Autisme pillugu
oqalugiarnerit
oqallinnerillu

Majuartaat
assoraligaluarpoq

Liften fik modvind

Foredrag og
debat om autisme
32+33

3

Isarussanik ilivitsunik pisinermi seqinersiutit
igalaartat sakkortussusillit AKEQANNGITSUT
Neqeroorut
7/4-imiit
2/5-2015-imut
atuutissaaq

TLF. 38 39 60 NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL 6. maj 2015 Nr. 19

Nakorsanut oqarasuaat
pisuunik piitsunillu
assigiilersitsitsoq

Gælder fra
7/4 til 2/5-15

GRATIS solglas med styrke ved køb
af komplet brille
Nuuk
Tlf: 313410

Sisimiut
Tlf: 863410

Ilulissat
Tlf: 943410

22

Lægetelefon udligner
forskel på rig og fattig
21

BMX

cykler

38 20 10
UKIUTIT MALILLUGIT
AKIKILLISAAFFIGITIGIT
Få din alder i rabat

89-IT = SIPAARUK/SPAR

89% AKIKILLISAAFFIGITIGIT

Illit nittarsaatit

uaniissinnaavoq
Denne annonce plads

kan blive din

Saffiginniffissaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl
imaluunniit/eller telefon 38 39 86

Isarussa t sinissaannut igalaartaanik imaluunniit kontaktlinseabonnement-mik pisinermi atuuppoq qaammatit 6-lit iluanni, ulloq 20.06.2015 tikillugu.
Kontaktlinse-nut abonnement-imut akikilliissut atuuppoq qaammatit 2-luk, kikkunnillu tamanik atorneqarsinnaavoq, Synoptik-imi kontaktlinseabonnement-qarsimanngitsunut qaammatini kingullerni 3-suni. Allanut akikillisanut neqeroorutinullu ilapertuutaasinnaanngilaq.

-15%
38 20 10

Bliv klar til
sommeren med
flotte nyheder fra
Masai & Pre End
Vi ses i

2
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Blok 5 v/gavlen

Man.-Fre.: 9-17 · Lør.: Efter aftale

Tlf. 323800
salon.nutsat@greennet.gl

Alt i tandproteser
il 26. maj 2015
et indt
kkfast
protetik
Ferielu&
Berners

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011

TAND

TEKNIK www.tandteknik.gl | info@tandteknik.gl

Flyttebilen Tlf 312558

Massage Healing
&
Ambulance
Terapi Sessioner

Nuuk-Biludlejning ApS

BÅDCHARTRING

Thai massage
Thipphayaporn Døj

“Immanuel”

Iggiaanut 3B
3905 Nuussuaq

Tlf. 32 39 66

Bestil tid pr. tlf.
Tlf. 221298/553853

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

KLINIK FOR FODTERAPI

Bula

Lisa

Man. - Fre. 8.00-22.00
Lørdag
8.00-18.00

Puk

/Statsautoriseret Fodterapeut

v

las

i-n

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

uuk

.dk

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

GÂBA BROBERG

Tlf: 329797

543858/326479

H.J Rinksvej 33

ØKOLOGISKE PRODUKTER

329220

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

w

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

Salon

Elisa

Tlf. 321407

Pensionister
& studerende

÷15%

SIPISAQ AVANNARLEQ 2A

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
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

DONNAS
DYREKLINIK
Tidbestilling nødvendig, dette kan
gøres via tlf. 230375 på følgende dage:
Lørdage fra 10.30-14.00
Eller via donnasdyreklinik@gmail.com

Klinikkens
åbningstider:
Tirsdag 14.00-18.00
Onsdag 09.00-16.00
Lørdag 10.00-14.00

For oplysninger om priser, indmeldelse og donationer til
foreningen - kan findes på hjemmesiden:
www. Nuummiuumasut.gl
Husk at hvis du tegner et dyrlægeabonement så giver vi
10% rabat på dyrlæge-konsultation.

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

H Servicering
H Montering og
H Salg af hvidevarer
H Godt udvalg af
reservedele

Charter sejlads!

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

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os · Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

job.sermitsiaq.ag

Kiﬀartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og
salg – under
samme tag

	
  
	
  
	
  

Søger I
medarbejdere?

Frisører
Arnánguak & Rosa

Profilering af Din Virksomhed

atortorissaarutitigut

Sulisussarsiorpisi?

Tlf. 32 40 45

TUAPANNGUIT
Postboks
1018 · 83900 Nuuk
Tlf. 32
Mobil
4832
26 26
93 90
Tel:13329340• 96
· Fax:
roarc@greennet.gl
• www.galleri.gl
Mail: unik@unik.gl

H Kiﬀartuussisarpugut
H Ikkussilluta tuniniaallutalu
H Taartissaateqarluarpugut

Skiltning af Din Virksomhed

SIPISAQ AVANNARLEQ 3A ST. TH

Åbningstidstider:
Mandag til Fredag kl. 10-18
og lørdag efter aftale.

E-mail: gbroberg@greennet.gl

ALT I GLAS OG RAMME

H Igaﬃmmi errorsinermilu

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

Nauja

FORHANDLER
AF ØKOLOGISK
BEHANDLET
TØJ

"

• Qitilunnerit
• Naggualuutit
• Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut
• Amerluutit
• Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon,
tyktarm) & tingummik &
imal. timi tamakkerlugu.
• Niaqorlunnerit
• Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut
• Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt
• Pujortasaarniarneq

31 15 48

Erene

Klip ud og gem

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

Tidsbestilling

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

344 112

ww

Tlf. 32 26 30

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

Info & Bestilling
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33

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

w.p
a

Alt i indramning - alt i solafskærmning

GA
V
KØ EKO
BE RT
S

Dame & Herresalon

KLINIK FOR
LASERBEHANDLING
ww
w.p FJERNING AF:
PERMANENT
ala
Hårvækst, karsprængninger
& pigment
si- & strækmærker
REDUKTION AF: Rynker
nuu
Tidsbestilling og konsultation:
k.d
k
Tlf. 491111 · bjuhl@greennet.gl
Saqqarliit 36 - www.laserklinik.gl

Aqqusinnersuaq. 32, st. tv · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

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
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Majuartaat
assoraligaluarpoq
Sisorartunut majuartaatit marluusut tamarmik maanna ingerlaqqilerput
(NOM) Knud Chemnitz, Nuummi sisorarfimmi ingerlatsinermut pisortaq,
anersaarulussinnaanngorpoq majuartaat takineq maanna ingerlaqqilermat.
Majuartaat taanna nuannarineqaqisoq
kissaatigineqanngikkaluartumik apriilip
qeqqaniit uninngavoq sermernarujussuarluni anorersuarnerani napparutit
tallimaat uppimmat.
- Maanna napparut inisseqqippoq
iluarsisariallillu kingulliit inissereermata
pisarnerut ingerlaqqilerluni, Knud
Chemnitz oqarpoq.
Ukiut tulleriit marluk Nuummi siso-

raalerituut aputigissaarlutik soqutigisartik aalluppaat sapaatit akunnerisalu
naaneranni majuartaatit tamarmik siuleriaattunik utaqqisoqartarsimapput.
- Ukioq naallugu majuassutissat
900-t 1.000-illu akornanni ukiormanna
tunivagut taakkulu saniatigut ullormi
ataatsimi majuassutissanik pisisorpassuupput. Taamaattoq febuaarimi martsimilu isserujussuarnera malugaarput.
Maannali tassa majuartaat angineq
atoqqilertussanngorparput neriullutalu
suli qaammat ataaseq aputigissaarsinnaassalluta, Knud Chemnitz oqarpoq.

Liften fik modvind
Den hårdt prøvede skilift kører igen med begge lift
(NOM) Knud Chemnitz, driftsleder på
skiliften i Nuuk, ånder lettet over at den
store lift nu er kommet i gang igen.
Den populære skilift har haft en uvillig
pause siden midten af april, hvor islæg
og kraftig storm fik den femte mast til
at vælte.
- Nu er masten kommet på plads og
vi har lavet de sidste justeringer inden
vi åbnede for den igen, siger Knud
Chemnitz.
Det er anden vinter i træk skiløbere i
Nuuk har gode sneforhold til at deres
interesse og der har konstant været kø

ved begge lift især i weekenderne.
- Vi har indtil videre solgt omkring
900-1.000 sæsonkort og mange dagskort. Men vi kunne mærke den kolde
periode i februar og marts. Men nu har
vi fået den store lift i gang igen og vi
håber på at få en måned mere med
gode sneforhold, siger Knud Chemnitz.
Skiliften har brugt piste maskiner til
at transportere kunder til toppen af
Quassussuaq i den periode den store
lift har været ude af drift.

Napparutit tallimaat maanna inisseqqereerpoq iluarsisassallu kingulliit
piareermata atoqqilerluni.
Den femte mast er kommet på plads og storliften kommer igen i drift, og kører
igen eftern de sidste justeringer er blevet gennemført. Foto: Leiff Josefsen
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Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

SIPAAKKIT
Spar

5095

MILLUARTAKKAT
UUMMATAASAT /
Slikkepinde "hjerteformede, 300 stk

I pose

149.SIPAAKKIT
Spar
Pigisat
killeqar p
ut

BEGRÆN
SET
PARTI

2285

CAPRI SONNE
Kirsebær /granatæble imlt. / el.
mango/maracu

3 x 33 cl

25.-

ne
Tilbudde
gælder
d
til og me

søndag

En nyhed
den kend i
Santa Ri te
ta
serie
SIPAAKKIT
Spar

3495
CHILE

SIPAAKKIT
Spar op til

2495

CARTRE NOIRE
KAFFEKAPLSER TIL NESPRESSO,
10 stk

Pr. stk

15.-

SANTA RITA
Secret Reserve, 75 cl

SUKKULAATIT /
Cloetta Kex

2 stk

30.- 85.-

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 06.05 Sapaat 10.05.2015 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 06.05 til Søndag d. 10/05.2015

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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ne
Tilbudde
gælder
d
til og me

AASALEQAAQ /
Sommeren er på vej

søndag

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

Melonmarked
Cantaloupe Melon

NEQI ASERORTIGAQ
ANNERP. ORSOQ /
Hakket Oksekød, 10-14% fedt

16
Pr. ½ kg

SIPAAKKIT
Spar

½ Vandmelon

25

50

95

Arlaat /
Frit valg

25.-

Galiamelon

ANAANAP
ULLUA
EQQAAMAJUK /
husk
Mors dag"

SIPAAKKIT
Spar

20.-

Honningmelon

IFFIORTUP
JORDBÆRTÆRTE-LIAA
ILLINNARTOQ /
Bagerens lækre jordbær tærte

45.-

Piel Del Sapo Melon

NEQEROORUTIT ATUUPPUT SPAR-IMI PISIFFIMMILU QAAMMAT MAJ TAMAAT
Tilbudene gælder i
og
i HELE maj måned
Sipaakkit /
Spar

Sipaakkit /
Spar

3825

Sipaakkit /
Spar

PRIS
HUG

22.-

BEN & JERRY SIKU /
Is, 500 ml
Assigiinng. arlallit /
flere varianter

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

1495

MÅNEDENS

Disse tilbud gælder
HELE MAJ
måned

QAAMMATIP
NEQEROORUTAI

AKIKITSUT
Uku neqeroorutit
maj tamaat
atuutissapput

BIG BAG SNACK
IMLT. / EL.
OSTEREJER, 400 g
Assigiinng. pingasut /
3 varianter

25.-

4.-

FAXE KONDI
FREE, 50 cl
Puua
ilanngunnagu /
Uden pant

11.-

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 06.05 Sapaat 10.05.2015 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 06.05 til Søndag d. 10/05.2015
Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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MAAJI NUAN PISUSSAT / PROGRAM
Dag

Aktivitet

Tid

Sted

Arrangør

Onsdag
6. maj

Gratis fitness
Fodbold for hjemløse
Vandgymnastik fra 16 år
Hygge løbetur 5 km
Floorball
Inuit og Dene Games (børn)
Inuit og Dene Games
Latteryoga

06.00-12.00
09.00-11.00
17.00-18.00
17.30
19.00-21.00
18.00-20.00
20.00-22.00
16.30

Nuuk Fitness
Inussivik
Svømmehallen Malik
Kangillinnguit skolen
Inussivik
USK gymnastiksalen
USK gymnastiksalen
Landsbiblioteket

Nuuk Fitness
Kialaarfik
Nuuk Svømmeklub
B67
Nuuk Floorball Club
Inuit og Dene Games
Inuit og Dene Games
Landsbiblioteket

Torsdag Gratis fitness
7. maj
Fodbold 9-11 år
Løbetur med Naape
Fodbold 12-14 år

06.00-12.00
16.00-18.00
17.45
18.00-20.00

Nuuk Fitness
Nuussuaq hallen
NSP klubhus
Nuussuaq hallen

Nuuk Fitness
B67
Naape
B67

Fredag

Gratis fitness

06.00-12.00

Nuuk Fitness

Nuuk Fitness

Lørdag
9. maj

Fodbold børn 9-11 år
Løbetur med Naape
Fodbold børn 12-14 år

09.00-11.00
10.00
16.00-18.00

Inussivik
NSP klubhus
Inussivik

B67
Naape
B67

Søndag
10. maj

Fodbold børn op til 8 år
Fjeldtur til Store Malene

09.00-11.00
10.30

Inussivik
B67
Parkingspladsen ved Qinngorput B67

Mandag
11. maj

Gratis fitness
Vandgymnastik fra 16 år
Ældreidræt
Inuit og Dene Games

06.00-12.00
17.30-18.30
19.00-22.00

Nuuk Fitness
Svømmehallen Malik
Ippiarsuk
USK gymnastiksalenI

Nuuk Fitness
Nuuk Svømmeklub
Qeersaat
nuit og Dene Games

Gratis fitness
Morgen-yoga
Løbetur med Naape

06.00-12.00
07.30-08.45
17.45

Nuuk Fitness
Nuuk Fysioterapi
NSP klubhus

Nuuk Fitness
Nuuk Fysioterapi
Naape

Tirsdag
12. maj

.gl
n
a
u
n
i
j
aa
www.m

Følg os på facebook.com/aktivermaj
Facebook.com/aktivermaj-ikkut malinnaaffigitigut
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Fredag d
JUNAROSE-MEERSUT
TAMARMIK /
På alt Junarose,

-25%
str. 42 - 56

ATAASINNGORNERMIIT
04.05.15 SAPAAT 10.05.15 TIKILLUGU /
fra mandag d. 04.05.15 til og med
søndag d. 10.05.15

JUNAROSE-MIIK ATISANIK
TAKUTITSISOQALERPOQ.
TAAMAAMMAT ARNAQATITILLU
UNNUSSIUAAQATIGIINNISSATSINNUT
QAAQQUATSIGIT.

