28. august 2013 | Uge 33

redaktion@TAMANUT.GL · Tlf. 38 39 40

Arsaalluni GM-ertoqarnerani
qatanngutigiit Brobergikkut
Qeqertarsuarmeersut
kuultinallutillu sølvinnattut
Brødrene Broberg fra
Qeqerarsuaq vandt guld
og sølv ved fodbold-GM

privat

AVANNAANI

12-åriges indbrud og hærværk
præger Qeqertarsuaq
>3

leiff josefsen

Qeqertarsuarmi 12-inik
ukiullit tillinniarlutillu
aserorterisaqattaartut

Sapiitsuliortoq
Qeqertarsuarmeersoq
Aqqalu Ostermann, maajimi angummik
utoqqarmik sikup sinaatigut nakkarsimasumik
annaassisoq, sapiitsuliornini pillugu aggustip
15-iani politimesterimit akissarsitinneqarpoq
Qeqertarsuarmi maajip 22-ani
unnukkut sila nilleqisoq timersortarfiup nakkutilliisuata Aqqalu
Ostermannip angut utoqqaq Pilersuisup pisiniarfiata ungasinngisaani umiarsualivitoqqap qanittuani sikup sinaavanit ikiortissarsiorluni suaartartoq tusaavaa.
Aalisartoq piniartorlu 78-inik ukiulik umiatsiaaqqaminiit sikumut
niuniartilluni quaannermigut imaanut nilleqisumut nakkarsimavoq.
Taama pisoqarpoq umiatsiaaqqamik angalasarnerpassuarmi ilaannit angerlartilluni.
– Umiatsiartillunga angut ikiortissarsiorluni suaartarpaluttoq tusaaleriataarpara, kisiannilu sumiluunniit takusinnaanagu. Angut
ujarlugu aallartikkasuarpunga

imaanullu nakkarsimalluni umiatsiaaqqani ataniarfigigaa takullugu.
Nukillaangasorujussuanngoreersi-

mavoq qularnanngitsumillu minutsini marlussuinnarni taamaallaat
ataniarsinnaalluni, Aqqalu Ostermann oqarpoq.
Angut tigullugu tassanngaanniit
sikup pataajaannerusortaanut
qaqitsigisinnaasaminnut meterit
tallimat missaanni illuartimmagu
sikumi ungasinngisaaniluunniit
allanik inoqanngilaq.
Angutip utoqqaap gummini
imaarpai nammineerlunilu angerlarsinnaalluni.
– Ullut arlaqanngitsut tamatuma kingorna oqaluukkakku assammigut tallimigullu suli anne-

risaqarpoq immami nillertumiissimanini pissutigalugu, taamaattumik nalaatsornerinnakkut qanittumiinnera iluatsitsinerujussuuvoq, sapiitsuliortoq Qeqertarsuarmeersoq oqarpoq.
Angut utoqqat septembarimi
79-iliissaaq sulilu eqeersimaartorujussuulluni.

All. Arne Mølgaard

Qeqertarsuarmi politeeqarfiup pisortaata
Flemming Lauritzenip sapiitsuliorsimaneq
pillugu akissarsiassaq Aqqalu Ostemannimut tunniuppaa.
– Pisup politiinut nalunaarutigineqarsimanera ilisimanngilara, taamaattumik
tupaallaatsinneqarpunga, Aqqalu Ostermann oqarpoq, angutillu suli tamakkiisumik peqqinnera nuannaarutiginerarlugu.

Linda G. Ostermann

Stationsleder ved politiet i Qeqertarsuaq,
Flemming Lauritzen, overrakte belønningen for heltemod til Aqqalu Ostermann på den lokale politistation.
– Jeg vidste ikke, at nogen havde indberettet episoden til politiet, så det var en
overraskelse, siger Aqqalu Ostermann,
der er glad for, at den ældre mand stadig
har helbredet intakt.

Helten fra Qeqertarsuaq
Aqqalu Ostermann, der reddede en ældre mand op fra havet ved iskanten i maj,
modtog den 15. august belønning for heltemod fra politimesteren
Det var en kold aften den 22.maj
i Qeqertarsuaq, da halinspektør
Aqqalu Ostermann hørte en ældre
mand råbe efter hjælp ved iskanten, tæt ved den gamle havn ved
Pilersuisoq butikken. En 78-årige
fanger og fisker var uheldigvis
gledet og var faldet i det iskolde
vand, da han skulle fra jollen over
på isen. Det sket da han kom hjem
fra en af sine mange sejlture.
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– Jeg var sejlet i min båd, da
jeg pludselig hørte en mand råbe
efter hjælp, men jeg kunne ikke se
ham nogen steder. Jeg gik straks
i gang med at lede efter manden,
og jeg opdagee ham i vandet, hvor
han holdt fast i sin jolle. Han var
allerede meget afkræftet og havde
muligvis kun et par minutter tilbage, siger Aqqalu Ostermann.
Der var ingen andre mennesker

på isen eller i nærheden, da han
tog fat i manden og flyttede ham
omkring fem meter fra stedet til et
mere stabil is, hvorefter han kunne
trække ham op.
Den ældre mand tømte sine
gummistøvler og kunne selv gå
hjem.
– Da jeg talte med manden igen
nogle dage efter, havde han stadig
ondt i sine hænder og ærme på

grund af kulden i vandet, så det
var meget heldigt, at jeg tilfældigvis var i nærheden, siger helten fra
Qeqertarsuaq.
Den ældre mand fylder 79 år
i september og er stadig meget
aktiv.

Af Arne Mølgaard
Uge 35 2013 | ÅRGANG 2

Qeqertarsuarmi tillinniaqattaarnerit
Qeqetarsuarmi innuttaasut ukiup
kingulliup ataatsip missaata ingerlanerani pisiniarfinnut, pisortat
suliffeqarfiinut inuinnaallu angerlarsimaffiinut tillinniarnernik
arlalinnik erloqisinneqartarsimapput, tamannalu illoqarfeeqqami
800-t sinnilaaginnarlugit inulimmi toqqissisimannginnermik pilersitsivoq. Tillinniarit ilaat Qeqertarsuarmi politiinit paasineqareeraluartut tillinniarnerit amerlanerpaartaat suli paasineqarsimanngillat.
Qeqertarsuarmi politeeqarfiup
pisortaa Flemming Lauritzen ilisimatitsilluni oqarpoq, tillinniat pingaartumik inuusuttuusartut allaat aqqaneq-marluk angullugit
ukioqartartut inuusuttuaraasartullu. Tillinniat ilaatigut meeqqat
atuarfianni tillinniarsimapput
ilaatigut qarasaasianik angallattakkanik atortorissaarutinillu
arlalinnik tillissimallutik, allaallu
tankeqarfiup allaffianut kommunilliu allaffianiut aamma tillinniarsimallutik. Ajortorli suli ajornerulersiinnarlugulusooq inuinnaat
angerlarsimaffiit aamma nalilinnik tillinniarfigineqartarsimapput.
Kisianni sukkasuuliani umiatsiaaqqanilu nalillit aamma qaangiinnarneqarsimanngillat, atortunik
orsussamillu tigusisoqartarsimanera angallataatilinnit arlalinnik
misigineqarsimammat, piginnittu-

nut kipiluttunaqisumik.
– Illoqarfimmi tillinniartoqangaatsiartoqartarsimanera ilumoorpoq. Illoqarfimmilu inuit
tamarmik imminnut ilisarisimasariikkaluartut suliat paasisaqarfiginissaat ajoraluartumik ajornaatsuinnaasimanngilaq. Tamatumani attuumassuteqartut imminnut tapersersoqatigiinnerat pissutaanerugunarpoq, Flemming
Lauritzen oqarpoq.
Taanna aamma oqarpoq, meeqqat inuusuttuaqqallu unnuakkut
aqqusinerni angalaqattaartut
ilaatigullu igalaanik aserorterisarlutik – amerlanertigut sapaatipakunnerata naanerani aningaasarsiffinnilu.
Taanna taamaattumik isumaqarpoq, meeqqat unnuakkut serlersartannginnissaat angajoqqaanit eqqumaffigineqartariaqartoq.
Qeqertarsuarmi politiinut inuusuttunut 18-inik ukioqalereersimasunut unnerluutiginnittarput,
tamatumali akerlianik meeqqat
15-it inorlugit ukiullit Qaasuitsup
Kommuniani inunnik isumaginninnermi ingerlatsivimmut nalunaarutigineqartarlutik.

Pinnguartarfiit
pinaveersartitsissutaassasut

Qaasuitsup Kommuniata ataani
Qeqertarsuarmi pinaveersaartitsinermut siunnersorti Maasinnguaq

Linda G. Ostermann

Tillinniat aqqaneq-marluinnaat angullugit ukiullit piffissami
sivitsortumi illoqarfeeqqami toqqissisimatitsinngillat

Berthelsen ilisimatitsilluni oqarpoq, inuusuttut illoqarfimmi tillinniartarnerannik sulianut tunngasut pisimanngikkini – ajornartorsiulli ilisimaarigini.
– Piffissami sivitsortumi tillinniartoqartarsimanera soorunami
uggornartorujussuuvoq. Siornamiilli iliuuserisavut tassaapput
illoqarfimmi sumiiffinni arlalinni
pinnguartarfinnik sammisassaqarfinnillu ikkussuinerit, meeqqat
inuusuttullu unnuakkut asuli navianartorsiorniakujunnatik piffissaminnik pitsaasumik atuisarsinnaaqqullugit, oqarpoq.
Ukioq mannali pinnguartarfinnik sammisassaqarfinnillu sanaartornerit ingerlanneqarsimanngil-

– Meeqqat inuusuttuaqqallu unnuakkut
serlersaarlutillu aserorterisarnerat
isumaga malillug saqqumilaarpallaarpoq.
Meeqqat pissuserissaarnissaat pingaartumik angajoqqaat akisussaaffigaat,
Qeqertarsuarmi politeeqarfiup pisortaa
Flemming Lauritzen oqarpoq.
– Det er efter min mening synligt, at børn
og teenagere går rundt om natten og
laver ballade og begår hærværk. Først og
fremmest er det jo forældrenes ansvar, at
deres børn opfører sig ordentligt, siger
stationsleder hos politiet i Qeqertarsuaq,
Flemming Lauritzen.

lat, kommunimut nunaminertanik
qinnuteqaatit suliarineqarnerat
arriisaarnartuusarmat.
All. Arne Mølgaard

Indbrudsbølge i Qeqertarsuaq
Indbrudstyve helt ned til 12-års alderen har igennem længere tid skabt utryghed i den lille by
I løbet af det sidste års tid har
indbyggerne i Qeqertarsuaq været
plaget af flere tyverier og indbrud
både i butikker, offentlige virksomheder og private hjem. Det har
skabt utryghed i den lille by med
lidt over 800 indbyggere. Selvom
nogle af tyverierne er blevet opklaret af politiet i Qeqertarsuaq, er
flertallet af indbrudene dog endnu
ikke blevet opklaret.
Stationsleder hos politiet i
Qeqertarsuaq, Flemming Lauritzen, oplyser, at tyvene primært er
unge helt ned fra 12-års alderen og
teenagere. Tyvene har blandt andet været på folkeskolen og stjålet
flere bærbare computere og andet
tekniske udstyr, ligesom de også
har brudt ind på tankstionens konSap. akunn. 35 2013 | UKIOQ 2

tor og endda på kommunekontoret.
Men for at gøre skaden værre har
private hjem haft ubudne gæster
og er blevet frastjålet diverse værdier. Men værdigenstande fra både
speedbåde og joller er heller ikke
sluppet fri for tyverier, da flere
bådeejere har oplevet, at teknisk
udstyr såvel som brændstof er
blevet fjernet til stor frustration
for ejerne.
– Det er korrekt, at der har været en del tyverier i byen. Men det
har desværre ikke været nemt at
opklare sagerne, selv om alle kender hinanden i byen. Det skyldes
nok mest, at de implicerede dækker over hinanden, siger Flemming
Lauritsen.
Han siger, at en del børn og

				

unge farer rundt i byens gader og
stræder midt om natten og laver
hærværk mod ruder forskellige
steder – mest i weekender, og når
der er lønudbetaling.
Han mener derfor, at forældre
bør være opmærksomme på, at
deres børn ikke er ude og lave ballade om natten.
Politiet i Qeqertarsuaq laver
sigtelser mod unge over 18 år,
hvorimod børn under 15 år bliver
indberettet til socialforvaltningen i
Qaasuitsup Kommunia.

Legepladser skal forebygge

Maasinnguaq Berthelsen, der er
forebyggelseskonsulent i Qaasuitsup Kommunia i Qeqertarsuaq,
oplyser, at han ikke har fået sager,

der udelukkende handler om de
unges tyverier i byen, men at han
er bekendt med problemet.
– Det er selvfølgelig meget ærgerligt, at tyverierne har stået på i
længere tid. Siden sidste år har vi
opført flere lege- og aktivitetspladser rundt omkring i byen, således
børn og unge kan tilbringe tiden
med noget positivt frem for at fare
rundt om natten, siger han.
Opførelse af lege- og aktivitetspladser er dog ikke ført ud i livet i
år, da ansøgninger om arealtildelinger til kommunen har været en
langsommelig proces.

Af Arne Mølgaard
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Bookingcenter

– vi hjælper
– nassiussatit
dit gods på vej
aqqutissiuuttarpagut

booking@ral.gl

Sullitat naammagisimaarinninnerat pillugu Royal Arctic Linemi misissuitsinerup kingulliup takutippaa naliginnaasumik
kiffartuussineq annertuumik naammagisimaarneqartoq.
Maannalu suli pitsaanerulerniarluta aalajangerpugut.

Royal Arctic Lines seneste kundetilfredshedsanalyse viser generelt stor tilfredshed
med vores ydelser. Så nu har vi sat os for at
blive endnu bedre.

