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GREENLAND RUBY A/S
Greenland Ruby har fået en butik
Nukappiakuluk 1C- 1 sal.

Man. - fre. kl. 1000 - 1600 · Lør. kl. 1000 - 1300
tlf. 327913 el. mobil 493713 · nuuk@greenlandruby.gl

Restaurant
Telefon 32 91 90

Qulleerniarfik
Lysbutikken
Imaneq 1 1.sal - NC
Tlf. 321874
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Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

Profilering
af Din
Virksomhed

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

TUAPANNGUIT 8
Tlf. 32 13 93 • Mobil 48 26 93
roarc.gl@gmail.com • www.galleri.gl

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
SLANKEBEHANDLING m.m.

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

Tlf. 325022 · john@nvvs.gl
Alt indenfor VVS, Blik og Smedearbejde
DØGNVAGT tlf. 552335

tlf.:

Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

31 10 16

Akupunktur & Velvære

v/Maria Kruuse

Individuel behandling i form af:
· Akupunktur
· Fødevareallergi
· Auriculo - terapi
· Massage
(øre-akupunktur)
· Forever Living - Aloe Vera
· Posturologi
- vitaminer - mineraler
· Laser - behandling

Salon Puk
TLF. 32 26 30

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B
Mandag-tirsdag 9-18 · Fredag 9-19 · Lørdag 9-14

akupunktur & velvære

Pollesmurerfirma aps

Nauja

FRISØRERNE:
Puk
Nini
Nuka
Luusi
Gertrud Paninguak

Mobil 527574
vmkruuse@gmail.com
Efter aftale

v

Erene

Tlf. 329797

H.J Rinksvej 33

salon puk

/Poul Erik Pedersen

BADEVÆRELSE

KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres
v/ Karl Kristensen & Jes Møller
arktiskbyggeri@gmail.com

+299 224001 (Karl) /+299 230420 (Jes)

 Igaﬃmmi

errorsinermilu
atortorissaarutitigut
 Kiﬀartuussisarpugut
Kiﬀartuus Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu, ataatsi Taartissaateqarluarpugut
moortut
 Servicering
 Montering og
 Salg

af hvidevarer
udvalg af
reservedele

 Godt

Service og
salg - under
samme tag

Nukullak 3-A · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

H.A. Bogføring

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 295,Tors.-Fre.- Lør. 300,HERREKLIP:
295,-

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE
SLIGLAG

Blok 12 A-001 Tlf. 31 15 48
v/Arnannguaq Therkildsen

GLASBYGGESTEN

Din fagmand

✔ Afpassede Tæpper (mange størrelser)
✔ Væg-til-væg Tæpper
✔ Gulvslibning
✔ Gulvarbejde

Natilerisoq

NUUK GULVSERVICE ApS
Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

Mobil 53 42 84

E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

open 24 hours • 365 days

www.fitnessgl.gl
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Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter

KIGUTIT
KIGUTIGISSAASUNUT
NAKORSAANNUT Kigutitit misissortinniarlugit
Nal. 7:30-7:45
akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit

salitsinniarlugillu nal. 9:00-9:15
34 84 84-mut sianerit

+299 23 15 60
www.nuukbayadventures.gl
info@nuukbayadventures.gl

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

QAJAQ SEAWAY
BOAT CHARTER
Targa 25.1

E

W

N

S

Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

+299 24 10 10

Luksus
hotellejligheder
Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl
Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

ERIK´s RØR

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

•Små møbler
• Lamper
• Spejle +
billedrammer
• Happy light

• Grønlandsk husﬂid
• Postkort + plakater
• Keramik krus m.m.
• Lysestager m.m.
• Mobilcover

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN
Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

Nuniaffik 9-102 · 3905 Nuussuaq
erikdahlmikiassen@gmail.com
Mobil: +299 25 58 24

Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis – det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendtsenest torsdag kl. 12.00

Ring gratis 80 11 10
kl. 7:30-7:45

Undersøgelse og tandrensning
tlf. 34 84 84 kl. 9:00-9:15
Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik

qvist
køreskole
Det grønlandske Sundhedsvæsen

TLF. 55 71 68

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

KIR OP R A K T OR
AK U P U NK T ØR

Velkommen
til

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000
v

Nuuk´s nye massage klinik
Find os på

Jenskreutzmannip Aqq. 2
· Tlf 486789 ·

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

Kan købes i de fleste butikker & KNI Engros,
Pisiffik Nuuk Center
www.water.gl · pp@water.gl

Boat Charter

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER

Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

R U U J O R I L E R I S O Q

Erik Dahl-Mikiassen

Nuuk Bay Adventures

/GÂBA

BROBERG

Qitilunnerit · Naggualuutit · Sukagasoortitsinerit assigiinngitsut · Amerluutit · Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon, tyktarm) & tingummik & imal. timi
tamakkerlugu · Niaqorlunnerit · Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut · Pujortasaarniarneq
Akupunktur · Kiropraktik · Naturmedicin · Diæt · Alt problemer med ryg · Led samt spændinger · Rygestop - Rensning af
organismen · Diæt vejledning · Micræne m.m

54 38 58 / 32 64 79

gababroberg@gmail.com

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

• Bogføring
Revisor HD
• Afstemning
• Løn
• Administration ejer- og andelsboligforeninger
• Årsrapport

Kontakt:
Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

HotelNuuk
Eksklusive huse i hjertet af Nuuk
4-6 pers. fra 1.995,- pr. nat
Enkelteværelse m/tv 895,Dobbeltværelse m/tv 995,- pr. nat

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

ABC
Arctic Boat Charter

Fri internet

www.hotelnuuk.gl
INFO@HOTELNUUK.GL
+299 484400/+299 553201

CVR 39192055

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80
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Nuummi hotellejlighed-it pitsaasut
aammalu Vandrerhjemmet Illu
Nuuks bedste hotellejligheder og
Vandrerhjemmet Illu
Akit/Fra kr.

375,-

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

IQ Naasuni ukua suliarisarpagut:
Ilisinermi Kransit
Illerfiup qaavani naasut
Katittunut naasut
Naasut qilertat
Allarpassuillu
iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

MIO pillugu
paasisaqarusuppit?

Vil du vide mere
om MIO?

– oqaloqatiginissaanut qaaqqusissut

– invitation til møde/telefonmøde

Soqutiginnittut periarfissinneqarput ulloq decemberip 11-ani
nal. 16-17 MIO-p Meeqqanut Siunnersuisoqatigiivi aamma
Meeqqat Illersuisuat suliaat pillugit oqaloqatigineqarsinnaapput. Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut
Naalakkersuisoqarfik, ataatsimiittarfik 5.sal-imi.

Interesserede inviteres den 11. december
kl. 16-17, hvor der er mulighed for at tale
med MIOs Børneråd og Børnetalsmanden om
deres arbejde. Departementet For Sociale Anliggender og Justitsområdet, mødelokale 5. sal.

Oqarasuaatikkuttaaq peqataasinnaavutit:
150 tooruk, nipi ersarissoq utaqqiuk – 18 99 18 99 tooruk.

Du kan også deltage telefonisk på mødetelefon:
Tast 150 – afvent klartone – tast 18 99 18 99.

Meeqqat illersuisuat aamma Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit
pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 22. november 2011-meersoq
§ 16 malillugu Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiiannut inuttaliunneqarnissamut pisinnaatitaasut pisortaqarfiit, namminerisamik
suliffeqarfiutillit, peqatigiiffiit assigisaallu, kiisalu meeqqanik sullissinermi attuumassuteqartut peqatigalugit Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiiat ukiumoortumik ataatsimiisitsisartussaatitaavoq.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011
om Børnetalsmand og Børneråd § 16 skal Børnerådet
årligt afholde et møde med de offentlige myndigheder,
offentlige og private institutioner og organisationer og
foreninger m.v., der er indstillingsberettigede til Børnerådet, samt med øvrige relevante interessenter
på børneområdet.
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Atuutilissaaq Ataasinngorneq 21/8 Sapaat 27/8-2019 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 21/8 til og med Søndag den 27/8 - 2019

Nerisassat Nunatsinneersut
Smagen af Grønland

Kig ned til
Pisiffik slagter
en
i Nuuk Center
Vi har
nyslagtede lam
fra Ner iunaq

REN
PISIFFIK SLAGTTEER
I NUUK CEN

Pr. stk

LAMMEBOV

140.-

Pr. stk

LAMMEKØLLE,

249.-

Pr. ½ kg

59

95

SUPPEKØD

Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Nuummi
naatsorsuutigisamit qaartiterisoqarnerussasoq

Munck-Gruppen Nuummi mittarfissap suliaralugu aallartinneqarnissaanut taamaallaat
pingasunngornikkut sapaatikkullu ullaakkut
qaqqami qaartiterisassanngilaq. Suleqatigiissitap Kalaallit Airportsimit, Mittarfeqarfinnit,
Air Iceland Connectimit aamma Air Greenlandimit peqataaffigineqartumit tamanna apriilimi
isumaqatigiissutigineqaraluarpoq.
All.: Jørgen Schultz-Nielsen
aamma aaqqissuisoqarfik
Kalaallit Airportsimi pisortaanerup, Peter Wistoftip,
Sermitsiaq.AG-mut uppernarsarpaa, suliffeqarfiup
Munck Gruppenip “aallaqqaammut naatsorsuutigisatsinnit qaartiterinerit annikinnerusut amerlanerusulli
ingerlakkusukkai”.
Aasaanerani pingasunngornikkut sapaatikkullu arfineq-marluniit qulingiluat tungaanut, ukiuuneranilu
quliniit ullup-qeqqata tungaanut taamaallaat qaartiterisoqartassasoq apriilimi nalunaarutigineqarpoq.
- Qaartiterinerit soorunami VVM-imi akuersissutit
aamma Mittarfeqarfiit, Air Iceland Connectip aamma
Air Greenlandip isumasioqatigisimanerat naapertorlugit ingerlanneqassapput, Peter Wistoft ilisimatitsivoq.

Qaartiterinerit akulikissusaat
VVM-imi nassuiaat naapertorlugu, sanaartornerup
aallartinnerani qaartiterisoqarnerusassaaq, naatsorsuutigineqarporlu sapaatip akunneranut ataasiarluni pingasoriarluniluunniit qaartiterisoqartassasoq.
Tunngaviatigut ullut tamaasa ullaakkut arfineq-marluniit unnukkut qulit tungaanut qaartiterisoqartarsinnaasoq, VVM-imi nassuiaammi allassimasoqarpoq.
Qaartiterinissanut piffissaliussatut pilersaarutit Avatangiisinut naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassapput qaammatinilu pingasuni atuuttussatut pilersaarutaassallutik. Peter Wistoftip aamma ilisimatitsissutigaa, pilersaarutit naapertorlugit taakku suliffeqarfiup
nittartagaatigut tamanut saqqummiunneqartassapput.
Pilersaarut siulleq 2019-imi ukiup sisamararterutaanut atuuttussaq KAIR-ip nittartagaani uani takuneqarsinnaavoq: https://kair.gl/wp-content/uploads/2019/10/Spr%C3%A6ngningsplaner-4.-kvartal-2019.pdf
Pilersaarut
Aallaqqaammut qaartiterinerit annikinnerusut 1.000 –
5.000 kubikmeteriusut suliarineqassapput aamma piffissap ingerlanerani annertunerusunik qaartiterisoqartassalluni (20.000 kubikmeterinit annertunerusunik).
Ukiup sisamararterutaani siullermi (2019-imi 1. oktobarimit 31. decembarimut) 100.000 kubikmeterinik
qaartiterisoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq. Suliar-

Flere sprængninger end
forudset i Nuuk
Munck Gruppen kan ikke nøjes med at
sprænge fjeld onsdag og søndag morgen, når
den nye lufthavn i Nuuk skal anlægges. Det
var en arbejdsgruppe, bestående af Kalaallit Airports, Mittarfeqarfiit, Air Iceland Connect og Air Greenland, ellers blevet enige om
tilbage i april
Af Jørgen Schultz-Nielsen
og redaktionen
Administrerende direktør i Kalaallit Airports, Peter
Wistoft, bekræfter, at entreprenørselskabet MunckGruppen ”har ønsket flere mindre sprængninger, end
vi oprindeligt havde forudsat”.
Tilbage i april blev det oplyst, at sprængningerne
alene vil blive foretaget mellem 07.00 til 09.00 på
onsdage og søndage i sommerhalvåret og 10.00-12.00
i vinterhalvåret.
Sprængningerne bliver naturligvis i overensstemmelse med VVM-godkendelsen og i samråd med
Mittarfeqarfiit, Air Iceland Connect og Air Greenland,
oplyser Peter Wistoft.
I forhold til VVM-redegørelsen fremgår det, at
sprængningsaktiviteten vil være størst i den første del
af anlægsperioden, og frekvensen af sprængninger
forventes at være én til tre sprængninger om ugen.
I princippet kan der foretages sprængninger i tidsrummet 07.00 til 22.00 alle dage i ugen, fremgår det
af VVM-redegørelsen.
En tidsplan for sprængningerne skal indsendes til
Miljødepartementet og række tre måneder frem, og

Peter Wistoft oplyser, at man offentliggør planen på
selskabets hjemmeside.
Den første plan for 4. kvartal 2019 ligger nu på
Kairs hjemmeside og kan ses her: https://kair.gl/wpcontent/uploads/2019/10/Spr%C3%A6ngningsplaner-4.-kvartal-2019.pdf
Planen
I starten foretages mindre sprængninger på 1.000 –
5.000 kubikmeter og efterhånden sprænges større
salver (mere end 20.000 kubikmeter).
Det påregnes, at der sprænges op til 100.000 kubikmeter i det første kvartal (1. oktober til 31. december
2019). Sprængningsarbejderne startes i den sydlige

ineqartussatut pilersaarutigineqartup kujasinnerusortaani aallartilluni qaartiterisoqassaaq.
Qaqqami qillerinerit ullup unnuallu ingerlanerani
pisinnaassapput, nipiliornissamut piumasaqaatigineqartut isiginiarneqassallutik. Piffissami unnukkut qulinit ullaakkut arfineq-marluk tungaanut qaartiterisoqassanngitsoq, pilersaarummi takuneqarsinnaavoq.
Naammagittaalliuutit
VVM-imi nassuiaammi allassimasutut, piumasaqaatit
ilagivaat, qaartiterineq naammassineqaraangat naalakkersuisoqarfimmut nalunaarusiortoqartassasoq.
– Kalaallit Airports A/S-ip qaammatit pingasut siuliini qaartiterisimanerit pillugit qaammatit pingasut
tamaasa nalunaarusiortassaaq. Qaartiterutinik atuinerit
tamarmik, qaartiterutit qanoq ittut qanorlu amerlatigisut atorneqarnersut, qaartiterinerit annertussusaat,
qaartiterinerit ullormi sumi qassinullu pisimanersut
nalunaarusiarineqartassapput, kiisalu nipiliorneq pillugu Kalaallit Airportsimut taassumaluunniit sanatitsisuanut naammagittaalliortoqarsimappat nalunaarusiortoqassalluni.
Qaqqami qaartiterinerit kingusinnerusukkullu nunagissaanerit, ujaqqanik qaartitanik aserorterinerit immikkoortiterinerillu kiisalu kingusinnerusukkut ujaqqanik qaartitanik immiinerit nalaanni nipiliortoqarnerpaassaaq.
del af projektområdet.
Bjergboringer vil kunne ske døgnet rundt, under
hensyntagen til støjkrav. Der foretages ikke sprængninger i tidsrummet 22-07, fremgår det af planen.
Klagesager
Et af vilkårene, som er beskrevet i VVM-redegørelsen
er en afrapportering til departementet, når sprængningerne er gennemført.
– Kalaallit Airports A/S skal hver tredje måned rapportere om de gennemførte sprængningsaktiviteter i
det forudgående kvartal. Der skal rapporteres om forbrug og type af sprængstof, antal og størrelse af
sprængninger, dato og tidspunkt for de enkelte
sprængninger, samt rapporteres om eventuelle klager
over støj, hvor disse er stilet til Kalaallit Airports A/S
eller dennes entreprenør.
Perioder med bortsprængning af fjeld og efterfølgende dozing, nedknusning og sortering af sprængsten, samt efterfølgende opfyldning med sprængsten
udgør de højeste støjbidrag.

Pingaartorsiorluni qaartitsinermi pingasunngornermi oktobarip 16-ianni pisumi sanaartornikkut suliassap
angisuup aallartinnera malunnartinniarneqarpoq.
Ceremonisprængningen der blev udført onsdag den 16. oktober for at markere starten på det store anlægsarebjde. Ass./Foto: Leiff Josefsen
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TORSDAG D. 24/10 TIL LØRDAG D. 26/10
Torsdag

Spar

Spar

47%

30%

Monet reol
Underdel + overdel

NU

5.524,-

SPAR 2.974

Restzone boxseng
140x200 cm

10-12

NU

Twingo 2 pers. sofa

4.499,-

12-14

SPAR 5.007

NU

5.599,-

SPAR 2.399

Fredag

Spar

Lørdag

46%

Restzone kontinentalseng
180x200 cm

NU

Spar

25%

8.899,-

12-14

SPAR 6.125

PÅ TWIST 2 PERS.
SOFA / LÆNESTOL
/ SKAMMEL

Restzone kontinentalseng
140x200 cm

10-12

NU

6.999,-

SPAR 6.125

Spar

Spar

37%

25%
PÅ MONACO
OG MONTE
LÆNESTOL

Natuzzi hjørnesofa B-757

14-16

35%

14-17.30
Spar

40%

10-12

Spar

NU

Spar

30%

PÅ ALLE SKOVBY
UDSTILLINGER

26.999,-

16-18

SPAR 16.403

12-14

Tilbuddene gælder fra 24/10 til og med 26/10 2019.
KALAALLIT NUNAANNI PEQUTAARNIARFIIT ANNERSAAT
/ GRØNLANDS STØRSTE BOLIGHUS
AMMASARFIIT / ÅBNINGSTIDER
ATAASINNGORNEQ - SISAMANNGORNEQ
MANDAG - TORSDAG...................................10.00-17.30
TALLIMANNGORNEQ
FREDAG.......................................................10.00-18.00
ARFININNGORNEQ
LØRDAG.......................................................10.00-14.00

SWEET HOME · PUKUFFIK 2B · TLF 34 21 00 · EMAIL KUNDESERVICE@SWEETHOME.GL
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ROSING:

Arferit Nuup Kangerluaniittut
eqqissisimatinneqarlik
Michael Rosingip Suleqatigiissitsisuneersup
qipoqqaat Nuup Kangerluaniittut eqqissisimatikkusuppai
All.: Jørgen Schultz-Nielsen aamma
aaqqissuisoqarfik
Kommuneqarfik Sermersuumi Aningaasaqarnermut
Inuussutissarsiornermullu ataatsimiititaliap Michael
Rosingip eqqissisimatitsinissamut siunnersuutaa
maanna oqaluuserissavaa, tamanna suliffeqarfimmi
kiffartuussivimmit tapersersorneqarpoq. Kommunalbestyrelsimi oktobarip arfineq-pingajuanni ataatsimiinnermi tamanna aalajangiunneqarpoq. Taama
innersuussineq Siumup kommunalbestyrelsimi ilaasortaatitaanit akerlilerneqarpoq.
Michael Rosing isumaqarpoq, qipoqqarniarnermut sanilliullugu arfernik takuniaalluni angalasarneq aningaasanik isaatitsiffiunerussasoq.
Kukkusumik ingerlatsineq
- Isumaqarpunga, Nuup Kangerluani qipoqqarnik
piniartitsisarnitsigut isumalluutivut uumassusillit
kukkusumik ingerlakkivut, Michael Rosing oqarpoq, nangillunilu:

- Innuttaasut aliannaarsaariarlutik arfernik soqutiginninnerat ilaatigut kangerlummi qipoqqarnik piniarnermik sakkortuumik akerliunermik aallaaveqartarpoq, aammalu maannakkut Facebookgruppen
Whalespotters Nuuk 2.000-inik ilaasortaqartoq
aqqutigalugu.
2010-mi qipoqqarniarneq aallarteqqinneqarpoqukiut 24-t piniagaanngereerlutik. Piffissami pineqartumi qipoqqaat sisamat pisarineqarsinnaasimapput.
Qipoqqaat ikileriarsimasut
- Piniagaanerisa kingunerisaannik Nuup Kangerluani arferit ikileriarsimapput. Pinngortitaleriffik naapertorlugu kangerlummi arfernit nikinneq ajortunit
arfiniliusunit pingasut 2014-imi pisarineqareersimasut. Arferit arfinillit Pinngortitaleriffimmut arferit assilineqarsimasut nassiunneqartut 50%-erivaat.
Imaappoq Nuummiit qipoqqarnik isiginnaarnissamut aammalu Nuup Kangerluanut angallammik
angalaarnissamut periarfissakinnerulersoqassaaq,
tamannalu Nuummi innuttaasut aliannaarsaarnissamut naleqartitaannik ikilisaanerulluni, qaqutiguinnaq takorannersunik isiginnaartalissammata, aammalumi illoqarfimmi takornarialerisunut akornu-

Arferit Nuup Kangerluanut uteqattaartartut ilarpassui pisarineqartarput.
Mange af de stedtro hvaler er blevet skudt.
Ass./Foto: Malik Wæver Johansen

taassalluni, amerliartuinnarmatami takornariaqarnermi qipoqqarnik takuniaasitsinissamut amigaateqartut, Suleqatigiissitsisuni kommunalbestyrelsimut
ilaasortaq inassuteqaammini allappoq, allataa imatut nipeqarpoq:
-Nuup Kangerluani qipoqqarniarneq tamarmi
kommunimilu arfernik nikinneq ajortunik piniarneq
tamarmi inerteqqutaalissaaq.
Kommunimi ileqqoreqqusaq naammattoq
Suliffeqarfissuup ilisimatitsissutigaa, Kommunalbestyrelse Illoqarfiit Pingaarnersaat pillugu Periusissiami takornariaqarnermut inuussutissarsiornermullu tunngasunik annertuunik anwguniagaqartoq eqqissisimatitsinissamut siunnersuummi
taperserne-qartoq.
Ilanngullugu ilisimatitsissutigineqarpoq, kommunip ileqqoreqqusani aqqutigalugu qipoqqaat siunissami piniarneqarsinnaanerat akornusersinnaagaa.