MODESHOW med JUNAROSE
Sommeren er på vej. Kom og se
hvordan man styler denne sæsons mode.
Vi inviterer hermed dig
og dine veninder
til en hyggelig aften
med modeshow og gode tilbud

8
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NUUMMIIT NETIMI NEQEROORUTIT - NETTILBUD FRA NUUK

k
s
i
t
s
a
t
n
a
F
D
U
B
L
I
T
NET
KJAVIK

TIL REY
K
U
U
N
FRA

IKIMUT
V
A
J
K
Y
IIT RE
T
NUUMM ORUTITSIAL AA
O
NEQER

ÍSLENSKA/SIA.IS/FLU 73755 04/15

REYKJAVIK
AIRICELAND.DK
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Vi fejrer butikken har holdt åbent i 30år! Derfor giver vi -15% på nye
modeller og -30% på udvalgte modeller! Like os på facebook og vind en
fodboldstrøje!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Nuka Greenland Tlf: 324822 E-mail: adm@nukagreenland.gl Tilbuddet gælder fra
29.04.15 til 31.05.15 Akikilliliineq pissaaq 29.04.15-imiit 31.05.15 tungaanut.
	
  

nuka greenland

Pisiniarfiup ukiuni 30-ini ammasimanera nalliuttorsiutigalugu kaminnik
akikilliliivugut. Nutaaliat -15% immikkullu qinikkat -30%! Quppernerput
facebook-imi Like-eruk arsartartullu tujuuluaraanik eqquillutit!	
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EnergyUp Light HF3419/01
Imminut immersorit. Ullormut minutsit 20-it ingerlanerani
nukissaqarnerulernerit malugiuk, peqqinnerulernerit
aammalu nuannaarnerulernerit. / Lad dig selv op med
EnergyUp fra Philips. Efter 20-30 minutters brug om dagen
vil du føle dig sundere, friskere og mere positiv.
• Lysintensitet: 10.000 lx
• Ingen UV-stråler
• Øger energiniveauer

Ovn AKP533IX
Ikkiorfik ikkuttagaq, saava sisammik • Ovnvolume på 60 liter
mangertornersinnaanngitsumik pili- • 7 pisinnaasai /
Funktioner
gaq, silaannaq kissartoq kaaviiaartoq / Multifunktions indbygningsovn • Aatsitisartoq /
Optøningsprogram
med front i rustfrit stål og varmluft.

SIPAAKKIT / SPAR 1.000,SIPAAKKIT / SPAR 650,-

1.349,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 1.999,-

1.999,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 2.999,-

Wake-up Light HF3510
Itersaat seqernut nuinera najoqqutaralugu itersaasartoq,
sallaatsumik nalinginnaasumillu. / Philips Wake-up Light,
der er inspireret af solopgangen, vækker dig
gradvist og naturligt.
• Radio-qarpoq / Indbygget FM-radio
• Nipit nalinginnaasut 3-sut / 3 naturlige opvågningslyde
• Itersarneqarit sallaatsumik nuannersumik /
Bliv vækket på en behagelig og naturlig måde

Induktionskomfur EKI50550OW
Smalt 50 cm komfur med induktion. Dette klassiske induktionskomfur
har et stort ovnrum trods komfurets smalle bredde. Ovnrummet med EasyClean emalje har dobbelt belysning, så du altid har et godt overblik
over indholdet. Føres hos udvalgte forhandlere.

SIPAAKKIT / SPAR 1.000,-

SIPAAKKIT / SPAR 150,-

649,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 799,-

4.999,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 5.999,-

11

ONSDAG 6. MAJ 2015

STORT UDVALG
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Business notebook
MCA32MD
• Lenovo B50-30 80ES
• Celeron N2840 / 2.16 GHz
• Windows 8.1 med Bing 64-bit
• 4 GB RAM - 500 GB HDD
• intet optisk drev
• 15.6" 1366 x 768 ( HD )
• Intel HD Graphics
• tastatur: Dansk - TopSeller

Nillataartitsivik/qerititsivittalik /
Kølefryseskab 116 cm
Ilisiviit igalaamerngit 2-luk
naatitanullu amusariaq. /
2 glashylder og en grøntsagsskuffe.

• M50TW12E
• H: 116 x B: 48 x D: 53 cm

SIPAAKKIT / SPAR 600,-

1.699,-

2.399,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 2.299,-

Køleskab ERT1501FOW2
Lille, fritstående Electrolux køleskab med SpacePlus-design, frostboks og energiklasse A+.
• Nettovolumen: 118/18 liter
• Højde: 85 cm
• Energiklasse: A+

Home notebook
PSCLEE-00E00EN5

SIPAAKKIT / SPAR 500,-

2.299,-

3.799,-

Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa - sisamanngornermut 10 -18 • Tallimanngorneq 10-19 • Arfininngorneq 10-17 • Sapaat 11-17
Oqarasuaat: 38 11 19 / Mandag til Torsdag 10-18 • Fredag 10-19 • Lørdag 10 - 17 • Søndag 11-17 • Tlf.: 38 11 19
Atuutissapput Pingasunngorneq 06/05-miit Marlunngorneq 12/05 – 2015 ilanngullugu / Gælder fra onsdag den 06/05 til og med tirsdag den 12/05 – 2015
Akit 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 AKIA / FØRPRIS 2.799,-

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

• Toshiba Satellite C70D-B-10X
• A serie A4-6210 / 1.8 GHz
• Windows 8.1 64-bit
• 4 GB RAM
• 500 GB HDD
• DVD SuperMulti
• 17.3" 1600 x 900 ( HD+ )
• AMD Radeon R3
• matsort med tekstureret mønster
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AWG2016-imut kajumissutsinnik suleqataagit
Bliv frivillig for AWG2016

Arctic Winter Games-imut kajumissutsinnik
suleqataanissamut ugguuna nalunaarit AWG2016.ORG
Meld dig som frivillig til Arctic Winter Games på AWG2016.ORG
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Din Inspiration i bymidten

FIK DU HELLER
IKKE KÄHLER
KOBBER VASEN?
Nu har INSPIRATION de nye
KÄHLER sølv vaser.

Lille

19995
Mellem

34995

I et begrænset antal.
Du er velkommen til at forudbestille.

Vase riflet
lille

24
2995
95

stor

Stor

44995
Vase rillet

Perlehyancint glas

2495

3995

Fyrfadstage
lille, før 37,50
NU

1875

stor, før 72,50
NU

Hyatintglas
lille

49
6995
95

stor

inspiration
- køkken og
bolig indretning,
for dig, og dem du elsker

Vase
flowertime

Vase
Snekrystal

2495

4995

3625

Vase
med prik
mønster

3495

inspiration
- iggavimmi inigisamilu
aaqqissuussineq,
ilinnut asasannullu.
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Nammineq kajumissutsimik suleqataasut
illuat ammarneqartoq

Arctic Winter Gamesimi nammineq kajumissutsimik suleqataasut illuat qilaatersorfiusumik, nipilersorfiusumik kiisalu
kaffillerfiusumik pingasunngornermi apriilip 29-ani ammarneqarpoq. Soorunami ilisarnaat Kulut peqatigalugu
All. Ane-Marie Petersen
ane-marie@sermitsiaq.gl
Borgmester Asii Chemnitz Narup qiuutinik immikkuul-larissunik tigummiaqarpoq qaleq qorsuusoq qioramiuk taamalu Arctic Winter Gamesip nammineq
kajumissutsimik suleqataasut illuat Nuummi illoqarfiup qeqqaniittoq pingasunngornermi apriilip 29-ani
atoqqaartikkamiuk.
Illu Kalaallit Nunaanni timersornikkut aaqqissuussinerit 2002-mi unammiuaarnerit illoqarfimmi ingerlanneqarmatali annerpaartarisaannut peqataarusuttunut tamanut qitiusoqarfiussaaq.
– Qiuutit qalersamik qiorsininnut atukkakka ukua
pisoqaasorujussuupput. Nuup namminerisaminik
kommuniugallarnerata nalaaneersuupput, taamaallaallu pisuni immikkuullarissuni atorneqartarlutik,
borgmesteri qiorsinngilaattaa oqarpoq.
Illup atoqqaartinneqarnerata kingorna qaaqqusat
illu nammineerlutik misissuataarpaat kaffisuutigalutik
kaagisuutigalutillu.

– Illu una ilissi nammineq kajumissutsimik suleqataasusi tamassi illoraarsi. Ilisseqanngikkaluarpat Arctic
Winter Gameseqarnavianngikkaluarpoq. Taamaattumik ullumi peqatigisinnaagassi nuannaarutigalugulu
tulluusimaarutigaara, Asii Chemnitz Narup atoqqaartitsinermut atatillugu oqalugiarnermini oqarpoq.
Aaqqissuussinerit
Atoqqaartitsineq aamma kulturikkut pisoqarfiuvoq,
Gitte Anna Biilmann qilaatersormat Aviaaja Petersenilu erinarsormat Jaaku Sørensen guitarertuliullugu
takkussimasorpassuit misigissutsitigut killitsissutigisaannik.
Aviaaja Petersenip erinarsugaanut Kalaallimut
qilaatersorneranullu tunngasumut atatillugu takutitsipput, tamatumanilu qilaat guitarip nipaanut akuliulluni Aviaaja Petersenillu erinaa tusarnersoq ilanngullugu ininut erseqqissumik tusarnaarneqarsinnaalluni.
Inuusuttut takutitsereermata ilisarnaat puisi Kuluk
takkuppoq meeqqat ilassiartorlugit. Meeqqat ilisarnaat perngaammik takugamikku nuannaarpasilluin-

Frivillig Center blev åbnet
Onsdag den 29. april blev Arctic Winter Games’ nye Frivillig Center åbnet med trommedans, musik, kaffe og kage. Selvfølgelig sammen med maskotten Kuluk
Af Ane-Marie Petersen
ane-marie@sermitsiaq.gl
Borgmester Asii Chemnitz Narup havde en
særlig saks i hånden, da hun onsdag den
29. april skulle klippe det grønne bånd over
og dermed indvie Arctic Winter Games’ nye
Frivillig Center i Nuuks centrum.
Bygningen skal være centrum for alle, som
har lyst til at være en del af Grønlands største event, siden legene blev afviklet i byen i
2002.
– Disse sakse, som jeg bruger til at klippe
bånd over med, er meget gamle. De er helt
tilbage fra en tid, hvor Nuuk var sin egen
kommune, og de bliver kun brugt ved særlige anledninger, sagde borgmesteren umiddelbart før hun klippede båndet over.
Efter indvielsen af huset kunne gæsterne
ved selvsyn besigtige bygningen samt nyde
kaffe og kage.
– Dette hus er jeres hus, alle jer frivillige. Og
uden jer, så bliver der ingen Arctic Winter
Games. Derfor er jeg glad og stolt, fordi jeg
kan være sammen med jer i dag, sagde Asii
Chemnitz Narup i sin tale i forbindelse med
indvielsen.
Arrangementer
Indvielsen bød også på et kulturelt indslag,
hvor Gitte Anna Biilmanns trommedans
kombineret med Aviaaja Petersen på vokal

og Jaaku Sørensen på guitar kaldte følelserne frem hos de mange gæster.
De optrådte med Aviaaja Petersens sang,
som handler om Kalaaleq og hans trommedans, hvor trommen i takt med guitaren og
Aviaaja Petersens guddommelige stemme
nåede klart ud i de halvtomme lokaler.
Efter de unges performance kom maskotten,
sælen Kuluk, for at hilse på børnene. Der var
julelys i børnenes øjne, da de så maskotten
for første gang. Nogle er lidt generte, mens
andre ikke holder sig tilbage for at hilse på
den store sæl.
Frivillige
Arctic Winter Games har brug for 1.500 frivillige, hvis der skal være hænder nok til alle
de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet.
Ifølge Assistant to General Manager Arnakkuluk Jo Kleist har foreløbig 200 personer
meldt sig som frivillige til den kommende,
store begivenhed.
– Og den 6. maj holder vi møde i Grønlandsbanken for at præsentere de forskellige områder, hvor de frivillige kan gøre en indsats,
siger Arnakkuluk Jo Kleist.
Man kan tilmelde sig som frivillig til Arctic
Winther Games på AWG2016’s hjemmeside:
www.awg2016.org

narput. Ilaat ittuulaartut, allat puiserujussuup ilassiornissaannut tunuarsimaanngillat.
Nammineq kajumissutsimik suleqataasut
Arctic Winter Games aaqqissuussinermut atatillugu
suliassanut tamanut ikiuuttussat naammassappata
nammineq kajumissutsimik suleqataasunik 1.500-nik
atorfissaqartitsissaaq.
Pisortap ikiortaa, Assistant to General Manager,
Arnakkuluk Jo Kleist, naapertorlugu aaqqissuussinissarsuarmut inuit maannamut 200-t ikiuunniarlutik
nalunaarsimapput.
– Suliassaqarfiillu nammineq kajumissutsimik suleqataasut suliaqarfigisinnaasaat ilisaritinniarlugit Grønlandsbankenimi maajip 6-ani ataatsimiititsissaagut,
Arnakkuluk Jo Kleist oqarpoq.
Arctic Winther Gamesimut nammineq kajumissutsimik suleqataasussatut nalunaartoqarsinnaavoq
AWG2016-ip nittartagaatigut: www.awg2016.org

