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Lejerne i Iserit-boligerne slipper
for huslejestigninger
33

32

LASTING PROTECTION FOR EYE HEALTH

Crizal Prevencia-p seqernup qinngornerisa
ajortortaasa, blåCrizal Prevencia filtrerer 20%
violette lys, 20%-isa
af det skadelige blå-violette lys
peertarpai, taamaafra, hvilket reducerer
sillunilu isip celle-isa
dødeligheden i synscellerne
ajoqusernissai 25%med 25 %.
imik annikinnerulersittarlugit.
Nuuk
Tlf: 313410

Sisimiut
Tlf: 863410

Ilulissat
Tlf: 943410

Fås i Profil
Optik-imi
pisiarineqarsinnaapput

Inissianik Iserit A/S-imi
attartortut
qaffaavigineqassanngillat
38 20 10

IGALAARTASSANIK FESTIVAL - I
IGALAARTASSANUT
TAMANUT

Gardiner i lange baner
BOOK

GARDINMANDEN
Ring +299 342102
eller gå ind på
sweethome.gl
og bestil et
hjemmebesøg
af vores
gardinmand.

GRATIS
opmåling

Telefon 38 39 00
Deres Auto ApS

Tlf. +299 314800 www.deresauto.gl

Biilitit Deres Automut misissortikkiartoruk
illoqarfimmilu biilinik asaasarfimmi
avatangiisinut mingutsitsisuunngitsumi
nutaami akeqanngitsumik asatsilugit.
Send din bil til service hos Deres Auto
og få en gratis standardvask i byens
nye miljørigtige bilvask

38 20 10
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KLINIK FOR
LASERBEHANDLING

ww

w.p
a
Tlf.la32
si- 26 30
nuu
Man. - Fre. 8.00-22.00
k.d
Lørdag

Puk

Lisa

8.00-18.00

PERMANENT FJERNING AF:
Hårvækst, karsprængninger & pigment
REDUKTION AF: Rynker & strækmærker

k

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

Postboks 1018
· 3900 Nuuk
Tidsbestilling
og konsultation:
Tel: 32 40 96
· Fax: 32 26 90
491111
Mail:
Saqqarliit
36 unik@unik.gl
- www.laserklinik.gl

Ambulance

344 112

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

Bos 492 · Fax 32 16 05
E-mail:immanuel@greennet.gl

31 15 48

QUALITY SINCE 2007

TiLBUD Dame klip:
Mandag-onsdag kr. 280,Herre klip
kr. 260,-

Else

+299 56 24 64
Tirsdag - Lørdag 10 - 17
Eller efter nærmere aftale.

KLINIK FOR FODTERAPI

Martha

/Statsautoriseret Fodterapeut

v

Erene

Nauja

w

Åbningstider:
MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG Ataa./Tall.Klipning uden tidsbestilling Man/Fre. 10-18
Arfin./Lør. 11-15
Nuuk Center · Imaneq 1B · Postboks 377 · 3900 Nuuk

Klip ud og gem

329220

"

ØKOLOGISKE PRODUKTER

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

Salon

Elisa

Tlf. 321407

Luksus hotellejligheder
Bo lækkert i nye (ikke rygere) hotellejligheder tæt på Nuuk centrum. Stort køkken,
stue og soveværelse(r). Der er vaskemaskine, tørretumbler, TV m/dekoker, radio,
cd og dvd. Internet. Specielt gode priser ved langtidsleje.

Alt i tandproteser
& fast protetik
Berners

TAND

	
  
	
  
	
  

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011
TEKNIK www.tandteknik.gl | info@tandteknik.gl

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Profilering af Din Virksomhed

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj ·
Sportstøj · Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også

Industrivej 43, Nuuk Tlf. 549999 jk@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Se hvad vi
tilbyder på

www.nuukfys.gl

Nuuk Fysioterapi
· Fysioterapi
· Læge
· Kostvejleder
· Akupunktur

· Stresscoach
· Massage
· Ergonomi
· YOGA

TELEFONTID DAGLIGT
9.00-11.00
Send en mail:
nuukfys@nuukfys.gl
eller ring og hør om vi har tid til dig.

Sidste
nyt

Vandsøvej 10 Postbox 1360 Tlf. 32 46 26
• Qitilunnerit
• Naggualuutit
• Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut
• Amerluutit
• Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon,
tyktarm) & tingummik &
imal. timi tamakkerlugu.
• Niaqorlunnerit
• Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut
• Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt
• Pujortasaarniarneq

GÂBA BROBERG

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
Levering af mad ud af huset til:
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester

· Kurser
· Møder
· Sejlture

· Rejsegilde
o.lign.

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · cafemik@greennet.gl

Grønlands Revisionskontor A/S

Statsautoriserede revisorer
Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

Igaﬃmmi
mmierrorsinermilu
errorsinermilu
HHIgaﬃ
atortorissaarutititigut
gut
atortorissaaruti

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat

Charter sejlads!

Tlf.	
  +299	
  487348,	
  E-‐mail:	
  martek@martek.gl,	
  Web:	
  www.martek.gl	
  

Skiltning af Din Virksomhed

TUAPANNGUIT 8
Postboks 1018 · 3900 Nuuk
• Mobil 48 26 93
www.yamatek.gl
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90 Tlf. 32 13 93
roarc@greennet.gl
Mail: unik@unik.gl
Pukuffik 9 · •Tlf.www.galleri.gl
+299 322277

Nuuk-Biludlejning ApS

543858/326479

Kontakt: 583640 · jan@sydbo.gl · www.sydbo.gl

Atortussallu · Bådeudstyr

ALT I GLAS OG RAMME

Flyttebilen Tlf 312558

• Alt problemer med ryg
• Led samt spændinger
• Rygestop
• Rensning af organismen,
• Diæt vejledning
• Rygestop,
• Micræne m.m

SIPISAQ AVANNARLEQ 3A ST. TH

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

Info & Bestilling
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33

Ditte Hammeken
Iggiaanut 10-102
Ny adresse fra 1. dec. 2013

H.J Rinksvej 33
FORHANDLER
AF ØKOLOGISK
BEHANDLET
TØJ

Massage Healing
&
Terapi Sessioner

Malerier - Akvareller
Motoorit- Litografier
· Motorer- Kobberstik

GA
V
KØ EKO
BE RT
S

Tidsbestilling

Alt i indramning
- alt ·i Både
solafskærmning
Angallatit

Profilering af Din Virksomhed

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os
· Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj ·
Sportstøj · Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også

Industrivej 43, Nuuk Tlf. 549999 jk@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Industrivej 43, Nuuk Tlf. 549999 jk@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Kiﬀartuussisarpugut
artuussisarpugut
HHKiﬀ
Ikkussillutatuniniaallutalu
tuniniaallutalu
HHIkkussilluta
Taartissaateqarluarpugut
ssaateqarluarpugut
HHTaarti

KiﬀartuusartuusKiﬀ
sineqtuniniaatuniniaasineq
nerlu,ataatsiataatsinerlu,
moortut
moortut
Serviceog
og
Service
salg––under
under
salg
sammetag
tag
samme

Servicering
HHServicering
Monteringog
og
HHMontering
Salgaf
afhvidevarer
hvidevarer
HHSalg
Godtudvalg
udvalgaf
af
HHGodt
reservedele
reservedele

Aqqusinnersuaq.32,
32,st.
st.tv
tv··Kontor:
Kontor:312131
312131··info@hvt.gl
info@hvt.gl
Aqqusinnersuaq.
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Umiarsualivissaq nutaaq pilersaarutit malillugit Qeqertani
sananeqassaaq. Talittarfik 320 meterinik takissuseqassaaq, 15
meterinillu itissuseqassalluni, taamaalillutillu umiarsuit assartuutit takornarianillu angallassissutit angisuut Nuummut tikissinnaalissallutik. Umiarsualiveqarfik 40.000 kvadratmeterinik
annertussuseqarpoq, taamaalillunilu nassiussat isumaginissaannut kiisalu quersuarnut, maskiinanut, sannavinnut, allaffissornermut allanullu inissaqarluassalluni.Umiarsualivimmik
suliniut pillugu VVM-imik nassuiaammi assiliartaliussaq.
Det nye havneområde skal efter planen anlægges på en af
Admiralitetsøerne, Qeqertat. Kajen bliver 320 meter lang, og
vanddybden bliver på 15 meter, så både store fragt- og krydstogtskibe kan anløbe Nuuk. Havneområdet bliver på 40.000
kvadratmeter, så der er god plads til at håndtere gods samt
plads til lagre, maskiner, værksteder, administration m.m.
Illustration fra VVM-redegørelsen om havneprojektet.

Qinersinissaq umiarsualiviup
allilerneqarnissaanut akornutaanngitsoq
Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfiutaat
Sikuki Nuuk Harbour A/S Nuummi nutaamik
umiarsualivissualiornissaq pillugu inatsisissatut
siunnersuut novembarip 28-ani qinersisoqarnissaanik nalunaaruteqarnissaq sioqqullugu Inatsisartunit
oqaluuserineqanngitsoorpoq.
Kinguaattoornerli suliap ingelranneqarneranut
imaaliallaannaq sunniuteqarnavianngilaq. Immikkoortortaqarfiup pisortaa Rasmus Pedersen, Namminersorlutik Oqartussanit Siulersuisunut Allattoqarfimmeersoq, erseqqissaavoq.

– Sikuki Nuuk Harbour decembarimi 2013-imi
pilersinneqarpoq umiarsualivissamut nutaamut
pilersaarutit piviusunngortinneqarnissaannik erseqqissumik suliassaqarluni. Tamatuma qaavatigut
Inatsisartut qinersinissamik nalunaarutiginnittoqarneranu tatatillugu aningaasaliissuteqarnissamut
inatsisaagallartumik, Namminersorlutik Oqartussani suliffeqarfinnilu Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartuni ulluinnarni ingerlatsinerup
ingerlaannarnissaanik qulakkeerinnittumik, akuersissutiginnipput. Taamaattumik umiarsualivissap

pilersinniarneqarnissaanik suliaq ingerlaannassaaq,
Rasmus Pedersen oqarpoq.
Umiarsualivissamik suliniut immikkoortumi
siullermiippoq, tamatumanilu Naalakkersuisunngortussat suliniummut inaarutaasumik isummerfiginnissinnaanissaat siunertaralugu suliniummut
atortussanik suliaqarnissaq suliniummullu suliariumannittussarsiuunnissaq siunertaalluni.

mads@sermitsiaq.gl

Valget spænder ikke ben for havneprojekt
Inatsisartut nåede ikke at behandle et forslag til
lov om det selvstyreejede havneselskab Sikuki
Nuuk Harbour A/S og om anlæggelse af en ny
containerhavn i Nuuk, før der blev udskrevet valg
den 28. november.
Men forsinkelsen får dog ikke nogen umiddelbar praktisk betydning for processen. Det
understreger afdelingschef Rasmus Pedersen fra

Selvstyrets Bestyrelsessekretariat.
– Sikuki Nuuk Harbour blev stiftet tilbage i
december 2013 med den klare opgave at realisere
planerne om en ny containerhavn. Og i tilgift
har Inatsisartut i forbindelse med udskrivelsen af
valget vedtaget en midlertidig bevillingslov, der
sikrer, at den daglige drift af Selvstyret og de selvstyreejede selskaber kan fortsætte. Så arbejdet, når

det gælder havnens tilblivelse, kører derfor videre,
siger Rasmus Pedersen.
Havneprojektet befinder sig i den første fase,
hvor formålet er at udarbejde projektmateriale og
at udbyde projektet i licitation med henblik på,
at et nyt Naalakkersuisut efterfølgende kan tage
endelig stilling til projektet.
mads@sermitsiaq.gl
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Thomas
Andersen

Thomas Andersen oqaloqatigiartoruk
Qallunaat Nunaanniit tikeraartoq
viinniutigut pillugit oqaluttuariartortoq /
Kom ind og få en snak med Thomas Andersen,
fra vores vinleverandør, som er kommet på visit
fra Danmark for at fortælle om vores lækre vine.

EQQAAMALLU
GU
NEQEROORU
TAMARMIK AT TIT
UUPPUT
PISIFFIUP PISI
NIARFIINI
PINGASUNI /
Husk tilbudden
e gælder
i alle tre pisiffik
butikker

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq
Allarpassuarnik aamma
peqarpugut illoqarfimmi pisiar ineqar sinnaasunik qularnann
gitsumik akikinner nit! /
Vi har også masser af
andre som med
garanti er de
billigste i byen!

Sommelier-itut ilinniarsimavoq nunarsuarlu tamaat angalaarsimallugu, viinnit ilinnut tulluunnerpaat toqqariartorlugit /
Han er uddannet sommelier og har rejst i hele verden
for at udvælge de bedste vin til dig.

Thomas naapitassaassaaq pisiniarfimmi Nuuk Center-imi
arf. 15 nov. nal: 09:00 – 13:00 tikillugu /
Thomas vil være at finde i butikken i Nuuk centret
lørdag d. 15 november fra kl. 09.00-13.00

Viinniuteqarpugut assigiinngitsunik juullimut /
Vi har fået et bredt udvalg af vine hjem til Julemiddagen.
Soorlu
una
misiliguk
Prøv f.eks

FRANKRIG

100 % Monastrell Alicante-miit,
ersersitsisuuvoq pitsaassutsimik.
Laudum uninngatinneqartarpoq
qaammatini 6-ni fade-ini, ilaatigut
franskiusunit aammalu amerikameersunit. Viinni tupaallatsisoq
nuannersumik. Viinni pitsaasoq
akikitsoq.
100 % Monastrell fra Alicante,
som brager frem med vine af høj
kvalitet. Laudum lagres 6 måneder på fade, delvist franske og
delvist amerikanske. Det er en
vin, der virkelig overrasker positivt. Stor vin til små penge.

ROCCA
SANGIOVESE,
BIB

3 liter

Sipaakkit /
Spar

120.-

259.-

Sipaakkit /
Spar

Bordeaux, inerititarsunnera ersarissuuvoq. Inerititap eqqiluinnera nutaarsunnittoq, eqqortorlu, nalorngissutinik
peersitsisoq. Bordeaux pitsaasoq
akikitsoq.

109.CHATEAU DU
BALLANDREAU IMLT. / EL.
LAUDUM BARRICA ESPECIAL

En Bordeaux i let stil, hvor frugten får
lov til at stå frem. Frugten fremstår helt
ren, med en friskhed og præcision, der
ikke efterlader nogen tvivl.
Super bordeaux til små penge.

2 x 75 cl

189.PRINSTI

Sipaakkit /
Spar

40.-

CALIFORNIA
SPRING, 75 cl
Cabernet Sauvignon

69

95

GARA

re billigst!
Pisiffik vil væ
ajorupa
er
nn
ki
ki
A
!
ut
ug
pp
su

Sipaakkit /
Spar op til

ARLAAT /
Frit valg marked, 35 cl

155.-

94.-

Sipaakkit /
Spar

6995
ASTI VILLA
JOLANDA,
Magnum flaske

150 cl

150.-

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 12.11 Arfininngorneq 15.11.2014 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 12.11 til Lørdag d. 15.11.2014

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
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d. 15.

november
Nal. kl.
11:00 – 13:00

Nerisassanik
igitsinaveersaarit
– Undgå Madspild

NUUK CENTER

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

Sinnitit igittarpigiit? /
Smider du madrester ud?
Iibilit eqisalulersimasut
pinaveersaartarpigit? /
Går du uden om de rynkede æbler?
ble
er?
?
NAPA, Pisiffik aammalu Nuuk Center-ip aaqqissuussaasut peqataajartorit nerisassat igiinnartarnerinut. /
Kom og vær med til NAPA, Pisiffik og Nuuk Centers
arrangement om madspild
Nerisassat sinneri, plakat-it aammalu meeqqat nerisassanik ilusilersuinerannut alakkaagit misigalugulu inuusuttatta unamminerat nerisat sinnerisimasat atorlugit nerisassiornerannut. /
Hør mere om madspild, se plakatudstillingen og lokale børns madskulpturer og oplev lokale unge dyste i den bedste madspilds-ret."

