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Sisimiuni Nanu Meeqqat peqatigalugu Assaquttamut
tammaarsimaariarneq
Meeqqat 14-it inersimasullu 3-t august-ip qaammataani Sisimiut kangiani nunaqarfimmut
inuerunnikuusumut Assaquttamut tammaarsimaariarsimapput, tassanlui ullut tallimat nuannersumik soqutiginartumillu ingerlanneqarsimapput meeqqat 5-iniit 14-inut ukiullit peqatigalugit.
Nanu Meeqqat siorna Sisimiuni meeqqat illumik ornittagassaannik ammaavoq aallaqqaataaniilli atorneqarluartumik. Tassani
meeqqat toqqissillutik imminnut aliikkusersoqatigiipput inersimasut sulisorineqartut peqatigalugit. August-illu qaammataagaa piffissanngorsimavoq meeqqat pinngortitamukaannissaannut taamaattumillu aningaasaateqarfiup Odd Fellow Ordenens Grønlandsfond-ip tapiissuteqarneratigut piviusunngortinneqarsinnaalersimalluni meeqqat 14-it peqatigalugit Assaquttamut aasarsioqatigiikiartornissaq.
Ullut TV-qaratillu mobiltelefon-eqarfiunngikkallarmata
”Tammaariartortitsinermi siunertaavoq meeqqat TV-qanngikkallarmat mbiltelefon-eqanngikkallarmallu inuunermik misigitinneqarnissaat”, Susanne Sivertsen, angalaqatigiinnermi akisussaasuusoq oqarpoq. ”Pinngortitami assigiinngitsunik katersivugut, meeqqanut qangaanerusoq pinngortitamik atuisarneq takutikkumallugu”, taamaattumik piaarinerunngikkaluartumik taqussat karsit ilaata
takkutinngitsoornera ilinniutaalluaannarpoq, imaallaammi meeqqat qajaasanik katersillutik the-tuupput.
”Ulloq taanna meeqqat arlannut ataataasoq aanaajusorlu aasarsioqatigiiffimmut tikeraarlutik takkupput, aatsaallu taamatut pisoqarmat mamakujunnik aggorsimasunnguanillu paggatsitsisoqarpoq, taamallu ilisumik aamma ileqqutoqaq alla nuannisaarutigineqarpoq,” Susanne Sivertsen nangilluni oqaluttuarpoq.
Puisinniaq tikeraartoq
Ullut pingajussaanni, pingasunngornikkut – aasarsioqatigiit tamarmiullutik nunatavimmukarput, nuniallutik pinnersaatissaqqissunillu
katersillutik, juullimi atugassaqqissunik.
”Taassanilu naamattoorparput piniartoq arfineq pingasunik puisissimasoq. Meeqqat isiginnaartoralugit puisit marluk pilappai ki
ngornalu qeqertap tungaanut ingerlalluni puisit sinneri Assaquttami pilanniarlugit. Meeqqat soorunami alutorsaqaat malillugu pilattoq isiginnaariaqqillugu. Piniartup Niiseeqqamik atillip ajunngisaarfigaluta puisinik igaassatsinnik marlunnik tunivaatigut, qujaniarlutalu kissartunik nereqatigiumallugu qaaqquarput,” Susanne oqaluttuarpoq.
Unnullumi taanna puisituutivissorpugut qaarsilaaqalutalu unnuk naallugu.
Inuuissiortitsineq naggataarnersiornerlu
Taamallu sisamanngorninngorpoq, aasarsioqatigiinnerup ullua kingulleq. Meeqqallu arlaat inuuissiormat erinarsorfigineqarpoq
iffiukkanillu sassaalliuteqartoqarluni. Peqataasut tamarmik nersualaarneqarput – meeqqat inersimasullu – tamarmillu eqitaarlutik imminnut qutsavigerrallutik.
Unnukkut nerrinneqarpoq pinnguarnertalinnillu qittattoqarluni, taamatullu unnuk aasarsioqatigiinnerpalaarluinnartumik naggaserneqarpoq.
Tallimanngornikkut ulloq qiteqquttoq aallarnissamut piareersarnerit naammassineqarput. Meeqqat Ilaat angerlarnissaminnut qila
naarput amerlanerilli suli tammaarsimaarusukkaluarlutik.
”Angerlarsimaffik qimalaarlugu pinngortitamiinneq meeqqanut ilinniutaalluarpoq. Aamma meeqqat ataqatigiinnerat nukittorsarneqarpoq, siunissami ingerlaannaqqunaqisumik” Susanne Sivertsen nuannaarluni oqaluttuarpoq.
