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REKTORS VELKOMST
Kære læser
Du sidder nu med årsskrift 2015-2016 for GUX Aasiaat på skærmen. 
2016 vil gå over i skolens historie som det år, hvor skolen den 22. 
februar kunne holde indvielse af en ny tilbygning og af renoveringen 
af den eksisterende skole. Samlet set er der tale om et projekt til 90 
mio. kr. 
Skolen har nu 14 helt nye klasselokaler, samt to helt nye musiklokaler. 
Hertil komme at alle øvrige lokaler i skolen er nyrenoverede, sådan at 
skolen i dag overalt fremtræder ny og indbydende for såvel studeren-
de som for ansatte.
Dette er vi selvsagt Selvstyret dybt taknemmelige for.
Glemt er næsten de mange gener, der fulgte med at have bygge-
plads og skole i en og samme bygning. Men de seneste par år har 
tæret unødvendig hårdt på især de ansattes tålmodighed, og der har 
på alle måder været brug for en frisk start, og den synes jeg, vi har 
fået.
2016 vil også gå over i historien som det år, vi besluttede at nedlægge 
kollegierne 1-4. For tidligere studerende og ældre ansatte har disse 
kollegiebygninger opnået næsten ikonisk status, men deres tid er 
forbi. Bygningernes standard er ikke til hverken gennemgribende 
renovering eller blot en begrænset levetidsforlængelse. Det samme 
kan siges om kantinen, som vi også har besluttet at lukke fra dette 
skoleårs udgang. Eleverne skal fremover selv lave mad, og til det vil de 
vil få hjælp og vejledning af skolens kollegiepædagoger.
Skolen er nu samlet et sted, idet kollegierne 5 - 20 alle ligger i umid-
delbar nærhed af skolen.
2016 vil også huskes for at være det år, hvor vi sagde farvel til vore 
sidste “pilotklasser”. Selvstyret har besluttet at dette tilbud til de lidt 
ældre borgere, der ikke fik taget en gymnasieuddannelse i forlæn-

gelse af deres folkeskole, skal lukke. Set i lyset af de stigende krav til 
uddannelsesniveauet i samfundet, er beslutningen indlysende rig-
tig, men det er med et vist vemod, vi siger farvel til denne gruppe af 
studerende, der på mange måder har været gode rollemodeller for 
vores yngre elevgruppe.
Vi håber på, at vi i skoleåret 2017-2018 kan etablere en to-årig HF 
uddannelse, der kan være et tilbud til den gruppe af lidt ældre, som 
ikke nåede at få den et-årige uddannelse, mens den eksisterede.
2015 vil huskes for at være det år, hvor Flemming Gundtofte Nielsen 
stoppede som rektor efter otte år på posten.
Det har været spændende og udfordrende for mig at tage over efter 
Flemming. Ved skoleårets afslutning er det så mig, der skal sige til-
lykke til 78 tre-årige og 37 et-årige studenter, som er optaget i Flem-
mings tid. Det har været en fornøjelse for mig at følge eleverne på 
deres vej mod huen.
Her ved udgangen af skoleåret ved vi nu, at vi skal byde velkommen 
til cirka 125 elever, der fordeles på seks nye klasser. 
Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til skolens udvikling i det 
forløbne år, og jeg ser frem til et godt samarbejde med eleverne, 
skolens ansatte og byens borgere om fortsat udvikling af skolen i det 
kommende skoleår.