15

ONSDAG 6. MAJ 2015

NUREPA APS
Tømrer Snedker Malerarbejde

v. Flemming Johansen

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

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

Kunsthåndværk
Glaskunst
Malerier

Dooit Design

Nuukullak 35
(For enden af
entreprenørdalen :-)
Tlf.: 27 31 09

Åbent:

– unikke gaver

Tirs.- fre. kl. 14-17
Lør. kl. 11-14
eller efter aftale

Arbejdende
værksted

Forhandler af
GEORG JENSEN
DAMASK

Kom og hør
hvordan
glaskunsten bliver til

E-mail: gbroberg@greennet.gl

GREENLAND

BOAT CHARTER
FJORDSAFARI
PRIS: 595,-

BYENS
BILLIGESTE
ISFJORDSTUR
PRIS: 1.400,-

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

gbc@targa.gl

+299 363570
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Isernermut akit/Billetpriser:
Børn 4 - 11 år:
25 kr.
Fra 12 år:
40 kr.

19:00-12:10
20:20-21:30

Damesenior
Herresenior

GSS-NÛK
GSS-NÛK

Arrangør: GSS Håndbold

GSS Partnere

2x30 min
2x30 min
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Fransk inspireret aften

Nicolas Vahe
Fredag den 29. og lørdag den 30. maj kl. 19.00 byder
Spisestedet Sarfalik velkommen til en fransk inspireret
aften med medarbejdere og produkter fra den kendte kok
og producent Nicolas Vahe, som er aktuel med et stort
sortiment af eksklusive gourmetprodukter, som føres i
Kop og Kande
i Nuuk Center.
Billetter sælges i receptionen på Hotel Hans Egede

Arrangementet præsenteres i samarbejde med:

/

og

Thailandsk massage
Eksklusiv thailandsk massage med uddannnet massør

Bestil tid:

+299 322 399
Åbningstider:
tirs-fre kl. 14.00 - 20.00
lør-søn kl. 11.00 - 20.00
Hotel Hans Egede saaffiginnittarfianut
inniminniisinnaavutit.
Piffissamik inniminniineq tamanna

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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ILISIMATUSARFIK – GRØNLANDS UNIVERSITET – UNIVERSITY OF GREENLAND

Ilisimatusarfik, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier og Afdeling for
Samfundsfag inviterer til

Offentlig forelæsning ved ph.d. og lektor i sociale medier,
Malene Charlotte Larsen, Aalborg Universitet
Onsdag den 13. maj kl. 19.30

10 år med sociale medier i ungdomslivet
- fra Arto til Snapchat
Sociale medier er en integreret del af børn og unges hverdagsliv, sociale
relationer og identitet. Med denne forelæsning vil Malene Charlotte Larsen,
som i 10 år har forsket i emnet, tegne et protræt af børn og unges sociale
mediekultur. Forelæsningen byder bl.a. på et historisk tilbageblik på unges
brug af Arto, som var den første sociale netværksside i Danmark – og
voldsomt poplært blandt både danske og grønlandske unge – samt nye
resultater fra Malenes forskning i børn og unges fotodelingspraksisser på
de mobile applikationer Snapchat og Instagram.
Om forelæseren:
Malene Charlotte Larsen er cand.mag., ph.d. og lektor ved
Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, hvor hun
forsker i sociale medier og digital ungdomskultur. Siden
2005 har Malene fulgt danske teenageres brug af sociale
medier og har skrevet mange artikler om emnet. Malene
benytter sig af forskellige metoder i sin forskning – bl.a. den
etnografiske, hvilket vil sige, at hun har tilbragt meget tid sammen med
børn og unge på deres foretrukne mødesteder på internettet. Se Malenes
publikationer og forskningsprofil på Aalborg Universitet: http://tinyurl.com/
le3m6kk
På gensyn i Ilimmarfik i auditoriet på 1. sal
Efter foredraget vil der være kaffe, the og diskussion

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4
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
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kv
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æ r tsh u s

MUTTEN ∙ TUGTO ∙ TULLEMUT

NIPILERSORTARTUT NUTAAT!

NYT BAND!

THE
MUPPETS
MANDAG TIL LØRDAG FRA KL. 20.00!

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

M

UT

K

GRATIS ENTRÉ!
ISERNEQ AKEQANNGILAQ!
UTTEN
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Lægetelefon udligner forskel på
rig og fattig
Forrige Nalakkersuisuts indførsel af gratis lægetelefon i hovedstaden har haft omfattende konsekvenser

Landets forrige koalition bestående af
Siumut og Atassut havde svært med at
opfylde koalitionsaftalen og de dyre løfter fra
valgkampens hede.
Men et særligt punkt nåede de to
partier at realisere. En gratis lægetelefon
til Dronning Ingrids Hospital til borgerne i
hovedstadsområdet.
– Vi har virkeligt kunne mærke det tiltag.
Helt vildt, siger Jesper Olesen, ledende
regionslæge ved Dronning Ingrids Hospital.
– Det gode med den gratis lægetelefon er,
at førhen da opkald kostede penge, oplevede
vi tit, at der var flere igennem ved hver enkelt
opkald. Det kunne være gymnasieklasser, hvor
telefonen nærmest gik på omgang, når de var
kommet igennem. Nu, hvor det er gratis, er
ét opkald som regel lig med ét enkelt cpr.nr.
Det giver et bedre overblik og bedre statistik,
fastslår Jesper Olesen.
Før indførslen af selve lægetelefonen for
over syv år siden skulle borgerne troppe på
hospitalet og trække et nummer. På de dage
med stort pres kom 80 personer igennem
og fik talt med en læge. Ved indførslen af
lægetelefonen forventede hospitalet derfor
med, at 400 personer ville ringe ind for at
bede om hjælp med forskellige symptomer.
Tallet viste sig med indførslen af den gratis
lægetelefon at være lavt sat.
I vintermåneder er der typisk flest folk
som ringer. Fra oktober til påske er der 6-700
opkald om ugen, og lægerne når at tale med
cirka 120 personer om dagen.
Hvorvidt det tal er højt, og borgerne i
hovedstaden er pylrede eller blot optagede af
at reagere med rettighed omhu og forebygge
en sygdom, vil Jesper Olesen ikke gisne om.
– Oplevelsen af sygdom er relativ, og
sygdom er meget foranderlig. Jeg synes
mere, det handler om, at vi lige nu er i færd
med at uddanne hinanden borgere og
læger imellem. Nogle gange ringer folk ind
med symptomer f.eks. mavesmerter, der
viser sig at være passerende, og noget de
selv kan tage hånd om. Men det kræver
øget viden at kunne skelne imellem milde
og alvorlige symptomer. Næste gang de
oplever mavesmerter er de dermed bedre i
stand til selv at vurdere, hvorvidt det nok er
unødvendigt at kontakte lægen eller om det
er vigtigt at reagere hurtigt, fortæller Jesper
Olesen.
Da det kostede penge at ringe til
lægetelefonen, kunne hospitalet se, at
mange borgere anvendte telefonerne på
arbejdspladsen til at ringe med. Det gav
derfor en social slagside, hvor personer uden
arbejde eller studerende ved mistanke om
sygdom blev afskåret fra at ringe i samme
grad som bedre stillede borgere.

– Jeg synes, det er ekstremt fair, at det
er blevet gratis at ringe til lægerne for folk
i hovedstadsområdet. For eksempel kan
forældre med Tusass-kort nu lettere blive
hjemme og passe deres syge børn og stadig
ringe til os. Dette havde dog været kønnere,
hvis politikerne i samme opdrag havde
gjort mere opmærksom på, at tiltaget var
til Nuuk-området, og hvis man også havde
fortalt befolkningen, at tiltaget jo ville tage
ressourcer fra et andet sted, fortæller Jesper
Olesen.
Foruden det udlignede klasseskel har den
gratis lægetelefon ifølge Jesper Olesen også
haft målbare fysiske konsekvenser.
– Når der opstår en influenza-epidemi kan
vi bedre holde folk derhjemme og dermed
holde smitten neden. I gamle dage hvor folk
var nødt til at komme herned og trække et
nummer og vente i lang tid for at tale med en
læge, gav det gode betingelser for at smitte
hinanden og forværre en epidemi, siger
Jesper Olesen.
Arbejdsgiverne sætter nok også stor pris
på lægetelefonen siger regionslægen med et
glimt i øjet. For tidligere var man tvunget til at
dukke op tidligt om morgenen og trække et
nummer og herefter sætte sig ned og vente
i mange timer – sommetider på en ellers
ukompliceret konsultation, der sommetider
var overstået på få minutter.
– Dengang var det legitimt at komme til sin
arbejdsgiver og sige, man havde siddet nede
ved lægen indtil kl.14. Vi har leveret meget
arbejdskraft tilbage til samfundet ved at
indføre lægetelefon, siger Jesper Olesen.

Fakta:
Lægetelefonen ved Dronning Ingrids
Hospital er åben mellem 8.15-8.30
og borgerne kommer i kø alt efter,
hvornår de ringer ind i dette tidsrum.
Lægetelefonen er til visitation,
undersøgelser og tidsbestilling. For
at borgerne hurtigere kan komme til
og mindske presset på lægetelefonen
tager receptionen på hospitalet sig
bl.a. af tid til børneundersøgelse,
vaccination, graviditetstest samt
undersøgelse af kønssygdomme
såsom klamydia og gonorré.
Ambulancetelefonen er til ulykker
og livstruende sygdom. E-lægen på
doktor.gl benyttes ved generelle
spørgsmål og fornyelse af recepter.

