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Februarimi aaliangerpugut GrønlandsBANKEN-i Covid-
19-ip nunatsinnut apuunnissaanut piareersartariaqartoq. 
Inuiaqatigiit ingerlaassaguni aningaasaleeqataasut pingaaru-
teqaramik taamaammallu qaqugumulluunniit aningaaseriviup 
ingerlatsinera qulakkeertariaqarparput, ajornartoornermik 
sumilluunniit aningaaserivik immaqaluunniit inuiaqatigiit eq- 
qorneqaraluaruni.

Kingorna aningaaseriviup upalungaarsimanermut pillugit 
suleqatigiit pisinnaasut, iluarsiissutillu eqqartorpaat, naak 
taamani piviusuniit Covid-19 nunatsinniit ungasippasikkalu-
artoq. Sukkasuumilli takkuppoq, ulluinnarpullu eqqorneqar-
luni. Atuarfiit meeqqerinnittaarfiillu matupput, suliffeqarfiit 
ilanngullutik. Sumi tamaanilu isersinnaasut killeqartitaapput, 
aamma aningaaserivimmi.

Matunerup kinguneranik ajoraluartumik suliffeqarfiit arlallit 
eqqugaapput, isertitaallu unillutik. GrønlandsBANKEN-ip 
aaliangerpaa sullissagut tamarmik qaammat ataaseq akiliin- 
ngikkallassasut. Neriuutigigatsigu aningaasat uninngasuutit 
toqqissisimatitsissasut immaqaluuniit pisiniarfinni, neriniar-
tarfinni immaqaluunniit nunatsinni misigisassarsiornermi  
atorneqarsinnaassasut. Neriutigigatsiguttaaq Covid-19 
peqqutigalugu akissarsiaqartunut, minnerunngitsumillu  
suliffeqarfiuteqartunut aningaasaqarnikkut unammillernar-
sinnaasut annikillisinnissai. 

Covid-19 GrønlandsBANKEN-imut ima kinguneqarpoq 
sulisut 75 %-iisa angerlarsimaffimminniit suliler tut, sin-
nerilu allaffimmi sulillutik. Allannguineq piaartumik pivoq 
aamma sullitagut amerlasuut video-kkut siunnersortertik 
ataatsimeeqatigaat. Piffissap iluani video-kkut ataatsimiitit-
sinerit untritillit arlallit ingerlanneqarput. 

Nunatsinni ulluinnaq nalinginnaasunngoqqilerpoq aamma 
malugaarput sullitagut sinnattut nutaat piviusunngortit-
taraat, soorlu nunatsinni sulinngiffeqarlutik angalallutik, 
umiatsiamik pisillutik, illumik nutarterillutik immaqaluuniit 
illusillutik. Tamanna nuannerpoq aamma takutippaa nunar-
suarmi ajornartoorneqartillugu nunatsinni najugaqartuul-
luni pitsaasoq, akissarsiaqartuugaluaraanni immaqaluunniit 
suliffeqarfiulluni. 

Uani Appa News-ini ilaatigut atuarsinnaavat aningaase-
rivimmi sulisut, sullitallu Covid-19 nalaani qanoq iliuuse-
qarsimanersut taavalu pisariaqartitsinermi aqqutit nutaat, 
allannguinissamullu piareersimaneq pilersittaraat. 

Appa News atuarluarisiuk.

Kalaallit Nunaanut iluaqutaasumik 

I februar besluttede vi at GrønlandsBANKEN skulle i 
gang med forberedelse til når Covid-19 kom til Grøn-
land. Finanssektoren er vigtig for at samfundets hjul kan 
køre rundt og derfor skal vi til enhver tid sikre bankens 
drift, uanset hvilken krise der måtte ramme banken eller 
samfundet.

Banken lavede forskellige scenarier, selvom Covid-19 i de 
dage virkede langt væk fra virkeligheden i Grønland. Men 
den kom hurtigt og påvirkede vores hverdag. Skoler og  
institutioner lukkede og virksomheder måtte lukke dørene. 
Der var adgangsbegrænsning alle vegne, også i banken.

Desværre betød nedlukningen for flere brancher, at deres 
indtægter gik i stå. Derfor besluttede GrønlandsBANKEN, 
at alle kunder fik en betalingsfri måned. Dermed håbede 
vi at de ekstra penge på lommen ville give tryghed og en 
mulighed for at bruge dem i butikker, restauranter eller 
på oplevelser i Grønland. Det var vores håb at det kunne 
være med til at afbøde nogle af de økonomiske udfordrin-
ger, som Covid-19 giver for lønmodtagere og ikke mindst 
de ramte erhvervsdrivende.

For GrønlandsBANKEN betød Covid-19, at ca. 75% af 
medarbejderne arbejdede hjemmefra og resten på kon-
toret. Omstillingen foregik hurtigt og mange kunder har 
oplevet video-møder med deres rådgiver. Video-møder, 
som der er holdt flere hundrede af i perioden.

Grønland er nu ved at få en mere normal hverdag igen og 
vi oplever at kunderne udlever nye drømme, uanset om 
det er deres lyst til at holde ferie i Grønland, købe en båd 
eller købe eller istandsætte hus. Det er dejligt og vidner 
om, at Grønland trods alt er et rigtig godt sted at være, 
når man er lønmodtager eller virksomhed og en interna-
tional krise også berører os.

I denne udgave af Appa News, kan du blandt andet læse 
om, hvordan bankens medarbejdere og kunder har hånd-
teret Covid-19 med smil og evnen til at gå nye veje og 
være omstillingsparat når det gælder. 

God læselyst med Appa News.

Til gavn for Grønland  

Martin Kviesgaard

GrønlandsBANKEN-imi pisortaq  
Direktør i GrønlandsBANKEN
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Avinneq, testAmente, toquneq AAmmA 
kingornussAssAt
– Oqaloqatigiissutiginissaanut ajornarsinnaasut ilagaat, toqori-
asaassagaluaraanni meeqqat aapparisarlu aningaasaqarnikkut 
qanoq pitsaanerpaamik qulakkeerinniffigineqarsinnaanersut, 
taama oqarpoq Jacobine Poulsen GrønlandsBANKEN-imi 
atuisunut siunnersorti.

Jacobinep misigisarpaa, aappariit meerallit ilaasa, ajutoor-
toqarnerani aappaasoq toqoriasaassagaluarpat, aapparisaa 
meeqqallu qimagaasut qanoq aningaasaqarnikkut inississaner-
sut oqaloqatigiissutigineq ajoraat. 

– Angajoqqaajugaanni, isummanni apeqqut akineqartussaq 
aalajangiisuusorujussuaq tassaavoq: Toquguma, meeqqakka 
aapparisaralu qimatakka aningaasaqarnikkut qanoq inissisi-
matikkusuppakka, taama oqarpoq Jacobine, aningaaserivim-
mi ukiuni 27-ni sulinermini ilaqutariippassuarnik siunnersu-
isartoq. 

– Sorpassuit iliuuseqarfigineqarsinnaanngillat, unarpiarli ili-
uuseqarfigineqarsinnaavoq. Ass. qulakkeerneqarsinnaavoq, 
illumi meeqqat angerlarsimaffittut misigisaanni najugaqa-
annarnissamut akissaqarnissaq. Alianartuuvoq, anaanaq 
imaluunniit ataataq toqugaangat, aliasunnerlu qaangerum-
inarsineq ajorpoq, aningaasaqarneq aamma ajortippat.

ArtornArtut pillugit unnuit pAAsisit-
siniAAffiit
– Unnummi paasisitsiniaanissaq isumassarsiaraara, imalu ilua-
rineqartigilerpoq maanna ukiut 7-issaat ingerlallutigu, Jacobine 
oqarpoq.