Asasara atuartartoq
GUX Aasiaat pillugu ukiumoortumik saqqummersittagaq 2015-2016 
maanna issiallutit skærmimi isiginnaarpat.
2016 ukiuuvoq atuarfiup oqaluttuarisaaneranut ilannguttoq ukiuull-
uni ullormi 22. februaarimi atuarfiup ilassutaanik nutaamik atoqqa-
artitsiffiusoq aamma maannakkut atuarfiusumik iluarsaassiffiusutut. 
Ataatsimut isigalugu pineqarpoq suliniut 90 mio. koruuninik akeqar-
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toq.   
Atuarfik maanna ininik atuarfiusunik nutaarluinnarnik 14-inik peqa-
lerpoq, kiisalu ininik nipilersortarfinnik nutaarluinnarnik marlunnik. 
Tassunga ilanngullugu taaneqassaaq init allat nutaamik iluarsartuun-
neqarnerat, taamaalilluni atuarfik tamarmi ullumikkut nutaatut isik-
koqalerluni ilinniartunut sulisunuttaaq kajungernarlunnartuulerluni.   
Tamanna Namminersorlutik Oqartussanut assit qujamasuutigeqaar-
put. 
Akornusersuinerpassuit illumi ataasiusumi ataatsimoortillugit sanaar-
torfiusumi atuarfeqarfiusumilu ilaasut puigorneqangajalluinnarput. 
Kisianni ukiuni kingullerni ingammik atorfillit naammagittarneran-
nut annertuumik pisariaqanngitsumik artorsartitsisimavoq, sutigullu 
tamatigut nutaamik aallartitsinissaq pisariaqartitsisoqarsimavoq, 
tamannalu uanga isumaga naapertorlugu angusimallutigu.   
2016 ukiuuvoq oqaluttuarisaanermut ilaalersortaaq, ukiumi tassani 
aalajangersaagatta kollegiat 1-4 atorunnaarsinneqarnissaannut. Sior-
natigut ilinniartuusimasunut aamma ukiorpaalunni atorfeqartunut 
kollegiat taakku ilisarnaatipajaanngorsimapput, kisianni tassa taakku 
naleqqukkunnaarput. Illut isikkui annertuumik iluarsartuunneqar-
sinnaanngillat atorneqarsinnaanerisaluunniit killilimmik sivitsorn-
eqarsinnaanatik. Taamatut aamma kantiina oqaatigisinnaavarput, 
taassuma ukiup matuma atuarfiusup naanerani  matuneqarnissaa 
aammattaaq aalajangerparput. Ilinniartut siunissami nam-
minneq nerisassiortassapput, tamatumunnga atuarfimmi 
kollegiani pædagoginit ikiorneqartassallutillu ilitsersorn-
eqartassapput.   
Atuarfik maanna ataatsimiilerpoq, tassami kollegiat 
5-20 tamarmik atuarfimmut qanittunnguamiipput. 
2016 aammattaaq ukiuuvoq eqqaamaneqartussaq uki-
umi tassani uagut misiligutaasumik klassiuttitta kingulliit 
atorunnaarsinneqarfiattut. Namminersorlutik Oqartussat 
aalajangersimavaat innuttaasunut utoqqaanerulaartunut 

meeqqat atuarfiannit ingerlaqqillutik ilinniarnertuunngorniarner-
mik ilinniartaanermik naammassisaqarsimanngitsunut tamanna 
neqeroorutaasoq atorunnaarsinneqassasoq. Inuiaqatigiinni ilinniar-
titaanermik piumasaqaatit annertusigaluttuinnartut qimerlooraanni 
taamatut aalajangiineq eqqorluinnartuuvoq, kisianni tussunngunar-
toqarpoq ilinniarnertuunngorniat taakku inuulluaqqussallugit, ilin-
niarnertuunngorniartuutitsinnut inuusunnerusunut amerlasuutigut 
maligassiuilluartarsimammata. 
Neriuppugut ukiumi atuarfiusumi 2017-2018-imi ukiunik marlunnik 
sivisussuseqartumik HF-imik ilinniartitaaneq pilersissinnaassallutigu, 
taanna utoqqaanerulaartunut atuukkallarmat ukiumik ataatsimik 
sivisussuseqartumik ilinniarsimanngitsunut neqeroorutaasinnaam-
mat.  
2015 ukiuuvoq eqqaamaneqartussaq, ukiumi tassani Flemming 
Gundtofte Nielsen rektoritut ukiuni arfineq-pingasuni atuutereerluni 
atorfimmit tassannga taamaatimmat.   
Flemming kingoraassallugu uannut pissanganartuusimavoq unam-
minartoqarfiullunilu. Ukiup atuarfiusup naanerani uangaassaaq 
78-inik amerlassusilinnut ukiuni pingasuni aamma ukiumik ataat-
simik sivisussuseqartumi 37-inik, Flemmingip nalaani aallartittunut, 
ilinniarnertuunngorniartunut pilluaqqusisussaq. Uannut nuannersuu-
simavoq ilinniarnertuunngorniartut nasartaarnissaasa tungaannut 

malinnaavigisimanerat. 
Massakkut ukiup atuarfiusup naalernerani ilisimavarput 

ilinniarnertuunngorniartussat 125-mik amerlassusillit tikil-
luaqqussagatsigit, taakku klassinut nutaanut arfinilinnut 
immikkoortiterneqassapput. 
Kikkut tamaasa ukiumi qaangiutilersumi atuarfiup ineri-

artortinneqarneranut peqataasimasut qutsaviginiarpakka, 
qilanaaraaralu ilinniartunik, atuarfimmi atorfilinnik illoqarfim-

milu innuttaasunik ukiumi atuarfiusussami atuarfiup suli ineri-
artortinneqarneranut suleqateqarnissaq. 

