Qeqertaq Tuluit Nunaannut
atasoq Frankrigip Tuluit Nunaatalu akornanni ikerasammiippoq. Qeqertaq nunarsuarmi kisiartaalluni biilinik inerteqquteqarfiuvoq. Traktorit qamutillu hiistinik qimuttullit
kisimik akuerisaapput.
Sark er nr. 9 på listen over de mest interessante rejsedestinationer i 2015. Den engelske ø ligger i den engelske
kanal mellem Frankrig og England. Øen er et af de eneste
steder i verden, hvor biler er forbudt. Kun traktorer og
hestedrevne køretøjer er tilladt.

• Passi (atorunnaarsimanersoq paasiniajaaruk)
• Bilitsit
• Angalanermut sillimmasiissutit
•	Biilinik, unnuinernik allanillu iniminniinermut
uppernarsaatit.
• Biilersinnaanermut allagartaq
• Akiliutit aningaasallu
• Assiliivik
• Nakorsaatit
• Mobiltelefon sarfalersuullu
• Atuagaq pitsaasoq
• Seqinersiutit
• Atisat
• Eqqiluisaarnermut atortut
• Innaallagissamut naleqqussaat
• Akiliutit matunissaannut telefonnormut
• Naluusit isarussallu nalunnguffasit
• Allarutit angisuut
• Sialussiutit

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tunis, Tunesien
Choquequirao, Peru
Sark, Channel Islands, England
Hyderabad, Indien
Port Antonio, Jamaica
Taiwan
Zermatt, Schweiz
The Presidio, San Francisco, USA
Mergui Archipelago, Myanmar
Sea Islands, South Carolina, USA
Mont St. Michel, Frankrig
Esteros del Iberá, Argentina
National Mall, Washington, D.C, USA
Mornington Peninsula, Australien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas (tjek i god tid om det er udløbet)
Billetter
Rejseforsikring
Kvittering på bestilt bil, overnatninger o. lign.
Kørekort
Kreditkort og penge
Kamera
Personlig medicin
Mobiltelefon og oplader
En god bog
Solbriller
Tøj
Toiletgrej
Adapter
Telefonnummer til at spærre kreditkort
Badetøj og svømmebriller
Badehåndklæde
Regntøj

Forskel på høj/lav sæson
Vær opmærksom på, at mange feriedestinationer og hoteller
og restauranters karakter kan være skiftende afhængig af
tidspunktet på året. I højsæson er der åbent overalt. Men også
fyldte badestrande, swimmingpools, restauranter og lignende.
Priserne er generelt højere i højsæson, og der kan være både
trængsel, køer og ventetid.
I lavsæson kan der være mere plads, næsten ingen ventetid
og endda lavere priser mange steder. Men nogle steder vil
restauranter, barer, butikker m.m. lukke i lavsæsonen. Det kan
også være, at udflugter ikke kan gennemføres på grund af for
få tilmeldinger eller dårligt vejr. I lavsæsonen kan der være op
til 50 procent at spare på rejsen. Eksempelvis vil en 14 dages
rejse med Spies til et tre-stjernet hotel på Phuket i Thailand
koste 15.898 DKK for to voksne, hvis man rejser i juni måned,
hvor det er lavsæson i Thailand. Mens det samme hotel vil
koste 26.298 i højsæsonen i december og januar måned. Der
er således mere end 10.000 DKK at spare, hvis man vælger at
rejse i den periode, hvor der kan være ustabilt vejr i Thailand.
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SÆRTILBUD
TIL LÆSERNE AF
TAMANUT

fra kr.

3.795,-

NORMALPRIS FRA 3.995,-

Costa del Sol
Den spanske sydkyst er et af skandinavernes absolut foretrukne rejsemål. Det fortræffelige klima
og regionen Andalusiens smukke natur og mange
interessante seværdigheder gør Costa del Sol til et
ideelt feriemål.
Vi har sammensat et fantastisk tilbud hvor det hele er
inkluderet! I bor på lækkert 4-stjernet hotel med helpension, inklusive vin til frokost og aftensmad. Transfers fra
lufthavn til hotellet og retur er selvfølgelig også inkluderet, ligesom vi skal på 3 udflugter sammen med vores
danske rejseleder.
På udflugterne skal vi opleve den hyggelige by Antequera, en typisk andalusisk landsby med en imponerende
fæstning. Vi skal til byen Ronda som er bygget helt ud
til klippekanterne og også en tur til den toldfrie engelske kronkoloni Gibraltar med den berømte klippe og de
frække aber.
Desuden står vores danske rejseleder til rådighed med
forslag og gode idéer til udflugter på egen hånd.

Dagsprogram

Rejsen

DAG 1

Afrejsedatoer:

Ankomst til Malaga lufthavn og
transfer til hotellet, hvor vi bliver
indkvarteret.

DAG 2 Dag på egen hånd.
DAG 3 Halvdagsudflugt til den hyggelige
landsby Antequera, hvor vi også
får lejlighed til at beundre udsigten over olivenlundene.
DAG 4 Heldagsudflugt
til
Gibraltar,
som er en britisk kronkoloni på
blot 6,5 kvadratkilometer. Her
kan der handles toldfrit. Der er
mulighed for på egen hånd at
besøge naturreservatet Mount
Tarik, som er kendt for de halvtamme berberaber. Entrébilletten
til reservatet er ikke inkluderet,
og koster ca. €30.
DAG 5 Dag på egen hånd.
DAG 6 Heldagsudflugt hvor vi kører
gennem det imponerede bjerglandskab frem til byen Ronda.
Fælles spadseretur i byen og derefter tid på egen hånd. Oplev
f.eks. byens vartegn, den berømte bro fra 1700-tallet som går
over en 100m dyb kløft.

7/9, 14/9, 5/10,
20/10, 27/10 og 24/10

Specialpris 7/9, 14/9 og 5/10
Specialpris 20/10 og 27/10
Specialpris 24/11

kr. 5.295
kr. 4.795
kr. 3.795

Priser pr. person i delt dobbeltværelse
Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse
Fast plads i bussen
Afbestillingsforsikring

kr. 1.000
kr. 150
kr. 350

Inkluderet i prisen
• 8 dage, fly fra København t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 nætter på 4-stjernet hotel i Fuengirola
• Helpension på hotellet
• Vin til frokost og aftensmad (1/4 fl. pr. pers.)
• 3 udflugter ekskl. eventuelle entréer
• Erfaren dansk rejseleder

DAG 7 Dag på egen hånd.
DAG 8 Transfer til lufthavnen og fly retur
til Danmark.

Yderligere information og bestilling på

www.besttravel.dk
Tlf. +45 70 20 98 99
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Ved bestilling, oplys annoncekode: TAMANUT
Ekspeditionsgebyr pr. bestilling maks. kr. 95,-.
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.
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SÆRTILBUD
TIL LÆSERNE AF
TAMANUT

kr.

6.795,-

(NORMALPRIS 6.995,-)

Toscana
Dagsprogram

Rejsen

Toscana er balsam for kunst- og naturelskeres
sjæle med sine uovertrufne rigdomme af kunst,
vidunderlige landskaber med høje slanke cypresser, bredkronede pinjer, gamle krogede oliventræer og vinmarker, så langt øjet rækker.

DAG 1

Afrejsedatoer:

Med udgangspunkt i den mondæne kurby Chianciano
Terme, tager vores danske rejseleder os med på udflugter til kulturelle perler som Firenze - renæssancens
vugge og de smukke middelalderbygninger i Siena. Vi
kommer forbi det skæve tårn i Pisa og møder den danske
fransciskanermunk Broder Theodor i Assisi. Vi besøger
små, hyggelige toskanske byer og skal selvfølgelig også
til vinsmagning.

DAG 3 Udflugt til byen Siena med den
smukke middelalderplads. Frokost på hyggelig restaurant. Videre til tårnbyen San Gimignano.

Halvpension og 3 frokoster, udflugter og vinsmagning er
alt sammen inkluderet i prisen.
Vi bor på Hotel Rossana, et godt og familiedrevet mellemklassehotel i Chianciano Terme. Hotellet råder over
spisesal, opholdsstue, bar og en hyggelig terrasse, hvor
man kan slappe af med en drink eller en cappuccino og
følge med i folkelivet.

Yderligere information og bestilling på

www.besttravel.dk
Tlf. +45 70 20 98 99
Sap. akunn. 13 2015 | UKIOQ 4

				

Ankomst til Roms lufthavn og
bustur forbi Appeninerbjergene
og vinmarker til vores hotel i Chianciano Terme.

DAG 2 Udflugt til Firenze, byvandring og
frokost på god restaurant med
udsigt over Arno-floden.

DAG 4 Dagen er på egen hånd. Besøg
f.eks. det italienske marked eller
et af byens mange kurbade.
DAG 5 Udflugt til byen Pisa med det berømte skæve tårn. Frokost i byen.
DAG 6 Udflugt til hyggelige små middelalderbyer og det smukke toscanske landskab. Vinsmagning i et af
Toscanas ældste vinhuse.
DAG 7 Udflugt til byen Assisi hvor den
danske franciskanermunk Broder Theodor fortæller om Frans
af Assisi og kirken.

12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6,
17/6, 24/6, 25/8, 1/9, 8/9,
15/9, 22/9, 29/9 og 6/10

Specialpris pr. pers. i db. vær.

kr. 6.795

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse
Tillæg for værelse med balkon
Fast plads i bussen
Afbestillingsforsikring
Obligatorisk turistskat pr. dag

kr. 900
kr. 300
kr. 150
kr. 425
€ 0,80

Inkluderet i prisen
• 8 dage, fly København-Rom t/r
(Afrejse i aug., sep., okt. til Firenze t/r)
• Lufthavnstransfer t/r
• 7 nætter på Hotel Rossana
i kurbyen Chianciano Terme
• 7 x morgenmad
• 3 x frokost
• 7 x aftensmad
• Vinsmagning
• Alle udflugter og entréer ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

DAG 8 Bustur tilbage til Roms lufthavn
og hjemrejse til Danmark.

Ved bestilling, oplys annoncekode: TAMANUT
Ekspeditionsgebyr pr. bestilling maks. kr. 95,-.
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.
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Savalimmiut 18-inik qeqertaqarpoq, taakkulu nunataqartiterlutik amitsunik ikerasalinnik kangerluttalinnillu.
Aana qeqertat ilaat Vagar.
Færøerne består af 18 små øer, der adskilles af smalle
sunde og fjorde. Her er det øen Vagar.
Ilusilersuisartut suleqatigiit Guðrun & Guðrun savap
meqquinik nuersagassialiat atorlugit tujuulussualiatik
tusaamasaassutigilerpaat. Taakku Tórshavnimi pisiniarfiuteqarput.

Adam Burton

visitfaroeislands.com

Designerparret Guðrun & Guðrun er blevet berømte for
deres strikkede uld sweatre. De har en butik i Tórshavn.

Fascinerende Færøerne
Læserne af National Geographic Travelers har kåret Færøerne, som dette års mest indbydende rejsemål i verden
Af Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Hvor er det?
Færøerne er lokaliseret i det Nordatlantiske hav
cirka 430 km sydøst fra Island og 600 km vest for
Norge. Færøerne omfatter 18 øer, der adskilles
af smalle sunde og fjorde. Det samlede areal er
1.399 km2, og hovedstaden Tórshavn ligger på den
største ø, Streymoy. Færøernes højeste punkt Slættaratindur ligger på den næststørste ø, Eysturoy, og
er 882 m højt.
Hvordan kommer man dertil?
Direkte fly fra Danmark og Island året rundt.
Om sommeren flyves der også fra England og
Norge samt udvalgte destinationer. Følg med på
www.atlantic.fo
Færge fra Danmark og Island i sommerperioden.
læs mere på www.smyrilline.dk
Hvordan kommer man omkring?
Man kan leje bil eller køre bus mellem byerne.
Der er et stort netværk af blå busser, som kører
mellem byer og bygder, og der er færger, der
forbinder øerne. Man kan købe et Travel Card,
der gælder i 4-7 dage, hvor man frit kan rejse med
bus eller færge. I Tórshavn er de lokale røde busser
gratis.
Hvornår på året?
I juli til august er temperaturen behagelig omkring
13° C og den længste sommerdag er på 19 ½ time.
Hvad kan man se?
Færøerne er som skabt til ø-hop ferie. Dvs. man
pendler fra ø til ø med bil, bus eller cykel i kombination med færger. Der er overnatningsmuligheder i alle de små byer og bygder, og undervejs får
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man set det mest storslåede og uberørte natur, der
findes. Intet sted på Færøerne er man længere væk
end 5 km fra havet, og overalt har man udsigt til
fjeldtoppe.
En times kørsel fra Tórshavn ligger landsbyen
Gjógv, hvor der er gjort meget ud af at bevare den
traditionelle færøske byggestil. Landsbyen har
mindre end 50 indbyggere, og er opkaldt efter en
200 meter lang vandfyldt slugt, der løber fra landsbyen ud i havet.
Man skal også besøge »Risin og Kellingin«
(Kæmpen og Kællingen) som er 2 stensøjler på 68
og 81 meter, der står ude i havet ved øen Eysturoy.
Der findes et færøsk sagn som siger, at det var to
trolde fra Island, som ville stjæle Færøerne. Derfor
tog de til Færøernes nordlige spids, for at skubbe
Færøerne ned til Island. Men inden de nåede det,
kom solen og forstenede dem. Derfor står de i dag
som to stensøjler, der kigger længselsfuldt mod det
Island, som de aldrig vil komme hjem til igen.