ROSING:

Fred hvalerne i Nuup Kangerlua
Samarbejdspartiets Mikael Rosing vil have
pukkelhvalerne i Nuup Kangerlua fredet
Af Jørgen Schultz-Nielsen og redaktionen
Udvalget for Økonomi og Erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq skal nu behandle Mikael Rosings
fredningsforslag, som koncernservice bakker op
om. Det besluttede et flertal på kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober. Siumutgruppen i kommunalbestyrelsen er imod indstillingen.
Mikael Rosing mener, at der er langt flere penge
at tjene på at satse på hvalsafarier end fangst af pukkelhvaler.
Fejlforvaltning
– Det er min opfattelse at vi fejlforvalter vores levende ressourcer ved fortsat at tillade jagt på pukkelhvaler i Nuup Kangerlua, fastslår Mikael Rosing
og understreger:
– Befolkningens interesse for hvaler som rekreativ oplevelse afspejles i en til tider voldsom debat
imod fangst af pukkelhvaler i fjorden og af at der
nu er næsten 2.000 medlemmer i Facebookgruppen
Whalespotters Nuuk.
Tilbage i 2010 blev fangst af pukkelhvaler genoptaget efter 24 års pause. I den periode har det været
tilladt at nedlægge fire pukkelhvaler.

Indhug i bestanden
– Fangsten har gjort indhug i hvalerne i Nuup
Kangerlua. Ifølge Pinngortitaleriffik (naturinstituttet) var tre af de seks stedtro pukkelhvaler i fjorden
allerede blevet fanget i 2014. De seks hvaler stod
for 50 % af alle indsendte billeder af hvaler til Naturinstituttet. Dette betyder at sandsynligheden for
at nyde synet af en pukkelhval fra Nuuk og på sejltur i Godthåbfjorden er blevet markant lavere, hvilket er en nedsættelse af den rekreative værdi for
Nuuks borgere, der nu sjældent kan nyde det fantastiske syn, men også til ulempe for byens turistoperatører, der i stigende grad mangler pukkelhvalerne
som turistattraktion, skriver Samarbejdspartiets
Nuup Kangerluanut takornariat qipoqqaat
kangerlummi angalaartut isiginnaassallugit
nuannarisaqaat.
Turisterne i Nuup Kangerlua nyder at se
pukkelhvalerne boltre sig i fjorden.
Ass./Foto: Malik Wæver Johansen

kommunalbestyrelsesmedlem i sin indstilling, der
helt præcist lyder:
Al pukkelhvalsfangst i Godthåbfjorden forbydes,
og al jagt på stedtro hvaler forbydes i hele kommunen.
Kommunal vedtægt er nok
Koncernservice oplyser, at fredningsforslaget støtter
kommunalbestyrelsens hovedstadsstrategi, hvorunder ambitionerne inden for turisme og erhverv er
beskrevet.
Det oplyses endvidere, at kommunen via en vedtægt, kan forhindre, at pukkelhvalerne fremover må
skydes.
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Undgå udbrændthed
og sekundær traumatisering i et
psykisk krævende job

DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA
DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

KURSUS

SISAMANNGORNEQ / TORSDAG
31. oktober 2019 • nal./kl. 16.00 -17.30
Maani paasilluakkit uku:
• Illit BMI-it
• Aappit naqitsinera
• Qitikkut uuttornitit
• Puappit sulineri uuttortikkit
• ... immaqalu aappi sukkua
uuttortillugu

Her kan du blive klogere på:
• Dit BMI
• Dit blodtryk
• Dit taljemål
• Din lungefunktion
• ... og evt. dit
langtidsblodsukker

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek
og en snak!

på Hotel Hans Egede
i Nuuk
Modul 1 den 25. november
Modul 2 den 26. november
Krisepsykolog og forfatter til Grundbog
i Belastningspsykologi
RIKKE HØGSTED

AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

Periarfissaq inersimasunut
18-leereersimasunut tunngavoq.
Til voksne over 18 år.

INFO DESIGN · NUUK · 1-2019

Linkes til:
https://hoegstedogmiddelboe.dk/nuuk-kursus/

Se www.belastningspsykologi.dk

n
e
g
i
e
l
g
n
E
t
e
å
f
r
Vi ha

Jens Kreutzmannip Aqquta 2 · 31 30 81 ·

lulublomster@hotmail.com
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Mittarfiup tallinissaanut
sulineq aallartippoq
Nuummi mittarfiup nunanut allanut
mittarfinngorlugu tallineqarnissaanut siullermeerluni pingasunngormat qaartitsisoqarmat, oqalugiartoqarlunilu akerliussutsimik takutitsisoqarpoq

Sanaartornermik suliakkerneqartartut maskiinaat Nyborgimi usilersuunneqarput. Nuummi
maanna piareersimatinneqarput suliassap angisuup aallartinnissaanut atoriaannaallutik.

Entreprenørmaskinerne blev lastet i Nyborg. Nu står de opmarcherede i Nuuk klar til at gå i gang
med det store anlægsarbejde. Ass./Foto: Leiff Josefsen

All.: Jørgen Schultz-Nielsen
aamma aaqqissuisoqarfik
Arfineq-pingasunik ukiulik Inooraq Heinrich Larsen
Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen peqatigalugu qaartitseqqaartutut qitiusumik inissisimavoq,
taamaalillunimi Nuummi mittarfissaq 2.200 meteriusussaq suliaralugu aallartinneqarpoq.
Iluatsittumik qaartitsisoqareermat Kim Kielsenip
oqalugiaammini oqaatigaa mittarfiliornissani kinguaariit nutaat pineqartut, taamaalillunimi tamatumunnga atatillugu arfineq-pingasunik ukiulik Inooraq niaqorornaveeqquteqarluni takussutissaavoq.
- Suliassaq oqitsuinnaanngilaq suleqatigiittariaqarpugut mittarfissuarnik nutaalianik siunissamullu
tulluussakkanik pilersitsilluta nunatsinni sanaartornikkut ineriartortitsinikkullu annertuumik sunniuteqaqataalluartussanik, Kim Kielsen oqarpoq.
Attaveqaqatigiinnermut naalakkersuisoq Karl
Frederik Danielsen qaartitsisoqarnerani aamma najuuppoq. Kalaallit Airports International sinnerlugu
peqataallutik pisortaq Peter Wistoft aamma suliniutinut pisortap tullia Aviaaja Karlshøj Knudsen.
Sanaartortussanillu Munck-Gruppenimit peqataalluni suliniutinut pisortaq Orla Nielsen sulisullu arlallit.
Akerliussutsimik takutitsisut
Mittarfiup tallilerneqartussap inissisimaffianut aker-

liusut, Angisunnguaq Qujanaq, aamma najuupput
allagartarsualisaarlutik højttalerinik atortoqarlutik
akerliussutsimik takutitsipput. Tamatumani oqaaseqartartup Christian P. Jerimiassenip takkussimasunut 100-t missaanniittunut nassuiaatigalugu sooq
inissisimaffissaa kukkusuunersoq aamma illoqarfiup
avataani inissisimasariaqaraluartoq.
- Illoqarfiup ineriartupiloortup qeqqanut mittarfissap inissinneqarnissaa kukkusuuvoq, ukiummi arlaqanngitsut qaangiuppata pisariaqartinneqartumik
talliliinissamut inissaqanngilaq aamma silaannaap
aalaruluttarnerata, putsup aamma anorip sammiviata miffigiuminassusia killilertassammagu.
- Massakkummi immikkut akuersissuteqarnissat
pisariaqartinneqartarput, inissap killeqarnera pissutigalugu. Sakkutuut aamma USA-p Nuuk toqqarnagu Kangerlussuarmik toqqaanerannut pissutsit tamakku uppernarsaatissaapput, Christian Jerimiassen
ilaatigut taama oqarpoq.
Inatsisartuni ilaasortat arlaqartut qaartitseqqaar-

nermi najuupput. Mittarfissualiornissaq ukiuni arlaqartuni pilersaarusiorneqareerluni maanna aallartippoq, tassami suliffeqarfik Munck Gruppen Fynimeersoq aallartereerpoq, ukiunilu tulliuttuni sisamani mittarfissuassaq suliarissallugu. Ukiut marluk
qaangiuppata Ilulissanut ingerlaqqinnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Sulisut ineqarfissaat
Quassussuup naqqani mittarfiup ungasinngisaani
qaartitsineq siulleq pivoq.
Munck Gruppenip aallaqqaammut nuna annertooq nunnioqqaassavaa, tamaanimi sulisussarpassuit
mittarfiliortussat najugaqarfissaat sanaartorneqassammata.
Mittarfiliornermi sulisussarpassuit najugaqarfissaat sanaartugassanik suliakkerneqartartumit maangaanneersumit GNC-mit sanaartorneqartussat tassaapput najugaqarfissat marlunnik quleriit 100-ngajannit najugaqarfigineqartussat.

Mittarfissuassap illoqarfiup ineriartupiloortup
qeqqani qaqqap illernaasaani inissisimanissaa akerliuniarfigalugu, akerliussutsimik takutitsisoqarpoq,
tamaanimi nunat tamalaat mittarfissaanut angisuumut
naammaginartumik inissaqanngimmat, tamaanimi
Nunatsinnut isaaffiusussami silaannaap aalaruluttarnerata kinguneranit, putsertarneranit aamma
anorip sammivii pissutigalugit miffigiuminarnera
killeqartussaammat.
Der blev demonstreret mod lufthavnens placering
midt i en by i rasende udvikling på en fjeldhylde, hvor
der ikke er ordentlig plads til en stor international
lufthavn, der skal være indfaldsporten til Grønland,
og hvor turbulens, tåge og windshear forringer regulariteten. Ass,/Foto Leiff Josefsen
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Lufthavnsbyggeri i
gang
Kim Kielsenip aamma arfineq-pingasunik ukiullip Inooraq Heinrich Larsenip, Nuummiup, mittarfissualiornerup aallartinnera malunnartinniarlugu qaartitsinissamut
toortagaq pingasunngormat toorpaat. Inooraq siunissamut atatillugu peqataatinneqarpoq, taakkumi pillugit mittarfissuaq sanaartorneqartussaammat. Taanna Inatsisartunut ilaasortaasimasup aamma Nuummi borgmesteriusimasup Nikolaj Heinrichip (81-inik ukiullip) ernutaqqiutigaa, taanna aamma NAPP-mi KNAPK-milu ukiorpassuarni siulittaasuusimavoq, taamaalilluni oqaluttuarisaanermut sanaartugassarsuarmullu nunap attaveqaqatigiinnerulerneranik kinguneqartussamut sinniisuulluni.
Kim Kielsen og 8-årige Inooraq Heinrich Larsen trykkede onsdag den 16. oktober på knappen til den sprængning, der markerede starten på det store lufthavnsbyggeri.
Inooraq repræsenterede fremtiden, som lufthavnen bygges for, som Kim Kielsen sagde. Inooraq er oldebarn af tidligere landstingsmedlem og borgmester i Nuuk Nikolaj
Heinrich (81 år), der også i mange år var formand for NAPP og KNAPK, på den måde repræsenterede han også historien og baggrunden for det store anlægsarbejde,
der skal binde landet mere sammen. Ass,/Foto: Leiff Josefsen

Den første sprængning i forbindelse
med anlæggelsen af den forlængede
lufthavn i Nuuk blev onsdag markeret med hyletone, demonstranter,
taler og et behersket ”bum”, der fik
de sorte sikkerhedsmåtter til at løfte
sig en meter
Af Jørgen Schultz-Nielsen
og redaktionen
Den 8-årige Inooraq Heinrich Larsen spillede en
helt central rolle, da han sammen med formanden
for Naalakkersuisut Kim Kielsen fik lov at detonere
sprængstoffet, der indledte byggeriet af den nye
2.200 meter lange lufthavn i Nuuk.
Kim Kielsen sagde i sin tale efter den vellykkede
og symbolske sprængning, at lufthavnsplanerne netop gælder de nye generationer, hvilket den hjelmklædte 8-årige Inooraq var symbolet på.
– Det er ikke en nem opgave, hvorfor vi skal

stå sammen, så vi kan skabe fremtidssikrede og
moderne lufthavne, der vil få stor betydning for
hele landets infrastruktur og udviklingsmuligheder,
sagde Kim Kielsen.
Også naalakkeruisoq for infrastruktur Karl Frederik Danielsen var med til sprængningen. Kalaallit
Airports International, der er bygherrer, var repræsenteret ved direktør Peter Wistoft og viceprojektdirketør Aviaaja Kaarlshøj Knudsen. Mens entreprenøren Munck-Gruppen var repræsenteret ved
projektleder Orla Nielsen samt flere medarbejdere.

Allerede nu er det nødvendigt med dispensationer, fordi der ikke er ordentlig plads. Forsvarets og
USA’s valg af Kangerlussuaq i stedet for Nuuk, bekræfter disse forhold, sagde Christian Jerimiassen
blandt andet.
Flere Inatsisartut-politikere var mødt op til den
historiske dag. Lufthavnsplanen har været mange år
undervejs, men nu er Munck Gruppen fra Fyn gået i
gang med arbejdet, der vil vare de næste fire år. Om
to år ventes de at rykke videre til Ilulissat.

Demonstration
Den lokale protestgruppe mod lufthavnens placering, Angisunnguaq Qujanaq, var også til stede med
skilte og højttaler-anlæg, hvor en talsmand Christian P. Jerimiassen forklarede de knapt 100 fremmødte, hvorfor placeringen var forkert og hellere
skulle ligge uden for byen.
Det er forkert at lægge en lufthavn midt i en by
i rasende udvikling, hvor der ikke er plads til nødvendige udvidelser om få år, og hvor turbulens, tåge
og windshear forringer regulariteten.

Camp for arbejderne
Sprængingen blev foretaget for foden af Quassussuaq (Lille Malene) og et godt stykke fra landingsbanen.
Munck Gruppen går i første omgang i gang med
at planere et større område, der skal huse de mange
medarbejdere, der skal anlægge lufthavnen.
Den kommende camp til medarbejderne vil bestå
af knap 100 to-etagers beboelseshuse.

Sapaatip akunnerani qaangiuttumi BBC Lagosip
Danmarkimit Islandimiillu sanaartornermi atortussat, sanaartugassanik suliakkerneqartartut maskiinaataat, sulisut inissaat katitigassat atortussallu allat
tikiuppai. Umiarsuup tullia novembarimi tikittussatut
naatsorsuutigineqarpoq.
I forrige uge ankom byggematerialer, entreprenørmaskiner, beboelsesmoduler og øvrige materiel fra
Danmark og Island med BBC Lagos. Næste skib
ventes i november. ‘Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Styrk dine kompetencer! Deltag i kurser fra Grønlandsk Institut for uddannelse

ØKONOMI

Knæk et regnskab
Knæk 1

Økonomi for
ikke-økonomer

2-DAGES KURSUS I NOVEMBER NUUK
Kurset er for de medarbejdere, mellemledere,
virksomhedsejere m.fl., som har et behov for
bedre at forstå de økonomiske sammenhænge.
Det er ligeledes velegnet for de nyudnævnte
ledere, der får et budgetansvar uden at være
økonomer. Du lærer det økonomiske sprog samt
de økonomiske sammenhænge.

11. og 12. november, i Katuaq
9.900 kr. kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

2-DAGES KURSUS I NOVEMBER NUUK
Knæk 1 er et kursus for alle med behov for
indføring, viden og praktisk forståelse af
virksomhedernes regnskab og økonomi.
Advokater, advokatfuldmægtige m.fl. vil kunne
tilskrive 16 kursustimer.
Efter deltagelse i kurset har du erhvervet
værktøjerne til at kunne forstå og ”knække” et
regnskab
Kendskab og viden til centrale økonomiske
begreber herunder indsigt i regnskabets
oplysninger, virkemåde og anvendelse
Træning i opstilling af relevante nøgletal til brug
for regnskabsanalyse
Træning i at læse såvel tekst som talmæssige tal
i årsrapporten

Den offentlige
Controlleruddannelse 2.0

4-DAGES KURSUS I DECEMBER- NUUK
Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv
dialog med ledelsen og andre forretningsenheder
i forhold til at vælge de rigtigste styringsværktøjer
og ledelsesrapporteringer. Du får en stor forståelse
for, hvad det vil sige at være en Financial Business
Controller, og hermed hvorledes du er med
til at optimere de enkelte forretningsområder,
procesoptimere samt udvikle forretningen.
NB: Eksamen kan tilvælges.
Kurset tilrettet således, at såvel private som offentlige
medarbejdere kan deltage på kurset.

14. og 15. november i Katuaq
9.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

10. - 13. december, i Katuaq
18.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

LEDELSE

At lede uden
selv at være chef

Godt i gang som ny
leder

2-DAGES KURSUS I NOVEMBER - NUUK

FIRE DAGES KURSUS I NOVEMBER, NUUK

Kurset retter sig specifikt mod dig, der
leder andre uden formelt at være deres
chef. Kurset klæder dig solidt på til at lede
med gennemslagskraft og overbevis
ning, så du dels når resultater gennem
din ledelse, dels får skabt respekt i
organisationen omkring den chefrolle,
som du rent faktisk har.

25. og 26. november 2019
i Katuaq
9.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

På dette kursus får du værktøjer, inspiration og
træning – så din start i ledelse, bliver endnu
bedre. Vi vil støtte dig i at blive effektiv og
resultatskabende i ledelse, samt ikke mindst
støtte dig i at skabe tillidsfulde relationer med
dine medarbejdere.
Du står overfor nye forventninger til dig. Vi vil
støtte dig, så du lykkes.

