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Grønlandsbankenip Inuutissar-
siornermut Aningaasaateqar-
fi ata Aallartitsisunut aningaa-
saateqarfi ata pitsaassuseq 
aallaavigaa

Narsap eqqaani Ipiutami guest farmimi 
taamaallaat sisamat unnuinissaannut inis-
saqarpoq.

Taakkuli pinngortitami pinnerluinnartu-
mik avatangiiseqarlutik iluarusutsinneqar-
tarput, tikilluaqqusaallutik nerisassatigullu 
nunatsiniit Frankrigimiillu aallaaveqartunik 
sassaalliivigineqartarlutik.

Ipiutami aallartitsisut Agathe Devisme 
aamma Kalista Poulsen savaateqarneq 
qissattariartitsinermik, angalaarnermik ne -
risassanillu pitsaasunik akullugu tunnga-
veqarnermikkut sapaatip akunnerani 
Grønlandsbankenip Inuutissarsiornermut 

Aningaasaateqarfi ata Aallartitsisunut ani-
ngaasaateqarfi anit akissarsitinneqarput. 

Aallartitsisut akissarsitinneqarnermini 
nuannaarlutillu tulluussimaarput. 

– Tupaallatsinneqarpugut nuannersumik 
ajunngitsuliorfi gineqarlutalu suleruloor-
simanitsinnut. Tikeraanut unnuisarfi lior-
nissamik takorluugaq upperaarput, naak 
ilaannikkut eqqarsartaraluarluta tamanna 
ajornartoq, Agathe Devisme oqarpoq. 

Aappariit suli aalajanginngilaat aningaa-
sat akissarsiaritinneqartut 25.000 koruunit 
sumut atorneqassanersut. 

– Aningaaasalli aningaasaliinernut ator -
fi ssaqarteqaagut. Aningaasat imermik pi-
lersuinerup naammassinissaanut atorne-
qarsinnaapput imaluunniit sarfaliuutit 
pitsanngorsarnerannut, arnaq aallartitsisoq 
oqarpoq. 

Agathe Devisme Frankrigimeersuuvoq 
Kalista Poulsenilu 2002-mi Upernaviar-
summi naapillugu, kingornalu tassani 

savaatilinngorniat ilinniarfi ani 2004-mi
igasunngorpoq. Ukiullu qulingiluat matu -
ma siorna angutaatini peqatigalugu tike-
raanut unnuisarfi liornissamik isumassar-
siaa pinngorpoq.

– Taamanikkulli sumiiffi ssaqanngilagul-
luunniit. Taamanikkut takorluugaannaa-
voq. Kalista nunalerinermik suliaqarusup-
poq. 2005-milu taarsigassarsigatta Ipiutami 
guest farm aallartipparput, Agathe Devis-
me nassuiaavoq. 

Nerisassiorneq nuannareqaa
Igasutut naasorissaasutulluunniit allagar-
taqanngilaq, illussanilli titartaasartutut 
ilinniarsimalluni. 

– Nerisassiorneq nuannareqaara tike-
raallu piffi ssaqarfi galugit. Manna nuanna-
reqaara, najugaqarnissaq aammali Ipiutap 
nunarsuup sinneranut kulturinullu allanut 
ammarnissaa maani pinngortitaq kulturilu 
aqqutigalugit, oqarpoq.

Nunarsuup sinneranik oqarnera taamatut 
paasisariaqarpoq. Naak amerlasuunut 
unnuinissamut inissaqanngikkaluartoq 
Ipiutaq guest farmi nunanit allaneersorpas-
suarnit tikeraarteqarsimavoq. 

– Tupaallaatigisatsinnik nunatsinniit, 
Danmarkimiit, Frankrigimiit, Tysklandimiit, 
Østrigimiit, Schweizimiit, Australiamiit 
USA-miillu tikeraarteqarsimavugut, Agathe 
Devisme oqaluttuarpoq. 

Alloriarneq tulleq tassaassaaq 2012-mi 
unnuisarfi mmik 6-8-nut inissaqartumik 
ammaanissaq, minnerunngitsumillu savaa-
teqarnerup annertusarnissaa. Aallartitsisut 
maannakkut 260-inik savaateqarput. 

Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl

Vinderne af Grønlandsbankens 
Erhvervsfonds Iværksætterpris 
satser på at tilbyde kvalitet

Der er udelukkende plads til fi re overnat-
tende gæster på Ipiutaq guest farm nær 
Narsaq. 

Men de oplever til gengæld at blive 

kræset om i rammerne af en smuk natur, 
gæstfrihed og gastronomiske oplevelser, 
inspireret af det grønlandske og franske 
køkken.

Konceptet bag Ipiutaq, hvor iværksæt-
terne Agathe Devisme og Kalista Poulsen 
kombinerer fåreholdererhvervet med 
lystfi skeri, vandreturisme og gourmet-
kogekunst har gjort, at parret modtog 

Grønlandsbankens Erhvervsfonds Iværk-
sætterpris i sidste uge.

Iværksætterne er både glade og stolte 
over prisen.

– Det var en vidunderlig overraskelse og 
en varm gestus, fordi vi har arbejdet hårdt. 
Og vi tror på drømmen om at lave et gæst-
giveri, selvom vi nogle gange har tænkt, at 
det var umuligt, siger Agathe Devisme.

Parret har endnu ikke besluttet, hvad 
prisen på de 25.000 kroner skal bruges til.

– Men vi har rigeligt brug for penge til 
investeringer. Så måske beløbet kommer til 
at gå til at færdiggøre vores vandforsyning 
eller forbedre vores elektricitetssystem, 
siger den kvindelige iværksætter.

Agathe Devisme er oprindeligt fra Frank-
rig og mødte Kalista Poulsen i Upernavi-
arsuk i 2002, hvorefter hun blev kok på 
landbrugsforsøgsstationen i 2004.

Og allerede for ni år siden opstod idéen 
om sammen med kæresten at lave et 
gæstgiveri.

 – Men dengang havde vi end ikke noget 
sted. Da var det bare en drøm. Kalista ville 
arbejde med landbrug. Og i 2005 lykkedes 
det os at få et lån og gå i gang med Ipiutaq 
guest farm, forklarer Agathe Devisme.

Elsker at lave mad
Hun har hverken en baggrund som kok 
eller landmand, men er oprindeligt uddan-
net arkitekt.

– Jeg elsker at lave mad og at bruge tid på 
gæsterne. Og vi elsker stedet her, både 
at bo her selv, men også at åbne Ipiutaq 
mod omverdenen og andre kulturer gen-
nem stedets natur og kulturelle ressourcer, 
påpeger hun.

Og ordet omverden skal tages bogsta-
veligt. Selvom der ikke er plads til mange 
overnattende, har Ipiutaq guest farm taget 
imod gæster fra mange forskellige lande.

– Vi har haft overnattende gæster fra 
Grønland, Danmark, Frankrig, Tyskland, 
Østrig, Schweiz Australien og USA, fortæl-
ler Agathe Devisme.

Næste skridt bliver at få åbnet et gæ-
stehus i 2012, der vil kunne rumme 6-8 
overnattende gæster – og ikke mindst få 
endnu mere gang i selve fåreholderer-
hvervet. Iværksætterne har i øjeblikket en 
besætning på 260 får.

Af Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl

Allartitsisut takornarianik sullissilluartut

Iværksættere kræser om turisterne 
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TELE-POST-imi naLLiuTTOrSiOrTOq
JubiLar i TELE-POST

Pilluarit · Tillykke

TELE-POST-ip sulilluarsimaneranik qutsavigaa pilluaqqullugulu

TELE-POST takker for hendes indsats og ønsker hende tillykke

TELE-POST-imi 16. marts 2011
ukiunik 30-ngortorsiortoq

30 års jubilæum i TELE-POST 16. marts 2011

Salgsoverassistent · Sofie Larsen

Aallartitsisut alianaatsunik avatangiiseqarput.
Iværksætterne holder til i smukke omgivelser. Ipiutaq guest farmimi tikeraat franskisut 

kalaallisullu nerisassianik nerisassaqarput.
Ipiutaq guest farm byder på fransk- og 

grønlandsk inspireret kogekunst.
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