EQQAAMALLU
GU
NEQEROORU
TAMARMIK AT TIT
UUPPUT
PISIFFIUP PISI
NIARFIINI
PINGASUNI /
Husk tilbudden
e gælder
i alle tre pisiffik
butikker

ANGISOORSUIT /

KÆMPE

ANANASSIT
ANGISOORSUIT /
KÆMPE
Store Ananas

34

Sipaakkit /
Spar

95

10.-

ARLA SKYR
pære/vanilje
500 g

14

95
JUULLIP
KAAGI TIKIPPUT,
PISINIARFILIARLUTIT ALAKKAKKIT
QINIGASSAT /
julekager ne er landet,
kig ind i butikken
og se udvalget

DANCAKE
Krydderisnitkage imlt. el.
Honningroulade

Sipaakkit /
Spar

20.-

2 stk

25.-

MALACO
Lakridskonfekt
QiIlertuusami
kusanartumi /
i flot dåse,
400 g

34

95

Sipaakkit /
Spar op til

2090

FIRST
F
I
PRICE
T
TOILETPAPIR
8 ruller

25
2

95

FIRST PRICE
STEGE/BAGE
MARGARINE
500 g

17 12

FIRST PRICE
GRØDRIS
1 kg

45

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

45

FIRST
F
IRST P
PRICE
RICE
PIZZA
BOLOGNESE
3-pak

36
3
6

95
9
5

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunn
Pingasunngorneq 12.11 Arfininngorneq 15.11.2014 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 12.11 til Lørdag d. 15.11.2014

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
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T
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PRINSTI

GARA

STORT UDVALG

lligst!
V vil være bi
Vi
r
a uniaraj
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er
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ki
ki
A
g t
pugu

L IG
V RE BILL
ARPUGUT – VI VIL VÆ
NIIAR
JUN
AJU
AAJ
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P
PA
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NE
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I
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ARPUGUT – VI VIL VÆ
NIIAR
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J
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A
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A
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P
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NE
IN
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–
I
TI
NT
AN
R
ARA
GAR
SGA
SG
PRISG
Energiklasse

206
L. Køl

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 900,PA
900,,-

3.999,-

98

L. Frys

NOFROST

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØRPRIS
F RPRIS 4.899,FØ

Erruivik Maskiinaq /
Opvaskemaskine
• 60 cm-imik silissuseqarpoq allermut ikkussassaq,
kuvertit 12-luk inissaqarput / 60 cm bred opvaskemaskine til underbygning / Plads til 12 kuverter
• 4 programmer og 4 temperaturer
g
• Energiklasse:
A+
• SMU40L18SK

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 800,PA
800,,-

3.999,-

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØRPRIS
F RPRIS 4.799,FØ

Kissarnersiut digital-iusoq /
Digital temperaturvisning

A+

Energiklasse

195
L. Køl

113

L. Frys

Nillataartitsivi/qerititsivik / Kølefryseskab
Pitsaasoq samsung-imeersoq pisinnaasarpas- • Igalaamerngit ilisiviit 3-sut, pujaasanut
ilisivik, naatitanut amusariaq /
sualik soorlu nofrost aammal kissarnermik
3 glashylder, en flaskehylde og en
aquutilik. igaffinnut tamanut mutinut. /
grøntsags skuffe
Høj kvalitets kølefryseskab fra samsung med
•
Neqinut ammusariaq / Coolselect zone
mange smarte funktioner som nofrost og
skuffe til kød & fisk
temperaturstyring, som gør det til et pe
erfekkt
perfekt
• RB31FEJNCWW
mod
dern køkken.
apparat for ethvert modern
• H: 185 x B: 58 x D: 66,8 cm

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 1.100,PA
1.100,,-

4.999,-

Nillartaartitsivik qerititsivittalik /
Kølefryseskab
Kusanartoq nillataartitisivik qerititsivittalik portussusaa 175 cm.
Qerititsivia angisooq 113 liter, atuineralu A+. /
Elegant kølefryseskab i højde 175 cm. Stor fryser på 113 liter og i
energiklasse A+.

Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ata
Ataa
t - sisamanngornermut 10 -18 • Tallimanngorneq 10-19 • Arfininngorneq 10-17 • Sapaat 11-17
ta
O
Oqarasuaat:
qara
r suaat: 338 11 19 / Mandag til Torsdag 10-18 • Fredag 10-19 • Lørdag 10 - 17 • Søndag 11-17 • Tlf.: 38 11 19
ra
A
Atuutissaaq
tuuutissaaaqq P
Pingasunngorneq
ingasunnggorn
rneq 12/11-mi
rn
12/11-miit Marlunngorneq 18/11-14 ilanngullugu / Gælder fra onsdag d. 12/11 til og med tirsdag d. 18/11-14
A
Akit
kiit aatuutissapput
tuuutisssap
app
pput ni
nioqqutissat
ioqqutiissat la
llagerimi
gerrimi ppigitillugit.
igitillugit Na
N
Naqitat
qiita
t t kukk
kukkuneqarsimappata
ku
kk
nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØ
FFØRPRIS
RPRIS 6.099,-

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

A

++
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T
U
U
S
A
L
R
E
M
A
T
A
S
S
QINIGA

T
U
S
T
I
A K IK
R
E
S
I
R
P
LAVE
PRINSTI

GARA

STORT UDVALG

lligst!
Vi vil være bi
ajuniarpa
er
nn
ki
ki
A
pugut

V RE BILLIG
ARPUGUT – VI VIL VÆ
NIIAR
JUN
AJU
AAJ
AA
P
PA
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
TI
NT
AN
R
RA
A
AR
G
GA
SG
S
ST! PRISG
GST
GS
V RE BILLIG
ARPUGUT – VI VIL VÆ
NIIAR
UN
J
JU
A
AJ
A
AA
P
PA
RP
NE
IN
39
IK
AK
–
I
TI
NT
AN
A+ 169
R
ARA
GAR
SGA
SG
PRISG
L. Køl
L. Frys
Energiklasse

A+

Energiklasse

454

L. Frys

Qerititsivik /
Kummefryser
• Fryser, fritstående, bredde: 140.1
cm, dybde: 69.8 cm, højde: 91.6 cm,
454 liter, hvid

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 1.500,PA
1.500,,-

5.299,NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØRPRIS
F RPRIS 6.799,FØ

A+

Energiklasse

Nillataartitsivik qerititsivittalik /
Kølefryseskab

260

L. Frys

• Ilisivilik igalaaminernik, saligartoruminartut, Atuinera A+ /
Kølefryseskab med glashylder for nem rengøring. Energiklasse A+
• M55TW12E
• H: 142 x B: 55 x D: 58 cm

• Koorit 2-luk / 2 Kurve
• EC4200AOW2
• H: 86,8 x B: 94,6 x D: 66,5 cm

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 600,PA
600,,-

2.999,-

1.999,-

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØRPRIS
F RPRIS 2.799,FØ

Ammasarfiit:
A
mmasarrrffi
fiit: / Å
Åbningstider:
bningsstiddeer:
Ata
Ataa
t a - sisama
ta
sisamanngornermut
anngorn
rnerm
rn
rmut 10 -1
-18
18 • Ta
T
Tallimanngorneq
allim
manngorn
rneqq 110-19
rn
0-19 • A
Arfininngorneq
rrfffiininnngorn
rneq 10
rn
10-17
0-17 • SSa
Sapaat
apaat 111-17
ap
1-117
Oqarasuaat: 38 11 19 / M
Mandag
d til
ill T
Torsdag
d 10
10-18
188 • F
Fredag
d 10
10-19
19 • L
Lørdag
d 10 - 17 • SSøndag
d 111-17
1 177 • Tl
T
Tlf.:
lf 388 111 19
lf
A
Atuutissaaq Pingasunngorneq 12/11-miit Marlunngorneq 18/11-14 ilanngullugu / Gælder fra onsdag d. 12/11 til og med tirsdag d. 18/11-14
Akit
k atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØ
FFØRPRIS
RPRIS 3.599,-

Lynge Olsen
n rek
reklame
klam
me & k
kommunikation
omm
mun
nikattion A
A/S
/S

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 800,PA
800,,-

Qerititsivik /
Kummefryser
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Restaurant
Nasiffik

UNNUK KULTURISIORFIK
KULTURNAT
Unnuk Kulturisiorfik
2015-imut peqataagitsi!
Unnuk Kulturisiorfik arfininngorneq januaarip
ulluisa 24-anni pisussaq pilersaarusiorniarlugu suliffeqarfiit peqatigiiffiillu aallartitaannut
ataatsimiigiaqqusivugut sisamanngorneq 20.11.14 nal. 14.00 Nunatta
Atuagaateqarfiani. Unnuk Kulturisiorfimmut peqataarusuttut aamma
sianersinnaapput imaluunniit e-mailikkut nalunaarsinnaapput.

ÅBNER IGEN
DEN 12. NOVEMBER 2014

Aggialluarisi!

• Mindst 20 forskellige slags øl

Vær med til Kulturnat 2015!

• Alsidigt menukort

For at starte planlægningerne til afholdelse af Kulturnat lørdag d.
24. januar indkalder vi hermed repræsentanter fra institutioner/virksomheder og foreninger til møde torsdag den 20.11.14 kl. 14.00 på
Landsbiblioteket. Tilmeldingen om deltagelse kan også ske telefonisk
eller pr. e-mail.

• Selskabslokale
• Mad ud af huset, også til fest

Vel mødt!
www. kulturnat.gl

Nunatta Atuagaateqarfia
DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK - Postboks 1011- 3900 Nuuk
tlf.: +299 32 11 56 - fax: +299 32 39 43 - e-mail: nalib@katak.gl - www.katak.gl

DRONNING INGRIDIP PEQQISSAAVIA

Reservationer mbek@greennet.gl · Iggianut 2, Nuussuaq

DRONNING INGRIDS SUNDHEDSCENTER

PISUTTA 2014
ARFININNGORNEQ
15. NOVEMBER NAL.13.00

LØRDAG
15. NOVEMBER KL.13.00

Pisuttuaqatigiitta!
Nunarsuaq tamakkerlugu Sukkornermut aamma KOL-imut
ullorititaasoq malunnartsinniarlugu pisoqatigiinniarpugut
(3 km miss.).

Kom lad os gå!
For at markere Verdens Diabetes Dag og International KOLdag inviterer vi til en fælles gåtur (ca. 3 km).
De første, der møder op, får en taske.

Takkuteqqaartut taske-mik pinnassapput.
Ilaquttatit, kammalaatitit suleqatitillu ilagalugit peqataagisi.

Tag familie, venner, kollegaer under armen og gå en hyggelig
tur i godt selskab.

Pisuttuarneq aallartissaaq Dronning Ingrid-ip Peqqissaavianiit.

Vi starter ved Dronning Ingrids Sundhedscenter.

AGGIALLUARISI !

VEL MØDT !
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Qalipaaneq pinnguaatinillu
pinnguarneq / Maling og brætspil

Glasmaling

Igalaaminernik qalipaaneq
Meeqqanut atuagaateqarfimmi igalaaminernik qalipagassanik qalipaatissanillu piareersimasoqassaaq.
Namminerli aamma igalaaminernik qalipakkusutarnik nassarsinnaavutit.

Der vil være glas og maling på børnebiblioteket. Du er også velkommen
til selv at tage glas med som du vil
male på.
· Børnebiblioteket
· Lørdag d. 15. november kl. 11-14

· Meeqqanut atuagaateqarfik
· Arfininngorneq novembarip ulluisa 15-iat nal. 11-14

Nunat Avannarliit
pinnguartitsinerat

Nordisk spil dag

Kalahanik, ludonik allarpassuarnillu pinnguaatinik
pinnguariarsinnaavutit.
Icycle-mi atuagaatilerisup pointii amerlanerpaat qaangeriarsinnaavatit.
Ajugaasunut pinnatassaqarpoq.
Eqqaamallugu unammineq meeqqanuinnaammat.
· Meeqqanut atuagaateqarfik
· Arfininngorneq novembarip 15-ianni nal. 11-14

Kom ind og være med til at spille kalaha, ludo og
mange andre brætspil.
Vi giver dig muligheden for at slå bibliotekarens
highscore i icycle.
Der vil være præmie til de bedste.
Husk det er kun for børn.
· På børnebiblioteket
· Lørdag d. 15. november kl. 11-14

Nunatta Atuagaateqarfia
DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK - Postboks 1011- 3900 Nuuk
tlf.: +299 32 11 56 - fax: +299 32 39 43 - e-mail: nalib@katak.gl

www.katak.gl

13. nov. kl. 18.30 til 21.00

MOVEMBER HERRE AFTEN
Mobil tilbehør
MOSHI

Alle fjernsyn

÷25%

÷10%

Apple
iPhone 6

KUN

4.499,-

Og der vil også
være noget til
Hende, så tag med
din mand

Nuuk

÷30%
på alle herretøj

10

ONSDAG 12. NOVEMBER 2014

TIL SALG

TIL SALG

MUSAQ 5-402

QERNERTUNNGUANUT 12A-101
O
TT 6,E
N .99
S:
OB KR: 5 ED
N
ÅN
KU R: M
P

G

Meget flot og velholdt 4-vær. ejerlejlighed på øverste etage med
god planløsning og storslået udsigt over fjorden og mod byen.
Ejerlejlighed på øverste etage, med en storslået udsigt over fjorden og mod
byen. Materialer, inventar og interiør er i meget høj kvalitet. Indeholder:
Entré med klinkegulv, vaskemaskine og garderobeplads. Gæstetoilet med
klinkegulv, håndvask og væghængt toilet. Flot og stort U-køkken med
klinkegulv, granitbordplader og alt i hårde hvidevarer. Åben forbindelse til
stor, lys opholdsstue med store vinduespartier. Storslået udsigt og udgang
til en stor solrig altan. Fordelingsgang med 2 højskabe. Stort soveværelse
med skabsvæg. Meget flot badeværelse med klinkegulv, bordplade med
dobbelt støbt vask i skabsarrangement, vægskabe, væghængt toilet, og
bruseniche med mosaikfliser til loft. 2 værelser, begge med et dobbelt højskab. Gulvvarme i gulvklinker. Parketgulv i stue, fordelingsgang og soveværelser. Ejendommen har dørtelefon og lige udenfor lejlighedens hoveddør er der et frostfrit depotrum med dobbelt højskab.
Boligareal 112 m² + ca. 8 m² isoleret depotrum + fællesarealer
Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto/netto pr. måned:

kr. 2.995.000,kr. 299.500,kr. 11.473,- / 8.680,-

Dejlig og meget roligt beliggende 3-vær. gavlejerlejlighed i ejendom med velfungerende ejerforening.
Stor entre med granitgulv, dobbelt højskab og garderobe. Børneværelse
med 1 højskab. Soveværelse med 2 dobbelte højskabe. Flot badeværelse
med gulvklinker, toilet, støbt håndvask i terrazzobordplade, vægskabe og
bruseniche med glasdør. Meget lys opholdsstue med parketgulv og udgang til sydvestvendt altan, hvorfra der er en dejlig udsigt over fjorden og
fjeldene omkring lejligheden. Gavlvinduet giver stort lysindfald.
Flot køkken med granitgulv med granitbordplader, keramisk kogesektion,
ovn, emfang, opvaskemaskine, og køle-/fryseskab. I forlængelse af køkkenet er der skydedør til bryggers med granitgulv, granitbordplade, vask
og vaskemaskine. Gulvvarme i gulvklinker og granitgulve. Parketgulv i stue
og soveværelser.
Boligareal 87 m² + depotrum og andel af fællesarealer
Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto/netto pr. måned:

kr. 2.050.000,kr. 205.000,kr. 7.807,- / 5.996,-

www.igdlo.gl
Kongevej 7 · Postboks 398 · 3900 Nuuk · Tlf.: 31 27 00 · Fax: 32 43 22 · info@igdlo.gl

N.U. 46/14
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SÆLGES I BUD

SÆLGES I BUD
MANNGUA 56

G

Y

N

4-vær. 1-plans énfamiliehus i roligt og børnevenligt område, med
en dejlig syd/sydvestvendt terrasse.
Indgang under halvtag, med adgang til uisoleret udhus. Entré med gulvklinker og garderobe. Bryggers med klinkegulv, laminatbordplade med
vask og 2 højskabe. Køkken med laminatbordplade, keramisk elkomfur
og emhætte. Stue med parketgulv og udgang til dejlig terrasse. Fordelingsgang. Soveværelse og 2 børneværelser, hver med parketgulve og
dobbelt højskab. Flisebadeværelse med toilet, håndvask og bruseniche
med glasafskærmning.
Boligareal 103 m² + 4 m² uisoleret udhus
Minimumspris:
Udbetaling:
Brutto/netto pr. måned:

G

SA

kr. 1.050.000,kr. 238.620,kr. 4.486,- / 3.410,-

Y

N

4-vær. højtliggende ejendom i roligt og børnevenligt område, med
en dejlig syd/sydvestvendt altan. Flot udsigt mod syd og vest.
Indgang under halvtag, med adgang til uisoleret udhus. Entré med gulvklinker og garderobe. Bryggers med klinkegulv, laminatbordplade med
vask og underskabe, vaskemaskine, nyere oliefyr og 2 højskabe. Pænt spisekøkken med laminatbordplade, elkomfur, emhætte, opvaskemaskine og
køleskab. Stue med parketgulv og udgang til syd/sydvestvendt altan.
Fordelingsgang. Soveværelse og 2 børneværelser, hver med parketgulve
og dobbelte højskabe. Pænt og velholdt badeværelse med lyse gulvklinker
og vægfliser, toilet, håndvask og bruseniche med glasafskærmning.
Boligareal 103 m² + 4 m² uisoleret udhus
Minimumspris:
Udbetaling:
Brutto/netto pr. måned:

Huset har stået tomt i længere periode, på grund af svampeangreb.
Der foreligger rapport om svampeangrebet. Køber opfordres til at
få foretaget teknisk gennemgang med egen rådgiver.
Ejendommen sælges uden ansvar for fejl og mangler, til højestbydende over kr. 1.050.000,-. Budmateriale og budblanket kan
rekvireres hos Ejendomskontoret Igdlo. Budfrist d. 15. december
2014 kl. 12.00.

SA

kr. 1.550.000,kr. 345.220,kr. 6.464,- / 4.875,-

Huset er i god stand, og er løbende vedligeholdt, men har i en
længere periode været ubeboet. Køber opfordres til at få foretaget
teknisk gennemgang med egen rådgiver.
Ejendommen sælges uden ansvar for fejl og mangler, til højestbydende over kr. 1.550.000,-. Budmateriale og budblanket kan
rekvireres hos Ejendomskontoret Igdlo. Budfrist d. 15. december
2014 kl. 12.00.

www.igdlo.gl
Kongevej 7 · Postboks 398 · 3900 Nuuk · Tlf.: 31 27 00 · Fax: 32 43 22 · info@igdlo.gl

N.U. 46/14
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GODTHÅB HALLEN
Fredag 5. december 2014
Kl.
KL.
Kl.
Kl.