Taamaattumik qitiusumik bookingcenteri pilersipparput,
tassani sulisut pikkorissut nassiussatit tigusisussamut
ajunngitsumik apuunneqarnissaat isumagissavaat
– sapinngisamik ajornanngitsumik, sukkasuumik,
akikinnerpaarlu atorlugu. Sioqqutsilluni nassiussassat
inniminnernissaannut periarfissaq atorluarukku
– umiarsualivimmut qaninnerpaamut tunniussiartunnginninni:
• Tunniussiartornermi piffissaq sivikitsoq atorlugu utaqqineq

Derfor har vi oprettet et centralt bookingcenter,
hvor en række dygtige medarbejdere har til
opgave at sørge for at dit gods når frem til rette
modtager – så nemt, hurtigt og billigt som muligt. Hvis du benytter muligheden for at booke
godset på forhånd – inden du kører til nærmeste havn for at indlevere – så er du sikret:
• Mindst mulig ventetid ved indlevering

• Pitsaassuseq qaffasissoq, sukkasuumik sullissineq
aammalu nassiussassavit umiarsuarmut
illit ilaaffigitikkusutannut ilaatinneqarnissaat.

• Høj kvalitet, hurtig ekspedition, og
størst sandsynlighed for at
få godset med det skib der passer dig

• Akit, nassiussassat immikkut ittut, poortuineq aammalu
sillimmasiineq pillugit ajunnginnerpaamik siunnersuineq

• Bedst mulig rådgivning om pris, særlige
godstyper, indpakning og forsikring
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Læs mere på booking.ral.gl
booking.ral.gl aamma takuuk

Tel. 70 15 00
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Qeqertarsuarmi sungiusartarnerpassuarni
arpattarnerpassuarnilu G-44-meersut
aasaq tamakkerlugu illoqarfimmi
saqqumilaarluarput.

privat

Holdet fra G-44 har præget bybilledet
hele sommeren, under de mange træninger
og løbeture i Qeqertarsuaq.

Fodbold-øen jubler
Det blev til sølv ved GM 2013 i fodbold i Qaqortoq for holdet G-44 fra Qeqertarsuaq.
Men for mange indbyggere er det både guld og sølv til byen
Forleden kom fodboldholdet G-44
fra Qeqetarsuaq hjem fra GM i
Qaqortoq med sølvmedaljerne om
halsen. Spillende træner Steve
Broberg var en smule nedtrykt og
ærgrede sig over, at medaljen om
halsen ikke var af guld. Holdet
havde kæmpet bravt igennen hele
turneringen og nåede i år finalen
for femte år i træk, Hver gang har
de måtte nøjes med sølv mod de
nuværende tre gange grønlandsmestre fra Nuuk, B-67. Den tætte
finalekamp den 21. august mellem
to af Grønlands bedste fodboldholdhold endte 3 – 2 til B-67.
Alligevel er Steve Broberg stolt
af holdets store indsats.
– Det er meget skuffende, at vi
ikke vandt den sidste kamp, for vi
spillede godt. Og vi ville selvfølgelig gerne have vundet grønlandsmesterskaberne i år. Men vi levede
op til vores målsætning om at blive
nummer et i det første gruppespil,
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hvorefter vi kom i semifinalen mod
FC Malamuk fra Uummannaq,
som vi vandt over. Derfor ville også
gerne have vundet det hele, siger
Steve Broberg.
Han vil dog rose sine medspillere
til skyerne for deres store indsats
for både G-44 og for hele byen.
– Vi har siden vinter forberedt os
ved indendørs fodbold i sportshallen, hvorefter vi trænede i løbet af
forår og sommer og gjorde os klar
til de indledende runder, der foregik i sommer. Vores hold har trænet meget hårdt, og det er noget vi
er stolte over, siger han.
Han oplyser i øvrigt, at nogle
af de nøglespillere hos G-44, som
ikke kunne være med på holdet,
da de enten af uddannelses- og
arbejdsmæssige årsager er i Nuuk,
i stedet spillede for modstanderne
fra B-67 i den meget spændende
finalekamp ved årets GM.
– Dem ville vi selvfølgelig gerne

have haft med på G-44. Men vort
hold kunne alligevel holde stand
mod det bedste fodboldhold i Grønland, siger han.
Steve Broberg tilføjer, at Qeqertarsuaq har en lang tradition for
at producere nogle af de bedste
fodboldspillere i Grønland.
– Fodbold er den sportsgren, der
er mest populær blandt de unge i
Qeqertarsuaq. Derfor har vi har
et meget godt sammenhold i G-44,
ligesom vi tager træningen meget
alvorligt og forbereder os godt,
siger Steve Broberg.
Der var fem fodboldspillere fra
Qeqertarsuaq, der alle har en
fortid i G-44, som spillede for B-67
i årets grønlandsmesterskaber.

En stolt far

Mads Pavia Broberg, der er far til
Steve Broberg fra G-44 og Lars
Peter Broberg, der er én af nøglespillerne fra B-67, var med til

grønlandsmesterskaberne i Qaqortoq som rejseledsager for G-44.
Han lægger ikke skjul på, at både
guldet, som hans yngste søn havde
om halsen, og sølvet, som ældste
søn havde fået, har stor betydning
for Qeqertarsuaq.
– Det er selvfølgelig en stor
oplevelse for os, at begge vore
sønner kæmpede mod hinanden i
finalen og dermed begge opnåede
meget flotte resultater. Der er
fem spillere fra G-44, der er med i
truppen hos B-67. Derfor er det jo
en meget bevægende følelse for os
alle sammen, at sølv og en del af
guldet går til Qeqertarsuaq, siger
den stolte far.
Han fortæller, han var nødt til at
heppe på G-44, da han er med som
rejseledsager, hvorimod hans kone,
Salomine M. Broberg, der også var
med i Qaqortoq, heppede på begge
finalister.
Af Arne Mølgaard
Uge 35 2013 | ÅRGANG 2

Qeqertarsuarmiut qiimmattarput
G-44 Qeqertarsuarmeersoq nunatsinnik isikkamik arsaalluni pissartanngorniunnermi sølvinnappoq.
Innuttaasulli ilarpassui naapertorlugit illoqarfik kuultinnallunilu sølvinnappoq
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Isikkamik arsaalluni nunatsinni pissartanngorniunnerit Qaqortumi ingerlanneqartut
pissanganartut naggataarnersiorneqarnerata nalaani nukariit Lars Peter Broberg,
B-67-imeersoq, (saamerleq) G-44-milu arsaattartuujutigaluni sungiusaasoq Steve
Broberg (talerperleq).
Lillebror Lars Peter Broberg fra B-67 (til venstre) og den spillende træner hos G-44,
Steve Broberg (til højre) efter årets spændende grønlandsmesterskaber i fodbold i
Qaqortoq.

privat

tumunnga taarsiullugu unammillertigisanut B-67-imeersunut ukioq manna GM-imi ajugaaniutivinnermi pissanganartorujussuarmi
arsaateqataasut.
– Taakkua soorunami G-44-mi
ilaatikkusunnarsimagaluaqaat.
Taamaakkaluartorli unammisartortavut Kalaallit Nunaanni
arsaannermi pikkorinnerpaanut
akiuussinnaassuseqarsimapput,
oqarpoq.
Steve Broberg ilanngullugu
oqarpoq, nunatsinni arsaattartut
pikkorinnerpaartaasa ilaannik
Qeqertarsuaq qangalili pilersitsisartuusoq.

Arsaalluni pissartanngorniuttoqarnerani G-44 sølvinammat illoqarfik tamakkerlugu qiimmattartoqarpoq. Innuttaasut
unammisartortatik ataatsimoorussamik tapersersorniarlugit katersortarfimmi isiginnaarussualerlutik isiginnaaqatigiinnissamik
namminneerlutik aaqqissuipput.
Der var jubel over hele byen, da G-44 vandt sølv i årets GM-fodbold. Indbyggerne havde selv taget initiativ til at arrangere et
fælles opbakning til yndlingsholdet i forsamlingshuset ved storskærm.

privat

Qeqertarsuarmi isikkamik arsaattartut G-44 nunatsinni isikkamik
arsaalluni pissartanngorniunnernut Qaqortumi ingerlanneqartunut peqataareerlutik qanittukkut
sølvinnassimallutik angerlamut
tikipput. Ujaminnattaarineqartup
kuultiunnginnera arsaqataajutigaluni sungiusaasup Steve Brobergip
nikallungaatigikujuppaa. Unammisartoqatigiit unammiuaarneq
tamakkerlugu sukataarluarsimapput ukiut tulleriiginnaat tallimassaanni ajugaaniutivinnermut anngullutik. Ajugaaniutiginnernili
tamatigut sølvinnaannartarput
ullumikkut nunatsinni pingajussaanik pissartanngortunut B-67imut Nuummeersunut. Nunatsinni isikkamik arsaattartoqatigiit
pikkorinnerpaartaasa marluk
akornanni aggustip 21-ani naligiiffioqisumik ajugaaniutivinneq
B-67-ip 3-2-mik ajugaaneranik
inerneqarpoq.
Taamaakkaluartoq arsaattartoqatigiit naammassisaqarluarnerat
Steve Brobergip tulluusimaarutigaa.
– Unamminermi kingullermi
ajugaanngitsoornerput pakatsinartorujussuuvoq, arsaalluaraluaqigattami. Aamma nunatsinni
pissartanngorniunnerni ukioq manna soorunami pissartanngorusussimagaluarpugut. Kisianni gruppit
unammisaqattaarneranni normu
1-inngornissamik anguniagaqarnerput naammassivarput, tamatumalu kingorna FC Malamuk
Uummannameersoq semifinalimi
unammillugu ajugaaffigalugulu.
Taamaattumik unamminermi tamani aamma ajugaarusussimagaluarpugut, Steve Broberg oqarpoq.
Taamaattorli arsaattartuni G-44
illoqarfik tamakkerlugu takutitsilluartorujussuunerannik nersualaarujussuarusuppai.
– Ukiorli piareersalerpugut timersortarfimmi illup iluani arsaattarluta, tamatumalu kingorna upernaap aasalu ingerlanerani sungiusarluta aasarlu unammisaqattaarnernut aallarniutaasunut piareersarluta. Unammisartoqatigiit sakkortoorujussuarmik sungiusarsimapput, tamannalu tulluusimaarutigisorujussuuarput, oqarpoq.
Taanna aamma ilisimatilluni
oqarpoq, G-44-mi arsaattartut pingaarutillit ilaat peqataasinnaasimanngitsut ilinniagaqarnertik
suliffeqarnertillu pissutigalugit
Nuummikkamik, taakkualu tama-

– Arsaanneq Qeqertarsuarmi
inuusuttut akornanni nuannarineqarnerpaavoq. Taamaattumik
G-44-mi ataqatigiilluartorujussuuvugut, taamatuttaarlu sungiusarnermik pimoorussisorujussuulluta piareersarluartarluta, Steve
Broberg oqarpoq.
Arsaattartut Qeqertarsuarmeersut tallimat, tamarmik G-44-mi
arsaattartuusimasut, ukioq manna
nunatsinni pissartanngorniuttoqarnerani B-67-imi unammeqataapput.

Ataataq tulluusimaartoq

G-44-meersup Steve Brobergip
B-67-imilu pingaarutilimmik
inissisimaffeqartut ilaata Lars

				

Peter Brobergip angutaat, Mads
Pavia Broberg, G-44-mut angalaqataalluni Qaqortumi nunatsinni
pissartanngorniunnernut najuuppoq. Kuultip ernermi nukarliup
ujamigisaata sølvilu angajulliup
ujamigisaata Qeqertarsuarmut
pingaaruteqartorujussuunerat
isertuutinngilaa.
– Ernitta marluk ajugaaniutivinnermi imminnut unamminerat
taamaalillutillu angusarissaarujussuarnerat soorunami uatsinnut
misigisarujussuuvoq. G-44-mi
arsaattartuusimasut tallimat
B-67-imi unammeqataapput. Taamaattumik sølvip kuultillu ilaata
Qeqertarsuarmit pissarsiarineqarnerat tamatsinnut misigisaavoq

killitsinnartorujussuaq, ataataq
tulluusimaartoq oqarpoq.
Taanna oqaluttuarpoq, G-44
angalaqataasutut illersortariaqarsimallugu, nuliamili Salomine M.
Brobergip aamma Qaqortumeeqataasup ajugaaniutinnermi unammisut marluusut illersorsimagai.

All. Arne Mølgaard
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Information fra dyrlægen

Medansvar for
slædehundes velvære
deres fysiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov. Så har
man ikke selv mulighed for at se
efter ens hunde, må man få en anden, man stoler på, til at gøre det.
– Hvad gør man som borger for
at være med til at undgå at hunde
sulter eller tørster?
– Har man mistanke om, at der
er nogle hunde, der ikke får nok

– Hvor skal man rette henvendelse til i mistanke om hundemisrøgt?
– Man skal rette henvendelse til
sit lokale politi, hvis man få mistanke om misrøgt af hunde, siger
Sanne Eline Wennerberg.
– Har selvstyret hundehold kontrol de steder, hvor der er slædehunde?
– Ja, i det omfang det er fysisk
muligt. Vi har et rigtig godt samarbejde med politiet og kommunerne. Desuden er der heldigvis også
borgere, der henvender sig, oplyser
Sanne Eline Wennerberg.
Af Else Olsvig, Informationsmedarbejder, Naalakkersuisut

Qimmit takutinneqartut qimmit kaatsinneqartarnerannik oqaaserineqartunut
attuumassuteqanngillat.
De viste hunde har intet at gøre med udtalelserne om, at hunde bliver sultet.