Jacobinep unnuk paasisitsiniaaffik siullermik isumassarsiaraa, 
sullitat – pingaartumik sineriammiittut – illuminnut piginnittuu-
nermut uppernarsaammik amigaateqartarmata. Sammisat pif-
fissap ingerlanerani siammariartorput, maannalu aamma mak-
ku sammineqartarlutik: avinneq, testamente, toquneq aamma 
kingornussassat. Kingornussassat aamma testamente pillugit 
inatsisinik ilisimasaqarluartumik pisariaqartitsilerpoq. Taamaasil-
luni inatsisileritooq Charlotte Pedersen Nuna Advokater- 
neersoq ilannguppoq. Taassuma saqqummiinerit kajumissutsi-
minik sulilluni ingerlattarpai. 

Jacobine aamma Charlotte nunatsinni illoqarfinni amerla-
nerni saqqummiinikuupput.

– Saqqummiinerit ilaatigut pilersaarutit eqquutinngikkaagata, 
ilaquttat aningaasaqarnikkut qularnaariffiginissaannut tunn-
gasarput. Ass. avikkaanni imaluunniit aapparisaq toqukkut  
qimaguteriasaassagaluarpat. Taamaasilluni inuunermi sillimmat 
ilaquttat qimagaasut illuminniiginnarnissaannut ikiuutaasinnaap-
put, illumi isertitaqartut ataatsimik aamma ilanngaraluartut.

Ilaquttat aningaasaqarnikkut toqqissisimanartumik qulakkeerin-
niffiginissai pillugit, ilaatigut sillimmatit eqqortut toqqarnerisigut 
saqqummiussisarpoq. 

kingornussisArneq pillugu inAtsisip  
innuttAAsut tupAAllAtsittArpAi
– Kingornussisarneq pillugu inatsit amerlasoorpassuit tupaal-
laatigisarpaat, inuit namminneerlutik aalajangersinnaannginna-
mikku kiap kingornutissaneraatik. Paareqatigiikkusunnermut 
tunngavoq, taamaattorlu isumaqatigiissuteqartoqartarpoq, kiap 
suna kingornutissaneraa, inatsisileritooq Charlotte oqarpoq. 

– Toqugaanni, eqqartuussiviup kingornussassat ilaquttanut 
qaninnerpaanut agguaattarpai, tassa siullertut aapparisamut 

meerarisanullu. Kingornussisussat tulleriissaarnerat testamen-
tekkut allanngortinneqarsinnaavoq, taamaasilluni nammineq 
kissaatigisanut naleqquttunngortinneqarsinnaalluni, taama 
oqarpoq. 

Siunissami qaninnermi saqqummiisussat illoqarfinniissanersut 
nakkutigisinnaavatit uani www.banken.gl Nutaarsiassat ataanni. 

AningAAseriviup ilAqutAriit meerArtAllit 
tulliuttunik sillimmAteqAssAsut inner-
suussutigAA
> Inuunermut sillimmat 
> Navianartunik nappaateqalernissamut sillimmasiineq
> Ajutoornermut sillimmat 
>  Ilaqutariinnut sillimmat pigisat aamma akisussaaneq  

ilanngullugit

Sillimmatit pillugit paasisaqarnerorusukkuit, taava aningaaserivim-
mi siunnersortit attavigisinnaavat ugguuna banken@banken.gl.

Ilaqutariinnut 

Ilisimaviuk...
Kingornussisarneq pillugu inatsisip, testamenteliorsiman- 
ngikkuit kingornussisussat tulleriiaarnerat aalajangertar-
magu. 

kingornussisArneq AAmmA testA-
mente
Inatsisilerituup Charlotte Pedersenip apeqqutit apeq- 
qutigineqakkajuttartut akivai.

aningaasaqarnikkut qularnaveeqqut

> Napparsimaneq, attaveqatigiinnginneq, imi-
gassamik imaluunniit hashimik atornerluisuuneq 
imaluunniit pissutsit allat pissutigalugit meera-
risaq kingornussisussaajunnaartinneqarsinnaava?
Meeqqat kingornussisarneq pillugu inatsit naapertorlugu pinn-
gitsaaliissummik angajoqqaaminnut kingornussisussaatitaapput, 
angajoqqaat taamaattumik meeqqatik kingornussisussaajun-
naartissinnaanngilaat, angajoqqaalli testamenteliornikkut pinn-
gitsaaliissummik kingornussisussat kingornussassai killilersin-
naavaat. Angajoqqaalli pigisanik nalilinnik qimataqanngippata, 
taava kingornussassaqassanngilaq. 

> Angajoqqaama imaluunniit aanaakkuma/aata-
akkuma illortik imaluunniit pigisartik, ass. umiat-
siaq uannut neriorsuutiginikuuaat. Qimaguppata 
piinnarsinnaavara? Imaluunniit qanoq iliussaanga?
Toqusup qimagai, kingornussisarneq pillugu inatsit naapertor-
lugu imaluunniit toqusup testamentea naapertorlugu agguar-
neqassapput. Taamaasilluni toqusup testamenteliorsimanikkut 
taamaallaat sunniuteqarfigisinnaavaa, pineqartup toqoreeruni 
kiap pigisani pissagai.

Testamenteliorniaruit, taava Nuna Advokater attavigisinnaavatit uunga 
email@nuna-law.gl.
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skilsmisse, testAmente, død og Arv
– En af de ting, der kan være svært at tale om, er hvordan 
man bedst kan sikre ens børn og ægtefælle økonomisk, 
hvis man pludselig skulle afgå ved døden, siger kunderåd-
giver Jacobine Poulsen fra GrønlandsBANKEN. 

Jacobine oplever, at nogle par med børn ikke får drøftet 
hvordan den efterladte partner og børn skal forholde sig 
økonomisk, hvis uheldet skulle være ude og den ene part-
ner pludselig dør. 

– Når man er forældre, er der for mig at se, et helt af-
gørende spørgsmål, de skal svare på: Hvilken økonomisk  
situation ønsker jeg mine børn og min efterladte ægtefælle 
eller samlever skal være i, hvis jeg dør, siger Jacobine der 
har rådgivet mange familier i de 27 år, hun har arbejdet i 
banken. 

– Der er mange ting man ikke kan gøre noget ved, men 
lige præcis dette kan man gøre noget ved. Man kan f.eks. 
sikre, at man har råd til at blive boende i det hjem, som 
børnene kender. Det er ulykkeligt, når en mor eller far dør, 
og det gør ikke sorgen nemmere at komme igennem, hvis 
økonomien også er ødelagt.

informAtionsAftener om det svære
– Jeg fik ideen til at holde en informationsaften, det blev så 
populært at vi har gjort det i 7 år nu, siger Jacobine.

Jacobine fik først og fremmest ideen til en informations-
aften, fordi kunderne – især på kysten – manglede skøde 
til deres huse. Emnerne udvidede sig over tid til også at 
omhandle: skilsmisse, testamente, død og arv. Hun fik brug 
for en, der havde godt kendskab til lovgivning om arv og  
testamente. Her kom advokat Charlotte Pedersen fra Nuna 
Advokater ind i billedet. Hun holder oplæggene frivilligt.  

Jacobine og Charlotte har været rundt i størstedelen af 
Grønland for at holde oplæg.

– Oplæggene handler bl.a. om hvordan man kan sikre ens 
familie økonomisk sikkerhed, hvis planen ikke holder. F.eks. 
hvis man bliver skilt eller hvis den ene ægtefælle pludselig 
afgår ved døden. Så kan en livsforsikring være en hjælp 
til den efterladte familie til at blive boende i deres bolig, 
selvom det blev til en indtægt mindre i huset.

Hun holder oplæg om hvordan man kan sikre ens familie 
økonomisk tryghed, bl.a. ved at vælge de rigtige forsikringer. 

Arveloven overrAsker borgere
– Arveloven overrasker rigtig mange, fordi folk ikke 
selv kan bestemme hvem der skal arve efter dem. 
Det handler om, at man gerne vil passe på hinanden 
og derfor aftaler man indbyrdes, hvem der skal arve 
hvad, siger advokat Charlotte. 