Flest ringer til
lægetelefonen i
vintermånederne.
Inuit amerlanerpaat
ukiuunerani nakorsanut oqarasuaammut
sianertarput Polfoto
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Nakorsanut
oqarasuaat
pisuunik piitsunillu
assigiilersitsitsoq
Naalakkersuisuusimasut illoqarfiit pingaarnersaanni nakorsanut
oqarasuaammik akeqanngitsumik atuutilersitsinerat annertuumik
kinguneqarsimavoq

Jesper Olesen, Dronning Ingridip Napparsimmavissuani
nunap immikkoortuani nakorsat pisortaat.
Jesper Olesen, ledende regionslæge ved Dronning Ingrids
Sundhedscenter. Foto: Leiff Josefsen
Naalakkersuisooqatigiiusimasut Siumut Atassullu naalakkersuisooqatigiinnissamut isumaqatigiissummmik qineqqusaarnermilu neriorsuutinik
akisuunik piviusunngortitsinissamik ajornartorsiuteqarsimapput.
Partiilli taakkua marluk immikkuullarissumik ataatsimik piviusunngortitsipput. Illoqarfiit pingaarnersaanni innuttaasunut Dronning Ingridip Napparsimmavissuanut nakorsanut oqarasuaat akeqanngitsoq.
– Suliniut tamanna malugilluarsinnaasimavarput.
Ajunngilluinnarpoq, Dronning Ingridip Napparsimmavissuani nunap immikkoortuani nakorsat pisortaat
Jesper Olesen oqarpoq.
– Nakorsanut oqarasuaatip akeqanngitsup pitsaaqutaa tassaavoq siornatigut sianerneq akeqarallarmat sianernermi ataatsimi arlallit saaffiginnittarnerannik misigisaqartarsimagaluarnitta atorunnaarnera.
Tamakkua tassaasinnaapput ilinniarnertuunngorniarfimmi atuaqatigiit, sianernerminni anngukkaangamik
oqarasuaammik tulleriiaarinnittartut. Maannalu sianerneq akeqarunnaarmat sianerneq ataaseq
nalinginnaasumik cpr.nr.-mik ataatsimik isumaqartarpoq. Taamaalilluni malinnaasinnaaneq pitsaanerulerpoq kisitsisitigullu paasissutissat pitsaanerulerlutik,
Jesper Olesen oqarpoq.
Nakorsanut oqarasuaat ukiut arfineq-marluk sinnerlugit matuma siorna atuutilinngikkallarmat
innuttaasut namminneerlutik takkuttartussaapput
normumillu tigusillutik. Ulluni ulapaarfiusuni inuit
80-it takkuttarput nakorsamillu oqaloqateqarlutik.
Taamaattumik nakorsanut oqarasuaatip atuutilersinneqarnerani napparsimmavissuarmit inuit assigiinngitsunik peqqiilliuteqarlutik sianertut 400-nik amerlassuseqartarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Oqarasuaatilli akeqanngitsup atuutilersinneqarnerani
kisitsit appasinaarneqarsimasoq paasinarsivoq.
Inuit amerlanerpaat ukiuunerani sianertarput.
Oktobarimiit poorskimut sapaatip-akunneranut sianertut 6-700-nik amerlassuseqartarput, nakorsallu
ullormut inunnik 120-t missaannik oqaloqateqartarlutik.
Kisitsit tamanna qaffasinnersoq illoqarfiillu pingaarnersaanni innuttaasut merujuunersut imaluunniit piffissaq eqqorlugu nappaammik pinaveersaartitsiniarlutik qisuariaannartarnersut Jesper
Olesenip eqqoriarusunngilaa.
– Nappaammik misigisaqarneq assigiinngiiaarsin-

naavoq, nappaatillu assigiinngiiaartorujussuusinnaallutik. Isumaqarpungali innuttaasut nakorsallu
akornanni immitsinnut ilinniartinnerput maannakkorpiaq pineqarnerusoq. Inuit ilaatigooriarlutik
sianertarput nappaammut ersiuteqarlutik soorlu nasseralutik, qaangiuteriaannaasuusulli nammineerlunilu isumagineqarsinnaasut paasinarsisarlutik.
Kisianni nappaatit ersiutaat sakkukitsut ilungersunarnerusullu immikkoortissinnaassagaanni ilisimasaqarnerunissaq pisariaqarpoq. Tulllianik nasserigunik
nakorsap saaffiginissaa pisariaqarnersoq imaluunniit
qisuariapallannissaq pingaaruteqarnersoq immaqa
taamaalillutik namminneq pitsaanerusumik nalilersinnaassavaat, Jesper Olesen oqaluttuarpoq.
Nakorsat oqarasuaataannut sianerneq akeqarallarmat innuttaasorpassuit suliffeqarfimminni oqarasuaatit atorlugit saaffiginnittarnerat napparsimmavissuarmit takuneqarsinnaasarsimavoq. Tamanna
isumaginninnikkut naligiinnginnermik pilersitsivoq,
suliffeqanngitsut ilinniartulluunniit napparsimanerup
pasitsaanneqarnerani innuttaasunut atugarissaarnerusunut sanilliullutik sianernissamut periarfissaqannginnerusarmata.
– Isumaqarpunga illoqarfiit pingaarnersaanni
innuttaasut nakorsanut akeqanngitsumik sianersinnaalernerat naapertuilluarnerujussuusoq.
Assersuutigalugu angajoqqaat Tusassimik
kortillit meeqqatik napparsimasut paariniarlugit
ajornannginnerusumik angerlarsimasinnaalerput
sulilu uatsinnut sianersinnaallutik. Taamaattorli
ajunnginnerusimassagaluarpoq politikerit
erseqqissaassuteqarnerusimagaluarpata suliniut
Nuummut eqqarsaatigisaasoq, nukinnillu allanit
tigusisussaasoq innuttaasunut aamma oqaluttuarineqarsimagaluarpat, Jesper Olesen oqaluttuarpoq.
Jesper Olesen naapertorlugu nakorsanut oqarasuaat akeqanngitsoq pissaqarnerit pissakinnerillu
naligiilersinneqarnerata saniatigut timikkut uuttorneqarsinnaasumik aamma nassataqarsimavoq.
– Nualluttoqaleraangat inunnik angerlarsimatitsisinnaanerulerpugut taamalu tunillaassuunneq
annikillisimaartissinnaalerlugu. Qangaanerusoq inuit
maanga takkuttariaqartarallarmata nakor-samillu
oqaloqateqarniarlutik sivisuumik utaqqisariaqartarallarmata tunillaassuinissaq nappaalanermillu
ajornerulersitsinissaq ajornannginnerulersarpoq,
Jesper Olesen oqarpoq.

Sulisitsisunillu nakorsanut oqarasuaat pingaartilluinnarneqarunartoq nunap immikkoortuani nakorsaaneq isinnguaarluni oqarpoq. Siornatigut
ullaakkut siusissukkut takkuttoqartariaqartarpoq
normumillu tigusilluni taavalu akunnerpassuarni
utaqqilluni – ilaatigut nakorsiarnissamut pisariitsumut, minutsialuinnarni naammassineqarsinnaasumut.
– Taamani sulisitsisumut nal. 14 tungaanut nakorsamut utaqqisimanerup oqaatiginissaa ajoriffissaqartinneqarsimanngilaq. Nakorsanut oqarasuaammik
atuutilersitsinikkut sulisinnaassutsimik annertuumik
inuiaqatigiinnut utertitsisimavugut, Jesper Olesen
oqarpoq.

Paasisat:
Dronning Ingridip Napparsimmavissuani
nakorsanut oqarasuaat 8.15-8.30 ammasarpoq innuttaasullu piffissami tassani qaqugukkut sianernertik apeqqutaatillugu tulleriiaanut inissittarlutik. Nakorsanut oqarasuaat tulleriiaarinermut, misissuinernut
piffissamillu inniminniinermut atugassaavoq. Innuttaasut sukkanerusumik saaffiginnissinnaaqqullugit nakorsanullu oqarasuaatip tatineqarnera annikinnerulersinnaaqqullugu napparsimmavissuarmi saaffiginnittarfik ilaatigut meeqqanik misissuinisanut, akiuussutissalertinnissamut,
naartunermik misissortinnissamut kiisalu
kinguaassiuutitigut nappaatinut soorlu
klamydiamut gonorremullu piffissamik
atuisarpoq.
Ambulancenut oqarasuaat ajutoornernut
inuunermillu navianartortitsisumik napparsimasunut tunngasuuvoq. Qarasaasiakkut
nakorsiartarfik doktor.gl-imiittoq apeqqutinut nalinginnaanerusunut nakorsaatillu
allagartaasa nutarternissaannut atorneqartarpoq.
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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

MAJ

CHRIS MACDONALD
OQALUGIARNEQ / FOREDRAG

MAJ

NALILIMMIK INUUNEQARNEQ, ATUGARISSAARNEQ MALIGASSIUISUUNERLU
LIVSKVALITET, TRIVSEL OG DRIVKRAFT

TRYLLESHOW - MAGIC HEROES
ANGAKKUARTARTUT ISLANDIMEERSUT / TRYLLEKUNSTNERE FRA ISLAND

HANS LYNGEP INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal ./ kl . 19.00

HANS LYNGEP INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal ./ kl . 11.00, 13.00 & 15.00

ISERNEQ / ENTRÉ: kr. 60,-

ISERNEQ / ENTRÉ: kr. 20,-

Kulturip Illorsuata Katuap aaqqissugaanik Rasmus Lyberth
nipilersoqataalu sinerissami tusarnaartitsilerput.
Kulturhuset Katuaq arrangerer en turné
på kysten med Rasmus Lyberth og band.

APRIL/MAJ

TUPILAK 2015
SAQQUMMERSITSINEQ / UDSTILLING
SAQQUMMERSITSISOQ / UDSTILLER: MIKE J. KRISTIANSEN

Saqqummersitsineq / Udstilling

TUPILAK 2015

MAJ

30. april – 27. maj 2015

RASMUS LYBERTH

Tusarnaartitsinerit / Koncerter

Saqqummersitsisoq / Udstiller: Mike J. Kristiansen

rasmus lyberth
TUSARNAARTITSINEQ / KONCERT

NunaFonden

HANS LYNGEP INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal ./ kl . 20.00 – 22.00
ISERNEQ / ENTRÉ: kr. 195,-

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub sponsorer:

Andre sponsorer:

MAJ UUMMANNAQ TIMERSORTARFIMMI
TALL./FRE. 15. MAJ ILULISSAT TIMERSORTARFIMMI
ARF./LØR. 16. MAJ QASIGIANNGUIT TIMERSORTARFIMMI
PING./ONS. 20. MAJ UPERNAVIK TIMERSORTARFIMMI
NunaFonden
TALL./FRE. 22. MAJ AASIAAT TIMERSORTARFIMMI
ATAA./MAN. 25. MAJ NUUK KATUAMI
PING./ONS. 13.

NUNAFONDE

N

KULTURIKKUT
TAPIISARTOQ/
KULTURSPONS
OR:

Pilersaarutit
allanngorsinnaaneri
TUSARNAARTITSINEQ
SARFAQ ITTUK ILAAFFIGALUGU ANGALANERMI
paasissutissallu
kukkuneqarsimasinnaaneri
ITTUK
TURNÉ MED PASSAGERSKIBET SARFAQ
sillimaffigeqquneqarput

MAJ QEQERTARSUATSIAAT UMUARSUALIVIMMI / VED HAVNEN FRA SKIBET
27. MAJ QAQORTOQ UMUARSUALIVIMMI / VED HAVNEN FRA SKIBET
Der tages forbehold for
MAJ NARSAQ UMUARSUALIVIMMI / VED HAVNEN FRA SKIBET
programændringer og trykfejl
SIS./TORS. 28. MAJ PAAMIUT UMUARSUALIVIMMI / VED HAVNEN FRA SKIBET

MARL./TIRS. 26.
PING./ONS.

PING./ONS. 27.

23

ONSDAG 6. MAJ 2015

SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

Katuaq Bio

Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Sap./Søn. nal./kl. 16.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

Genre: Sci Fi, Action
Medvirkende: Meryl Streep, Jeff Bridges, Brenton Thwaites, Katie Holmes
Spilletid: 1 time 37 minutter
Akia/Pris: kr. 90,-

Ping./Ons.
6. maj

Sis./Tors.
7. maj

Tall./Fre.
8. maj

Arf./Lør.
9. maj

Sap./Søn.
10. maj

Ataa./Man.
11. maj

Marl./Tirs.
12. maj

Ping./Ons.
13. maj

21.00

18.30

21.00

18.30

vises ikke

21.00

LI L V I
LE S E
SA S I
LE
N

Naggataaq/Sidste forestilling: 13. maj

Mobilit qaminngatissinnaaviuk imaluunniit nipaarutsillugu
filmip aallakaatinnerani.
- Qujanaq
Sluk venligst din mobil eller sæt den på lydløs under
filmforestillingen.
- Mange tak

WHEN YOU’RE STRANGE
Genre: Dokumentar
Spilletid: 1 time 26 minutter
Akia/Pris: kr. 60,- / kr. 40,-

SAMBA

Sis./Tors.
7. maj

Marl./Tirs.
12. maj

21.15

KOMMENDE FILM

Genre: Drama, Komedie
Spilletid: 2 timer
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 45,Ping./Ons.
6. maj

Instruktør: Tom Dicillo
Stemmer: Johnny Depp
Land: USA

Instruktør: Oliver Nakache, Eric Toledano
Medvirkende: Omar Sy, Charlotte Gainbourg,
Tahar Rahim, Izïa Higelin

Tall./Fre.
8. maj

Arf./Lør.
9. maj

Sap./Søn.
10. maj

Ataa./Man.
11. maj

Marl./Tirs.
12. maj

Ping./Ons.
13. maj

18.15

21.00

18.15

21.00

vises ikke

18.15

Naggataaq/Sidste forestilling: 13. maj

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

14. MAJ

14. MAJ

21. MAJ

28. MAJ

FAR FROM THE
WEDDING CROWD

MAD MAX
FURY ROAD

HOT PURSUIT

SAN ANDREAS

Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq, sisamariaammik fuld HD TV-miit ersarinnerusoq. 7.1 surround
sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit assigiinngitsut arfineq pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput

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
programændringer og trykfejl
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Pikkorissarnissat – Kurser
Økonomi for ikke-økonomer
Lær at håndtere og rapportere økonomiske informationer.
Et kursus for dig, der arbejder med erhvervsøkonomi uden
at være økonomiuddannet.
Læs og forstå et årsregnskab, bl.a.:
- Foretage analyser og konsekvensberegninger
- Beskrive sammenhænge
- Beskrive forskellige kalkulationsmetoder
- Beregne, hvorvidt en given investering er attraktiv
Underviser: John Eli Andersson
Dato: 2. – 3. juni

www.kursus.gl

ONSDAG 6. MAJ 2015

Personligt Workflow
Er din uge fyldt med møder, og er det svært at komme i
gang med de vigtige opgaver? Prøver du hele tiden at
huske på alt det du skal nå? Mangler du tid og føler du, at
e-mails tager hele din dag?
Ønsker du at fjerne den dårlige samvittighed og dine
frustrationer, så kan dette forløb forvandle din måde at
arbejde på og i stedet skabe mere overblik og overskud.
Dato: 9. – 10. juni

LEAN basisuddannelse
LEAN handler kort sagt om at skære de overflødige
processer væk, således medarbejderne har tid til at skabe
mere værdi for kunderne, og dermed sikre at forretningen
kan vokse.