Rektor,
Otto Simonsen
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Historie og sam-
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Mortensen
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Jette
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Dansk og kulturfag

PERSONALEOVERSIGT

Magdalene
Frederiksen,
Grønlandsk
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Kontor

Petrine
Nielsen,
Kontor
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Poulsen Petersen,

Kontor
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Jørgensen,

Pedel
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Henrik 
Dalager,
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Rikke
Kristensen,

Bygningskoordinator

SIlas
Joelsen,

Pedel

Rahim
Rismanker,

Kollegiepædagog

Sørine
Petersen,

Kollegiepædagog

Stine
Hansen,

Kollegiepædagog

Jon
Kjartanson Henriksen,

Kollegiepædagog
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Lyder Nielsen,

Kollegiepædagog
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Olsen,

Kollegiepædagog
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Introtur til Manermiut

Vanen tro var skolens nye elever på hyttetur på 
den nedlagte bygd Manemiut, hvor de skulle rys-
tes sammen med deres nye klassekammerater. Ud 
over de sociale aktiviteter, havde lærerne planlagt 
nogle faglige aktiviteter, så eleverne kunne blive 
introduceret til nogle af de faglige udfordringer, 
som er en stor af livet som studerende på GUX 
Aasiaat.

Ileqquusutut atuarfimmi atuartut nutaat qeqerta-
mut Manermiunut illuaraliarput, tamaani atuaqa-
titaatillu imminnut ilisareqatigiissallutik. Inuttut 
sammisat saniatigut ilinniartitsisut sammisassanik 
faginut tunngasunik piareersagaqarsimapput, ta-
amaalillutik ilinniartut fagini unammisassanik ilisi-
masaqalerniassammata, tamannami GUX Aasian-
ni ilinniartuunermi inuunerup ilagilluinnarmagu. 
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Elever og lærere an-
kommer til Manermiut 
i høj solskin.
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Der blev blandt andet prøvet kræfter med kajakroning Jan og Alexander
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 Introdagene bød derudover på et orienteringsløb i Aasiaat, hvor 
eleverne bl.a fik mulighed for at prøve kræfter med trommedans.
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Brenda, 1.t
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Igen i år var undervisningen i uge 7 skiftet ud og blevet erstattet med terminsprøver på skolen og Tigercup i hallen. 
Klasserne dystede i år mod hinanden i volleyball, håndbold, ultimate og fodbold. Stemningen til Tigercup, som i år havde 
ti-års jubilæum, var god og klasserne kæmpede hårdt om den eftertragtede titel. Fredag eftermiddag kunne 2.pq dog 
kalde sig vinder af Tigercup 2016, efter en fornem præstation, hvor de vandt samtlige discipliner. 

Ukioq manna sapaatit akunnerat 7 pisarnertut atuartitsineq atuarfimmi terminsprøvenik taarserneqarpoq timersortar-
fissuarmilu Tigercupimik. Atuaqatigiikkuutaat ukioq manna volleyball, assammik arsarneq, ultimate aamma isikkamik 
arsarneq unammisaqattaarutigaat. Tigercup nuannersarfiuippoq ukioq manna qulinngortorsiorami, pitsaasumik ingerla-
voq atuaqatigiillu imminnut unammersuarput ajugaanissaq pilerinartoq anguniarlugu. Tallimanngornikkut ualikkut 2. pq 
Tigercup 2016-imi ajugaasutut imminnut taasinnaanngorput, unammilluareersimallutik.  
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Heppekoret fra 2.pq
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2. pq som var 
tuneringens helt 

store vinder

Der var en god 
og hyggelig 
stemning under 
hele Tigercup’en
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Vikka og Jorseane
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Jeg har ansøgt elektrikeruddannelsen i 
Nuuk og serviceøkonom uddannelsen i Qa-

qortoq. Jeg tog den gymnasiale uddannelse, fordi 
jeg har tænkt mig at tage flere uddannelser og vil 
blive selvstændig på et tidspunkt.