– Når man dør, så deler retten arven ud til nærmeste 
familierelationer, altså først og fremmest ens ægtefælle 
og børn. Arverækkefølgen kan gennem et testamente 
ændres, så den passer til ens ønsker, siger hun. 

Du kan holde øje med om oplægget kommer til 
din by i nærmeste fremtid på www.banken.gl under  
Nyheder. 

bAnken AnbefAler At børnefAmilier 
hAr disse forsikringer
> Livsforsikring 
> Kritisk Sygdom
> Ulykkesforsikring
> Familieforsikring med indbo og ansvar

Vil du høre mere om forsikringer, så kan du kontakte 
din rådgiver i banken via banken@banken.gl.

Økonomisk sikkerhed for familien

Vidste du...
Arveloven bestemmer din arverækkefølge, 
hvis du ikke har oprettet et testamente. 

Arv og testAmente
Advokat Charlotte Pedersen svarer på hyppigt 
stillede spørgsmål.

> Kan man gøre sit barn arveløs pga. 
sygdom, ingen kontakt, alkohol- eller 
hashmisbrug eller af en anden årsag?
Børn er iht. arveloven tvangsarvinger efter deres 
forældre, og forældrene kan derfor ikke gøre  
deres børn arveløse, forældrene kan dog ved 
at oprette et testamente begrænse arven til en 
tvangsarv. Efterlader forældre ikke nogen værdier, 
er der dog ikke noget at arve. 

> Mine forældre eller bedsteforældre 
har lovet mig deres hus eller en ting, 
f.eks. en båd. Kan jeg bare få den, når 
de går bort? Eller hvordan skal vi gøre?
Det den afdøde efterlader sig, skal fordeles iht. 
arveloven eller iht. afdødes testamente. Afdøde 
kan derfor kun ved at oprette et testamente have 
indflydelse på, hvem der skal have ejendelene  
efter vedkommendes død.

vil du lAve et testAmente, så kan du 
kontakte Nuna Advokater på email@nuna-law.gl.
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i folkeskolerne
Banken lancerede i 2014 læringsuniverset Qassit.gl – der 
også kan hentes som en app. Qassit er skabt til at under- 
støtte matematik- og samfundsfagsundervisningen i folke-
skolens 8.-10. klassetrin. 

Bankens yngre rådgivere tager ud på folkeskolerne og præ-
senterer Qassit. Kunderådgiver Julius Jakobsen fra Nuuk  
afdelingen er en af dem: 

– Jeg deler klassen op efter hold, når der skal spilles Qassit. 
Eleverne bliver mere engagerede, når der er gevinster på spil, 
også styrker det deres samarbejde i holdet, siger Julius. 

– De unge spørger mest ind til kort og hvilke kort de kan få, 
når de skal på efterskole i Danmark.

i sAmArbejde med det offentlige
Kunde-supporter Nivi Nielsen-Zeeb fra Aasiaat filialen har 
holdt oplæg i samarbejde med kommunen samt arbejds- 
søgende under Majoriaq.

– Efter mit oplæg til et borgermøde om MANU (et koncept 
for kommende forældre og nybagte forældre) drøftede bor-
gerne vigtigheden af en tryg økonomisk tilværelse, når man 
får børn, siger Nivi. 

– Budgetkonto, PBS og Netbank er nogle af de ting jeg tager 
op og forklarer hvordan de fungerer. De letter hverdagen og 
giver et overblik. 

– 14-dagslønnede spørger f.eks. ind til budgetkonto, så de 
kan lægge til side hver gang de får løn og betale deres faste 
udgifter en gang om måneden via PBS.

Vil din skoleklasse eller voksen målgruppe gerne have besøg 
af banken? Kontakt banken på banken@banken.gl.

GrønlandsBANKEN-imi sulisut inuusuttunut, inersimasunullu 
aningasaqarneq pillugu saqqummiisarput. Saqqummiisarne-
rit aningaaseriviup inuiaqatigiinni akisussaaqataaneranut aal-
laaveqarpoq, aningaaserivimmilu aningaasaqarnermik paasisi-
masaqarneq aallutaat ilagaat.  

suliffeqArfiit peqAtigAlugit
Kundechef Niels-Anthon P. Høegh Nuummiit Royal Gre-
enlandimi Paamiuni fabrikkimi sulisunut aningaasaqarneq 
pillugu videokkut saqqummiivoq. Saqqummiineq Paamiuni 
pisussaagaluarpoq, angalaqqusaajunnaarnerlu peqqutigalugu 
unitsinneqarnikuulluni.

– Videokkut ataatsimiinnerup iluaqutigivaa sumikkaliuarlung- 
aluunniit saqqummiisinnaagama. Soqutiginnipput, apersuil-
lutillu, Niels-Anthon oqarpoq.

Ileqqaagaqarnissamut periarfissat pillugit, soraarninngorniss- 
amut katersineq, missingersuusiornermut il.il. saqqummi- 
isoqarpoq, videokkullu saqqummiineq peqataasunut tamanut 
nuannertumik misigineqarpoq: 

– Videokkut ataatsimiinneq ingerlalluarmat, suliffeqarfitta pi-
lersaarutigilerpaa illup iluani pikkorissarnerit ilai videokut 
ingerlaannassasut, Sara Biilmann Egede Royal Greenlandimi 
HR Udviklingskonsulent-ip oqaatigaa.

meeqqAt AtuArfiAnni 
Aningaaseriviup 2014-mi ilinniartitsissussiaq Qassit.gl piler-
sippaa – app-itut aamma aaneqarsinnaavoq. Qassit meeqqat 
atuarfiani 8.-10. klassemi atuartunut matematikkimi aamma 
inuiaqatigiilerinermi atorneqarsinnaavoq. 

Aningaaserivimmi siunnersortit inuusunnerit meeqqat atu-
arfiani Qassit pillugu saqqummiisarput. Sullitanut siunnersorti  

Julius Jakobsen Nuummi immikkoortortaqarfimmeersoq ilagaat: 
– Atuaqatigiit Qassit atorlugu unammileraangamik eqimat-
takkaartittarpakka. Atuartut pimoorussinerusarput eqqugass- 
aqaraangat aamma eqimattakaanni suleqatigiinnerat nukittu-
nerusarpoq, Julius oqarpoq. 

– Inuusuttut kortit akiliutit apeqqutiginerusarpaat aamma aki-
liutit sorliit Danmarkimi efterskolerialerunik atorsinnaanerlugit. 

pisortAt suleqAtigAlugit
Aasianni atuisunut ikiorti Nivi Nielsen-Zeeb kommune aam-
ma Majoriaq aqqutigalugu suliffissarsiortut.

– MANU (angajoqqaanngortussanut aamma angajoqqaan- 
ngoqqammertunut aaqqissuussaq) pillugu innutaasunik ataa- 
tsimiititsinermi saqqummeereerlunga innuttaasut eqqartor-
paat meerartaarnermi toqqissisimasumik aningaasaqarnissaq 
qanoq pingaaruteqarnersoq, Nivi oqarpoq. 

– Missingersuusiaqarluni kontoqarnissaq, PBS aamma Netbank 
qanoq atorneqartarnersut takutittarpara, taakkulu ulluinnarni 
qanoq oqilisaataasinnaanersut aamma aningaasaqarnermut 
ataatsimut isiginninnera.

– Ullut 14-ikkaarlugit akissarsiallit missingersuusiaqarluni kon-
toqarnissaq pillugu apersuinerusarput, soorlu akissarsionerit 
tamaasa immikkoortitsisinnaammata, qaammammullu ataasia 
akileraarutit PBS-ikkut akilertarlugit. 

Atuartuutinnut immaqaluunniit inersimasunut aningaasari-
vimmiit saqqummiisoqarnissaa soqutigiviuk? Aningaaserivik 
attavigiuk banken@banken.gl.