22:00
22:00
23:00
01:30

Matut ammassapput /Dørene åbnes
Happy Hour kr. 30,SUME
Matussaaq /Slut

Pisiniarfimmi Nota-Bene-mi billetit pisiarineqarsinnaapput.
Billetterne kan købes i Notabene.
Matumi bilitsi akia/Entre ved døren : kr. 300,Pisereernermi akia/Entre ved forsalg kr. 250,Imeruersaatinik tuniniaasoqassaaq – Der er salg af øl og vand.

Aaqqissuisoq:
GODTHÅB HALLEN
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Din Inspiration i bymidten

Bagerulle

Nest
opbevaringsbokse
4 stk.
95

299

95

299

Skærebræt
4 stk.
95

5 målebæger
95

149

549

Elevate
carousel 6 dele
95

599

Nest 9 skåle
95

499

Nest 7 skåle
95

299

Skærebræt
sort
95

299

Nest
opbevaringsbokse
6 stk.
95

479

Fås i
sort, lime
,
rød, hvid
&
creme

1899,-

Frutti

Frutti Chili
95

39995

TOVOLO ISPINDE
Blå twin • Grøn groovy • Pink star

399

Frit valg
95

99

Inox

59995

Funktion
1,5 L ismaskine

39995

Smoothie
maker
95

399

OBH
1L ismaskine
m. 2 ekstra
skåle

59995

Toqqorsivimmiititaqarnerput tamaat akit atuupput. Naqitatigut kukkusoqarsinnaanera pilersuinerullu ajalusoorsinnaanera malugeqquarput.
Priserne gælder så længe lager rækker. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer.

Ilusilersuisoq / Layout: iCICERO Nuuk

KitchenAid
blender
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PITSAALIUINERUP ULLUA
SAMMISAT TUPA HASHILU
Pitsaaliuinerup ulluani Katuami naapitsigut
Arfininngorneq ulloq Novembarip 15-iat:
Nal. 13.00 – 17.00
Katuap paarlersuani inersuaaraanilu assiigiinngitsunik
pisoqassaaq, borgmester Asii Chemnitz Narup
tikilluaqqusissaaq.
Pujortarunnaarnissamut ikiortissinnavutit,
oqalugiarnernut
nipilersornernullu tusarnaariarit ullorlu ilinnut
iluaqutaasussamik atorlugu.
Ullormut pilersaarutit tamakkiisut
alakkarneqarsinnaapput www.sermersooq.gl

FOREBYGGELSESDAG
TEMA TOBAK OG HASH
Mød os på forebyggelses dagen I Katuaq.
Lørdag d. 15. November:
Kl. 13.00 - 17.00
Der vil være forskellige aktiviteter i Katuaqs foyer og
lille sal, hvor borgmester Asii Chemnitz Narup byder
velkommen.
Du kan blandt andet få hjælp til rygestop samtidig høre
på flere taler om dagens emner og live musik.
Hele programmet for dagen kan du se på
www.sermersooq.gl

Peqqinneq, Pitsaaliuineq Susassaqartitsivillu · 3900 Nuuk

SKOLESKIBET GEORG STAGE 2014
Kalaallit Nunaat umiarsuup atuarfiutigisup Georg Stagep 2014-imi angalaneranut
atuartunik arfinilinnik peqataatitaqarpoq, atuartullu naammaginartunik angusaqarput.
Aningaasaateqarfimmut Lichtenbergs Fondimut (Georg Stage Grønland) siulersuisut
matumuuna aningaasaliissuteqartut tamaasa, aningaasaliissuteqarnermikkut inuusuttunik Kalaallit Nunaanneersunik inuunermut misigisassaqartitsiuaannarsinnaanitsinnut
taakkualu imarsiornermik ilinniagaqarnerup immikkoortuanik siullermik naammassinninnissaannut ajornarunnaarsitsisut, matumuuna qutsavigaat.
Grønland har i 2014 haft seks elever med på skoleskibet Georg Stages togt, og eleverne
har opnået tilfredsstillende resultater.
Bestyrelsen for Lichtenbergs Fond (Georg Stage Grønland) skal hermed takke alle, der
med et sponsorat har muliggjort at vi fortsat kan give unge fra Grønland en oplevelse for
livet, og samtidig gennemføre 1. del af en maritim uddannelse.

2014-imi aningaasaliisut /
Sponsorer i 2014:
GrønlandsBANKEN’s erhvervsfond
AAK’s uddannelsesfond
Ejendomskontoret Igdlo
Royal Arctic Line
Polar Seafood
Mediehuset Sermitsiaq.AG
SIK
Hotel Nordbo A/S
Lions Club, Ilulissat
Godthaab Marineforening
Grønlands Selvstyre
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Venlig hilsen
Siulersuisut / Bestyrelsen
Kommandør G. de Lichtenbergs Fond
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SOFA

19.999,SPAR 10.000,-

Ucreate hjørnesofa med open end & chaiselong.
Str. 358x218 cm monteret med sort semi analin
læder. Kan bestilles hjem i andre farver og opstillinger. 29.999,- NU 19.999,- Spar 33%

LAMMESKIND

399,-

HJØRNESOFA

16.999,-

SPAR 200,-

Bellamy hjørnesofa med open end. Monteret
med rødt læder i dessin Santos. Sorte træben.
Fås i flere rød eller sort læder . L340 x D209 cm.
22.999,- NU 16.999,- Spar 6.000,- 25%

SPAR 6.000,-

Lammeskind. Super lækre
skind i dejlig kvalitet.
Skindene kan både
hånd- og maskin vaskes.
599,- NU 399,- Spar 33%

SOFA

TEMPUR

13.999,-

19.999,-

SPAR 4.000,-

SPAR 10.000,-

Matera sofa 2 pers. med open end. L246/220cm. Monteret med sort
læder. Fås i mange forskellige opstillinger og farver. Fås også spejlvendt.
17.999,- NU 13.999,- Spar 28%

Tempur original 22 madras med gold elevation.
Inkl. 2 stk. elevationsbunde. Ekskl. ben 29.999,- NU 19.999,Spar 30% Fås også i str. 90 x 200 cm. 14.999,- NU 9.999,-

EG OLIE

9.999,UNIKT DESIGN

Skovby #78 Spisebord
Spisebord med patentanmeldt funktion. #78 spisebordets design er inspireret af Skovbys første
8-bens bord. Bordpladen er ellipseformet og benenes form er halve ellipser. Spisebordet leveres
med to tillægsplader, som opbevares i magasin
under bordpladen. Derudover kan der købes to
ekstra tillægsplader.
Fuldt udtrukket giver spisebordet plads til 16 personer. Eg olie med hvid laminat 9.999,Sm 52 stol i hvidolieret eg med flot design stof i
antracit grå 2.499,-

Betarl
ove r. Betal
3 md over
6 mdr.

Sådan finder du vej...
us
ern

a

På gensyn i butikken!
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79347_SH ann_November_uge 46_230x301.indd 1

Postboks 838
Pukuffik 2b · 3905 Nuussuaq
Tlf. +299 342100
jan@sweethome.gl · www.sweethome.gl

Mandag-torsdag
Fredag
Lørdag
1. søndag i mdr.

10.00-17.30
10.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00

21/10/14 11.09

16

ONSDAG 12. NOVEMBER 2014

Inatsisartunut qinersineq 2014

Landstingsvalg 2014

Qinersiffik
Katuaq qinersiffittut ammarneqassaaq ullaakkut
nalunaaqutaq 09.00, qinersiffiussallunilu
unnukkut nalunaaqutaq 20.00 tungaanut.

Valgsted
Katuaq åbner dørerne klokken 09.00 og er åbent som
valgsted indtil klokken 20.00.

Illoqarfimmi angallanneq
Qinersinermut atatillugu bussit marluk
akeqanngitsumik ilaaffigineqarsinnaasut
illoqarfimmi ingerlaassapput qinngortsinniik
illoqarfiup tungaanut piffissami 09.00 - 20.00.
Bussit ingerlaartussat uniffigisassaat
www.sermersooq.gl-mi takusinnaavatit.

Kollektiv trafik
I forbindelse med valget kører 2 Busser i byen som
kan benyttes gratis i tidsrummet 09.00 - 20.00.
Busserne kører fra Qinngorput ind til byen,
minut tal for de enkelte stoppesteder kan ses på
www.sermersooq.gl

Utoqqarnik, pittorluttunik innarluutilinnillu
ingerlassineq
Kommunep biilii pitsorluttunik ilaasoqarsinnasut ullormi
qinersiffimmi ingerlaassapput. Biilinullu ilaanissamut
inniminniisoqarsinnaavoq ukununnga
sianernikkut

Kørsel af ældre, handikappede og gang
besværede
Hele dagen kører 2 kommunebiler med plads til
ældre, handikappede og gangbesværede. Man kan
bestille kørsel til og fra valgstedet ved at ringe til

36 71 77
36 72 77
36 72 78

36 71 77
36 72 77
36 72 78
Vær med til at bestemme - Godt valg

Aalajageeqataagit - Qinersilluarina
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ÅRETS TRADITIONELLE OG MEST UNDERHOLDENDE...

JULEFROKOST
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STORTAL
JUetLpEopBulære
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til jule agen.
midd er til
s
Vi dan .00!
3
0
kl.
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Alt sam

pr. kuvert

www.a-h-b.dk

SKYND DIG AT BESTILLE ÅRETS JULEFROKOST
PÅ TLF. 32 42 22 ELLER VIA RESTAURANT@HHE.GL

rustikt
unikt

Ny pianist
Den internationale pianist
Christopher Barker kan
opleves på Skyline Bar
Byens eksklusive pianobar.
Her er aldersgrænsen 21 år.

a hereford beefstouw
Hotel Hans Egede, Nuuk. Telefon: 32 42 22

Hotel Hans Egede 4 - S TA R H OT E L W I T H A 5 - S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E

Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl
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JUULLI...

Inuit nammaqatigiissut
– inuiaat nukittuut

- SARFAQ ITTUK-mut
ilaallutit angalagit

JULEN...
- rejs med
SARFAQ ITTUK

AUL.GL

29_okt_grøn.indd 1

27/10/14 15.34

TAQQISSUUSERISUT
Meeqqat, ilaquttat soqutiginnittullu ilagalugit
kulturerput tunngavigalugu nuannersumik
sammisaqaqatigiitta

Ullumikkut meerartatsinnut pisariaqarsorileqqissimavarput kulturitta eqqaaseqqinneqarnissaa, taamaattumik Nuummi taqqissuuserisut aaliangiupparput meeqqat, ilaquttat
soqutiginnittullu kulturi pillugu sammisaqaqatigiinnissaq piviusunngortinniarlugu.
Sammisassat assigiinngitsut tulleriiaallugit ingerlanneqartassapput, makkuuppullu:
- Utoqqarmik oqaluttuartitsineq (perusisarneq, pinngualiortarneq, utoqqarnut
ataqqinninneq sunaanersoq il,il.)
- Qilaatersortitsineq
- Uaajeerneq
- Kalattoorneq
- Inuit Games
Naggataatigut meeqqanut pissaganartunik makitsinikkut eqqugassaqarumaarpoq.
Peqataaneq akeqanngilaq.

Sumiiffissaq:

NUIF
Qassiniik – qas
sinut: 14-17
Kikkut: Soquti
ginnittunut ta
manut
Qaqugu:
16. November
2014

- Taqqissuuserisut tapersersorpaa/ - støtter Taqqissuuserisut

Kulturerput tunngavigalugu taqqissuuserisut sammisaqartitsiniarput, siunertarivaalu
meeqqat kulturerput pillugu eqqaaseqqinneqarnissaat.
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k væ
usi

MUTTENIMI
KISERMAANUT FIISTI!
Sisamanngorneq
13-novembari
nal. 20.00-mit!

ISERNEQ
AKEQANNGILAQ!

Ajunga

an

iunneq
mi aju
g
a
a
n
iunnis
saaffig
sa
i
kruuni nnigit 1000 mut
nillu e
,qquillu
tit!

Unnum

r tsh u s

MUTTEN ∙ TUGTO ∙ TULLEMUT

SINGLEFEST
PÅ MUTTEN!
Torsdag den
13. november
fra kl. 20.00!

Kon

Vind 1 kurrenc
e
0
aftene 00 kr. kont
an
ns kon
kurren t i
ce..!

MUSIKALSK NYHED!
NIPILERSORNERMUT NUTAARSIASSAQ

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

M

UT

K

International top-underholdning på
grønlandsk, engelsk og dansk!
Kalaallisut, tuluttut qallunaatullu
aliikkusersuineq pitsak!

UTTEN
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Meeqqat pinnguaqatigiilluartut, meeraatitoqqat
nutaallu pinnguartarfimmi katersuussimasut.
Børnene leger rigtig godt sammen, både gamle
og nye er samlet i legerummet.

En epoke lukker og slukker

Efter 33 år som privat børnehave for Air Greenland, lukker og slukker børnehaven Sulunnguit.
Gamle som nuværende børn og forældre, fik mulighed for at sige farvel til deres børnehave
– Det er meget mærkeligt at børnehaven lukker.
Jeg har det lidt svært med det, for jeg syntes jo det
er byens bedste børnehave! Det er så ærgerligt at
denne lille institution lukker, børnene har jo haft
det så godt i vores lille afdeling, siger Heidi Due
Hansen, som i 13 år, har arbejdet som pædagog i
Sulunnguit.
Kaffe, the og kager står klar på de små borde,
gamle og nuværende børnehavebørn og deres
forældre sidder som til en kaffemik, og får lidt godt
til ganen.
Alle gæsterne der sidder herinde, har en relation
til Air Greenland, og det kan ses. De kender alle
sammen hinanden, og når der kommer nye gæster
til, råber de næsten op af glæde, for at hilse på de
nye gæster, og børnene begynder straks at lege
sammen. Man kan tydeligt se, at børnene føler sig
trygge her, og jeg får en del spørgsmål af børnene,
om hvem jeg er, og hvad jeg laver her. Det er
tydeligt, at de ikke er vant til nye folk i Sulunnguit,
men alligevel byder børnene mig velkommen med
et smil, og en påmindelse om, at der er kager inde
i ’storrummet’. Stemningen er hyggelig, og alle
sidder og snakker om gamle dage, og bringer min-

derne frem, ved at kigge på gamle billeder.
John Schmidt er uddannelses koordinator på Air
Greenland, og hans yngste søn Suikkaq, har gået i
Sulunnguit i 2,5 år. Suikkaq skal til januar flytte til
en ny børnehave.
– Det er en rigtig kedelig nyhed, at børnehaven
lukker. Vi har været så glade for børnehaven. Både
vores søn og datter har gået her. Børnehaven lukker
et halvt år før Suikkaq starter i skole, så vi får ikke
mulighed for at afslutte børnehave delen, på en naturlig måde, og det kan godt være lidt bekymrende.
Det bliver nok lidt utrygt for ham, at skulle flytte
til i et nyt sted. Men børn er så gode til at tilpasse
sig nye forhold, så det skal vel nok gå, fortæller en
ærgerlig John Schmidt.
Sulunnguit har været Air Greenlands private
børnehave siden 1981, og kan have op til 23 børn,
der er stort set altid fuldt hus. I dag er der kun
otte børn tilbage, resten er allerede flyttet til en ny
børnehave.
Dagligleder Miki Ane Jensen ærgrer sig også
meget over, at børnehaven skal lukke.
– Det er svært for mig, at acceptere at de lukker
børnehaven, fordi Air Greenland skal spare penge.

Efter min mening, kunne de godt havde fundet
besparelser på en anden måde. Børnene har det jo
så godt, og er altid glade for at være her, det er jo
byens bedste børnehave!, siger dagligleder Miki
Ane Jensen med en bestemt stemme.
Da jeg pakker sammen og skal til at gå, kommer
en af en dreng op til mig, og spørger hvor jeg skal
hen. Jeg svarer at jeg skal ind til byen og handle, og
så skal jeg hjem. Nå, bliver der svaret, og så smutter han ind til sine kammerater og leger videre.
Jeg har ingen relationer til børnehaven, men
alligevel bliver jeg lidt rørt over, at denne søde lille
børnehave skal lukke. For jeg kan tydeligt se hvor
godt et sammenhold, der er derinde, og det gør mig
ked af det, at denne lille familie nu bliver splittet
op, og skal ud og finde nye, trygge rammer et andet
sted.
Børnehaven Sulunnguit lukker og slukker den 31.
december, indtil da kan forældre komme og hente
billeder af deres børns tid i børnehaven.