Uddannelsen vil have fokus på både teori og praksis og i vil
få en hjemmeopgave der skal løses med de nye værktøjer i
får. Der vil være gruppediskussioner og løbende feedback
til hinandens LEAN projekter.
Dato: 2. – 4. juni

Tlf. 34 25 82 – kursus@ninuuk.gl

Pisortatut Ilisimatusarfik - Ledelsesakademiet
Kl 07.00-10.00

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT

TILBUD

30,-

Kl 13.00-17.00

TILBUD

Kl. 13:00-17.00
alle ugens dage
Kaffe/the
og kage

16,-

Rugbrødslagkage ud af huset.
Vores hemmelige opskrift,
pænt pyntet til 10 personer.

250,-

Når du bor på Sømandshjemmet,
er morgenmad og internet inklusive.
Har du studiekort, kan du købe WIFI til halv pris.

TAKE AWAY
Smørrebrød | Sandwich | Landgangsbrød
Grillmad I Dagens ret
Når du spiser på sømandshjemmet
kan du se nyhederne på TV.
Eller læse dagsfriske aviser.

SØMANDSHJEMMET NUUK
Tlf.: 321029 . 3900 Nuuk

nuukugeavis 09/15

alle ugens dage
Spejlæg m/bacon og
1 krus kaffe
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Ilaasortanut ataatsimiigiaqqussut
indkaldelse til årligt lokalmøde

21. maj 2015 kl. 19.00

Brugseni Nuuk-p kantiinaani · I Brugseni Nuuk´s kantine
Kalaallit Nunaanni Brugsenip malittarisassai naapertorlugit §
7 stk. 3 tamatumunnga sanilliullugu § 8 immi. 1, naapertorlugu
ullormut oqaluuserisassat ukuupput:

Med henvisning til Vedtægterne for Kalaallit
Nunaanni Brugseni § 7 stk. stk. 3 jf. § 8 stk. 1. er
dagsorden følgende:

1. Qinersineq:
A) Aqutsisumik.
B) Taasinermi kisitsisussanik marlunnik.
2. Kalaallit Nunaanni Brugseni immikkoortorallu pillugit nalunaarut, ukiumi qaangiuttumi ingerlatanut tunngasut kiisalu siunissami ingerlatsinissamut pilersaarutinik nassuiaateqarneq.
3. Siulersuisuunerit Ukiumoortumik nalunaarut akuerisimasaat saqqummiunneqarnera ilanngullugulu ukiumut agguagarsiap annertussusaanik paasititsissut. Immikkoortortap naatsorsuutai oqaaseqarfigineqassapput.
4. Siunnersuutit oqaluuserineqarneri:
A) Siulersuisuunernit.
B) Immikkoortorami siulersuisunit.
C) Ilaasortanit.
5. Aatsaat 2016-imi siulersuisunik qinersineq pisussaammat,
ilaanngilaq.
6. Tamalaat.

1. Valg af:
A) Dirigent
B) 2 stemmetællere.
2. Beretning om Kalaallit Nunaanni Brugseni og
lokalkredsens virksomhed i det forløbne år samt
orientering om planer for fremtidige virksomhed.
3. Gennemgang af den Landsbestyrelsen godkendte årsrapport med oplysning om årets dividende. Lokalkredsens regnskab kommenteres.
4. Behandling af forslag fra:
A) Landsbestyrelsen.
B) Lokalbestyrelsen.
C) Medlemmerne.
5. Ingen valg til bestyrelsen i år. Først i 2016.
6. Eventuelt.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Med brugselig hilsen

Siulersuisut · Lokalbestyrelsen

Brugseni Nuuk
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Umiarsualivik sapaatip akunnera kingulleq. Puttasut akiatungaanni umiatsiaaraq kiveqqasoq takussaavoq.
Havneområdet i sidste uge. En sunket
jolle ses på den anden side af havnebassinet ved de kommunale pontonbroer.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Umiatsiaaqqat kivinikorpassuit
Umiatsiaaqqat qulinit amerlanerusut umiarsualiviup kangerliumarngani ukiuunerani kivipput.
Oqartussanit qaqinneqaraangata piginnittut saaffiginnginngisaannangajapput
Noah Mølgaard
Noah@ag.gl
Royal Arctic Line, umiarsualiveqarnermut akisussaasoq, piareersarpoq umiatsiaaqqat kivisimasut
qallornissaannut. Suliassaq taanna uteqqiattuuvoq
aqqartartut atorlugit oqartussat umiatsiaaqqat angallatillu ukiuunerani kivisimasunik umiarsualivimmi
qalluisoqartarmat.
Facebookimi quppernermi køb – salg – byttemi
umiatsiaaqqat kivisimasut assigi arlallit ukiuunerani
ikkunneqarput. Piginnittut tutsiutinngisaannapajaarput aammalu umiarsualiveqarnermut oqartussaasut
tamanna misigikkajuttarpaat umiatsiaaqqat kivisima-

sut qalloraangamikkit.
- Naatsorsuutigaarput umiatsiaaqqat angallatillu
15-it missaanniittut ukiuunerani kivisimassasut. Suliassatta ilagivaat umiatsiaaqqat kivinikut qallornissaat.
Umiatsiaaqqat Nuuk Imeq-p tunuani parnaartakkamik ungalulimmut inissinneqartarput piginnittullu
aatsaat tigusinnaavaat qaqinniarnerani aningaasartuutit akilerunikkit, Nuup umiarsualivianik nakkutilliisoq
Johannes Lindenhann oqarpoq.
Ukiuunerani umiatsiaaqqat angallatillu kivinerat
aatsaat pinngilaq. Kivinermut pissutaakkajunnerusoq
tassaavoq nittaarujussuarsimatillugu imaluunniit
siallerujussuarsimatillugu piginnittut imaarsaajartunngitsoornerat, umiarsualivimmi oqartussaasut

Det flyder med
sunkne joller
Mere end ti joller er sunket i havneområdet denne vinter. Myndighederne fisker dem op
fra havbunden. Men ejerne henvender sig sjældent for at få udleveret båden.
Noah Mølgaard
Noah@ag.gl
Royal Arctic Line, der har ansvaret for havneområdet,
gør sig klar til at bjerge flere sunkne joller. Det er en
tilbagevendende opgave for havnemyndighederne,
der ved hjælp af dykkerhold bjerger joller og både,
der i løbet af vinteren er sunket i havneområdet.
Der er blevet postet flere billeder af sunkne joller og

både på Facebooksiden køb – salg – bytte i løbet af
vinteren. Der kommer ingen reaktion fra bådenes
ejere, og det er samme oplevelse havnemyndighederne får, når de har fået forliste joller og både på
land igen.
- Vi regner med, at omkring 15 joller og både er
sunket i løbet af vinteren. Det er en del af vores
opgave at bjerge dem. Vi placerer bådene i et aflåst
område bag Nuuk Imeq, og ejerne kan først få deres

oqaluttuarput.
- Umiatsianik kiveqqasunik qaqitsineq akisoorujussuuvoq. Qaqitsiniarnermi aqqartartut atorlugit stroppit immap naqqani ikkuteqaagassaasarput. Umiatsiat
qaqinneqareeraangata piginnittut qaqutiguinnaq saaffiginnittarput naak angallatit motorit ilanngullugit
nalitugaluaqisut. Suliamut tassunga ukiumut 100.000
koruunit missaat atortarpagut, Johannes Lindenhann
oqarpoq.
Umiatsiat 20-it missaanniittut ungaluni parnaartakkani Nuuk Imeq-p tunuaniittumi inissinneqarsimapput. Piginnittut soqutigerpasinngilaat. Aammali
akiligassartaqarami.

båd udleveret, hvis de betaler omkostningerne for
bjergningen, siger havnebetjent i Nuuk, Johannes
Lindenhann.
Det er ikke første gang at joller og større fritidsfartøjer
synker i vinterperioden. Den hyppigste årsag til at
bådene synker er nedbør med sne eller regn. Ejerne
kigger ikke til deres både og får øst vand ud, selvom
det har været dårligt vejr, fortæller havnemyndighederne.
- Det er meget dyrt at bjerge både. Vi bruger et privat
dykkerfirma og timeprisen er høj. For der skal bruges
dykkere til at sætte stropperne på plads på havbunden. Ejerne henvender sig sjældent, når bådene er
bjerget selvom motorerne har stor værdi. Vi bruger
omkring 100.000 kroner om året på det arbejde, siger
Johannes Lindenhann.
Der ligger i øjeblikket 20 både og joller i det aflåste
område bag Nuuk Imeq. En helt lille armada, som
ejerne tilsyneladende ikke ønsker udleveret. Der er jo
lige en regning, der skal betales.
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Atuakkanik nakkartitsivik sisamanngorneq
maajip 7-anniit 2015 atornianut atulissaaq
Atuakkanik nakkartitsivik Nunatta Atuagaateqarfiata ammasafiisa avataatigut
ammasassaaq nal. 07.00-imiit – 22.00 tungaanut.
Atoqqaartitsinermi Nunatta Atuagaateqarfia kaffi/tii saftimik naatitanillu
sassaallissooq.
Siulliit iserlutik utertitseqqaartut tallimat akissarsitinneqassaput: pooqattaq,
tiitorfik, allaat Chris MacDonaldillu oqalugiarnissaanut billeti.

Afleveringsautomaten åbner for
lånerne fra torsdag den 7. maj 2015.
Afleveringsautomaten er åben fra kl. 07.00 – til 22.00 uden for Nunatta Atuagaateqarfias normale åbningstider.
Nunatta Atuagaateqarfia markerer dagen med kaffe/the og saft/frugt.
De første fem der kommer ind og afleverer bøger får præmier: taske, kop, kuglepen
og en billet til Chris McDonald.

Meeqqanut atuagaateqarfimmi
atuakkamik assiliartalimmik atuakkiorneq
Qulit inorlugit ukioqaruit arfininngornermilu maajip 9-anni susassaaleqiguit, taava
meeqqanut atuagaateqarfimmut assiliartalimmik atuakkioriartorsinnaavutit.
Pappilissanik, liimminik, klipsinik qalipaatinillu piareersimasuuteqassaagut.
Taamaammat pikkunarnerpaamik, nuannernerpaamik ulorianarnerpaamillu assiliartalimmik atuakkioriartorsinnaavutit.
• Meeqqanut atuagaateqarfik
• Maajip 9-anni
• Nal. 11-14

Lave en billedbog
på børnebiblioteket
Er du under 10 år gammel og mangler du
noget at lave lørdag den 09-05-15, Så kom
ned på børnebiblioteket og lav din egen
billedbog.
Vi stiller papir, lim, klips og farver til rådighed.
Så kom ned og lav den vildest, sjovest eller
farligst billedbog.
• På børnebiblioteket
• 9. maj
• Kl. 11-14

Chris MacDonald
foredrag

Chris MacDonald
oqalugiartoq

Sundhed, mentalitet og motivation.
Kom til foredrag med Chris MacDonald!

Peqqinneq, eqqarsartaaseq
kajumissitsitsineq
Chris MacDonaldip oqalugiarnera tusarnaariariuk!

• På Landsbiblioteket
• Onsdag den 13. maj 2015
• Klokken 16.30 – ca. 18.30.

• Nunatta Atuagaateqarfianut
• Pingasunngorneq maajip 13-ianni 2015
• Nal. 16.30 – ca. 18.30.
Oqalugiarnermi sammineqassaaq: Peqqinneq,
eqqarsartaaseq kajumissitsitsinerlu.
Oqalugiarneq qallunaatut ingerlanneqassaaq.
Iserneq akeqanngilaq.
Ataasinngornermi apriilip 27-anniit billetinik aallersinnaavutit. (Siulliit
pissapput inullu ataaseq amerlanerpaanik billetinik 4-nik pisinnaavoq.)

Temaet for foredraget er: Sundhed, mentalitet
og motivation.
Foredraget foregår på dansk.
Fri entre.
Hent din billet i skranken fra
mandag den 27. april
(først til mølle og max. 4 pr. person).

Nunatta Atuagaateqarfia
DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK
Public & Central Library
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SPILLEDAG/TIDSPUNKT:

Lørdag og Søndag den 9.-10. maj kl. 10.00-17.00

Frokostpause kl. 13.00-13.30
Spillested: Foreningslokalerne Palleq Blok 10, kælderen midtfor

Turneringsform:
Der spilles hurtigskak efter Monrad-systemet. Monrad-systemet kort
fortalt: efter hver runde spiller vindere spiller mod vindere og tabere
mod tabere, så man hele tiden spiller med en modstander der er ca. lige
så god som en selv.
Bemærk: Hvis der er meget få tilmeldinger, vil der i stedet spilles alle
mod alle.
Betænkningstid:
½ time hver til alletræk. Hvis partier ikke er afgjort med mat eller remis
indenfor en ½ time vinder den, der ikke har brugt sin tid op.

