GYNGESTATIVET
Mette Vogt Thuesen

Billedet er taget lige nedenfor vores lejlighed, på legepladsen. Min lillesøster havde lavet en ”indhegning” rundt
om gyngestativet, for at vise at det var hendes område. Hun
ville ikke have, at der var andre der fik lov til at gynge. Men
der alligevel en dreng, der fik lov til at gynge ved siden af
hende. Det kan være en hemmelig beundrer som min lillesøster har?

EN UNIK SOMMERAFTEN. SOLNEDGANG.
Renata Pedersen

Billedet er taget en dejlig sommeraften. Efter en strålende
dag var solen på vej ned langs horisonten og gav en meget
afslappende slutning på dagen. Der er mange solnedgange
her i Nuuk men denne her er et meget usædvanligt syn. Det
er som om, at bjergerne smelter ned i havet under solens
varme. Jeg følte mig hjemme da jeg oplevede denne
solnedgang.

HVALEN DER FULGTE OS
Jeanette Lennert Johansen

Billedet af hvalen er taget en sommerformiddag i juni måned.
Jeg blev spurgtom jeg ville ud og sejle med noget familie og
nogle der var på ferie her i Nuuk fra USA. Allerede inden
længe så vi to hvaler. De fulgte os meget tæt på båden, og
som noget ekstra brugte jeg ikke zoom. Så de var meget tæt
på. Det var heldigt for dem som var på ferie her, som aldrig
havde set en hval før at se dem tæt på. Og endda med godt
vejr og havblik.

KULDEN TÆT PÅ. ISKRYSTALLER PÅ VINDUET.
Jeanette Lennert Johansen

Billedet blev taget på en meget kold dag som jeg selv husker
det. Det blev taget i februar måned hvor der normalt plejer at
være meget stormvejr og kulde. Men denne dag var meget
koldere. Jeg husker jeg pakkede mig ind i en dyne og drak te
for at holde varmen. Da jeg kiggede ud mod havet, kunne jeg
næsten ikke kigge ud. Vinduet var dækket med store
snefnug. Det skræmte mig vist lidt, at det var så koldt at der
var kommet store krystaller på mit vindue. Men det var også
et rigtig flot syn.

NORDLYSET
Jeanette Lennert Johansen

Billedet blev taget på en af de mest typiske aftner i Nuuk. Det
er et naturfænomen som vi ser næsten hver dag om
vinteren. Denne aften tog jegdet første billede med mit nye
kamera, så billedet føles ekstra specielt. Det var ikke kun flot
nordlys, men også min debut som fotograf.

STRANDEN VED BYEN
Jeanette Lennert Johansen

Billedet ertaget på en gåtur med min hund nede ved Nuuk
strand. Det var en meget mild dag i forhold til, at det var
marts måned 2012. Der var tang over det hele. Det var tørt
og varmt udenfor. Det var havblik ud over havet, så man
kunne se hvalerne puste over havet. Grunden til jeg tog
billedet var fordi det var sådan et smukt vejr. Skyerne var til
gengæld grå.

HANS EGEDES STATUE
Najaaraq Rosing Carlsen

Hans Egede-statuen er lige ved Kolonihavnen vedVor Frelser
Kirken. Det var en sommeraften, hvor vi gik en tur ved
kolonihavnen. Jeg fik lige øje på de sjove skyer over Hans
Egede, så jeg besluttede mig for at tage billede af statuen.

REGNBUEN
Najaaraq Rosing Carlsen

Regnbue over Nuuk 2012.

RENSDYRJAGT, SOMMEREN 2012.
Malu Lynge Petersen

Rensdyret fik sig en lang svømmetur før den blev skudt. Den
blev skudt mens den var i vandet, og det var rimelig hårdt at
få den op på gummibåden. Billedet blev taget 1-2 timers
sejlads fra Nuuk.

SKYEN
Renata Pedersen

Skyerne her ser ud som om, at det dækker bjergenes top.
Man skulle tro, at bjergene gemmer sig for solen. En genert
bjergtop. Billedet er taget ved Nuuk. Vi sejlede mod
Meqquitsoq, men nåede aldrig derhen for vi fik øje på nogle
sæler og måtte jage dem i stedet.