Af Nadja Stender Christiansen, Nadja@ag.gl
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Piffissaq pingaaruteqarluarsimasoq qaangiuppoq
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Meeqqerivit Sulunnguit Air Greenlandimut meeqqerivittut namminersortutut ukiuni 33-ni atuutereersimalluni
matusussanngorpoq. Siornatigut ullumikkullu meeraatigineqartut angajoqqaallu meeqqerivigisimasaminnut
inuulluaqqusinissamut periarfissinneqarput
– Meeqqeriviup matusussanngornera eqqumeeqaaq.
Ilungersunarilaarpara, isumaqarama illoqarfimmi
meeqqeriviit pitsaanerpaartarigaat! Meeqqerivinnguup matusussanngornera uggornaqaaq,
immikkoortortannguatsinnimi meeqqat nuannisartuaannarsimapput, Heidi Due Hansen, Sulunnguani
perorsaasutut ukiuni 13-ini sulisimasoq, oqarpoq.
Kaffi, tii kaagillu nerrivinni mikisuni piareersimapput, siornatigut ullumikkut meeraatigineqartut
angajoqqaallu kaffillertuni kaffisoriartutut issiapput, najooqqaallutillu.
Kaffissoriat maani isersimasut tamarmik Air
Greenlandimut attuumassuteqarput, tamannalu
takuneqarsinnaavoq. Tamarmik imminnut ilisarisimapput, kaffisorianillu nutaanik isertoqaraangat
ilassinninniarlutik nuannaarnerup pianik nilliangajattarput, meeqqallu tassuuguinnaq pinnguaqatigiilersarlutik. Meeqqat maani toqqissisimasutut
misigisimanerat erseqqissumik takuneqarsinnaavoq, meeqqanillu kinaanersunga tamaanilu sulerinersunga aperineqallattaarpunga. Sulunnguani
inunnik nutaanik takusarneq sungiusimanngikkaat
erseqqippoq taamaattorli meeqqat qungujulaqalutik
tikilluaqquaannga, inersuarmilu kaageqarneranik
eqqaasillunga. Aliannaarsaartoqarpoq, kikkullu
tamarmik qangaanerusut ullut oqallisigaat, assitoqqanillu isiginnaarnermikkut eqqaamasanik
qaffakaatitsillutik.
John Schmidt Air Greenlandimi ilinniartitaanermut ataqatigiissaarisuuvoq, erneralu nukarlu
Suikkaq ukiuni marlunni affarmilu Sulunnguaniittarsimalluni. Suikkaq meeqqerivimmut allamut
januaarimi nuussaaq.
– Meeqqeriviup matusussanngornera nutaarsias-

Heidi Due Hansen meeqqerivimmi Sulunnguanik
ukiuni 13-ini perorsaasutut ikiortaasimavoq.
Heidi Due Hansen har været pædagogmedhjælper i
børnehaven Sulunnguit i 13 år.

Angajoqqaat Sulunnguanut attuumassutillit meeqqeriviup 33-liineranut kaffisoriarlutillu kaagisoriarput,
inuulluaqqusiartorlutillu.
Forældre med relationer til børnehaven Sulunnguit, kom til kaffe og kage, til børnehavens 33 års
fødselsdag, og for at sige et sidste farvel til stedet.
saavoq nuanninngilluinnartoq. Meeqqerivik nuannaarutigisimaqaarput. Ernerput panippullu maani
meeqqerivimmiissimapput. Meeqqerivik Suikkaap
atualernissaa ukiup affaanik sioqqullugu matussaaq, taamaattumillu meeqqerivimmiinnertaa pissusissamisoortumik naggasersinnaanavianngilarput,
tamannalu uggornalaarsinnaavoq. Allamut nuunnissaq inuttaaq toqqissisimananngilaassagunarpoq.
Meeqqalli pissutsinut nutaanut naleqqussallaqqissuupput, taamaattumik iluatsissagunarpoq, John
Schmidt ugguarpalulluni oqaluttuarpoq.
Sulunnguit Air Greenlandip namminerisaminik
meeqqerivigisimavaa 1981-imiillu, 23-nillu angul-

Miki Ane Jensen meeqqerivimmi ukiup aappaani
affarmi ulluinnarni aqutsisuusimavoq. Meeqqeriviup matunissaanut aamma qilanaanngilaq.
Miki Ane Jensen har været dagligleder i
børnehaven i 1,5 år. Hun glæder sig ikke til
børnehaven lukker.

lugit meeraateqarsinnaalluni, ulikkaaqqajuaannangajallunilu. Meeqqat arfineq-pingasuinnaat
ullumikkut kiserngorussimapput, sinneri meeqqerivimmut allamut nooreersimapput.
Ulluinnarni aqutsisuå Miki Ane Jensenip meeqqeriviup matusussanngornera aamma uggorisorujussuuaa.
– Air Greenlandip aningaasanik sipaarniartussaanera pissutigalugu meeqqerivimmik matusisussanngornerat uannut ilungersunartuuvoq. Isumagami
naapertorlugu sipaarniutissanik allatut iliorlutik
nassaarniarsimasinnaagaluarput. Meeqqammi
maaniinnertik nuannareqaat, maanngartarnertillu
nuannariuaannarlugu, illoqarfimmimi meeqqeriviit
pitsaanerpaartaraat, ulluinnarni aqutsisoq Miki
Ane Jensen aalajangersimarpasissumik nipeqarluni
oqarpoq.
Poortuilerama ingerlalerlungalu nukappiaqqat
ilaat aggerpoq sumunnalernersungalu apeqqutigalugu. Akivara illoqarfilialersunga pisiniariartorlunga,
taavalu angerlassasunga. Nå, akivoq, meeraqatinilu
uterfigeriarlugit pinnguaqqilerluni.
Meeqqerivimmut attuumassuteqanngilanga,
taamaakkaluartorli meeqqeriveeqqap matusussanngornera killitsissutigalugu. Qanormi ataqatigiilluartoqartiginera takusinnaavara, ilaqutariinnguillu
taakkua maanna avissaartinneqartussanngornerat
sumiiffimmilu allami avatangiisinik nutaanik,
toqqissisimanartunik, nassaarniartussanngornerat
aliatsaatigaara.
Meeqqerivik Sulunnguit decembarip 31-ani
matussaaq, angajoqqaallu tamatuma tungaanut
meeqqamik meeqqerivimmiinnerminni assinginik
aallersinnaapput.
All. Nadja Stender Christiansen, Nadja@ag.gl
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GREENLAND

BOAT CHARTER
FJORDSAFARI
PRIS: 595,-

BYENS
BILLIGESTE
ISFJORDSTUR
PRIS: 1.400,-

Et solidarisk folk
– et stærkt samfund

Turene kan købes hos Legekæden i Nuuk Center
Touring Greenland i Hotel Hans Egede
Greenland
Boat Charter

Nuutoqaq

gbc@targa.gl

+299 363570

29. okt_dansk_hvid firkant.indd 1

Nuummi illutoqqat oqaluttuassartaat · Godthåbs bygningshistorie
Nuuk Ugeavis Nuummi illutoqqat eriagisassat eqqissisimatitalluunniit assinginik
oqaluttuassartaannillu naatsunik sapaatip-akunneri tamaasa ilanngussaqartassaaq.

27/10/14
Ole Christiansen aamma Nunatta Katersugaasivia
Allagaateqarﬁalu suleqatigalugit saqqummersinneqartoq.
Udgivet i samarbejde med Ole Christiansen
og Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarﬁa

Nuuk Ugeavis vil hver uge bringe et billede og en kort historie
om bygninger, som er bevaringsværdige eller fredet i Nuuk.

Hans Egedesvej 6:
Quersuaaraq 1913-imi sananeqarpoq kapisilinniarnerup
siuarsarniarneqarneranut atatillugu. Qallunaatut “kikiaasivik´”mik taaneqartarneranut pissutaavoq pifﬁssap ilaani atortussaasiviusimaneranik. Illu 1984-85-imi nutarterneqarpoq,
kommunillu tamatuma kingorna peqatigiifﬁmmut “Qajaq”-mut
atugaasanngortippaa.
Eqqissisimatitaavoq.

Hans Egedesvej 6:
“Sømskuret” er et lille pakhus, der blev bygget tilbage i 1913
som led i forsøget på at du udvikle lakseﬁskeriet. Navnet
skyldes, at her senere en overgang var materiallager. I 1984-85
blev bygningen restaureret, og kommunen har herefter stillet
den til rådighed for kajaforeningen som klubhus.
Fredet.
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarﬁalu akuersissuteqarneratigut. Med tilladelse fra Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarﬁalu.

16.09
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Jule-buffet

PÅ RESTAURANT CHAROEN PORN
Pla Dang

Thai-salat med rødfisk.

Garden Salads
Wonton soup

Med grønlandske rejer.

Phanang
Reindeer

Cor Mou
Phad Krapow

Skiver af mør nakkefilet
med hvidløg, sød basilikum,
chili og soyasauce.

Mini-steak
af oksefilet

Med hvidløgs/pebersauce.

Forårsruller
Pla Rad Prik

Keang Keaw
Whan Kai

Kanang Tod
Frølår med hvidløg.

Bangkok Seafood Jasmin ris

Keang Keaw
Whan Kai

Dybstegte skaldyr og fisk.

Vores egen importerede.

Satay Kai

Friske frugter

Udskåret kylling i grøn
karry, med aubergine, sød
basilikum, bambusskud og
lime leaves og kokos.

Stegt and

Med nam dang sauce.

NOVEMBER: Fredag 28. og lørdag 29.
DECEMBER: Fredag 5. og lørdag 6.,
fredag 12. og lørdag 13. – Fra kl. 18.30

Massaman Kai

Hjemmelavede,
med palmesauce.

Rødfiskefilet i sød
chilisauce.

Ris à l’a mande
Med kirsebærsauce.

Pris pr. couvert

Kr.

Bestilling og nærmere information:
Tlf. 32 57 59 eller 55 89 91
eller på mail til info@charoenporn.gl

269,-

de – og rigtig god! Køkkenchef
Kemporn har til julemåneden
udsøgt en række perler fra det
thailandske og asiatiske køkken.

I DERES HJEM ELLER VIRKSOMHED

Kylling med massaman
karry og grøntsager.

Udskåret rensdyrkølle
med lime leaves og chili.

Krydret kyllingefilet på
spyd med jordnøddesauce.

Prøv en (helt) anderledes
julefrokost! Vi har sammensat
en spændende buffet, som med
garanti er anderledes, spænden-

Cor Mou
Phad Krapow
Skiver af nakkefilet med
sød basilikum, chili- og
soyasauce.

Forårsruller
Hjemmelavede,
med palmesauce.

Kanang Tod

Udskåret kylling i grøn
karry, med aubergine, sød
basilikum, bambusskud og
lime leaves og kokos.

Stegt and

Med nam dang sauce.

Frølår med hvidløg
– hertil vores specialimporterede jasmin ris.

Pla Rad Prik

Ris à l’a mande

Buffeten vil, hvis muligt,
blive leveret med vores
særlige buffet-udstyr, som
dels sikrer varmholdelse
af de lækre retter, dels en
optimal præsentation!
Buffeten vil være klar til
levering fra fredag 28. november. Venligst bemærk,

at vi af kapacitetshensyn
ikke kan levere på alle dage.
Minimum 15 couverter.
Leveringsgebyr kr 250,-.
Leveringsgebyret omfatter
afhentning af service
den følgende dag.

Rødfiskefilet i sød chilisauce.

Med kirsebærsauce.

Pris pr. couvert

Kr.

235,-

Restaurant
Charoen Porn
THAI GOURMET
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Patajaassuseq
tatiginassuserlu
Stabilitet &
troværdighed
INATSISARTUT 28. NOVEMBER 2014

Sermitsiami sammisaq Ilinniartitaanermut tunngasoq

8

Lars-Emil Johansen
SIUMUT

Ilinniagaqartunut, ilinniartitsisunut
ilinniartitaanermiluunniit
suliaqartunut tuniniagassaqarpit?
Sermitsiaq aviisimi nuna tamakkerlugu saqqummersartumi sammisamik
ilinniartitaanermut tunngasumik novembarip 21-ani 2014-imi ilanngussaqassaaq.
Ilinniagaqartunut, ilinniartitsisunut ilinniartitaanermiluunniit suliaqartunut
tunisassiaateqarpit kiffartuussissutaateqarpilluunniit?

Sulisussarsiorpisi?
Søger I medarbejdere?

job.sermitsiaq.ag

Ilinniartunik praktikkertunilluunniit pissarsiorpit?
Ussassaarutit naqeriaannaq annoncer@sermitsiaq.ag-mut nassiuguk
kingusinnerpaamik novembarip 14-ani.
Sermitsiami novembarip 21-ani ilinniartitaanermut tunngasuni sammisami
inuusuttut ilinniartitsisullu ussassaarutit attuumassutillit aqqutigalugu toqqaannartumik attaveqarfigissavatit. Tassani ilinniartitsisorpassuit, atuarfinni aqutsisut
ilinniartitaanermilu aalajangiisartut aamma atuaqataasarput.
Suliffeqarfivit sooq ilinniarfitsialaaneranik CSR-imilu periusissiassinnut nunatsinni
inuusuttut ilinniartitaanerannik ilinniartitseqqinnernillu qanoq ilaatitsinissinnik
oqaluttuartunik aamma ussassaaruteqarfissaqqissuuvoq.
Sermitsiami ilinniartitaanermut tunngasumik sammisamut ussassaarutinik
naqeriaannarnik annoncer@Sermitsiaq.AG aqqutigalugu tunniussineq pissaaq
kingusinnerpaamik novembarip 14-ani 2014-imi.

Ilassinneqatigiinneq - Reception
Niels Clemensenip 50-inik ukioqalernera Royal Arctic Linep
nalliuttorsiutigerusuppaa.
Taamatuttaaq aamma Nielsi niuernermut pisortatut atorfinippoq,
Kalaallit Nunaannullu nuulluni.
Tamatumunnga atatillugu niueqatigisartakkat, suleqatit aamma
ikinngutit ilasseqatigiinnissamut Nuummi Royal Arctic Linep
kantiinaanut qaaqquavut tallimanngorneq novembarip 14-iat
nal. 15.00-18.00
Royal Arctic Line vil gerne fejre Niels Clemensens 50 års
fødselsdag. Niels er envidere udnævnt til kommerciel direktør, og
dermed flyttet til Grønland.
I den anledning indbydes forretningsforbindelser, kollegaer og
venner til reception i Royal Arctic Lines kantine i Nuuk
fredag d. 14. november kl. 15.00-18.00
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Illoqarfi
tta
NE
Q A ARN

Juullimi pilluaritsi
GLÆDELIG JUL

Sipaakkit
Spar

100,-

1 KG

99

20,-

PR. ½ KG

995

NERSUSSUUP NEQAA HVIDLØGILIK
OKSEROAST MED HVIDLØG

95

KUKKUKUUAQQAT MEQQUI
KYLLINGEUNDERLÅR

Sipaakkit
Spar

IA

Byens bed LLAMMAA!
ste slagter!

Sipaakkit
Spar

d

QERISUT
DYBFROST

150,-

SAVAARAQ AFFAQ
HALV LAM

PUULUKIP NEQAA KOTELETTI
SAANERTALLIT
KOTELETTER MED BEN

400,-

15,-

5 KG

PR. ½ KG

Sipaakkit
Spar

3495

Neqeroorutit sapaat novembarip 16-at 2014 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut.
Tilbudene gælder til og med søndag 16. november 2014 – eller så længe lager haves.
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Paarnat/naatitaarniarfik
FrugT og grøNT marked

20,-

pomelo

Sipaakkit
Spar

10,-

naatsiiat
årstidens kartofler

15,1 kg

Sipaakkit
Spar

druuat aappaluttut
røde druer

30,-

1 kg

10,-

20,blomkål

Sipaakkit
Spar

5,-

Sipaakkit
Spar

29,-
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bassett´s
vingummi/lakridskonfekt

micro popcorn

arlaat · Frit valg. 160-215 g

2 pakker

Sipaakkit
Spar op til

2590

Sipaakkit
Spar

1790

cocktailpølser 3-pak

pr. pakke

22,-

Sipaakkit
Spar

blå cirkel kaffit
500 g

2 stk.

50,-

695

eqqaamajuk Brugsenimi pisiatit
tamarmik 2%-inik agguagarsiassartaqarmata taamaallaat pinnagit
cigaretsit, tips/lottot, immiaaqqat,
frimærkit, taletidskortit kiisalu imigassat/ciderillu 0,1%-iminngaanniit
kimittunerussusillit. Viinnit aggua-garsiassartaqarput.

Sipaakkit
Spar

2%

t
rsiassa
a
g
a
u
g
ag
de

dividen

Husk 2% dividende på alle
varer du køber i Brugseni
undtagen: Cigaretter,
tips/lotto, øl, frimærker,
taletidskort, vaskekort og
spiritus/cider fra 0,1%.
der gives dividende på vin.

4590

B

100%-imik kalaallit piat · 100% ejet af det grønlandske folk
Neqeroorutit Brugseneeqqami atuutsinngillat
Nuuk tlf. 32 11 22
Tilbudene gælder ikke i Brugsenis filialer

Nuuk ugeavis 46/2014 · Layout: kNB marketing

30,-

Naqiterinermi kukkunerit, akinik allannguinerit, tikinngitsoortut nunguttullu pineqanngillat. · der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.

