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Hæderspris 2013 for Sisimiut
Sammen med Sarfannguit, Itilleq, og Kangerlussuaq

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1984 har 
der været tradition for, at Sisimiut kommunal-bestyrelse 
uddeler hæderspris til een eller flere indstillede personer. 

Hædersprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en 
pengegave fra ”Fonden for Sisimiut Kommunes Hæders-
pris”. 

Fondens formål er at skænke Sisimiut Kommunes hæders-
pris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats 
har udvist interesse, glid og initiativ indenfor Sisimiut Kom-
mune (Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq), og uddelign 
af hæderspris sker een gang om året efter kommunalbe-
styrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbe-
styrelsen fastsætter hædersprisens antal og pengegavens 
størrelse. 

Hædersprisen vil atter bliver uddelt i år, og i den anled-
ning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre enkelt-
personer, foreninger samt organisationer om at være med 
til at vælge hædersprismodtagerne i 2013 og fremkomme 
med velbegrundede indstil-linger til kommunalbestyrelsen. 

Det skal indskærpes, at individuelle personlige indstillin-
ger ikke kan komme i betragtning, d.v.s. at man ikke kan 
indstille sig selv, samt at den der indsender forslag, ikke 
må foreslå ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i 
op- eller nedstigende linier eller i sidelinien så nær som 
søskendebørn. 

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde 
senest mandag den 18. november 2013.

Tildeling af hæderspris vil ske i december måned. 

Med venlig hilsen

Hermann Berthelsen 
Borgmester

2013-mi Sisimiuni nersornaasiinissaq
Sarfannguit, Itilleq, Kangerlussuaq ilanngullugit

Ukiup qaammatai kingulliit qanilliartorput, 1984-miillu ukiut 
tamaasa Sisimiut Kommunalbestyrelsiat ileqquusumik 
inummik imaluunniit inunnik innuttaasut akornannit inas-
suteqartoqarnikkut nersornaasiisarluni. 

Nersornaat allagartalerlugu tunniunneqartartoq 
”Sisimiut Kommuniata Nersornaasiisarnermut 
aningaasaateqarfia”-nit aningaasanik ilaqartinneqartar-
poq.

Aningaasaateqarfiup siunertaraa Sisimiut Kommuniata 
nersornaasiuttagaata tunniunneqartarnissaa, inunnut 
immikkut malunnaatilimmik nersortarialimmillu soqutigin-
ninnermik, eqiasuissutsimik nammineersinnaassutsimillu 
Sisimiut Kommuniata iluani (Sarfannguani, Itillimi Kanger-
lussuarmilu) takutitsisimasunut, taamatullu nersornaasiisar-
neq ukiumut ataasiarluni pisarpoq kommunalbestyrelsip 
aaliangiineratigut, soorluttaaq kommunalbestyrelsimit aa-
liangerneqartartoq inuit nersornaasigassat qassiussanersut 
aningaasartassaallu qanoq amerlatigissanersut. 

Nersornaasiinissaq ukioq manna aammattaaq pisussa-
avoq, taamaattumik kommunalbestyrelsi matumuuna 
kaammattuivoq inuit ataasiakkaat, peqatigiiffiit soquti-
gisaqaqatigiillu 2013-mi nersornaasigassanik toqqaani-
arnermi peqataaqqullugit, kommunalbestyrelsimullu 
siunnersuutit nassiunneqartussat tunngavilersorluarneqarsi-
masariaqarput. 

Erseqqissaatigineqassaarlu, inuit ataasiakkaat nersornaa-
serneqartussatut imminnut siunnersuutigisinnaanngim-
mata, kiisalu siunnersuuteqartoq nuliami-nik uiminilluunniit, 
eqqarlerisaminik imaluunniit ningaarisaminik ukuarisaminil-
luunniit killormullu sakiminik aammalu soorlu soralussatut 
qanitsigisumik eqqarlerisaminik siunnersuutigisaqarsinna-
anngimmat. 

Siunnersuutigineqartut kommunalbestyrelsimut tunniunne-
qareersimassapput kingusinnerpaamik 
ataasinngorneq novembarip 18-iani 2013. 

Decembarip qaammataani nersornaasiisoqassaaq. 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta 

Hermann Berthelsen
Borgmesteri