Uanga Nuummi innaallagialerisutut ilinniarti-
taanermut qinnuteqaateqarput aamma Qa-
qortumi serviceøkonomitut ilinniartitaanermut. 
Ilinniarnertuunngorniarnermi ilinniartitaanermik 
ingerlatsivunga ilinniakkanik arlalinnik ilinniag-
aqarusullunga, piffissallu ilaani namminersortutut 

Efter sommerferien starter jeg enten på Aal-
borg Universitet i faget idræt eller engelsk, 

eller i Ilisimatusarfik som folkeskolelærer eller Inuili 
som kok. 

Aasaanerani sulinngiffeqareernerup kingornatigut 
Aalborg Universitetimi timersorneq imaluunniit 
tuluit oqaasiinik ilinniarlunga aallartissaanga, 
imaluunniit Ilisimatusarfimmi meeqqat atuarfi-
anni ilinniartitsisunngorniarnermi, imaluunniit 
INUILLI-mi igasutut. 

MARK 
MØLGAARD, 3U

EVI 
LERCH, 3U

STUDENT - OG HVA’ SÅ?
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I sommerferien skal 
jeg arbejde. I august 

skal jeg til Danmark på 
Aarhus Idrætshøjskole og så 
holder jeg jul i Aarhus. 

Aasaanerani sulinn-
giffeqarnermi sulissaanga. 
Aggustimi Danmarkimu-
kassaanga Aarhus Idræt-
shøjskolemut, Aarhusimi 
juullisissallunga.

OLINE
PETERSEN, 3P

I sommerferien 
skal jeg læse Mat 

A på suppleringskursus 
ved Odense Gymnasium, 
fordi jeg gerne vil tage 
en BA i fysik & teknologi 
ved Syddansk Universitet i 
Odense. 

Aasaanerani sulinngiffeqa-
rnermi Mat A Odense 
Gymnasiumimi tapertamik 
ilinniakkatut ingerlatissa-
vara, tassunga pissutaavoq 
BA fysikimi & teknologi 
Odensemi Syddansk Univer-
sitetimi atuarusukkakku.

OVE
ZEEB, 3T

Efter den gymnasiale 
uddannelse vil jeg 

gerne studere medicin i Aal-
borg, Aarhus eller Odense. 
Derfor har jeg søgt ind på 
adgangskursus i SANILIN 
for at have eksamensbevis 
for MAT A, FYS B/A og ENG 
B/A, da jeg mangler nogle af 
fagene. 

Ilinniarnertuunngorniarn-
eq naammassigukku 
Aalborgimi, Aarhusimi 
imaluunniit Odensemi 
nakorsanngorniat ilinniarfi-
anni atualerusuppunga. Ta-
amaattumik SANILIN-imut 
qinnuteqaateqarpunga MAT 
A, FYS B/A aamma ANG B/A 
soraarummeerfiginiarlugu, 
taakku fagit ilaat amigaati-
gigakkit.

LARS LENNART
SØRENSEN, 3T
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Charles, 2.s
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Elisibannguaq, 3.s
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Igen i år har en række af GUX Aasiaats superseje elever lev-
eret fantastiske sportspræstationer i Grønland og rundt om i 
verden. Håndboldholdet Norsaq HC (der tæller en del elever 
fra GUX Aasiaat) vandt bronze-medaljer ved GM efter en dra-
matisk kamp. Julia Thomsen fra 2.t vandt sølv i badminton 
ved Junior Faroe Island Open 2016, og Mellisa Larsen vandt 
sølv i bordtennis til Arctic Winter Games.

Ukioq manna aammattaaq GUX Aasianni ilinniartut pig-
innaaneqavissut Kalaallit Nunaanni aamma nunarsuarmi 
nunani allani timersornermi angusaqarluarput. Assammik 
arsartartut Norsaq HC (GU-mi ilinniartunik arlalinnik ilaqartut) 
GM-imi bronzenapput pissanganarluinnartumik unammer-
eerlutik. Julia Thomsen 2t-meersoq Junior Faroe Island Open 
2016-imi, aamma Melissa Larsen nerrivimmi arsaararnermi 
Arctic Winter Gamesimi sølvinnapput.

ÅRETS SPORTSPRÆSTATIONER!