PUPIK QINNGORPUT
Renata Pedersen

Sådan ser vores hjem ud om vinteren lige før jul. Der var
fuldmåne den aften. Sneen reflekterer månens skin og giver
denne følelse af kulde. Men det var ikke koldt. Der er ingen
vind, det sner ikke og det blæser ikke. Det er ikke
usædvanligt, at det ser sådan ud. Sådan er vores november
og december måneder.

QINNGORPUT
Renata Pedersen

Sådan så bydelen Qinngorput ud før der kom andre
bygninger længere væk. Det er langt væk fra byen. Så der er
meget roligt og stille. Mindre larm og mindre travlhed. Det er
fantastisk at bo derude.

BYENS RAVNE
Karl-Enok Zeeb

Billedet er taget i Nuuk i vinterperioden. Ravne er der masser af ude i
naturen, men der er flere samlet i byerne i store flokke. Det er nok
fordi der er mere mad og der ikke er så mange rovdyr, bortset fra
nogle legesyge hunde, som ikke bider, og katte som flygter hele
tiden, og så er der os mennesker som ikke viser meget interesse for
dem. Ravnene er der flest af, der er også måger, men de er ikke lige
så aggressive som ravnene. Når de har fundet mad samler de sig og,
jo mere mad der er, jo flere ravne er der. De tager hurtigt maden og
flygter igen.

EN FLOT VINTERAFTEN I NUUK
Jeanette Lennert Johansen

Billedet er taget på en typisk flot vinteraften i Nuuk. Det blev taget
udenfor en lejlighed i Nuuk. Det havde i forvejen været en rigtig god
dag, og da jeg tilfældigvis kiggede ud ad vinduet efter spisning, så jeg
det utrolig flotte vejr. Der var utrolig havblik som fik havet til at ligne
et maleri! Tanken med at tage billedet var, at jeg synes at det flotte
vejr var den mest perfekte afslutning på en god dag.

SOLNEDGANG
Claus Fleischer

Jeg tænker på min storebror når jeg ser skyerne på billedet.
Da han var i Florida for at tage sit flyvecertifikat lærte han
mig, på en af vores helikopterture, om hvordan skyerne
formes.

MÆLKEBØTTEN
Sara Jacobsen
Billedet er taget i området, hvor jeg bor. Jeg var på vej til butikken, da jeg fik
øje på et stort område fyldt med mælkebøtter. De første der var sprunget ud i
foråret. Mælkebøtten symboliserer for mig, at sommeren er på vej. Når det har
været vinter og sneen smelter begynder de første mælkebøtter at springe ud
og pynte på den så grå og døde natur efter vinterens kulde. Mælkebøtten er
symbolet på naturens opvågnen. Dens skarpe, nærmest neongule farve falder
én i øjnene fra lang afstand. I Grønland forguder vi denne plante og beundrer
dens pynten på naturen, hvorimod den bliver betragtet som ukrudt i Danmark.
Der gælder det bare om at hive dem op af jorden så snart de titter frem, og
helst grave hele roden med op, så den ikke kommer op igen. Der har de også
en million andre forskellige planter, der måske er flottere og mere specielle at
se på end mælkebøtten, men jeg er sikker på at selv hvis vi i Grønland havde
lige så mange forskellige planter som i Danmark, ville vi stadig beholde
mælkebøtten. Den er og vil altid være en del af Grønland.

FRIHEDEN

Casper Christiansen

Billedet er taget fra toppen af den lille skilift i januar måned.
Klokken var lidt over fem og solen var på vej ned. Jeg havde
taget mit kamera med den dag, fordi jeg ikke plejer at tage
ud på skiliften. Vejret var dejligt og det gav mig lysten til at
tage billeder. Måden de forskellige slags skyer var placeret på
himlen var specielt fascinerende. Jeg syntes den måde solen
skinnede bag de smukke skyer lignede en meteor, der var på
vej ned mod jorden, men så blev stoppet af guds hånd.