25. - 28. november i Katuaq
19.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Fra kollega til leder
3-DAGES KURSUS I NOVEMBER, NUUK

For den nye leder rejser der sig helt naturligt en
lang række spørgsmål. Dette kursus vil give svar
på en del af dem. Det vil give dig en forståelse
for, hvad det vil sige at være leder. Du vil få
forståelse for og inspiration til, hvor mange af
dagligdagens situationer og problemstillinger
med medarbejderne håndteres.
Du vil lære konkrete og brugbare teknikker og
metoder, både nogle, du kan bruge i forhold til
dig selv, og nogle du kan bruge i forhold til dine
medarbejdere

25. - 27. november, i Katuaq
14.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Tilmelding: Venligst ring på 55 23 10 eller skriv til gifu@gifu.gl

Læs mere på vores hjemmeside: http://www.gifu.gl/kurser/kurser
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Jul på Qulaani, vol. 2
Kom og nyd en forrygende julefrokost på Qulaani, hvor buffeten er spækket med
hjemmelavede lækkerier, tryllet frem med både traditionelle og grønlandske råvarer.
Fredag den 22. november Fredag den 29. november Fredag den 6. december
Lørdag den 23. november Lørdag den 30. november Lørdag den 7. december

Fredag den 13. december
Lørdag den 14. december

Det første

Det næste

· Hvide sild m/ kapers & rødløg
· Røde sild m/ æbledressing
· Karrysild m/ æg & purløg
· Grønlandske rejer m/ æg,
hjemmerørt mayo & citron
· Gravad laks m/ rævesauce
· Rimet hellefisk (mums!)
· Lækker skaldyrsmousse
· Rensdyr m/ tomat kompot

· Ostefad med syrlige, søde
· Hjemmelavet fiskefilet med
& sprøde snacks
hjemmerørt remoulade
· Ris a’la mande med sortebærsauce
· Lun hjemmelavet rensdyrleverpostej
og selvfølgelig klassisk kirsebærsauce
med bacon & svampe
· Stegt and med hvide & brune
kartofler og vanvittig brun sauce
Til alt, er der sæføli saftigt rug· Ribbensteg med hjemmesyltet
& hvedebrød.
rødkål tilsmagt med kanel og anis
· Moskus i flødesauce, bacon og krydderurter Pris pr couvert 345,· Langtidstegt lammeculotte med timian &
flødekartofler

Det sidste

Book dit bord allerede idag
32 92 22

Restaurant Charoen Porn
Vi tilbyder er spændende utraditionel julefrokost!

Køkkenchef Kemporn har sat årets buffet sammen, og vi garanterer en spændende, eksotisk og usædvanlig julefrokostbuffet!
Rammenerne er hyggelige og uformelle, og servicen er, som du kender den; i top! Vi glæder os til at se Jer :)
Salmon ala Kemporn

Peek Kai Tod

Wonton soup

Ministeak

Dybstegte kyllingevinger

Hel laks

Wontons med svinefars i klar suppe

Med japansk salat og gravysauce

Spring rolls

Phad Prack Ruam

Khaa Nang

Salmon Phad King

Hjemmelavede, med palmesauce

Frølår med hvidløg

Kai Cyrrysauce

Ped Phad Thai Broccoli

Pha Nang Guang

Ris ala mande

Pandestegt kylling med løg, kartofler
og gulerødder i gul karrysauce

Rensdyrkølle med rød peber og
limeløv i kokosmælk og rød karry

Blandede grøntsager i østerssauce

Laks med ingefær i soya- og
østerssauce

Bestil på tlf. 55 89 91 / 32 57 59

Cor Mou Krapow

Nakkefilet med sød basilikum, chili
og hvidløg i soya- og østerssauce

Fredag den 22. november
Lørdag den 23. november

And med thai-broccoli, paprika og
hvidløg i soya- og østerssauce

Med kirsebærsauce

Friske frugter
Pris pr person 265,-

Fredag den. 29. november Fredag den 6. december Fredag den 13. december
Lørdag den 30. november Lørdag den 7. december Lørdag den 14. december

Aqqusinersuaq 5 · Postboks 1459 · 3900 Nuuk · info@charoenporn.gl
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Sumi najugaqarpit aamma
illoqarfiup immikkoortuata
najukkavit suut ilisarnaatigai?
Qinngorput, illoqarfiup immikkoortua portusuunik qaqqalik.

Nuummi aamma sunik
sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Immaqa kaffisorniartarfiit nipilersornermik tusarnaarfiusartut.

Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Qunguleq

Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Illoqarfiup saligaatsuunissaa,
qimmit anaqarani qiseqaranilu.
Tulugaqannginnerussasoq qangaanerusutut.

Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Naatsiiveerarput.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit aamma sooq?
Nuummi suut tamaasa ornissinnaavakka, tamarmimmi nuannermata.
Nuummi nerisassat suut
mamarnersaappat?
Charoen Porn

Hans B. Noahsen

ONSDAG 23. OKTOBER 2019

TelePost - Silasiornermut pisortaq

Nuummi suna
tulluusimaarutigisarpiuk?
Suut tamaasa, soorlu Nuummiu
Hans Lynge ima allattoq:
”Nuuk nuanneqateqanngilaq, Nuummiuugama ajunngilaq”
Nunarsuatsinni Nuuttut nuannertigisoqanngilaq, Nuummi inunngorsimanera tulluusimaarutigisarpara.

Nuummi ukiukkut
sulerisoqartarpa?
Majuartaammi sisorarneq aamma
aqisserniarneq.

Privat foto

MIT NUUK

Hans B. Noahsen
TelePost - Chef for Vejrtjensten

Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Qinngorput byen med de høje fjelde

Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Charoen Porn

og ingen cigaretskodder. Færre ravne ligesom i
gamle dage.

Hvilken gade er byens bedste?
Qunguleq

Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Stå på ski på Sisorarfiit, og gå på rypejagt

Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Vores lille have

Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Måske musik Caféer

Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Alt, Soorlu Nuummio Hans Lynge imak allattoq:
”Nuuk nuanneqateqanngilaq, Nuummiuugama
ajunngilaq”
Der gives ingen sted på jorden, der er så dejligt
som Nuuk, jeg priser den skæbne, der har ladet
mig blive født i Nuuk.

Hvor undgår du at komme i Nuuk og
hvorfor?
Jeg kommer alle steder i Nuuk, fordi alt er godt

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
Ren by, uden hunde ekskrementer og uden spyt
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KATUAQ BIO

K AT U A P PA A R L E R S U A N I / I K AT U AQ S F OY E R

UGE 43

Pingasunngorneq / Onsdag

23/10

Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Joker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .15
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag

24/10

Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Zombieland 2: Double Tap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Tallimanngorneq / Fredag

S
T
N
A
I
G
E
M
I
T
L
SMAL
S
E
N
O
T
S
ROCK
1. NOVEMBER 2019

I

I

Arfininngorneq / Lørdag

26/10

Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zombieland 2: Double Tap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14 .00
16 .15
18 .30
21 .00

Sapaat / Søndag

27/10

Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zombieland 2: Double Tap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14 .00
16 .15
18 .30
21 .00

Ataasinngorneq / Mandag

28/10

Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Zombieland 2: Double Tap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Marlunngorneq / Tirsdag

PISIAARNERMI
FORSALG: KR.

250,

I UKIUT/ALDERSGRÆNSE: 18+

I

MATUMI
VED DØREN: KR.

300,

HAPPY HOUR: 20:00  21:00

I

29/10

Zombieland 2: Double Tap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Babybio 13 .30
Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Edmond .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Art Cinema 18 .30
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

II

I

MATUT AMMASSAPPUT / DØRENE ÅBNES: 20:00

25/10

Den Lille Afskyelige Snemand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zombieland 2: Double Tap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

Pingasunngorneq / Onsdag

30/10

Den Lille Afskyelige Snemand  . sidste forestilling 16 .15
Maleficent: Mistress of Evil .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
Zombieland 2: Double Tap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

I S I S S U T I S S AT / B I L L E T T E R : W W W. K AT U A Q . G L

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Angerlarsimaffeqanngitsut

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

juullisiortinneqartarnerani piumassutsinnik
sulillutit siulersuisuni suleqataarusuppit?

illoqarfinnilu naasuerniamit

Taava

eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

aallarniutaasumik ataatsimeersuartitsinermut peqataajartorit.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

marlunngorneq 5. November 2019,
nal. 19:00, Illorpumi
Takkulluarisi.

Har du lyst til at arbejde frivilligt
som bestyrelsesmedlem for

“Jul for hjemløse”

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

Så kom og vær med til en stiftende
generalforsamling i Illorput

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
%
15
Vi giver ÷
nde og
til studere å alle
ter p
pensionis kken
ti
varer i bu

Tirsdag den 5. November 2019,
kl. 19:00.

iq NAASUT

Piumasaqaataaginnarpoq ukiut 10-16
akornanniissasutit
aammalu CISV GLimut ilaasortaassasutit,
CISV GL-imut
ilaasortaaneq imatut
akeqarpoq:
inersimasumut 200 kr.
meeqqamut 100 kr.

Nuuk Ugeavis støtter CISV - tapersersorpaa

Det eneste krav er, at
du er mellem 10-16 år
og medlem af
CISV GL som koster
voksne kr. 200,00
og børn kr. 100,00

CISV… quliniit 16-it tikillugit ukioqarpit?

lokale blomsterhandler
Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15

Tlf. 321676

CISV.... er du mellem 10 - 16 år?

Piorsarsimassuseq nunarsuarmilu susoqarnera soqutigisaraagit?

Inunnik assigiititsineq, nukittussutigut akunnitsinnilu kammagiinneq pingaartitaraagut.

”Interesserer du dig for andre
kulturer og hvad der sker rundt
omkring i verden?

Vi har fokus på mangfoldighed, vores styrker, og venskaber på tværs.

Taava CISV ilinnoortuusimas
saaq. CISV kattuffiuvoq meeqqanut inuusuttuaqqanullu
nunat killii, piorsarsimassusii
upperisaallu akimorlugit ikinngutigiinnermik pilersitsisoq.

Quliniit 16-it tikillugit ukioqarnissat kisimi piumasaqaataavoq.

Så er CISV måske noget for dig.
CISV er en organisation for
børn og unge, som bygger venskaber på tværs af landegrænser, kulturer og religioner.

Det eneste krav er at du er
i mellem 10-16 år.

Kom til to dage fyldt med sjove
og spændende aktiviteter, og få
en forsmag på hvad CISV er for
noget.

Tilmeld dig de to dage på
cisvgreenland@gmail.com

CISV-p suliniutai suunersut
paasiniarlugit ulluni marlunni
nuannersunik soqutiginartunillu sammisaqarfiusuni peqataagit.

Ulluni nuannersuni marlunni takunissat qilanaaraarput.
Ulluni marlunni peqataanissamut nalunaarfissaq
cisvgreenland@gmail.com

Vi håber på at se dig til
to gode dage!”

k Samuel Kleinschmidt ASK
Sumiiffik I Mødested: Atuarfi
okt. kl. 10:00 - 16:00
Piffissaq I Tidspunkt: 26 +27.
, frugt og vand.
rmillu sassaalliisoqarumaarpoq

....nerisassanik, naatitanik ime

...der serveres mad

ONSDAG 23 . OKTOBER 2019
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Puakkut kræfteqarneq pillugu
paasisaqarnerorusuppit?

Vil du vide mere om
lungekræft?

Taava sapaammi 27. okt. 2019 nal. 14-16
Nuup katersortarﬁanukarit

Så kom til Nuuk forsamlingshus
søndag den 27. okt. 2019 kl. 14-16

Puakkut kræfteqarlersarneq Nunatsinni kræfteqalersartunit atugaanerpaajuvoq.
Neriuﬃmmut aningaasanik qinnuteqartartut takutippaat kræfteqalersut nutaat
amerlanerpaat puakkut kræfteqalersimasartut.

Lungekræft er den hyppigste kræftsygdom i Grønland.
Personer, der søger om legat fra Neriuﬃk viser, at de ﬂeste nye
kræfttilfælde er lungekræft. En femtedel af nye kræfttilfælde i året
2017 er lungekræft. 39 ud af 199 personer i hele landet.

2017-imi kræfteqalersut tallimararterutaat puammikkut kræfteqalersimapput.
Nunarput tamakkerlugu inunnit 199-iusunit inuit 39-iullutik.
Peqqinnissaqarﬁup immikkoortuani nakorsat pisortaat Jesper Olesen puakkut
kræfteqarneq qanorlu taassuma katsorsarneqartarnera pillugu saqqummiinissaanut Nuummi Neriuﬃmmiit qaaqquarput. Aamma qanoq puakkut kræfteqalernaveersaartoqarsinnaanersoq paasisitsiniutigineqassaaq.
Saqqummiineq pissaaq sapaammi 27. oktober 2019 nalunaaqqutaq 14-16 Nuup
Katersortarﬁani. Nutserisoqassaaq.
Najoqqagassat illussaalu akeqanngillat. Saqqummeereernerup kingornatigut apeqquteqartoqarsinnaavoq. Kikkulluunniit tikilluaqquneqarput.
TAKUUK: Erseqqissaatigissavarput inuit ataasiakkaat napparsimanerinut tunnganngimmat, naammagittaalliuteqassagaanni uaniunngitsoq apuuﬃssaannut allanut
ingerlatinneqassammata saqqummiussisumut Neriuﬃmmulluunniit pinnagit.

Neriuﬃk Nuuk har inviteret Sundhedsvæsenet v/ Ledende regionslæge
Jesper Olesen til at fortælle om lungekræft og hvordan man behandler
sygdommen. Herudover informerer vi om hvordan man selv kan gøre
for at undgå at få lungekræft.
Fremlæggelsen sker søndag den 27. oktober 2019 kl. 14-16 i Nuuk
forsamlingshus. Der vil være tolk.
Der vil være gratis kaﬀe/te og kage. Der vil være mulighed for
spørgsmål efter fremlæggelsen. Alle er velkommen.
PS: Vi skal gære opmærksom på at det ikke drejer sig om den enkelte
personers sygdomsforløb, og evt. klager skal rettes til de rette instanser
og ikke til foredragsholder eller Neriuﬃk.

- Neriuffik tapersersorpa / støtter Neriuffik

Aaqqissuisoqarfimmit
redaktion@nuukugeavis.gl
Atuarfinnut ulluuneranilu neqeroorutinut Immikkoortortaqarfik Nuussuup Atuarfia suleqatigalugu misiliutigalugu Nuussuup Atuarfiani atuartunut angajullernut ilinniakkerisarfimmik aallartitsivoq. Kommuneqarfik Sermersooq tusagassiuutinut
nalunaarummi taama allappoq.
Nuussuup Atuarfiani atuartut angajulliit sapaatip-akunnerani akunnerit
marluk ilinniakkerinerminni ikiorneqarnissaannut misiliutitut ingerlasussamut neqeroorfigitipput.
Atuartimmi ilinniartitsisut marluk
ilinniakkerisarfimmut pilersaarusiorlutillu ingerlattassavaat, tassani ilinniakkerinermi ikiuinerup saniatigut
atuartut ilinniakkeriffigisinnaasaannik, atuakkanik atuarfigisinnaasaannik spillerfigisinnaasaannik ualikkullu tamulugassanik neriffigisinnaasaannik neqerooruteqarfigineqarput.
Ilinniakkerisarfimmut najoqqutassiaq ilinniartitsisut atuartullu akornanni ineriartortinneqarpoq, taamaaliornikkut sapinngisamik atuartut
amerlanerit ornigunnissamut soqutiginnilersinniarlugit. Tamanna pillugu

atuartut skemat sivitsorlugit Ilinniakkerivik ingerlanneqartarpoq, tamannalu atuartut skemanut ilanngunneqarpoq atuartut periarfissaat ersarinnerulersinniarlugu, tusagassiuutinut
nalunaarummi allassimavoq.
Ilinniakkerisarfimmik pingaartitsinerput FN-ip nunarsuarmut anguniagaanut qanittuuvoq. Pingaartumik
nunarsuarmut anguniakkat sisamassaat, tamanut assigiissumik pitsaassusilimmik ilinniartitaaneq inuunerlu
tamaat ilinniarsinnaanermut periarfissaqarneq, oqaluttuarpoq Michael
Rosing, Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititami siulittaasoq
tusagassiuutinut nalunaarut naapertorlugu taama oqarpoq.
Inuit Ataqatigiit Demokraatillu
akornanni suleqatigiinnissamut isumaqatigiissut tunngavigalugu misiliut aallartinneqarpoq, tassani atuareernerup kingorna ilinniakkerisarfinnik
/ilinniagassanut ikiorsiinissamut neqerooruteqartarnissaq anguniarneqassasoq aalajangersarneqarpoq. Misiliut kommunimi atuarfinni sinnerini
qanoq ilinniakkerisarfiit aallartinneqarsinnaaneranut killiliussassanut
toqqammavigineqassaaq, kommuni
nalunaarpoq.

LEIFF JOSEFSEN

Nuussuup Atuarfiani ilinniakkerisarfik

ONSDAG 23. OKTOBER 2019
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ÆLDRE:

Fire ud af fem har
enten kronisk sygdom
eller psykisk sårbarhed
En overvejende del af de ældre på
over 55 år i Grønland har en kronisk
sygdom. Samtidig er hver femte ældre psykisk sårbar og kæmper med
depression eller ængstelse
Af Kassaaluk Kristiansen
77 procent af de ældre over 65 år har en kronisk
sygdom, og andelen af kronisk syge stiger med alderen. Hvis man tager psykisk helbred med i tallene, så har 80 procent af de ældre enten en kronisk
sygdom eller er psykisk sårbare. Det har Statens
Institut for Folkesundhed undersøgt i den seneste
befolkningsundersøgelse for 2018.
Andelen af ældre mennesker over 65 år forventes
i de næste 25 år at stige fra syv procent af befolkningen til 12 procent.
Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt
hvordan er de ældres generelle helbred og livsvilkår
er i dagens Grønland.
Forhøjet kolesteroltal er den store synder blandt
de kommende ældre mellem 55-64-årige i Grønland. Samtidig med kolesteroltallet falder, så er der
en stigning af andelen af ældre med forhøjet blodtryk både hos mænd og kvinder. Flest mænd vurderer sig selv, for at have et godt helbred, mens kun
halvdelen af kvinderne mener det samme.

Psykisk sårbarhed
En større andel af de ældre kvinder i Grønland er
psykisk sårbare ifølge undersøgelsen, hvor hver
femte kvinde er kategoriseret som psykisk sårbar i
de tre aldersgrupper, 55-64-årige, 65-74-årige og 75
år og opefter. Derimod er de ældste mænd på over
75 år mest sårbare blandt mænd.
Kvinder var betydeligt oftere end mænd generet
af ængstelse og depression, de var oftere psykisk
sårbare målt med General Health Questionnaire
(vurdering af sårbarhed) og havde oftere selvmordstanker.
Forekomsten af ængstelse og depression samt
psykisk sårbarhed aftog i begrænset omfang, mens
selvmordstanker aftog markant med alderen.
– Personalemangel (for eksempel fysio- og
ergoterapeuter) og hjemmehjælps- og plejepersonalets manglende viden om sundhedsudfordringer og
sygdomme blandt ældre kan godt være forvirrende
blandt de ældre. Nogle gange oplever de ældre
ifølge de kvalitative data, at de ikke bliver forstået,
eller at de ikke får den hjælp, som de mener at have
behov for, lyder det.
Stigende overvægt
I den samlede befolkning er kostmønstreret under
forandring, da der spises mindre grønlandske madvarer. Til gengæld indtages der mere slik, sodavand
og kager, og det samme gælder blandt de ældre.
Blandt de ældre, der er over 65 år, havde hver
fjerde deltager, 25 procent, en BMI på over 30,

hvilket er kategoriseret som svært overvægtig.
Mens 36 procent, altså over tredjedel, af de kommende ældre, som er alderen 55-64-årige er svært
overvægtige.
– Siden den første befolkningsundersøgelse i
Grønland i 1993 er andelen af overvægtige steget
kraftigt, og dette var også tilfældet for de ældre,
især for kvinder, hvor syv procent af de 65-årige og
opefter havde et BMI på over 30 i 1993 sammenlignet med 34 procent i 2018, dokumenterer rapporten.