Aningaasaqarnermik paasisimasaqarneq  
pillugu saqqummiisarneq

Nivi Nielsen-ZeebJulius Jakobsen

Niels-Anthon P. Høegh

Oplæg om 
finansiel forståelse 
Medarbejderne i GrønlandsBANKEN holder oplæg om pri-
vatøkonomi for unge og voksne i forskellige sammenhænge. 
Oplæggene er en del af bankens arbejde med samfundsan-
svar, hvor finansiel forståelse er et af fokusområderne. 

i sAmArbejde med virksomheder
Kundechef Niels-Anthon P. Høegh fra Nuuk afdelingen holdt 
oplæg for Royal Greenlands medarbejdere på fabrikken 
i Paamiut via et videomøde. Oplægget skulle have været  
afholdt i Paamiut, men blev aflyst pga. rejserestriktioner. 

– Det gode ved at holde oplægget via video var, at det var 
uafhængigt af hvor jeg var. De viste interesse og stillede 
spørgsmål, siger Niels-Anthon.

Oplægget handlede om mulighederne for opsparing, pensi-
onsordning og gode råd til at lægge budget mm. og var en 
positiv oplevelse for alle parter:

– Det virtuelle kursus var en succes, så vores organisation 
planlægger at afholde nogle interne kurser virtuelt, siger Sara 
Biilmann Egede der er HR Udviklingskonsulent ved Royal 
Greenland.
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Atisat atorunnaakkat Qaanaami iluaqutaasut 
– Ukiut arfineq-pingasut missaat qaangiupput aallartimmat, 
tassani nammineerlunga Qaanaamut karsinik marlunnik nass- 
iussivunga, taama oqarpoq aningaaserivimmi siunnersorti 
Jacobine Poulsen. 

Taamanili aasat tamaasa, umiarsuaq siulleq avanersuarmut 
aqqusaartoq aqqutigalugu atisanik nassiussisarpoq. 

– Atisanik atorunnaakkannik tunniussiffissaaruppunga. Sumiif-
fimmi iluaqutigineqarsinnaasuni, maani Nuummi periarfissar-
passuaqarmat. Atisaarniarfeqarpoq atornikuerniarfeqarlunilu. 

– Sumut nassiussinnaanerlugit eqqarsarpunga, isumassar-
sivungalu sumiiffimmut avinngarusimanerpaamut nassiutissal-
lugit, tassalu Qaanaaq. 

– Taamani Qaanaami sullitaqarpunga, taannalu akuersivoq 
karsit tigunissaanut. Karsinik tigusisussamik allamik amigaate-
qalerama, Tukummeq Qaerngaq ingerlaannarluni akuersivoq, 
tamannalu qujamasuutigeqaara. 

– Ukiut ingerlanerini suliniut annertusiartorpoq karsillu 
amerliartorlutik. Suleqatikka qaammat maaji allaffigisarpakka, 
juunimi atisat katersortarpakka karsinullu poortorlugit. Sule-
qatikka angutinut, arnanut meeqqanullu atisanik tunniussis-
arput. Taava aningaaseriviup karsit kiisalu karsit Qaanaamut 
assartorneri akilertarpai, Jacobine oqarpoq.

suliniut iluArineqArluArtoq
Tukummeq Qaerngaq Qaanaameersoq ulluinnarni atuar- 
fimmi tullersortitut sulisarpoq. Ukiut kingulliit marluk 
Tukummip karsit tigusarpai, Qaanaamilu innuttaasut pis-
ariaqartitaminnik aallernissaannut qaaqqusarpai, ukiorlu 
manna taamaalioqqissaaq.

– Uima karsit nammineq aasarpai illutsinnullu majuuttarlugit. 
Agguaassassannguleraangata, Facebook-imi allagarsiisarpun-
ga pisiniarfiullu silataani allagarsiummik nivinngaasarlunga. 
Ima iluarineqartigaaq, inuit nalunaaquttap akunnerata affaa 
sioqqullugu aggertarput utaqqillutillu. 

– Aallartittuaannarpunga oqarlunga atisat GrønlandsBAN-
KEN-ip sulisuineersuusut, Tukummeq Qaerngaq oqarpoq, 
suliniummut nammineq kajumissutsiminik piffissamik atuisar-
toq. 

– Kaffe the-qartarpoq, inuillu atisanik ujaasineq aallartittar-
paat. Aasakkut taama katerilluni nuannertaqaaq. Inuit oqa-
loqatigiittarput.  

– Inuit atisat qujassutigisaqaat, ataatsimullu isigalugu atisat 
tamarmik tiguneqartarput. Pisariaqartitsisut akornanni atisat 
agguaatillaqqippaat. 

Ima iluarineqartigaaq, inuit nalunaaquttap akun-
nerata affaa sioqqullugu aggertarput utaqqillutillu... 

Det er så populært, at folk kom-
mer en halv time før og venter...
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Aflagt tøj gavner i Qaanaaq 
– Det startede for omkring otte år siden, hvor jeg på eget 
initiativ sendte to kasser op til Qaanaaq, siger bankrådgiver 
Jacobine Poulsen. 

Hun har siden sendt tøj op til Qaanaaq hver sommer med 
det første skib, der anløber om sommeren. 

– Jeg havde noget aflagt tøj, som jeg manglede et sted at 
aflevere. Et sted hvor nogen ville få gavn af det, for der er så 
mange muligheder her i Nuuk. Der er tøjbutikker og der er 
genbrugsbutik. 

– Hvor kunne jeg sende det hen, tænkte jeg, og kom på den 
ide at det skulle være det mest afsides sted og det blev så 
Qaanaaq. 

– Dengang havde jeg en kunde i Qaanaaq, som takkede ja til 
at tage imod kasserne. Da jeg endnu en gang manglede en til 
at tage imod kasserne, sagde Tukummeq Qaerngaq straks ja, 
hvilket jeg er taknemmelig over. 

– Med årene er initiativet blevet større og kasserne flere. Jeg 
plejer at skrive ud til mine kolleger i maj måned, i juni samler jeg 
tøjet sammen og pakker det i kasser. Mine kolleger afleverer 
tøj til både mænd, kvinder og børn. Banken betaler så for pap-
kasser og transport af kasserne op til Qaanaaq, siger Jacobine.

populært tiltAg
Tukummeq Qaerngaq fra Qaanaaq arbejder som viceskole-
inspektør i skolen til hverdag. De sidste to år har Tukummeq 
taget imod kasserne og inviteret borgere i Qaanaaq til at 
hente det de har brug for, og i år gør hun det igen.

– Min mand plejer at hente kasserne op til vores hus. Og når 
det er ved at være tid til at dele dem ud, laver jeg et opslag 
på Facebook og hænger et opslag ved butikken. Det er så 
populært, at folk kommer en halv time før og venter. 

– Jeg starter altid med at sige tøjet er fra GrønlandsBAN-
KENs ansatte, siger Tukummeq Qaerngaq der selv lægger 
frivillige timer i initiativet. 

– Der plejer at være kaffe og the, ellers går folk i gang med at 
finde tøj. Det plejer at være hyggeligt at samles på sådan en 
sommerdag. Folk snakker sammen.  

– Folk er taknemmelige for tøjet og alt tøj bliver sådan set 
taget. De er gode til at fordele tøjet imellem dem, der har 
brug for det. 



1312

Issittumi timersortartuuneq Et sportsliv ved polarcirklen

GrønlandsBANKEN-ip ESG ukiorpassuit tapersersornikuuaa, pikkorivissullu timersortarnerat tapersersornerata saniatigut 
aningaaseriviup peqatigiiffiit, GM-it aamma timersornermi klubbit soorlu arsartartut, assammik arsartartut, sangusaartartut, 
badmintonertartut, qitittartut, qajartartut, arpattartit il.il. tapersersorpai. Allatut oqaatigalugu GrønlandsBANKEN-ip pikkoriviss- 
ut timersortartut amerlanerit meeraasulli malinnaafiginikuuai tapersersortarlugillu.