Leiff Josefsen

Nord for polarcirklen kan man
holde slædehunde. Og selvom
der holdes tusindvis af sunde og
stærke slædehunde, møder man
engang imellem misrøgt af slædehundene. Efter en sørgelig nyhed
om de sultede hunde i løbet af
sommeren, har Tusagassiivik talt
med dyrlæge i Ilulissat, Sanne
Eline Wennerberg om det at holde
og have ansvar og medansvar
for slædehundenes sundhed og
velvære. Men hvorfor måtte tre slædehunde lide sultedøde?
– Om sommeren, når folk er på
ferie, ude at sejle, i fjeldet eller er
på jagt, kan gøre at man lige glemmer, hvornår det var, man fodrede
sidst. Mange mener stadig, at hundene kun skal fodres hver anden
dag eller med større intervaller
om sommeren. Det kan også være,
at den person, der lovede at fodre
hundene, glemmer det. Nogen
gange er der også menneskelige
tragedier bag såsom sygdom eller
dødsfald, og midt i sorg og fortvivlelse glemmes hunde. Desværre
ser vi også, at folk bare mister
interessen for hundene og i stedet
for at få dem aflivet eller givet
til nogle andre mennesker, bliver
hundene bare overladt til sig selv,
siger Sanne Eline Wennerberg, der
påpeger, at ifølge Landtingslov om
slædehunde samt hunde- og kattehold skal den, der holder dyr tilse
dyrene mindst én gang om dagen,
og dyrene skal fodres, vandes og
passes under hensyntagen til

mad og vand, kan man henvende
sig til politiet. Kommunens hundeinspektører kender ofte hundene og hundeejeren og kan rette
henvendelse til hundeejeren om at
fodre mere. Hvis man kender hundeejeren, kan man også selv sige,
at man er bekymret for hundene,
og måske hjælpe, hvis man ved familien har det svært, siger Sanne
Eline Wennerberg.
Hvis man som hundeejer er
i tvivl om ens hunde sulter eller tørster, kan man finde råd og
vejledning på www.sullissivik.gl
her findes vejledning til pasning og
pleje samt vejledning til relevant
lovgivning.

Torsdag eftermiddag den 15.
august blev der i Ilulissat fundet
3 døde hunde i et hundespand på
5 hunde. De to overlevende hunde
var meget magre og sultne.
– Der er ingen tvivl om, at det
er meget længe siden, at hundene
er blevet fodret, fastslår embedsdyrlæge Sanne E. Wennerberg
fra Veterinær-og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) i en
pressemeddelelse.
Hundeinspektørerne havde fundet hundene og kontaktede derefter dyrlægen for at tage affære.
– Det er utroligt, at vi i 2013 stadig har hundeejere, som synes det
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er i orden at lade sine hunde sulte
ihjel, siger embedsdyrlæge Sanne
Eline Wennerberg ifølge pressemeddelelsen.
– Sommeren er ellers gået uden
de store hundeproblemer her i Ilulissat. Hundeejerne har generelt
passet deres hunde rimeligt over
sommeren. Vi skal dog fortsat have
fokus på sommerfodring og vand,
men det går meget bedre. Så det
er bare så ærgerlig, at se det her,
siger dyrlægen videre.
De to levende hunde blev aflivet,
da de var sygeligt afmagrede. Den
veterinære myndighed opfordrer
hundeejerne til at hjælpe hinan-

Leiff Josefsen

Tre hunde døde i Ilulissat

den, så hundene altid har vand og
får nok foder.
– Har man ikke tid eller lyst til
at have sine hunde, så giv den til
nogen andre eller få dem aflivet.

Det er ikke i orden, at lade dem
sulte ihjel, påpeger embedsdyrlæge
Sanne Eline Wennerberg i pressemeddelelsen.
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Uumasut nakorsaannit paasissutissat

Avannaani qimmeqarnissamut periarfissaqarpoq, avannaanilu qimmerpassuaqaraluartoq paarilluarneqartunik, peqqissunik nukittuunillu ilaatigut siumugassaasarput
qimmiminnik ajoraluartumik paarsinerluttut. Qimmeqarfiit ilaanni
qimmit pingasut perlerlutik toqusimasut pillugit nutaarsiassaq
alianartoq tusareerlugu Tusagassiivimmit avannaani uumasut
nakorsaat Sanne Eline Wennerberg attavigaarput, qimmit taama
toqusariaqarnerannut sunarpiaq
pissutaanersoq paasiniarlugu.
Sanne Eline Wennerberg: – Inuit
aasaanerani feeriartillutik, sulinngiffeqarlutik, pinngortitamiluunniit angalaartillutik piniariartillutilluunniit ilaatigut qimmiminnik
qanga kingullermik imertitsisimanertik nerisitsisimanertillu puigortoorsinnaasarpaat, naak ilisimagaluarlugu qimmit ulloq allortarlugu
imaluunniit pingaartumik aasaanerani piffissaq sivisunerulaartoq
allortarlugu nerisittartussaallugit.
Aamma imaassinnaavoq angerlarsimanngiffiup nalaani qimminik
paarsisussarsisoqarsimasoq, paarsisullu taassuma qimmit nerisinnissaat imertinnissaallu puigortoorsimagaa. Kisianni aamma inuttut nalaatat imaannaanngitsut
aqqusaarneqarsinnaasarput, taamaalineranilu qimminik isumaginninnissaq aamma eqqugaasarpoq.
Kisianni aamma ajoraluartumik
naapitassaasarput inuit qimmeqarnissamut soqutiginnikkunnaar-

tut, qimmitik allamut tunniussinnaagaluarlugit imaluunniit toquinnarsinnaagaluarlugit imminiiginnartarpaat. Uumasunik illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 25, 18.december 2003meersumi kiisalu qimmeqarneq
qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut Inatsisaanni nr.18, 30.oktober 1998-imeersumi, taassumalu
kingusinnerusukkut allannguutaani allaqqavoq uumasuutillip
uumasuutini pinngitsoorani ullormut ataasiarluni alakkartassagai
isumagalugillu nerisillugit, imertillugit paaralugillu uumasuutit
peqqissuunissamut pisariaqartitaat naapertorlugu. Nammineq
isumaginissaannut periarfissaqarsimanngikkaanni inuk tatigisaq
uumasuutinut isumaginnitsittariaqartoq aamma allaqqavoq.
Qimmeqarfiusuni nunaqqataasut qanoq iliussappat qimminik
perlilertitsisoqarnissaa imerusutsitsisoqarnissaalu pinngitsoortinniarlugit?
Sanne Eline Wennerberg:
– Qimminik kaatsitsisoqarneranik
qilalertitsisoqarneranillu pasitsaassaqaraanni politiinut saaffiginnittoqarsinnaavoq. Kommunep
qimmeqarnermut nakkutilliisuisa
kikkut qimmeqarnersut ilisimasarpaat taamaalillutillu qimmillit
attavigisinnaavaat oqarfigalugillu
qimmitik neriseqqullugit imerteqqullugillu. Qimmilik nammineq
nalungisarigaanni aamma pasitsaassineq ernumaginninnerlu pil-

Leiff Josefsen

Qimmit qimuttut peqqissusaannut
akisussaaqataaneq

lugit oqaloqatiginiarneqarsinnaavoq, immaqalu arlaatigut ajornartorsiuteqarsimapput ikiuunnissamik neqeroorfigalugu. Nammineq
qimmeqaraanni qimmillu kaannersut qilalernersullu nalornisigigaanni taava qimmeqarneq pillugu
siunnersuutit paasissutissallu
www.sulissivik.gl-ip nittartagaanut alakkarneqarsinnaapput.
Qimminik paarsinerluttoqarneranik pasitsaassaqaraanni taava
kikkut saaffigineqarsinnaappat?
Sanne Eline Wennerberg:
– Tassa politiit attavigineqassapput.

Namminersorlutik Oqartussat
qimmeqarfinni nakkutilliisitaqarpat?
Sanne Eline Wennerberg: – Aap
sapinngisarput naapertorlugu nakkutilliisoqartarpugut, kiisalu politiit kommunelu aamma suleqatigilluarlugit. Tamatuma saniatigut
aamma qujanartumik innuttaasoqarpoq akisussaaqataassuseqarluarlutik saaffiginnittartunik.

All. Else Olsvig, Attaveqaqatigiinnermi
tusagassiisartoq, Naalakkersuisut

Ilulissani qimmit pingasut toqungasut nassaarineqartut
Sisamanngornermi ualikkut kommunip qimmeqarnermut nakkutilliisuata, politiit uummasullu nakorsaata qimuttoqatigiit tallimaasut akornanni qimmit toqungasut
pingasut nassaarineqarsimasut
takuaat. Qimmit sinneruttut sulilu
uummasut marluusut saloqaat
kaaqqalutillu.
– Qimmit sivisuumik nerisinneqarsimannginnerat qularutissaanngilaq, taamak oqarpoq uummasunut nakorsaaneq Sanne E.
Wennerberg.
Kalaallit Inuussutissalerinermut
Inuussutissallu pillugit Oqartussaqarfimmeersoq (VFMG). QimSap. akunn. 35 2013 | UKIOQ 2

mit qimminik nakkutilliisumit
nanineqarsimapput tamatumalu
kingorna iliuusseqartoqarnissaa
siunertaralugu uummasut nakorsaat kalerrinneqarluni.
– Qimmiutillit qimmiutimik perlerlutik toqusarnerannik 2013-imi
suli akuersaartoqarmat tupinnaqaaq, uummasut nakorsaanerat
Sanne Eline Wennerberg oqarpoq.
– Aasaq manna Ilulissani qimminut tunngatillugu annertunerusumik ajornartorsiuteqarsimanngilagut – qimmiutillit amerlanerit
qimmiutitik aasaq naallugu paarilluarsimavaat – taamaattoq qimmit
aasaanerani nerlersorneqarlutillu

				

imissaqartinneqartuarnissaat isiginiartuartariaqarpagut – pissutsit pitsanngoriartortorujussuupput
– taamaattumik taamatut ittunik
takusaqarneq ajoraluaqaaq.
Qimmit marluk suli uummasut
toqunneqarput, ajoqutissarilikkaminnik sanigorsimaqimmata.
VFMG-ip qimmiutillit kaammattorpai ikioqatigiittaqqullugit qimmit imissaqarlutillu naammattumik nerisinneqartarnissaat eqqarsaatigalugu.
– Qimmiuteqarnissat piffissaqarfiginngikkukku kissaatiginngikkukkuluunniit qimmitit allanut
tunniutikkit toqotsillugilluunniit

– perlerlutik toqusarnerat akuerineqarsinnaanngilluinnarmat,
uummasut nakorsaanerat Sanne
Eline Wennerberg naggasiilluni
oqarpoq.
Qimmit nerlersorneqartarneranut
paarineqartarneranullu tunngatillugu siunnersuinissaminut
ilitsersuinissaminullu VMFG piareersimavoq. Tamatuma saniatigut
qimmit pillugit paasissutissat
uani takuneqarsinnaapput
www.sullissivik.gl
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Arktisk instituts

forskningsformidlingspris

Forskning og formidling hører sammen!
Derfor udfordrer Arktisk Institut unge akademikere til at formidle
forskning med almindelige ord til almindelige mennesker. Formålet
er dobbelt: at opmuntre unge forskere til god formidling og at åbne
forskningen i det arktiske område for et større publikum.
I samarbejde med Sermitsiaq, Det Grønlandske Selskab og Royal Arctic Line antager
Arktisk Institut tre artikler, som publiceres i Sermitsiaq og Tidsskriftet Grønland. De tre
artiklers forfattere modtager sammen med prisen et unikt dokument med bedømmelses
udvalgets kommentarer til artiklen.

Førsteprisen er 10.000 kroner
Andenprisen er 5.000 kroner
Tredjeprisen er 3.000 kroner
Bedømmelsesudvalgets sammensætning:
Direktør Bent Nielsen, Arktisk Institut (formand)
Chefredaktør Poul Krarup, Sermitsiaq
Bestyrelsesformand Einar Lund Jensen, Det Grønlandske Selskab
Kommunikationschef Jakob Strøm, Royal Arctic Line
Journalist Kirsten Rosing, Danmarks Radio








Artiklerne skal skrives på dansk og indsendes til Arktisk Institut senest 1. oktober.
Artiklerne indsendes i elektronisk form og må højst fylde 6.000 anslag og forventes led
saget af 23 illustrationer. Litteraturliste medregnes ikke i antal anslag.
Artiklerne må ikke tidligere være publiceret.
Alle yngre forskere kan deltage – dvs. aktive kandidatstuderende, ph.d.studerende og
personer, som har modtaget deres akademiske grad indenfor kalenderåret 2013.
Alle akademiske discipliner accepteres, blot skal emnet have specifik arktisk relevans.
Arktisk Instituts Forskningsformidlingspris uddeles fredag 1. november 2013.
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Mobilt bredbånd suli sukkaneq
......endnu hurtigere
SUKKASSUSEQ
NUTAAQ
10/2 Mbit/s-it
angullugit
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NY Hastighed
op til
10/2 Mbit/s
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STÆRK
PRIS

HOLD VARMEN

695,-

VANDRESTØVLER CONTOUR

Vango støvler med mesh overdel og protex 10.000
mm vandtæt. Støvlen har fuld polyethylen hælkap
for god støtte, og EVA midsoles for komfort og
dæmpning. Str.: 7 – 13.

VANDRESKO TRAIL
STÆRK
PRIS

595,-

795,-

NILLERNERANI
UUNNASSIMAARIT

hold varmen i den kolde

STÆRK
PRIS

m/mesh overdel.
Str. 7 – 13.

tid

ZIBRO KAMIN

R12C. Petroleumsovn
med væltesikring og
overophedningssikrin
g.
Effekt: 2.200 watt.
Varmekapacitet: ca. 32 2
m.
Mål: H: 44,6 x B: 42,2
x
D: 28,1 cm.

(Best. nr. 1504410)

stærk
pris

995,-

stærk pris

45,-

BÆRPLUKKER

Rød plastik. Perfekt

(Best. nr. 9665486)

til sortebær høsten.

frit
valg

199,HELLY HANSEN

Model Kastrup. Slidstærk
undertrøje eller buks.
Maksimal fugttransport.
Ekstrem
Letvægt. Svedtransporterende hurtigtørrende.
.
1340770)

(Best. nr. 1340505,

Tilbuddene gælder fra

stærk
pris

599,-

B&D MULTICUTTER

MT300KA. 300 watt.
Designet med slankt
bag-håndtag og gummigreb,
der giver bedre komfort
ved langtids brug.
Omdr./min: 10.000-20.000.
Variabel hastighed
sikrer optimal
Incl. integreret støvopsamling. kontrol ved alle arbejdspgaver.

(Best. nr. 1581329)

mandag d. 19. august

til lørdag d. 7. september

2013

SE FLERE TILBUD
I VORES AVIS
ELLER PÅ
www.stark.gl

VANDRESTØVLE PUMORI
m/Nubuck. Str. : 7 – 13.