Indskud:
Seniorer 200 kr.
Juniorer op til 16 år 100 kr.
Indskuddet gælder desuden som klub-kontigent for 2015 sæsonen.
Præmier:
Der vil være pengepræmier til 1. og 2. præmie.
Tilmelding:
Ring eller skriv med oplysning om navn, angivelse af alder (om du er senior eller junior) og gerne telefonnummer og/eller emailadresse senest
7. maj: Ral Fleischer, tlf. 26 23 26, e-mail: nuuk@skak.gl

Mødetid:
Der er indskrivning til turneringen den 9. maj klokken 09.00 til 09.45 hvor
turneringsregler udleveres. Turneringen starter kl. 10.00.
Fremmøde senest 5 minutter efter rundens start.

Med venlig hilsen,
Ral Fleischer
Formand
Nuuk Skakklub

- timersorneq tapersersorpaa
- støtter sporten

Atuartartut mamartuutaa

Læsernes egne opskrift

Kapisilik
pastalerlugu
Inunnut marlunnut
tunngasoq suliarissagukku akussat ukua
atussavatit:
• Kapisilik 250 gr.
• Pasta nutaaq
• 175 gram eertat
qorsuit 100 gr.
• Majsit qerisut 100 gr.

• Tomatit 2
• Skummetmælk 1 dl
• Majsstivelse
alussaat 1
• Parmesan kiliortugaq
12 gr./alussaatit 2
• Qasilitsut taratsullu
• Basilikum nutaat

Laks i pasta
Til 2 pers., skal du
bruge følgende ingredienser:
• 250 gr. Laks
• 175 gr. Frisk pasta
• 100 gr. Grønne ærter
• 100 gr. Frosne majs

• 2 stk. Tomater
• 1 dl. Skummetmælk
• 1 spsk. Majsstivelse
• 12 gr. / 2 spsk. revet
parmesan
• Salt & peber
• Frisk basilikum

Suliarinissaat:
Kapisilik 1 x 2 cm-inik angissusilinnut aggoruk.
Siatsivimmi olivenoliemi 5 min. Missaanik siakkit. Taratserlugillu qasilitsulikkit. Pasta imermut
annikitsumik taratsukkamut uulialikkamullu
qalatiguk. Tomatit kipparissunngorlugit aggukkit. Tomatit, majsit eertallu siatsivimmut ikikkit
minutsinilu marlussunni siallugit. Parmesan, immuk majsstivelselu akuliutikkit kinersarniarlugu.
Minutsini marlussunni qalaartiguk. Basilikumimik nutaanik qallerlugit sassaalliutigikkit.

Tilberedning:
Skær laksen ud i skiver á 1 x 2 cm. Steg dem på
panden i olivenolie i ca. 5 min Krydrer dem med
salt og peber. Kog pastaen i kogende vand med
lidt salt og olie. Skær tomaterne ud i tern. Kom
tomater, majs og ærter på panden og steg det i
et par minutter. Tilsæt nu parmesan, minimælk
og majsstivelse for at jævne retten. Lad retten
koge et par minutter. Server retten med frisk
basilikum på toppen.

Najoqqutassaateqaruit allanut apuukkusutannik tamanna
nuukugeavis@nuukugeavis.gl-imut nassiussinnaavat. Ajornanngippat assitalerlugit.

Har du en opskrift, det kan være kage eller en ret, du gerne vil dele med læserne,
er du velkommen til at sende den til nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Vedlæg gerne et billede.
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job.sermitsiaq.ag
KISSARTUT · MENU
6.-13. maj

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Lammeben i karry
med ris

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Stegte kyllingelår med stegte
kartofler og bearnaisesovs

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Helstegt nakkefilet
stegt som vildt

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Herregårds skinke
med stuvede grøntsager

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Lasagne

Qujassut

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Orientalske hvalbøffer
med karrysovs

40-,

Vittus T.K.G. Jørgensen

ataaSeq
pr. ret

Inuus. 30.03.1952 – Toq. 08.03.2015
Qatanngutitta, angatta Vitup tupannaqisumik toqukkut
qimagunnerani qaniusorpassuarnut, naasunut, avataanillu
tutsiuttorpassuarnut, palasillu oqaasiinut qujangaarpugut.
Qatanngutai Jornguilu

Brugseni.gl

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

B

Naasuerniarfik

NUUK CENTER-IMI
BLOMSTER- OG BRUGSKUNST BUTIK I NUUK CENTER

Anaanap ulluas Dag
Mor

GSS arsartartut angutit silami 2015-imi

arsartalernissamut
sungiusaasussarsiorput
Sungiusaanissamut anguniagassat ilangivai byturnering taavalu GM
2015 Qasigiannguani pissartanngorniunnissaq.

Sapaat/Søndag 10. maj 2015

Pilerigingukku uunga saaffiginnigit: gssfcnuuk@gmail.com,
siulittaasup tullia Ture Olsen, tlf. 27 11 47.

Åbent fra kl. 09.00

GSS fodbold herrer

Flotte Mors Dags
buketter & lækker
hjerte chokolade
fra Summerbird

søger en træner
til udendørs sæson 2015
Udfordringer som byturneringen & kvalifikation til GM 2015 i
Qasigiannguit vil blive en del af opgaven.
Hvis det er noget du er interesseret i, kontakt: gssfcnuuk@gmail.com,
næstformand Ture Olsen, tlf. 27 11 47.

IVALU QVISTGAARD

Tlf. 321676

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

Arsartartut angutit
Fodbold herrer
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Isernermut akit/Billetpriser:
Børn 4 - 11 år:
25 kr.
Fra 12 år:
40 kr.

11:20-11:45
11:50-12:25
12:30-13:05
13:10-13:45
13:50-14:25
14:30-15:20

U8 blandet
U10 piger
U10 drenge
U12 piger
U14 drenge
U14 piger

GSS-NÛK
GSS-NÛK
GSS-NÛK
GSS-NÛK
GSS-NÛK
GSS-NÛK

Arrangør: GSS Håndbold

GSS Partnere

2x10min.
2x15min.
2x15min.
2x15min.
2x20min.
2x20min.
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aul.gl

ILISIMATUSARFIK – GRØNLANDS UNIVERSITET – UNIVERSITY OF GREENLAND

Ilisimatusarfik, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier og Pædagogisk
Forum inviterer til

Offentlig forelæsning ved
Professor M.S.O., Cand.mag, Ph.d. i Humanistisk Datalogi
Thomas Ryberg, Aalborg Universitet

Mandag den 11. maj kl. 19.30

It og læring – nye læringslandskaber,
udfordringer og muligheder
I oplægget introduceres nye muligheder og læringslandskaber, der åbner sig med digitale teknologier, og hvorledes de kan invitere til mere progressive, kollaborative og
studentercentrerede tilgange til læring og undervisning
i uddannelser. Samtidig gives et kritisk historisk blik på,
hvorledes digitale teknologier på den ene side kritikløst hyldes og fremhæves som ’paradigmeskift’ og ’game changers’, mens
de samtidig indrulleres, tæmmes og kværnes af dominerende uddannelsesforståelser.
Endeligt diskuteres hvilke udfordringer nye teknologier, og måske særligt
progressive pædagogikker, producerer for undervisere og institutioner.
På gensyn i Ilimmarfik i auditoriet på 1. sal
Efter foredraget vil der være kaffe, the og diskussion.

Apersortittumukassavit?
Soormi imaatigut...
Skal du til konﬁrmation?
Tag søvejen…

GrønlandsBANKEN
tallimanngornermi
15. maj 2015 matoqqassaaq
Isumaqatigiissutit malillugit Qilaliarfiup kingorna tallimanngorneq
aningaaserivinni sulisut sulinngiffigaat. Taamaammat ulloq taanna
GrønlandsBANKEN matoqqassaaq.
Sisamanngornermi 14-ani aamma tallimanngornermi 15-ani
Netbanken atorsinnaassavat, aningaasanilli nuussissagaanni
aatsaat ataasinngornikkut ikineqassapput.

x
15
MAJ

Tlf. 70 1234
www.banken.gl

Fredag den
15. maj 2015 holder
GrønlandsBANKEN lukket
Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag er en overenskomstmæssig fridag for bank-ansatte. Derfor har
GrønlandsBANKEN lukket denne dag.

Du kan stadig bruge Netbanken både torsdag den 14. og
fredag den 15., men eventuelle overførsler gennemføres
først om mandagen.

aggerit
niuerlu
arlutill

Bliv klar til rensdyr
sæsonen!

u
koM og
gør en
god ha
ndel

savage rifler
MosBerg rifler
stevens rifler
Cz rifler
ved køB Med riffel
Sonic sub-sonic kal. 22 350,(normal pris 500,-)
Sonic sub-sonic kal. 17hmr 599,(normal pris 800,-)
Sonic 35 799,- (normal pris 1200,-)
Sonic 45 999,- (normal pris 1500,-)
Sonic 55 1299,- (normal pris 1800,-)

Pisiniarfik / Butik
AqqusinersuAq B-2815 • PostBoks 779 • 3900 nuuk • GrønlAnd
tel: +299 32 32 31 • FAx: +299 32 57 58 • MoBil: +299 27 27 36
Plr@qAlut.Gl • www.qAlut.Gl
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Jeanette Ringkøbing Rothenborg egen søn er autist, så hun
taler ud fra personlige erfaringer. Foto: Privat
Jeanette Ringkøbing Rothenborg autisme oqaluttuariartorlugu Nuummiippoq. Assi
namminerisamik pigisaq.

Foredrag og
debat om
autisme
Af Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Forfatteren og journalisten Jeanette Ringkøbing
Rothenborg holder i dag onsdag den 6. maj og i
morgen torsdag den 7. maj foredrag om autisme,
hvor hun samtidig lægger op til debat og spørgsmål
om denne sygdom.Jeanette Ringkøbing Rothenborg
har selv problemet inde på livet, da hendes egen søn
er autist.
Om autisme siger hun i øvrigt, at autisme ikke betegnes som en sygdom men er en medfødt forstyrrelse i hjernen. Tilstanden kan ikke ’kureres’, men man
kan hjælpe mennesker med autisme til at udvikle sig
ved hjælp af forskellige pædagogiske metoder, siger
Jeanette Ringkøbing Rothenborg.
Det første foredrag den 6. maj sætter fokus på
forældrerollen, familielivet, parforholdet, sorgbearbejdelse og hverdagsudfordringer. Det er især
for forældre og familie men også meget gerne for
fagfolk. Foredraget tager især afsæt i Jeanette Ringkøbing Rothenborgs bog: ’Vejen videre – når dit barn

Hjælp til autister
Vi ved ikke præcist, hvor mange personer i
Grønland, der lider af autisme
Af Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Når man har fået diagnosen autisme fra Sundhedsvæsenet vil kommunerne kunne yde støtte
til disse personer efter reglerne for vidtgående
handikap, men det forudsætter, at den enkelte
kommune vurderer, at der er behov for hjælpeforanstaltning. Det oplyser Karen Joelsen Kristensen,
der er fungerende afdelingschef i af Viden- og Rådgivningscenter om Handicap (IPIS).
– Af de indberetninger, vi har modtaget fra kommunerne, fremgår, at 174 personer i 2014 havde
gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Autisme
hører under denne betegnelse, men desværre er
diagnoserne ikke udspecificerede, siger Karen Joelsen Kristensen.
Det betyder, at ingen ved, hvor mange diagno-

har autisme’.
Temaer vil være:
- Hvad er autisme? Hvad er tegnene? Hvordan hjælper man bedst?
- Forældres typiske psykiske reaktioner og sorgbearbejdning, når man får et barn med en autismediagnose
- Hvordan omstiller man familielivet?
- Parforholdet og søskende
- Mødet med systemet - hvad kan man få af hjælp?
(her er foredragsholderen lidt på bar bund, når det
gælder Grønland)
Foredraget plejer at vare 2 til 2,5 timer afhængig af,
hvor meget forældrene selv har lyst til at blande sig i
debat undervejs eller bagefter.
Det andet foredrag også for forældre og fagfolk men det handler mere om overgangen fra
barndom til voksenliv, når man har autisme. Fokus
på teenageårene og hvordan man bedst kan hjælpe
den unge godt videre ind i livet som voksen, fortæller
Jeanette Ringkøbing Rothenborg og tilføjer:

sticerede autister, der er i landet.
Landslæge Flemming Kleist Stenz, siger, at
Landslægeembedet ingen oplysninger har om,
hvor mange mennesker, som har fået diagnosen
autisme, og henviser til de sociale myndigheder.
På socialområdet er etableret, Viden- og Rådgivningscenter om Handicap, (IPIS).
– Under socialseminaret, der blev holdt i marts,
oplyste Kanukoka, at der i kommunerne arbejdes
på en bedre afrapporteringsform med videreudvikling af deres ’registreringssystem’, oplyser Karen
Joelsen Kristensen.
IPIS har en konsulent ansat, der efter behov
og henvendelser, udfører samtaler med borgere,
som selv har diagnoser inden for området, og som
udfører samtaler med forældre til børn, som har
autisme.
– IPIS har ikke dokumenterede oplysninger på
om, at der ude i kommunerne er særlige indsatser
over for familier med børn, som har autisme, siger
Karen Joelsen Kristensen.