GrønlandsBANKEN har støttet ESG i flere årtier, og udover at arbejde for eliteidrætten, støtter banken også foreninger, GM’er 
og idrætsklubber, heriblandt fodbold, håndbold, alpin, badminton, dans, qajaq, løbeklubber og meget mere. Man kan med andre 
ord sige, at GrønlandsBANKEN har fulgt og støttet de fleste af Grønlands elitesportsudøvere fra barnsben frem til landsholdet.

timersornerup nunArsuAAni AtAqAtigiinneq
Timersortartut pikkorissut ukiut arlalinni ullaakkut, unnukkullu sila 
qanorluunniit ikkaluarpat sungiusartarnerat kiserliornarsinnaasoq 
qasunarsinnaavoq, kisiat Elite Sport Greenland (ESG) timersuutinut 
assigiinngitsunut ataatsimoortitsisuuvoq. Timersortartulli kisimiillutik 
angusaqarsinnaanngillat, ESG-lu suliassani tamarmik kisimi kivissin-
naanngilai. Tamanna aningaasaqarnermik, ilisimasaqarnermik aamma 
timersortartunut tapersersuinermut aamma pisariaqarpoq, uanilu 
ukiorpassuit tapersersuinikoq GrønlandsBANKEN inissisimavoq. 

– ESG ukiorpassuit tapersersornikuuarput nunatsinni timersornermik 
ineriartortitsinikuummata aamma inuusuttortatsinnut. Piginnaasalin-
nut ineriartortitsineq ESG-ip aallutarivaat aamma suliaat nunatsinnut 
ataatsimoortitsipput. Tamanna GrønlandsBANKEN-ip soorunami  
tapersersorusuppaa, Peter Fleischer Rex ESG-mi siulersuisuni ilaas- 
ortaq aamma GrønlandsBANKEN sinnerlugu ilaasortaatitaq oqarpoq. 

nunAtsinnut AtAAtsimoortitsisut
Nunarput pikkorivissut timersuutaanut sanilliullugu mikisuararsuuvoq, 
kisiat takunikuuarput timersornermi aaqqissuussinermi nunanut  
allanut unammisarnermi aamma ataasiakkaarluni timersortarnermi 
unammisitsinerit ataatsimoortitsisuusut. 2018-imi Nuummi Pan Ame-
rikami pissartanngorniuunnermi angutit assammik arsartartut nuan-
nertunik misigisaqartippaatigut. Aammattaaq Martin Møllerip aam-
ma Laila Sallingip OL-imi peqataaneranni taavalu badmintonertartut 
nunanut allanut unammisartut Island Games Island-imi ajugaanerat 
takuarput. Tamakku pisut aamma peqataanerit periasaarneq ajorput, 
kisiat ukiut arlallit timersortartup sungiusarnertaraniit, ESG-miillu  
tapersersorneqarneraniit pisarput. 

siunissAq pissAngAnArtoq 
ESG-imi timersortartut tamarmik aamma aaqqissuussinerit nunatsinnit 
ataatsimoortitsipput, piffissarlu kingullermi ingammik inuk ataaseq nunat 
assigiinngitsut akornanni takutitsilluarpoq. Inuusuttuaraallunili Ukaleq 
Slettemark timersortartut nunarsuaanni malugineqarpoq. 2019-imi 
VM-imi inuusunnernut sisorarluni ooqattaasarnermi guld-innappoq. 
Norge-mi najugaqarpoq, ullumikkullu norskit U-23-it akornanni sungi-
usaqataasarluni. Ukaleq ESG-miit tapersersorneqarpoq, naak Norge-
mi najugaqaraluarluni sungiusartarlunilu nunat assigiinngitsut akornanni 
unammileraangami erfalasorput sinnerlugu unammisarpoq. 

et sAmmenhold på tværs Af idrætsgrene
Talenter og elitesportsudøveres årelange træning i alt slags 
vejr, morgen og aften kan være ensomt og udmattende, men 
som et samlende punkt, står Elite Sport Greenland (ESG) på 
tværs af idrætsgrene. Men lige som sportsudøveren ikke skal 
stå alene, kan ESG heller ikke løfte alle sine opgaver på egen 
hånd. Det kræver økonomi, faglighed og opbakning at støtte 
udøverne og deres drømme, og her kommer den mangeårige 
sponsor, GrønlandsBANKEN på banen.

– Vi har støttet ESG i mange år, da de er med til at udvikle 
sporten i Grønland og hermed også vores ungdom. Talent- 
udvikling er et af ESG’s store fokusområder og deres arbejde 
er med til at samle landet. Det støtter GrønlandBANKEN helt 
naturligt op om, udtaler Peter Fleischer Rex, arbejdende besty-
relsesmedlem i ESG og repræsentant for GrønlandsBANKEN.

sAmler lAndet
Grønland er et lille land i elitesports-sammenhænge, men vi 
har været vidne til, hvordan store sports-arrangementer har 
samlet landet omkring landshold og individuelle sportsudøvere. 
Senest i forbindelse med de Panamerikanske mesterskaber i 
Nuuk i 2018, hvor håndboldherrerne gav os alle nogle fan-
tastiske oplevelser. Hertil oplevede vi Martin Møller og Laila 
Sallings deltagelse ved OL og da badminton-landsholdet vandt 
holdkampen ved Island Games i 2019. Disse begivenheder og 
præstationer kommer ikke af sig selv, men er en kulmination af 
mange-årigt hårdt arbejde fra udøveren med støtte fra ESG.

en spændende fremtid
Alle ESG’s udøvere samt arrangementer er med til at samle lan-
det på tværs af byer og kommuner, og der er særligt én person 
som har udmærket sig internationalt den seneste tid.  Allerede i 
en meget ung alder har Ukaleq Slettemark gjort sig bemærket 
på den internationale sportsscene. I 2019 vandt hun VM-guld for 
juniorer i skiskydning i den individuelle konkurrence. Hun bor i 
Norge og træner i dag med det norske U-23 landshold. Ukaleq 
er støttet af ESG og selv om hun bor og træner i Norge, stiller 
hun op til internationale konkurrencer under det grønlandske flag.

Uummatit tillertoq malugaat. Ingerlaannarputit. Nukitit qasusut malugaatit. Ingerlaannarputit. Atisatit kiagummik masapput. Inger- 
laannarputit. Pikkorivissut akornanni timersortartuuniaraanni uteriiserneq aamma imminut piumasaqarfigisuaannarneq ilagaat. 

Du mærker hjertet pumpe mod dit bryst. Du fortsætter. Dine muskler syrer til. Du fortsætter. Dit tøj er gennemvædet af sved. 
Ihærdighed og konstant motivation er et vilkår for at være en del af eliten. 
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inuussutissArsiortunut 
mobilbAnk nutAAq AAjuk, 
Atuisutullu pitsAAnerusu-
mik misigisAqArlutit
Mobilbankimik inuussutissarsiortunut sulli-
tatsinnut siunnerfeqartumik saqqummer-
sitsivugut, taanna Mobilbankip atoreersup 
atortuisa assiginik atortorpassuaqarpoq, 
kiisalu akiliinernik akuersinissamut mailik-
kut nassiussat inissisimaffiannik atortumik 
ilanngussinikuuvugut. 

App Store-mut imaluunniit Google Play-imut 
iserit Inuussutissarsiortunullu Mobilbank 
nutaaq aallugu atuisutullu pitsaanerusumik 
misigisaqarlutit.

hent den nye mobilbAnk 
til erhverv og få en bedre 
brugeroplevelse
Vi har lanceret en Mobilbank målrettet 
erhvervskunder med mange af de samme 
funktioner som den eksisterende Mobil-
bank og med tilføjelse af udbakkefunktio-
nalitet til godkendelse af betalinger. 