Julia Thomsen, 2.t
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Indvielse
Skolens nye lokaler blev indviet

Den 22. februar 2016 kunne 
GUX Aasiaat endelig slå 
dørene op til den officielle 
indvielse af en helt ny skole. 
Den gamle del af skolen var 
færdigrenoveret, og så er 
der bygget en helt ny fløj 
til. To år med håndværkere, 
byggerod, støv og larm var 
slut, og et nyt kapitel som 
en moderne uddannelse-
sinstitution i smukke ram-
mer kunne begynde.

Et stort antal indbudte 
gæster var sammen med 
gymnasiets ansatte med til 
at gøre den 22. februar til 
en festdag, med et program der indeholder taler, sange, spisning og rundvisning i de nye 
bygninger. Blandt de indbudte gæster var minister Nivi Olsen, som tog rejsen tilbage til 
det gymnasium, hun selv gik på fra 2001-2004.

Totalrenovering har været helt afgørende for at kunne tilbyde skolens elever tidssvarende 
faciliteter. Renoveringen af selve skolen var sidste etape af en større udvidelse, som også 
tæller de tre nye kollegier ved siden af skolen. Det sidst-byggede kollegium stod færdigt 
i 2014.

Atuarfiup initai nutaat 22. februaari 2016 atoqqaartinneqarput taamaalilluni GUX Aasiaat 
atuarfimmik nutaarluinnarmik atoqqaartitsinissamut matut ammarsinnaanngorpai. Atu-
arfiup pisoqartaata nutarterneqarnera naammassineqarpoq aamma immikkoortoq nu-
taarluinnaq sananeqarsimalluni. Ukiut marluk sulisartunik sulisoqarneq sanaartornermi 
tukanneq, pujoralammiuuneq aamma nipiliortumiinneq naammassivoq, kapitali nutaaq 
ilinniarfimmi nutaaliaasumi aallartinneqarsinnaanngorpoq pinnersunik avatangiiseqarl-
uni.
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Qaaqqusat amerlasuut ilinniarnertuunngorniarfimmi sulisut peqatigalugit ulloq 22. febru-
aari nalliuttorsiorfiutippaat, pilersaarummi ilaapput oqalugiarnerit, erinarsornerit, nereq-
atigiinneq illunillu nutaanik takornariartitsinerit. Qaaqqusat ilagaat Naalakkersuisoq Nivi 
Olsen, ilinniarnertuunngorniarfimmut nammineq 2001-2004-mut atuarfigisimasaminut 
uterluni angalasoq.

Tamakkiisumik nutarterineq pingaaruteqarluinnarsimavoq atuarfimmi ilinniartunik ul-
lutsinnut naleqquttunik periarfissaqalersitsinissamut. Atuarfimmi nutarterineq alliliinerup 
annertuup suliassartaa kingulliuvoq, tassunga aammattaaq ilaallutik kollegiat nutaat pin-
gasut atuarfiup eqqaaniittut. Kollegia kingulleq sananeqartoq 2014-imi naammassineqa-
rpoq. 

Elevrådsformanden holder en tale

Et elevkor fra 1.y synger
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Najannguaq, 1.u Hjørdis, 1.t

Kuka, 1.oAnne-Line, 1.p
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FOREDRAG MED
NIVIAQ KORNELIUSSEN 
Den 12. og 13. april havde Aasiaat og skolen 
besøg af forfatteren Niviaq Korneliussen. Den 
unge forfatter har vakt kæmpe genlyd i både 
Grønland og Danmark med hendes roman “Homo 
Sapienne”, og der var fuldt hus da folkebiblioteket 
inviterede til foredrag med forfatterinden på 
GUX Aasiaat. Godt over 100 mennesker var mødt 
op for at høre Korneliussen fortælle om at være 
homoseksuel i Grønland. 

Dagen efter holdt hun foredrag kun for skolen, og 
her var emnet mere hende selv og hendes bøger.

Ulluni apriilip 12-ani aamma 13-ani Aasiannut 
atuarfimmullu atuakkiortoq Niviaq Korneliussen 
tikeraarpoq. Atuakkiortoq inuusuttoq Kalaallit 
Nunaanni aamma Danmarkimi assorsuaq 
uissuummititsivoq atuakkiani “Homo Sapienne” 
pillugu, ini ulikkaavippoq folkebiblioteket GUX 
Aasianni atuakkiortup oqalugiarnissaanut 
aggersaammat. Inuit 100 sinnillit takkupput 
Korneliussen Kalaallit Nunaanni suiaassuseqatinik 
atoqateqartarneq pillugu oqaluttuartoq 
tusarnaariartorlugu.