– Foredraget tager udgangspunkt i min seneste
bog ’Ung med autisme – fra barndom til voksenliv’.
Varigheden er nogenlunde det samme som det første foredrag og vil afhænge af, hvor meget deltagerne blander sig med spørgsmål og egne erfaringer.
Jeanette Ringkøbing Rothenborg tilbyder også
en Workshop for fagfolk.
– Først et oplæg, der giver fagfolk et kig ind i forældrenes oplevelser og hverdag, så de får større indsigt
i den forældregruppe, de skal samarbejde med, fortæller hun.
– Efter en pause fortsætter jeg så med et oplæg
om, hvordan forældre og fagfolk får så konstruktivt et
samarbejde som muligt.
– Til slut plejer jeg at uddele nogle cases på papir,
som jeg så beder kursisterne om at tage faglig stilling
til, hvordan ville de tackle de konkrete situationer?
Hvad finder de udfordrende og hvorfor? Plenumsnak
til sidst og så afrunding.
Workshoppen var ikke på plads ved redaktionens
slutning, men det bliver formentlig fredag den 8. maj.

Læs mere:
På Facebook er der oprettet et fællesskab: ADHD/
Autisme Grønland.
I Danmark har landsforeningen Autisme sin egen
hjemmeside: http://www.autismeforening.dk/
I Nuuk er der døgninstitution for børn og unge
med autisme: Angerlasimaffik Uulineq: http://
www.uulineq.com/
I 2012 var der kursuskonference om autisme i Ilulissat – rapporten kan ses på IPIS hjemmeside.
I 2007 var der ligeledes konference om autisme i
Ilulissat – rapporten kan læses på MIOs hjemmeside.
I efteråret 2014 åbnede Martha Lund Olsen et botilbud i Nuuk til unge med autisme.
Desuden er der en forældregruppe i Nuuk, som
har børn med autisme, og som mødes og udveksler erfaringer. Kontaktpersonen er Karen Lerch,
email: angajoqqaaqatigiit@gmail.com
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Autisme pillugu oqalugiarnerit oqallinnerillu

Allattoq Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Atuakkiortoq tusagassiortorlu Jeanette Ringkøbing
Rothenborg ullumikkut pingasunngornermi maajip
ulluisa arfernanni aamma aqagu sisamanngornermi
maajip ulluisa arfineq-aappaanni autisme pillugu
oqalugiassaaq aammalu nappaat taanna pillugu
oqallitsitsissalluni apeqquteqarfigineqarsinnaassallunilu.
Jeanette Ringkøbing Rothenborgip nappaat taanna qanimut ilisimavaa, tassami taassuma ernera
autismemik nappaateqarpoq.
Autisme nappaatitut taaneqarneq ajortoq kisiannili
inunnguuseralugu qaratsakkut akornusersuutaasoq
Jeanette Ringkøbing Rothenborgip aamma oqaatigaa. Nappaat »katsorsarneqarsinnaanngilaq« kisianni
inuit autismeqartut perorsaanikkut periutsit assigiinngitsut atorlugit ineriartornissaannut ikiorneqarsinnaasut Jeanette Ringkøbing Rothenborg oqarpoq.
Maajip ulluisa arfernanni oqalugiarnermi siullermi
angajoqqaatut inissisimaneq, ilaqutariinni inuuneq,
aappariinneq, aliasuummik suliarinninneq ulluinnarnilu suliassat unammillernartut qitiutinneqassapput.
Tamanna ingammik angajoqqaanut ilaquttanullu
aammali ajornanngippat autismemik suliaqartunut
tunnganeruvoq. Oqalugiarneq annertunerusumik
Jeanette Ringkøbing Rothenborgip atuakkiaanit
aallaaveqarpoq: »Vejen videre – når dit barn har
autisme«.
Sammisat tassaassapput:
- Autisme sunaava? Ilisarnaatit suuppat? Qanoq
pitsaanerpaamik ikiuisoqarsinnaava?
- Autismeqartumik qitornartaaraanni angajoqqaat

nalinginnaasumik tarnikkut qisuariaataat aliasunnermillu suliarinninnerat
- Ilaqutariinni inuuneq qanoq allanngortinneqarsinnaava?
- Aappariinneq qatanngutillu
- Aaqqissuussaanermut pineq – qanoq ikiuisoqarsinnaava? (tassani Kalaallit Nunaat pineqartillugu oqalugiartoq ilisimasaqarpallaanngilaq)
Angajoqqaat oqallinnermut kingusinnerusukkulluunniit oqallinnermut peqataanissaminnut qanoq kajumissuseqartiginerat apeqqutaatillugu oqalugiarneq
nalinginnaasumik nalunaaquttap akunnerini marlunniit pingajuat avillugu sivisussuseqarsinnaasarpoq.
Oqalugiarnerup aappaa aamma angajoqqaanut
aamma autismemik suliaqartunut tunngavoq, kisianni aamma autismeqaraanni meeraanermiit inersimasunngornermut ikaarsaariarnermut tunnganeruvoq.
Inuusuttuaraaneq qitiutillugu aamma inuusuttuaqqat inersimasutut pitsaasumik inuuneqalernissaannut qanoq ikiorneqarsinnaanerannut tunngasoq
Jeanette Ringkøbing Rothenborg oqaluttuarpoq
imatullu nangilluni:
– Oqalugiarneq atuakkiannit kingullermit »Ung
med autisme – fra barndom til voksenliv«-imit
aallaaveqarpoq. Oqalugiarneq siullermik oqalugiarnertut sivisutigipajaarpoq aamma peqataasut
apeqqutinik namminnerlu misilittakkaminnik oqaluttuarlutik qanoq akuliukkumatiginersut apeqqutaasorujussuussaaq.
Jeanette Ringkøbing Rothenborg autismemik suliaqartunut workshopertitsinissamik aamma neqerooruteqarpoq.
–Siullermik saqqummiineq, taamaalillutik autismemik suliaqartut angajoqqaat misigisartagaannik
ulluinnaannillu paasisaqarlutik, taamaalillutik anga-

Autismertunut ikiuisarneq
Kalaallit Nunaanni inuit qassit autismemik nappaateqarnerat ilisimanngilarput
All. Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Autismemik nappaateqartutut nappaat peqqinnissaqarfimmit suussusersineqarsimatillugu kommunit inunnut taakkununnga annertuumik innarluutilinnut inatsisit naapertorlugit ikorfartuisinnaasarput, tamatumanili kommunit ataasiakkaat ikiorsiissuteqarnissamut pisariaqartitsisoqarneranik
naliliismanissaat tunngaviusarluni. Taama IPIS-ip
Innarluutit Pillugit Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq pisortarigallagaa Karen Joelsen Kristensen
ilisimatitsivoq.
– Nalunaarutinit kommuninit tigusimasatsinnit
takuneqarsinnaavoq inuit 174-it 2014-imi ineriartornikkut annertuumik akornuteqartut. Autisme
taaguutip taassuma ataaniippoq nappaatinilli
suussusersiisarnerit ajoraluartumik sukumiisumik
inissitsiterneqarsimasanngillat, Karen Joelsen Kristensen oqarpoq.
Taamaalilluni autismemik nappaatilittut suussusersineqarsimasut nunatsinni qasserpiaanerat
ilisimaneqanngilaq.
Nunatta nakorsaanera Flemming Kleist Stenz,
oqarpoq, inuit qassit autismeqarnerannik Nunatta
Nakorsaaneqarfia paasissutissaateqanngitsoq, isu-

maginninnikkullu oqartussat innersuussutigalugit.
Isumaginninnikkut oqartussat Innarluutit Pillugit
Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq innersuussutigaat.
– Isumaginninnikkut isumasioqatigiinnermi marsimi ingerlanneqartumi Kanukoka ilisimatitsivoq,
’nalunaarsueriaatsip’ ineriartorteqqinneratigut pitsaanerusumik nalunaarusiortalernissat kommunini
sulissutigineqartoq, Karen Joelsen Kristensen ilisimatitsivoq.
IPIS siunnersortimik atorfeqartitaqarpoq, pisariaqartitsineq saaffiginnissutillu tunngavigalugit
inunnik pineqartup iluani nappaateqartunik angajoqqaanullu autismemik nappaateqartunik meeralinnut oqaloqatiginnittartumik.
– IPIS ilaqutariinnut autismemik nappaatilinnik
meerartalinnut kommunini immikkut ittumik
suliniuteqartoqarneranik uppernarsaasikkanik paasissutissaateqanngilaq, Karen Joelsen Kristensen
oqarpoq.
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joqqaaqatigiinnik suleqatigisassaminnik ilisimaqarnerulerniassammata, Jeanette Ringkøbing Rothenborg
oqaluttuarpoq.
– Unillatsiareernerup kingorna angajoqqaat aamma autismemik suliaqartut qanoq pitsaanerpaamik
suleqatigiissinnaanerat pillugu aamma saqqummiussaqassaanga.
– Naggataatigut suliassat pappilissamiittut agguaakkajuttarpakka, taava pikkorissaqataasut pisut ataasiakkaat qanoq pakkersimaassaneraat aperisarpakka.
Suliassat suut unammillernaraat aamma sooq? Naggataatigut saqqummiussineq pillugu oqaloqatigiinneq naggasiinerlu.
Aaqqissuisoqarfimmi tunniussinissamut killissarititaasup nallernerani workshopertitsinissaq suli inissinneqarsimanngilaq kisianni tamanna tallimanngornermi maajip ulluisa arfineq-pingajuanni inissinneqassagunarpoq.

Jeanette Ringkøbing Rothenborg autisme pillugu marlunnik atuakkiorsimavoq: »Vejen videre – når dit barn har
autisme« aamma »Ung med autisme – fra barndom til voksenliv«. Assi namminerisamik pigisaq.
Jeanette Ringkøbing Rothenborg har skrevet to bøger om
autisme: ’Vejen videre – når dit barn har autisme’ og ’Ung
med autisme – fra barndom til voksenliv’. Foto: Privat

Annertunerusumik atuarit:
Facebookimik ataatsimooqatigiiffik pilersinneqarsimasoq tassaavoq: ADHD/Autisme Grønland
Danmarkimi landsforeningen Autisme namminerisaminik nittartagaqarpoq:
http://www.autismeforening.dk/
Nuummi meeqqanut inuusuttunullu autismeqartunut ulloq unnuarlu angerlarsimaffeqarpoq: Angerlaesimaffik Uulineq: http://www.uulineq.com/
2012-imi autisme pillugu Ilulissani pikkorissaatigalugu ataatsimeersuartoqarpoq – nalunaarusiaq
IPIS-ip nittartagaani atuarneqarsinnaavoq.
2007-imi autisme pillugu aamma Ilulissani ataatsimeersuartoqarpoq – nalunaarusiaq MIO-p nittartagaani atuarneqarsinnaavoq.
Martha Lund Olsenip inuusuttunut autismeqartunut angerlarsimaffik Nuummiittpq 2014-imi ukiakkut ammarpaa.
Tamatuma saniatigut meeqqanut autismeqartunut
angajoqqaaqatigeeqarpoq, naapeqatigiittartunik
misilittanillu paarlaasseqatigiittartunik. Attaveqarfissaq tassaavoq Karen Lerch,
email: angajoqqaaqatigiit@gmail.com
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

 Kære skat datter 
Tillykke med

Inaluk Broberg
fødselsdag / 6 år. 06.05.2009-06.05.2015
Kaffe-mik 6. Maj kl. 13:00-18:00
Der vil være kaffe/the, kage og mad.
Adresse: Unaaq 5-202 (Qinngorput)
Mobilnr.: +299555836
Min lille pige er allerede blevet en stor
pige, tiden går hurtig!
  Kærligst fra os
Nanna (Mor), Ungaaq (Far)
og Ivik (Lillebror)  

07.05.1997 - 07.05. 2015
 Asasarput 

Marco Jørgensen Fisker
18-nik ukioqalerninni pilluarit, ullorsiorluarna.
Eqqaamaqaatsigit igg´ asavatsigit. Nuummukaruit takuliiv´ 
Asasitit
Aataa, aanaa, akka, Lona, illooqqatit,
atsakkullu 

07/05-14  07/05-15 

Birk 1 år

Malik Hjorth Jensen

Patricia N. S. Olsen

Stort tillykke med din et års fødselsdag. Må dig
og din familie have en god
dag. Vi glæder os til at fejre den sammen med dig.

Stort tillykke med 1 års fødselsdag
den 11. maj 2015

07.05.1097 - 07.05.2015

Hilsen
Aja Laila, Malik og Laura

Ønskes du er
Luciana, Martin, mor & far

18 år -lige tillykke med dagen. Vi håber du får
en uforglemmlig dag i godt selvskab.
Mor, angaajo, Michael (alle dyrene)
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Entrepriseleder
Du får som entrepriseleder ansvaret for mindre og større projekter inden for byggeri – hvor du kommer til at deltage i gennemførelsen af byggesager fra start til slut. Du vil få et job med mange varierende arbejdsopgaver inden for projektledelse,
økonomi, tilbudssætning, planlægning, kvalitetsstyring, sikkerhed og med kontaktflade til kunden. Du vil indgå i et ledelsesteam, der består af fem personer ud over dig selv.
Opgaver & ansvarsområder
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
• Styring og opfølgning af projekter i forbindelse med tid,
økonomi, underentreprenører og kvalitet samt af sikkerhedskravene til enhver tid overholdes.
• Kontakt til bygherrer, myndigheder og rådgivere
• Deltagelse i kontraktforhandlinger
• Kalkulationer
• Koordinering af opgaver.
• Koordinering og planlægning af bemanding.