Hvor skal man bo?
Der er rigeligt med hoteller, vandrehjem, guesthouses, campingpladser og ferieboliger overalt på
Færøerne. Tag for eksempel en nat på det idylliske
guesthouse Gjáargarður i Gjógv, hvor du overnatter under græstag. Eller hvad med pensionatet Undir Heygnum i den gamle del af bygden Tvøroyri,
hvor der er en lille mole og udstyr til at fiske?
Hvad kan man spise og drikke?
Traditionelt færøsk mad kan turister få lov at opleve helt lokalt. På Færøerne har man nemlig ordet
»heimablídni«, der kan oversættes til gæstfrihed.
Dermed sagt at de lokale meget gerne vil have turister på besøg til en autentisk madoplevelse. En del
af de lokale besøg kan bestilles via turistkontorer og
hoteller.

Hovedingredienserne i det klassiske færøske køkken er kød og kartofler. Grindekød, spæk og lammekød er populært blandt de lokale. Der lever godt
70.000 får på Færøerne og stort set alle slagtede
lam bliver til skærpekød og ræst kød. Skærpekød er
fårekød, der har hængt til tørre i 5-9 måneder i den
salte, nordatlantiske vind, hvilket giver en kraftig
fåreagtig smag. Ræst kød har ikke hængt lige så
længe, og bruges typisk i supper. Tørret hval, spæk
og fisk spises både tørret som snack og kogt som et
måltid serveret med kartofler og en sovs lavet på
blod, indvolde og andre restprodukter fra lammet.
Og så er der fiskene. Den færøske laks er særlig
god og spises både rå og let tilberedt. Helleflynder,
havtaske, torsk og makrel og også populært, og så
er der jo delikatessernee; de gigantiske jomfruhummere, søpindsvin, kongekrabber, konksnegl, krebs
og utallige former for muslinger. Sidst men ikke
mindst er der havfugle, som traditionelt har været
en vigtig del af den færøske kost. Færinger spiser
fortsat søpapegøjer og andre havfugle, men de må
kun fanges fra oktober til januar.
Er du mere til den finere gastronomi, er der også
mulighed for det – i hvert fald i Tórshavn, hvor
køkkenerne på restaurant Koks på Hotel Føroyar
og restauranten på Hotel Hafnia er kendte for deres
nyfortolkninger af de færøske råvarer.

Hvad kan man købe?
En klassisk Guðrun & Guðrun sweater, som den
Sarah Lund bærer i TV-serien »Forbrydelsen«. Trøjerne sælges i forretningen i Tórshavn. Det siges, at
det færøske uldgarn er noget af det bedste i verden.
Hvert år i april arrangeres strikkefestival med mere
end 70 workshops og strikkecafeer. Derudover skal
nævnes færøsk kunsthåndværk og grafik, som bl.a.
kan købes i Østrums fabrik ved havnen i Tórshavn.
Tjek www.visitfaroeislands.com før du rejser.
Uge 13 2015 | ÅRGANG 4

Savalimmiut alutorineqarluartut
National Geographic Travelerimik atuartartut Savalimmiut nunarsuarmi angalaffissatut piukkunnarnerpaatut toqqarpaat

trine@tamanut.gl

Sumiippa?
Savalimmiut Atlantikup avannarpasissuata imartaani inissisimavoq, Islandip kujataani-kangisussuani 430 km-isut ungasitsigisumiilluni, Norgellu
kitaani 600 km-sut ungasitsigisumi. Savalimmiut
18-inik qeqertaqarpoq, nunataqartiterluni amitsunik ikerasaqartitertunik kangerloqartiterlunilu.
Nuna katillugu 1.399 km2-sut angitigaaq illoqarfillu pingaarneq Tórshavn qeqertami annerpaami
Streymoyimiilluni. Savalimmiuni sumiiffik portunerpaaq Slættaratindur qeqertap annersaata tulliani
Eysturoyimiippoq, 882 meterisullu portutigaluni.
Qanoq isilluni tikinneqarsinnaava?
Danmarkimit Islandimiillu ukioq naallugu timmisartumik toqqaannartumik tikinneqarsinnaavoq.
Aasakkut aamma Tuluit Nunaannit Norgemiillu
sumiiffinniillu aalajangersimasuniit toqqaannartumik angallassisoqartarpoq. Uani malinnaasoqarsinnaavoq www.atlantic.fo
Aasakkut Danmarkimit Islandimiillu ikaartaammut ilaalluni tikinneqarsinnaavoq. Paasissutissat
annertunerusut uani atuarneqarsinnaapput www.
smyrilline.dk
Qeqertani qanoq angalasoqarsinnaava?
Biilinik attartortoqarsinnaavoq illoqarfinnullu
bussertoqarsinnaalluni. Bussinik tungujortunik
amerlasuunik illoqarfinnut nunaqarfinnullu ingerlaartartunik peqarpoq, aamma qeqertanut ikaartaateqarpoq. Travel Cardimik ulluni sisamaniit
arfineq-marlunni atuuttumik pisisoqarsinnaavoq,
taamaattumik pisigaanni killeqanngitsumik bussertoqarsinnaavoq ikaartaammullu ilaasoqarsinnaalluni. Tórshavnimi bussit aappaluttut ilaasunut
akeqanngitsumik angallassisarput.
Qaammat suna angalaffigissallugu
iluarnerua?
Juulimi aggustimilu silaannaq iluartumik 13° Cnik kiattarpoq aasamilu ullortuneq 19 ½ tiimimik
sivisussuseqarluni.
Suut takusassarsiorfigineqarsinnaappat?
Savalimmiut qeqertaniit qeqertanut angalaffigissallugu tulluarpoq. Tassa imaappoq qeqertamiit
qeqertamut ikaartaatinut ilaallattaarluni biilertoqarsinnaavoq, busserluni, cykelerlunilu. Unnuiffissanik aamma illoqarfinni nunaqarfinnilu mikisuni
periarfissarpassuaqarpoq, pinngortitarlu alutornartorsuaq attorneqanngitsoq misigineqarsinnaalluni.
Savalimmiuni sumiikkaluaraanniluunniit imaq 5
km-it sinnerlugit ungasitsigineq ajorpoq, sumiikkaluaraanniluunniit qaqqanut isikkiveqarluni.
Tórshavnimit akunneq ataaseq biilinik angalagaanni illoqarfeeraq Gjógv tikinneqartarpoq,
tassanilu Savalimmiormiut illulioriaasaat ilitsoqqunneqarsimasoq attatiinnarneqarsimalluni. Illoqarfeeraq 50-init ikinnerunngitsunik inoqarpoq,
qunnersuarmillu 200 meterisut portutigisumut
imermik ulikkaartumut illoqarfeeqqamit imaanut
kuuttartumut atsiunneqarsimalluni.
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Aamma »Risin og Kellingin« (Inorujussuaq
arnaqquassaarlu) alakkarneqarnissaat innersuussutigineqarpoq, taakku tassaapput ujarassuit marluk
napasut 68 aamma 81 meterisut portutigisut, imaani qeqertami Eysturoyimiittut. Savalimmiormiut
oqaluttuaatitoqaasa ilaat malillugu torullit marluk
Islandimeersut Savalimmiunik tiguaariaraluarsimapput. Taamaammat Savalimmiut Islandimut
nuunniarlugu Savalimmiut nunataata nuuisa ilaat
avannarleq tikissimavaat. Tassungali suli tikinngitsut seqineq takkussimavoq ujaranngortillugillu.
Taamaammallu ullumikkut ujarassuartut napasutut inissisimapput Islandillu tungaanut angerlarfigeqqinngisaannagassaminnut angerlarserpasillutik
inississimallutik.

Sumi najugaqartoqarsinnaava?
Savalimmiuni akunnittarfiit, vandrehjemmit,
guesthousit, campingertarfiit feeriartunullu
inissiat amerlasoorujussuupput. Assersuutigalugu
guesthousemi alianaatsumi ivikkanik qalialimmi
Gjáargarðurimi Gjógvimiittumi unnuisoqarsinnaavoq. Imaluunniit pensionatimi Undirimi Heygnumimiittumi, nunaqarfiup Tvøroyrip nutaanngitsortaani, nunniukkamik umiarsualivittalimmi
aalisarfiusinnaasumi.
Sunik nerisoqarsinnaava
imertoqarsinnaallunilu?
Savalimmiormiut pisarneq malillugu nerisartagaat takornarianit sumiiffinni assigiinngitsuni
misilinneqarsinnaapput. Savalimmiuni oqaaseq
»heimablídni« inoroorsaarnertut tikilluaqqusisutullu isumaqarpoq. Taamaammallu innuttaasut
Savalimmiormiut nerisassaataannik takornarianut
misiliisitserusuttartorujussuupput. Innuttaasunut
pulaarnerit takornarianut allaffeqarfinni akunnittarfinnilu pisiarineqarsinnaapput.
Savalimmiormiut igagaangamik neqit naatsiiallu igaaminnut akorinerusarpaat. Niisarnat, orsut
savallu innuttaasunit nerineqarnerusarput. Savalimmiuni savat 70.000-it missaanniipput, savallu
neqaat panertinneqartarput neqaallu ræst kødiliarineqartarlutik. Skærpekødit savat neqaanit
sananeqartarput, taakkulu qaammatini tallimaniit
qulingiluanut taratserlugit nivingatillugit panerserneqartarlutik, taamaalillutik sakkortuumik savasunnilertarput. Ræst kødit taama sivisutigisumik
nivingatinneqarneq ajorput, suppiliassanullu atorneqarnerusarlutik. Arferit neqaat panertitat, orsoq
aalisakkallu tamulugassatut snackitut panertitatut
qalatatullu naatsiialerlugit miseqqamillu aammik,
erlavinnit savallu sinneruttuinit miseqqiamik akullugit sassaalliutigineqartarput.
Aalisakkat aamma sassaalliutigineqartarput.
Savalimmiormiut kapisiliutaat ooqanngitsoq
mamartorujussuuvoq sassaalliutigiuminarlunilu.
Nataarnat, havtaski, saarullik makrelilu mamarineqarluartut aamma ilagaat, aamma mamarluartut
allat makku sassaalliutigineqartarput; peqqussuaaqqat itisoormiut angisuut, eqqusat, assagiarsussuit,
siuteqqut, peqquit uillullu assigiinngitsorpassuit.
Minnerunngitsumillu timmissat imarmiut Savalimmiormiut nerisartagaasa pingaartinneqartut

Erik Olsson

Af Trine Juncher Jørgensen

Sava panertitaq – skærpekødimik taaneqartartoq –
Savalimmiuni nerineqartorujussuusarpoq.
Tørret lammekød – det såkaldte skærpekød – er en
populær traditionel spise på Færøerne.

ilagaat. Savalimmiormiut aamma qilannganik
timmissanillu allanik imaaniittartunik nerisarput,
taakkuli oktobarimiit januaarip tungaannaanut
piniarneqaqqusaapput.
Mamarsaakkanik nerisassiortaatsimik soqutigisaqarneruguit tamanna aamma periarfissaavoq –
ingammik Tórshavnimi, tassanimi iggaviit, restaurant Koksimi Hotel Føroyarimi kiisalu restaurant
Hotel Hafniami Savalimmiormiut nereriaasaannik
nutaaliortarnermikkut ilisimaneqarluaramik.