Aasarsioqatigiinneq pivoq ulluni 1. -5. august piviusunngortinneqarlunilu aningaasaateqarfiup Odd Fellow Ordenens Grønlandsfond-ip 50.000 koruuninik tapiissuteqarneratigut. Aningaasat pineqartut affaai Sisimiuni atorneqarput affaalu Nanortalimi Nanu
Meeqqat taammaarsimaariarnissaannut atugassanngortinneqarlutik.
Annertunerusumik paasisaqarumasut innersuunneqarput Krissie Winberg mwinberg@greennet.gl –ikkut allagaqarnikkut imal. oqarasuaat normu 48 22 03 atorlugu saaffiginninnikkut.

Meeqqat Assaquttami silagissuaq nuannisaarfigivaat. (Nammineq assilisats)
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Lejrskole i Assaqutaq med Nanubørn Sisimiut
14 børn og tre voksne har i august været på lejrskole i Assaqutaq, den nedlagte bygd lidt øst
for Sisimiut. Det blev til fem skønne dage med sjovt og spændende samvær for børnene, der
var fra 5 til 14 år gamle.
Nanu Børn åbnede sidste år et værested i Sisimiut og det har fra start været et godt besøgt sted, hvor børn kommer og hygger sammen med hinanden og med de voksne, der arbejder der. Nu var turen kommet til at tage børnene med ud i naturen, og derfor var
det med støtte fra Odd Fellow Ordenens Grønlandsfond blevet muligt at tage 14 børn med på lejrskole i Assaqutaq.
Tiden før TV og mobil
”Vores formål med turen var at give børnene en oplevelse af, hvordan tiden var, før man kunne se TV og altid var på mobilen,” siger Susanne Sivertsen, der var ansvarlig for turen. ”Vi ville samle det, som naturen giver, så børnene kunne lære, hvordan livet var
engang.” På den måde var det nærmest held i uheld, at en af kasserne med madvarer ikke var blevet sendt med skibet, så på anden-dagen kunne børnene starte med at samle qajaasat/grønlandsk post, så der kunne laves te.
”Senere samme dag kom faderen og bedstemoderen til et af børnene på besøg, og da det var første gang, at bedstemoderens børnebørn var på lejrskole, var der pagga med slik og penge (red.: hun kastede i grams), så det var også en af de dejlige, gamle traditioner, børnene fik at opleve,” fortsætter Susanne Sivertsen.
Sælfangeren kommer på besøg
På tredjedagen – onsdag – tog hele forsamlingen ind på fastlandet, hvor der blev plukket bær og samlet pynt, der kan bruges til juledekorationerne.
”Her mødte vi en fanger, der havde fanget otte sæler. Han flænsede et par af dem på fastlandet og fortsatte derefter ud til øen,
hvor Assaqutaq ligger, og flænsede resten der. Børnene var selvfølgelig nysgerrige, så de gik over og så ham arbejde. Niiseeraq, som
fangeren hedder, var så sød at give os to sæler, og vi var meget taknemmelige og inviterede ham ind for at få noget varmt,” fortæller Susanne.
Den aften stod menuen på sæl og der blev spist, så alle var ved at sprænges.
Fødselsdag og afslutning
Det var blevet torsdag og dermed sidste hele dag på lejrskolen. Et af børnene havde fødselsdag, så det blev fejret med fødselsdagssang, snobrød og hjemmebagte boller. Der blev brugt tid på at rose alle, der havde været med på turen – både børn og voksne – og
det blev kvitteret med kram og klapsalver.
Om aftenen var der mad, dans og lege som kostedans og stopdans. Det var en rigtig typisk lejrskoletur!
Fredag ved frokosttid var alle færdige med at rydde op og gøre klar til afrejse. Nogle glædede sig til at komme hjem til familien,
men de fleste var gerne blevet en dag længere.
”Det har været meget lærerigt for børnene at prøve at komme væk hjemmefra og opleve naturen på nært hold. Det har også skabt
sammenhold, hvilket vi håber fortsætter i fremtiden,” afslutter en glad Susanne Sivertsen.
Turen fandt sted i dagene 1. -5. august og var mulig pga. venlig støtte fra Odd Fellow Ordenens Fond, Grønlandsfonden, der har
doneret beløb på kr. 50.000 til formålet. Halvdelen af pengene er gået til Sisimiut og den anden halvdel til lejrskole for Nanu Børn i
Nanortalik.
For nærmere information, kontakt Krissie Winberg på mwinberg@greennet.gl eller telefon 48 22 03.

Børnene nød det gode vejr på lejrskolen i Assaqutaq. (Privatfotos)