Ukiuni 25-ni tulliuttuni utoqqaat 65-it sinnerlugit
ukiullit amerlassusaat maannakkut 7 procentimiit
12 procentinngussaaq.
Andelen af ældre mennesker over 65 år forventes i
de næste 25 år at stige fra syv procent af befolkningen til 12 procent. Ass./Foto Leiff
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UTOQQAAT:

Tallimaagaangata sisamat inuunerup
sinnerani nappaateqanngikkunik tarnimikkut
ilungersuuteqartut
Kalaallit Nunaanni utoqqaat 65-it
sinnerlugit ukiullit amerlanerpaartaat inuunerup sinnerani nappaateqarput. Utoqqaat tallimaagaangata
ataaseq tarnimigut aamma ilungersuuteqarpoq, soorlu isumatsaqqanermik imaluunniit annilaanganermik.
All.: Kassaaluk Kristiansen
Utoqqaat 65-it sinnerlugit ukiullit misissuinermi
peqataasimasut 77 procentii inuunerup sinnerani
qaangersinnaanngisaminnik nappaateqarput, ukioqqortusiartornermilu qaangerneqarsinnaanngitsumik
nappaateqartut amerlaneruleriartortarlutik. Tarnikkut ilungersuuteqartut ilanngutissagaanni utoqqaat
80 procentii inuunermi sinnerani qaangersinnaanngisaminnik nappaateqarput tarnimikkulluunniit
ilungersuuteqarlutik.
Utoqqaat 65-it sinnerlugit ukiullit inuiaqatigiinni
ukiuni 25-ini tullerni 7 procentiniit 12 procentit tungaannut amerleriarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Kalaallit Nunaannili utoqqaat peqqissusaat inuunerallu qanoq ippa? Statens Institut for Folkesundhedip innuttaasunik 2018-imi misissuinermi tamanna ilanngullugu misissorpaa.
Kisitsisit takutippaat utoqqaat timimikkut tarnik-

kulluunniit nappaateqartut amerlasut. Misissuinermi
utoqqaat peqataasut 78 procentii ukiup ataatsip kingulliup ingerlanerani ikinnerpaamik ataasiarlutik
nakorsamut attaveqarsimapput.
Statens Institut for Folkesundhed
Kalaallit Nunaanni utoqqaliartortut, tassa 55-iniik
64-it tungaannut ukiullit akornanni kolesterolimik
qaffasittoorneq atugaangaatsiarpoq. Kolesterolilli
appariartulernerata malitsigisaanik aap naqitsinera
qaffakkiartulertarpoq. Tamanna arnani angutinilu
assigiimmik atorneqarpoq. Angutit amerlanerusut
peqqissutut imminnut nalilerput, arnallu affaat peqqissutut imminnut nalilerlutik.
Tarnikkut ilungersuuteqarneq
Kalaallit Nunaanni arnat utoqqaat, misissuineq naapertorlugu, tarnikkut ilungersuuteqarput, tassa arnat
tallimaagaangata ataaseq tarnikkut ilungersuuteqartarluni. Arnat ukiui malillugit, tassa 55-64-inik
ukiullit, 65-74-inik ukiullit 75-illu sinnerlugit ukiullit apeqqutaanatik tarnimikkut ilungersuuteqartut
assigiipput. Angutinili 75-it sinnerlugit ukiullit tarnimikkut ilungersuuteqartut amerlanerupput.
- Arnat angutinut sanilliullugit isumatsaqqanerusarput annilaanganerusarlutilluunniit, tarnimikkullu
ilungersuuteqarnerusarlutik kiisalu imminut toqunnissamik eqqarsaateqaqqajaanerusarlutik.
- Angerlarsimaffinni ikiortinik utoqqaat illuannilu
sulisunik amigaateqateqarnerup kingunerisaanik

utoqqaat nappaatigisinnaasaannik peqqissutsikkulluunniit unammillernartitaannik sulisut ilisimasaat
killeqarput, tamannalu utoqqarnut paatsuunganarsinnaavoq. Apersuinerit naapertorlugit utoqqaat
paasineqanngitsoortutut pisariaqartitatilluunniit malillugit ikiorneqanngitsoortutut misigisarput, allassimavoq.
Oqimaappallaaleriartortut
Inuiaqatigiit ataatsimut isigalugu nerisaat allanngoriartorput, tassa kalaaliminertornerusut ikiliartoramik. Taakku malitsigisaannik mamakujuttut, sodavandit kaagillu nerineqarneruleriartorput. Tamannalu aamma utoqqarni atuuppoq.
Utoqqaat 65-it sinnerlugit ukiulinni peqataasut sisamararterutaat, 35 procent, 30 sinnerlugu BMI-qarput, tassa oqimaappallaarujussuartutut nalilerneqartariaqarlutik. Peqataasunili utoqqaliartortuni, tassa
55-64-inik ukiulinni pingajorarterutaat sinnerlugit,
36 procent, oqimaappallaarujussuartutut nalilerneqarlutik.
- Kalaallit Nunaanni innuttaasut siullerpaamik
misissuiffigineqarmatali, tassa 1993-imi, innuttaasut
oqimaappallaarujussuartut amerliartuinnavissimapput. Utoqqaat akornanni aamma taamaappoq, pingaartumik arnat 65-it sinnerlugit ukiullit akornanni
oqimaappallaartut 1993-imi 7 procentiugaluartut,
2018-imi 34 procentinngorsimapput, nalunaarusiaq
inerniliivoq.
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Anilluta aalasariaqalerpugut
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat
novembarip 10-aniit 16-ianut aalanissamik
festivalimik annertuumik aaqqissuussiniarpoq. Festivalimi nunatsinni timik aalatinneranik kulturi sammineqassaaq
All.: Nukappiaaluk Hansen
Pikialaartitsinissap, Nuummi ingerlanneqartussap,
anguniagaanut kattuffiup anguniagaa ersarippoq:
Innuttaasut amerlanerusut timitik aalatinnerusariaqarpaat.
Pikialaartitsineq aqqutigalugu Kalaallit Nunaanni
Timersoqatigiit Kattuffiata (GIF-ip), ingerlanneqartumi tunuliaqutaasussap, siammasissumik timimik
atuiumalernissaq aallartinniarpaa. Aaqqissuussaq
‘Qilusa’-mik taaguuteqartinneqarpoq.
- Ingerlanneqartut aalanermillu misigisat assigiinngitsorpassuit ingerlatissallugit, sumiiffiusuni suleqataarusuttut avataaniillu tikisinneqartut suleqatigalugit, taamallu takutikkumaneqarluni kalaallit timimik atuinermik kulturiat, Timersoqatigiiffiit Kattuffiat tusagassiutinut nalunaarummi allapput.
Isumassarsiassat nutaat
Taartumi pisuttuarneq, atuarnerup kingorna yogarneq, golfbowling, utoqqasaanik pinnguartitsineq,

Nu skal vi ud
og bevæge os
Grønlands Idrætsforbund arrangerer stor
bevægelsesfestival fra 10. Til 16. november.
Festivalen sætter fokus på grønlandsk bevægelseskultur
Af Nukappiaaluk Hansen
Målet er klart for Grønlands Idrætsforbund (GIF),
der arrangerer bevægelsesfestival ‹Qilusa’ fra den
10. november i Nuuk: Endnu flere borgere skal
bevæge sig.
Med festivalen ønsker Grønlands Idrætsforbund
at starte en bølge af bevægelse. En masse forskel-

vertikal dans /nivingalluni qitinneq aammalu assammik arsarluni timigissarneq, tassaapput pisussani
qilanaartutissatut taaneqarsinnaasut ilaat.
- Timimik atuinerit saniatigut saqqummiinerit ingerlanneqassapput, workshopertoqarluni filmertitsisoqarlunilu. Tassa kikkunnut aalanerulerumasunut isumassarsiassarpassuit pissarsiassaassapput,
apeqqutaatinnagu ingerlassinnaasat sunngiffimmi
imaluniit ulluinnarni suliffiup ingerlanerani ingerlanneqarsinnaa-nersut, Christina Tønder Bell, Pisussami GIF-ip ataani siunnersortaasoq pikialaartitsinermillu aaqqissuisut ilagisaat, oqarpoq.
Nutaamik eqqarsalersitsisussaq
Pikialaartitsineq GIF-ip 2020-imiit 2023-imut periusissiaanik aallartitsineruvoq aallaavigalugu anguniagaq, tassalu 2030-imi tassaalissasugut nunarsuarmi tamani timimik aalatitsinerpaaq.
Pikialaartitsinerit nunatsinni sumiiffinni 20-it missaanni ingerlanneqassapput sapaatillu akunnerup ingerlanerani ingerlanneqassallutik sammisaqartitsinerit assigiinngitsut 80-init amerlanerusut, akornanni
issallutik nutaaliornerit allatullu ingerlatseriaatsit.
- Meeqqammi, inuusuttut, inersimasut, utoqqaat,
ilaqutariit, suliffeqarfiit peqatigiiffiillu sammisassaqartinneqassapput. Tassanilu timinnik atuisooreersut imaluunniit atuisuulerumasut timimik atuiniklige aktiviteter og bevægelsesoplevelser, udbudt af
lokale ildsjæle suppleret med internationalt input,
vil give et indblik i den grønlandske bevægelseskultur.
– Festivalen skal også udvide den gængse
opfattelse af idræt i befolkningen til at omfatte
bevægelse i en bredere forstand, hvor eksempelvis
dans, leg, en walk’n’talk på arbejdet og en fjeldtur
med familien også tæller med, fremhæves det i en
pressemeddelelse fra Grønlands Idrætsforbund.
Ny inspiration
Mørkevandring, after school yoga, golfbowling, leg
for ældre, vertikal dans og håndboldfitness er bare
nogle eksempler på måder, som borgerne kan se
frem til under festivalen.
– Foruden fysiske aktiviteter vil der også være inspirerende foredrag, workshops og film på programmet. Der vil altså være rig mulighed for at indhente
ny inspiration for dem, der ønsker at bevæge sig
mere, hvad end det er i fritiden eller som en integr-

Ukioq manna timip aalatinnissaanut festivalimi yoga
sammisassat pissanganartut ilagaat. Aajuna qaqqami
yogartoq.
Yoga er en af de spændende aktiviteter på årets bevægelsesfestival – Qilusa. Her er det yoga på fjeldtop.
Ass./Foto: GIF

kut nuannaarutissaminnik pissarsitinneqassapput.
Pikialaartitsinerlu naggaserlugu unnussiuaartoqassaaq, timersorneq namminnerlu kajumissutsiminnik suleqataasut nersorniarlugit. Naggataarnersiornissap saniatigut, pikialaartitsinermi ingerlanneqartut tamarmik tamanut akeqanngitsumik ingerlanneqassapput, Christina Tønder Bell oqarpoq.
Pikialaartitsineq novembarip qulinganit 16-iat
ilanngullugu ingerlanneqassaaq.
eret del af en travl hverdag, siger Christina Tønder
Bell, projektkonsulent i GIF og en af arrangørerne
bag festivalen.
Nytænkende og anderledes måde
Festivalen er kickstarten på GIF’s strategi for 20202023 og visionen om at være verdens mest fysisk
aktive land i 2030. Festivalen finder sted på knapt
20 forskellige steder i byen og byder på mere end
80 forskellige aktiviteter fordelt over ugen, hvoraf
mange bliver præsenteret på en nytænkende og
anderledes måde.
– Der udbydes aktiviteter for børn, unge, voksne
og ældre, for familier, virksomheder og foreninger.
Hvad end du er aktiv i forvejen eller ønsker at være
aktiv, så er der bevægelsesglæde at hente for dig
på festivalen. Festivalen afsluttes med et brag af
en fest, hvor vi hylder idrætten og dens frivillige.
Foruden afslutningsshowet, vil alle aktiviteter under
festivalen være gratis for alle, lyder det fra Christina Tønder Bell.
Festivalen afholdes fra den 10. november til og
med 16. november.

Nunatsinni timip aalatinneranut festivalit siullersaat
Qilusa novembarip 10-ani Nuummi ammarneqassaaq,
sapaatillu akunnerani ataatsimi timip aalatinneranut
tunngasunik nuannertunik nutaalianillu ulikkaassaaq, timip aalatinnerunissaanut isumaasarsiffiusinnaasunik kaammattuutaasunillu. Aajuku ilaqutariit
sammisaqartuaannartut.
Qilusa – Grønlands første bevægelsesfestival – åbner
dørene i Nuuk d. 10. november og fylder i en uge
Nuuk med sjove aktiviteter og nytænkende bevægelsesoplevelser, som skal inspirere og motivere alle
til at bevæge sig mere. Her er det en aktiv familie.
Ass./Foto: GIF
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Koncert med Mike Thomsen!
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SERMERSOOQ:

Paaqqinnittarfiit upalungaarsimanermut
pilersaaruteqanngillat
Kommuneqarfik Sermersuumi paaqqinnittarfiit arlalinnik aaqqitassaqartut naliliinerup, kommunalbestyrelsemi meeqqanut
atuarfinnullu ataatsimiititaliamut saqqummiunneqartup takutippaa. Assersuutigalugu
paaqqinnittarfiit upalungaarsimanermut
tulluarsakkamik pilersaaruteqanngillat.
All.: Kassaaluk Kristiansen
Anaana ataatalu sulissagaangata Ivalu aamma
Malik ullormut akunnerni arfineq-pingasuni paaqqinnittarfimmiittariaqartarput.
Assersuutigaluguli ikuallattoqalissagaluarpat,
imaluunniit alla peqqutigalugu meeqqat sulisullu
ataatsikkut pinasuartumik anisariaqalissappata,
meeqqat sulisullu qanoq iliussappat?
Atuarfeqarnermi ulluuneranilu paaqqinnittarfinnut immikkoortortaqarfimmi perorsaanermut siunnersortit kommunip paaqqinnittarfiini tamani ukiumoortumik nakkutilliisimapput.
Ajunaalernermi aniffissaqanngilaq
Ingerlatsiviup upalungaarsimanermut pilersaarutaata paaqqinnittarfinnut tulluarsarneqarnissaa suliassatut pingaarnertut inissinneqarpoq.

- Paaqqinnittarfiit tulluarsarsimasumik upalugaarsimanermut pilersaaruteqanngillat. Ingerlatsiviup piumasaraa paaqqinnittarfiit kingusinnerpaamik marts
2019 tulluarsaallutik upalungaarsimanermut pilersaarusiussasut, taannalu 2019-ip ingerlanerani
naammassineqariissasoq, suliamik saqqummiinermi, Kommuneqarfik Sermersuup meeqqanut atuarfinnullu ataatsimiititaliaannut saqqummiunneqartumi allassimavoq.
Kommunimi paaqqinnittarfiit marluk, ”Ajaaja
aamma Paarsisoq sinittarfimmi aaqqitassat piaartumik aaqqinneqarnissaannut inanneqarput”. Paaqqinnittarfinni taakkunani isaariaq ataasiinnaavoq,
ajunaalernermilu, soorlu ikuallattoornermi, allamik
aniffissaqarani.
- Ajaajami ajunaalernermi aniffissaq siniffinnik
assersorneqarsimavoq, allassimavoq.
Angajoqqaanut attaveqarneq
Nakkutilliisut nalilerpaat angajoqqaat paaqqinnittarfiillu suleqatigiinnerat pitsaasuusoq, attaveqarnerli
amigarsinnaasarluni. Attaveqarnermi attaveqarfissat
assigiinngitsut atorneqartarput, paasissutissallu ilaat
annaaneqartoorsinnaasarlutik.
- Attaveqarfiit ataatsimoorluni attaveqarfiusinnaasut amigaatigineqartillugit angajoqqaat naammaginnikkunnaartarput.

SERMERSOOQ:

Daginstitutioner mangler kriseplan
Der er flere ting, som daginstitutionerne i
Kommuneqarfik Sermersooq skal rette op
på, viser en evaluering, der er fremlagt og
godkendt af kommunalbestyrelsens udvalg
for børn og skole. Daginstitutionerne mangler eksempelvis en beredskabsplan.
Af Kassaaluk Kristiansen
Når mor og far skal arbejde, skal lille Ivalu eller
Malik være i vuggestue og børnehave i omkring
otte timer om dagen.
Men hvad skal børnene og medarbejderne gøre,
hvis der for eksempel opstår brand, eller anden
krise der kræver, at børnene skal ud på samme tid?
Pædagogiske konsulenter fra skole- og dagtilbudsafdelingen har foretaget tilsyn i samtlige daginstitutioner i kommunen.
Ingen nødudgang
Daginstitutionerne skal især fokusere på at tilpasse
forvaltningens beredskabsplan, så den passer til den
enkelte daginstitution.
– Daginstitutionerne har ingen kriseberedskabsplan tilpasset deres egen institution. Forvaltningen
har krævet, at der senest i marts 2019 startes op på
udarbejdelsen af en kriseberedskabsplan, som skal
være færdig i løbet af 2019, lyder det i sagsfremlæggelsen, fremlagt til Udvalg for Børn og Skole i

Kommuneqarfik Sermersooq.
To af kommunens daginstitutioner, ”Ajaaja og
Paarsisoq, har fået en påtale om snarest at få ændringer i soverummene bragt i orden”, lyder det.
I begge institutioner er der kun en indgang, og
dermed ingen anden udvej ved brand.
– I Ajaaja står sengene og spærrer for nødudgangen, lyder det.

Paaqqinnittarfinni pisortat ilisimatinneqarput attaveqariaaseq angajoqqaanit tamanit atorneqarsinnaasoq atorneqassasoq.
Sulisut allanngorarnerat
Ataatsimut isigalugu sulisut aalajaapput, sulisulli
taarseraannerat ilaatigut ulluinnarsiutaasinnaasarpoq – paaqqinnittarfiit ilaanni akulikippallaarsinnaalluni.
Paaqqinnittarfiit ilaanni meeqqat paarineqartut
ukiumut quleriarlutik paarsisussaminnik nutaamik
naapitsisarput.
- Paaqqinnittarfinni amerlanerpaani sulisut ataatsimiit pingasut tungaannut ukiumut soraartarput, sumiiffiilli ilaanni sulisut qulit ukiumi ataatsimi allamut suliffissarsiorsinnaasarlutik, allassimavoq
Isumatusaarneq atorneqartarpoq
Meeraaqqeriviit meeqqeriviillu perorsaanermi tunngaviit arfineq-marluk atulernikuuaat. Sulisulli tunngavinnut arfineq-marlunnut ilisimasaqarnerat killeqarpoq, ilinniartitaanermut aqutsisoqarfimmit ilinniartitsinissaq amigaataammat.
- Perorsaanermi tunngaviit arfineq-marluk tamakkiisumik atulersinneqarnissaat suli naammassinngilaq. Sulineq kigaappoq, sulisullu amerlasuutigut
isumatusaarnertik atortariaqartarpaat.
arbejdere om året, hvor der enkelte steder er op mod
10 personer, der har søgt andre steder hen, lyder det.
Sund fornuft bruges
Vuggestuer og børnehaver skal implementere syv
pædagogiske grundprincipper, som står i daginstitutionernes formål. Medarbejdernes kendskab til de
syv grundprincipper er dog ikke opdateret, da der
mangler undervisning fra uddannelsesstyrelsen.
– Implementering af tiltag vedrørende de syv pædagogiske grundprincipper, er stadig ikke lykkes
helt. Processen er derfor langsommelig, og mange
medarbejdere anvender i større omfang sund fornuft, lyder det.

Kommunikationen til forældre
Tilsynet vurderer, at samarbejdet mellem forældre
og daginstitutioner er godt, dog kan kommunikationen til forældrene være mangelfuld. Der er forskellige platforme, som bruges til kommunikation,
hvilket betyder, at en del oplysninger kan gå tabt.
– Mangel på en fælles kommunikationsplatform
giver utilfredshed hos forældrene.
Lederne i daginstitutionerne er blevet gjort opmærksom på, at der skal anvendes et synligt kommunikationsmiddel, der er tilgængeligt for alle
forældre.
Stor personaleomsætning
Generelt er medarbejdere stabile, men personaleomsætningen er stadig en del af hverdagen – en stor
del for nogle af daginstitutionerne.
I nogle daginstitutioner skal børnene lære nye
ansigter op til ti gange i løbet af et år
– I de fleste institutioner handler det om 1-3 med-

Paarsisoq meeqqeriviit ilagaat sinittarfimmi pissutsinik aaqqiinissamik uparuarneqarsimasoq.
Aajuna siusinnerusumit assi.
Paarsisoq er en af de daginstitutioner, der har fået
påtale om at få bragt forhold i soverum bragt i orden.
Foto er fra tidligere. Ass./Foto: Leiff Josefsen
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TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

KARAOKE
OG GOD MUSIK
NIGHT
PARTY

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

PÅ MUTTEN

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Levende musik på Mutten
TORSDAG

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

DEN 24.
OKTOBER

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

DEN 29. JULI

K A R AO K E OG G O D MUS IK PÅ MU T T EN!