20,-

2 stk.
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JULEFROKOST

Juullimi pilluaritsi 2014
GLÆDELIG JUL

Juleplatte ud af huset

Koldt

Hvide sild med karrysalat
Fiskefilet med remoulade
Leverpostej med bacon
Sylte med rødbeder og sennep
Æg og rejer med mayonnaise
Røget laks med æggestand
2 slags oste med vindruer
Brød, smør og kiks

Hvide sild med karrysalat
Røde sild med kapers og løg
Sylte med rødbeder og sennep
Røget laks med rævedressing
Æg og rejer med mayonnaise, kaviar og citron

Lunt

Inummut ataatsinmut akia · Pris pr. person
Minnerpaamik tallimat · Minimum 5 couverter

149,-

TAAMAALLAAT · KUN

Inniminniigit piffissami eqqortumi, kissaatitit iluatsikkumalugit
Bestil i god tid, hvis du vil være sikker på at få dine ønsker opfyldt

Juleplatte ud af huset

Ateq · Navn:

Lun fiskefilet med remoulade
Lun leverpostej med bacon og champignon
Ribbensteg med rødkål
Medister med rødkål
Glaseret bayonne skinke med grønlangkål og
brunede kartofler
Andelår med rødkål

Dessert

Ris á la mande med kirsebærsauce
Inkl. brød, rugbrød og smør
Inummut ataatsinmut akia · Pris pr. person
Minnerpaamik qulit · Minimum 10 couverter

199,-

TAAMAALLAAT · KUN

Aatsineq · Levering kr. 75,00

✁

Julefrokost buffet

Julefrokost buffet

Amerl. · Antal:

Najugaq · Adresse:

Telefon 34 98 15

Oqaras. · Tlf.:
Aaneqassapput ulloq · Afhentes den:
Ingerlanneqassapput ulloq · Bringes den: Nal. · Kl.:

Nal. · Kl.:
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua
Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

NOVEMBER

NAIP UKIUNI 55-INI QANGA MAANNALU
ISIGINNAARTITSINEQ / TEATERFORESTILLING

NAIP UKIUNIK 55-INNGORTORSIORLUNI NALLIUTTORSIORNERMINI
ISIGINNAARTITSINERAT

A
U
L
L
U
P
U
R
E
N
I
U
I
L
A
PITSA
G
A
D
S
E
S
L
E
G
G
Y
B
E
R
FO
HANS LYNGEP INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal ./ kl . 19.00
ISERNEQ / ENTRÉ: kr. 155,- MEEQ. ILINN. UTOQ. / BØRN, STUD., PEN.: kr. 55,-

NAIP VISER DERES 55 ÅRS JUBILÆUMSFORESTILLING

NOVEMBER

NOVEMBER

LISS STENDER RETRO T/R

PITSAALIUINERUP ULLUA / FOREBYGGELSESDAG

SAQQUMMERSITSINEQ / UDSTILLING

OQALUGIARNEQ TAKUTITSINERLU / FOREDRAG OG TEATER

KATUAP PAARLERSUANI / I KATUAQS FOYER
ISERNEQ AKEQANNGILAQ / GRATIS ENTRÉ

INERSUAARAANI PAARLERSUAANILU / LILLESALEN OG FOYEREN nal./kl. 13.00
ISERNEQ AKEQANNGILAQ / GRATIS ENTRÉ
13.00 – 13.10 TIKILLUAQQUSINEQ BORGMESTERIMIIT ASII C. NARUP-IMIIT
VELKOMST VED BORGMESTER ASII C. NARUP
13.10 – 13.15 NIPILERSORNEQ / MUSIK

H

13.15 – 13.35 OQALUGIARNEQ TUPA NAKORSAQ MICHAEL LYNGE PEDERSEN
FOREDRAG RYGNING MICHAEL LYNGE PEDERSEN LIVSSTILAMB.
13.35 – 13.45 NIPILERSORNEQ / MUSIK
14.00 – 14.20 OQALUGIARNEQ HASH PILLUGU / FOREDRAG OM HASH:
GRETHE KRAMER BERTHELSEN KATSORSAAVIK NUUK
14.40 – 15.00 ISIGINNAAGASSIAQ NUIF / TEATERSTYKKKE NUIF
15.00 – 15.20 OQALUGIARNEQ PUJORTARUNNAARUSUPPIT? NINA MØLLER
FOREDRAG: VIL DU HOLDE OP MED AT RYGE? NINA MØLLER
15.20 – 16.00 OQALLINNEQ / DEBAT
16.00 – 16.10 ALIIKKUSIARFIK IKINNGUT QIVIOQ KALATTUUSSAPPUT / VISER POLKADANS
16.10 – 16.25 ISIGINNAAGASSIAQ NUIF / TEATERSYKKE NUIF
16.30 – 16.45 MATUSINEQ / AFSLUTNING

Pingaarnertut aningaasaliisoq/
Hovedsponsor:

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Aningaasaliisut/
Andre sponsorer:

NunaFonden

NOVEMBER

J. ANDERSKOV & E.N. DEBESS TRIO
TUSARNAARTITSISEQ / KONCERT
HANS LYNGEP INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal ./ kl . 20.00 – 21.30
ISERNEQ / ENTRÉ: kr. 100,- MEEQ. ILINN. UTOQ. / BØRN, STUD., PEN.: kr. 50,-

Der tages forbehold for trykfejl
Naqiternerani
kukkusoqarsimasinnaanera
ilisimatitsissutigaarput
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Katuaq Bio
Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

FILMLAND P1

Ping./Ons.
12. nov.

Sis./Tors.
13. nov.

Tall./Fre.
14. nov.

Arf./Lør.
15. nov.

Sap./Søn.
16. nov.

Ataa./Man.
17. nov.

Marl./Tirs.
18. nov.

Ping./Ons.
19. nov.

21.00

VISES IKKE

VISES IKKE

VISES IKKE

18.00

21.00

18.00

21.00

Naggataaq/Sidste forestilling: 19. november

SI

N

DS AG
TE
G
FO AT
RE A A
ST Q
I LL
IN
G

Genre: Sci-Fi, Drama
Medvirkende: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Casey Affleck
Spilletid: 2 time 49 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

THE GOOD LIE
JYLLANDS-POSTEN

LOVE, ROSIE
Genre: Romantik, Komedie
Spilletid: 1 time 50 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

13.00
18.15

Ping./Ons.
12. nov.

HA V
N S IS E
SA LY S I
LE NG
N E

Genre: Drama
Spilletid: 1 time 50 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Ping./Ons.
12. nov.

Sis./Tors.
13. nov.

Instruktør: Chrisitan Ditter
Medvirkende: Lily Collins, Sam Claflin,
Suki Waterhouse, Christian Cooke

Tall./Fre.
14. nov.

Arf./Lør.
15. nov.

Sap./Søn.
16. nov.

Ataa./Man.
17. nov.

Marl./Tirs.
18. nov.

Ping./Ons.
19. nov.

21.30

21.30

21.15

18.30

21.15

13.30

Naggataaq/Sidste forestilling: 12. november

KOMMENDE FILM
21. NOVEMBER

22. NOVEMBER

23. NOVEMBER

10. DECEMBER

UNNUAP
TAARNERPAAFFIANI

SERMERSOOQ
SAGA

FURY

HOBITTEN:
FEMHÆRESLAGET

CIRKUSDYNASTIET
Genre: Dokumentar
Spilletid: 1 time 30 min.
Akia/Pris: kr. 60,- / kr. 40,-

“En kærlighedshistorie mellem arvingen til
Nordens største cirkus og datteren i en af
verdens bedste artistfamilier.” - DOXBIO

Tilladt for alle

Premierefilm

Frarådes for børn under 7 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 11 år

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

Ping./Ons.
19. nov.

19.00

Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq, sisamariaammik fuld HD TV-miit ersarinnerusoq. 7.1 surround
sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit assigiinngitsut arfineq pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.
Katuaqs digitale biografmaskine er 4K, som er 4 gange opløsningen af en fuld HD fjernsyn,
og med 7.1 surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.

Der tages forbehold for trykfejl
Naqiternerani
kukkusoqarsimasinnaanera
ilisimatitsissutigaarput
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Iserit A/S
Boligselskabet administrerer i alt 1.950
boliger for Kommuneqarfik Sermersooq, det
vil sige de kommunale boliger i den gamle
Nuup Kommunea samt Paamiut, Tasiilaq og
Ittoqqortoormiit.
Boligselskabet administrerer 208 lejemål i
Nuuk, 947 lejemål i Nuussuaq, 72 lejemål i
Qinngorput samt i alt 74 lejemål i Kapisillit
og Qeqertarsuatsiaat.
Selskabet overtog fra nytår 2006 administrationen af boligerne fra boligselskabet INI.
Kilde: Iserit A/S

Huslejens sammensætning
Huslejen i de boliger, Iserit administrerer,
består af flere dele:

• Administrationsbidrag
Bidraget går til at dække Iserits udgifter til
administration.
Denne del udgør 12 procent af huslejen.
• Fællesudgifter til renovation, el, vand,
varme, forsikringer og revision.
Denne del udgør ni procent af huslejens
størrelse.
• Renholdelse og snerydning
Denne del udgør 10 procent af huslejens
størrelse.
• Reparation og vedligeholdelse
Bidraget går til at dække den løbende vedligeholdelse af boligerne.
Denne del udgør 12 procent af huslejen.
• Henlæggelser til vedligeholdelse og normalistandsættelser
Bidraget sikrer, at der bliver sparet op til
større, planlagte vedligeholdelsesopgaver.
Denne del udgør 20 procent af huslejen.
• Diverse udgifter
Denne del udgør fem procent af huslejen.
Kilde: Iserit A/S

LEIFF JOSEFSEN

• Kapitalafkast
Kapitalafkastet er en forrentning af den kapital, som ejerne af boligerne (i dette tilfælde
Kommuneqarfik Sermersooq) har investeret
i bygningerne.
Denne del udgør 32 procent af huslejen.
Iserit Nuussuarmi inissianik 947-nik, ilaatigut assimi Akunnerniittunik, aqutaqarpoq.
Iserit administrerer 947 lejemål i Nuussuaq, blandt andet på Akunnerit, hvor dette foto stammer fra.

Lejerne i Iserit-boligerne slipper for

huslejestigninger

Billigere aftaler om vedligeholdelse gør, at huslejen kan holdes i ro til næste år
Beboerne i de 1.300 boliger, som boligselskabet
Iserit A/S administrerer for Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk, Nuussuaq, Qinngorput, Kapisillit
og Qeqertarsuatsiaat, kan begynde at lægge huslejebudgettet for næste år.
Boligselskabet kom i sidste uge med en god nyhed: Ingen stigninger, hvor budskabet for 2014 lød
på huslejeforhøjelser på i gennemsnit 2,6 procent.
Boligselskabet kan holde huslejen i ro, fordi
det er lykkedes at få billigere aftaler i stand end
normalt i forbindelse med vedligeholdelsen af
ejendommene.
– Når vi for eksempel har sendt malerarbejde
i udbud, har vi fået priser, som ligger betydeligt
under, hvad vi normalt ser. Der er afmatning i
samfundet. Det mærker håndværkerfirmaerne også,
der har ledig kapacitet. Og det afspejler sig igen
i lavere priser, når de afgiver tilbud, fremhæver
direktør Torben Kortegaard fra Iserit.
Boligselskabet mærker også denne udvikling på
andre områder.
– Vi har sendt en række andre opgaver, for
eksempel trappevask og ejendomsservice, i udbud.

Og her mærker vi også, at priserne daler, pointerer
direktøren.
Stordriftsfordele
I tilgift har Iserit kunnet holde administrationsbidraget, der udgør 12 procent af huslejen, i ro, siden
selskabet begyndte at administrere de første boliger
i 2006.
– Det skyldes dels, at vi i kraft af kommunalreformen i 2009 fik væsentligt flere boliger. Og det
har betydet, at vi kan udnytte en række stordriftsfordele. Dels får vi indtægter ved at løse en række
særlige opgaver for Kommuneqarfik Sermersooq,
for eksempel administration af vakantboliger. Og
de indtægter er også med til, at vi kan holde bidraget i ro, forklarer direktøren.
I årets første seks måneder fik Iserit et overskud
på 585.000 kroner mod et budgetteret overskud på
76.000 kroner.
Af Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl
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Inissianik Iserit A/S-imi attartortut

qaffaavigineqassanngillat
Aserfallatsaaliinissaq pillugu isumaqatigiissutit akikinnerusut kingunerisaannik ineqarnermut akiliutit aappaagu
nikisinneqassanngillat

LEIFF JOSEFSEN

Ineqarnermut akiliutit katitigaarnerat
Inissiani Iserimit attartorneqartuni ineqarnermut akiliutit arlalinnik immikkoortortaqarput:

Kommuneqarfik Sermersuumi Nuummi, Nuussuarmi, Qinngutsinni, Kapisilinni Qeqertarsuatsiaanilu
inissiani 1.300-ni inissiaatileqatigiiffimmit Iserit
A/S-imit aqutarineqartuni ineqartut aappaagumut
ineqarnermut akiliutinik missingersuusiorsinnaanngorput.
Inissiaatileqatigiiffik sapaatip-akunnerani kingullermi nutaarsiassamik nuannersumik saqqummiussaqarpoq: Qaffaasoqassanngilaq, 2014-imi
ineqarnermut akiliutit agguaqatigiissillugu 2,6
procentimik qaffanneqarsimasut.
Inissiaatileqatigiiffimmit ineqarnermut akiliutit
uninngatiinnarneqarsinnaalerput illuutinik aserfallatsaaliuinermut atatillugu isumaqatigiissutit
pisarnermit akikinnerusut pissarsiarineqarnissaat
iluatsissinnaasimammat.
– Assersuutigalugu qalipaanermik suliassat
suliariumannittussarsiuukkaangatsigik akinik nalinginnaasumik takusartakkatsinnit appasinnerusunik
pissarsisalersimavugut. Inuiaqatigiinni aningaasarliortoqarpoq. Tamanna assassorissanik suliffeqarfiit suliassaaleqisut aamma malugaat. Tamannalu
neqerooruteqaraangata akit appasinnerusalernerisigut aamma takutinneqarpoq, pisortaq Torben Kortegaard Iserit A/S-imeersoq oqarpoq.
Inissiaatileqatigiiffik ineriartorneq tamanna allatigut aamma malugisinnaavaa.
– Suliassanik allanik arlalissuarnik, assersuutigalugu majuartarfinnik asaanernik illuutinillu
suliarinnittarnernik, suliariumannittussaarsiuussivugut. Tamatumanilu akit appariartornerat aamma
malugaarput, pisortaq erseqqissaavoq.
Annertuumik ingerlatsinermi iluaqutissat
Iserit allaffissornermut akiliutinik, ineqarnermut
akiliutit 12 procentiinik annertussuseqartunik,
inissiat siulliit 2006-imi aqunneqalermatali aamma
uninngatitsisinnaasimavoq.

– Tamatumunnga ilaatigut pissutaavoq 2009-mi
kommuninik aaqqissuusseqqinnermut atatillugu
inissianik amerlanerungaatsiartunik aqutaqalernerput. Tamanna annertuumik ingerlatsinermi iluaqutissanik arlalinnik iluaqutiginnissinnaanitsinnik
isumaqarsimavoq. Ilaatigullu Kommuneqarfik
Sermersooq sinnerlugu suliassanik immikkuullarissunik arlalinnik, assersuutigalugu utaqqiisaasumik
inissianik aqutsinermik, suliaqarnitsigut isertitaqartarpugut. Isertitat taakkua allaffissornermut akiliutissanik aamma eqqissisimatitseqataapput, pisortaq
nassuiaavoq.
Ukiup qaammataani siullerni arfinilinni Iserit
585.000 koruuninik sinneqartooruteqarpoq, 76.000
koruuninik sinneqartooruteqarnissaq missingersuutigineqarsimagaluartoq.
All. Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl

• Aningaasaliissutinit iluanaarutit
Aningaasaliissutinit iluanaarutit tassaapput aningaasaliissutit, inissianik piginnittut
(tamatumani Kommuneqarfik Sermersuu)
illuutinut aningaasaliissutigisimasaasa,
erniaat.
Taakkua ineqarnermut akiliutit 32 procenteraat.
• Allaffissornermut akiliut
Akiliut Iserimmi allaffissornermi aningaasartuutaanut matussutaasarpoq.
Taakkua ineqarnermut akiliutit 12 procenteraat.
• Eqqaavinnut, imermut, kiassarnermut,
sillimmasiissutinut kukkunersiuinermullu
ataatsimut aningaasartuutit.
Taakkua ineqarnermut akiliutit 9 procenteraat.
• Eqqiluisaarneq aputaajaanerlu
Taakkua ineqarnermut akiliutit 10 procenteraat.
• Iluarsaassinerit aserfallatsaaliinerlu
Akiliutit inissiat ingerlaavartumik aserfallatsaalineqarnerannut matussutaasarput.
Taakkua ineqarnermut akiliutit 12 procenteraat.

Inissiaatileqatigiiffiup inissiat katillugit
1.950-it Kommuneqarfik Sermersuumut,
tassa Nuup Kommunerisimasaanut kiisalu
Paamiunut, Tasiilamut Ittoqqortoormiinullu,
aqutarai.

• Aserfallatsaaliinernut nalinginnaasumillu iluarsaassinernut illuartitsinerit
Akiliutinit aserfallatsaaliinermik suliassanut
annertuunut, pilersaarutaasunut, ileqqaartoqarnissaa qulakkeerneqartarpoq.
Taakkua ineqarnermut akiliutit 20 procenteraat.

Inissiaatileqatigiiffiup Nuummik attartukkat
208-t, Nuussuarmi 947-t, Qinngutsinni 72-it
kiisalu Kapisilinnit Qeqertarsuatsiaanilu
katillugit 74-it aqutarai.

• Aningaasartuutit tamalaat
Taakkua ineqarnermut akiliutit 5 procenteraat.

Inissiaatileqatigiiffiup inissiat INI-imit 2006imit ukiortaamiit tiguai.