Sunik pisisoqarsinnaava?
Tujuulussuaq nalinginnaasoq, Sarah Lundip TViikkut nangeqattaartuliami »Forbrydelsen«-imi
atugaa Guðrun & Guðrunimeersuuvoq. Tujuulussuit pisiniarfimmi Tórshavnimiittumi pisiarineqarsinnaapput. Savalimmiormiut savat meqquinik
nuersagassialiaat nunarsuarmi pitsaanerpaat
ilaattut oqaatigineqartarpoq. Ukiut tamaasa
apriilimi nuersaanermik festivalertitsisoqartarpoq
tassanilu pikkorissartitsinerit 70-init amerlanerusut ingerlanneqartarlutik. Tamatuma saniatigut
Savalimmiormiut eqqumiitsuliaat kusanartuliaallu
Tórshavnip umiarsualiviani Østrums fabrikkimi
pisiarineqarsinnaapput.
www.visitfaroeislands.com angalatinnak misissoq
qaaruk.
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STÆRKT REJSETILBUD fra Samson Travel

SPANIEN

COSTA DEL SOL

22 dage - Inkl. fly, 2-værelses lejlighed, halvpension m/vin og vand samt udflugter

LANGTIDSFERIE
under varmere himmestr
øg
med halvpension, 2-væ
relses
lejlighed og udflugter
FRA KR.

8.595,-

pr. person v/2 pers.

Med mere end 300 solskinsdage om året er Costa del Sol særligt attraktivt. Sammen
med de mange serværdigheder, spændende udflugtsmål og gode golfbaner er området ideelt, hvis du ønsker en ferie under varmere himmelstrøg. VI har sammensat en
22 dages ferie med morgen- og aftensmad, udflugter og dansk rejseleder. Altså en
kombination af kulturelle oplevelser og masser af tid til afslapning og udforskning
på egen hånd.
Aparthotel Vista Mar ★★★+

Glimrende lejlighedshotel med beliggenhed i udkanten af
Benalmádena, med stranden (150 m) og den hyggelige
strandpromenade lige på den anden side af hovedvejen.
Den mondæne marina ”Puerto Marina” ligger også
inden for kort afstand, og der er heller ikke langt til
Torremolinos, hvorfra man blandt andet kan tage toget
direkte ind til Malaga by.

Pris kr. 9.395,-

Sol Timor ★★+

Enkelt lejlighedshotel med en uovertruffen beliggenhed
lige ned til strandpromenaden Paseo Maritimo i
Torremolinos og med direkte adgang til den dejlige La
Carihuela strand med de mange strandrestauranter med
fiskespecialiteter. Komplekset er omgivet af haver og har
et stort dejligt pool område med solterrasse og direkte
udsigt over stranden.

Pris kr. 8.595,-

Aalborg eller København
Afrejse 01. oktober 2015
Se mere på www.samson-travel.dk

Inkluderet i prisen
Fly Aalborg eller København - Malaga t/r
21 nætter i 2-værelses lejlighed
Halvpension m/ ¼ flaske vin og ½ flaske vand
Dansk rejseleder
3 udflugter
Tilkøb: Enkeltværelse:
Vistamar : kr. 4.000 - Sol Timor: kr. 2.700
Tillæg pooludsigt/havudsigt: kr. 1.000 pr. pers.
Afbestillingsforsikring: kr. 425,- pr. person
Ved bestilling oplys kode: TAMANUT

FREDERIKSHAVN - ODENSE
Kontakt os på 98 42 78 00 (man-fre 8.30-16) · Mail: samson@samson-travel.dk · www.samson-travel.dk
Medlem af Rejsegarantfonden nr. 1999 og Danmarks Rejsebureau Forening
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OPERATUR TIL

TOSCANA MED

AFREJSE 8. JULI - HJEMKOMST 13. JULI

AFREJSE 30. JULI - HJEMKOMST 4. AUGUST

VERONA

ANDREA
BOCELLI

REJSEPLAN

REJSEPLAN

08. juli

Fly til Milano med ankomst kl. 10.30. Bustur til Verdis hjemby
med frokost og rundvisning. Ankomst til Hotel ca. kl. 18.00

30. juli

Fly til Firenze kl. 14.15 - ankomst kl. 16.30. Vi mødes med vor danske rejseleder og kører direkte til vort hotel i Siena. Aften fri.

09. juli

Vintur San Pietro de Cariano (Valpolicella) inkl vinsmagning og
en let frokost. Kl. 16.00 afg. til Verona med minibyrundtur og
Opera traktement før forstillingen. Kl. 21.00 Operaen “Narbucco”. Herefter pindemadder, ost med vine og prosecco. Sen
hjemkomst

31. juli

Kl. 10.00 går rejselederen en byrundtur i Siena. Efter et par timer til
gods har vi set de største seværdigheder og resten af dagen er på
egen hånd. Siena er en super hyggelig by og er med på UNESCO´s
liste over verdens kulturarv.

10. juli

Brunch kl. 11.30. Dagen er fri. Bemær der er lokalmarakedsdag
i byen.

11. juli

Udflugt til Gardasøen og besøg i middelalderbyen Borghetto.
Inkl lokal frokost i Tortellini byen. Retur til hotellet sidst på dagen.
Aftenen fri - vi anbefaler middag på Osteria al Ponte (50m fra
hotellet) - rigtig lokalt hvor Mamma tryller med de bedste råvarer.

12. juli

Dagen fri - guiden giver gerne gode ideer. Kl. 16.00 afgnag til
Verona, hvor der er et par timer på egen hånd inden aftenens
forestilling. Kl. 21.00 Operaen “AIDA”. Bustransport tilbage til
hotellet.

03. aug. Dagen er fri. Køb evt. spændende udflugt til Toscanas hjerte San
Gimignano. Også denne by er UNESCO fredet og byen oser af middelalderlig charme. Vi besøger en ægte vingår med rundvisning og
smagsprøver, og der afsluttes med frokost på vingården inden turen
går tilbage til Siena. Pris kr. 450

13. juli

Transfer til Milano, frokost og sightseeing i Milano
Afg. til lufthavn kl. 17.00. Hjemkomst kl. 22.00

04. aug. Efter morgenmaden skal værelserne forlades. Afg. til lufthavn med
bus kl. 13.05. Hjemkomst kl. 15.15

PRIS ....................... 6.990

01. aug. Dagen er fri. Køb evt. heldagsudflugt til Firenze med dansk rejseleder. Pris kr. 435.
02. aug. Formiddag fri. Sidst på eftermiddagen kører vi til Lajatico, hvor en
fantastisk aften venter. Der er god tid til at nyde de smukke omgivelser. Mulighed for tilkøb af Koncertmiddag med buffet af toscanske
specialiteter. Pris. kr. 375. Koncerten starter 20.15

PRIS ....................... 7.290

INKL I PRISEN
• Fly København – Milano t/r
• Inkl. 20 kg bagage og håndbagage
• Alle transfers ifølge program
• 5 nætter på Hotel Valpolicella inkl. morgenmad
• 1 x aftensmad på hotellet
• Billetter til operaerne Nabucco og Aida i henhold til program
• ”Opera pre- og after dinner arrangement” på Liston 12 i Verona
• Udflugt til Verdis fødeby inkl. museumsbesøg
• Udflugt til Gardasøen og Borghetto inkl. frokost
• Vintur i San Pietro di Cariano inkl. smagsprøve og snacks
• Sightseeing i Milano
• Dansk rejseleder på turen

INKL I PRISEN
• Fly København – Firenze t/r
• Inkl. 20 kg bagage og håndbagage
• Transfer fra lufthavn til hotel t/r
• 5 nætter på 4* Hotel mercure Siena degli Olivi
• 5 x morgenmad på hotellet
• Byrundtur til fods i Siena
• Transport til koncert i Lajatico t/r
• Koncertbillet kategori “Poltronicini 5”
• Lille velkomstgave på værelset
• Dansk rejseleder på turen

WWW.OSTERLINDET.DK - BESTILLING - TLF. 0045 70 10 63 43
Ved bestilling, oplys annoncekode: TAMANUT
Sap. akunn. 13 2015 | UKIOQ 4
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Island tur retur
Naboøen Island er mulighedernes land. Om du er til avantgarde kunst, moderne arkitektur, opera i verdensklasse,
rideture på vulkaner, innovative smagsoplevelser, intens shopping eller storslået natur, så har du det hele inden for
rækkevidde kun 2 timers flyvning fra Grønland
Af Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Shopping i Reykjavik
Selve Reykjavik bymidte er overskuelig, men har
meget at byde på blandt andet Islands Nationalmuseum, der er i besiddelse af den største billedkunstsamling på Island, og Reykjaviks koncerthus
Harpa, der er designet af danske Henning Larsen
og den islandske kunstner Olafur Eliasson. Derudover bør man besøge den smukke Hallgrimskirja,
der med sit 74 meter høje og særprægede tårn,
tegner bymidten.
Langs de populære gader Laugurvegur og
Bankastræti finder man en række avantgarde gallerier med fotokunst, malerier, smykker, skulpturer, glas og selvfølgelig butikker med de populære
islandske tøjmærker 66°north og Cintamani samt
islandsk ulddesign og secondhandbutikker. Bliver
man sulten undervejs, så er det værd at besøge en af
de mange cafeer, hvor man kan nyde god friskbrygget kaffe og skønne islandske kager. Er man til den
helt store shoppingtur, så er der mulighed for at
tage en bybus til shoppingcentrene Kringlan og
Smaralind, hvor der er en overflod af butikker og
spisesteder, og hvor åbningstiderne er lange hele
ugen.
Plukfisk og brændevin
Man spiser godt på Island. Der er intet mindre end
340 restauranter i Reykjavik, så der burde være lidt
at vælge imellem for den kræsne turist. Et besøg
værd er den roterende restaurant Perlan ved lufthavnen eller den innovative gourmandrestaurant
Fiskfelagid i centrum af byen. Uanset hvad, så bør
man spise masser af fisk, når man er på Island; Helleflynder, jomfruhummer, laks, ørred, torsk, krabber og meget andet fås i rigelige mængder, og de
islandske kokke er kendt for deres opfindsomhed
og kreativitet. Man bør selvfølgelig også prøve den
nationale stolthed; de islandske lam, der er berømt
for det møre, delikate kød. Udover fisk og lam, er
Island kendt for det særlige mælkeprodukt Skyr,
lakridschokolade, plukfisk, rugbrød bagt i gryde,
tørret kuller eller torsk og selvfølgelig islandsk
brændevin (Brennivin), der passende går under
betegnelsen »den sorte død«. Brændevinen er lavet
af gærede kartofler krydret med kommenfrø.
Varme kilder
Det er let at komme omkring på Island, hvad enten
man vælger at leje en bil selv, eller man hopper med
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Ragnar Th. Sigurdsson

Knapt 1 million turister sætter årligt fødderne på
den lille vulkanø på 64° breddegrad. Man kan godt
mærke, at islændinge er vant til turister. Her er muligheder for at gøre det meste, og turoperatørernes
brochurer ligger i store stakke på turistbureauer og
hoteller. Selv om man kun er i Island en enkelt dag,
kan man sagtens nå at få oplevelser med hjem.

Islandimiikkaanni blå lagune Keflavikip mittarfiata eqqaaniittoq alakkagassaqqissuuvoq.
Den blå lagune ved Keflavik lufthavn er et besøg værd, når man er på Island.

på en af de utallige pakkeløsninger. En klassisk
rundtur til nogle af de store seværdigheder omkring
Reykjavik er turen »The Golden Circle«, der tager
en halv dag. Her kører man ud og ser gejsere og
varme kilder ved Geysir, det storslåede vandfald
Gullfoss og endelig det Unesco-fredede Thingvellir
National Park. En anden klassisk tur er til den Blå
Lagune – et unikt geotermisk badeområde, hvor
man udover at bade i det turkise 35 grader varme
vand, også kan få både massage og spabad. Så husk
badetøjet.
Mange turister er interesserede i at komme ud
og ride på de små, stærke islandske heste, der kan
ses overalt i landskabet. Der er mange forskellige

steder at ride, og rideturene kan varieres i det uendelige. Vil du bare prøve et kort tur på en times tid
eller en 10 dages ridetur, er der mulighed for det.
Man behøver hverken have erfaring med at ride,
eller have udstyr med. Det hele stilles til rådighed,
grupperne er små og guiderne meget erfarne.
Alle ture kan købes direkte på hotellerne eller via
turistbureauer i byen. I turistsæsonen – dvs. fra
maj til august, er det en god ide at booke aktiviteter
hjemmefra. Men der er mange bureauer, så der vil
også altid være mulighed for at købe en udflugt på
stedet.
Mere information på www.visiticeland.com

Islandimi sila (Reykjavik) ukioq kaajallallugu / Vejret på Island (Reykjavik) året rundt
Qaammat
Måned

Kiannerpaaffik

Nillernerpaaffik

Immap kissassusaa

Akunnerit seqinnerfiusut

Ullut siallerfiusut

Maksimum Temperatur

Minimum Temperatur

Vand temperatur

Solskinstimer

Nedbørsdage

Januar

1

-4

4

1

18

Februar

2

-3

3

2

18

Marts

2

-3

3

3

20

April

5

-1

3

4

18

Maj

9

3

4

6

16

Juni

11

6

6

5

17

Juli

13

7

8

6

17

August

12

7

8

5

18

September

9

4

7

4

18

Oktober

6

1

5

2

20

November

2

-2

5

1

18

December

1

-4

4

0
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Najoqqutaq / Kilde: Islands Meteorologiske Institut
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Valuta og momsrefusion

Sådan kommer du
fra Grønland til Island

Den islandske møntfod hedder »Króna« og den
indeholder 100 »aurar«. Mønter finder i værdierne
100 kr., 50 kr., 5 kr., 1 kr. Sedler findes i værdierne
10.000 kr., 5.000 kr., 1.000 kr., 500 kr. Alle islandske
banker tilbyder veksling af valuta.