Tilbuddene gælder fra mandag d. 19. august til lørdag d. 7. september

STARK AASIAAT

STARK ILULISSAT

Box 99 • 3950 Aasiaat
Tlf. 89 18 33

THULE-KULTURI

Box 507 • 3952 Ilulissat
Tlf. 94 38 33

Alle priser er afhentningspriser. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt ikke fremkomne leverancer.

OQORSERIT

C02-KULTURI

Diesel 1 literi CO2-mik 2,5 kg-mik aniatitsisarpoq.
Sipaarfigisinnaasatit sipaarfigikkit.
Ineqarnermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik • Departementet for Boliger, Natur og Miljø
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Meeqqanut

39

VÆDDER

BJERGFLOD

Børnekryds & Tværs

LITER
ANER

TRÆER

FØRST I
TØJET

TO ENS

ENDELØST
FORBUNDET

FÅ EKSAMEN

BALJE

Bobo’s Optik

EJESTEDORD
LATTERUDBRUD

MESTERSKAB
KARNEVALSBY

VAKS

AFRIKANSK
LAND

FØR J

HÆS

MODSAT
LOFT

SØMAND
ELLER
FISK

Issat | Linsit | Seqinersiutit
Guitarit atortuillu

Telefon 94 45 65

Ammasarfiit | Åbningstider:
Ataa.–Tall. | Man.–Fre. 10.00 – 17.00
Arfining. | Lørdag
10.00 – 13.00

GRÆSK
KRIGSGUD

SPEGEPØLSE
SKIMTE

MODSAT
"OFF"
VISSEN

Sermitsiaq.ag

GRUPPE

SY LØST
SAMMEN
FØR F

Børnekryds & tværs fra
Tamanut Avannaani uge 33

FEMTE
BOGSTAV
LILLE SLURK

38

TO ENS
STRØM

KÆLENAVN

ROVDYR

FORGUDER
PUSLE

EFTERLIGNING

DRISTIGE

N

VANDPLANTEN

SLUDDER
UDBRUD

BANK
FORLIGES
VITTIGHED
ISOLERET

RINGE

TON

SKEEN

FORMODNING
TILTALEFORM

TRE
GANGE
TRE

EFTER H
IKKE
BEBOET

FEMTE
BOGSTAV

UDBRUD

GAL

BENÆGTELSE

Hvis du gerne vil have avisen:
skriv til: distribution@tamanut.gl
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www.pib.dk

www.pib.dk

ERSTATTER

DIGTENE

Postboks 1050 – 3900 Nuuk
Sipisaq Avannarleq 10-B

M
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R

A R
S E
I
E E
S
A S
T E
O R
M
E V
R I

TTTTTT

FØR O

AVANNAANI

SYLTEAGURK

PERSONALE

ARTEDE

Ansv. Chefredaktør:
Poul Krarup
krarup@tamanut.gl
Tlf. 55 19 02
Journalist: Janus Maqe, Ilulissat
janus@tamanut.gl
Tlf. 29 01 63

Journalist: Arne Mølgaard,
Qeqertarsuaq
arne@jubiimail.dk – Tlf. 53 27 97
Jens Rafaelsen, Aasiaat
jensrafaelsen@greennet.gl
Tlf. +299 286421
Administration
administration@tamanut.gl

				

Annoncer
annoncer@tamanut.gl
Ane Joelsen
ane@tamanut.gl – Tlf. 53 99 84
Martin Møller Kristensen
martin@tamanut.gl – Tlf. 38 39 71

Grafik: Najaaraq Rosing Petersen,
najaaraq@tamanut.gl
Tlf. 38 39 76
Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS
Amerlassusaat: 4.050
Oplag: 4.050

REST

KAMP

TO ENS

FEMKRONER

F
O
L
K

EFTER
DO

BORDLINNED
ILDSTEDER

SKOVVEJ
MOLEKYLEDELE

EFTER H
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S
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N
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F L A
T I
B
E N D E
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N Y R
I
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1000

VISIT

TINGEN
FROSSEN
REGNDRÅBE

GIV -?

GROV

VANDPLANTE
GORILLAEN

KUBE

IKKE
VÆRRE
TYVEVÆRKTØJ

IKKE UD
FØR Z

EFTER U

FELTRÅB

Ussassaarutinik allanillu
aviisimut tullermut
tunniussivissaq kingulleq:
Ulloq 03.09.2013

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Tamanumi
akisussaaffigisinnaanngilagut.

Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. til næste avis er:
Dato 03 .09.2013

Tamanut påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl
i annoncer, som har været
i korrektur hos kunden.

MIDT I
KREML

UDEN
SELSKAB

E D
A
A G
N E
T
A L
G E
E D
T
D
R O
I S
N L
K O

E R
N E
E N
O
Æ V
G E
R
R E
O
D B
E R
T E
D
D E

FORMODE
TRO

ONDT

TAL

DECIBEL
NORSK
BY

SÆTTE I
STAND

REX

KAOTISK

RUMMELIGE

EFTER C
EFTER
ABC

13

Peqataasut tamarmik
Akunnaami
narsakasimmiit
aallanngilaataa..

privat

Alle 29 deltagere
umiddelbart før starten
fra Narsakasik
i Akunnaaq.

Akunnaaq – Aasiaat Løbet
29 gennemførte løbet den 17. august
Løbet har en distance på lidt over
26 kilometer. Starten var placeret på Akunnaaq ø i Narsakasik
i bygden Akunnaaq og målet ved
Aasiaat Museum – altså to forskellige øer. Undervejs skulle man over
en tredje ø, før man nåede frem
til øen med Aasiaat. Deltagerne
skulle således sejles i en jolle mellem øerne.
Sådan et terrænløb må lyde
umiddelbart tillokkende for løbemotionister, da det drejer sig om et
anderledes og udfordrende løb.
Man kan sagtens diskutere, i
hvilken kategori dette terrænløb
kan placeres inden for sportens
verden, Men det kan måske være
mest rigtigt at kalde det for et
»mini adventure«-løb, da ruten, der
er lagt hen over tre øer, indeholder

sejladser, hvor deltagerne bliver
sejlet over med joller mellem
øerne. Jolleførerne måtte vente på
den anden deltager, hvis der kun
var under et minut mellem to deltagere, således at de to deltagere
efter overgangen kan fortsætte
sammen igen på den næste ø. Man
skal altså vente på den anden
deltager, hvis man ikke er over et
minut foran.
Løbet blev sat i gang af formanden for bygdebestyrelsen Gerth
Nielsen lørdag den 17. august kl.
11.00 fra Narsakasik i Akunnaaq,
medens tidtagerne i målområdet
ved Aasiaat Museum lyttede med
over mobiltelefonen. Vejrudsigten
varslede regn og vind på op til 10
m/sek.
Første del af løbet blev gen-

nemført på Akunnaaq Ø, hvorefter der var sejlads til næste ø fra
Kaaka. Anden del af løbet blev
gennemført på øen Sulloq Qiterleq,
hvor sejladsen blev aflyst fra det
oprindelige sted på grund af blæst
og gennemført fra et lidt mere
østligt område. Sidste del af løbet
blev gennemført på selve Aasiaat
Ø, med start fra Illunnguaq.
Deltagerne har udtrykt begejstring over løbet, selv om der kun
var 29 startende ud af 37 tilmeldte, hvilket må være forårsaget
af det dårlige vejr.
– Arrangørerne har ikke stillet
større krav til os ud over, at vi
måtte medbringe en gsm-mobiltelefon, og at vi skulle kunne gennemføre hele løbet. Det er meget
glædeligt, at høre fra deltagerne,

at de alle har haft det sjovt og har
fået noget ud af løbet. Deltagerne
beretter om deres oplevelser undervejs, det dårlige vejr, forekomst
af haglvejr, hvilket kun gjorde det i
forvejen hårde løb endnu hårdere,
og endnu sjovere, fortæller Andrie
Sørensen om sin deltagelse.
Løbet blev arrangeret af Hans
Rafaelsen, og blev sponseret af
følgende firmaer: KJ Greenland
Contractor, med præmiegaver til
1.- 5. pladsen hos både damer og
herrer. Qaasuitsup Kommunea til
transport og sejlads mellem øerne,
samt Sissak Teknik, KNI Pilersuisoq samt Royal Arctic Line med
pakkegaver til alle deltagere.

Af Jens Rafaelsen

Nuna tamakkerlugu sullissineq akeqanngitsoq
AttAvik
Imminut toquttarnerup
pitsaaliornissaanut inuunermilu
ajornartorsiutit pillugit oqarasuaat

QAnigisAriittut
siunnersuiffik

Aids-ertut
sAAffiginnittArfiAt

meeQQAt inuusuttullu
oQArAsuAAtAAt

Anonym
fAmilierådgivning

Aids linien

Børn og unge telefonen
Ulluinnarni | Alle hverdage
19:00 – 21:00

Telefon linje vedrørende forebyggelse
af selvmord og personlig krise

Marlunngorneq sisamanngornerlu
Tirsdag og torsdag 19:00 – 21:00

Ataasinngorneq sisamanngornerlu
Mandag og torsdag
19:00 – 22:00

Ataasinngorneq pingasunngornerlu
Mandag og onsdag 19:00 – 22:00

Oqar. | Tlf. 31 41 51

Oqar. | Tlf. 48 56 38

Oqar. | Tlf. 134

Oqar. | Tlf. 146
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Akunnaammiit Aasiannut arpanneq
torsuutaasoq – silapiluk nalaarlugu – nunaqarfimmi aqutsisut
siulittaasuanit, Gerth Nielsenimit,
Aasianni Katersugaasiviup saani
apuuffissamiik minutsilersuisuniik mobil-ikkut tusaaneqarluni.
Arpannerup immikkoortua siulleq Akunnaap nunataani pivoq,
Kaakakkut ikaassisoqarluni. Immikkoortup tullia Sulloq Qiterleqmi pivoq, tassani qeqertap kimmut
isuaniik, Naartuut akinnguaniik,
ikaassisarnissaangaluaq, anorlerpallaarnera pissutingalugu, kangisinnerulaakkut ingerlanneqarluni.
Immikkoortorlu kingulleq Aasiaat
nunataani Illunnguaniit aallartiffeqarluni.
Peqataasuniit nuannarineqarsimasorujussuusoq oqaatigineqarpoq naak peqataarusullutik nalunaarsimasunit 37-nit 29-naat aallaraluartut, silarlunnera peqqutingalugu.
Aaqqissuisuniit annerusumik
piumasaqaateqartoqanngilaq, taamaallaat gsm-mobiltelefonimik
nassarnissaq kiisalu arpaffiusussaq tamaat naasinnaasariaqarneranik piumaffiginninnerulluni.
Nuannertorujuuvoq aamma peqataasimasuniit tusallattaaratta
tamarmik nuannisarsimasut pissarsiaqarsimasullu. Misigisassat
assigiinngitsut eqqartorpaat, aqqutaani sialussiornerit, nataqqornalertarnera – aqqutaa taama sakkortulaareertingisoq saniatigut
silap aamma atungassarititai sakkortulaarput, kisianni nuannequtaanginnarput. Andrie Sørensen
peqataasimanermik taamatut
oqaluttuarpoq.
Arpatsitsineq Hans Rafaelsenimit aaqqissuunneqarsimavoq.
Suliffeqarfiit tapiissuteqartut tassaallutik: KJ Greenland Contractor, pinnattaassanik tunissuteqarluni; arnani angutinilu 1.2.3.
4.5.-ngortunut. Qaasuitsup Kom-

Hansip ukioq manna 60-ileereeraluarluni naatsorsuutigaa timer-sornermik
aaqqissuussisarnerit peqataasarnissanilu ingerlattarnissaat.
Hans, der i år fyldte 60 år, forventer stadig at kunne arrangere
og deltage ved sportsarrangementer.

jens rafaelsen

Arpaffiup isorartussusaa 26 km.
sinnilaarpaa – æh, kisianni aallarfissaq Akunnaami Narsakasimmiippoq apuuffissarlu Aasiaat
Katersugaasiviata saavaniilluni,
aamma aqqutaata qeqqani qeqertaq alla aqqutingeqqaarlugu Aasiaat nunataanut aattaat apuuttariaavoq – umiatsiamik ikaatsittarluni!
Nunakkut arpalluni unammiffissatut aaqqissuunneqarsimasoq
taama ittoq tusaannaarlugu ingerlaannaq, arpannermik timersuutilinnut, ilaaffigerusunnarsinnaalluartutut nalilerneqarsinnaasoraara allakkajaajunera kiisalu
isorartussutsimingut unammillernarsinnaanera pissutigalungit.
Timersornerup iluani nunakkut
arpalluni unammeriaatsit assigiinngittut eqqarsaatingalugit
unamminerup uuma sorlermut
inissinneqarsinnaanera oqallisaasinnaalluarunaraluartoq immaqa
»mini adventure«-itut taaneqarsinnaanera tulluussinnaavoq, tassami, aqqutissaq qeqertanut pingasunut avinneqarsimasoq umiatsiamik ikaassuinertaqarpoq, ikaassuinermilu assersuutingalugu arpattut marluk imminnut 1 minut
iluani avissaangalaarpata ikaassisussap arpattoq kingulleq utaqqeqqaartussaavaa, taamaalilluni
arpattoq siuliminiik kingulliulaaraluarluni qeqertamiik qeqertamut
ikaassinermi siulerisaq qeqertap
tulliani aallarnermi ingiaqatingeqqilersimasussaammangu. Tassa,
unammiffiup ikaassuinertaani
tullerisaq 1 minut sinnerlugit katassimanngikkaanni utaqqisariaqarpoq naggataatingut minutsilersuinermut malunnaateqartumik.
17. august, arfininngornikkut,
nal. 11.00 arpanneq Akunnaami
Narsakasimmiik aallartinneqarpoq, sila masannarluni anoraa
10m/sek.-mut knr-radiokkut naat-

jens rafaelsen

Peqataasut 29-t aggustip 17-iani arpatsitsineq naammassivaat

Akunnaamiik Aasiannut aqqutaa, peqataasut
qeqertat akornisigut ikaassorneqarfigisaat.
Ruten mellem Akunnaq og Aasiaat, hvor
deltagerne blev sejlet mellem øerne.