Gå ind i App Store eller Google Play og hent 
den nye Mobilbank til Erhverv og få en bedre 
brugeroplevelse.

nemid-qAruit grønlAnds-
bAnken-imi imminut  
kiffArtuussinnAAvutit:
>  Mobilbank-imukarit imaluunniit Net-

bank-imut aningaasanillu nuussillutit
>  Netbank/Mobilbank aqqutigalugit 

akiligassatit akilerlugit
>  Sullissivik.gl -imukarit

nemid-imik peqAlernissAmut 
periArfissAt ArlAqArput. imA 
iliorsinnAAvutit:
>  Nemid.nu aqqutigalugu NemID-imik 

internetikkut inniminniigit
>  Sumiiffigisanni innuttaasunut sullissivik 

aqqutigalugu NemID-imik nutaamik 
piniarit

>  Illit bank-it aqqutigalugu NemID-mik 
nutaamik piniarit 

GrønlandsBANKEN attavigiuk ulluinnatillu 
ajornannginnerulersillugit.

hAr du et nemid, kAn du 
med grønlAndsbAnkens 
selvbetjeningsprodukter:
>  Gå i Mobilbank eller Netbank og 

overføre penge 
>   Betale dine regninger over Netbank/

Mobilbank
>  Gå på Sullissivik.gl 

der er flere muligheder for 
At få nemid. du kAn:
>  Bestille NemID online på nemid.nu
>  Få NemID hos dit lokale borger- 

servicecenter
>  Få NemID via din bank

Kontakt GrønlandsBANKEN i dag og få 
hjælp til en nemmere hverdag.

www.banken.gl ·  Tlf. 701234 www.banken.gl ·  Tlf. 701234

Inuussutissarsiortuuit?     Er du erhvervskunde?
Imminut kiffartuunneq 

Selvbetjening
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hvor hurtigt omstillede orgAnisAtionen sig til 
forAndringen, dA medArbejderne skulle til At 
Arbejde hjemmefrA?
Vores IT-afdeling var ekstremt hurtige til at sikre os de licen-
ser og bærbare arbejdspladser der var påkrævet for at så 
mange rådgivere som muligt kunne arbejde hjemmefra. 

hvordAn blev beredskAbsplAnen udArbejdet? 
Beredskabsplanen blev udarbejdet sammen med medlem-
merne af beredskabsgruppen. Udgangspunktet var den ek-
sisterende beredskabsplan som banken har og som vi tester 
løbende. Der var naturligvis nogle tilpasninger, da ingen tidli-
gere havde forestillet sig at vi skulle blive ramt af en pandemi 
som Coronavirussen. 

vAr det ikke ensomt for medArbejderne At sidde 
hjemme, hvordAn tog de det? 
De fleste afdelinger mødtes hver dag på elektroniske medier 
som Skype og Workplace Chat, så man så sine kollegaer dag-
ligt. De fysiske møder var begrænset af forholdene, men vi 
fandt hurtigt ud af at videomøder udgør et rigtigt godt alter-
nativ. Efter at mange havde siddet hjemme i nogen tid fik vi 
den idé at lave et quiz-konkurrence på Kahoot! Det virkede 
rigtigt godt for mange af vores kollegaer, og det var faktisk 
også en som sad hjemme der blev ugens mester.

hvordAn påvirkede CoronAkrisen bAnkens drift?
Den daglig drift blev påvirket ved at vi måtte ændre på ad-
gangsforholdene til banken, så det kun var nødvendige fysi-
ske underskrifter samt nødvendig kasseekspedition der var  
muligt. Derudover var der planlagt flere større events som 
blev udskudt. Bl.a. måtte vi i både Nuuk og Sisimiut aflyse 
nogle informationsaftener om andelsboligprojekter.

hvAd vAr bAnkens rolle i sAmfundet under 
CoronAkrisen?
Bankens hovedrolle er at sikre en finansiel struktur i Grøn-
land. Det mener jeg, vi også har opfyldt under hele Corona- 
krisen. Vi valgte også at sikre økonomien for rigtig mange i den 
første del af krisen, ved at lave afdragsfrihed på alle lån i april 
måned, og efterfølgende valgte vi også at gøre tilsvarende 
for vores kunder i de hårdest ramte brancher i Grønland.  

hvordAn ser fremtiden ud i bAnken? 
Vi er tilbage til en næsten normal hverdag. Der er fortsat 
forholdsregler om at holde passende afstand, undgå fysisk 
kontakt og at nyse i papirklud eller ens ærme. Vores skærme 
vi har ved ekspeditionerne, vil vi nok opretholde i en længere 
periode, mest af alt for en sikkerhed for vores kollegaer ved 
kasserne.

GrønlandsBANKEN-imi pisortaq Carsten Th. Pedersen aningaaserivimmi upalungaarsimanermut akisus-
saasuusoq, aningaaserivik aamma coronap ajornartorsiortitsinera pillugit apeqqutinut akissuteqarpoq. 
Aningaaserivik upangulaarsimanermut pilersaaruteqarpoq, ajornartorsiornerup suulluunniit aningaaserivimmik imaluunniit inu-
iaqatigiinnit eqqorpagit, aningaaserivimmik ingerlatsinissamik qulakkeerinnittussamik. Kalaallit Nunaanni covid-19-imik nappaate-
qartoqarnerata siulliup uppernarsarneqarnissaa sioqqullugu, aningaaserivimmi upalungaarsimaneq pillugu suleqatigiit pisinnaasut 
assigiinngitsit eqqartorpaat kiisalu aningaaeserivimmi imaluunniit inuiaqatigiinni tuniluuttoqalissagaluarpat, aningaaseriviup qanoq 
qisuariarnissaa pillugu iliuusissatut pilersaarusiorlutik. Tamanna qanoq ingerlasimanersoq tusaruk:

Omstillingsparathed i banken

sulisut AngerlArsimAffimminniit sulisussAnng- 
ormAtA, AAqqissuussAAneq qAnoq sukkAtigisu-
mik AllAnnguuteqArnermut AllAnnguiffiuA?
IT-kkut immikkoortortaqarfipput, siunnersortit taama amer-
latigisut angerlarsimaffimminnit sulinissaannut uppernarsa- 
atinik aamma qarasaasianik angallattakkanik suliffiusussanik 
sukkasoorujussuarmik qulakkeerinnippoq. 

upAlungAArsimAnermut pilersAArut qAnoq suli- 
ArineqArpA? 
Upalungaarsimanermut pilersaarut upalungaarsimaneq pil-
lugu suleqatigiinni ilaasortat suleqatigalugit suliarineqarpoq. 
Aningaaseriviup upalungaarsimanermut pilersaarutaa piore-
ersoq, ingerlaavartumillu misilerartagaa tassani aallaaviuvoq. 
Soorunami tulluarsaanerit pipput, Corona-virusitut ittumik 
nunarsuaq tamakkerlugu tuniluunnermik eqqugaanissaq  
siusinnerusukkut takorloorsimanngisaannaratsigu. 

sulisut AngerlArsimAffimminni sulineq kiserli- 
ornArAAt, qAnoq tiguAAt? 
Immikkoortortaqarfiit amerlanerpaartai ullut tamaasa elek-
troniskiusumik attaveqatigiittarfiit soorlu Skype aamma 
Workplace Chat aqqutigalugit naapittarput, taamaattumik 
suleqatit ullut tamaasa takuneqartarlutik. Pissutsit pissutigalu-
git qanimut naapinnerit killeqarput, erngerlutali paasivarput 
videokkut ataatsimiittarneq taarsiutaasoq pitsassuaq. Piffissap 
ingerlanerani arlalippassuit angerlarsimaannareersut, isumass- 
arsiaraarput Kahoot!-ikkut nalorsitsaarummik unammisits- 
issalluta. Suleqaterpassuatsinnut tamanna iluaqutaasorujuss- 
uuvoq, aammalu angerlarsimalluni sulisut ilaat sapaatip akun-
nerani mesterinngorpoq.