SØNDAGSFEST

Uttuit

Fredag d. 31. august og lørdag d. 1. september

Tulleriit

Fredag d. 7. september og lørdag d. 8. september

Inuk

Fredag d. 14. september og lørdag d. 15. september

club
Fredag den 25. og Kanji
Lørdag
den 26. oktober
Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

Ulla

Sponsoreret af:

Sponsoreret af:

Nipilersorneq
Festennuannaraarput!
begynder kl. 22.00
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Nipilersorneq
nuannaraarput!
Malinnaavigisigut
Facebook-mi:
https://
www.facebook.com/Kristinemut/
– Aamma festerneq nuannaraarput! ...gør noget ved musikken

TUBORG

Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

TIRSDAGSBINGO

Vi ses til søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12-24.

D. 27/10 PÅ MUTTEN

med kartofler og persillesauce

I DAG ER DER LEVENDE MUSIK!

6 8 -,

Den. 29/10 kl. 20.00,
på Mutten

Kun kr.
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Savimminernik eqqakkanik tunniussinissaq
sivitsorneqarpoq
Sermersuumi Eqqakkanik tigooraavik maanna eqqakkanik savimminernik kiisalu biilinik isateriikkanik akeqanngitsumik inuussutissarsiortut igitsinissaannik neqerooruteqarpoq. Eqqakkanik tunniussinissaq oktoberip 31-iata 2019 tungaanut atuuppoq.
Tamanna kommunip nittartagaani tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq.
Sermersuumi Eqqakkanik tigooraaviup paasisimavaa, illoqarfimmi sumiiffinnni arlalinni eqqakkat
savimerngit annertoorujussuit katersuussimasut.
Ingammik suliffissuaqarfiit eqqaanni aamma
inuussutissarsiortunut nunaminertani annertoorujussuarmik eqqagassaqarpoq, tamakkulu illoqarfik assut kusanaallisarpaat. Akeqanngitsumik eqqaanerup
kingorna suliffeqarfiit nunaminertaatimik eqqaani
suli eqqagassanik saviminiuteqarpata kommunip
Avatangiisinut nakkutilliisoqarfianit pulaarneqarnissartik ilimagissavaat, tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq
Sermersuumi Eqqakkanik tigooraaviup tamatumunnga peqatigitillugu paasissutissiissutigaa, Eqqakkanik tigooraavik Nuummi kisiartaalluni saviminernik eqqakkanik tigusisinnaasutut passussisinnaasutullu avatangiisinut akuersissummik peqartoq.
Taamaalilluni maanna, eqqakkat taamaattut Nuummi iginniaraanni suliffeqarfinnut allanut tunniunneqarnissaat inerteqqutaavoq, Eqqakkanik tigooraavik
kisimi tigusisinnaammat, nalunaarummi allassimavoq kommuni allappoq.

LEIFF JOSEFSEN

All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl

Eqqagassanik tunniussineq pissaaq Eqqakkanik
tigooraavimmi tunniussisarfimmut. Annertuunik eqqagassanik aggiussiniaraanni, Eqqagassanik tigooraavik tunniussinnginnermi siunnersortinnissaq siunertaralugu attavigineqaqqaassaaq.
Eqqagassat pillugit malittarisassat
Eqqagassanik tunniussinermi malittarisassat nalinginnaasut malinneqassapput. Taamaattumik eqqagassat imaassapput:
• Immikkoortiterneqarsimassapput aamma saviminernut atasut piiarlugit savimiinnanngortinneqarsi-

massapput.
• Aggorneqarsimassapput, annerpaamik angissuseqassallutik 500 cm x 200 cm x 50 cm.
• Savimerngit ruujorit aanaveersakkat takissuseqassapput annerpaamik 250 cm.
• Biilit ulorianarunnaarsakkat (biilit isaterneqartussat)
Tunniussinermi suliffeqarfiup eqqaanermut kortia atorneqassaaq. Piffissami tassani tunniussat annertussusaat akiligassiissummi akilerneqartussaanngitsutut allassimassaaq, tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq.

Perioden for frit lejde for aflevering af
metalskrot forlænges
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

LEIFF JOSEFSEN

Sermersooq Affaldscenter tilbyder nu, at man som
erhvervsdrivende gratis kan komme af med sit jernog metalskrot samt miljøbehandlede skrotbiler.
Ordningen løber til og med d. 31. oktober 2019.
Det fremgår af en pressemeddelelse på kommunens
hjemmeside.
Sermersooq Affaldscenter konstaterer, at der flere
steder i byen er ophobet betydelige mængder jern-

og metalskrot. Særligt ved industriområder og på
virksomhedsarealer, henligger der store mængder,
som skæmmer bybilledet. Efter frit lejde perioden
kan virksomheder, forvente besøg fra kommunens
Miljøtilsyn, såfremt der stadig henligger jern- og
metalskrot på deres respektive arealer, fremgår det
af pressemeddelelsen.
Sermersooq Affaldscenter gør samtidig også opmærksom på, at Affaldscenteret som den eneste
virksomhed i Nuuk har miljøgodkendelse til at
modtage og behandle jern- og metalskrot. Det er

således på nuværende tidspunkt, ikke lovligt at indlevere denne affaldstype til andre virksomheder
end Affaldscenteret såfremt man vil bortskaffe det i
Nuuk, påpeger kommunen i pressemeddelelsen.
Indlevering af affaldet skal ske til modtagestationen ved Affaldscenteret.
Ved indlevering af større mængder, skal Affaldscenteret adviseres før indlevering.
Regler for affaldet
Ved indlevering skal de normale regler for indlevering overholdes. Affaldet skal således være:
• Sorteret og fri for andre typer affald end jern- og
metal.
• Neddelt så det har en maksimal størrelse på 500
cm x 200 cm x 50 cm.
• Præisoleret stålrør kan afleveres i en længde på op
til 250 cm.
• Miljøklargjort (gælder for skrotbiler)
Ved indlevering benyttes virksomhedens affaldskort.
Indleverede mængder vil fremgå af faktura uden
beregning i denne periode, fremgår det af pressemeddelelsen.
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2019-IMI
ILUNGERSUUSSILLUARTOQ
Årets Ildsjæl 2019

Sunniuteqarsinnaanerit atorlugu
inuk immikkut ittumik suliniuteqarsimasutut isigisat pattalaarneqartariaqartorlu toqqaruk.
Kommuneqarfik Sermersooq ukioq manna innuttaasumut kommunimi innuttaasunut allanut
immikkut kajumissuseqarluartumik iliuusqarsimasumut nersornaasiiniarpoq. Kajumissuseqarluartutut nersornaaserneqarniartoq illoqarfimmi, nunaqarfimmi, kommunimiluunniit
immikkut iliuuserisaa tamanut sunniuteqarsimassaaq.
Immikkuullarissumik iliuuseqarneq inuussutissarsiornermut, kulturikkut imaluunniit inunnik
sullissinermut tunngasinnaavoq.

KAJUMISSAAMMIK
TUNINEQARTUSSAMIK
TOQQAAGIT
Ukioq manna kajumissuseqarluartumik
toqqaaniaruit uku akilaassavatit:
1. Nalunngisaqarpit najukkami ukioq
manna kajumissaammik tunineqarnissaminut piukkunnaatilimmik?
2. Suliniutip suna immikkuullarissutigaa?
3. Kajumissuseqarluartoq qanoq iliornermigut iIloqarfinni kommunimiluunniit ataatsimoornermik nukittorsaagami?

sermersooq.gl

Kajumissaammik nersornaaserneqartoq tamanut
ammasumik aaqqissuussinermi saqqummiunneqassaaq.

Siunnersuummittaaq mailikkut nassiussisinnaavutit
uunga

ATAASINNGORNEQ
21. NOVEMBER

Kajumissuseqarluartumik
toqqaanissamut immersugassaq uani nassaarisinnaavat

kommuneqarfik@
sermersooq.gl
Kingusinnerpaamik
tallimanngorneq
1. november

Indstil en person, du synes, har
ydet en ekstraordinær indsats og
fortjener et skulderklap.

NOMINER EN ILDSJÆL

Skemaet til at nominere
en ildsjæl findes på

Hvis du vil nominere en til Årets
Ildsjæl, skal du svare på følgende:

sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq uddeler igen i år
ildsjæleprisen til en borger, der har gjort en særlig indsats til gavn for andre her i kommunen.
For at komme i betragtning til ildsjæleprisen,
skal den særlige indsats, som ildsjælen lægger
for dagen, komme fællesskabet i byen, bygden
eller hele kommunen til gode.

1. Kender du en lokal ildsjæl,
der fortjener at få årets pris?

Ildsjælens virke skal ligge indenfor det erhvervsmæssige, kulturelle eller sociale område.

2. Hvad gør indsatsen særlig?
3. Hvordan er ildsjælen med til at
styrke fællesskabet i din by eller
kommunen?

Når du
nominerer en
person til ildsjæleprisen er du med
i lodtrækningen
om en iPad

Du kan også sende
dit forslag til

kommuneqarfik@
sermersooq.gl

Ilungersuussilluartumik
innersuussinikkut
iPadimik makitsinermut peqataassaatit

Vinderen af årets
ildsjælepris afsløres for
offentligheden ved et
arrangement.

MANDAG
21. NOVEMBER

senest fredag 1. november

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Lektiecafé på
Nuussuup Atuarfia
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NY DATO NY DATO
PGA FORVIRRING MHT DATOER FOR
GENERALFORSAMLING ER DATOEN DERFOR RYKKET.
SE DEN NYE DATO I ANNONCEN. VI BEKLAGER

GENERALFORSAMLING
I NUUMMI UUMASUT/NUUKSDYR 2019
- Hvordan syntes du at DIN dyreklinik skal være?
- Mener du også at dyr har krav på ordentlig dyrlægebehandling når de bliver syge?
- Vidste du at Donnas dyreklinik bliver drevet af frivillige
dyreejere?
- Kribler det i din mave for at gøre noget godt for dit og
andres kæledyr?
Kan du svare på disse spørgsmål, eller er du blot blevet
nysgerrig, så vil vi opfordre dig til at møde op til Nuummi
Uumasuts

LEIFF JOSEFSEN

årlige generalforsamling i
Donnas Dyreklinik, Aqqusinersuaq 23,
torsdag den 14. november 2019 kl. 18.30

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Som pilotprojekt har Skole- og Dagtilbudsafdelingen i samarbejde med Nuussuup Atuarﬁa startet en lektiecafé for skolens ældste elever. Det oplyser Kommuneqarﬁk Sermersooq i en pressemeddelelse.
Eleverne på ældste-trinnet på Nuussuup Atuarﬁa tilbydes lektiehjælp to dage
om ugen i to timer, som del af et pilotprojekt.
To af skolens lærere står for planlægning og gennemførsel af lektiecafeen,
som udover hjælp til lektier, tilbyder eleverne et sted at sidde og arbejde med
deres lektier, læse bøger, spille spil og få eftermiddagssnack.
Konceptet for cafeen er udviklet i samarbejde mellem lærer og elever, for på
den måde at tiltrække så mange elever som muligt. Af samme grund foregår
cafeen i forlængelse af elevernes skema, og den er skrevet ind i deres skema, så
den bliver mere synlig for dem, fremgår det af pressemeddelelsen.
Vores fokus på lektiecafeer ligger sig tæt op ad vores fokus på FN’s verdensmål. Specielt det fjerde verdensmål, at sikre alles lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring, fortæller Michael Rosing,
formand i Udvalg for Børn og Skole, ifølge pressemeddelelsen.
Pilotprojektet tager sit afsæt i samarbejdsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og
Demokraatit, hvor der er fastsat mål om, at der fortsat skal udvikles tilbud om
lektiecafeer og lektiehjælpsordninger efter skoletid.
Erfaringerne fra projektet skal bruges til at sætte rammen for, hvordan lektiecafeer kan igangsættes på resten af kommunens skoler, oplyser kommunen i
pressemeddelelsen.

Punkter for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Udvalg.
11. Evt.
Har du ikke mulighed for at møde op, så send os dine forslag
til generalforsamlingen til: Nuummiuumasut@gmail.com.
Vi håber selvfølgelig at du kommer, da din stemme er vigtig
for at sikre dyrenes og klinikkens fremtid her i Nuuk. Vi
mangler dig og DIN hjælp til at sikre klinikkens fremtid, og
dyrenes velfærd
Vel mødt.
»ALLE DYR HAR KRAV PÅ EN DYRLÆGE«
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Pilluarit

Tillykke

•

Er du NORDBO´s nye

Receptionist elev
Nordbo A/S hotellejligheder søger en receptionist elev
Ansøgningsfrist 15. november 2019
Nordbo er i fortsat fremgang og søger på den baggrund en ny
receptionistelev, som
før påbegyndelse af selve elevuddannelsen får lejlighed til at
stifte bekendtskab med virksomheden og deres kultur.
Opstart på selve uddannelsen vil være foråret 2020.

21.10.19
Igguutiga

Frederik Brummerstedt
inuuinni pilluangaarit.
Stort tillykke med de 54 år.

Y Inuk Kjærulff Y
Y 28. oktober 2019 Y
Nalliunnerni pilluarit 8 år.
Silarsuarmi asanarnerpaaq.

Asavatsigit
Margrethe meeqqallu

Y Aanaa

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
til stud
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler

Kvalifikationer:
• Vi lægger vægt på at du er en selvstændig og servicemindet
person som har evnen til at bevare overblikket i stressede
situationer.
• Er udadvendt, og kan kommunikere på grønlandsk, dansk og
Engelsk.
• Det vil være en fordel vist du har en kørekort eller påtænker at
erhverve et.
Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
• Hotelbooking, kundekontakt, ind- og udcheckning af gæster,
oprettelse af bookinger og, forefaldende kontorarbejde, samt
deltagelse i virksomhedernes øvrige aktiviteter.
• Skiftende arbejdstider inden for perioden 08:00 – 20:00.
• Du vil indgå i telefonvagt ordning til hverdage/Weekenden.
• Der er ikke bolig tilknyttet stillingen.
Ansøgningsfrist: 15. november 2019.
Nordbo A/S tilbyder:
• Et spændende og ansvarsfuldt job, hvor der ikke er to dage,
der er ens.
• En stilling, som giver dig store muligheder for at udvikle dig,
og selv være med til at skabe din arbejdsplads.
Hotel Nordbo er en virksomhed som har eksisteret i 20 år.
Nordbo står overfor en kraftig udvidelse af deres nuværende aktiviteter og får ved årsskiftet 2019/20 tilføjet 18 nye lejligheder/
restaurant og reception samt mødelokale aktiviteter.
Der vil ved færdiggørelsen være 70 lejligheder i virksomheden.
Henvendelse til:
Direktør Leif Aagaard
Postboks 1470, 3900 Nuuk,
E-mail: info@nordbo.gl

Vi sælger øreringe lavet af porcelæn
og pyntet med sand fra Grønland.
De er produceret lokalt i Nuuk
af keramikeren
Kristine Spore Kreutzmann.

iq NAASUT

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15

www.hotelnordbo.gl
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Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl
Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

74

SMÅ
VANDPLANTER

KARNEVALSBY

.

H.A. Bogføring
LAND

v/Helene Andersen
.

.

Telefon 55 43 72
FLINKE

YNDLINGSMAD
UDBRUD

PEP

DRENGENAVN

VEJ
FØR F

TRÆNES

.

DONNAS DYREKLINIK

BÅD

DRØMMER OM

ALENE

Klinikkens nye åbningstider:
Mandag ......................... kl. 09-16
Onsdag .......................... kl. 09-17
Fredag............................ kl. 09-16

TONE

KLISTRE HANKEN
SAMMEN TALORD

LAND
HILSEN

.

.

TRILLER

DET KAN
HESTE

OXYGEN

RÆKKE

.

FALDE
KNOKLER, SÅ
VANDET
DRIVER

Pilluarit
Tillykke

MOR
JULEVÆSEN

DISKO

MILLIMETER

SCENE
PARADIS

DYR
STRØMME

KAMP

.

FRISKE
FUGLEN

FØR F
ENGELSK
JA

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

LAVET

TRÆKKE
VEJRET

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

.

GRAM
SAL

.

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Ateq/Navn:
Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Anuik Hardenberg
Tuapannguit 7-34 . 3900 Nuuk

CVR. regn. nr. AS427241
GER-nr. og SE nr. 73454816

Husk at hvis
du tegner et
dyrlægeabonnement
så giver vi 10% på
dyrlægekonsultation

Tidsbestilling nødvendig, brug gerne vores mail
donnasdyreklinik@gmail.com
Ved akut opstået sygdom, ring på vores tlf. nr. 38 13 13

SPISELYD

GRUPPE

MELLEM
G OG I

H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

Box 301
3900 Nuuk
Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil +299 55 19 02
Redaktør:
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

– det er helt gratis

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Hilsen kan også mailes

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Administration
Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: TORSDAG

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

tlf.:

Åben
Man.-Lør. 06.00-21.00
Søn.
08.00-21.00

31 10 16

Pædagogisk leder
til børnehave midt i Nuuk

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic

Meeqqerivik Sulunnguit søger en pædagogisk leder
til at sætte vores pædagogiske kurs. Vi tilbyder til
gengæld 20 dejlige unger i alderen 3-6 år samt tre
gode og omsorgsfulde kollegaer.

Se hele opslaget på sulunnguit.gl eller kontakt os på
meeqqeriviksulunnguit@gmail.com / tlf.: 32 41 88.
Ansøgningsfrist d. 31. oktober 2019
Samtaler holdes løbende.

Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
SLANKEBEHANDLING m.m.

Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Levering af
mad ud af
huset

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

sud_ss0588.tif

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4
Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag og helligdage lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · kontakt@cafemik.gl

NOVEMBER 10 - 16 2019

KALAALLIT NUNAANNI SIULLERMEERLUNI
AALATITSINERMI FESTIVAALERTITSINEQ

Grønlands første
bevægelsesfestival

PISUSSAT
TAMARMIK
AKEQANNGILLAT
Alle aktiviteter
er gratis

Illit aamma ulluinnarni aalanerunissat maqaasisarpiuk?
Savner du også mere bevægelse i din hverdag?

Allannguinissamut
ingiaqatigisigut
HOP MED PÅ EN BØLGE AF BEVÆGELSE
Takuuk! Qilusa.gl

S A M M I S AQ

I L AQ U TA R I T PA A R S I S A R T U T
UA N N U T
ISUM ALERUJ USSUUPPUT

TEMA

M I N P L E J E FA M I L I E
H A R B E T Y D E T A LT
KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

Ilaqutariinnik paarsisartunik suli
amigaateqarpugut
Kommuneqarfik Sermersuumi meeqqat inissinneqarsimasut toqqissisimanartumik avatangiiseqarnissaat qulakkeerniarlugu ilaqutariinnik
paarsisartunik amerlanerusunik pisariaqartitsisoqarpoq. Taamaattumik
Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortaqarfiup ilaqutariinnik paarsisartunik akuersisarnermut, taamattaaq ilaqutariit paarsisartut pisinnaasaat meeqqallu inissinneqartussap pisariaqartitaanut tulluarsarnissaannut sullissineq sivikillisippaa.
”Ilaqutariinnik paarsisartunik amerlanerusunik pinasuartumik pisariaqartitsisoqarpoq. Kommunimi ilaqutariit nukissaqarluartut meeqqanut ilungersunartumik inissisimasunut najukkaminnut tikilluaqqusisimasut assut
nuannaarutigaagut tulluusimaarutigalugillu. Sulili meerarpassuaqarpoq
angerlarsimaffiup avataani sivikinnerusumik sivisunerusumilluunniit angerlarsimaffigisinnaasaminnik amigaateqartunik. Ilaqutariinnik paarsisartunik
amerlanerusunik pisariaqartitsivissorpugut,” Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortaqarfimmi, pitsaaliuinermut immikkoortortami aamma meeqqanut ilaqutariinnullu katsorsaavimmi fagchef Ellen Magnussen oqaluttuarpoq
Meeqqat inissinneqarsimasut ilaqutariinni paarsisartuni inissinneqartarnerat
ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmiinnermit pitsaanerusoq misissuinerit takutippaat, tassa ilaqutariit paarsisartut ulloq unnuarlu angerlarsimaffinnut
sanilliullugit meeqqanut ataasiakkaanut sinaakkusersuineq allaanerusoq
pilersissinnaasarmassuk.
”Meeqqat ilaqutariinni paarsisartuni, ilaqutaannilu, ilaqutariit peqqissut
ingerlalluartullu takusarpaat. Tamannalu meeqqanut inissinneqarsimasunut pingaarnerpaavoq. Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinnik pitsaasunik peqarpugut, ilaqutariilli paarsisartut allaanerusumik meeqqanut toqqissisimatitsisinnaallutillu isumassuisinnaapput. Saniatigullu inersimasunik
aalajangersimasunik avatangiiseqartuartarlutik, akerlianillu ulloq unnuarlu
angerlarsimaffinni sulisut taarseraattut akornanniissallutik.
”Meeqqat inissinneqarsimasut ulloq unnuarlu angerlarsimaffinniinnatik
ilaqutariini paarsisartuni inissinneqartarnerat pitsaanerusoq misissuinerit
takutippaat. Tassa ilaqutariittut attaveqarnikkut attaveqaateqarnissamullu
tunngasutigut ineriartorneq eqqarsaatigalugu,” oqaluttuarpoq nangillunilu,
”Meeraq ilaqutariinni paarsisartuniinnermini attaveqaateqalersarpoq, inuunermi ilaani inersimasunngoreeraangamilu uterfigeqqissinnaasaminik.”