munea angallassinermut ikaassuinermullu tapiissuteqarpoq, kiisalu
Sissak Teknik, KNI Pilersuisoq
aamma Royal Arctic Line peqataa-

sut tamarmik poortungarsitinnissaanut tapiissuteqarlutik.
All. Jens Rafaelsen

Landsdækkende gratisservice
nunAtsinni nAppAAteQArtut
peQAtigiiffiAt

neriuffiit kAttuffiAt

tAsiortA

pAtientforeningen
i grønlAnd

kræftens Bekæmpelse
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00

Kinguaassiutitigut innarlerneqarneq
pillugu siunnersuineq

Oqar. | Tlf. 24 16 56

Oqar. | Tlf. 49 04 89

Mail: ashanuna@gmail.com

Mail: neriuffik@greennet.gl
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Rådgivning om seksuelle overgreb

inAtsisitigut ikiuisArfik
nAmminersortitAQ ikiu
den selvejende
retshjælpsinstitution ikiu

Marlunngorneq | Tirsdag
08:00 – 10:00
Sisamanngorneq | Torsdag
15:00 – 17:00

Kissarneqqortuunnguaq 9
3900 Nuuk

Oqar. | Tlf. 141

www.ikiu.gl

E-mail: ikiu@ikiu.gl
O qar. | Tlf. 32 45 48

15

Coming this September:

™

Regional journalism,
global perspective
Follow The Arctic Journal to receive updates and
information about our launch in September:
https://www.facebook.com/thearcticjournal

THULE-KULTUREN

arcticjournal.com

C02-KULTUREN

1 liter diesel giver 2,5 kg CO2-udslip.
Spar hvor du kan.
Ineqarnermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik • Departementet for Boliger, Natur og Miljø
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Illoqarﬁit nunaqarﬁillu eqqagassaqanngitsut eqqiluisaartullu
ASASAGUT INNUTTAASUT
ILLOQARFITTA NUNAQARFITTALU eqqai pitsanngorsaaviginiarlugit eqqiluisaartinniarlugillu Qaasuitsup Kommunia suliniuteqarpoq.
Tamatumani innuttaasut, tikeraat, takornariat allallu illoqarﬁit nunaqarﬁillu EQQAGASSAQANNGITSUT EQQILUITSULLU misiginiassammatigit.
ILLOQARFIGUT NUNAQARFIGULLU EQQAGASSAQANNGITSUT EQQILUITSULLU tamanit misigitikkumallugit INNUTTAASUT TAMARMIK
immikkut ittumik illoqarﬁtta iluani eqqagassat atortukorsuillu piaarneqarlutillu eqqarneqarnissaannut iliuuseqaqataanissaat pisiariaqartipparput.
Taamaattumik kikkut tamarmik eqqaminni saleeqqullugit Qaasuitsup Kommunia kaammattuivoq.
Eqqagassanik sunilluunniit illuutit tamanilluunniit orninneqartartut eqqaannut inissiisoqaqqusaanngilaq.
Illuutillit illuutimik silataanniit 25 meterinik ungasitsigisoq angullugu imaluunniit eqqaamiumi silataata qeqqata missaa angullugu akuttunngitsumik
salittartussaavaat. Illuutini silami pinnguartarﬁlinni assigisaannilu illumik piginnittup tamatuma silataa eqqaalu aamma salittartussaavaa.
ILLOQARFITSINNI NUNAQARFITSINNILU salingaatsuutitsiniarlusi iliuuseqarnissinnut qujareerluta.

Rene og pæne byer og bygde
KÆRE BORGERE
Qaasuitsup Kommunia arbejder aktivt med at forbedre renholdelsen af arealerne i og omkring VORES BYER OG BYGDER. Dette for at de kan
opleves som RENE og PÆNE både for borgere, byens gæster, turister og andre der færdes i vores byer og bygder.
For at ALLE kan få en oplevelse af at VORES BYER OG BYGDER er RENE OG PÆNE har vi brug for en ekstraordinær indsats fra ALLE BORGERE med
oprydning og fjernelse af aﬀald og skrot fra bybilledet.
Qaasuitsup Kommunia skal derfor opfordre ALLE til at rydde op på deres arealer.
Der må IKKE henstilles eller henkastes nogen form for aﬀald på privat eller oﬀentlig område.
Husejere har pligt til jævnligt at rengøre ved og omkring deres ejendom i en afstand af 25 meter målt vandret fra
ejendommens ydergrænse, eller til midterlinjen til naboejendommen. Ved ejendommemed legepladser og lignende
anlæg skal disse også rengøres af ejendommens ejer.
På forhånd tak for indsatsen med renholdelse af VORES BYER og BYGDER.
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Mobilt bredbånd suli sukkaneq
......endnu hurtigere

NY Hastighed
op til
10/2 Mbit/s
130707

SUKKASSUSEQ
NUTAAQ
10/2 Mbit/s-it
angullugit
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Eqqugassat 100.000
koruunit sinnerlugit
nalillit eqqukkit
Vind præmier for
over 100.000 kr.

pilersuisoq_tamanut_fødselsdag_uge35-36-2013_230x301_mm.indd 1
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Lev vel med el

• EDB netværk
• Lys
• ABA brandalarmer
• Automatik
• Skibsinstallationer • AIA tyverialarmer
• Køl og fryseanlæg

Besøg vores el-butik med et væld af gode tilbud

Peter Pars a/s
Aut.el - installatør

Box 31 og 531 · 3952 Ilulissat · Tlf.: 94 33 80 · Fax 94 30 53
E-mail: info@peterpars.gl · Vagttelefon: 54 22 41
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Café 3

Sissakkooriaq 22, Aasiaat
Tlf.: 891704

SUERSAMUT
v/Karl & Mina Lundblad
Wille Brandtsvej 6
3950 Aasiaat
Tlf. 89 14 14

AMMASARFIIT:
Ataasinngorneq
– Arfininngorneq
nal. 9.00 – 23.00
Sapaat
nal. 13.00 - 23.00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – Lørdag
Kl. 9.00 – 23.00

Café sassaalliutingissaartoq iseruminartorlu

Søndag
Kl. 13.00 – 23.00

Hyggelig café med stort udvalg

70779

22LR

Kr.1.899,70723

17HMR

Kr.2.699,70950

223.Rem

Kr.3.499,-

TLF: 943388/943390

www.tankeeraq.gl
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sermitsiaq

Et brag af en festival
Aasiaats aflyste Nipiaa Rock Festival bliver erstattet af
Aasiaat 250 Festival, hvor 8 hotte bands vil levere musik
Den 25. juni i år kørte nyheden om
den aflyste Nipiaa Rock Festival
rundt i Disko Bugten til stor skuffelse for borgerne i Aasiaat og de
omkringliggende byer.
Dengang udtalte den førende arrangør Peter Olsen fra Aasiaat, at
Nipiaa Rock Festival bliver aflyst
for i år. Grunden var tidspres og
mangel på planlægning, da han
havde haft flere projekter mellem
hænderne.
Det kunne den lokale musiker
Bent Ole Brandt ikke acceptere.
Og nu kan Aasiaats borgere og
de omkringliggende byer valfarte til Rock-byen den 30. og 31.
august. I de dage skal hele 7 bands
og solister fra Disko Bugten og et
enkelt band fra Nuuk levere god
musik, mens midnatssolen langsomt går ned i horisonten.

Festivalen reddet

– Der måtte være en festival i året
for Aasiaats 250 års jubilæum.
Derfor opsøgte jeg flere aktører,
der kunne have interesse i at medvirke i planlægningen af festivalen, siger Bent Ole Brandt, initiativtageren til dette års Aasiaat 250
Festival.
Han har blandt andet kontaktet
den lokale fodboldklub, så medlemmerne kan sælge drikkevarer
under festivalen. Hallen har han
lavet en aftale med, så hallens ansvarsområder kommer til at være
salg af billetter og billetkontrol.
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Aasiaats egen Nipiaa, der låner
musikinstrumenter til musikarrangementer i byen, har lovet at
udlåne instrumenter og lysprojektorer.
– Jeg vil hellere have, at der er
flere om byrden, så jeg ikke skal
have alle opgaverne ene person. Og
på den måde kan alle aktørerne få
lidt ud af deres frivillige arbejde,
ved at få lidt af overskuddet, forklarer Bent Ole Brandt.

Alternative løsninger

Så den eneste opgave som Bent
Ole Brandt havde, var, at finde
musikere, der ikke er på turne
på kysten den 30. august og 31.
august, hvor festivalen skal afvikles.
– Det gik som i et hug. Jeg kender de fleste musikere, så det tog
mig kun to uger at finde otte bands
og solister, som ikke er på turne.
De sagde alle ja uden at tøve, siger
den garvede musiker, Bent Ole
Brandt med en rungende latter i
telefonen.
Transport og indlogering bliver
imidlertid lidt af et alternativ for
dette års musikleverandører.
– Vi henter musikerne selv
med flere både, så vi sparer dyre
flybilletter. Og musikerne skal selv
finde logi hos venner og familie her
i byen. Løsningen er sådan, fordi
vi ikke har fået økonomisk støtte
fra kommunen, fortæller Bent Ole
Brandt om planen.

Aasiammiut illoqarfinnilu qanittuni najugallit ulluni
marlunni Aasiaat ukiuni 250-nngortorsiorneranut
atatillugu nipilersornermik nuannannissaarsuarmut
qilanaarsinnaalereerput.
Aasiammiutter og andre musikinteresserede rundt
omkring i Diskobugten kan glæde sig til to dages fest,
når musikerne kommer på scenen i forbindelse med
Aasiaats 250 års jubilæum.

Festivalen erstatter dette års
Nipiaa Rock Festival, der siden
2000 har kørt hvert efterår, og som
blandt andet har haft udenlandske
kunstnere i tapetet.
Arrangøren til den originale
Nipiaa Rock Festival har overhovedet ingen indvendinger mod den
forestående festivitas.
– Jeg synes, at det er en super
god ide, fordi Aasiaat i år jo har
250 års jubilæum. Det er godt at
der er andre, der kan klare at stable en hel festival på benene på så
kort tid, siger Peter Olsen, der år
efter år siden 2000 har kørt Nipiaa
Rock Festivalen i Aasiaat.
Efter dette års Aasiaat 250
Festival vil der igen være Nipiaa
Rock Festival. Men hvis dette års
arrangement bliver en succes har
produceren/musikeren planer om
flere festivaler i samme stil.
– Jeg synes, det vil være godt for
vor by, og især for vort forhold til
andre byer, at der kommer flere
festivaler her i Aasiaat. Men det
skal da ikke være samme navn
som vort, de må selv finde deres
eget navn. Men jeg synes, at flere
festival-arrangementer vil gavne
vor by, mener Peter Olsen, der
ikke ser de nye planer om flere
festivaler i Aasiaat som en trussel
mod Nipiaa Rock Festival, der som
nævnt blev aflyst i juni dette år.
– Men det skal ikke være i
samme periode som den originale
Nipiaa Rock Festival. Jeg har

tænkt på, om sommerperioden
vil være passende. Der holder de
fleste ferie, og sejladsen mellem
bygder og byer er nemmere, så kan
der sikkert være flere der kommer,
vurderer Bent Ole Brandt, der for
tiden er ved at sætte det sidste på
plads før den store festival.
Af Kassaaluk Kristensen
kassaaluk@sermitsiaq.gl

Flere erfarne musikere skal
bidrage med god musik og
sikkert med masser af dans
til festivalen.
Fredag den 30. august vil
Aviaq Grønvold, Aasiaat, lægge ud. Så er der Søren Alaufesen, Aasiaat, efterfulgt af
Martin Løvstrøm, Nuuk, og
sidste kunstner den dag bliver bysbarnet Ole Kristiansen med band.
Lørdag den 31. august
fortsætter festen med Kalak
Jazz, Ilulissat, som åbningsorkester, Qeqquaq fra Aasiaat kommer dernæst, efterfulgt af Diskobay Blues, Ilulissat, og til sidst den folkekære Mariina fra Qasigiannguit som afslutter Aasiaat
250 Festival.

Paasisat · fakta
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Festivalernersuaqalerpoq
Ukioq manna juunip 25-ani, Nipiaa Rock Festival unitsiinnarneqartoq, Qeqertarsuup Tunuani nikalluannarsinnaaqisumik nutaarsiassaavoq.
Pingaarnertut aaqqissuisuusoq,
Peter Olsen, nalunaaruteqarpoq
Nipiaa Rock Festivaleqarsinnaanngitsoq. Pissutaatinneqarlutik piffissaalatsineq pilersaarusiorsimannginnerlu, ilaatigut aaqqissuisartuusup allanik suliaqarnera pissutigalugu.
Aasianni nipilersortartuusup,
Bent Ole Brandtip, Bobbyp akueriinnarusunngilaa.
Maannalu Aasiammiut aammalu
illoqarfinni qanittuniittut aggustip
30-ani 31-anilu nipilersortartut
najugaanni katersuussinnaanngorput. Ulluni taakkunani nipilersortartut Qeqertarsuup Tunuaneersut
aammalu nipilersortartut ataatsit
Nuummeersut, seqernup tarrikkiartornera ilutigalugu appisimaartussanngorput.

Festivali annaanneqarpoq

– Aasiaat ukiuni 250-inngortorsiornerani festivaleqartariaqavippoq. Susassaqarsinnaasullu tusarnaartitsinerni pilersaarusiornissamut soqutiginnissinnaasut attaveqarfigaakka, Bent Ole Brandt,
Aasiaat 250 Festivalimut aaqqissuisuni aallarniisoq oqarpoq.
Aasianni arsaattartut imeruersaatinik tuniniaanissamik akisussaasunngortissimavai. Timersortarfik isumaqatigiissuteqarfigalugu billetsinik tuniniaaneq matumilu sissuertuuneq isumagisussanngortillugu.
Aasiaat Nipiaalu, nipilersortoqassatillugu nipilersuutinik atukkiussisartoq, neriorsuereersimalerpoq nipilersuutit qullersuillu
atukkiussinnaallugit.
– Kissaatigineruara arlaqarluta
suleqatigiinnissarput, taava uanga
kisima akisussaaffik tamaat paarissanngilara. Aamma piumassutsiminnik ikiuutilersut taamaasillutik sinneqartoorutiminnik iluanaalaarsinnaalissapput, Bent Ole
Brandt nassuiaavoq.