CoronAp AjornArtorsiortitsinerA AningAAseri-
viup ingerlAtsinerAnut qAnoq sunniuteqArpA?
Ulluinnarni ingerlatsinermut sunniutaavoq, aningaaserivimmut 
isersinnaanermik allanngortitsinerput, taamaasilluni najuulluni 
atsiornissat pisariaqartut kiisalu karsimi sullissinerit pisari-
aqartut kisimik periarfissaallutik. Tamatuma saniatigut pisussat 
annertunerusut arlallit pilersaarutaasut kinguartinneqarput. 
Ilaatigut Nuummi aamma Sisimiuni andelsbolig-inik suliniutit 
pillugit paasititsiniaanerit ilaat taamaatiinnartariaqarsimavagut.

CoronAp AjornArtorsiortitsinerAtA nAlAAni An- 
ingAAserivik inuiAqAtigiinni qAnoq inissisimAvA?
Aningaaseriviup suliassaa pingaarneq tassaavoq, Kalaallit 
Nunaanni aningaasaqarnikkut aaqqissuussaanermik qulak-
keerinninnissaq. Isumaqarpungalu Coronap ajornartorsi-
ortitsinera tamaat tamanna eqquutsilluarsimagipput. Aam-
mattaaq ajornartorsiornerup aallartinnerani inuppassuarnut 
aningaasaqarneq qulakkeerinniffiginiarlugu aalajangernikuuar-
put, tassani apriili qaammat naallugu taarsigassarsiat tamaasa 
akilertinnginnerisigut, kingornalu aamma aalajangerparput 
Kalaallit Nunaanni suliaqarfinni eqqugaanerpaani sullitagut 
assiganik iliuuseqarfigissallugit.  

AningAAserivimmi siunissAq qAnoq isikkoqArpA? 
Maannakkut ulluinnaat nalinginnaasut uterfigeqqiliivippagut. 
Suli mianerisassaapput qanillinaversaarnissaq, timimiit timimut 
attaveqarnaveersaarnissaq aamma kakkissarfimmut imaluun-
niit talinut tangajortarnissaq. Sullissisarfinni assiaqutit piffissami 
sivisunerusumi paarissagunarpagut, annerpaamik suleqatigut 
karsimiittut illersorniarlugit.

Administrationsdirektør i GrønlandsBANKEN Carsten Th. Pedersen, der er bankens 
beredskabsansvarlige, svarer på spørgsmål om banken og Coronakrisen. 

Aningaaserivimmi allan- 
ngortitsinissamut piareersimaneq

Banken har en beredskabsplan, der skal sikre at der kan udøves bankdrift, uanset hvilken krise 
der måtte ramme banken eller samfundet. Inden det første tilfælde af covid-19 blev bekræftet i 
Grønland, drøftede bankens beredskabsgruppe forskellige scenarier og udarbejdede en hand-
lingsplan for hvordan banken skulle handle i tilfælde af smittespredning i banken eller i samfundet. 
Hør hvordan det gik:
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GrønlandsBANKEN aqqutigalugu nunat-
sinni ilusiligaasumik ileqqaariffissamik pi-
lersitsigit, taamaalillutit Qimatut Pension 
atorlugu isumakuluuteqarnak utoqqaliar-
torsinnaanngorlutit.

Siunnersortit ullumikkut saaffigiuk kissaati-
tillu malillugit utoqqalinersiaqalernissat ilu-
silersorsinnaavarput.

Få din egen grønlandske ordning i Grøn-
landsBANKEN og gå en tryg alderdom i 
møde med en Qimatut Pensionsopspa-
ring. 

Kontakt din rådgiver i dag og lad os sammen 
skræddersy dit ønske om en god pensionstil-
værelse.

www.banken.gl ·  Tlf. 701234 www.banken.gl ·  Tlf. 701234

Perulunnartunik nappateqaler-
sinnaanermut sillimmat    

Kritisk sygdomsforsikring

Qimatut pension
Ilinnut iluaqutaasumik  –  Til gavn for dig

illit sillimmAseqqAvit? 
Inuppassuit peruluummik nappaateqaler-
nissamut sillimmateqareerput. 

Illit peqarpit? 

Sillimmateqarnikkut assersuutigalugu Kræft- 
eqalissagaluaruit, uummatikkut milikartuus- 
sagaluaruit il.il. 163.000 kr.-inik pissarsisin-
naavutit.

Sillimmat pillugu paasisaqarnerorusukkuit 
ullumikkut siunnersortit attavigiuk.

er du forsikret?
Mange har allerede forsikret sig mod kri-
tiske sygdomme. 

Har du husket det?

Med en forsikring kan du få udbetalt 
163.000 kr., hvis du f.eks. skulle blive ramt
af kræft, blodprop i hjertet m.m. 

Kontakt din rådgiver allerede  
i dag for at få mere at vide  
om forsikringen.
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Stine Jensen, Naja Kreutzmann aamma Edvard Olesen 
ukiorpassuit aningaaserivimmi sulinikuupput, katillugulu 
ukiut 118-it aningaaserivimmi sulinikuullutik. Taamani sul-
ilernikuupput suliassat tamarmik nammineerluni suliassaa- 
gallarmata, ullutsinnilu suna tamaat qarasaasiakkut inger-
lanneqalernissaata tungaanut.  

tAAmAnimiit ullu mAnnA tikillugu sunA 
AssigiinngissutiginerpAAvAA? 
– Taamani sullitagut tamarmik nalunngilagut, sullitatsin-
nillu pilersitsisinnaalluta kinaassutsimmik uppernarsaam-
mik takunngikkaluarluta. Ullutsinni aningaaserivinnut piu-
masaqaatit amerlatsinnikooqaat. Ullutsinni inuk kontomik 
pilersitsiniaraanni kinaassutsimik uppernarsaammik ta-
koqqaarluni pilersitsisoqarsinnaavoq, naak inuttaa ukior-
passuit nalunngisarisimagaluarlugu, Naja oqarpoq.

– Taamani inuusuttumik sulisoqarallarmat sullitamik iser-
toqarnikuuvoq. Sulisup kinaassutsimmik uppernarsaamik 
takujumagami asu sullitaq ajuallappoq aperalunilu “aviisit 
atuarneq ajorakkit?”, Stine illarpoq. Taamanili sullinneqar-
nermi kinnaasutsimmik uppernarsaat takutinneqarnissaa 
piumasaqaataavoq. 

sunAmi AllAnngornikuunngilA? 
– Ukiut tamaasa decembarip 23-iani aningaaserivim-
mi sulisut aappaluttunik atisaqartarput, taanna ileqquto-

qaq Bikuben-imi aallartinnikuuvoq. Ulloq taanna aamma  
ullaakorsioqatigiittarput, taanna aamma ileqqutoqaavoq, 
Stine oqarpoq. 

qAnoq ilillusi ukiorpAssuit suliffeqAr-
fik AtAAtsimi sulivisi?
– Suliartornissara qilanaarisuaannarpara, suliffimmalu inu- 
usutsippaanga. Ukiorpassuit maaniinnikuuvunga suliakka 
allangorartarnikuugamik, immikkoortortaqarfinnilu assigii- 
nngitsuni sulinikuugama, Naja oqarpoq. Naja aningaaseri-
vimmi ukiut 42-rut sulinikuuvoq.

– Aningaaserivik suliffeqarfitsialaavoq, aqutsisut sulisutik 
eqqumaffigisuaannarnikuugamikkit tamannalu peqqutiga- 
lugu uanga maaniinnikuuvunga sivisuumik. Qanittumi taliga 
napigakku angerlarsimaannarallarpunga. Suliffiga maqaasil-
lugu eqqarsarpunga: Hajja pensionistinngorumami? Stine 
illarpoq. 

Stine 15. august 2020-mi aningaaserivimmi sulilluni ukiut 
40-nngorlugit nalliuttorsiussaaq. 