Sukkasuumik sullissineq
Ilaqutariittut paarsisartunngorniaraanni paarsaqarnissamut akuersissummik peqartoqartariaqarpoq, akuersissuteqartarnerlu Kommuneqarfik Sermersuumit isumagineqartarpoq.
”Siornatigut paarsaqarnissamut akuersissummik tunniussinissamut suliaqarneq sivisuumik ingerlasinnaasarpoq, sullissinerulli sivikillinissaa ilungersuutigisimavarput”, oqarpoq Ellen Magnussen, Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortaqarfimmi fagchefi.
”Maannakkut paarsaqarnissamut akuersissummik pissarsiniartarneq
taamaallaat qaammatip aappaa avillugu sivisussuseqalernikuuvoq. Suliarinera annertuvoq, paasissutissat assigiinngitsut piniartarpagut, soorlu
pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaat, meeqqanik innarliisimannginnermik uppernarsaat, ikiaroornartumik atuisimasinnaanermut
misissorneqarneq, peqqissutsimik misissortinneq aamma ilaqutariit aningaasaqarnikkut inissisimaneri,” Ellen Magnussen oqaluttuarpoq nangillunilu
”Oqartussalli attuumassuteqartut suleqatigalugit, pingaartumik nakorsiartarfik, uppernarsaasiortarnerit assigiinngitsut suliarineqartarneri pillugit
suleriaatsinik, annertuumik sullissinermik sivikillisaataasunik, suliaqarsimavugut.”
Nalinginnaasumik ilaqutariit paarsisartut meeqqanik 0-18-inik ukiulinnut
angerlarsimaffiup avataanut sivikinnerusumik sivisunerusumilluunniit inissinneqarsimasunik isumassuisarput.

Innersuussinermi immersuiffissat
Meeqqamik inuusuttumilluunniit inissiinissaq pisariaqaraangat ilaqutariinni
paarsisartuni inissiineq, inisseeriaatsit assigiinngitsut akornanni periarfissat ilagaat. Meeqqamik inuusuttumilluunniit inissiinermut siunertaavoq
meeqqap toqqissisimanissaanut isumassorneqarnissaanullu pisariaqartitai
salliunneqassasut.
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Angerlarsimaffiup avataanut inissiinnginnermi sullissisoq ilaqutariinnik paarsisartunik sullissisunut saaffiginnittarpoq, taakkulu meeqqap pisariaqartitai
aallaavigalugit ilaqutariinnut paarsisartunut attaveqartarput.
”Meeqqanut inissinneqartussanut tunngatillugu innersuussinermi immersugassanik suliaqarpugut, taamaalilluta meeqqanut ataasiakkaanut paasissutissat sumiiffimmi aalajangersimasumi ataatsimoortillugit katersorpavut.
Aqqa, inuup normua, meeraq sumi meeqqerivimmiippa imaluunniit atuarfimmiippa, meeraq innarluuteqarpa aamma immikkut ittunik allanik eqqumaffigineqartariaqartunik peqarpa, ineriartornermut tunngasut, angajoqqaanut
tunngasut il.il.,” fagchef Ellen Magnussen oqaluttuarpoq nassuiaatigalugulu
suleriaaseq qanoq ajornannginnerulersitsisimanersoq:
”Inissiineq sioqqullugu meeraq pillugu paasissutissat tamarmik ataatsimoortillugit aalajangersimasumi katersoreersimagaangatsigit meeraq ilaqutariin-
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nut paarsisartunut naleqquttunut inissinnissaanut suliaq oqinnerulertarpoq.
Oqartussaaffeqarfinnit assigiinngitsunit paasissutissat utaqqeqqaassanngilagut, ingerlaannarlu meeqqamut ilaqutariit naleqquttut nassaarisinnaassallugit, oqarpoq Ellen Magnussen.”

Ilaqutariit paarsisartut attaveqaataat
Paarsaqarsinnaanermut akuersissuteqartoqareeraangat kommune suli
malinnaasarpoq ilaqutariit paarsisartut tapersersorniarlugit, ilaqutariinnillu
paarsisartunik allanik attaveqaateqalernissaat aqqutissiuunniarlugu. Ilaatigut ilaqutariinnik paarsisartunik sullissisut qaammatit pingasukkaarlugit
immikkut sammisaqartitsisarput, tassanilu qulequttat sammisassallu assigiinngitsut sammineqartarput.
Qulequttat ilaqutariit paarsisartunit toqqakkat sammineqarsinnaapput,
imaluunniit ilaqutariinnik paarsisartunik sullissisut inissiisarnernut sulianut,

ilaqutariinnik paarsisartunik suleqateqarnermut attuumassuteqartunik qulequttat sammineqarsinnaapput.
”Ilaqutariit paarsisartut naapeqatigiinnissaannut periarfissatsialaavoq. Tamatuma saniatigut kommunimi sinniisumik issiaqateqaratik Ilaqutariit paarsisartut naapeqatigiiffigisinnaasaannik, ulluinnarnilu unammillernarsinnaasunik eqqartueqatigiiffigisinnaasaannik, attaveqaateqarfigisinnaasaannik
aallartitsinissaq sulissutigaarput.” Ellen Magnussen oqarpoq.
”Assersuutigalugu tarnip pissusiinik ilisimasalik saqqummiisinnaavoq imaluunniit siornatigut inissinneqarsimasoq inissinneqarsimanerminit misigisaminit saqqummiisinnaavoq. Ilaqutariit paarsisartut misilittakkaminnik
tassani avitseqatigiissinnaapput, soorlu nukangasunik meeqqanik inuusuttunilluunniit paarsaqarneq qanoq ittuunersoq pillugu imaluunniit nammineq
meeraqareerluni meerarsiaqarneq qanoq ittuunersoq pillugu.”
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Vi mangler flere plejefamilier
Der er akut behov for flere plejefamilie, for at sikre trygge rammer for de
anbragte børn i Kommuneqarfik Sermersooq. Børn og Familie-området har
derfor nedbragt sagsbehandlingstiden for godkendelse af plejefamilier og
skabt et bedre grundlag for at matche plejefamilie og -børn.
»Der er akut behov for flere plejefamilier. Vi er rigtige glade og stolte af alle
de stærke og ressourcefulde familier, som åbner deres hjem for kommunens udsatte børn. Men der er stadig rigtig mange børn, som har brug for
et sted at bo, uden for deres hjem i en kortere eller længere periode. Vi har
simpelthen brug for flere plejefamilier« fortæller Ellen Magnussen, fagchef
i Foranstaltningsområdet Forebyggelse og Familiebehandling, i Forvaltningen
for Børn og Familie.
Undersøgelser viser, at det er bedre for anbragte børn at være i en plejefamilie fremfor en institution, da plejefamilien skaber en helt anden ramme for det
enkelte barn end en institution kan tilbyde.
»I en plejefamilie oplever børnene, hvordan der er at være i en sund og velfungerede familie. Det er det vigtigste for de anbragte børn. Vi har rigtig gode
døgninstitutioner, men plejefamilierne kan give børnene en anden form for
tryghed og omsorg. Her er de også omgivet af de samme voksne hele tiden,
modsat i institutionerne, hvor de skal forholde sig til skiftende personale.«
»Undersøgelser viser, at det bedre for anbragte børn at være i plejefamilier fremfor institutioner. Både udviklingsmæssigt i familiære
relationer og net værksmæssig t ,« for tæller hun og for tsæt ter,
»I plejefamilien udvikler barnet sit netværk, som det kan vende tilbage til
senere i livet og som voksen.«

Hurtig behandling
For at være plejefamilie skal du have en plejetilladelse og denne godkendelse varetages af Kommuneqarfik Sermersooq.
»Tidligere kunne det være en lang proces at blive godkendt som plejefamilie,
men vi har arbejdet hårdt på at nedbringe behandlingstiden«, siger Ellen
Magnussen, fagchef i Børn og Familie-området.
»Nu tager det kun halvanden måned at få plejetilladelsen. Det er en omfattende proces, hvor vi indhenter forskellige oplysninger, som blandt andet straffeattester, børneattester, narkotest, helbredsundersøgelser og
familiens økonomiske omstændigheder,« fortæller Ellen Magnussen og
fortsætter »Men vi har i samarbejde med de relevante myndigheder, specielt
lægeklinikken, lavet procedurer for udarbejdelsen af forskellige attester, som
reducerer sagsbehandlingstiden markant.«
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Almindelige plejefamilier varetager omsorgen for børn i aldersgruppen 0-18
år, der er anbragt uden for hjemmet i kortere eller længere tid.

Visitationsskemaer
Når det er nødvendigt at anbringe et barn eller en ung, vil anbringelse i en
plejefamilie være én mulighed blandt flere anbringelsesformer. Formålet
med at anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie er, at tilgodese barnets
behov for tryghed og omsorg.
Inden anbringelsen udenfor hjemmet, tager barnets sagsbehandler kontakt
med plejefamilieteamet, som herefter finder en plejefamilie, der så vidt muligt
matcher barnets behov.
»Vi har udarbejdet et visitationsskema for børn, der skal anbringes, så vi
har nu samlet alle data om det enkelte barn på et sted. Navn, cpr, hvor går
barnet i institution eller skole, barnets helbred, har barnet et handicap og
er der særlige forhold vi skal være opmærksomme på, udviklingsmæssigt,
forældre-situationen, og så videre,« fortæller fagchef Ellen Magnussen og
forklarer hvordan det har gjort hele processen nemmere:
»Når vi har alle barnets oplysninger samlet et enkelt sted, inden vi begynder
anbringelsen, har det lettet hele processen med at matche barnet med en
plejefamilie betydeligt. Vi skal ikke vente på oplysninger fra diverse myndigheder, og vi kan finde den rigtige familie til barnet med det samme.«

Netværk for plejefamilier
Når plejetilladelsen er givet, er kommunen stadig med på sidelinjen for at
støtte plejefamilierne, og hjælper dem ind i netværk med andre plejefamilier.
Blandt andet holder plejefamilieteamet temaaften hver tredje måned, hvor
emnerne og aktiviteterne varierer.
Det kan være emner, som plejefamilierne selv har valgt at tage op, eller
emner, som plejefamilieteamet finder relevante i forhold til anbringelsessager
eller, som handler om samarbejdet med plejefamilierne.
»Det er en god mulighed for at plejefamilierne kan møde hinanden. Vi arbejder på at starte et netværk, hvor plejefamilierne kan mødes og tale uformelt
om hverdagens små udfordringer, uden at der sidder en repræsentant fra
kommunen med ved bordet«, siger Ellen Magnussen.
»For eksempel kan det være en psykolog, der holder oplæg eller en tidligere
anbragt, der fortæller om, hvordan det var for hende at være anbragt i en
plejefamilie. Her kan de udveksle erfaringer med hinanden, for eksempel
hvordan er det at have små børn eller teenagebørn i pleje eller hvordan er
det at have egne børn og plejebørn samtidig«, siger Ellen Magnussen.
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Angajoqqaarsiakka uannut isumalerujussuupput
Henni Pedersen angajoqqaarsiaminut pigami pingasunik ukioqarpoq. Ullumikkut 21-nik ukioqarpoq isumaginninnermilu siunnersortinngorniarluni ilinniartuuvoq, taamaasilluni meeqqat allat sumiginnakkat ikiortarniassagamigit inooqataanermilu kingornuttakkanik allannguilluni.
””Angajoqqqaarsiakka uannut isumalerujussuupput. Meerarsianngorsimanngitsuunguma ullumikkut killiffinga angusimassanngikkaluarpara. Ilinniagaqarusuppunga arlaanik angusaqarusukkama. Allannguerusuppunga,” Henni Pedersen
oqaluttuarpoq.
Kollegiami ineeraani Qinngutsinni seqineq igalaavisigut qinngorpoq silalu anorsaarpaluppoq. Pedersen-ikkunni paaqqutarineqalerami pingasunik ukioqarpoq.
Sapaatip-akunnerini arlaqanngitsuinnarni taakkunani najugaqartussaagaluarpoq, kisiannili alliartornini tamaat najugaqarfigivai tamannalu inuuneranik
allanngorluinnartitsisuuvoq.
”Aalajangersimasunik atugassaqartitsipput killiliisarlutillu, tamannalu uanga
siornatigut misiginngisaannarpara. ’Arfinermut nerissaagut, innartinnak kigutitit
salissavatit, ullaakkut arfineq-marlunut makissaatit arfineq-pingasuneertussaagavit’ tamakku uannut aalajangiisuulluinnarput,” oqaluttuarpoq nangillunilu,
”Aalajangersimasumik killilersimanngitsuuppannga assersuutigalugu meeqqalluunniit atuarfiat naammassisimassanngikkaluarpara, mannakkullu periarfissat
pisimanavianngikkaluarpakka.”

Allanguisoq
Henni Pedersen Kangillinnguit Atuarfianni atuarnini ingerlappaa, 10. klasse
naammassigamiuk kinguninngua Nuummi GU aallartippaa. Ukiut pingasut qaangiunneranni ilinniarnertuutut nasartaarpoq Ilimmarfimmilu – Grønlands Universitet, isumaginninnermi siunnersortinngorniarluni aallartilluni, inuiaqatigiinni
ajornartorsiuteqarlutik inissisimasut ikiorumallugit.
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”Ikinngutikka pikkunartorsioraangata ikiorusuttuaannarpakka. Oqaloqatigissallugit nuannarisuuara nuannaalerniassammatalu pitsaasumik siunnersorusuttarpakka,” oqaluttuarpoq itisilerlugulu, ”Nalunngilara mikisunnguulluni
sumiginnagaaneq sunaasoq, taamaattuminguna meeqqat ajornartorsiortut
sumiginnakkallu ikiorusukkikka inuunerminni ingerlaqqinniassammata pitsaasumillu inuuneqalerlutik.”
Artornartorsioraangamilu pinngortitamukarluni nukissanik aallertarpoq. Sissami
issiaartarpoq nipilersukkamik siuteqummigut tusarnaajutaa.
”Meeraaninni ukiut siulliit pingasut sumiginnagaasimavunga, meeraaneralu
tamaat taamaassimassagaluarlunga angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimanngitsuuguma. Meeraq oqarfigineqaannarsinnaanngilaq – ’atuarnerit paariniaruk, ajornavianngilaq.’ Tamanna paaqqutarinnittunit meeqqallu
tungaanit iliuuseqarfigisassaavoq, sapinngikkumalu allat sapernavianngillat,”
oqaluttuarpoq.

Arnarsiaq
Henni Pedersen ullut arlaanni nammineerluni ilaqutaqalertussaavoq, ilinniakkanilu naammassereeruniuk sullissisutuinnaanngitsoq aammali nammineq
inuttutsunngiffimmini meeqqat navianartorsiortut ikiorusullugit.
”Meeqqamik inuunermi ingerlariaqqinnissamik periarfissiisinnaavunga isumassorneqarnissamik pisariaqartitaanik tunillugu, anaanarsianngoruma. Meerarpassuaqarpoq pisariaqartitaminnik sumiginnagaanerminni ikiorneqarneq
ajortunik, taamaasillutik inuunerminni ulorianartorsiulersartunik, ilinniakkamik
aallartitsinngitsoortunik imaluunniit suliffeqarsinnaanngitsunik, tamannalu
kinguaariinni ingerlaqqittarpoq. Anaanarsiaasutut meeraq alla ikiorsinnaavara
allannguinissaanut, ilaqutaqaleriit ingerlalluartut akornaniisillugu siunissaqalersillugu,” Henni Pedersen oqarpoq.
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Min plejefamilie har betydet alt
Henni Pedersen var tre år gammel, da hun kom i familiepleje. I dag er hun 21
år og studerer til socialrådgiver, så hun kan hjælpe andre udsatte og omsorgssvigtede børn til at bryde den sociale arv.
”Min plejefamilie har betydet alt for mig. Jeg ville ikke have været, hvor jeg
er i dag, hvis ikke jeg var kommet i pleje. Jeg vil have en uddannelse, så jeg
kan blive til noget. Jeg vil gerne være en mønsterbryder,” fortæller Henni
Pedersen.
Solen skinner gennem vinduet i hendes lille kollegieværelse i Qinngorput,
mens vinden suser og rusker udenfor. Hun var tre år gammel, da hun kom
i pleje hos familien Pedersen. Hun skulle kun have boet hos dem nogle uger,
men hun blev boende gennem hele sin opvækst og det ændrede hendes
liv for altid.
”De havde faste rammer og rutiner, og det havde jeg ikke haft før. ’Vi spiser
kl. 18, du skal børste tænder, inden du går i seng, du skal stå op kl. 7, fordi du
skal i skole kl. 8.’ og det har betydet alt for mig,” fortæller hun og fortsætter,
”Hvis ikke jeg havde fået faste rammer, tror jeg for eksempel ikke, at jeg ville
kunne have færdiggjort folkeskolen, og fået de muligheder jeg har i dag.”

Mønsterbryder
Henni Pedersen gik i folkeskolen på Kangillinnguit Atuarfiat, og straks efter
hun var færdig med 10. klasse startede hun på GU i Nuuk. Da hun tre år senere stod med sin studenterhue i hånden, begyndte hun på uddannelsen
til socialrådgiver på Ilimmarfik – Grønlands Universitet, for at kunne hjælpe
samfundets udsatte.

”Jeg har altid gået op i at hjælpe mine veninder, når de har haft det hårdt.
Jeg kan godt lide at tale med dem og give dem gode råd, så jeg kan gøre
dem glade igen,” fortæller hun og uddyber, ”Jeg ved, hvordan det er at blive
omsorgssvigtet som lille, så jeg vil gerne hjælpe de udsatte og omsorgssvigtede børn med at komme videre og få et godt liv.” Når det har været svært
for hende, har hun brugt naturen til at finde ny energi. Hun har siddet ved
stranden med musik i ørene.
”Jeg blev omsorgssvigtet de første tre år af mit liv, og det kunne jeg være
blevet hele min barndom, hvis ikke jeg var kommet i pleje. Man kan ikke bare
sige til et barn – ’du skal bare passe din skole, og så skal det nok gå.’ Det
kræver en indsats både fra plejefamilien og fra barnet, men hvis jeg kan gøre
det, så kan andre også,” fortæller hun.