Air Greenland www.airgreenland.gl
Flyver fra Nuuk til Reykjavik hver onsdag og
lørdag i perioden fra 25. marts til 24. oktober
Billetpriser fra 5.222 DKK pr. person

100 islandske kroner (ISK) = 5 danske kroner

AirIceland www.airiceland.is
Ragnar Th. Sigurdsson

1000 islandske kroner (ISK) = 50 danske kroner
God tommelfingerregel ved omregning fra islandske
til danske kroner: Fjern et 0 og divider med 2.
(Eks. 1000 ISK = 100/2 = ca. 50 DKK)
Bemærk at alle udenlandske gæster i Island kan
få refunderet den moms, der lægges til prisen ved
indkøb. Refundering medfører generelt at detailprisen går ned med 15 procent, såfremt man rejser fra
Island inden 3 måneder efter at købet er foretaget.
Købsprisen skal være mindst 4.000 islandske kroner
(inklusiv moms) pr. forretning. Momsrefusion kan
ske i lufthavnen.

Flyver fra Kulusuk, Ilulissat, Narsarsuaq og
Ittoqqortoormiit til Reykjavik

Halgrimskirja 74 meterinik portussusilimmik napasuliartaqarluni
Reykjavikip ilisarnaatigaa. Tassanngaannit nuna allanngutsaaliugaq Snæfellsjökull ilanngullugu takuneqarsinnaavoq.
Halgrimskirja er med sit 74 meter høje tårn Reykjaviks vartegn.
Herfra kan man se helt til nationalparken Snæfellsjökull.

Eksempler på billetpriser:
Narsarsuaq til Reykjavik t/r: 6.147 DKK pr.
person*
Kulusuk til Reykjavik t/r: 5.232 DKK pr. person*
Ilulissat til Reykjavik t/r: 7.675 DKK pr. person*
Ittoqqortoormiit til Reykjavik t/r: 10.400 DKK pr.
person*
*priserne varierer i sæsonen

Islandimut utimullu
Qeqertaq sanilerisarput Island qeqertaavoq periarfissarpassualik. Eqqumiitsuliat nutaalisaasut, illuliat nutaaliaasut,
opera nunarsuarmi pitsaanerpaat ilaat, innermik anitsisartuni hiisterneq, mamassutsikkut misigisassat nutaaliorfiusut,
pisiniarfilererujussuarneq imaluunniit pinngortitaq alutornartorsuaq soqutigisarigukkit tamakkua tamaasa Kalaallit
Nunaanni akunnerni marluinnarni ungasissusilimmiittut tikissinnaavatit
All. Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Takornariat ukiumut 1 millioningajaat qeqertaq innermik anitsisartulik avannarpasissutsimi 64°
-miittoq tikittarpaat. Islandimiut takornarianik
sungiussilluarsimanerat malugineqarsinnaavoq.
Tamaani amerlanerit samminissaanut periarfissaqarpoq, takornariartitsisartullu quppersagaataat
takornariartitsivinni akunnittarfinnilu qaleriissarsuanngorlugit inissitsiterneqarsimasarput. Ullormi
ataasiinnarmiluunniit Islandimiikkaluaraanni
misigisassanik angumersisoqarluarsinnaavoq.
Reykjavikimi pisiniarfilerineq
Reykjavikimi illoqarfiup qeqqa tammartajaarnanngikkaluarluni sorpassuarnik tunniussassaqarpoq, ilaatigut Islands Nationalmuseum, Islandimi
assilialianik katersugaatit amerlanerpaartaannik
pigisaaartoq, aamma Reykjavikimi tusarnaartitsisarfik Harpa, qallunaamit Henning Larsenimit
Islandimiumillu eqqumiitsuliortumit Olafur
Eliassonimit ilusilersorneqarsimasoq. Tamatuma
saniatigut oqaluffik kusanartoq Hallgrimskirja,
74 meterinik portussusilimmik eqqumiikkajaamik
napasuliartaqarluni illoqarfiup qeqqanut ilisarnaataalluartoq.
Aqquserngit nuannarineqarluartut Laugurvegurip Bankastrætip killingini saqqummersitsiviit
nutaaliaasut assilisanik, qalipakkanik, pinnersaatinik, qiperukkanik, igalaaminernik saqqummersitsiviusut soorunamilu pisiniarfiit Islandimiut
atisaliaannik atorluarneqartunik 66°northimi aamma Cintamanimik nioqquteqartut kiisalu savat
meqquinik atisalianik atornikuerniarfiillu. Kaaleraanni caférpassuit ilaat ornigassaqqissuupput, kaffi
qalarlaaq Islandimiullu kaagiliaat mamarluartut
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alutorsaatigineqarfigisinnaasaat. Pisiniarfilerineq
nuannarisarilluaraanni pisiniarfissuit Kringlan
aamma Smaralind, pisiniarfinnik neriniartarfinnillu
sapaatip-akunnera naallugu sivisuumik ammasar
tunik ulikkaartut, busserluni orninneqarsinnaapput.

Plukfisk aamma kissaallak
Islandimi nerilluartoqartarpoq. Reykjavikimi neriniartarfiit 340-nit ikinnerunngillat, taamaattumik
takornariamut narrutugaluartumulluunniit toqqagassaqassalluni. Ornigassaqqissut ilaat tassaavoq
neriniartarfik kaavittoq Perlan mittarfimmiittoq
imaluunniit mamarsaakkanik neriniartarfik nutaaliorfiusoq Fiskfelagid illoqarfiup qeqqaniittoq.
Qanorluunniit pisoqaraluarpat Islandimiinnermi
aalisagartorluartariaqarpoq: nataarnat, peqqussuit,
kapisillit, eqaluit, saarulliit, saattuat allarpassuillu
naammattorsuarmik pissarsiarineqarsinnaapput,
Islandimiullu igasut nassaarsiullaqqissuunertik
pillugu tusaamaneqarlutik. Inuiattut tulluusimaarut soorunami aamma ooqattaarneqartariaqarpoq:
Islandimiut savaaraat, mamartumik aqitsumillu
neqitaqarnertik pillugu tusaamasaasut. Island
aalisakkat savaaqqallu saniatigut immummik
tunisassiaq immikkuullarissoq Skyr, lakridschokolade, plukfisk, iffiat igami iffiukkat, kullerit
saarulliilluunniit panertut soorunamilu Islandimiut
kissaallaliaat (Brennivin), naleqquttumik »toqu
qernertoq«-mik taaneqartartoq, aamma pillugit
tusaamasaavoq. Kissaallak naatsiiaanik kommeninik mamarsaasikkanik sanaajuvoq.
Puilasut kissartut
Islandimi angalanissaq ajornaatsuuvoq, biilinik nammineerluni attartoraanni ataatsimoortukkuutaanilluunniit neqeroorutit kisissaanngitsut
ilaannik atuigaanni apeqqutaatinnagu. Takorna-

riagassaqqilluinnartut ilaannut pisarneq malillugu
takornariarneq tassaavoq »The Golden Circle«,
ullup affaanik sivisussuseqartoq. Tamatumani
puilasut tissaluttartut gejserit Geysirimilu puilasut kissartut, qorlortorsuarlu alutornarluinnartoq
Gullfoss kiisalu Unescomi eqqissisimatitaq Thingvellir National Park takuniarneqartarput. Pisarneq
malillugu takornariarluni angalaarneq alla tassaavoq Blå Laguneliarneq – nunap iluata kissassusaa
iluaqutigalugu nalunnguartarfik kiassagaasoq,
imermi tungujuaartoq 35 gradinik kissassusilimmi
uffarfiusinnaasoq, kiisalu tagiartortiffiusinnaallunilu spabaderfiusinnaasoq. Taamaattumik naluusit
eqqaamaneqassapput.
Takornariarpassuit Islandimiut hiistiinik mikisunik nukittuunillu nunami takussaalluartunik hiisternissaq soqutigisarpaat. Hiisteriarfissat assigiinngitsorpassuupput hiisternerillu allanngorartinne
qarluarsinnaallutik. Sivikitsumik akunnerup ataatsip missaani imaluunniit ullunik qulinik sivisussusilimmik hiisterniaruit periarfissaqarpoq. Hiisterneq misilittagaqarfigisariaqanngilaq atortunilluunniit nassataqartariaqarnani. Tamakkua tamarmik
atugassiissutigineqartarput, hiistertut ikittuarakkuutaartarlutik angallassisullu misilittagartoorujussuullutik.
Angalanerit tamarmik illoqarfimmi akunnittarfinni imaluunniit angalatitsivik aqqutigalugu
pisiarineqarsinnaapput. Takornariaqarnerpaaffiata
nalaani maajimiit aggustimut sammisassat suli
aallartinnani inniminnernissaat isumassarsiatsialaassaaq. Kisianni angalatitsivippassuaqarpoq,
taamaattumik sumiiffimmi angalanernik pisinissamut periarfissaqartuaannassaaq.
Paasissutissat sukumiinerusut uaniipput: www.
visiticeland.com
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6 sommerferiedage i dejlige Danmark
Vælg mellem 5 hoteller til samme pris
HHH Rønnes Hotel
ved Vesterhavet i Nordjylland
Ankomst alle dage
fra 01.06 til 31.08.2015

Rønnes Hotel

HHH First Hotel Høje Taastrup
tæt ved København
Ankomst alle dage
fra 29.06 til 09.08.2015

First Hotel Høje Taastrup

HHHH Hotel Pejsegården
i det midtjyske Søhøjland
Ankomst alle dage
fra 01.06 til 31.08.2015

Hotel Pejsegården

HHHH Løgstør Parkhotel
ved Limfjorden
Ankomst alle dage
fra 19.06 til 16.08.2015

5 x overnatninger
5 x morgenmad
2 x 2-retters aftenmenu
Gratis parkering

Løgstør Parkhotel

Pr. pers. i dobbeltværelse

HHHH Trinity Hotel
ved Lillebælt
Ankomst alle dage
fra 27.06 til 16.08.2015

Hotel Trinity

1.699.-

Foto: John Sommer

Skønne ferieophold i Danmark, Sverige eller Tyskland!
Lilla Torg

4 DAGE

3 DAGE

i Tyskland

3 DAGE

i Tyskland

3 DAGE

i Sverige

i Danmark

Nyd livet i Wismar
i Nordtyskland

Flot hotel tæt på
Hamburg

Weekendophold
i Malmø

3 dejlige dage
i Aabenraa

HHHH Wyndham Garden Wismar

HHHH Parkhotel Ahrensburg

HHH Quality Hotel Konserthuset

HHH Hotel Europa

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• 2 x overnatninger i SUPERIORværelse inkl. morgenmad
• 1 x 2-retters middag (ankomstdag)
• 1 x 1 glas mousserende vin
ved ankomst
• Gratis kaffe/the under opholdet
• Ankomst fredag og lørdag
frem til 21.12.2015

• 2 x overnatninger
• 2 x morgenmad
• 1 x 2-retters middag på ankomstdagen
• Ankomst torsdag, fredag og
lørdag frem til 22.06.2015

3 x overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters menu eller buffet
Velkomsdrink ved ankomst
Gratis parkering og WiFi
Ankomst alle dage frem til
22.12.2015

2 x overnatninger inkl. morgenmad
1 x 3-retters middag
1 x cocktail
1 x Hamburg Card
Ankomst alle dage frem til
22.12.2015

(Afstand fra den danske grænse 232 km)

(Afstand fra den danske grænse:
Kruså 168 km. Puttgarden 126 km)

Pr. pers. i dobbeltværelse

Pr. pers. i dobbeltværelse

1.349.-

999.-

Pr. pers. i dobbeltværelse

849.-

(Kun 25 km fra den tyske grænse)
Pr. pers. i dobbeltværelse

949.-

Bestil dit foretrukne hotelophold på www.hansenrejser.dk eller ring på telefon +45 40 50 07 57.
Oplys bestillingskoden TAMANUT01.
Åbningstider: Mandag-torsdag 9.30 - 17.00. Fredag 9.30 - 15.30. Lørdag 12.00 - 15.00. Daglig rengøring på alle hoteller.
Hør også om vores gode børnerabatter. NB! Ingen fra-priser. Ekspeditionsgebyr 59.-. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Fordi kør-selv ferie er frihed
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8 DAGE

8 DAGE

i Italien

8 DAGE

i Italien

i Italien

Vidunderlige Toscana

Vidunderlige Toscana

Smukke Lago Maggiore

HHHH Hotel Puccini

HHHH Hotel Baia Imperiale

HHH Hotel Primavera

Det 4-stjernede elegante og charmerende Hotel
Puccini ligger i Montecatini Terme i Toscana. Hotellet ligger centralt i byen på vejen Corso Roma, som
er en central shopping gade og kun få skridt fra det
gamle og kendte kurområde og de mange SPA.