Aaqqiineq allatut ittoq

Bent Ole Brandtillu maanna suliassarisussanngorpaa, aggustip qaammataata naanerani nipilersortarSap. akunn. 35 2013 | UKIOQ 2
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Aasianni Nipiaa Rock Festival unitsiinnarneqareersorlu, namminneq
piumassuseqartut, nipilersortartumit/nipilersornermik ingerlataqartumit,
Bent Ole Brandtimit, siulersorneqarlutik, maanna Aasiaat 250 Festival
nipilersortartunik arfineq-pingasunik appisimaartoqartussaq piareersaleruttorpaat

tut tusarnaartitsiartorsimanngitsut.
– Ajornanngeqaaq. Nipilersortartut nalunngereerpakka, sapaatit
akunnerilu marluinnaat ingerlaneranni nipilersortartut arfineqpingasut pisinnaasut pissarsiarereerlugit. Nangaanngivillutik
tamarmik akuersipput, nipilersortareersimasoq, Bent Ole Brandt,
oqarasuaatikkut illariaallaataa
oqarpoq.
Nipilersortussanik angallassineq
akunnitsitsinerlu allatut ittoq
ukioq manna atorneqassaaq.
– Umiatsiamik nammineerluta
nipilersortussat aassavagut, billetsit akisuut taamaasilluta sipaassavagut. Nipilersoriallu illoqarfitsinni ilaquttaminni nalunngisaminniluunniit unnuiffigisinnaasaminnik
namminneq nassaassapput. Taamak aaqqiinerput pissuteqarpoq,
aningaasanik kommuneminngaanniit tapiiffigineqanngiivikkatta,
Bent Ole Brandt pilersaarut pillugu oqaluttuarpoq.
Ukioq manna Festivaliusussanngortup Nipiaa Rock Festiva,
2000-imili ukiut tamaasa nipilersortartorpassuarnik, ilaatigut
nunanit allaneersunit, appisitsisartoq paarlakkallarpaa.
Nipiaa Rock Festivalimullu aaqqissuisartuusup tamanna ajoriffissaqartinngilaa.
– Aasiaat ukiuni 250-inngortorsiornerani taamanak aaqqissuisoqartoq isumassarsiatsialaavoq.
Iluarinarpoq piffissami sivikitsumi
festivalimik aaqqissuisoqapallassinnaammat, Peter Olsen, 2000imili Aasianni Nipiaa Rock Festi-

				

valimik aaqqissuisarsimasoq
oqarpoq.
Aappagumiit Nipiaa Rock Festivaleqaqqittalissaaq. Festivalili
maanna aaqqissuunneqartoq iluatsissappat, nipilersortartoq/nipilersornermik suliaqartartoq festivalimik assingusumik aaqqissueqqissinnaanini takorloorpaa.
– Arlalinnik festivaleqalissagutta illoqarfitsinnut iluaqutaasinnaaqaaq, aamma illoqarfinnut allanut attaveqarnitsinnut. Soorunami
uagut atsiunnikuusarput aterissanngikkaat isumaqarpunga, namminneq atissaminnik nassaartariaqassapput. Isumaqarpungali
festivalit arlallit illoqarfitsinnut
iluaqutaassasut, Peter Olsen, Rock
Festivalimut, ukioq manna unitsinneqarallarsimasumut, assingusinnaasunik aaqqissuisoqartalernissaanut ernummassuteqanngivinnerartoq, isumaqarpoq.
– Soorunami Nipiaa Rock Festivali nalaarniarsarissanngilarput.
Eqqarsaatigaara immaqa aasaanerani aaqqissueqqissinnaassalluta.
Piffissami tassani sulinngiffeqartut amerlanerusarput, aammalu
najugaqarfinniit illoqarfinniillu
immakkut angallavissat atoruminarnerusarlutik, taamaalilluni
amerlanerit nipilersoriarlutillu
tusarnaariarsinnaassapput, Bent
Ole Brandt, maanna festivalimut
piareersagassanik suliaqartoq
nassuiaavoq.

All. Kassaaluk Kristensen
kassaaluk@sermitsiaq.gl

Aasianni piumassutsiminnik
suliniuteqartut siuttoralugit aggustip
naanerani festivaleqartussanngorpoq.
Aasiaat holder alligevel en festival
i slutningen af august takket være
initiativstærke frivillige.

Nipilersornermik misilittagaqarlualereersut arlallit festivalimi nipilersortussanngorput.
Tallimanngornermi aggustip 30-ani Aviaq Grønvold,
Aasiaat, ammaasuussaaq.
Søren Alaufesen, Aasiaat,
appikkumaarpoq, tulleralugu Martin Løvstrøm, Nuuk,
Aasiammullu tamarmik nipilersortartuutaat, Ole Kristiansen bandinilu, naggataartuussalluni.
Arfininngornermi aggustip
31-ani nuannanneq nanginneqassaaq Kalak Jazz, Ilulissat, appittoralugit. Aasiammiut Qeqquaq tulliujumaarput, malitsigalugit Diskobay
Blues, Ilulissat, kiisalu nuannarineqarluartuusut Qasigiannguaniit Mariina, Aasiaat
250 Festival, naggataarlugu
appisimaassapput.

Paasisat · fakta
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Oqarasuaatit angallattakkat tamarmik

Akikinnerpaajujuaannarnissaanut
qularnaveeqqusigaapput
Unammillertitsinniit 50 kr.-mik
akikinnerujuaannarpugut

Prisgaranti

– på alle mobiltelefoner
Unammillersitta akigititaat sapaatit akunneri tamaasa misissortarpavut
Vi checker konkurrenternes priser - hver uge

Aasiaat
Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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Ilulissat

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Altid minimum 50 kr. billigere end konkurrenterne!

www.pisiffik.gl
Uge 35 2013 | ÅRGANG 2
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Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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Aktivitetspark i Ilulissat godt i gang
er næsten ingen grænser. Også
unge mennesker var der tænkt på.
Der skulle nemlig også bygges en
BMX cykelbane.

BMX cykelbane

Aktivetsparken skal udbygges

– Som sagt skal vi arbejde videre
med en udbygning af aktivitetsparken. Så der skal indsamles flere
penge til det, siger Palle Jerimiassen.
– Netop derfor arrangerer vi en
megastor koncert i Ilulissat hallen
den 30. august, hvor der spiller tre
forskellige grupper.
Tamanut har erfaret, at det er
Asuki, Siissisut og Zikaza der skal
spille.
Af Janus Maqe

Janus maqe

Der er flere unge mennesker, der
vil bygge en BMX cykelbane. Olav
Storch på 20 år, har tegnet banen.
– Det er fedt, at vi selv skal lave
en bane. Og det er dejligt, og vi er
stolte over at være med til at bygge
aktivitetsmuligheder for unge. Når
den står klar, så er det vores egen,
som vi selv har bygget. Det er et
godt initiativ, som er taget her,
siger en spændt Olav Storch. Han
manglede ikke unge til at hjælpe
sig. Der kom seks andre unge for
at hjælpe, som også var spændte.
Sammisassaqartitsivimmik isumassarsisoq Palle Jerimiassen inuusuttut
pilersaarusioqatigai, qanoq iliortoqarnissaanik.
Idemanden bag aktivitetsparken Palle Jerimiassen planlagde sammen med unge,
hvad der skulle ske.

Kultuurikkut illorsuup Sermermiut eqqaani sammisassaqartitsivik
atorlorluarneqalereersimavoq.
Aktivitetsparken ved Kulturhuset Sermermiut, er allerede godt benyttet.

Janus maqe

Lørdag den 10. august i rigtigt
godt vejr samledes vokse, unger og
børn ved Kulturhuset Sermermiut
i Ilulissat. Det skete på eget initiativ af personer, som ville være med
til at bygge en aktivitetspark ved
Sermermiut.
25 forskellige legeredskaber var
blevet anskaffet, og der er indsamlet i alt næsten 300.000 kroner.
De 25 forskellige legeredskaber er
anskaffet for de indsamlede midler. De forskellige legeredskaber
er mere egnet for børn og skulle
samles.
Det er planen, at aktivitetsparken i fremtiden skal udbygges.
Palle Jerimiassen, der står bag
ideen, er forventningsfuld.
– Arbejdet er spændende, og det
er dejligt. Jeg håber, at borgerne
her i byen vil passe godt på aktivitetsparken. Og jeg håber efterhånden som udbygningen fortsætter
i fremtiden, at interessen bliver
større. Udover idræt er der ikke så
mange aktivitetsmuligheder her i
Ilulissat. Det er netop derfor, arbejdet er sat i gang. Det er dejligt, at
vi nu kan se, at det er ved at blive
en realitet, siger Palle Jerimiassen.
Det er planen at opsætte klatrestativer med net, dobbeltgynger,
balancebomme, og sågar stativer
hvor man kan lege tarzan. Ja der
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Janus maqe

Sammisassaqartitsivik
aallartilluarneqarpoq

Anaanat aamma ikiuulluarput.

Janus maqe

Mødre hjalp også godt til med at bygge aktivitetsparken.

Ilulissani silagissuugaa arfininngornermi aggustip qulingani
inuppaaluit, inersimasut, inuusuttut ilaatigullu meeqqat kulturikkut illorsuup Sermermiut eqqaanut katersuupput, nammineq
kajumissutsiminnik suliaqariartorlutik. Suliariumasaat tassaavoq
sammisassaqartitsivik.
Pinnguaatit assigiinngitsut 25-t
missaanniittut pissarsiarineqarsimapput. 250-300.000 koruunit
missaat katersorneqarsimapput,
200.000 koruunillu missaat atorlugit pinnguartarfiit assigiinngitsut
pissariarineqarsimallutik. Meeqqanoornerusut aallaqqaasiutitut
suliarineqartussaapput. Sammisassaqartitsivik pilersaarutit malillugit siunissami suli annertusiartortinneqassaaq, sammisassaqartitsiviliornissamik isumassarsisoq Palle Jerimiassen unnersiorpoq.
– Suliaq pissanganarpoq nuannerlunilu, neriuppunga illoqarfimmioqatitta paarilluassagaat, pinnguartarfiup ineriartortinnera
innuttasut takusalerunikku neriuppunga soqutiginninnerat annertusiartussasoq. Timersornerup saniatigut allanik Ilulissani iluamik
sammisassaqanngilagut, tamanna
aallaavigalugu suliaq ingerlanneqarpoq, massakkullu piviusunngulernera assut nuaannaarutigaara,
Palle Jerimiassen oqarpoq.
Meeqqanut mikinerusunut samminerusut tassaapput qallorfiit,
issakatsiaarfiit, nakkarnaveersaarluni pisuffiit, ilami allaat Tarzaniusaarfik aamma pilersinneqartussaavoq, tallit atorlugit nivin-

ngarluni pinnguarfiit, ila taasassat
amerlaqaat. Aamma inuusuttuunerusut periarfissaqassapput. Tassalu BMX-erluni sikkilertarfiliamik aamma sanasoqartussaalluni.

Sikkilertarfik

Inuusuttorpaaluit ulloq taanna
takkupput sikkilertarfissaq sanajortorlugu, tamakku ilagaat sikkilertarfissamik titartaasimasoq
sanaqataaniartorlu, Olav Storch
20-nik ukiulik. Piareersaleruttortoq oqaloqatigaara:
– Torrappoq nammineq suliaqarniarluni, aamma assut nuannerpoq kiisalu tulluusimaarnassaaq
Ilulissani inuusuttut sammisassaqartinniarlugit suleqataaniarluni.
Aamma inerutsigu nammineq
pigilertussaallugu taamatut suliaqartitaanerput nuanneqaaq pissanganarlunilu, Olav Storch pissangalluni oqarpoq. Taanna ikiortissaaleqissagunanngilaq tassa
ulloq siulleq ikiortissani arfinillit
missaanniittut ilagalugit takkussimapput, aamma malunnarluni
taakku aamma qilanaartut.

Suli annertusarniarneqarpoq

Suliaq ingerlateqqinniarlugu suli
aningaasanik katersuiarnerit
ingerlanneqassasut Palle Jermiassenip oqaatigaa.
– Sammisassaqartitsivik suli
annertusarniarlugu aningaasanik
katersuiniarneq ingerlateqqissavarput, taamaattumik aggustip
30-ani Ilulissat timersortarfianni
nipilersortunik tusarnaartitsinersuaqassaaq, nipilersortartut assigiinngitsut pingasut nipilersortoralugit. Tamanut Avannaanip
paasisai naapertorlugu Asuki,
Siissisut aamma Zikaza nipilersortuussaapput.

All. Janus Maqe

Janus maqe

Cykilertarfissaq Olav
Storchip nammineq titartagaa.
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BMX cykelbanen, som
Olav Storch selv har tegnet.
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Pædagogisk idræt,
har positiv virkning på børn
Vuggestuen Nukariit, børnehaven Piaraq og fritidshjemmet Tikiussaaq
i Ilulissat blev lørdag den 10. August som de første institutioner i
Grønland certificeret som Idrætsinstitutioner, det skete i Ilulissat halen

Marthe Zeeb er daglig leder i
børnehaven Piaraq, hvor hun har
fået erfaring. Børnene er mellem 3
og 6 år.
– Vi arbejder mere struktureret
med planlægning, hvor vi inddrager daglig bevægelse. Vi koncentrerer os nu mere om, hvordan vi
udvikler børnenes knogler, muskler og balanceevne. En gang om
ugen tager vi til hallen og laver
gymnastik med børnene, hvor
vi møder andre institutioner, og
hvor vi planlægger, og udveksler
erfaringer.
– Før i tiden sagde vi til børnene,
at de ikke skal fare for meget
rundt, men efter kurserne gør det
modsatte med børnene. Vi taler
med børnene om bevægelse, og
alt efter de har lyst til, laver vi
forskellige bevægelser og leg, hvor
børnene mere bruger deres krop.
Det foregår i et samarbejde med
børnene. Derved opnår vi børn, der
ikke mere er tilbageholdende men
mere udadvendte, og vi opnår, at
større børn er mere klar til deres
skolestart, fortæller Martha Zeeb.
Katrine Mathiesen har et barn
på 6 år, som går i fritidshjemmet
Aleqa.
– Mit barn har altid været aktiv.
Han er meget glad for metoden
pædagogisk idræt og få lov til at
bruge sin krop. Jeg kan mærke
hans glæde ved det. Når han
bruger sin krop meget mere, er der
mere ro over ham. Jeg tror, det vil
få en positiv indvirkning på hans
kommende lektielæsning. Han har
altid haft stor interesse for idræt,
fortæller Katrine Mathiesen.