Najoqqutaq: Iserit A/S

Iserit A/S

Najoqqutaq: Iserit A/S
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DJØF: Ansættelsesret
Benyt dig af muligheden, mens den er der!
Tilmeldingsfrist: 9. december 2014

AQUTSISOQ – grundlæggende lederuddannelse
Tag vores populære lederuddannelse!
4 moduler over et halvt år. Der afholdes et hold på grønlandsk
og et hold på dansk.
Tilmeldingsfrist: 19. december 2014

Mediatoruddannelsen
Modul 1: 10. – 12. februar
Modul 2: 13. – 15. april
Modul 3: 16. april
Nu med mulighed for tilmelding til eksamen!
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2015

AU-FAG
• Personalejura
• Erhvervsret
• Erhvervsøkonomi
• Global økonomi
15 mødegange over et halvt år. 10 ECTS point pr. fag.
Tilmeldingsfrist: 16. januar 2015.

Kontakt os på: tlf.: 34 25 84
Mail: kursus@ninuuk.gl
Tilmeld dig via vores hjemmeside ww.kursus.gl
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DJØF: Ansættelsesret
Periarfissaqarninni peqataagit!
Peqataanissamik nalunaarfissaq kingulleq: 9. december 2014

AQUTSISOQ – tunngaviusumik aqutsisutut ilinniarneq
Aqutsisutut ilinniarneq soqutigineqaqisumut peqataagit!
Ukiup affaata ingerlanerani immikkoortut sisamat. Kalaallisut aamma
qallunaatut ingerlanneqassaaq.
Peqataanissamik nalunaarfissaq kingulleq: 19. december 2014

Mediatorinngorniarneq
Immikkoortoq 1: 10. – 12. februar
Immikkoortoq 2: 13. – 15. april
Immikkoortoq 3: 16. april
Misilitsinneq periarfissaalerpoq!
Peqataanissamik nalunaarfissaq kingulleq: 10. januar 2015

AU-FAG
• Personalejura
• Erhvervsret
• Erhvervsøkonomi
• Global økonomi
Ukiup affaata ingerlanerani 15-eriarluni atuartitsisoqassooq.
Fagi ataaseq 10 ECTS pointinik naleqarpoq.
Peqataanissamik nalunaarfissaq kingulleq: 16. januar 2015.

Ugguuna attavigitigut: tlf.: 34 25 84
Mail: kursus@ninuuk.gl
Nittartakkatsinni peqataanissannik nalunaarit www.kursus.gl
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Mil l iu u nit s i ul l i i t!

C asper 12- inik uk iulik

Isumassarsiaq pitsaviusoq paasinarsivoq, tassami
Casper 18-inik ukioqarluni milliuunit siulliit ataatsit
kaaviaartippai – golferluni arsaaqqat atoreernikut atorlugit.

Casper Blom 12-inik ukiulik 300 koruuninik
ooriuteqarluni pitsavimmik isumassarsivoq.

Pitsaasumik niuernerpassuit tamanna aallarniutigaat.

Golferluni arsaaqqat katersukkani saleriarlugit tuniniaqqittarniarpai.

Ukiut qulit qaangiummata Casper suliffeqarfinnik assigiinngitsunik ingerlataqalersimavoq, katillugit 20 milliuuni
koruuninit amerlanerusunik ukiumut kaaviaartitaqarfiusunik.

12-årige Casper
12-årig Casper Blom havde 300 kroner på
lommen og fik en god idé.

Den fø rste m i l l i o n !

Han ville samle brugte golfbolde, gøre dem
rene og sælge dem igen.

Idéen viste sig at være fantastisk, for da Casper var
18 år gammel omsatte han for den første million kroner
– i brugte golfbolde.
Det var starten på den første af mange succesfulde
forretninger.
Ti år efter driver Casper flere forskellige virksomheder, som
til sammen omsætter for mere end 20 millioner kroner om
året.

”Ju s t Fu cki n g D o It”
Casper 21-nik ukioqarluni nammineq imminut tunngatitaminik atuakkamik
saqqummersitseqqammerpoq taaguutilimmik ’Just Fucking Do It’.
“Siunnerfigisaq anguniarlugu nuannersuusoq kikkut tamarmik oqaluuserisarpaat. Taamaattoq aatsaat tamanna oqaluttuarineqartarpoq anguniagaq
anguneqareerluni pereeraangat. Uanga taamaaliorusunngilanga. Nuannaartorisannik aatsaat uanga aallartippunga. Kukkunersiusutut sulialittut
immaqa naggasissavara. Immaqa milliardeerinngorumaarpunga. Immaqa
sunngornavianngilanga. Ataaserli nalunngilara; inernera pilluarnartuussasoq nammineq aalajangerpara”.

K in a pisinn a a v a ?
Casper isumaqarpoq kikkulluunniit taama iliorsinnaasut
– piumassuseq sulerulunnerlu tamatumani apeqqutaaginnarput. Aallarnisaasutut imaluunniit inuussutissarsiutigalugu arsaattartutut aamma imaluunniit
Mærskimi pisortaanertut atorfeqarusukkaanni tamanna
atuuttoq Casper isumaqarpoq.

”Ju s t Fu cki n g D o It”
Casper har netop udgivet bogen ’Just Fucking Do It’ som er hans selvbiografi i en alder af 21 år.

Hv e m k a n?

“Alle snakker om, at rejsen til målet er det sjove. Alligevel fortæller de først
historien, når rejsen er slut. Det ville jeg ikke. Jeg er kun i starten af mit
eventyr. Måske ender jeg med at blive revisor. Måske bliver jeg milliardær.
Måske bliver jeg ingenting. En ting ved jeg dog. Det bliver en lykkelig
slutning, for det har jeg besluttet mig for.”

Casper mener, at alle kan gøre det samme - det handler om
hårdt arbejde og viljestyrke. Uanset om du ønsker at blive
iværksætter, professionel fodboldspiller eller direktør for Mærsk,
så kan det lade sig gøre, mener Casper.

Suliffeqarfinnut saqqummiineq
- Casper Blom Ulloq:
Pingasunngorneq 19. november 2014, nall. 16:30 - 18:30

Sumi:
Greenland Business (Allakkerivik, 4. sal)

Fore d ra g for vir ksomheder
- C as per Blom Tidspunkt:
Onsdag den 19. november 2014, kl. 16:30 - 18:30

Hvor:
Greenland Business (Teletårnet, 4. sal)
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Kl. 14.00-18.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00.
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.dk

www.dyreartikler.gl

job.sermitsiaq.ag

Sinersorluni angalaneq
Kystlangs skibstrafik

8

Lars-Emil Johansen

INATSISARTUT 28. NOVEMBER 2014

NUUK CENTER-IMI

Naasuerniarfik

SIUMUT

BLOMSTERBUTIK
I NUUK CENTER

VI HAR:

• Masser af ﬂotte julepynt
• Chokolade julekalender fra Summerbird
• Juekalender-lys
Jule• Jule the
dekorationer
• Juleplanter
& julekurve
• Julekurve
kan bestilles
nu

IVALU QVISTGAARD

Åbningstider: Mandag-Fredag 10-18 · Lørdag 10-16 · Søndag 11-16

Tlf. 321676

Qinersineq 2014 / Valg 2014

Innuttaasunik tusarniaaneq /borgerinddragelse
Katuami qinersisartunik ataatsimiititsineq, 19. novembari nal. 19.00 – 21.00.
Vælgermøde i Katuaq, 19. november kl. 19.00 – 21.00.
Kom og hør hvad partierne vil gøre for at sikre en bedre
borgerinddragelse. Hvordan vil de sikre, at borgerne
bliver del af beslutningsprocessen på et tidligt tidspunkt? Og hvordan vil de holde borgerne informerede
om nye råstofprojekter?
Mødet tolkes simultant. I pausen vil der være kaffe og
kage til de fremmødte. Vi skal dog gøre opmærksom
på, at der kun er plads til de 100 første fremmødte.
Bag arrangementet står Transparency International
Greenland, ICC Grønland, KNAPK og WWF Verdensnaturfonden, der alle er med i NGO Koalitionen for
Bedre Borgerinddragelse.
Vel mødt

Innuttaasut pitsaanerusumik tusarniarneqartarnissaat qulakkeerniarlugu, partiit iliuuseriniagaat ornigullutit tusaruk. Aalajangiisoqassatillugu
siusissukkut innuttaasut peqataatinneqartarnissaat qulakkeerniarlugu,
partiit qanoq iliuuseqarniarpat? Kiisalu suliariniakkat aatsitassanut
tunngasut nutaat pillugit, innuttaasut qanoq ingerlaavartumik paasissutissittarniarpaat?
Ataatsimiinnermi ingerlaannartumik nutserisoqassaaq. Unillatsiarnermi
kaffi kaagillu peqataasunut sassaalliutigineqassapput. Maluginiaqqussavarput, orniguttut siulliit 100-t kisimik inissaqartinneqartut.
Aaqqissuisut tassaapput Transparency International Greenland, ICC
Kalaallit Nunaat, KNAPK kiisalu WWF Nunarsuarmi Pinngortitamik Illersuiniaqatigiiffik, tamarmik Innuttaasut Pitsaanerusumik Tusarniaaffigisarnissaat pillugu NGOt Suleqatigiiffianni peqataasut.
Aggialluarisi
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Sulisoqarneq
Inissaqartitsisoq

Det Rummelige
Arbejdsmarked

Ataatsimeersuarneq 26. november 2014 nal 9-16

Konference 26. november 2014 kl 9-16

Assaat inuiaqatigiinni sulisussat atorfissaqartinneqarput, sulisussallu nalituut asiutiinnarnissaannut akissaqanngilagut. Taamaattumik kikkut tamarmik sapinngisartik naapertorlugu peqataa
nissaat pisariaqartipparput  aamma naak atugassarititaasut
immikkut ittuussagaluarpata.

Der er brug for alle hænder på det grønlandske
arbejdsmarked, og vi har ikke råd til at lade værdifuld arbejdskraft gå til spilde. Vi har behov for, at
alle bidrager i det omfang, de kan – også selv om
det er på særlige vilkår.

Kisianni suliffeqarfiit kommunillu qanoq isillutik maannakkut
assaat taama ikitsigisut sulinerat iliuuseqarfigisinnaavaat?
Aamma immikkut ittunik atugassaqartitsilluni atorfinitsitaanerit
qanoq isillutik isumaqalersinnaappat  suliffeqarfinnut inuiaqatigiinnut inunnullu ataasiakkaanut tunngatillugu?

Men hvordan kan virksomhederne og kommunerne arbejde sammen om at få så mange hænder
i spil som mulig? Og hvordan giver ansættelser
på særlige vilkår mening - både for virksomheder,
samfundet og den enkelte?

Aggerlutit tamakku akillugillu akissutissarsikkit, CSR Greenlandip
akulerutsitsineq aamma sulisoqarneq inissaqartitsisoq ukiumoortumik CSRip HHEmi suliffeqarfinnut, pisortanut kattuffinnullu
politikkikkut pituttorsimanngitsunut ataatsimeersuartisinerani.

Kom og svar på det og meget mere, når CSR Greenland sætter fokus på inklusion og det rummelige
arbejdsmarked ved årets CSR konference på HHE
for virksomheder, det offentlige og NGO’er.

Saqqummersitsisut piginnaasallit nunatsinneersut nunaniillu
allaneersut ilaatigut makkua eqqartussavaat:
Sooq akulerutsitsinerup inuiaqatigiinni akisussaaffiunera •
anginerpaaq Brian Buus Pedersenimit,
Pisortaq, Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiat
Suliffeqarfiit pisortallu akornanni suleqatigiinneq, •
Asii Chemnitz Narup,
Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesteri
Inituneq akilersinnaavoq – danskit kalaallillu •
suliffeqarfiutaasa misilittagaat
Inunnik isumaginninnermi sulianik aallarnisaaneq, •
Bahare Hagshenasimit, Deloitte Sustainabilitymeersumit
Periarfissat aaqqissuussinerillu, Grethe Nielsenimit, •
Atugarissaarnermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiornermullu
Kommuneqarfik Sermersuumi pisortaq
Det Sociale Indeksimit misilittakkat, •
Pernille Risgaardimit, P&Comit.

Kompetente oplægsholdere fra ind- og udland vil
tale om bl. a.:
• Hvorfor inklusion er et af de vigtigste
samfundsansvar v/ Brian Buus Pedersen,
direktør for Grønlands Arbejdsgiverforening.
• Samarbejde mellem virksomheder og det
offentlige v/ Asii Chemnitz Narup,
borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq
• Det betaler sig at være rummelig – erfaringer
fra danske og grønlandske virksomheder
• Socialt entreprenørskab
v/ Bahare Hagshenas, Deloitte Sustainability
• Muligheder og ordninger v/ Grethe Nielsen,
direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
i Kommuneqarfik Sermersooq
• Erfaringer fra Det sociale Indeks
v/ Pernille Risgaard, P&Co.

Saqqummiussereernerit kingorna oqallittoqassaaq
sammisassaqartitsisoqarlunilu, taakkualu Jakob Strømimit, RAL,
aamma Anne Mette Christiansenimit, Deloitte Sustainabilitymik
piginneqataasumit aqunneqassapput.

Efter oplæggene vil der være diskussion og
workshops faciliteret af Jakob Strøm, RAL, og
Anne Mette Christiansen, partner i Deloitte
Sustainability.

Peqataanissamut nalunaarneq pituttuisoq pissaaq kingusinnerpaamik sisamanngornermi 20. november 2014 uunga: csr@csr.gl.

Bindende tilmelding senest
torsdag den 20. november 2014 til csr@csr.gl.

CSR Greenlandimi ilaasortanut aki: 1.000 DKK •
Ilaasortaanngitsunut aki: 1.400 DKK •
Kattuffinnut politikkikkut pituttorsimanngitsunut aki: 500 DKK •
CSR Greenland

• Pris for CSR Greenland medlemmer: 1.000 DKK
• Pris for ikke-medlemmer: 1.400 DKK
• Pris for NGO’er: 500 DKK
Telefon: 36 37 16 · www.csr.gl
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TA N D L Æ G E

NIELS NYGAARD APS
TUAPANNGUIT 40, BOKS 240, 3900 NUUK

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

job.sermitsiaq.ag
Sulisussarsiorpisi?
Søger I
medarbejdere?

NUUMMI
NERIUFFIMMIIT
Nappaammik kræftemik iviagikkut
eqqugaasimasut tapersersoqatigiit naapissapput
PINGASUNNGORNEQ
NOVEMBER-IP 19-ani 2014 nal. 19:00-21:00.
Neriuffiup ataatsimiittarfiani

Nassitsiffissaq
kingulleq
Sidste
indleveringsfrist

12
14
17
19
20
21
24
26
27

Brystkræftramte sammenkomst mødes igen
ONSDAG 19. NOVEMBER 2014 kl. 19:00-21:00
i Neriuffik´s mødelokale
(Det gamle Oles Varehus, mod vejen).

8

Upernavik
Tasiilaq
Nanortalik
Maniitsoq
Paamiut
Narsaq, Qaqortoq
Uummannaq, Ilulissat, Qasigiannguit
Aasiaat
Nuuk, Sisimiut

Akitsuuserivimmi suliaqarneq Danmarkimilu assartueqqinneq
tunniussiffissani naatsorsuutigineqareerput. Aalborgimit nammineq
aallertoqassatillugu sap. ak. kingorna tunniussisoqarsinnaavoq.

Fagligt velfunderet politik
INATSISARTUT 28. NOVEMBER 2014

Fryse- og almindeligt gods
til Danmark

Novembari

(Oles Varehus-itoqqami).

Politikki
paasisimasaqassutsimik
tunngavilik

Danmarkimut
Usit qerisut naliginnaallu

Martha Lund Olsen

Datoerne tager højde for toldbehandling og eftertransport i Danmark.
Ved afhentning i Aalborg kan der indleveres en uge senere.

SIUMUT

Julefest for
alderspensionister +65

Utoqqalinersilialinnut + 65
Juullimi nerrinneq

Helene & Svend Junges Fond inviterer alderspensionister +65
til julefest.

Helene & Svend Jungip Fond-ia utoqqalinersialiallit + 65
qaaqqusivoq Juullimi nerrinnissamut.

Julefesten afholdes i Forsamlingshuset,
søndag den 23. november fra kl. 13.00.

Nerrinneq pissaaq Katersortarfimmi ulloq
sapaat 23. november nal. 13.00.
Juullerpaluttunik nerisassaqassaaq, sodavand-it Nuuk Imiup tunniussaai aamma kaffi/the kaagillu.
Eqqugassartalimmik makitsisoqassaaq, aliikkusersuisoqassaaq aamma
erinarsoqatigiittassaagut.
Ulloq kingulleq nalunaarfissaq 20 november uunga:

Der vil blive serveret en julemiddag, sodavand sponseret af Nuuk
Imeq og kaffe m/kage.
Der vil være lodtrækning af gavekurve, underholdning og
fælles sang.
Tilmelding senest den 20. november til:

Nuuk Kontor- og Bogføringsassistance
H.J. Rinksvej 9, Tlf. 323901

Helene & Svend Junges Fond til velgørende formål
Postbox 7218 3905 Nuussuaq Tlf. 323901 Fax 322212 E-mail: kisoglis@greennet.gl
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Valgcentre
i Nuuk

Som bekendt skal er der valg til Inatsisartut om et par
uger, og nogle af partierne har lavet valgcentre. Her
kan du se, hvor du kan henvende dig og få en kop
kaffe og en lille snak eller stille spørgsmål. For du er
mere end velkommen
Partii Naleraq:
Partii Naleraq er landets nyeste, og dermed
også det fattigste parti, fordi de ikke har fået det
samme som de andre større partier i partistøtte.
Per Rosing-Petersen, der er partiets næstformand,
fortæller, at alle i partiet arbejder frivilligt uden
løn.
– Vi har ikke lige så mange penge til rådighed
som de andre partier, men det går også fint uden
et valgcenter. Der kommer ofte gæster forbi partigangen, siger Per Rosing-Petersen.
Partiet bruger de få penge de har til rådighed
på at rejse ud på kysten til valgdebatter. Derfor
har Partii Naleraq ingen mulighed for at lave et
decideret valgcenter, men Per Rosing-Petersen
fortæller, at vælgere og sympatisører er mere end
velkomne på deres partigang i Selvstyrebygningen.
Partii Naleraq har desuden en side på det sociale medie, facebook.
På valgdagen, den 28. november, har Partii
Naleraq lejet dagcenteret Pilutaq, hvor alle igen er
velkomne.