Velkommen til det 4-stjernede Hotel Baia Imperiale, der er placeret direkte ved stranden i fantastiske
San Guiliano i Rimini. Den brede sandstrand er ideel for børnefamilier og strækker sig over i alt 15 km
på begge sider af byen.

Nyd en afslappende ferie på det nyrenoverede hotel, der ligger i centrum af byen og kun få skridt fra
søbredden. Her er masser af udflugtsmuligheder,
f.eks Parco Nazionale Val Grande, den største nationalpark i Italien.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

7 x overnatninger inkl. morgenmad
7 x 3-retters aftenmenu
1 flaske vin i velkomstgave
Ankomst alle dage
frem til 31.10.2015
Pr. pers. i dobbeltværelse

(Nærmeste lufthavn: Pisa 62 km.
Den danske grænse: 1579 km)

2.599.-

7 x overnatninger inkl. morgenmad
7 x aftenmenu
Udendørs pool
Ankomst fredag, lørdag og søndag
fra 07.06 til 07.08.2015
Pr. pers. i dobbeltværelse

(Nærmeste lufthavn: Bologna 132 km.
Den danske grænse: 1585 km)

3.699.-

7 x overnatninger inkl. morgenmad
7 x middag
Hotel helt i centrum
Ankomst lørdage fra 27.06 til 08.08.2015

(Nærmeste lufthavn:
Milano/Malpensa 52 km.
Den danske grænse: 1245 km)

Pr. pers. i dobbeltværelse

2.999.-

Afslappende feriedage i skønne omgivelser!

8 DAGE

8 DAGE

i Italien

8 DAGE

i Kroatien

i Østrig

8 dage ved Gardasøen

Skøn sommer ved havet

Tyrolerdage i Alperne

HHH Hotel Pai

HHH Hotel Istra

HHHH Gasthof Cafe Zillertal

Velkommen til området omkring Torri del Benaco
- en af Gardasøens absolut smukkeste byer. Nyd 8
skønne dage på det elegante Hotel Pai, der med sin
300 m2 store tagterrasse og den mest vidunderlige
udsigt over Gardasøen indbyder til ren afslapning.

Både gastronomisk og naturmæssigt er Kroatien
en oplevelse værd. Kun 10 min. gang fra Opatijas
maleriske centrum ligger det dejlige Hotel Istra. Direkte ved vandet og med egen privat strand.

Hotellet er med sin placering i hjertet af de tyrolske
alper et perfekt udgangspunkt for udflugter i bjergene. Tag f.eks på en skøn tur med det 120 år gamle
damptog rundt i naturen omkring søen Achensee.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

7 x overnatninger
7 x morgenmad
7 x 3-retters aftenmenu
Ankomst alle dage
fra 09.05 til 26.09.2015

(Nærmeste lufthavn: Verona 50 km.
Den danske grænse: 1314 km)

Pr. pers. i dobbeltværelse

3.199.-

7 x overnatninger
7 x morgenmad
7 x aftenmenu
Drikkevarer til aftenbuffet
Ankomst alle dage fra 14.05 til 26.09.2015

(Nærmeste lufthavn:
Rijeka 45 km. Pula 85 km.
Den danske grænse: 1472 km)

Pr. pers. i dobbeltværelse

3.099.-

7 x overnatninger
7 x morgenmad
7 x 3-retters aftenmenu
Opvarmet udendørs swimmingpool
Ankomst lørdage fra 05.06 til 31.10.2015

(Nærmeste lufthavn:
innsbruck 45 km.
Den danske grænse: 1083 km)

Pr. pers. i dobbeltværelse

2.799.-

Bestil dit foretrukne hotelophold på www.hansenrejser.dk eller ring på telefon +45 40 50 07 57.
Oplys bestillingskoden TAMANUT01.
Åbningstider: Mandag-torsdag 9.30 - 17.00. Fredag 9.30 - 15.30. Lørdag 12.00 - 15.00. Daglig rengøring på alle hoteller.
Hør også om vores gode børnerabatter. NB! Ingen fra-priser. Ekspeditionsgebyr 59.-. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Fordi kør-selv ferie er frihed
Sap. akunn. 13 2015 | UKIOQ 4
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Trine Juncher Jørgensen

Trine Juncher Jørgensen

Oqaluttuatoqqami nuannarineqarluartumik oqaatigineqarpoq, Gibraltar
aapakaaqartuartillugu
tamanna tulunnit pigineqartuassasoq. Gibraltarimi aapakaat nujuartut
ullumikkut 250-it missaannipput.
En populær myte fortæller,
at så længe aberne findes
på Gibraltarklippen, så vil
området forblive et britisk
territorium. I dag lever ca.
250 vilde aber på Gibraltar.

Gibraltarip qaqqaata qaavaniit sineriak tamakkerlugu allaallu Afrikami Marokko isiginnaarneqarsinnaapput.
Fra toppen af Gibraltarklippen kan man se hele kysten og endda helt til Marokko i Afrika.

Solferie ved den spanske sydkyst
For under 2.000 kr. tur retur kan du komme fra København til de sydspanske himmelstrøg allerede nu til sommer.
Flyrejser til Malaga er billigere end nogensinde, og der er masser at opleve på solkysten
Af Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Sevilla, Granada, Marbella, Estepona og Gibraltar.
De kendte steder i Sydspanien er alle inden for nær
rækkevidde af lufthavnen i Malaga. Hvad enten du
er til sol, strand eller kulturelle skatte fra 1400-tallet, så er det hele at finde i den spanske region
Andalusien.

Marbella, Estepona og Gibraltar
Områderne Marbella og Estepona er nogle af de
mest eksklusive af områderne på Costa del Sol.
Afstandene mellem byerne på Spaniens sydkyst er
begrænsede, men der er utrolig stor forskel på de
mange byer.
I Marbella finder du en af de flotteste marinaer
i området, hvor man kan se luksuslinere og store
yachter. Men du finder også hyggelige og flotte
cafeer langs den imponerende havnepromenade.
I den gamle bydel kan man nyde stemningen af
spansk afslappethed i de små smalle gader, hvor
hyggelige huse og eksklusive butikker omkranser
gaderne. Selvom Marbella er præget af turisme,
så har byen bevaret en rolig – næsten aristokratisk
stemning.
Estepona lidt længere mod syd er en af de mindst

turistprægede af byerne på Costa del Sol. Byen er
tilbage fra 1700-tallet og har en meget anerkendt
havn, hvor man vil kunne finde nogle meget flotte
caféer. Derudover tilbyder Estepona ligesom Marbella et vælg af golf og tennisbaner, ligesom der er
mange der kører racercykel langs langs kysten.
Som et lille vedhæng på den sydlige spanske kyst
finder man pludselig en bid af England. Gibraltar
– en 2,5 km² stor klippehalvø, er britisk oversøisk
territorium. Gibraltar er perfekt for en heldagsudflugt, hvor du virkelig kan shoppe, for Gibraltar er
toldfrit område. Derudover kan du nyde en engelsk
pint og en gang »fish and chips« fra pubben, inden
du besøger den smukke drypstenshule St. Michaels
Grotte. Fra toppen af den berømte »The Rock« kan
du nyde udsigten til Marokko i Afrika i selskab
med de berygtede, nærgående aber, der efterhånden har indtaget det meste af klippeøen.

Flamenco i Sevilla
Bliver du træt af kystens hvide strande og dybblå
hav, er det bare med at køre bilen ind i landet til
Sevilla, Cordoba, Granada og Ronda. Her finder
du et kulturhistorisk skatkammer af dimensioner.
For eksempel er der 11 forskellige museer herunder
en Flamenco-museeum i Sevilla. Byen er nemlig
flamencoens hovedstad, og der er rig mulighed
for at se enten store shows eller intime koncerter.

Sevilla er også hjemsted for den mest berømte tyrefægterarena i Spanien; Real Maestranza. Arenaen,
der er Spaniens ældste, blev påbegyndt i midten af
1700-tallet, men stod først færdig i 1881. Sevilla
huser også den enorme katedral med tårnet »La
Giralda«, hvorfra man kan nyde udsigten over byen
og området.
I Granada er det obligatorisk at besøge Alhambra, der er arabernes sidste bastion i området. Alhambra er et rigt dekoreret slot omkranset af tykke,
høje mure, der troner på en bakke over byen. I byen
Cordona finder man moskeen »La Mezquita«, der
er den største moske uden for den arabiske verden.
Ronda »den hvide by« er en af Spaniens ældste byer,
og har en spektakulær beliggenhed. Ronda ligger
750 m over havet på et plateau, der er delt af en
dyb slugt »El Tajo«. Tre broer fører over slugten.
»Puente de San Miguel« er et originalt, maurisk
bygningsværk, hvorfra man ser ned på de velbevarede arabiske bade fra det 13. århundrede. Ved
siden af ligger broen »Puente Viejo«, der blev bygget
i 1616. Den nyeste bro »Puente Nuevo«, er bygget
i 1788, og har en dramatisk udsigt over slugten og
sletterne bag. Et af dens ofre var arkitekten selv, der
styrtede i døden, fordi han greb ud efter sin hat, da
den blæste af.

Fakta om Andalusien

Sådan kommer du til Andalusien

Andalusien er en region i det sydligste Spanien.
Regionens hovedstad er Sevilla.

Der er både rute- og charterflyafgange København til Malaga. Det koster ikke over 2.000 DKK at flyve fra København
til Malaga og retur. Flyvetiden er 3,5 time.

Indbyggertal: 7,5 mio. (Malaga: 550.000, Sevilla:
720.000, Cordoba: 320.000, Granada: 240.000)
Sprog: Spansk
Religion: Romersk-katolsk
Prisniveau: En espresso på café koster cirka 8 DKK,
En menu (forret, hovedret, dessert, kaffe og et glas vin
eller vand) på billig restaurant koster mellem 80-100
kr., mens tapas koster mellem 15 og 50 kr.
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Sådan kommer du omkring
Du kan leje en bil i Malaga lufthavn. Afstandene mellem byerne er korte. Fra Malaga til Gibraltar er der 140 km.
Der kører også busser, og der er gode forbindelser både langs kysten og i landet. Det koster ca. 110 DKK at køre
med bus fra Malaga til Sevilla. Lidt dyrere er det at køre med tog. Der findes både S-tog, der kører hver halve time
mellem feriebyerne og hurtigtoge, der forbinder de store byer.
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Spaniap kujammut sineriaani
seqinnisaariarluni feeriarneq

Illoqarfik Ronda qunnersuup
itisuup alutornartup
killinganiippoq.
Byens Ronda ligger dramatisk
og fascinerende på kanten af en
dyb slugt.

Københavnimiit siumut utimullu 2.000 kr. ataallugit Spaniap kujasissuanut
aasaru angalasinnaaleriissaatit. Malagamut timmisartumik angalanerit aatsaat
taama akikitsigilersimapput, sineriammilu seqinnertuaannartumi
misigisassarpassuaqarpoq
trine@tamanut.gl

Sevilla, Granada, Marbella, Estepona aamma
Gibraltar. Spaniap kujasissuani sumiiffiit ilisimaneqarluartut Malagami timmisartoqarfimmit
tamarmik ungasinngitsumiipput. Seqinnisaarusukkuit, sissamiikkusukkuit kulturikkulluunniit
erlinnartuutinik 1400-kkunneersunik takuniaarusukkuit tamakkua tamarmik Spaniami nunap
immikkoortortaani Andalusiami nassaassaapput.