Ullormi tullermi atuarfimmiittunut taamaallaat 
oqalugiarpoq, tassanilu sammineqarput 
nammineq inuunera aamma atuakkiai.

31



Der var stor interesse for at få en autograf 
fra Niviaq, og for at få taget et billede med 
hende.

Her under er det 1Z som poserer sammen 
med forfatteren 
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Najannguaq, 1.u



SNESKULPTURFESTIVAL
Igen i år stod GUX Aasiaat for byens årlige 
sneskulpturfestival, som blev afholdt i høj sol og 
med mange besøgende.

Der var kamp til stregen, da ni hold dystede 
om at fremtrylle den bedste sneskulptur på 
Tipitooqsøen.

Både lørdag og søndag blev der arbejdet 
hårdt på at forvandle en stor sneterning til et 
kunstnerisk udtryk blandt de dystende hold. 
Et billedkunsthold fra skolen deltog sammen 

med et hold fra Sømandshjemmet og et enkelt 
børnehold.

Vinderne af festivalen blev 1T, som arbejdede 
under teamnavnet Kalak1.

Ukioq manna Aasianni apummik ilusilersuinermi 
GUX-Aasiaat peqataatitaqaqqippoq. Ulluni 
taakkunani silageqaaq, inuppassuillu 
alakkaapput.

Unammisut qulingiluaapput, Tipituullu tasiani 
ilusilersuillutik unammillutik.

Arfininngorneq sapaallu ulapputtoqarpoq 
aputit terningerujussuartut ilusillit kusanartunik 
alutornartunillu ilusilersorneqarlutik. Ukioq 
manna GUX-imi eqqumiitsuliornermik 
sammisallit unammeqataapput.

GUX-Aasiaat, Sømandshjemmi allallu 
peqataapput.

Ukioq manna ajugaasut tassaapput 1T , Kalak1-
imik taaguutillit.
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FORÅRSKONCERTEN 

Den 16. marts fik eleverne på GUX Aasiaat traditionen tro mulighed 
for at fremvise deres store musikalske formåen, da den årlige 
Forårskoncert blev afholdt. 

Koncerten var som altid åben for hele byen, og der var godt fyldt 
op i gymnasiets nye aula. Her kunne publikum høre en masse 
engelsk- og grønlandsksprogede sange fra de imponerende 
velspillende musikhold. Især var en række grønlandske klassikere 
populære, og der blev nynnet og sunget med. 

Ét af aftenens højdepunkter var da hele publikum brød ud i 
fødselsdagssang for fødselaren Anguteeraq fra 1.g.
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Marsip 16-ianni GUX Aasianni atuartut pisarnermissut 
nipilersornikkut piginnaasatik takutippaat, ullormi taanna 
upernaakkut tusarnaartitsineq ingerlanneqarpoq. Nipilersorneq 
Aasiammiunit tamanit tusarnaariarneqarsinnaavoq, pisarnerlu 
malillugu tusarnaartunik ulikkaarpoq.

Erinnat ilisarnarluartut, tuluttuut kalaallisuullu, nipilersortunit 
pikkorilluinnartunit atorneqarput. Soorunami kalaallisut 
nipilersukkat nuannarineqarnerupput, tusarnaartullu 
erinarsoqataasarput.

Unnuup ingerlanerani Anguteeraq 1g-eertoq, inuuissiortoq 
erinarsorfigineqarpoq nuannivissumik.
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Gallafesten 2016
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Et af årets helt store begivenheder er forårets gallafest, hvor alle 
elever og lærere får lov at tage deres fineste skrud på, høre en 

masse god musik og hygge sig med underholdning og uddeling 
af års-priser. Ved ankomsten blev der taget fine galla-billeder af de 

ankomne. I år havde et par lærere og en række elever, som noget nyt, 
øvet sig på at danse lancier, og de fremførte en flot udgave af den 

klassiske galla-dans. Aftenens musik blev leveret at række forskellige 
elevbands, og hvem der nu lige havde lyst til at stille sig på scenen. 