Et sundt menneske

– Sundheden må starte fra børnealderen. Dette kan opnås ved at
bruge pædagogisk idræt til dagligt.
Det skal ikke være sådan, at det
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kun sker, når vi er i idrætshallen,
eller når vi har udendørs idræt.
Det skal også ske i børneinstitutionerne, siger Nuka Kleemann,
rektor på Perorsaanermik Ilinniarfik, Socialpædagogisk Seminarium
i Ilulissat.
Han fortæller også, at pædagogisk idræt kan bruges uanset, hvor
langt barnet er kommet i sit liv.
– Barnet bliver mere glad og
mere vågen, og det påvirker
barnets tankegang og kreativitet.
Vi kan allerede nu se, at det har
en positiv virkning. Qaasuitsup
kommunia må være stolt over at
være den første kommune, der
har startet metoden, siger Nuka
Kleemann.

Fremtidens idrætsfolk

Nuka Kleemann er formand for
Grønlands Idræts Forbund, og
siger som sådan om pædagogisk
idræt:
– Børnene er idrætsklubbernes
fremtidige medlemmer. Derfor
er det godt, at de allerede fra
barnsben begynder at udfordre
deres krop. Det er vigtigt for deres
fremtidige idræts udvikling. Det
får stort virkning for fremtiden,
vurderer han.
– Ved certificering af vuggestuen
Nukariit, børnehaven Piaraq, og
fritidshjemmet Tikiusaaq er der
nu bevis for, at børnene dagligt
bevæger deres krop mere eller
mindre, siger Nuka Kleemann.

Rigtig god idé

Nuka Kleemann mener, at det er
en rigtig god idé, at pædagogisk
idræt nu er blevet en del af den
daglige pædagogik.
– Alle må starte fra barnsben
af. Uanset om børnene forbereder sig på skolestart, eller til at
blive idrætsfolk, drejer det sig om
uddannelse. Derfor synes jeg, at
pædagogisk idræt vil gøre gavn.
Og derfor roser jeg de forskellige
medarbejdere for deres gode arbejde, siger Nuka Kleemann.

Positiv historie

Her fortæller Nuka Kleeman en
positiv historie som han har hørt.
– I Frederiksberg i København,

Janus maqe

Børnene er ikke
mere tilbageholdende

Selv saftdunke kan bruges som
redskaber, når der er idræt i
daginstitutionen.

Uppinnaveersaarnermut iluaqutaavoq.
Daglig bevægelse hjælper på balancen.

Janus maqe

Målet er, at pædagogisk idræt skal
være en del af det daglige pædagogiske redskab. Ansatte i de forskellige institutioner har deltaget i
kurserne siden sidste år. Det kan
nu allerede mærkes, at det virker
positivt på børnene.

Saftit puukui atortutut aamma
atorsinnaapput.

hvor der ikke er meget plads til at
bevæge sig udendørs, starter man
allerede bevægelsen inden man
går ind ad døren til institutionen.
Børnene ikke må længere bæres
ind på institutionen, de skal selv
gå. Ude på fortovet hænger der
opslag, hvor der den ene dag står:
– Gå til døren hinkende.
Den næste dag: – Gå baglæns
ind ad døren.
Tredje dag står der: – Gå til hoppende ind ad døren.
– Allerede disse små ting påvirker børnenes tænkeevne og tankegang. Og de kan endda medføre,
at børnene tænker anderledes.
Jeg synes det er fantastisk, og
kan være positivt og til fordel for
idrætten, mener Nuka Kleemann.

Og hermed lader vi ideen gå videre
til forældre og presonale til eftertanke.
Det er planen, at kurser i pædagogisk idræt spredes til resten af
børneinstitutionerne i Qaasuitsup
kommiunia samt til dagplejemødre
i bygderne.
Grønlands Idrætsforbund godkender certificering af idrætsinstitutioner. Generalsekretær for GIF
Carsten Olsen siger blandt andet:
– Vi håber, at projektet vil blive
godt modtaget i de andre byer
langs kysten, og at de også arbejder for, at pædagogisk idræt
bliver en del af deres pædagogiske
metode i hverdagen.
Af Janus Maqe
Uge 35 2013 | ÅRGANG 2

Timersorneq aallaavigalugu
perorsaariaaseq iluaqutaasoq
Ilulissani meeraaqqerivik Nukariit, meeqqerivik Piaraq aamma meeqqat ulluunerani ornittagaat
Tikiusaaq nunatsinni siullersaallutik timersorneq aallaavigalugu perorsaariaaseqalersutut Ilulissat
Timersortarfianni arfininngornermi aggustip qulingani pisortatigoortumik allartartaartinneqarput.
– Meeqqat tunuarsimavallaarunnaarput,
aalanerulerlutillu, pisortaq , Piaraq
Martha Zeeb. Uani assimi allagartaq
uppernarsaat tiguaa, Perorsaanermi
Ilinniarfimmi rektorimit Nuka
Kleemannimit aamma GIF-mi pisortamit
Carsten Olsen-imit

Janus maqe

– Børnene er ikke mere tilbageholdende.
De er mere aktive, siger lederen på
Piaraq Martha Zeeb. Her får hun
certifikat af rektor i Perorsaanermik
Ilinniarfik Nuka Kleemann og generalsekretær for GIF Carsten Olsen.

Timersornerup meeqqerivinni takkunani ulluinnarni perorsaariaatsitsut atorneqalernissaa siunertarineqartoq, meeqqanut sunniuteqalereersimasoq malugineqarsinnaavoq. Sulisut siornali pikkorissartinneqarput. Maannakkullu
takuneqarsinnaalereerluni timersorneq aqqutigalugu perorsaariaaseq atorneqarsinnaasoq.

Meeqqat
tunuarsimaannginnerulerput

Martha Zeebip pingasuniit arfinilinnut ukiulinnut meeqqerivimmi
Piaqqami ningiuusup timersornerup perorsaanermut ilaatinneqarnera misilittagaqarfigaa.
– Meeqqerivitsinni pilersaarusiorluta toqqammavilersornerulerpugut. Meeqqat saarngi, ujalui, aalalluarsinnaaneri qanoq inerisarsinnaavavut, tamakku ingerlannerulerpavut. Sapaatip-akunneranut
ataasiarluta timersortarfimmut
eqaarsaariartarput, meeqqeriviit
allat tassaneeqativut suleqatigalugit pilersaarusiortarpugut, tassalu
immitsinnut tunioraqatigiittarluta.
– Siullermik meeqqat aalaleraangata inerterneqartarput, pikkorissarnitta kingornatigut inerterivallaarunnaarluta meeqqat suna
sammerusunneraat aallaavigalugit sammisaqarnerulerput, timiminnik atuinissaat ujartornerulerlugu. Tassalu ineriartornerat
piareersaraangatsigu meeqqat
Sap. akunn. 35 2013 | UKIOQ 2

peqatigalugit taamaaliortarpugut,
taamaalilluni meeqqat tunuarsimaannginerusut aamma atualernissaminnut piareersimanerusut
anguneqarsinnaapput, meeraqatiminnullu attaveqarnerulernerat,
Martha Zeeb oqaluttuarpoq.
Katrina Mathiesen, meeraqarpoq, arfinilinnik ukiulimmik, taannalu meeqqat ornitagaanni Aleqamiittarpoq.
– Meeqqama timimi atornissaa
pisariaqartittuaannaarmagu periuserineqartoq assut nuannaraara aamma assut nuannaartarpoq.
Timini atoruniuk eqqissiallalluni
ilinniarnissaminut soqutiginninnerulersinnaavoq, aamma timersorusuttuaannarpoq, Katrina Mathiesen oqarpoq.

Inuup peqqinnerunera
meeqqaniit aallartittariaqarpoq

– Inuup peqqinnerulernissaa meeqqaniit aallartittariaqarpoq, tamanna anguneqarsinnaavoq timip
ulluinnarsiutitut aalatinnerulerneratigut, imaanngitsoq aatsaat
timersortarfimmukaraangatta
silamiluunniit timip aalatinneqarnissaa ingerlanneqartoq, taamaattumik meeraaqqerivinni, meeqqerivinni meeqqallu ornittagaanni
anguniarneqartoq pitsaasuuvoq,
Perorsaanermik Ilinniarfiup pisortaa Nuka Kleemann oqarpoq.
Timersortitsineq meeqqap sumut killineranut takussutissatut

				

atorluarneqarsinnaasoq aamma
oqaatigaa.
– Meeraq qiimanerulertarpoq
eqqeersimaarnerulerlunilu, kiisalu
eqqarsartaasianut sunniuteqarluassaaq, maannakkullu tamanna
sunniuteqaleersimasoq takusinnaavarput. Qaasuitsup kommuniata
nunatsinni siullerpaajullutik aallartitsinermini tamanna tulluusimaarutigisariaqarpaa, Nuka Kleemann oqarpoq.

Siunissami timersortartut

Nuka Kleemann Timersoqatigiit
Kattuffiani, GIF-imi siulittaasuuvoq.
Perorsaariaatsimi timersornerup
aallartinnera pillugu ilaatigut ima
oqarpoq:
– Ukua meeqqat siunissami ilaasortassarivavut, taamaattumik
maannakkungaaq timip unammillernartua aallartereerunikku peroriartornerminni soorunami siunissami timersorusuttuaannarneq
aallutiinnarsinnarsinnaavaat, tamannalu meeqqat siunissaannut
aallartinneqartoq assut sunniuteqassaaq.
– Meeraaqqeriviup Nukariit,
meeqqeriviup Piaqqap kiisalu
meeqqat ornittagaata Tikiusaap
allagartartaartinneqarnerisigut
uppernarsarneqarpoq, taakkunani
meeqqat timitik ullut tamaasa
annerusumik annikinnerusumilluunniit aalatittassagaat, Nuka
Kleemann oqarpoq.

Eqqarsaatigilluagaq

Timersornerup perorsaariaatsimi
ulluinnarni ilanngunneqarnera
eqqarsaatigilluagaasoq Nuka
Kleemann aamma isumaqarpoq.
– Suna tamarmi meerartatsinniit aallartiffeqartariaqarpoq,

meeqqat atualernissaminnut
piareersartuugaluarpata, timersortartuugaluarpata siunissamilu
ilinnialernissaminnut piareersartuugaluarpata. Taamaattumik aallartinneqartoq siunissamut iluaqutaasussaavoq, taamaattumik
sulisut nersualaarpakka sulilluarsimammata, Nuka Kleemann
oqarpoq.

Oqaluttuaq nuannersoq

Timersornerup perorsaariaatsimut
ilaatinneqarneranik Nuka Kleemannip oqaluttuaararsiani ima
oqaluttuaraa:
– Københavnimi Frederiksbergimi silami annikitsunnguami periarfissalimmi, meeqqat meeqqerivinnut isernialeraangata kissumiarlugit tunniunneqaqqusaajunnaarsimapput. Iseriartornerminni
pisuinnaat aqqutaatigoornerminni
allagartaq takuneqarsinnaasarpoq,
soorlu ima allassimasoq: Matup
tungaanukarniarit naanngisarlutit. Ullut aappassaanni: Matup
tungaanukarniarit killormut saallutit, ullullu pingajussaanni:
Pissittaarlutit iseriartorneriarit.
Tamakkua annikitsunnguamik
sunniuteqarsinnaasut eqqarsarsinnaanermut sunniuteqarput,
ilami allaat eqqarsaatit killormut
mumissinnaanerannut, isumaqarpunga tamanna assut torraasoq. Tassuuna takutinneqarpoq
aamma timersornermut iluaqutaasinnaanera, Nuka Kleemann
oqaluttuarpoq. Taamaalilluta
oqaluttuaarannguaq angajoqqaanut eqqarsaatissatut ingerlateqqipparput.
Timersornerup perorsaanermut
Qaasuitsup kommuniani meeqqerivinnut siammarneqarnissaa pilersaarutigineqarpoq pikkorisaasoqarneratigut, aamma nunaqarfinni
ulluunerani paarsisartut taamatut
pilersaaruteqarfigineqarput.
Allagartartaartitsinermi Timersoqatigiit Kattuffiat uppernarsaasuusarpoq. GIF-imi pisortaq
Carsten Olsen ilaatigut oqarpoq:
– Neriuutigaarput suliniut nunatta sinnerani illoqarfinni allani
ilassilluarneqarumaartoq aallunneqarlunilu.
All. Janus Maqe
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Angallatit talittarfinniittut

Fartøjer på havnen

Royal Arctic Havneservicep aggustip 28-aniit septembarip 11-anut
angallatit makku talittarfimmiittussat nalunaarsorsimavai:

Royal Arctic Havneservice har registreret følgende fartøjer på
havnene i perioden fra den 28. august til og med den 11. september:

Ilulissat

Ilulissat

ANGUTEQ ITTUK	
Tikissaaq: 28. august
Aallassaaq: 29. august
Tikissaaq: 11. september
Aallassaaq: 12. september
Siunertaq: Usingiarneq/
usilersorneq
LE SOLÉAL
Tikissaaq: 28. august
Aallassaaq: 28. august
Siunertaq: Takornariaqarneq

Tikissaaq: 1. september
Aallassaaq: 2. september
Tikissaaq: 2. september
Aallassaaq: 3. september
Tikissaaq: 5. september
Aallassaaq: 9. september
Tikissaaq: 10. september
Aallassaaq: 11. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq

Qasigiannguit

IRENA ARCTICA
Tikissaaq: 1. september
Aallassaaq: 1. september
Tikissaaq: 10. september
Aallassaaq: 10. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq

Upernavik

VESTLANDIA
Tikissaaq: 27. august
Aallassaaq: 28. august
Tikissaaq: 31. august
Aallassaaq: 1. september
Tikissaaq: 4. september
Aallassaaq: 4. september
Tikissaaq: 5. september
Aallassaaq: 6. september
Tikissaaq: 10. september
Aallassaaq: 11. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq

AMADEA
Tikissaaq: 28. august
Aallassaaq: 28. august
Siunertaq: Takornariaqarneq

PAJUTTAAT
Tikissaaq: 29. august
Aallassaaq: 31. august
Tikissaaq: 5. september
Aallassaaq: 7. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq

PRINCESS DAPHNE
Tikissaaq: 29. august
Aallassaaq: 29. august
Siunertaq: Takornariaqarneq

REMBRANDT VAN RIJN
Tikissaaq: 29. august
Aallassaaq: 29. august
Siunertaq: Takornariaqarneq

SEA SPIRIT
Tikissaaq: 31. august
Aallassaaq: 31. august
Siunertaq: Takornariaqarneq

NUKA ARCTICA
Tikissaaq: 30. august
Aallassaaq: 30. august
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq

FUGRO DISCOVERY
Tikissaaq: 28. august
Aallassaaq: 29. august
Siunertaq: Orsersorneq/inuttut
nikinnerat/taqussersorneq

SARFAQ ITTUK
Tikissaaq: 1. september
Aallassaaq: 1. september
Tikissaaq: 8. september
Aallassaaq: 8. september
Siunertaq: Ilaasunik niusineq
ikisinerlu

SEA ADVENTURE
Tikissaaq: 1. september
Aallassaaq: 1. september
Siunertaq: Takornariaqarneq

SARFAQ ITTUK
Tikissaaq: 1. september
Aallassaaq: 1. september
Siunertaq: Ilaasunik niusineq
ikisinerlu
SEA ADVENTURE
Tikissaaq: 3. september
Aallassaaq: 3. september
Siunertaq: Takornariaqarneq
IRENA ARCTICA
Tikissaaq: 3. september
Aallassaaq: 3. september
Tikissaaq: 10. september
Aallassaaq: 10. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq
ALBATROS
Tikissaaq: 9. september
Aallassaaq: 9. september
Siunertaq: Takornariaqarneq
SILVER EXPLORER
Tikissaaq: 11. september
Aallassaaq: 11. september
Siunertaq: Takornariaqarneq

Aasiaat

ANGUTEQ ITTUK
Tikissaaq: 27. september
Aallassaaq: 28. september
Tikissaaq: 30. august
Aallassaaq: 2. september

VESTLANDIA
Tikissaaq: 1. september
Aallassaaq: 2. september
Tikissaaq: 8. september
Aallassaaq: 9. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq
POLAR PRINCESS
Tikissaaq: 3. september
Aallassaaq: 4. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq
TBN
Tikissaaq: 4. september
Aallassaaq: 5. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq
MARY ARCTICA
Tikissaaq: 6. september
Aallassaaq: 6. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq

ALBATROS
Tikissaaq: 7. september
Aallassaaq: 7. september
Siunertaq: Takornariaqarneq

Uummannaq

PAJUTTAAT
Tikissaaq: 27. august
Aallassaaq: 28. august
Tikissaaq: 2. september
Aallassaaq: 2. september
Tikissaaq: 4. september
Aallassaaq: 4. september
Tikissaaq: 9. september
Aallassaaq: 9. september
Tikissaaq: 10. september
Aallassaaq: 10. september
Siunertaq:
Usingiarneq/usilersorneq

ANGUTEQ ITTUK	
Ankomst: 28. august
Afrejse: 29. august
Ankomst: 11. september
Afrejse: 12. september
Formål: Losning/lastning
LE SOLÉAL
Ankomst: 28. august
Afrejse: 28. august
Formål: Turisme
AMADEA
Ankomst: 28. august
Afrejse: 28. august
Formål: Turisme
PRINCESS DAPHNE
Ankomst: 29. august
Afrejse: 29. august
Formål: Turisme
SEA SPIRIT
Ankomst: 31. august
Afrejse: 31. august
Formål: Turisme
SARFAQ ITTUK
Ankomst: 1. september
Afrejse: 1. september
Formål: Af- og påsætning
af passagerer
SEA ADVENTURE
Ankomst: 3. september
Afrejse: 3. september
Formål: Turisme
IRENA ARCTICA
Ankomst: 3. september
Afrejse: 3. september
Ankomst: 10. september
Afrejse: 10. september
Formål: Losning/lastning
ALBATROS
Ankomst: 9. september
Afrejse: 9. september
Formål: Turisme
SILVER EXPLORER
Ankomst: 11. september
Afrejse: 11. september
Formål: Turisme

Aasiaat

Takussutissat Royal
Arctic Linep nittartagaani sisamanngornermi aggustip 22-ani
aaneqarput.

ANGUTEQ ITTUK
Ankomst: 27. august
Afrejse: 28. august
Ankomst: 30. august
Afrejse: 2. september
Ankomst: 1. september
Afrejse: 2. september
Ankomst: 2. september

Afrejse: 3. september
Ankomst: 5. september
Afrejse: 9. september
Ankomst: 10. september
Afrejse: 11. september
Formål: Losning/lastning
PAJUTTAAT
Ankomst: 29. august
Afrejse: 31. august
Ankomst: 5. september
Afrejse: 7. september
Formål: Losning/lastning
REMBRANDT VAN RIJN
Ankomst: 29. august
Afrejse: 29. august
Formål: Turisme
NUKA ARCTICA
Ankomst: 30. august
Afrejse: 30. august
Formål: Losning/lastning
SARFAQ ITTUK
Ankomst: 1. september
Afrejse: 1. september
Ankomst: 8. september
Afrejse: 8. september
Formål: Af- og påsætning
af passagerer
VESTLANDIA
Ankomst: 1. september
Afrejse: 2. september
Ankomst: 8. september
Afrejse: 9. september
Formål: Losning/lastning
POLAR PRINCESS
Ankomst: 3. september
Afrejse: 4. september
Formål: Losning/lastning

Afrejse: 28. august
Ankomst: 31. august
Afrejse: 1. september
Ankomst: 4. september
Afrejse: 4. september
Ankomst: 5. september
Afrejse: 6. september
Ankomst: 10. september
Afrejse: 11. september
Formål: Losning/lastning
FUGRO DISCOVERY
Ankomst: Den 28. august
Afrejse: Den 28. august
Formål: Bunkring/mandskabsskift/proviantering
SEA ADVENTURE
Ankomst: 1. september
Afrejse: 1. september
Formål: Turisme
ALBATROS
Ankomst: 7. september
Afrejse: 7. september
Formål: Turisme

Uummannaq

PAJUTTAAT
Ankomst: 27. august
Afrejse: 28. august
Ankomst: 2. september
Afrejse: 2. september
Ankomst: 4. september
Afrejse: 4. september
Ankomst: 9. september
Afrejse: 9. september
Ankomst: 10. september
Afrejse: 11. september
Formål: Losning/lastning

TBN
Ankomst: 4. september
Afrejse: 5. september
Formål: Losning/lastning
MARY ARCTICA
Ankomst: 6. september
Afrejse: 6. september
Formål: Losning/lastning

Qasigiannguit

IRENA ARCTICA
Ankomst: 1. september
Afrejse: 1. september
Ankomst: 10. september
Afrejse: 10. september
Formål: Losning/lastning

Upernavik

VESTLANDIA
Ankomst: 27. august

Oversigten er hentet
fra Royal Arctic Lines
hjemmeside torsdag
den 22. august.

Alt i indramning
Alt i grønlandsk billedkunst
Alt i solafskærmning
Sendes overalt i Grønland
Gå til fagmanden – det betaler sig
Glarmester Roar Christiansen
Postboks 348 · 3900 Nuuk
telefon 32 13 93
roarc@greennet.gl

www.galleri.gl
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Nakkutilliisoq

Inspektør

A/S Inissiaatileqatigiiffik INI Aasianni allaffitsinni sulisussamik,
innuttaasunik kiffartuussinermut, illuutinik ingerlatsinermut
aqutsinermullu piginnaaneqartumik pissarsiorpoq. Nakkutilliisutut
Kangaatsiami, Aasianni aamma Qeqertarsuarmi najukkani illuutinut
kiffartuussivinni sulisut suleqatigalugit najugaqarfiit illuutaannik
ulluinnarni ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu
akisussaasuussaatit.

A/S Boligselskabet INI søger til vores kontor i Aasiaat en person med
flair for beboerservice, ejendomsdrift og administration.

Suliassatit ilaatigut tassaassapput:
• Ulluinnarni ingerlatsineq, tassunga nakkutilliinerit aamma qanoq
issutsinik nalilersuinerit il.il. ilaallutik.
• Sanasunut suliakkiisarneq kiisalu suliat ingerlanneqarnerinik
nakkutilliineq
• Inissianik misissuisarneq aamma misissuinermut atatillugu
nalunaarusiortarneq
• Aningaasaqarnermik aqutsineq, tassunga fakturanik tiguneqartunik
akuersisarneq ilaalluni
• Najugaqartunut attaveqarnermik taakkuninngalu kiffartuussinermik
isumagisaqarneq
• Inissiat aserfallatsaalineqarnerat il.il. pillugit aaqqissuussaanermi
immikkoortortat allat suleqatigalugit najugaqarfinni siulersuisunik
illuutinillu piginnittunik kiffartuussineq
• Suliassaalersut

Dine opgaver i byerne er blandt andet:

Suliatigut inuttullu piginnaaneqarfiit:
Teknikkikkut attuumassutilimmik tunuliaqutaqassaatit, aammalu
illuutinik aserfallatsaaliuinermik iluarsaassinermilu suliassanik
neqerooruteqartitsisarnermik ilisimasaqarluassaatit.
Naleqquttunik teknikimut tunngasunik tunuliaquteqarputit illunillu
aserfallatsaalisaanermik aammalu nutarterinermik suliassanik
suliariumannittussarsiornermik ilisimasaqarluarlutit.
Suliassanut sunulluunniit tunniusimanissat pingaartuutipparput,
allaffissornermik sungiusimasuullutit ulluinnarnilu MS Officemik
atuisartuullutit. Sullisserusuttuuvutit qasujuitsuullutillu,
namminersorsinnaasoq, kisianni aamma ataatsimoorfeqartoq,
eqaatsumik pissuseqartoq suleqateqarusuttorlu. Ulapaarfiusuni tamanik
takunnissinnaavutit aammalu angalasarnissaq naatsorsuutigineqassaaq.
Neqeroorutigaavut:
Suliffeqarfik siunissami ineriartortitsinissamut sunniuteqarnissamut
annertuumik periarfissaqarfiusoq. Atorfik tamatigoortoq
unammillernartorlu, suleqateqarnissamut amerlasuunik
tunngavissaqartoq, aammalu sullivimmi avatangiisit
pingaartorsiorfiunngitsut qilersorsimanngitsumillu pissusilersorfiusut
iluanni suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissaqarluartoq.
Akissarsiat atorfinitsinneqarnerlu:
Piginnaaneqarfitit tunngavigalugit akissarsiaqartinneqassaatit
atorfinitsinneqassallutillu. Atorfininnermut atatillugu angalanissamut
kiisalu pequtinik nassiussinissamut akiliunneqarsinnaatitaavutit.
Atorfimmut atatillugu maleruagassat atuuttut naapertorlugit
inissaqartitsisoqarsinnaavoq.
Atorfininneq:
Annertunerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinitsitsisoqassaaq.
Attaveqarfissat qinnuteqarnerlu:
Atorfik pillugu paasissutissanik annertuunik piniarlutit ingerlatsinermut
siunnersorti Michael Renner Petersen-imut telefon 86 12 04-mut
imaluunniit mobil 59 13 30-mut attaveqarfigisinnaavat.

Som inspektør får du ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse af
boligafdelingernes bygninger i Kangaatsiaq, Aasiaat og Qeqertarsuaq i
samarbejde med de lokale kollegaer i ejendomsservice.

• Den daglige drift og vedligeholdelse af lejeboligerne, herunder
tilsynsfunktioner og tilstandsvurderinger mv.
• Rekvirering af håndværkere samt tilsyn med arbejdets udførelse
• Ansvar for syn af boligerne ved ind- og fraflytning
• Økonomistyring herunder godkendelse af modtagne fakturaer
• Servicering af beboerne
• Medvirke til en god dialog med lejernes repræsentanter og
bygningsejere
• Ad hoc opgaver
Faglige og personlige kvalifikationer:
Du har relevant teknisk baggrund og har et godt kendskab til
ejendomsvedligeholdelse og udbud af renoveringsopgaver.
Vi lægger vægt på, at du er engageret uanset opgavens karakter, har
administrativ flair og er daglig bruger af MS Office-pakken.
Du er serviceorienteret og en robust person, som kan arbejde
selvstændigt, men også i fællesskab, og som er fleksibel og
samarbejdsvillig. Du kan bevare overblikket i hektiske perioder
og rejseaktivitet må påregnes.
Vi tilbyder:
En arbejdsplads, hvor der er stor mulighed for at præge den
kommende udvikling. Et afvekslende og udfordrende job med
mange samarbejdsflader og gode muligheder for faglig og personlig
udvikling i et godt arbejdsklima med en uformel og fri omgangstone.
Ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelse tager udgangspunkt i dine kvalifikationer.
Du har ret til fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.
Der kan til stillingen anvises bolig efter gældende regler.
Tiltrædelse:
Tiltrædelse efter nærmere aftale.
Kontakt og ansøgning:
Du er velkommen til at hente yderligere information om stillingen
hos driftskonsulent Michael Renner Petersen på telefon 86 12 04
eller på mobil 59 13 30.
Send os din ansøgning og CV bilagt kopi af eksamensbeviser og
udtalelser senest den 5. september 2013.
A/S Boligselskabet INI
Personaleafdelingen
Postboks 1020
3911 Sisimiut
E-mail: job@ini.gl

Qinnuteqaatit CV-lu, soraarummeernermut uppernarsaatit assilinerinik
oqaaseqaatinillu ilaqartinneqartoq kingusinnerpaamik 5. septemberi
2013-imi uatsinnut nassiuguk.
A/S Inissiaatileqatigiiffik INI
Sulisunut Immikkoortortaqarfik
Postboks 1020
3911 Sisimiut
E-mail: job@ini.gl
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