Marbella, Estepona aamma Gibraltar
Sumiiffiit Marbella aamma Estepona Costa del
Solimi sumiiffinnut immikkullarinnerpaanut
ilaapput. Spaniap kujammut sineriaani illoqarfiit
akornanni isorartussutsit killeqarput, taamaakkaluartorli illoqarfippassuit assigiinngissutilerujussuullutik.
Marbellami sumiiffimmi umiatsialiviit kusanarnerpaartaasa ilaat nassaassaapput, pilimasut nuannaariutaannik angisuunik takunniffiusinnaasut.
Umiarsualiviulli timaatungaani cafét alianaatsut
kusanartullu aamma nassaassaapput. Illoqarfitoq
qami aqqusinerni amitsuni, illunik alianaatsunik
pisiniarfinnillu immikkullarissunik avatangerneqarsimasuni, Spaniamiut eqqissisimaarnerat
alianaatsoq alutorsaatigineqarsinnaavoq. Marbella
takornariaqarnermik malunnaateqarluaraluartoq
illoqarfiup pilimasorpalaartumik misigissuseq
eqqissisimanartoq attassinnaasimavaa.
Estepona kujasinnerulaartumiittoq Costa del
Solimi illoqarfinni takornariaqarpalaannginnerpaavoq. Illoqarfik 1700-kkunneersuuvoq umiarsualiveqarlunilu nersualaarneqarluartumik, cafénik
kusanartorujussuarnik aamma nassaassaqarfiusumik. Estebonami tamatuma saniatigut Marbellamisut golfertarfiit tennisertarfiillu kisissaanngitsut
neqeroorutigineqarput, soorluttaaq inuppassuit
sineriak sinerlugu sikkilinik sukkaniutinik sikkilertartut.

Spaniap kujataata sineriaani ilassutimininnguatut
Tuluit Nunaata ilaa tassanngaannaq nassaarineqarsinnaavoq. Gibraltar – qeqertaasaq qaarsuusoq 2,5 km²-inik angissusilik, Tuluit Nunaannut
atavoq. Gibraltar ulloq naallugu takornariarfissatut
piukkunnarluinnartuuvoq pisiniarfiulluarsinnaallunilu, Gibraltarimi akitsuutinik akileraarusiiffigineqartanngilaq. Tamatuma saniatigut qaarusuk
kusugalik kusanartoq St. Michaels Grotte takornarialersinnagu imerniartarfimmi pubimi tuluit
immiaraaliaat aamma »fish and chips« alutorsaatigisinnaavatit. Qaqqap »The Rock«-ip tusaamasaasup
qaavaniit aapakaat tusaamanerlugaasut qaninniartullu eqqanniittut, qeqertaasap annersaani najugaqalersimasut, ilagalugit Afrikami Marokkomut
isikkivik alutorsaatigisinnaavat.

Sevillami Flamenco
Sineriammi sissat qaalloriit imarlu tungutsorissoq
qatsukkukkit biilerlutit timmukaannarsinnaavutit
Sevillamut, Cordobamut, Granadamut Rondamullu. Tamaani kulturikkut oqaluttuarisaanikkullu
erlinnartuutit nalissaqanngitsut takusinnaavatit.
Assersuutigalugu Sevillami assiginngitsunik
11-nik katersugaasiveqarpoq ilaatigut Flamencomut katersugaasivimmik. Illoqarfimmi tassaavoq
flamencop illoqarfiisa pingaarnersaat, aamma
takutitsinersuit arlaqanngitsunillu tusarnaartoqarluni tusarnaartitsinerit misiginissannut periarfissaqarluarpo. Sevilla aamma Spaniami nersussuarnik
panalisarlutik isiginnaartitsisartut isiginnaartitsiviisa tusaamasaanerpaartaata, Real Maestranzap,
angerlarsimaffigaa. Isiginnaartitsisarfik Spaniami
pisoqaanersaasoq 1700-kkut qiteqqunneranni
sanaartorneqalerpoq, aatsaalli 1881-imi naammassineqarluni.Taamatuttaaq oqaluffissaarsuaq
napasulialik »La Giralda« aamma Sevillamiippoq,
tassanngaannillu illoqarfimmut sumiiffimmullu
isikkivik alutorsaatigineqarsinnaalluni.
Granadami Alhambra, Arabiamiut tamaani
pallittaalisaqarfigisaat kingulleq, pinngitsoorani

Trine Juncher Jørgensen

All. Trine Juncher Jørgensen

alakkarneqartussaavoq. Alhambra illussaarsuuvoq
kusassarneqarluarsimasoq illoqarfiup qulaani qattunermi ungallunik silittunik portusuunillu ungaluneqarsimasoq. Cordoba naalagiariartarfik moske
»La Mezquita«, Arabiamiut silarsuaata avataani
annerpaasoq, nassaassaavoq. Ronda »illoqarfik
qaqortoq« Spaniami illoqarfiit pisoqaanerpaartaasa
ilagaat, alutornarluinnartumik inissisimaffeqartoq.
Ronda immap qaavanit 750 meterinik qutsitsigisumiippoq salliarnami, qunnermik itisuumik »El
Tajo«-mik avinneqarsimasumik. Taanna pingasunik ikaartarfeqarpoq. »Puente de San Miguel«
maurerit illorsualiaraat allanngortinneqarsimanngitsoq, tassanngaanniillu Arabiamiut uffartarfiit
1200-kkunneersut allanngutsaaliorneqarsimasut
ammut isiginnaarneqarsinnaallutik. Taassuma
sanianiippoq ikaartarfik »Puente Viejo«, 1616-imi
sananeqarsimasoq. Ikaartarfik nutaajunerpaaq
»Puente Nuevo«, 1788-imi sananeqarsimavoq,
qunnersuarmullu narsartanullu pikkunarluinnartumik isikkiveqarluni. Taassuma sananeqarnerani
inuunerminnik annaasaqarsimasut ilaat tassaavoq
titartaasua, natsani anorimit tinginneqartoq tigoriaraluarlugu nakkarluni toqusimasoq.

Andalusia pillugu paasisat

Imaaliorlutit Andalusialiassaatit

Andalusia Spaniap kujasissuani nunap immikkoortortaraa. Tassani illoqarfiit pingaarnersaat tassaavoq Sevilla.

Københavnimiit Malagamut timmisartumik nalinginnaasunik attartukkanillu ingerlaartoqartarpoq.
Københavnimiit Malagamut utimullu timmisartorneq 2.000 DKK sinnernagit akeqarpoq. Timmisartorneq
3,5 timenik sivisissuseqaroq.

Inuttussusaa: 7,5 mio. (Malaga: 550.000, Sevilla: 720.000,
Cordoba: 320.000, Granada: 240.000)

Imaaliorlutit Andalusialiassaatit

Oqaatsi: Spaniamiusut
Upperisaq: Romersk-katolsk
Akit: Cafémi espresso ataaseq 8 DKK miss. akeqarpoq, neriniartarfimmi akikitsumi sassaalliutit (siuleqqiut, pingaarnertut
sassaalliut, kinguleqqiut, kaffi aamma immiartorfik ataaseq viinni
imerluunniit) 80-100 kr. akornanni akeqarpoq, tapasilu 15-50 kr.
akornanni akeqarluni.
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Malagap mittarfiani biilinik attartorsinnaavutit. Malagamiit Gibraltarimut 140 km-inik isorartussuseqarpoq.
Bussinik aamma ingerlaartoqartarpoq, aamma sineriammi nunaannarmilu attaveqaatit pitsaasuupput.
Malagamit Sevillamut busserneq 110 DKK miss. Akeqarpoq. Illoqarfiit feeriarfiusartut akornanni qimuttuitsunik S-togeqarpoq akunnerit affakkuutaarlugit ingerlaartartunik, aamma illoqarfissuit akornanni
sukkasuulianik qimuttuitsoqarpoq.
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Med småbørn i Santa Barbara
Hvad stiller man op med en 4-årig og en baby på 8 måneder i Santa Barbara i Californien på USA’s vestkyst?
Man finder ud af, at det er de små oplevelser, der tæller – og så dropper man de lange bilture og ambitionerne om at
nå det hele
Af Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Ti tips til gode steder for børn i Santa Barbara,
Californien.

1. Skildpaddeparken i Santa Barbara.
I byens park er der fyldt med skildpadder, og det er
noget de fleste børn synes er sjovt. Bare at kigge på
padderne, når de træder ud og dumper ned i vandet
som en sten, for derefter at svømme omkring som
store flade fisk.
2. Santa Barbara Zoo
Her er både giraffer, løver, gorillaer og et stort flot
tog, der kører børnene rundt i haven.

4. Santa Barbara Museum of Natural History Sea Center
Museet på den yderste mole er virkelig værd at
besøge med børn. Her er fisk og skaldyr, man kan
røre ved.
5. Santa Barbara bibliotek
Her er en hel børneafdeling, hvor der ikke blot er
plads til bøger, men også til en masse bamser og
dukker, og det hele må gerne rodes ud på gulvet og
leges med.

Trine Juncher Jørgensen

3. Legepladsen i Santa Barbara
Det er ikke bare en legeplads, men en skulpturel
park med udskårne store hvaler og hajer, som
børnene kan klatre på. Derudover adskillige tårne,
hængebroer, tov, klatrestativer og gynger.

6. Stranden
Der er endeløse aktiviteter, når bare der er vand,
sand og måske en skovl og en spand til rådighed.
7. Lær at cykle
Bilisterne kører rigtig pænt og tager hensyn til fodgængere og cyklister i Santa Barbara. Og fortovene
er store og brede. Derfor kan man sagtens lære at
cykle, når man nu har tiden til det.

ARCTIC UMIAQ LINE

www.aul.gl

FAMILIEBESØG

8. National Museums curiosity lab
Museet har en særlig afdeling for børn, hvor det
handler om at kigge nærmere på den verden, der
omgiver os. Børnene kan medbringe insekter, som
de kan kigge nærmere på i mikroskop eller få lov at
dissekere sammen med personalet.
9. Santa Barbara Skater’s Point Skatepark
Ligesom resten af Californien er børn i Santa Barbara vilde med skateboards, løbehjul, rulleskøjter
og BMX-cykler. Og selvfølgelig har Santa Barbara
en rigtig skøn skatepark, der ligger lige ud til promenaden, så mens børnene kigger på skatere, nyder
de voksne de smukke omgivelser.
10. Tag frokosten med i parken
Santa Barbara er fyldt med store smukke parker.
Her ses ikke et eneste cigaretskod eller efterladt
papirserviet. Og når man kun er 9 måneder gammel, så er det en stor oplevelse blot at sidde på et
tæppe af græs, drikke mælk og spise kiks, mens ens
storebror slår kolbøtter og hopper fra sten til sten.

Rejs med Sarfaq Ittuk…

ILAQUTTAT TIKERAAKKIT
Sarfaq Ittuk-mut ilaallutit angalagit…
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Mikisunik meeraqarluni
Santa Barbaramiinneq
Sisamanik ukiulimmik arfineq-pingasunillu qaammatilimmik meeraqaraanni Californiami Santa Barbarami USA-p
kitaata sineriaaniittumi qanoq iliortoqarsinnaava?
Misigisassat annikikkaluit pingaaruteqarnerat paasinarsivoq – taavalu suut tamaasa angumeriniarnissaannik
anguniagaqarneq sivisuumillu biilernerit sussakkeerneqartariaqarlutik
Af Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Californiami Santa Barbarami meeqqanut ornigassaqqissut pillugit siunnersuutit qulit.