Plejemor
Henni Pedersen vil en dag gerne have sin egen familie, men hun vil også
gerne hjælpe de udsatte børn privat, og ikke kun professionelt, når hun bliver
færdig med sin uddannelse.
”Jeg har muligheden for at hjælpe et barn videre i livet ved at give det den
omsorg, som det har brug for, ved at blive plejemor. Der er så mange børn,
der bliver omsorgssvigtet og ikke får den hjælp, som de skal have, og så
ender de som udsatte, der ikke kan få en uddannelse eller et arbejde, og det
kører videre fra generationer til generation. Som plejemor kan jeg hjælpe et
andet barn med at blive mønsterbryder, ved at give det en god familie og en
fremtid,” siger Henni Pedersen.
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”Arfineq-marlunnik ukioqalissaaq. Inuuissiorpoq, aajuna najaa. Assiuterpassuaqarpugut,”
Katrine oqaluttuarpoq assiisiviit naasortallit qupperarujuujutigalugit. “Aajuna aamma Tim-ip assingisa ilaat
- Royal Arctic Line-mi sulisarpoq - taanna aamma paarsarinikuuarput” uia Alibak nangippoq.
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Ukiuni 27-ni ilaqutariit
paarsisartut inissiigasuarfiusartut
Nuummeersut Katrine aamma Alibak Nathansen ukiuni 27-ni illoqarfimmi
meeqqanut atugarliortunut arlalissuarnut ilaqutariit paarsisartutut inissiigasuarfiusarsimapput. Aappariit pisinnaatillutik ikiuinertik ingerlakkusuppaat.
“Amerlapput maani illoqarfimmipaarsarisarsimasavut ilassiortartut - massakkut
perornikuupput,” Alibak Nathansen oqaluttuarpoq.
Alibak, 67, nulialu Katrine Nathansen, 65, ukiut 27-t ingerlaneranni Nuummi
meeqqanut atugarliortunut arlalinnut ilaqutariittut paarsisartutut inissiigasuarfiusarput. Aappariit 1983-imi katipput. Namminneq qitornaqanngillat kisianni
meerarpassuit ukiut ingerlanerini ilaqutariit paarisarsimasaasa suli qanimut
attaveqarfigaat.
”Sapaatiummat angerlarluta tuttu ilivitsoq natermiippoq angummit mikigallarmat
paarisarnikuusatsinneersoq. Maassakkut mekanikeriuvoq. Piffissaqartilluni pulaarluta aggertuartarpoq. Nuanneqaaq, taamaalilluta qitornarpassuaqarpugut”
nangilluni oqaluttuarpoq.

Qatanngutima meerai
Katrine Nathansen-ip ningaavata tassaanngannaq toqukkut qimagunneratigut qatanngutaata qitornai sisamat pinasuartumik inissarsiuuttariaqarmata
aappariinni piffissami aalajangersimasumi najugaqartariaqarsimapput. Taassuma kingorna aalajangerput, peqqutit assigiinngitsut peqqutigalugit taamatut
nalaatallit meeqqat allat ikiorumallugit ilaqutariittut paarsaqartutut inissiigasuartarfittut piareersimaniarlutik.
Nulia nammineerluni eqqiaasarfiuteqarnikuuvoq, uia Nukissiorfinni ukiuni 35ni innaallagisserisutut sulisuusimalluni. Marluullutik maanna soraarnerupput
kisianni suli ilaqutariittut paarsisartutut ikiuuttarput.
“70-inik ukioqalernissama tungaanut ingerlassaanga” Katrine Nathansen Nuummi Adolf Jensens Vej-imi illut uigulukutsukkuutaani aapparriillutik najugaqarfimminni issiavissuarmi illarpoq. “Illorujussuarmik pisaarusukkaluarpunga,
meeqqat suli amerlanerit paariniassagakkit. “Sapinngisamik ikiorsinnaasakka
ikiorusoqaakka aamma meerarpassuupput ikiortariallit, pissutigalugu angajoqqaavi imigassartortaramik imaluunniit ikiaroornartumik pujortartarlutik.”

Aallaraluarlutik meeqqamik aallissagamik
utertariaqarsimasut
”Ilaqutariit paarsisartuuniaraanni pingaaruteqarpoq oqaloqateqartarnissaq, ilaqutariit paarsisartuuneq qanoq innersoq oqaluttuunneqarsinnaalluni taamaalilluni suna pulaffiginerlugu paasineqarniassammat, aammami suliaq sakkortuujummat.”
”Meeqqat uagutsinni najugaqartarnerat assigiinneq ajorput. Ilaanni sap. ak.
marluk imaluunniit qaammatit pingasut ilaannilu sivisunerusinnaasarluni. Ilaanni
marlunnik meeraateqartarpugut - qatanngutigiit niviarsiaraq nukappiararlu. Ilaanni meeqqamik ilaqutariinnik paarsisartunik amigaatilimmik ikiuissagaangatta
unnuaannakkut sianerfigitittarpugut. Taamaalluta Nuummiit aallaqqammerluta
mobilera sianerpoq, meeqqamik aallertussanngoratta utertariaqarluta” nulia
oqaluttuarpoq.
Katrine aamma Alibak Nathansen ilaqutariit paarsisartutut ukiunik 25-ngortorsiornerat Kommuneqarfik Sermersuumit nuannersumik patajaatsumillu suleqatigiissimaneq pillugu aappariinnut kaffillernertalimmik nalliuttorsiutigineqarput.
”Han bliver syv år. Det er hans fødselsdag, og det er hans lillesøster. Vi har mange billeder,”
fortæller Katrine, mens hun bladrer gennem det blomstrede fotoalbum. ”Og dér er et af Tim
– han arbejder i Royal Arctic Line – ham har vi også passet,” fortsætter hendes mand Alibak.

“Taamaalluta Danmarkimut nuunniaraluaratta kisianni kommunimiit ajorineqarluta oqarfigaatigut ‘aallassanngilasi - atorfissaqartippassi!” Katrine Nathansen
qungujuppoq.
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Akutplejefamilie i 27 år
Gennem 27 år har Katrine og Alibak Nathansen fra Nuuk været akutplejefamilie for et stort antal af byens udsatte børn. Parret ønsker at fortsætte
med at hjælpe, så længe de kan.
»Der er mange, som hilser på os her i byen, mange som vi har passet engang
– nu er de blevet store,” fortæller Alibak Nathansen.
Alibak, 67, og hans kone Katrine Nathansen, 65, har været akutplejefamilie
for mange af Nuuks udsatte børn gennem de sidste 27 år. Parret blev gift
i 1983. De har ingen børn sammen, men mange af de børn, som gennem
årene har været i pleje hos familien, har de stadig tæt kontakt til.
”Da vi kom hjem i søndags, lå der et helt rensdyr på gulvet fra en mand, som
vi passede, dengang han var lille. Han er mekaniker nu. Han kommer altid
og besøger os, når han har tid. Det er dejligt, så på den måde har vi mange
børn,” fortsætter han.

Min søsters børn
Da Katrine Nathansens svoger døde pludseligt, havde søsterens fire børn
akut brug for et sted at bo, og de boede derfor hos parret i en periode. De
valgte derefter at stille sig til rådighed og blive akutplejefamilie for andre
børn, som af forskellige årsager stod i samme situation.
Hun havde sit eget rengøringsfirma, og han arbejdede som elektriker for
Nukissiorfiit i 35 år. De er begge pensionerede nu, men de er stadigvæk
aktive som plejeforældre.
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”Jeg vil gerne fortsætte, til jeg bliver 70 år,” griner Katrine Nathansen fra sofaen i parrets hjem i rækkehuset på Adolf Jensens Vej i Nuuk. ”Jeg ville gerne
have et stort hus, så jeg kunne passe mange flere børn. Jeg vil gerne hjælpe,
så mange jeg kan, og der er mange børn, som har brug for hjælp, fordi deres
familier drikker eller ryger hash.”

Måtte sejle tilbage og hente et barn
”Hvis man gerne vil være plejefamilie, er det vigtigt at man taler med nogen,
som kan fortælle, hvad det vil sige at være plejefamilie, så man ved, hvad
man går ind til, for det er også hårdt arbejde.”
”Det er forskelligt, hvor længe børnene bor hos os. Nogle gange er det 2 uger
eller 3 måneder og andre gange længere. Nogle gange har vi to børn – en
bror og en søster. Engang imellem bliver vi ringet op om natten, hvis vi skal
hjælpe et barn, som mangler en plejefamilie. Engang var vi lige sejlet ud af
Nuuk, og så ringede mobilen, så måtte vi sejle tilbage, da vi skulle hente et
barn,” fortæller hun.
Da Katrine og Alibak Nathansen havde 25-års jubilæum som plejefamilie,
fejrede Kommuneqarfik Sermersooq det gode og stabile samarbejde med
kaffemik for parret.
”Vi ville engang flytte til Danmark, men så blev de sure på os i kommunen og
sagde ’I må ikke rejse – vi har brug for jer!’” smiler Katrine Nathansen.
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Ilaqutariit paarsisartut
Ilaqutariit paarsisartut tassanngaannaq
inissiiviusartut

meeqqanik tassanngaannaq inissinneqartariaqartunik
tigusinissaminnut piareersimajuaannarput. Ilaqutariit paarsisartut tassanngaannaq inissiiviusartunut piffissami sivikitsuinnarmi inissiisoqartarpoq - sivisunerpaamik qaammat
ataaseq.

Ilaqutariit paarsisartut oqilisaassisartut

aalajangersimasunik meeqqanik paarsisarput, meeqqat
ilaqutaalluunniit oqilisaanneqarnissamik pisariaqartitsigaangata. Qaammammut ataasiarluni weekendiusinnaavoq
imaluunniit ulluinnaat marluk, tassa pisariaqartitsineq apeqqutaasarpoq.

Ilaqutariit paarsisartut nalinginnaasut

ukiuni arlaqanngitsuni ilaannilu meeqqap 18-inik ukioqalernissaanut paarsisarput. Ilaqitariit paarsisartut nalinginnaasut ilaat arlariinnik meeqqanik paarsaqarsinnaasarput.

Ilaqutariit qanigisaasut paarsisartut

– tassani meeraq ilaquttami attaveqaataanut inissinneqartarpoq, soorlu ilaquttani allani ikinngutiniluunniit.

Nammineq aaqqissuussamik ilaqutariit
paarsisartut

– meeqqap angajoqqaavi namminneq ilaqutariinni meeqqami paarineqarnissaanik aaqqiisarput. Assersuutigalugu
angajoqqaat ilinniariartussagaangata. Taamatut paarsaqartitsineq ilaqutariit iluanni aaqqissuusaavoq, kisiat qaammatit
3 qaangersimappagit paarsaqartut aamma paarsaqarsinnaanermut akuersissummik piniartussaapput. Tassanilu
ilaqutariinnut paarsisartutut paarsaqarsinnaanermut akuersissutit tunngaviusut atorneqartarlutik.

Inuussutissarsiutigalugu ilaqutariit
paarsisartut

– isumaqatigiissutit malillugit, piffissaq tamaat ilaqutariit paarsaqartartutut kommunimit atorfeqartinneqarput.
Tamatumani meeqqat paarineqartut immikkut pisariaqartitsisuusarput, soorlu meeqqat innarluutillit. Inuussutissarsiutigalugu ilaqutariit paarsisartunit piumasaqaataavoq aappaa isumaginninnikkut perorsaanikkulluunniit ilinniagaqarsimasuunissaa, taannaasarporlu atorfinitsinneqartoq.

Forskellige typer af
plejefamilier
Akutplejefamilier
– står altid til rådighed for tage imod børn, når der er akut
brug for anbringelse. Anbringelse hos en akut plejefamilie
er kun for en kortere periode – max en måned.

Aflastningsfamilier

–har faste børn, hvis børnene eller deres familie skal
aflastes. Det kan være en weekend eller to hverdage
en gang om måneden, men variere afhængigt af behovssituationen.

Almindelige plejefamilier

–har ofte plejebarnet i nogle år og i nogle tilfælde indtil
barnet fylder 18 år. Nogle almindelige plejefamilier har
flere plejebørn samtidigt.

Netværksplejefamilier

–her anbringes barnet i dets families netværk f.eks
hos anden familie eller venner.

Privat-arrangerede plejefamilier

–barnets forældre arrangerer selv en plejefamilie for
barnet. Det er fx hvis forældrene skal på uddannelsesophold og perioden overskrider tre måneder.
Denne form for plejefamilie kræver, som alle andre typer
plejefamilie en plejefamilie-tilladelse.

Professionelle plejefamilier

er ansat på overenskomst af kommunen, til at være
plejefamilie på fuldtid. Her anbringes typisk plejebørn
med særlige behov fx handicap. Det kræves af den
professionelle plejefamilie at den ene part har en socialfaglig eller pædagogisk uddannelse.
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Tamanna tunissutaavoq
annertooq
Qatanngutisiaqarluni alliartornermini Evi Kreutzmann Kalaallit Nunaanni meerarpassuit peroriartornerminni ilungersunartumik nalaataqartarnerat immikkut
ittumik paasisaqarfigisimavai, saniatigullu aaqqiissuteqaqataanissamut sapiissuseqartitsilerluni.
”Qatanngutisiaaneq tunissutaavoq - meeqqanut allanut pingaaruteqartumik
sunneeqataasinnaaneq, meeqqanut toqqissisimatitsineq, asanninnermik tunniussisinnaaneq isumassuinermillu amigaatigisaanik tunniussisinnaatitaaneq,”
Evi Kreutzmann oqaluttuarpoq.
Ilaqutai oqilisaassisartutut aallarteriarlutik kingorna tassanngaannartumik inissinneqartariaqartunik paarsisartunngorput. Meeqqat ilaat weekendimi taakkunaniittarsimapput allallu ukiup affaa sinnerlugu najortarsimallugit.
”Meeqqanut immikkut iliuuseqarneq ajorpugut, ulluinnarnili inuunitsinnut ilannguttarpavut, aalajangersimasunik killissanik malitaqartarpugut aalajangersimasumillu inuuneqarluta, tamannalu sungiusimanngilaat,” oqaluttuarpoq, eqqaamavaalu meeqqat paarsarineqartut arlallit akulikitsumik aperisartut, ”Sooruna
neriinnavittarpisi? Meeqqatullu quiagisarpavut, eqqarsaatigileraangakkuli paasisarpara taama akulikitsumik nerisaqartarneq sungiusimanngikkaat.”

Immikkut aqqaluartaarneq
”Nukappiaraq aalajangersimasoq sivisuumik arlaleriarlunilu uatsinniittarpoq.
Soorlu aqqaluartaaginnarluni. Nukappiaraavoq inequnartoq ilingasunik nujalik maanna ilinniarnertuunngorniarfimmi atuartuuvoq. Suli taanna attaveqarfigisarparput,” Evi Kreutzmann oqaluttuarpoq nangillunilu, ”Sisimiunut angerlaraangama
meeqqat paarsarisimasavut naapikkaangakkit isumassuerusussuseqartarnera
takkuttarpoq angajutullu/aleqatut pissusilersulersarpunga. Ajunngitsumik atugaqarnissaat inuunerminnilu ingerlalluarnissaat akisussaaffigisutut misigisarpara.”
”Ilaqutama meeqqanik paarsaqartarnerat uannut assut sunniuteqarsimavoq
- immaqa immikkuullarissumik isumassuerusussuseqalersimavunga. Ilaannikkut
unnukkut nerileraangatta ataatsimoorluta meeqqat namminneq misigisimasatik
ajorluinnartut oqaluttuarilersarpaat, taamaalillunga meeqqat ilaasa inuunerat
paasisaqarfigisimavara, tamannalu ulluinnarni eqqarsaatigisaqaara.”
Evi Kreutzmann nammineq meeqqanut pingasunut anaanaavoq, perorsarnerannilu nammineersinnaanissaat killiliisinnaanissaallu assut eqqumaffigisarpaa.
”Nammineersinnaaneq pingaaruteqarpoq, misigissutsit oqaasertalersornissai
allallu killissamik qaangiisimappata killiliisinnaaneq. Meeqqat paarsarineqartut
tamatuminnga eqqumaffiginnilersippaannga, killiliisinnaanngillat sunullu tamanut
naammagittartuullutik,” oqaluttuarpoq.

Ilaquttakka tulluusimaarutigaakka
”Angajoqqaakka ilaqutariittut paarsisartuummata tulluusimaarutigaakka, ilaqutariittullu paarsaqarsinnaagatta tulluusimaarutigaara, naak inissaqarpallaanngikkaluarluta ukiorpassuit ilaqutariittut piffissaqarluta nukissaqarlutalu paarsisinnaasimagatta,” Evi Kreutzmann oqaluttuarpoq
”Ilinniagara naammassigukku oqilisaassisutut imaluunniit tassanngaannaq
inissinneqartariaqartunik ilaqutariittut paarsaqartalerniarluta uigalu eqqartornikuuarput, oqaluttuarpoq kaammattuutigalugulu, ”Kikkut tamarmik periarfissallit
taamaaliortariaqarput - tunissutaavoq annertooq inummut allamut tunniunneqarsinnaasoq. Ilaqutariit taakkuusinnaapput meeqqap inuunermut isiginnittariaasianut pitsaanerusumut allannguisuusut, neriuuteqalersitsisut kiisalu toqqissisimasumi aalajangersimasunillu killeqartitaalluni inuusoqarsinnaaneranik
takutitsisuusut.”
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Det er en fantastisk gave
En opvækst med plejesøskende har givet Evi Kreutzmann en unik indsigt
i de forfærdelige omstændigheder mange børn i Grønland vokser op med, og
samtidig givet hende mod på selv at være en del af løsningen
”Det er en gave at være plejesøster - at få lov at betyde noget for andre
børn, at være den, der giver dem den tryghed, kærlighed og omsorg, som de
har manglet,” fortæller Evi Kreutzmann.
Hendes familie startede som aflastningsfamilie, og blev siden akutplejefamilie. Nogle børn boede hos dem en weekend og andre i over et halvt år.
”Vi lavede ikke noget specielt for børnene, men tog dem ind i vores hverdag, hvor vi havde faste rammer og en fast rytme, som de ikke var vant til,”
fortæller hun og husker hvordan mange plejebørn ofte spurgte, ”Hvorfor
spiser I hele tiden? Det syntes vi var sjovt, som børn, men når jeg tænker
over det, var det selvfølgelig, fordi de ikke var vant til at få noget at spise så
ofte.”

Ekstra lille bror
”Der var en dreng, som boede hos os i flere omgange i rigtig lang tid. Han blev
som en ekstra lillebror for os. Han var en lille sød dreng med krøller – han går
i gymnasiet nu. Ham har vi stadig kontakt til,” fortæller Evi Kreutzmann og
fortsætter, ”Når jeg er hjemme i Sisimiut, og møder nogle af de børn vi har
haft i pleje, kommer omsorgsfølelsen op i mig, og jeg træder i storesøsterrollen. Jeg føler et ansvar for, at de har det godt, og at det går dem godt
i livet.”
”Det har præget mig meget at min familie havde plejebørn – måske har jeg
fået et ekstra omsorgsgen. Nogle gange når vi var samlet om aftensmaden,
begyndte børnene selv at fortælle de forfærdelige ting de havde oplevet, og
det har givet mig indsigt i, hvordan nogle børns liv kan være, og det tænker
jeg meget over i min hverdag.”
Evi Kreutzmann er selv mor til tre, og i sin opdragelse af dem, er hun meget
opmærksom på, at de skal lære at være selvstændige og kunne sætte
grænser.
”Det er vigtigt, at man er selvstændig, kan sætte ord på sine følelser og
sige fra, hvis andre træder over ens grænser. Det gjorde plejebørnene mig
opmærksom på, fordi de kunne ikke sætte grænser, og de fandt sig i alt,”
fortæller hun.

Stolt af min familie
”Jeg er stolt af mine forældre, fordi de var plejeforældre, og jeg er stolt af, at
vi som familie kunne være plejefamilie, selvom vi ikke havde meget plads,
men vi havde tid og overskud til at være plejefamilie i så mange år,” fortæller
Evi Kreutzmann
”Min mand og jeg har talt om, at blive aflastningsfamilie eller akutplejefamilie,
når jeg er færdig med min uddannelse, fortæller hun og opfordrer, ”Alle som
har muligheden for at gøre det, burde – det er en fantastisk gave man kan
give et andet menneske. Man kan være den familie, der ændrer et barns
livssyn helt drastisk til noget godt og give det håb, og viser det at sådan kan
man også leve med tryghed og faste rammer.”
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Kommuneqarfik Sermersuumi inuussutissarsiutigalugu
ilaqutariittut paarsisartoq siullerpaaq
Dorthe Davidsenip ukiuni 16-ini illoqarfimmi meeqqat isumagineqanngitsut paarsarisareerpai.
Aallaqqaammut tassanngaannaq inissiiviusartut paarsisarpoq kigornalu ilaqutariinni paarsisartutut naliginnaasutut paarsaqartarluni,
ukiunilu kingullerni marlunni Kommuneqarfik Sermersuumi siullersaalluni inuussutissarsiutigalugu ilaqutariit paarsisartutut sulilerpoq.

aamma inersimasunngoreeraluarunilluunniit. Ilinnut meeqqanullu tamanna
pitsaasuuvoq,” Dorthe Davidsen taamatut naggasiivoq.
Nuummi ilaqutariit inuussutissarsiutigalugu paarsisartut katillugit sisamaapput, tamannalu tamakkiisumik suliffiuvoq. Perorsaanermut imaluunniit assingusumik ilinniagaqarsimanissaq, soorlu ilinniartitsisutut, isumaginninnermut
siunnersortitut imaluunniit isumaginninnermut ikiortitut ilinniagaqarsimanissaq pisariaqarpoq.