Ukiumi pisartut annertuut ilagaat upernarnerani gallafest, tassani 
ilinniartut aamma ilinniartitsisut tamarmik atisamik kusanarnerpaat 

atornissaannut periarfissaqartarput, nipilersukkanik nuannersunik 
tusarnaarnissaminnut aamma nuannisaqatigiinnissamut 

aliikkusersuinertalimmik kiisalu ukiumi akissarsiani 
agguaassinissamut. Takkussuunnermi kusanartunik takkussuuttut 

assiliortorneqarput. Ukioq manna ilinniartitsisut marlussuit aamma 
ilinniartut arlallit, nutaaliorlutik qitittaaseq lancier ilinniarsimavaat 

taamaalillutillu qangarsuarli gallanermi qitik kusanavissumik 
takutippaat. Unnuup ingerlanerani nipilersornerit ilinniartunik 

nipilersoqatigiittartunik arlalinnik ingerlanneqarput, kiisalu arlaannit 
piumasunit nipilersortarfimmut qaqerusuttunit.
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Ingangs-
marchen 
til lancier-
dansen

Aulaen er 
dækket op, 
og klar til 
aftnens fest

Glade 
elever

Heidi, 
Knud-Peter 
og René
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3.o

Biiti Geisler

Erneeraq Christiansen

Heidi Jørgensen

Heidi Dalager

Jan Peter Fly

Jerimias Mørch

Lariisa Brandt

Ludvig Petersen

Manuella Hansen

Maaliannguaq Jensen

Puto Kivioq

Vivi Kruse Lundblad

3.p

Aka-Bikki Frederiksen

Ane-Julia Dalager

Elionora Zethsen

Frida Brandt

Hendriette Svendsen

Inge Jørgensen

Inger Eliassen

Justine Anthonsen

Karen Willumsen

Kristiane Isaksen

Larsinnguaq Semionsen

Louise Kaspersen

Nukannguaq Petersen

Oline Petersen

Sara-Vera Mølgaard

Svend Storch

3.q

Apollo-Erik Malakiassen

Camilla Fleischer

Gerda Nathanielsen

Hans Peter Jensen

Ingrid Zethsen

Karlannguaq Berthelsen

Kristina Larsen Rosbach

Lars Peter Mølgård

Larsina Malakiassen

Linda Foss Ingemann

Line Nathanielsen

Ludvig Inuk Larsen

Marie-Ronnie Semionsen

Mikkel Ostermann

Maaliaanna Wille

Nikku Lange Mathiassen

Nivi Fisker

Olivia Ivik

Parnuuna Christiansen

Sandra Pedersen

Sara-Marie Jerimiassen

3.s

Ane Andersen

Camilla Qvist Nielsen

Daisy Møller Petersen

Elisibannguaq Frederiksen

Gitte Olrik

Malene Larsen

Mette Thorleifsen

3.t

Emil Schmidt

Lars Kristiansen

Lars Lennert Sørensen

Louis Broberg

Ove Zeeb

René Kristiansen

Rudolf (Ruudu) Villadsen

Vivian Lange Sandgreen

3.u

Anaukkaq Danielsen

Angutinnguaq Filemonsen

Arnannguaq Boassen Olsen

Arnaq Olrik

Erneeraq Olsen

Evi Lerch

Kulu Olsen

Kaalat-Marie Thomassen

Mark Mølgaard

Nikki Markussen

Niviaq Rosbach

Peter Lange Jansen

Qasiaq Hammond

Tiinannguaq Frederiksen

1.y

Arnaq Markussen    

Dora Gundel    

Else Bernhardsen    

Gabriel Petersen       

Marie Rasmussen    

Niels Svendsen    

Nuunu Petersen    

Naasunnguaq Inusugtoq    

Naasunnguaq Thomassen    

Petrine Sandgreen-Reimer    

Aamannguaq Bernhardsen   

1.z

Ane Sofie P Danielsen    

Arnajaraq Kristensen    

Bea Jerimiassen    

Bertheline Ramsøe    

Biiti Søholm       

Hedvig Siegstad    

Inunnguaq Larsen    

Jensigne Christiansen    

Karl Jeremiassen    

Laila Schmidt    

Lisa Brandt Johansen    

Malina Skade    

Marie Bourup    

Martine Brandt    

May Svendsen    

Meeraq Andersen    

Mona Hansen     

Olava Olsen    

Qillaq Johansen    

Rosa Kristoffersen    

Sara Marie Petersen   
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