– Aap, allanngoranngitsunik aqutsisoqarpugut aamma al- 
lanngoranngitsunik aqutsisoqartuaannarnikuuvugut tam- 
annalu sulisunut sulinerup tungaatigut pitsaanngorsaataa- 
nikuulluni, Edvard oqarpoq. Edvard aningaaserivimmi ukiut 
38-ini sulinermini pingasunik pisortaqarnikuuvoq. 

Stine Jensen, Naja Kreutzmann og Edvard Olesen er nogle 
af bankens veteraner. Sammenlagt har de arbejdet i ban-
ken i 118 år. De begyndte at arbejde i en tid, hvor alt 
arbejde foregik manuelt, til i dag, hvor der er helt andre 
krav og alt foregår elektronisk. 

hvAd hAr forAndret sig væsentligt i 
forhold til dengAng i og dAg? 
– Dengang kendte vi alle kunder, og man kunne oprette en 
kunde uden at se legitimation. I dag er der endnu flere krav til 
bankerne. I dag skal vi se legitimation for at oprette en kunde, 
selvom det er en person man har kendt i årevis, siger Naja. 

– Dengang var der en ung medarbejder, der betjente en 
kendt kunde. Medarbejderen bad om legitimation, hvil-
ket den kendte blev fornærmet over, fordi han mente at 
hele byen burde kende ham, han spurgte ”læser du ikke 
avisen?”, griner Stine. Selv dengang skulle man vise legiti-
mation ved ekspedition. 

hvAd hAr til gengæld ikke ændret sig?
– Hvert år den 23. december har bankens personale rødt 
tøj på og det er en tradition, der stammer tilbage fra Biku-
ben. Der spiser man også morgenmad sammen, som også 
er en tradition, siger Stine. 

hvordAn ender mAn med At være i den 
sAmme ArbejdsplAds i så mAnge år?
– Jeg glæder mig altid til at komme på arbejde og det holder 
mig ung. Jeg har været her i mange år, fordi opgaverne har 
været forskellige og jeg har været i forskellige afdelinger, 
siger Naja. Hun har været i banken i 42 år.

– Banken er et godt sted at arbejde, fordi ledelsen altid 
har været opmærksomme på deres medarbejdere og det 
er derfor jeg har været her i mange år. Forleden brækkede 
jeg min arm og jeg var hjemme i noget tid. Jeg savnede mit 
arbejde og der tænkte jeg: Åh nej, hvad med når jeg går på 
pension? griner Stine.

Stine kan fejre 40-års jubilæum den 15. august 2020. 

– Ja, man må sige vi har og har altid haft en stabil ledelse 
og det har været med til at danne gode arbejdsforhold for 
os, siger Edvard. Han har haft 3 direktører i de 38 år han 
har været i banken. 

Aningaaserivimmiutoqqat

Bankens  
veteraner

Tidligere i år fik        vores kolleger Malene Christen-
sen, Pilunnguaq Kristiansen og Paneeraq Olsen nye 
stillinger i banken.

Malene Christensen, der var filialleder i Sisimiut, blev 
filialdirektør i Nuuk afdelingen. Pilunnguaq Kristiansen, 
der var kunderådgiver i Nuuk, blev filialleder i Aasiaat. 
Paneeraq Olsen vendte hjem til Sisimiut, efter at have 
været filialleder i Aasiaat. Hun var souschef i Sisimiut, og 
blev filialleder, da Malene flyttede til Nuuk. Tillykke med 
de nye stillinger! 

kommende rådgivere
I august starter også 9 elever i GrønlandsBANKEN, 
seks af dem er allerede vores kolleger i Ilulissat, Aasiaat,  
Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq. Tre af dem er helt nye 
kolleger, som vi glæder os til at byde velkommen.

Tillykke

Edvard, Stine & Naja

Ukioq manna suleqatigut Malene Christensen aamma 
Pilunnguaq Kristiansen aningaaserivimmi nutaanik ator-
finipput.

Malene Christensen, Sisimiuni immikkoortortaqar-
fimmi pisortatut atorfeqareerluni Nuummi immikko-
ortortaqarfimmi pisortatut atorfinippoq. Pilunnguaq 
Kristiansen, Nuummi atuisunut siunnersortitut atorfe-
qareerluni Aasianni immikoortortaqarfimmi pisortatut 
atorfinippoq. Paneeraq Olsen Sisimiunut angerlarpoq 
Aasianni immikkoortortaqarfimmi pirsotaareerluni.  
SIsimiuni pisortap tullersortaatut atorfeqallatsiareerluni 
Malene Nuummut nuumat immikkoortortaqarfimmi 
pisortanngorpoq. Atorfittaarnissinni pilluaritsi! 

siunissAmi siunnersortissAt
Aggustimi aningaaserinermik ilinniartut qulingiluat 
GrønlandsBANKEN-imi aallartissapput, arfinillit sule- 
qatigaagut illoqarfinni ukunani: Ilulissat, Aasiaat, Mani- 
itsoq, Nuuk aamma Qaqortoq. Pingasut suleqatitaaris-
savagut, qilanaaraarput tikilluaqqunissai. 

Pilluaritsi
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Biilinik avatangiisinut mingutsitsinnginneru- 
sumik biilisiguit biilit energiklasse A-miittut 

atuisinnaasut kisiisa pissarsiarissan- 
ngilatit.

Minguik aqqutigalugu taarsigassarsinermi  
pitsaasumik erniaritinneqartoq atoruk. 

Med en miljøvenlig bil får du ikke bare en 
bil i energiklasse A. Du får også en favorabel 
rente på dit miljøbillån i GrønlandsBANKEN.

Få et billån til lavere rente med et  
Minguik-lån.  

Biilit Nutaat?  –  Ny bil?

www.banken.gl ·  Tlf. 701234

Minguik

illit siunissAt, illit  
AningAAsAqArnerit

Pisortanut akiitsut 20-20-60 akikinnieru- 
sumik akilikkit siunissamullu pisaaruteqarlutit.

 
Siunnersortit attavigiuk ullumi perfis- 

satillugu pillugit ataatsimiillusi.   

din fremtid, din økonomi
Indfri dit 20-20-60 lån til nedsat kurs og  

gå en billigere fremtid i møde.

Kontakt din rådgiver i dag og hør  
nærmere om dine muligheder.

Illuga
Pisortanit taarsigassarsiatit  

tamakkerlugit akilikkit

Få indfriet dit offentlige lån

www.banken.gl ·  Tlf. 701234 www.banken.gl ·  Tlf. 701234

5.000 kr.-inik eqquigit Atu- 
AqAtigiillusi fiisternissAssin- 
nut imAluunniit AtuAqAti-
giillusi AngAlAnissAssinnut 
AtorsinnAAsAssinnik
App atorlugu Qassit aaguk misilillugulu. 
Unammisitsinermi peqataaniaruit pisu- 
usaartitsinerit pingasut aqqusaaqqaassa-
vatit inernerilu uunga nassiullugit: 
Qassitsupport@banken.gl.
 
Eqquisoq ataasinngorneq 21. september 
2020 makinneqassaaq.  

App Appstore-mi immaqaluunniit Android- 
imi aasinnaavat. 
  

vind 5.000 kr. til din klAsses 
næste klAssefest eller til  
jeres studietur
Hent og spil Qassit på appen. For at del-
tage i konkurrencen skal du spille alle tre 
scenarier igennem og sende dine resul-
tater til: Qassitsupport@banken.gl.
 
Vi trækker en vinder mandag d. 21. sep-
tember 2020.  

Du kan hente appen på Appstore eller på 
Android.

Atuaqatigiillusi  
 5.000 kr.-inik eqquigitsi  

Vind 5.000 kr. til din klasse 
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Kalaallit Nunaanni suliffeqarfik pitsaanerpaaq 
– Kalaallit Nunaannut iluaqutaasumik

Grønlands bedste virksomhed  
– til gavn for Grønland