16

S A M M I S A Q ⎢ I L A Q U TA R S I A K K A U A N N U T I S U M A L E R U J U S S U U P P U T

Tamannalu isumaqarpoq nalinginnaanngitsumik suliffeqartoq. Inuussutissarsiutigalugu ilaqutariit paarsisartutut paarsilluni sulinermini, meeqqat namminerminut inissinneqarsimasut immikkullu isumassorneqarnissamik pisariaqartitsisut paarisussaavai.
”Meeqqerivimmi perorsaasutut suligallarama aallarteqqaarpunga. Arfininngorneq ullaaralaannguusoq niviarsiaraq taamanikkut pingasunik ukiulik
anaanaa aalakooriarsimammat kisimiilluni ingerlasoq naapippara”, Dorthe
oqaluttuarpoq.
Dorthep niviarsiaraq angerlarsimaffimminukaappaa isumaginninnermullu
pigaartumut siarnutigalugu. Tamatuma kingorna ilaqutariit paarsisartutut tassanngaannaq inissiiviusartutut paarsaqartalerpoq, tassa eqqarsarami allarpassuarnik meeraqarsimassammat ikiorneqarnissamik pisariaqartitsisunik.
Isumaqarsimanngikkaluarpoq ukiut 14-it qaangiunnerini inuussutissarsiutigalugu ilaqutariit paarsisartutut atorfeqassalluni.
Ilaqutariit inuussutissarsiutigalugu paarsisartut ilaqutariit nalinginnaasumik
paarsisartutut meeqqanik ukioqanngitsuniit 18-inut ukiulinnut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut paarisarpaat. Ilaqutariit inuussutissarsiutigalugu paarsisartut ilaqutariit nalinginnaasumik paarsisartunit allaanerussutigaat, Kommuneqarfik Sermersuup ilaqutariillu paarsisartut akornanni
atorfinitsitsinermut isumaqatigiissuteqarnerat.
Ukiut ingerlanerini Dorthep meerarpassuit paarsarereerpai, ullumikkumullu ilai
suli naapittarlugit.
”Maannakkut paarisimasara pulaartorivara, saneraaniit malinnaajuaannarpunga. Soorlu Facebookkikkuusinnaavoq allaqatigiilluta imaluunniit aqqusinermi
ilassiorlutalu oqaloqatigiilluta. Ilaat suli pulaartarput aamma ilaanni unnukkorsiutitoqatigiittarpugut”, Dorthe oqaluttuarpoq.
Dorthe Davidsen maanna ukiut marlungajaat inuussutissarsiutigalugu ilaqutariit paarsisartutut atorfeqarsimalerpoq taamatullu sulilernissaq sungiunniaqqaagassaavoq:
”Aallaqqaammut artornarpoq, kisimi sulineq angerlarsimaffimmilu sulineq sungiunniaqqaagassaagamik, tassami inuussutissarsiutigalugu paarsineq nalinginnaasuunngilaq, inuussutissarsiutigaluguli suliffissatut aalajangiussimagaanni arlalinnik eqqumaffigisassaqarpoq.”
Ilaqutariit inuussutissarsiutigalugu paarsisartunngorniartut Kommuneqarfik
Sermersuumit makkuninnga neqeroorfigineqartarput: siunnersuineq, aqqutissiuineq, imaajarneq aamma malittarisassat atuuttut malillugit paarsinersiutit,
minnerunngitsumillu ilaqutariit paarsisartut pikkorissartinneqarnissaat.
Dorthettaaq ilaqutariit inuussutissarsiutigalugu paarserusuttut makkuninnga
siunnersorusuppai:
”Eqqarsartaatsikkut nukittuujussaatit eqqaamajuaannarlugulu meeqqat
peroriartornerannut patajaatsuunermik tunniussisussaagavit. Meeqqat
paarineqartartut tassaapput aalajangersimasunik malittarisassanik asanninnermillu pisariaqartitsisut, tamakkulu annerunissaat pisariaqartipparput”,
Dorthe oqarpoq
”Ilaqutariittut inuussutissarsiutigalugu paarsisunngorniarnerit meeqqanik
nuannarinninnermik siuariartornissaannillu isumaginnikkusunnermik tunngaveqassaaq, taamaalinikkut eqqissisimanerulersarput siuariartorlutillu atuarfimmilu aamma siuariartortarlutik. Meeqqat ilinnut attaveqartuartuussapput,
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Kommuneqarfik Sermersooqs første professionelle plejemor
Dorthe Davidsen har gennem 16 år passet byens udsatte børn. Hun startede som akutplejemor og plejemor, og de sidste to år har hun som den
første i Kommuneqarfik Sermersooq, været professionel plejemor

og nogle gange spiser vi aftenmad sammen”, fortæller Dorthe Davidsen.
Dorthe har været professionel plejemor i snart to år, og man skal vænne sig
til at være plejemor på fuldtid:

Det betyder, at hun ikke har et almindeligt arbejde. Hendes job som professionel plejeforælder går ud på, at hun passer børn, der er bragt til hende,
børn, der har brug for ekstra omsorg.

”Det var svært i starten, man skal jo vænne sig til at arbejde alene og arbejde hjemme, det er jo ikke et almindeligt arbejde at være professionel
plejemor, men hvis man vælger at være professionel, er der mange ting man
skal være opmærksom på.”

”Det hele startede dengang, da jeg arbejdede som pædagog i en børnehave.
På en tidlig lørdag morgen, mødte jeg en daværende tre-årig pige, som var
alene, fordi moren havde taget på druktur”, fortæller Dorthe.
Dorthe tog pigen med hjem, og ringede straks til socialvagten. Derefter startede hun som akutplejemor, fordi hun tænkte, at der måtte være flere børn,
der havde brug for hjælp. Hun havde aldrig troet, at hun efter 14 år ville være
plejemor på fuldtid.
Professionelle plejefamilier varetager ligesom den almindelige plejefamilie
omsorgen for børn mellem 0-18 år, der er anbragt uden for hjemmet. Til
forskel fra de andre typer af plejefamilier, er der i den professionelle plejefamilie tale om et ansættelsesforhold mellem Kommuneqarfik Sermersooq
og plejeren.
Gennem tiden har Dorthe passet mange børn, og mødes stadigvæk med
nogen af dem i dag.
”Lige nu har jeg besøg af en, jeg har passet, og jeg følger altid med på sidelinjen. Det kan være på Facebook, hvor vi skriver til hinanden eller hilser og
snakker sammen ude på gaden. Nogen af dem kommer stadigvæk på besøg
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Kommuneqarfik Sermersooq kan give følgende tilbud til kommende professionelle plejefamilier: rådgivning, vejledning, supervision og plejevederlag
efter gældende regler, og ikke mindst kurser for plejefamilier.
Dorthe giver også følgende råd til de kommende professionelle plejeforældre:
”Du skal være mentalt stærk og altid huske på, at du kommer til at bidrage
til stabilitet i børnenes opvækst. Børnene har brug for faste rammer og
kærlighed, og vi har brug for mere af den slags”, siger Dorthe Davidsen.
”Du skal blive plejeforælder hvis du kan lide børn og gerne vil se dem blomstre op, hvor de falder mere til ro og begynder at udvikle sig og endda begynder at gøre fremskridt i skolen. Børn der bliver ved med at kontakte én,
selvom de er blevet voksne. Det er godt for én og godt for børnene,” slutter
Dorthe Davidsen.
Der er i alt fire professionelle plejeforældre i Nuuk, og det er et fuldtidsarbejde. Man skal være uddannet inden for pædagogik eller en anden relevant
uddannelse, såsom lærer, socialrådgiver, eller socialmedhjælper.
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Nalaatsornerinnarmik ilaqutariittut paarsisartunngornq
Jørgen Hansen nulialu Katsi Møller Hansen 2011-mi ilaqutariit paarsisartunngorput, paarsaqartalernerallu nalaatsornerinnartut taaneqarsinnaalluni.
Katsip soraluaa taakkununnga nuummat innersuunneqaramik aatsaat
ilaqutaariit paarsisartunngorput

Ilaqutariit paarsisartut pikkorissartinneqartarnissaat
pingaaruteqarpoq

Katsi aamma Jørgen marlunnik inersimasunik qitornaqarput, meeqqanillu
perorsaaqqinnissartik naatsorsuutiginngilluinnarsimagaluarpaat.

”Marloriarluta pikkorissareerpugut, pikkorissarnitsinnilu meeraq aqutassaajunnaarluni pippat imaluunniit utersaartoorpat qanoq iliortoqarsinnaanersoq
sakkussatsinnik pissarsivugut. Pikkorissarnerit assut iluaqutaapput, aamma
ilaqutariit paarsisartut allat naapillugit misilittakkanillu paarlaasseqatigalugit
nuannertuaannarpoq”, Jørgen oqarpoq.

”Nalaatsornerinnakkut ilaqutariit paarsisartunngorpugut, paarsaqartalissalluta eqqarsaatiginngisaannarnikuuarput. Soralussama najulermatigut
aatsaat ilaqutariit paarsisartunngorpugut, tassa kommunimit innersuunneqareernitta kingorna. Soraluara paariunnaaratsigu meeqqamik allamik paarsaqarsinnaanersugut aperineqaqqippugut. Misilipparput, isumaqarpungalu
ajunngilluinnartoq”, Katsi oqarpoq.
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Katsi Jørgenilu Kommuneqarfik Sermersuup ilaqutariinnik paarsaqartartunik
pikkorissaanissamut neqeroorutaannut arlalinnut peqataareerput.
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”Meeqqat uku nalinginnaasumik inuuneqartitaaneq sungiusimanngilaat,
kisiannili aalajangersimasunik malittarisassaqartitaanertik sungiutipallattarpaat, taamaaligaangamik ajornaannerulersarpoq. Ulluinnarni inuunerput
qanoq innersoq misigissagaat assut pingaaruteqarpoq. Ilaqutariinni ingerlalluartuni ulloq nalinginnaasoq”, aappariit oqarput.
Aappariit oqarputtaaq, umiatsiamik aallarluni pinngortitaq misigalugu
meeqqanut assut sunniuteqarluartartoq.
”Pinngortitameeqqaaratta eqqaamaqaara. Meerarsiarput tupigutsassimalluni oqariataarpoq assaamigooq pinngortitaq nipaak. Meeqqat avatangiiseq
nipaassuaq sungiusimanngilaat pinngortitamiinnerlu assut nuannaralugu,”
Jørgen oqarpoq.
Meeqqat kaammattorneqarnissaat, siuariartorniassagamillu nersualaarneqartarnissaat aappariinnut pingaaruteqartuuvoq.
”Tamaat isigalugu meeqqat kaammattortarneri nersualaartarnerilu iluatsipparput. Meeraq uagutsinni najugaqartoq sivisuumik atuarsimanngilaq,
aammalumi atuariartorusunnani. Maanna atuarfik nuannarisorujussuuaa,
ilaatigut pissutigalugu kaammattorlugulu nersualaartaratsigu. Arlaannik
tunniussaqarsimanerput uagutsinnut assut nuannaarutaavoq”, Jørgen
oqarpoq.

Meeqqat nooreerpata qanoq pisoqassava?
Jørgenip Katsillu meerarsiarisimasatik angajulliit marluk suli attaveqarfigisarpaat, namminnermi angajoqqaarsiarisimasaminnut attaveqartaramik. Aamma namminneq attaveqarfigerusukkaluarpaat meeqqat allat qanoq innersut
paasiniarlugit, taakkuli namminneq attaveqarnissaminnut suli mikivallaarput.
”Meeqqat attavigiinnavillugit attavigisinnaanngilagut, tassami ullumikkut
sumiiffigisaat ataqqisariaqaratsigit. Qanittumi ataatsip pulaarpaatigut, assiliivorlu Facebookimullu ikkullugu ima allagartalerlugu ”asasallu” attortinnanngitsuunngilaq”, aappariit oqaluttuarput.

Ilaqutariittut paarsisartunngornissaq sooq
isumassarsiatsialaava?
Nuummi ullumikkut ilaqutariit paarsisartutut paarsaqarnissamut akuerisaasut 73-iupput. Meeqqanik ukioqanngitsuniit 18-inut ukiulinnut angerlarsimaffiup avataanut piffissami sivikinnerusumi sivisunerusumilu inissinneqarsimasunik paarsaqartarlutik isumassuisartuupput. Meeqqat isumassorneqarnissaminnik, tapersersorneqarnissaminnik, ulluinnarni aaqqissuussaasuni aalajangersimasunillu malittarisassaqartumi pisariaqartitsisut.
Meeqqalli ikiortariaqartut amerlanerujussuupput, angajoqqaarsiat ikiuussinnaasut 73-iusunit amerlanerujussuit.

Aalajangersimasunik malittarisassaqartitsineq meeqqanullu
kaammattuineq
Aappariit piffissap ingerlanerani maannamut meeqqat arfinillit paarsarereerpaat. Meeqqat paarereersimasaat qassinik ukioqarnersut qanorlu sivisutigisumik paarisarneraat nikerartarpoq.
”Sivisunerpaamik paarisarput marlunnik ukiulik uatsinniilerpoq, taannalu
ukiut sisamat paarivarput. Meeqqat allat qaammatip aappaa avillugu sivisutigisumik missaani uatsinniittarput”, Katsi oqarpoq.
Aappariit ullumikkut arfineq-pingasunik ukiulimmik meeqqamik paarsaqarput, meeqqallu nalinginnaasumik inuuneqartitaanissaat aappariinnut pingaaruteqartuuvoq.

”Inuiaqatigiinni allannguerusukkuit taavalu meeqqamut ullumikkuinnaanngitsoq meeqqalli siunissaa aamma eqqarsaatigalugu, taava ilaqutariittut paarsisartunngorit. Meerarmi kisimi pineqanngilaq. Meeraq navianartorsiuleruni
meeraq kisimi navianartorsiortinneqanngilaq. Inuit arlallit sunnertittarput,
tamannalu siunissami ungasinnerusumi kinguneqartarpoq. Paarsaqarneq
imaannaaneq ajorpoq, meerarli siuariartortoq pitsaanerusullu tungaanut
ingerlasoq takullugu sorpassuarnik pitsaasunik peqarpoq,” Jørgen oqarpoq.
Ilaqutariit paarsisartunngorusukkuit ilaqutariinnut paarsisartunut sullissisut
taavalu Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik suleqatigissavatit, meeqqallu pisariaqartitaanik tunniussinissannut nukissaqarnissat naatsorsuutigineqassaaq. Tamatuma saniatigut ammasuussaatit suleqatikkuminartuullutillu, timikkut tarnikkullu patajaatsuullutit, meeqqanik paarsaqarnermut
misilittagaqassaatit kiisalu pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaateqassallutit.
Akuerisaaguit paarsaqartutut siunnersorneqarnissamut aqqutissiuunneqarnissamullu, imaajarnissamut pikkorissarnissamullu neqeroorfigineqassaatit
malittarisassallu atuuttut malillugit paaqqutarinninnermut akissarsiaqartitaassallutit.
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Plejeforældre på tilfældig vis
Jørgen Hansen og hans kone Katsi Møller Hansen blev plejeforældre
i 2011 og det var næsten tilfældigt. De blev først anbefalet at blive det,
da Katsis niece flyttede ind hos dem
Katsi og Jørgen har to voksne børn, og de havde aldrig troet, at de skulle
begynde at opdrage børn igen.
”Det var tilfældigt at vi blev plejeforældre, vi havde aldrig selv tænkt på det.
Det var først da min niece kom til at bo ved os, at vi blev plejeforældre efter
anbefaling fra kommunen. Efter min niece flyttede fra os igen, blev vi spurgt
om vi kunne tage et andet barn. Det prøvede vi, og syntes faktisk at det gik
fint”, fortæller Katsi.

Kursus for plejeforældre er vigtigt
Både Katsi og Jørgen har været med på flere af de kurser som Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder til plejeforældre.
”Vi har haft kursus to gange, og kurserne har givet os redskaber til, hvad
man gør i situationer, hvor barnet får et hysterisk anfald, eller hvis barnet
får et tilbagefald. Kurserne har hjulpet rigtig meget, og det er altid dejligt at
mødes med andre plejeforældre og dele hinandens erfaringer”, fortæller
Jørgen.

Faste rammer og opmuntring til børnene
Ægteparret har nu passet seks børn gennem tiden. Børnenes alder og hvor
lang tid de er hos dem varierer.
”Det barn som har været hos os længst, kom da barnet var to år, og var
hos os i fire år. Andre af børnene var hos os i omkring halvanden måned”,
fortæller Katsi
I dag har ægteparret et barn på 8 år boende, og for dem er det vigtigt at give
børnene et normalt liv.
”Børnene er ikke vant til at have et normalt liv, men børnene bliver hurtig vant
til at have faste rammer, og så bliver det meget nemmere. Det var vigtigt for
os, at få dem til opleve vores hverdag. En almindelig hverdag i en velfungerende familie”, fortæller ægteparret.
Ægteparret fortæller også, at det har en stor effekt på børnene, at komme
ud at sejle og opleve naturen.
”Jeg kan huske første gang, vi var ude i naturen. Pludselig fortæller vores
plejebarn forundret, at det er så stille ude i naturen. Børnene er slet ikke vant
til stille omgivelser og elsker at være ude i naturen,” fortæller Jørgen.

For ægteparret er det vigtigt, at børnene bliver opmuntret, og får ros, så de
kan bevæge sig fremad.
”Det har generelt lykkes for os, at opmuntre og give ros til børnene. Barnet
som bor hos os nu, havde ikke været i skole i lang tid, og hun havde ikke lyst
til at komme i skole. Nu elsker hun skolen, til dels fordi vi har opmuntret og
givet hende ros i forhold til det. Det er en dejlig følelse for os, at vi har bidraget til noget godt”, fortæller Jørgen.

Hvad sker der efter at børnene er flyttet ud?
Jørgen og Katsi har stadigvæk kontakt til to de to ældste af deres tidligere
plejebørn, der selv tager kontakt til dem. De ville ellers også gerne have kontakt til, og høre hvordan det går med de andre børn, men de er ikke gamle
nok til selv at tage kontakt.
”Vi kan jo ikke bare kontakte børnene, for vi skal respektere dem de er hos
i dag. Forleden fik vi besøg af den ene, og hun tog et billede, som hun lagde
på Facebook, hvor hun skrev ”sammen med ens kære” og man bliver rørt af
det,” fortæller ægteparret.

Hvorfor man skal vælge at blive plejeforældre
I Nuuk er der i øjeblikket 73 godkendte plejeforældre og plejefamilier. De
varetager omsorgen af børn i aldersgruppen 0-18 år, der er anbragt uden for
hjemmet i kortere eller længere tid. Børn, som har brug for omsorg, støtte,
struktur i hverdagen og faste rammer. Der er dog mange flere børn, der har
brug for hjælp, mange flere end de 73 kan hjælpe.
”Hvis du vil gøre en forskel for samfundet og ikke kun for barnet nu, men for
barnets fremtid, så bliv plejeforælder. Det handler jo ikke kun om et barn.
Hvis et barn er i knibe, så rammer det jo ikke kun barnet. Flere mennesker
bliver påvirket, og det har konsekvenser langt ud i fremtiden. Det er ikke
nemt at være plejeforælder, men der er mange gode ting, når man ser et
barn der udvikler sig, og bevæge sig fremad mod noget bedre,” fortæller
Jørgen.
Hvis du ønsker at blive plejeforælder skal du samarbejde med plejefamilieafsnittet og Forvaltning for Børn og Familie, og der forventes, at du har
overskud til at dække børnenes behov. Derudover skal du være åben og
samarbejdsvillige, være fysisk og psykisk stabil, have erfaring med pasning
af børn, samt en ren straffeattest.
Hvis du bliver godkendt bliver du tilbudt råd og vejledning, supervision, kurser som plejefamilie og plejevederlag efter gældende regler.

T E M A ⎢ M I N P L E J E FA M I L I E H A R B E T Y D E T A LT

23

Angajoqqaarsianngorit
Bliv plejefamilie

PLE JEFAMILIE TE AME T@SERMERSOOQ .GL

36 72 81

Immersugassaq immersoruk
Udfyld formularen

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