1. Santa Barbara saaniloqarfik.
Illoqarfiup parkiani sukisaasartarfimmi saniloqartorujussuuvoq, meeqqalu amerlanerit nuannarilluartarpaat. Saaniluit sassartileraangata ujaqqatullu
tatsimut nakkaagaangata, tamatumalu kingorna
aalisagarujussuartut saattukujuutut nalunngualeraangata isiginnaaginnarlugit.
2. Santa Barbarami uumasuusivik
Tassani qungasersooqarpoq, løveqarluni, gorillaqarluni angisuunik kusanartunik meeqqanik uumasussivimmi angallassissutinik qimuttuitsoqarluni.
3. Santa Barbara pinnguartarfik
Pinnguartarfiinnaanngilaq, kisianni sukisaarsartarfiulluni qiperukkanik angisuunik soorlu arfernik
eqalussuarnillu angisuunik meeqqat qallorfigisinnaasannik imaqarluni. Tamatuma saniatigut
arlalissuarnik napasuliaqarpoq, nivingasunik ikaartarfeqarluni, allunnaasaqarluni, qallortarfeqarluni
issakatsiaartarfeqarlunilu.
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4. Santa Barbara Museum of Natural
History Sea Center
Katersugaasivik nunniukkami ungallerpaamiittoq
meeqqanut takuniagassaqqilluinnartuuvoq. Tassani aalisagaqarpoq qalerualeqarlunilu, attorneqarsinnaasunik.
5. Santa Barbarami atuagaateqarfik
Tassani meeqqanut immikkoortortaqarfeqarpoq,
atuagaannaanngitsunut, kisiannili aamma bamserpassuarnut inuusarpassuarnullu, inissalimmik,
tamakkualu natermi pinnguarineqarluarsinnaapput.
6. Sissaq
Imermik, sioqqanik immaqalu nivaattamik qattamillu atugassaqaannaranni sammisassarpassuaqarpoq.
7. Sikkilerneq ilinniaruk
Santa Barbarami biilertut mianersortorujussuusarput taavalu pisuinnarnut sikkilertunullu mianerittorujussuusarlutik. Pisuinnaallu aqqutaat fortovit
angisuujullutillu silittuupput. Taamaattumik
piffissaqarnermi sikkilerneq ilinniarneqarluarsinnaavoq.

8. National Museums curiosity lab
Katersugaasivik meeqqanut immikkuullarissumik
immikkoortortaqarpoq, silarsuup avatangiiserisap
qanimut misissorneqarfigisinnaasaanik. Meeqqat
sullinernik allisitsiummi misissugassaminnik sulisulluunniit peqatigalugit misissuataarlugit pilattarsinnaasaminnik nassarsinnaapput.
9. Santa Barbara Skater’s Point Skatepark
Santa Barbarami meeqqat Californiap sinneranisulli skateboardinik, løbehjulinik, rulleskøjtinik
BMX-sikkilinillu nuannarisaqarluartuupput. Santa
Barbaralu soorunami alianaatsumik skatertarfeqarpoq pisuttuartarfiup eqqannguaniittumik, taamaattumik meeqqat skatertunik isiginnaartillugit
inersimasut avatangiisinik kusanartunik alutorsaatiginnissinnaapput.
10. Parkimut ulloqeqqasiutissannik
nassarit
Santa Barbara sukisaartarfinnik parkinik angisuunik kusanartunillu ulikkaarpoq. Tamakkunani
sikaritsikumik allarutissiakumilluunniit qimaannakkamik ataasinnguamilluunniit takusassaqanngilaq. Qulingiluaannarnillu qaammateqaraanni
angaju ulikkaqattaartillugu imaluunniit ujaqqamiit
ujaqqamut pissigartillugu ivikkani issiaarluni
immuttorneq kissitornerlu misigisassaavoq nalissaqanngitsoq.
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SOLRIG SOMMERFERIE PÅ SKØNNE NORDCYPERN

Karakteristisk hotel i hjertet af Kyrenia by.
Kort afstand til butikker og restauranter.

Roligt hotel med god beliggenhed, grønne
haver og smuk bjergudsigt.

Ferielandsby med flere poolområder
og aktiviteter for både børn og voksne.

REJS I JULI FRA KUN 2.999,-

REJS I JULI FRA KUN 3.499,-

REJS I JULI FRA KUN 3.999,-

Familieejet hotel i rolige omgivelser.
God beliggenhed tæt på havet.

Hyggeligt hotel i rolige omgivelser.
Dykkerskole og gåafstand til privat strand.

Indbydende hotel i klassisk middelhavsstil.
Dejligt poolområde med bjergudsigt.

REJS I JULI FRA KUN 3.999,-

REJS I JULI FRA KUN 3.999,-

REJS I JULI FRA KUN 3.999,-

Fredeligt voksenhotel i skønne omgivelser
med panoramaudsigt over Kyrenia by.

Familiehotel med kort afstand til Kyrenia by.
Flere poolområder, vandland og spa.

Eksklusivt hotel med adgang til strand,
stort poolareal og masser af aktiviteter.

REJS I JULI FRA KUN 4.499,-

REJS I JULI FRA KUN 4.499,-

REJS I JULI FRA KUN 6.999,-
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Kontakt os på telefon eller e-mail for bestilling af rejse.
Husk at oplyse koden TAMANUT og hvilket medie du har
set tilbudet i. Vi tager forbehold for udsolgte afgange.
Den oplyste pris er beregnet pr. person i delt
dobbeltværelse eller bungalow (standardværelse), inkl.
morgenmad (som minimum).
Afrejsedatoen i priseksemplet er den 7. juli 2015 (1 uge).
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Læs mere på
turistrejser.dk
eller ring på tlf
+45 32 12 76 76
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JAGT & FISKERI & SAFARI i hele verden
Bestil din rejse hos Europas største specialrejsebureau.
Uanset om dine rejsedrømme er en jagtsafari i Afrika, en
spændende fotosafari evt. i kombination med badeferie,
en jagtrejse efter f.eks. råbuk eller vildsvin i Europa, eller en fiskerejse til et fjernt og eksotisk rejsemål, så kan vi
opfylde dine drømme.
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Sydafrika
Nord, syd, øst og vest.
Vi tilbyder jagt i alle hjørner af
Sydafrika. Og oven i købet en
jagtrejse til 0 kr !!! Trofæjagt,
selektionsjagt, drivjagt – jagt
i alle prisklasser – All Inclusive
rejser - Vi har alle disse varer på
hylderne !
Namibia
Antilopejagt - Omujeve Safaris masser af jagt til en god pris
Specialtilbud i april, oktober-november 2015 og februar-april
2016. Stærkt nedsat dagsrate
for jægeren / virkelig billige
trofæafgifter / GRATIS ophold
for 1 ledsager pr. jæger.
Få detaljeret tilbud

Fiskeeventyr i Mexico
Oplevet forrygende fiskeri efter
nogle af havets stærkeste og
hurtigste fightere i det fiskergie
Cortezhav.
Nyd samtidig sol, sommer og
varme.
10 dages ophold , dansk rejseleder fra kr. 9.995,-

SAF
ARI
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rika

Kenya Odyssé
med safari og badeferie i
Mombasa
Nairobi - Masai Mara - Lake
Nakuru - Amboseli - Tsavo Mombasa
Denne safari passer perfekt til
jer som skal til Kenya for første
gang, og som ønsker at opleve
”lidt af det hele” på 13 dage. På
din rejse i Kenya vil du naturligvis opleve afrikansk safari når
det er bedst! Rejsen afsluttes
med en fantastisk badeferie
i Mombasa, hvor du vil blive
fortryllet af de smukke strande
ved det Indiske Ocean.
Priser fra kr. 23.900,inkl. fly fra København
Luksussafari i Sydafrika
Tag med på vore rejser til fantastiske Balule River Camp beliggende ved Kruger Nationalparken og oplev det fantastiske
dyreliv samt en rækkke andre
spændende attraktioner.
10 dages rejse med 7 nætter
på Balule inkl. fly fra København fra kr. 15.750,-

Ti

hel

ev

erd

en

Polen – Bukkejagt
Vi råder over et væld af fantastiske råvildtrevirer i Polen, så her
kan du opleve fantastisk jagt til
en meget rimelig penge.
Tyrkiet – Vildsvinejagt
Drømmer du om at nedlægge
en stor keiler, så er Tyrkiet det
rigtige valg
5 dages jagt, 6 dages ophold
med halvpension, licens og
våbentilladelse, transfers samt
trofæafgift for største nedlagte
keiler kr. 13.900,-

Atlantik
TRAVEL

www.limpopo.dk

www.fiskerejser.dk

www.safarieksperten.dk

www.diana.dk

Telefon 62 20 25 40

Telefon 70 20 38 86

Telefon 56 36 25 45

Telefon 62 23 11 10

Oplys annoncekode ved henvendelse/ bestilling: TAMANUT
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Joakum Borén

Erik Josjö

Thailandip kujammut sineriaani qeqertami Phuketimi imaani aqqarnissamut
periarfissaqarluarpoq.

Thailandimi qeqertat Phi Phi kiattumi nalunnguariarluni eqqissisimaarluni
feeriarnissamut aallaavissaqqissuupput.

Der er gode muligheder for at snorkle og dykke på øen Phuket ud for Thailands sydkyst.

Phi Phi øerne i Thailand er et perfekt udgangspunkt for en afslappende badeferie i
troperne.

Betagende Thailand
Thailand er blevet et af de helt store favoritrejsemål for folk i Norden. Danskere, svenskere, nordmænd og nu også
grønlændere valfarter til tropeparadiset Thailand
Af Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Over 20 millioner turister fra hele verden besøger
hvert år Thailand. Det gør »De smilendes land« til
et af verdens mest efterspurgte feriedestinationer.
Nordboerne har også opdaget kongeriget i øst med
de mange solskinstimer og kridhvide badestrande.
Hvert år drager 150.000 danskere og grønlændere
til Thailand. Det har presset rejsepriserne i bund og
udbuddet af rejser i vejret.

Pakkerejse eller rejs-selv
Der er et hav af rejsebureauer, der arrangerer pakkerejser til Thailand. Spies, Startour, Jysk Rejsebureau, Bravotours og mange flere tilbyder fly, hotel,
aktiviteter og sågar forplejning i én samlet pakke.
Priserne varierer afhængig af hoteltype, rejsedage

og aktiviteter, men det er muligt at få for eksempel
16-dages ferie med hotel og fly for omkring 7-8.000
kr. pr. person. Ønsker man selv at arrangere sin tur
rundt i Thailand, kan man blot nøjes med at købe
flybillet fra København til Thailand. Det koster ca.
4.000 kr. retur. Dertil kommer selvfølgelig rejseomkostninger fra Grønland til København.

Hvorhen?
Langt de fleste turister tager til Phuket, der er den
største af de mange øer, der ligger i Andamanhavet
ud for Thailands sydkyst. Her er en skønt, stabilt
klima, betagende strande og et safirblåt hav, der
er ideelt til snorkling, dykning og sejlture ind i
verdens ældste regnskov Khao Sok National Park.
Men der er også masser af fest og glade dage på de
mange barer og diskoteker i Phuket. Er man til det
mindre turistede, så kan man vælge Phi Phi øerne,
der ligger tæt ved Phuket. Her kan man – hvis man
bevæger sig væk fra hovedstrøget – finde mere

isolerede små oaser af tropisk idyl.
På øen Koh Samui, der ligger på den anden side
af Thailands sydkyst er der nogenlunde de samme
faciliteter som på Phuket. Men der er mindre trafik
og generelt en mere afdæmpe atmosfære, især
hvis man tager væk fra hovedbyen Chaweng. På
nordkysten af Koh Samui kan man finde isolerede hytter og hyggelige restauranter, hvor du har
fødderne i sandet, mens du nyder en thailandsk øl
og en traditionel Phat Thai (nudler med æg, rejer og
peanuts).

Særlige vilkår
Der kræves ikke visum ved ophold op til 30 dage,
men dit pas skal være gyldigt min. 6 måneder ud
over opholdet. Børn skal have eget pas. Der er ikke
obligatoriske vaccinationer ved indrejse til Thailand, men visse vaccinationer kan anbefales. Tjek
derfor med egen læge inden afrejse.

Fakta om rejse i Thailand

Årstid?