Inuit Ataqatigiit:
Inuit Ataqatigiits valgcenter kan du finde på
Imaneq 27 i Nuuks bymidte og det har åbent alle
hverdage. Valgkoordinator og centerleder, Aili
Liimakka Laue, fortæller at Inuit Ataqatigiits
valgcenter ofte har gæster, hvor sympatisører eller
folk, som bare er nysgerrige kommer forbi og får
en kop kaffe eller the. Her er der også mulighed
for at stille spørgsmål til kandidaterne, som også
tit kommer forbi.
– Her er mange gæster hver dag, og folk stiller
spørgsmål eller bare får sig en snak. Her er plads
til alle; også dem, som ikke er enige i IAs politik,

siger Aili Liimakka Laue.
På valgdagen mødes Inuit Ataqatigiit i multihallen, Inussivik.
Siumut:
Siumut har valgt at placere deres valgcenter på
Aqqusinersuaq 7. Siumut Nuuk styrer og sørger
for valgcenteret, som bestræber sig på at være
åben fra morgen til aften, fortæller Siumuts valgkoordinator Jenseeraq Poulsen.
– Vi byder alle indenfor. Kandidaterne vil også
tit være til stede, hvor vælgerne kan stille spørgsmål, få sig en snak eller komme med ris og ros,
siger valgkoordinatoren.
Generelt er der mange frivillige, som hjælper til
på mange områder, men Jenseeraq Poulsen siger,
at jo nærmere valget kommer, jo flere frivillige
kommer der også.
Siumuts kandidater til Inatsisartut-valget har
deres egne politikerprofiler på facebook, men indtil videre har partiet ikke benyttet sig af twitter.
Den 28. november byder Siumut deres vælgere
og sympatisører velkommen i Godthåbhallen.
Partii Inuit:
Alle Partii Inuits forberedelser har indtil nu
foregået i Qeqertarsuaq, men nu har partiet åbnet
dørene til deres partigang i Selvstyrebygningen.
Det vil fra nu være deres valgcenter.
– Alt er endelig ved at være på plads, så nu er
står vores dør åben for alle. Der er både kaffe og
the og folk er altid velkomne, siger Partii Inuits
valgkoordinator Paaliit Mølgaard.
Hun fortæller også, at partiet har stor opbakning, og at de har frivillige stort set hele vejen op
og ned ad den grønlandske kyst.
– Det er især over telefonen, at folk kommer
med ros og forslag, siger valgkoordinatoren.
Partiet har, som de andre partier, også en profil
på facebook du kan følge.
Partii Inuit har på nuværende tidspunkt ikke besluttet sig for, hvor de vil samles den 28. november når valget til Inatsisartut bliver afgjort.
Demokraterne:
Hanne Rasmussen, som er partisekretær og
valgkoordinator for Demokraterne, siger at partiet
ikke har for vane at bruge valgcentre under valg-

kampe, og det har de heller ikke gjort denne gang.
Partiets økonomi er stram, så udover et valgcenter
ikke er kutyme hos dem, har partiet heller ikke
penge til sådan et. Derfor agerer Demokraternes
partigang i Selvstyrebygningen også som valgcenter.
– Der er altid kaffe på kanden, og dem, som har
lyst, kan bare komme forbi, hvis de har spørgsmål, så gør jeg hvad jeg kan for at henvise eller
give telefonnumre, siger Hanne
Rasmussen.
Desuden fortæller partisekretæren, at flere af
Demokraternes Inatsisartut-kandidater har fået en
politikerprofil på de sociale medier facebook og
twitter.
På selve valgdagen har Demokraterne planlagt
at spise sammen med deres familier i Nerisarfik,
som ligger ved tunnelen i Nuuk.
– Men fra klokken 21 er alle velkomne til fest,
musik og spænding, siger Hanne Rasmussen.

Atassut:
Heller ikke Atassut har ved denne valgkamp
valgt at lave et valgcenter, men deres partigangs
døre i Selvstyrebygningen er åbne for vælgere og
sympatisører.
–Vi har altid en kop kaffe parat, og folk er mere
end velkomne til at komme og få en kop kaffe
og stille spørgsmål. Vi har gæster hver dag, siger
valgkoordinator Jensine Berthelsen.
Partiet har deres egen side på facebook, og
mange af kandidaterne har deres egen politikerside på det sociale medie.
Atassut har, ind til videre, planer om at mødes i
Bjarnes Centermarkeds festlokaler på Radiofjeldet i Nuuk på valgdagen den 28. november, og
her er alle naturligvis velkomne, siger Atassuts
valgkoordinator.
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Nuummi qineqqusaarnermi

aqutsisoqarfiit

Inatsisartunut qinersisoqarnissaanut sapaatip-akunneri marlussuinnanngulerput, partiillu ilaat qineqqusaarnermi
aqutsisoqarfinnik pilersitsisimapput. Matumani sumut saaffiginnissinnaanerit, kaffillerfigineqarsinnaanerit
oqaloqatiginnilaarsinnaanerit apeqquteqarsinnaanerilluunniit takusinnaavat. Tikilluaqqusaalluinnarputimmi
Partii Naleraq:
Partii Naleraq nunatsinni nutaajunersaraat, taamaasillunilu partiit pitsuunersaralugu, tassami partiit
allat anginerit assiginagit partiiat tapiiffigineqan
nginnami. Per Rosing-Petersen, partiimi siulittaasup tullia oqaluttuarpoq, partiimi kikkut tamarmik
kajumissutsiminnik akisarsaqaratillu sulisut.
– Partiinut allanut sanilliulluta aningaasateqartorsuunngilagut, qineqqusaarnermilu aqutsisoqarfinngikkaluarluta ajunngitsumik ingerlavugut. Partiit
allaffeqarfianut pulaartut takkutillattaartarput, Per
Rosing-Petersen oqarpoq.
Partiip aningaasat annikikkaluaqisut sinerissami
qineqqusaarnermut atorpai. Tamannalu tunngavigalugu Partii Naleqqami qineqqusaarnermi aqutsisoqarfimmik pilersitsinissamut periarfissaqanngilaq,
Per Rosing-Petersenilli oqaluttuaraa qinerisartut
tapersersuisullu Namminersorlutik Oqartussat partiit allaffeqarfianut assut tikilluaqqusaasut.
Partii Naleraq qarasaasiatigut naapittaarfiini,
Facebookimi, aamma nittartagaqarpoq.
Qinersinermi novembarip 28-iani Partii Naleqqap
ullukkut orninneqartartoq Pilutaq attartorpaa, tassanilu kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput.
Inuit Ataqatigiit:
Inuit Ataqatigiit qineqqusaarnermi aqutsisoqarfiat
Nuup illoqarfiata qeqqani, Imaneq 27imiippoq,
ulluinnarnilu ullut tamaasa ammasarluni. Qineqqusaarnermi ataqatigiissaarisoq aqutsisoqarfimmilu
pisortaasoq Aili Liimakka Laue oqaluttuarpoq
Inuit Ataqatigiit qineqqusaarnermi aqutsisoqarfiat
pulaarneqallattaaqisoq, tapersersuisut imaluunniit
inuit soqutiginnillutik alakkaasuttut alakkaattarlutik
kaffisorlutik imaluunniit tiitortarlutik. Tassanilu
qineqqusaartut takkutillattaartuaannartut apeqquteqarfigineqarsinnaapput.
– Ullut tamaasa inuppassuit alakkaattarput,
inuillu apeqquteqartarput imaluunniit oqaloqatiginnerujoortarlutik. Kikkut tamarmik inissaqartippavut; aamma inuit IA-p politikkianut isumaqataanngikkaluit, Aili Liimakka Laue oqarpoq.
Qinersivimmi Inuit Ataqatigiit multihallemi Inussivimmi naapisimaartussaapput.
Siumut:
Siumukkut qineqqusaarnermi aqutsisoqarfitsik
Aqqusinersuaq 7imut inissisimavaat. Siumut Nuullu tamanna ingerlappaa, anguniarlugulu ullaammiit
unnuup tunngaanut ammasarnissaa, Siumup qineqqusaarnermi ataqatigiissaarisua Jenseeraq Poulsen
oqaluttuarpoq.
– Kikkut tamarmik tikilluaquavut. Qineqqusaar-

Partii Inuit ulloq manna tikillugu suli aalajanhersimanngilaq novembarip 28-iani Inatsisartunut
qinersisoqarpat sumi katerisimaassanerlutik.

tut aamma najuutillattaartussaaput, qinersartullu
apeqquteqarsinnaallutik, oqaloqateqarlutik imaluunniit nersualaarinnillutik ajorisassaqarunillutik.
Nalinginnaasumik sulianut assigiinngitsunut
namminneq kajummissutiminnik ikiuuttorpassuusarput, kiisalu Jenseeraq Poulsen oqarpoq qinersinnissaq qanilliartortillugu ikiuukkusuttut aamma
amerliartuinnaavittarmata.
Siumukkormiut qinigassanngortitaat namminneq
politikeritut facebookimi nittartagaqarput, ullorli
manna tikillugu partiip twitter atorsimanngilaa.
Novembarip 28-iani Siumukkormiut tapersuisuilu Nuup Timersortarfissuanut tikilluaqqusaapput.

Partii Inuit:
Partii Inuit piareersartarneqarneri tamavimmik
maannakkumut Qeqertarsuarmiit ingerlanneqartarsimapput, partiilli Namminnersorlutik Oqartussat
partiit allaffeqarfiani allaffimminni maannakkut
matuni ammarpai. Taannaassarlu maannakkuumiit
qineqqusaarnermi aqutsisoqarfissaq.
- Suut tamarmik inissingajaliivipput, tamannalu
tunngavigalugu maannakkut matorput kikkunut
tamanut ammarparput. Kaffeqarlunil teeqassaaq
inuillu tikilluaqqusaajuaannarput, Partii Inuit qineqqusaarnermi ataqatigiissaarisuat Paaliit Mølgaard
oqarpoq.
Ilanngullugu oqaluttuaraa partii sinerissami assut
tapersersorneqarmat, namminerlu kajumissutsiminnik sineriassuatsinni sumi tamaani ikiuuttoqarmat.
– Ingammik oqarasuaatitigut inuit nersualaarinnittarput siunnersuuteqartarlutillu, ataqatigiissaarisoq oqarpoq.
Partiit allat assigalugit facebookimi nittartagaqarput malinnaavigisinnaasannik.

Demokraterne:
Hanne Rasmussen, Demokraatini partiip allattaanera qineqqusaarnermilu ataqatigiissaarisoq oqarpoq,
ileqquusoq qineqqusaartoqartillugu qineqqusaarnermi aqutsisoqarfimmik atuisoqanngittarnera,
tamannalu attatiinnaritik. Patiip aningaasaqarniarnera sukannersumik ingerlanneqarpoq, qineqqusaarnermilu aqutsisoqarfimmik piletsitsisoqartarani,
partiimi aamma tamakkununnga aningaasassaqanngilaq. Taamaattumik Demokraatit Namminnersorlutik Oqartussani partiit allaffeqarfiani qineqqusaarneq ingerlanneqartarpoq.
– Kannimi kaffeqartuaannarpoq, alakkaakkusutullu apeqqutigissaqarunik alakkaaginnarsinnaapput, sapinngisannguaralu tamaat innersuunniartarpakka imaluunniit telefoni normuanik saaffigisinnaasaminnit innersuuttarlugit, Hanne
Rasmussen oqarpoq.
Partiip allattaanerata ilanngullugu oqaluttuaraa
Demokraatini Inatsisartunut qineqqusaartut amerlanersaat qaraasiakkut inuit napittarfiini facebookimi
aamma Twitterimi politikeritut nittartagaqalersimasut.
Ullormi qinersiviusumi Demokraatit ilaquttatik
peqatigalugit Nerisarfimmi, putorsuup eqqaaniittumi nereqatigiinnissamik aaqqissuussisimapput.
- Qulingiluaniilli kikkut tamarmik nuannarnermut, nipilersorsiusumut pissanganermullu tikilluaqqusaapput, Hanne Rasmussen oqarpoq.
Atassut:
Atassut qineqqusaarnermi uani qineqqusaarnermi
aqutsisoqarfimmik pilersitsinavianngilaq, Namminersorlutilli Oqartussat partii allaffeqarfiani allaffitik qinersisartunut tapersersuisunullu ammatippaat.
– Kaffimik piareersimasoqartuaannarpoq, inuillu
tikilluaqqusaangaarput alakkaannissaminnut kafisortillu, apeqquteqarlutillu. Ullut tamaasa alakkaattoqartuaannarpoq, qineqqusaarnermi ataqatigiissarisoq Jensine Berthelsen oqarpoq.
Partii nammineq facebookimi nittartagaqarpoq,
qineqqusaartullu amerlanersaat nammineq politikeritut nittartagaqarlutik.
Atassutikkut maannakkumuugallartoq Nuummi
Radiup qaqqaani Bjarnes Centermarked festertarfiani katerisimaarnissartik naatsorsuutigaat, soo
runami kikkulluunnit takkunissaminnut tikilluaqqusaapput, Atassutip qineqqusaarnermi ataqatigiissaarisua oqarpoq.
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Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Autistilinnik
assigisaanillu meerallit

Grønlands Revisionskontor A/S

Statsautoriserede revisorer
Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat

naapissapput pingasunngorneq
novembarip 19-ani 2014, nal. 19.00,
Peqatigiiffiit ataatsimiittarfiani, Blok 10-mi.
Aggialluarisi.
Inussiarnersumik Inuulluaqqusilluta
Angajoqqaaqatigiit

Indkaldelse til
forældre til autister m.m.
Vi mødes i Forenings mødelokale i Blok 10,
onsdag den 19. november 2014 kl. 19.00.
Vel mødt.

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Med venlig hilsen
Forældregruppen

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
TAMANUT
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
Uddannelsestema i Sermitsiaq

Har du noget at sælge til studerende,
undervisere og beslutningstagere i
undervisningssektoren?
Sermitsiaq bringer et uddannelsetema i den
landsdækkende avis den 21. november 2014.
Har du produkter og services til de studerende,
undervisere eller til uddannelsessektoren?
Søger du elever eller praktikanter?
I uddannelsestemaet i Sermitsiaq den 21. november kommer du i
direkte kontakte med de unge og deres undervisere gennem relevante
annoncer. Det er også et sted, hvor et stort antal lærere, skoleledere og
beslutningstagere i uddannelsessektoren læser med.
Det er også et godt forum for annoncer der fortæller om, hvorfor
din virksomhed er en god læreplads og hvordan uddannelse af landets
unge samt efteruddannelse af eksisterende medarbejdere er en
del af jeres CSR-strategi?
Der er deadline for indlevering af trykklare annoncer
til uddannelsestemaet i Sermitsiaq senest den 14. november 2014
via annoncer@Sermitsiaq.AG

Aputaajaaneq
Matumuuna ISERIT A/S aputaajaanermut
tamanut suliariumannittussarsiorpoq.
Kiffartuussinissamik isumaqatigiissusiortoqassaaq januar 2015-miit december 2017-mut
Aalajangiinermi tunngavik: Akikinnerpaaq
Neqerooruteqarnermi atortussat uani
pissarsiarineqarsinnaapput:
ISERIT A/S
Issortarfimmut 1B
Postboks 1539, 3900 Nuuk
Neqerooruteqarnermi atortussat sisamanngorneq 13. november 2014 aaneqarsinnaalissapput. Atortussat nassiuteqquneqarpata,
tamanna inniminniinikkut nalunaarutigineqassaaq.
Neqerooruteqarnermi atortussat aamma nittartakkatsinni www.iserit.gl aaneqarsinnaapput.
Suliariumannittussarsiussinermi atortussat
naapertorlugit ingerlanneqassaaq december
2014-mi Iserit A/S-ip ataatsimiittarfiani.

3900 Nuuk • Postboks 1539 • Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00
Fax +299 36 30 19 •E-mail: iserit@iserit.gl
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Siunissami aatsitassarsiornikkut
suliffissuaqarneq
Fremtidens mineindustri
Greenland Minerals & Energy aamma

Greenland Minerals & Energy og

NunaMinerals

NunaMinerals

Katuami Inersuaaqqami, ataasinngornermi
novembarip 17-iani nal. 16.30-19.30

Katuaqs Lille Sal,
mandag den 17. november kl. 16.30-19.30

Aatsitassarsiornermik suliniutip Kuannersuarnilu uranip GME-p
pisortaanut John Mairimut isorinnippaluttumik apeqqutiginissaanut
periarfissaqalerputit. Ole Christiansen NunaMineralsimeersoq aatsitassarsiornikkut suliniutit sinniisuuffigisani pillugit apeqqutinut akissuteqassaaq.