Pakkerejser til Thailand:

Tidszone: Grønlandsk tid + 5 timer

Thailand har et tropisk klima, der
betyder, at vejret er enten tørt og varmt
eller fugtigt og varmt. Jo sydligere man
kommer i Thailand, jo mere ensartet
er temperaturen hele året rundt. Regntiden er i sommerhalvåret dvs. fra juni
til oktober. Her er der typisk varmt og
fugtigt, mens der er mere tørt og varmt
i perioden fra november til marts.
Gennemsnitstemperaturen er 25-27
graders varme. Højsæsonen i Thailand
er fra november til februar. Uden for
højsæsonen er der mere ustabilt vejr,
men også færre gæster, mere plads og
billigere priser.

www.startour.dk
www.spies.dk
www.jysk-rejsebureau.dk
www.bravotours.dk
www.toptours.dk
www.apollorejser.dk
www.fdm-travel.dk
www.folkeferie.dk

Areal: 514.000 km²
Antal indbyggere: ca. 65 millioner
Folkeslag: Thai (80 %), Kinesere (10 %), Malaysisk (7 %),
øvrige minoriteter (7 %)
Religion: Buddhisme (95 %), muslimer (4 %), øvrige (1 %)
Hovedstand: Bangkok
Vaccinationer: Ingen obligatoriske i de almindelige turistområder
Penge: Møntfoden i Thailand hedder Baht. 1 baht = 0,20 DKK.
Der kan hæves penge i ATM-automater og banker. Visa-kort
og Mastercard er de mes anvendte kreditkort. Det er generelt
billigt at leve i Thailand. En overnatning kan fås for 200-400
DKK og et måltid mad for ca. 100 DKK.
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Køb af flybillet, hoteller m.m.:
www.travellink.com
www.expedia.com
www.momondo.dk
www.travelmarket.dk
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Thailand alutornartoq
Thailand nunanit avannarlerneersunit angalanermi ornigannaanngorsimavoq. Qallunaat, Sverigemiut, Norgemiut maannalu aamma kalaallit kiattup
alianaatsuanut Thailandimut angallattalerput
All. Trine Juncher Jørgensen
trine@tamanut.gl

Thailand takornarianit nunarsuarmit tamaneer
sunit 20 millionit sinnilinnit ukiut tamaasa tikinneqartarpoq. Taamaalilluni »Qungujulasut Nunaat« nunarsuarmi takornariagassat ornigarne
qarpaartaasa ilagilerpaat. Qallunaatsiaat kangiani
kunngeqarfik akunnerpassuarni seqinnertartoq
qaallorinnillu sissalik aamma nassaarsiarisima
vaat. Qallunaat kalaallillu 150.000-it ukiut tamaasa Thailandiliartarput. Taamaalilluni anga
lanerit akii appasilluinnartunngorsimapput
angalanissanillu neqeroorutit amerlatsilluinnarsimallutik.

Pilersaarusioriikkamik
nammineerluniluunniit
Angalatitsivippassuaqarpoq Thailandimut angalanernik pakkerejsenik aaqqissuussisartunik.
Spies, Startour, Jysk Rejsebureau, Bravotours
allarpassuillu timmisartumik, akunnittarfimmik,
sammisassanik allaallumi nerisaqarnissamik
ataatsimoortunik neqerooruteqartarput. Akit
nikerarput akunnittarfiit pitsaassusaat, ullut
angallaviusut sammisassallu apeqqutaatillugit,
kisianni akunnittarfimmi najugaqarluni assersuutigalugu ulluni 16-ini timmisartumik angalanissamut inummut ataatsimut 7-8.000 kr.-nik
akilimmik periarfissaqarpoq. Thailandimi angalaarnissaq nammineerluni aaqqissuunniaraanni
Københavnimiit Thailandimut timmisartumut
bilitsisiinnartoqarsinnaavoq. Taanna siumut
utimullu 4.000 kr. miss. akeqarpoq. Tamatuma
saniatigut Kalaallit Nunaannit Københavnimut
angalanermi aningaasartuutit soorunami.
Sumut?
Takornariat amerlanerpaartaat Phuketiliartarput, qeqertarpassuit Thailandip kujammut

sineriaata avataani Andamanhavimiittut anginersaat. Tamaani sila alianaatsuuvoq allanngorartuunanilu, sissat alutornarluinnartuullutik
imarlu tungujortoq qaamasuulluni, aqqarnissamut umiatsiarnissamullu ilaatigut nunarsuarmi
siallersartup orpippasuisa pisoqaanersaannut
Khao Sok National Parkimut piukkunnarluinnartuulluni. Phuketimi barerpassuarni diskotekerpassuarnilu nuannattoqarluartarpoq. Sumiiffiit takornariaqannginnerusut piumanerugaanni
qeqertat Phi Phi Phuketip ungasinngisaaniittut
orninneqarsinnaapput. Tamaani – ingerlaarfik
pingaarneq qimakkaanni – kiattumi alianaatsut
matoqqanerusut nassaarineqarsinnaapput.
Qeqertami Koh Samuimi, Thailandip kujammut sineriaata illuatungaaniittumi Phuketimisut
assingungajattunik periarfissaqarpoq. Kisianni
angallattukinneruvoq eqqissisimaarnerusoqarlunilu, pingaartumik illoqarfik angineq Chaweng
qimallugu aallaraanni. Koh Samuip avannamut
sineriaani illuaqqat neriniartarfiillu immik
koorlutik inissisimasut nassaarineqarsinnaapput,
tamaanilu Thailandimiut immiaraaliaannik
nerisassanillu nalinginnaasunik Phat Thainik
(nudlenik mannimmik sanaanik, raajanik peanutsinillu akulimmik) najooqqaaninni nerininnilu kamillaarlutik sioqqaniissinnaallutit.

Immikkut piumasaqaatit
Ullut 30-t angullugit Thailandimiissagaanni
immikkut visumeqarnissaq pisariaqanngilaq,
kisianni passivit Thailandimiinnerpit saniatigut
minnerpaamik qaammatini 6-ni atorsinnaassuseqarnissaa piumasaqaataavoq. Meeqqat namminerisaminnik passdeqassapput. Thailandimut
isernissamut atatillugu akiuussutissalertinnissaq
piumasaqaataanngilaq, kisianni akiuussutissat
ilaat inassutigineqarsinnaapput. Aallartinnak
nakorsamut paasiniaagit

Thailandimut angalanerit pillugit paasisat

Ukiup qanoq ilinera?

Nalunaaqutaq: Nunatta nalunaaqutaa + 5 timer

Thailand kiattut nunaata silaannaanik
silaannaqarpoq, panertuullunilu kissartuunngikkuni, isugutallunilu kissartumik. Thailandimi kujasinnerusumut
pigaanni kiassuseq ukioq kaajallallugu
assigiiaarnerusarpoq. Aasaanerani
juunimimit oktobarimut siallersarpoq.
Kialluni isugututtarluni, novermbarimiit marsimut panerlunilu kiattarpoq.
Agguaqatigiissillugu 25-27 gradinik
kiattarpoq. Takornariaqarnerpaaffik:
novembarimiit februarimit. Tamatuma
avataani sila unerisimasanngilaq, takornariaqannginnerullu, inissaqarnerullu
akillu appasinnerullutik.

Angissusaa: 514.000 km²
Innuttaasut: 65 millionit
Inuiaat: Thai (80 %), Kinamiut (10 %), Malaysiamiut (7 %),
allat (7 %)
Upperisaq: Buddhisme (95 %), muslimer (4 %), allat (1 %)
Illoqarfiit pingaarnersaat: Bangkok
Akiuussutissalertinnerit: Takornariaqarfinni nalinginnaasuni
piumasaqaataanngilaq
Aningaasat: Thailandimi ateqarput Baht. 1 baht = 0,20 DKK.
ATM-automatini aningaaserivinni aningaasanik tigusisoqarsinnaavoq. Visa-kort aamma Mastercard atorneqarnerpaapput.
Thailandimi inuuniarneq akikippoq. Unnuineq ataaseq 200-400
DKK-nik nerinerlu ataaseq 100 DKK-nik akeqarsinnaapput.
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Thailandimut ataatsimoortumik
angalatitsinerit:
www.startour.dk
www.spies.dk
www.jysk-rejsebureau.dk
www.bravotours.dk
www.toptours.dk
www.apollorejser.dk
www.fdm-travel.dk
www.folkeferie.dk

Timmisartumut bilitsinik, akunnittarfinni
inissanik allanillu pisinerit:
www.travellink.com
www.expedia.com
www.momondo.dk
www.travelmarket.dk
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Administration
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Journalist: Arne Mølgaard,
Qeqertarsuaq
arne@tamanut.gl – Mobil: 53 27 97
Jens Rafaelsen, Aasiaat
jensrafaelsen@greennet.gl
Mobil: 28 64 21

Annoncer
annoncer@tamanut.gl
Stine Winther
stine@tamanut.gl – Tlf. 38 39 86
Mobil 55 05 49
Martin Møller Kristensen
martin@tamanut.gl
Mobil 58 72 71

Grafik: Malene Kuitse Christensen,
malene@tamanut.gl
Tlf. 38 39 74
Naqiterivik /Tryk:
Trykkeriet Nordvestsjælland
Amerlassusaat: 4.050
Oplag: 4.050

Ussassaarutinik allanillu
aviisimut tullermut
tunniussivissaq kingulleq:
Ulloq 27.03.2015 – Nal.12.00

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Tamanumi
akisussaaffigisinnaanngilagut.

Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. til næste avis er:
Dato 27.03.2015 – Kl.12.00

Tamanut påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl
i annoncer, som har været
i korrektur hos kunden.
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Qaasuitsup Kommunia sulissusarsiorpoq
Qaasuitsup Kommunia søger
– Qaasuitsup Kommunia Ilulissani Sanaartornermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivimmi Sanaartornermi Ataqatigiissaarisumik
Sanaartornermi Immikkoortortami aqutsisussamik pissarsiorpoq.
Qinnuteqarnissamut killigititaq ulloq 27. marts

– Forvaltningen for Anlæg og Miljø i Ilulissat søger Anlægskoordinator
som leder af Forvaltningens Anlægsafdeling. Ansøgningsfrist den
27. marts

– Qaasuitsup Kommunia ataatsimik Illoqarfimmi pilersaarusiortumik
pissarsiorpoq. Qinnuteqarnissamut killigititaq ulloq 30. marts

– Qaasuitsup Kommunia søger 1 Byplanlægger. Ansøgningsfrist den
30. marts

– ALLAGARSIUTEQQITAQ. Qaasuitsup Kommunia Nunaminertanik
Sullissisumik pissarsiorpoq (arealsagsbehandler).
Qinnuteqarnissamut killigititaq ulloq 30. marts

– GENOPSLAG. Qaasuitsup Kommunia søger 1 Arealsagsbehandler.
Ansøgningsfrist den 30. marts

– Kangaatsiami Isumaginninnermut immikkoortortaq Meeqqanut
Inuusuttunut Ilaqutariinnullu tunngasuni sullissisunut
aqutsisussarsiorpoq. Qinnuteqarnissamut killigititaq ulloq 30. marts

– Socialafdelingen i Kangaatsiaq søger Teamleder inden for Børn- og
Unge samt Familieområdet. Ansøgningsfrist den 30. marts

– Nunarsuami kommunit annersaanni Prinsesse Margrethe-p
atuarfianut ilinniartitsisut, Upernavik. Qinnuteqarnissamut
killigititaq ulloq 1. maj

– Lærere til Prinsesse Margrethe Skolen, Upernavik, der ligger i
verdens største kommune. Ansøgningsfrist den 1. maj

For mere information se Qaasuitsup Kommunia’s hjemmeside www.qaasuitsup.gl
Takuuk Qaasuitsup Kommuniata nittartagaa www.qaasuitsup.gl
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MASSER AF
FORDELE

%

AKIKILLIISSUT
MAANI MAANNAKKUT

RABAT HER & NU!
22.000 ilaasortat
Iluaqutissarpassuit

Kisianni....tamaallaat
bonusikoortit atortillugu.
Ilaasortanngorit - akikilliliiffigitillutillu
MAANI MAANNAKKUT!

SIPAARUTISSARPASSUIT

%

22.000 medlemmer
Masser af fordele
Over 22.000 af vores trofaste kunder, har valgt at
blive medlem af bonusiClub, det skyldes ikke mindst
de mange ekstra fordele de kan opnå. Som bonusiClub medlem kan du handle over 1000 varer til
bonusi-pris. Bonusi-pris betyder, at du kan opnå kontante besparelser i forhold til normalprisen.
Tilmeld dig på www.Bonusi.gl eller i butikken, det er
GRATIS at blive medlem.
Men….kun når du bruger dit bonusikort.
Bliv medlem – og få rabat HER & NU!

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Pisisartugut aalajaatsut 22.000 sinnerlugit aaliangersimapput bonusiClub-imut ilaasortaaniarlutik, tamatumunnga peqqutit ilagivaat iluaqutissarpassuit
pissarsiarisinnaaneri. bonusiClub-imut ilaasortatut
nioqqutissat 1000-nik sinnillit bonusi-akimut pisiarisinnaavatit. Bonusi-aki isumaqarpoq aningaasat tigussaasut sipaarutigissavatit akinik nalinginnaasuniit.
Nalunaarit www.bonusi.gl-kut imaluunniit pisiniarfimmi, AKEQANNGILAQ ilaasortanngorneq