Nu har du mulighed for at stille kritiske spørgsmål om mineprojektet og uranen på Kvanefjeldet til GMEs direktør John Mair.
Ole Christiansen fra NunaMinerals svarer på spørgsmål om de
mineprojekter, han repræsenterer.

•

Aatsitassarsiornikkut suliffissuaqarnermi avatangiisit peqqissuserlu
ernummatigigukkit maanna akissutisigit.
• Politikkikkut sangujoraarneq tunngavigalugu aatsitassarsiornikkut
suliniutinut aningaasaleerusussuseqarneq sunnerneqassava?
• Aatsitassarsiornikkut suliaqarfimmut siunissaq qanoq isikkoqarpa?
• Kalaallit Nunaanni BNP-ip Kuannersuarnit 13 procentimik annertusineqarnissaa ilumoorpa?
• Narsap illoqarfianut qanittumi aatsitassarsiornermik ingerlatsineq
navianartuua?
• Kuannersuarni suliffissanik 735-nik pilersitsissaagut imaluunniit
uranimut akuersaanngilluinnarneq utertissavarput?
• Aatsitassat qaqutigoortut Kinap kisermaassineranut ilanngunneqassappat imaluunniit killeqanngitsumik niuerfimmut nioqqutigineqassappat?
• Uranip sumunnaanneqarnissaa kikkunnit aalajangerneqartarpa?

•
•

Er du nervøs for miljø og sundhed i mineindustrien, så få svar nu.
Bliver investeringslysten på mineprojekterne påvirket af politisk
slingrekurs?
• Hvordan ser fremtiden ud for mineralbranchen?
• Er det rigtigt, at Kvanefjeldet vil forøge Grønlands BNP med 13
pct.?
• Er det farligt med minedrift tæt på Narsaq by?
• Skal vi have 735 jobs på Kvanefjeldet eller tilbage til nultolerance for uran?
• Bliver de sjældne jordarter en del af Kinas monopol eller
kommer de ud på det frie marked?
• Hvem bestemmer, hvor uranen skal hen?
Og andre spørgsmål er velkomne.
Forventer at slutte inden KNRs krydsild starter.
Arrangør: Mediehuset Sermitsiaq.AG

Apeqqutit allat aamma tikilluaqquneqarput.
KNR-ip apeqqarissaarfiginninnera aallartitsinnagu naammassinissarput
naatsorsuutigaarput.
Aaqqissuisoq: Mediehuset Sermitsiaq.AG
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

Inuiaqatigiinnik
tamakkiisumik isiginninneq
Helhedsorienteret
samfundssyn
INATSISARTUT 28. NOVEMBER 2014

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 • 3900 Nuuk • Tlf. 32 22 52 • Fax 32 48 48

job.sermitsiaq.ag

Suliffissamik
amigaateqarpit?

8

Manlger du
et job?

Martha Lund Olsen
SIUMUT

Pilluarit

Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl

Tillykke

Asasagut

niviarsiaraatigut
Inuuissini pilluakulooritsi. Naduk 7 år, 2. nov. - Niviaq 5 år, 7 nov.
Anaana & Ataata
 Iluuna 8 år 
Iggunnguaq
Stort tillykke med de hele 8 år den 15/11.
Vi ønsker dig en super dejlig dag og
glæder os til at fejre dig :D
Du er en skøøn pige og en rigtig god og
kærlig aleqa.
Vi elsker dig 
Anaana, kamma og aqqalu

15.11.06 – 15.11.14
Asasannguarput angajunnguaq

Asasarput

Maja Høyer Jensen

Julie Bjerregaard

Arfineq pingasunik ukioqalerninni pilluangaarit  Pikkorissuutinnguarput
ullorsiorluarnissannik kissaappatsigit.
Asaqaatsigit 

1.November. 2014
17-liininni pilluarit.  Ukiut sukkaqaat,
tassa 17-lereerputit J
Asannittumik pilluaqqusisut

Anaana, Andreas, nukadu, nukaaraq,
Malu Nivikkalu

Anaana, ataatalu

19.11.14

Jørgen
Markussen
55-nik inuinni
pilluarit.
Ninga, Else
5. nov. 1949-2014

Thorkil Grøndal
Olsen

Aanaa

Arnavaraq
Thorleifsen
Dahl
05. November 2014
55-nik ukioqalerninni
pilluarit nuannaarluarinalu.
Uviit, meeqqatit

Tillykke med 65-årsdagen
Kærligst Mariane

Pilluarimmut tunniussivissaq kingulleq: Sisamanngorneq nal. 12.00.
Sidste indlevering for Pilluarit: Torsdag kl. 12.00.

21.11.14

Malik Kristiansen
Inuinni pilluarit. Ulloq nuanissarfigigiuk. Iggu
Aanaa, aataal
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Nutaamik
suliffissarsiorpit?

job.sermitsiaq.ag

Ny karriere?

Mælkebøttecenterip najugaqarfia Allu inuusuttuaqqanut
atugarliortunut tallimanut inissalik
piffissaq tamaat sulisussamik piaartumik sulilersussamik
pissarsiorpoq.

344 112

• Qitilunnerit
• Naggualuutit
• Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut
• Amerluutit
• Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon,
tyktarm) & tingummik &
imal. timi tamakkerlugu.
• Niaqorlunnerit
• Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut
• Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt
• Pujortasaarniarneq
• Alt problemer med ryg
• Led samt spændinger
• Rygestop
• Rensning af organismen,
• Diæt vejledning
• Rygestop,
• Micræne m.m
GÂBA BROBERG

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

KISSARTUT · MENU
12. - 19. november

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Grønlandsk laks
med stuvet spinat

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Osso buco med urter

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Kalvesteg med pebersovs

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Hamburgerryg
med stuvet hvidkål

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Mørbradgryde
med bacon og pølser

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Lammehjerter i flødesovs
med kartoffelmos

40-,

ATAASEQ
PR. RET

Brugseni.gl

100%-imik kalaallit piat
100% ejet af det grønlandske folk

B

Snerydning
ISERIT A/S udbyder hermed snerydning i
offentlig licitation.
Der indgås en servicekontrakt for perioden
januar 2015 - december 2017.
Tildelingskriterie: Laveste pris.
Udbudsmaterialet kan rekvireres hos:
ISERIT A/S
Issortarfimmut 1b
Postboks 1539, 3900 Nuuk

Kiisalu
Meeqqat Inuusuttullu Illuat Mælkebøtten tullersortimik
piaartumik sulilersussamik pissarsiorluni.

Mælkebøttecentrets bo-enhed Allu med plads til 5 socialt
udsatte teenagere, søger medarbejder på fuld tid
med snarlig tiltrædelse
samt
en stedfortræder til Børne- og Ungehuset Mælkebøtten
med snarlig tiltrædelse
Se stillingsopslag og jobbeskrivelse på www.mb.gl

Udbudsmaterialet kan afhentes fra torsdag, den
13. november 2014. Såfremt materialet ønskes
postfremsendt, skal dette meddeles
ved bestilling.
Det samlede udbudsmateriale kan også hentes
på vores hjemmeside: www.iserit.gl

nuukugeavis 45/14

Ambulance

OFFENTLIG LICITATION

Licitationerne vil, i henhold til udbudsskrivelsen,
blive afholdt i december 2014 i mødelokalet
hos ISERIT A/S.
3900 Nuuk • Postboks 1539 • Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00
Fax +299 36 30 19 •E-mail: iserit@iserit.gl

Tuniniaavik
UJAASINEQ/
EFTERLYSNING
Jeg efterlyser en pakke
med sortebær, sendt fra
Qeqertarsuatsiaat 03.10.14
til Nuuk gennem postvæsenet. Hvis man har
set pakken med denne
modtager, bedes man at
kontakte mig. Bærrene
vejer ca. 4 kilo.
Qeqertarsuatsiaanit paarnat ullormi uani 03.10.14
pajuttoq aqqutigalugu
allakkerivikkut nassiussat ujartorpakka. Arlaata
takusimagunigit ataani
allaqqasoq attavigilaarsinnaappagu qujassaqaanga.
Paarnat kiilut 4-at missaanni oqimaassuseqarput.
Suso Heinrich, Attartu 61,
3905 Nuussuaq, tlf.: 233242

INISSAT/BOLIGER
Vil du bytte eller udleje din
bolig i min juleferie i Nuuk
fra 12. december til 4. januar. Jeg kan bytte med min
lejlighed i Bellahøjhuset
på Frederikssundsvej 123,
10 sal med byens bedste
udsigt. Beliggenheden er
god med adgang til offentlig transport, indkøb og
grønne områder indenfor
100 meter. Der er adgang
til vaskekælder.
Udleje: Hvis jeg låner din
bolig i Nuuk i min juleferie,
får du f. ex. 1000 Kr. Jeg er
ikke-ryger og rigtig ferm til
rengøring m.m., så når du
kommer hjem igen, har jeg
f. eks. gjort HOVEDRENT
overalt, hvis du vil. Lad os
tale om det. Du kan nå mig
på E-mail: Lottesara@gmail.
com eller på +45 22394066

Naalakkersuisut Nuummi nutaamik umiarsualiviliornissamut
VVM-imut akuersissummik nalunaaruteqarput.
Pilersaarutit malillugit
umiarsualivik nutaaq 2016-ip naanerani naammassisimassaaq.
Naalakkersuisut avatangiisini pissutsinik annertuumik misissuinerit –
VVM-imut nalunaarusiamik taaneqartut – tunngavigalugit, umiarsualiviup nutaap sananeqarnissaanut akuersissuteqarput.
VVM-imut akuersissut Avatangiisinut Pinngortitamullu Naalakkersuisoqarfimmut saaffiginninnikkut pineqarsinnaavoq.
Aalajangiinerit pillugit maalaaruteqartoqassappat, maalaarutit kingusinnerpaamik 19. 12 2014-imi tiguneqareersimassapput, uani: Avatangiisinut Pinngortitamullu Naalakkersuisoqarfik, Postboks 1614, 3900 Nuuk,
imaluunniit mail apn@nanoq.gl aqqutigalugu.

Naalakkersuisut har meddelt VVM-godkendelse til at anlægge
en ny havn i Nuuk.
Efter planen vil den nye havn være færdig i slutningen af 2016.
Naalakkersuisut har på baggrund af en omfattende undersøgelse af de
miljømæssige forhold – en såkaldt VVM-redegørelse – givet tilladelse til
at anlæggelsen af den nye havn kan gennemføres.
VVM-godkendelsen kan fås ved at rette henvendelse til Departementet
for Miljø og Natur.
En evt. klage over afgørelserne skal være modtaget hos Departementet
for Miljø og Natur, Postboks 1614, 3900 Nuuk, eller mail apn@nanoq.gl
senest 19. 12 2014.
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Thipphayaporn Døj

udføres

Åben
Man.-Lør. 06.00-21.00
Søn.
08.00-21.00

Bestil tid pr. tlf.
Tlf. 221298/553853

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 • 3900 Nuuk • Tlf. 32 22 52 • Fax 32 48 48

www.kassoq.gl

Børnekryds & Tværs

201

201

Tlf. 32 42 74

Iggiaanut 3B
3905 Nuussuaq

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

Meeqqanut

Centrum Grill

Thai massage

Alt i

201

SAMT

RADIUS FODTØJ

job.sermitsiaq.ag
- Vielsesringe
- Grønlandsk guld
- Grønlandske smykkesten
- Brugte guldsmykker købes

38 20 10
DYR

MØBELMATERIALE

ØDELAGT

EFTER
DO

GIGA

TA N D L Æ G E

IKKE
STORE

NIELS NYGAARD APS

NET

GIFTERMÅL
FØRST I
ÆTEREN

v/Palle Møller · Nigerleq 43
Mobil 52 23 60

TUAPANNGUIT 40, BOKS 240, 3900 NUUK

SY

MILD

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

JOMFRU

NUUK ELEKTRONIK

TONE
DANSK Ø

MIDT I
MELLEM

MODTAGER
BETRAGTEDE

Box 446 • 3900 Nuuk
Tlf. 553839

OPERASANG

SNAKKET

NORGE

Ole Rendal
ole@rendal.dk

ILDSTEDET

BESIDDE
ÆRLIG

TRÆER

Nuukullak 34
32 78 54

EFTER D

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Kl. 14.00-18.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00.

HAVE TIL
HENSIGT
BELØB
SVAR

JORDARTEN

www.dyreartikler.gl

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

SKÆNKE
DRIK
TON

INDHENTE

BEGGE 12 PASS.

MEGA

Tlf. 31 32 18

RØGET

ENLIGT

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

LARGE

Sulisussarsiorpisi?

HJORTEN

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Ittukusuk Heilmann
Blok 3-201 · 3900 Nuuk

Box 301, 3900 Nuuk · Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60 · Fax 32 24 99
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Applespecialisten

201

FLÆNGE

STEDORD

Åbent efter aftale

LADET
PARTIKEL
LEDIG

SMALL

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil 55 19 02
Administration
administration@sermitsiaq.AG

Ved lodtrækning ﬁndes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.

Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
PINGASUNNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: ONSDAG

Søger I
medarbejdere?

job.sermitsiaq.ag

Ussassaarutini sullitatsinnit kukkunersiorneqarsimasuni kukkunerit Nuuk
Ugeavisimi akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet ansvar
som følge af evt. fejl i annoncer, som har
været i korrektur hos kunden.
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ONSDAG 12. NOVEMBER 2014
Innannguaq 40
Man-Fre 11-17
Lør
11-14
Søn
lukket
tlf: 559411

TA N D L Æ G E

NIELS NYGAARD APS

-med eget grønlandsk design
+ Nordiske Design · gode
gaveideer· sengetøj·spisestel
træfigurer·islandske sweater
uldtæpper·sjove elefanthuer
voksdug & metervarer

TUAPANNGUIT 40, BOKS 240, 3900 NUUK

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Tlf. 32 50 22
Døgnvagt telefon 55 23 35

Vandrehuset
Overnat centralt
i Nuuk fra
Fra kun kr. 400,-

Tlf. 551155 / 553201
vh@greennet.gl • vandrehuset.com

Sulisussarsiorpisi?
Søger I
medarbejdere?

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · Fax 32 22 12 · E-mail: kisoglis@greennet.gl
KIRSTEN LAURIDSEN • LISBETH KREUTZMANN • ELSE EZEKIASSEN

job.sermitsiaq.ag
INUIT AVIISIAT 1861 - IMIILLI

www.sermitsiaq.ag

www.sermitsiaq.ag

NUREPA APS
v. Flemming Johansen

Reparation af træ og glasfiber
Isætning af motor/bovpropel m.m.

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Tømrer Snedker Malerarbejde
Flemming: 551477 · Erik: 585704
Postboks 5086 · 3905 Nuussuaq · nurepa@greennet.gl
Telefon: 31 17 72 · Telefax: 31 17 71

Tamanut ammasumik aaqqissuussineq
Deres Auto ukiunik qulinngortorsiorpoq, tamannalu nalliussiniarlugu

novembarip 15-iani nal. 10-mit 16-imut tamanut ammasumik aaqqissuussissaagut.

Nal. 10-mit ammassaagut Grillikkullu siaasakkanik tamulugassaqassaaq.

Hinnarik nal. 11-mit 13-imut naapinneqarsinnaassaaq, nal. 14-imiillu 16-imut Hans Jukku
Nukannguarlu nuannersunik nipilersorlutik aliikkusersuissapput.
Pilerinartunik pinnattaassaqartitsilluni aamma makitsisoqassaaq.
Meeqqanut nal. 12.45 makitsisoqassaaq. Pinnattaassarlu tassaavoq Playstation 4.
Inersimasunut nal. 15.45 makitsisoqassaaq. Pinnattaassarlu tassaavoq iPhone 6.

Deres Autop Industrivej nr. 43-mi novembarip 15-iani nal. 10-mit 16-imut tamanut
ammasumik aaqqissuussineranut alakkaagit.

Åbenhus arrangement
Deres Auto fylder 10 år og det fejre vi med et åbenhus den 15. November

2014 fra kl. 10 til 16.

Vi holder åben fra kl. 10 hvor Grillen vil stå klar med lidt godt til maven.

Jukku og Nukannguaq

Der vil også blive afholdt lodtrækning med lækre præmier.
Børnenes lodtrækning vil blive udtrukket kl. 12.45. Præmien er en Playstation 4.
De voksenes lodtrækning vil blive udtrukket kl. 15.45. Præmien er en iPhone 6.

Kik forbi Deres Auto på industrivej nr. 43 til åben hus den 15. November fra kl. 10 til 16.

!
!

Meeqqanut unammisitsineq / Børnekonkurrence

Inersimasunut unammisitsineq / Voksenkonkurrence

Deres Auto qassinik ukioqalerpa?
Hvor mange år fylder Deres Auto?

Deres Auto Industrivejimi ukioq suna aallartippa?
Hvilket årstal startede Deres Auto på Industivej?

Ateq / Navn:

Ateq / Navn:

Oqarasuaat / Telefon:

Oqarasuaat / Telefon:

Ajugaasup industrivej 43-mi novembarip 15-iani makitsinermi najuunnissaa piumasaqaataavoq.
For at vinde, skal vinderen være til stede 15. november på industrivej 43, ved lodtræningen.

Ajugaasup industrivej 43-mi novembarip 15-iani makitsinermi najuunnissaa piumasaqaataavoq.
For at vinde, skal vinderen være til stede 15. november på industrivej 43, ved lodtræningen.

Ilusilersuisoq / Layout: iCICERO Nuuk

Fra kl. 11 til 13 kan i møde Hinnarik og fra 14 til 16 vil Hans
underholde med god musik.