N.U. 19/15

Om dig
• Du har en baggrund som ingeniør eller konstruktør - gerne
suppleret med en håndværksmæssig baggrund.
• Du har flere års erfaring med projekt- og projekteringsledelse samt
styring af fag-, hoved- og totalentrepriser.
• Du er vant til at arbejde med IT, og du kan hurtigt sætte dig ind i nye
systemer.
Derudover lægger vi vægt på, at du som person:
• er fokuseret på kunden og på at skabe en god bygge proces fra
start til slut

• er synlig, kommunikerende og lydhør overfor til andres ideer
• har gennemslagskraft og kan formidle dine budskaber på en klar og
effektiv måde
• brænder for at motivere og udvikle medarbejdere samt sætte dem mål
• har åbenhed som en naturlig del af din måde at arbejde på
Vi tilbyder:
• En dynamisk virksomhed med et godt arbejdsmiljø og stor faglig sparring med kompetente kolleger
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job med gode kollegaer
• Gode muligheder for personlig udvikling
• Muligheder for spændende udfordringer i en virksomhed præget af
forandringer
• Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer
• Bolig kan tilbydes
For yderligere oplysninger, kontakt gerne Nicolaj Sørensen på tlf: +299
53 74 44 eller mail nicolaj@atcon.gl
Ansøgningen sendes til atcon@atcon.gl og skal være os i hænde
senest den 14.05.2015.

EMJ-Atcon A/S er et entreprenørselskab i Nuuk med 45 ansatte. Vi udfører primært projekter i totalog hovedentrepriser, hvoraf egne arbejder er beton- og tømrerarbejder.

Makinneqartut/Vinder numre
1006 1. Præmie: iPhone 6 – 16 gb
866 2. Præmie: Isfjordtur til Sermilik for 2 pers. Fra GBC værdi 1.500 kr. pr. person. I alt 3.000 kr.
820 3. Præmie: Gavekort 1.000 kr. fra INUIT quality clothes of Greenland
827 4. Præmie: Dame eller Herre klip fra Salon Nauja
700 5. Præmie: 10 turs Fitness kort fra Nuuk Fitness
624 6. Præmie: Gavekort 300 kr. til A Hereford Beefstouw fra Hotel Hans Egede
445 7. Præmie: 1 Kasse Faxe Kondi Sodavand fra Royal Unibrew A/S
936 8. Præmie: Gavekort 200 kr. Fra Brugseni
658 9. Præmie: Håndbold fra GSS Håndbold
Makitsineq/Udtrækning
Ulloq/ Dag: Sapaat/Søndag 26. Apr. 2015
Sumi/Sted: Inussivik kl. 19:00
Takuuk/Se: www.gsshaandbold.gl og
Nuuk Ugeavis 6. Maj 2015

Saaffissaq/Kontakt:
Mobil: 55 59 21

Aningaasaliisunut tapersersuisunullu qujanarujussuaq / Stor tak til sponsorer og alle dem der har støttet os.

Leiff Josefsen
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Michael Driefer

NYE KØREPLANER:
Nuup Bussii ændrer rute 1, 2 og 4
Den nye køreplan trådte i kraft i mandags

Af Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl
I november gennemførte Nuup Bussii den mest
omfattende ændring af rutenettet i busselskabets
34-årige historie.
Og efter en periode på seks måneder, hvor Nuup
Bussii har analyseret fordele og ulemper ved ændringerne, har virksomheden nu justeret ruterne.
– Langt hovedparten af ændringerne har været

gode, men vi har omvendt også måttet justere køreplanerne igen på nogle områder. Det gælder ikke
mindst rute 2. Vi ændrede ruten i november, fordi
den var presset. Chaufførerne havde svært ved at
gennemføre den på de 30 minutter, der var sat af. Vi
udvidede så ruten, så den tog 10 minutter længere.
Men den ændring har passagererne ikke taget godt
imod. Nu tager turen for lang tid, så derfor oprettede
vi nu den nye og mere direkte rute X2 mellem Nuussuaq og centrum, forklarer direktør Michael Driefer

Ændringerne i køreplanen

Kommuneqarfik Sermersooqs hovedindgang.

Rute 1 og 1A lægges sammen
Rute 1 og 1A lægges sammen til én rute. I dag har
de samme ruteforløb i Qinngorput, men forskellige ruter igennem centrum. Den nye rute 1 kommer til at køre via 400-rtalik/Sarfaannguit til midtbyen og herfra via Kuussuaq forbi Katuaq og rundt
om Nuuk Center.
Det sker for at få flere afgange ved Nuuk Center
og en mere overskuelig køreplan, hvor frekvens
og køretider til og fra Qinngorput gøres mere
brugervenlige. Ændringen af ruten medfører, at
stoppestederne ved Katuaq og Aqqusinersuaq/
Kommuneqarfik Sermersooq lægges sammen til
ét nyt stop, der placeres på Kuussuaq uden for

Ny rute X2
Rute 2 fastholder den nuværende rute, men noget
af kapaciteten flyttes over i en ny rute X2, der i
myldretiderne klokken 07.00 - 09.00 om morgenen og hele eftermiddagen kører en mere direkte
strækning mellem Nuussuaq og midtbyen.
Erfaringerne fra den nuværende rute 2 viser, at
der er overkapacitet i Qajaasat-området (Nathalies)
og en uforholdsvis lang køretur for de passagerer,
der skal direkte til/fra Nuussuaq og midtbyen.
Derfor indføres en ny rute X2, der ikke kører via
Qajaasat, men direkte mellem Nuussuaq og midtbyen. Bussen kører hvert kvarter. Og da ruten er
kortere, betyder det, at der fremover vil være fem
afgange mere imellem Nuussuaq og midtbyen

fra Nuup Bussii.
I tilgift har busselskabet også justeret den nye rute
4, der ikke har haft det antal passagerer, som virksomheden havde håbet, og lagt rute 1 og 1A sammen.
Nuup Bussii har i forbindelse med ændringerne
dels forholdt sig til ris og ros fra passagererne og
tilbagemeldinger fra chaufførerne, dels foretaget
optællinger af passagerer ved stoppesteder og i udvalgte busser.

end i dag, hvilket giver mulighed for at flytte flere
passagerer og barnevogne på strækningen.
Rute 4 får ny rute
Rute 4 bliver lagt om, og der oprettes en rute imellem Qernertunnguanut – Aqqaluks Plads – Nuuk
Center – Qajaasat. Baggrunden for ændringen er,
at der ikke har været behov for en rute til Qarpiarfiusaaq, DIH og Jagtvejsområdet, da der er meget få
passagerer på den strækning.
Rute 4 vil desuden køre i perioden klokken
07.33 - 09.30 og igen klokken 12.33 - 18.30. Antallet af køreplanstimer er uændret, men eftermiddagskørslen begynder to timer tidligere end den
nuværende.
Kilde: Nuup Bussii
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Ingerlaarfinnut pilersaarutit nutaat:
Nuup Bussiisa rute 1, 2 aamma 4 allanngortippaat
Ingerlaarnermut pilersaarut nutaaq ataasinngormat atuutilerpoq
All. Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl
Nuup Bussiisa bussiutileqatigiiffiup ukiuni 34-ni atuussimanerani ingerlaarfinnik allanngortiterinerit annertunerpaartaat novembarimi atuutilersippaa.
Allannguutillu iluaqutissartaat ajoqutaallu piffissami
qaammatinik arfinilinnik sivisussusilimmi Nuup Bussiinit nalilersorneqareersullu suliffeqarfik ingerlaarfinnik naleqqussaavoq.
– Allannguutit amerlanerpaartaat ajunngitsuusimapput, tamatumali paarlattuanik ingerlaarnermut

pilersaarutinik arlalitsigut naleqqussaaqqittariaqarsimalluta. Tamanna minnerunngitsumik rute 2-mut
atuuppoq. Ingerlaarfik tatisimaneqarpallaarmat
novembarimi allanngortipparput. Ingerlatitsisunit
minutsini 30-ni naammassiuminaatsinneqarpoq.
Taamaattumik minutsinik qulinik sivitsorparput.
Allannguulli tamanna ilaasartunit ilassilluarneqarpallaanngilaq. Ingerlaarneq maanna sivisuallaalerpoq,
taamaattumillu Nuussuup illoqarfiullu qeqqata
akornanni ingerlaarfik nutaaq toqqaannarnerusorlu
X2 pilersipparput, pisortaq Michael Driefer Nuup Bussiineersoq nassuiaavoq.

Bussiutileqatigiiffiup tamatuma qaavatigut ingerlaarfik nutaaq rute 4 aamma naleqqussarsimavaa, neriuutigineqaraluartutut ilaasoqarpallaartarsimanngimmat, taamalu rute 1 aamma 1A ataatsimuulersillugit.
Nuup Bussii allannguutinut atatillugu ilaatigut ilaasunit nersualaarutinik naammagittaalliuutinillu ingerlatitsisunillu nalunaarutinik isiginninniarsimavoq, ilaatigullu bussit unittarfiini bussinilu immikkut toqqakkani ilaasunik kisitsisarsimalluni.

Paasisat:
Ingerlaarfinni allannguutit
Rute 1 aamma 1A ataatsimuulersinneqarput
Rute 1 aamma 1A ingerlaarfittut ataatsitut ataatsimuulersinneqarput. Qinngutsinni ullumikkut assigiinnik ingerlaarfeqarput, illoqarfiulli qeqqatigut
assigiinngitsunik ingerlaarfeqarlutik. Ingerlaarfik
nutaaq rute 1 400-rtalik/Sarfaannguit aqqusaarlugu
illoqarfiup qeqqanut, tassanngaanniillu Kuussuakkut Katuaq eqqaqqullugu Nuuk Center kaajallallugu ingerlaarfiusalissaaq.
Taamaaliortoqarpoq Nuuk Centerip eqqaani
aallarfissat amerlanerulersinniarlugit ingerlaarnermullu pilersaarut paasiuminarnerulersinniarlugu,
Qinngutsinnut Qinngutsinniillu ingerlaarfiit akulikissususaat sivisussusaallu atuisunut naleqqunnerulersinniarlugit. Ingerlaarfiup allanngortinneqarnerata kinguneranik Katumi aamma Aqqusinersuaq/
Kommuneqarfik Sermersuumi unittarfiit ataatsimoortinneqassapput, taannalu Kuussuarmim Kom-

Leiff Josefsen

Allannguutinit ilaatigut
rute 2 kalluarneqarpoq.
Ændringerne berører
blandt andet rute 2.

muneqarfik Sermersuup isaariaata pingaarnerup
saavanut inissinneqassalluni.
Ingerlaarfik nutaaq rute X2
Rute 2-mit ingerlaarfik maanna atuuttoq aalajangiusimaneqarpoq, naammassisaqarsinnaassutsilli
ilaa ingerlaarfimmut nutaamut rute X2mut nuunneqarluni, taannalu ullaakkut angallannerpaaffimmi nal. 07.00-09.00 ualerlu tamakkerlugu Nuussuup
illoqarfiullu qeqqata akornanni toqqaannarnerusumik ingerlaarfiusassalluni.
Rute 2-mit maanna atuuttumit misilittakkat takutippaat, Qajaasani (Nathalies) naammassisaqarsinnaassuseq annertuallaartartoq ilaasunullu
Nuussuarmut illoqarfiullu qeqqanut utimullu toqaannartumik ingerlaartussanut ingerlaarneq sivisuallaartartoq.
Taamaattumik ingerlaarfik nutaaq rute X2 pilersinneqarpoq, taannalu Qajaasat aqqusaarnagu
Nuussuup illoqarfiullu qeqqata akornanni toqqaannartumik ingerlaartassalluni. Tassani bussit minutsit
15-ikkuutaarlugit ingerlaartassapput. Ingerlaarfillu

naannerulermat Nuussuup illoqarfiullu qeqqat
akornanni aallarnerit siunissami ullumikkornit tallimanik amerlanerulissapput, taamalu ilaasut barnevognillu amerlanerit ingerlaarfimmi ingerlanneqarsinnaalissallutik.
Rute 4 nutarterneqartoq
Rute 4 allanngortiterneqassaaq, ingerlaarfillu Qernertunnguanut – Aqqaluks Pladsip – Nuuk Centerip – Qajaasallu akornanni pilersinneqassalluni.
Allannguummut tunuliaqutaasoq tassaavoq
Qapiarfiusaamut, DIH-mut aamma Jagtvejimut ingerlaarfimmik pisariaqartitsisoqannginnera, ilaasut
ikittuararsuusarmata.
Rute 4 piffissami nal. 07.33 - 09.30 kingumulllu
nal. 12.33 - 18.30 ingerlaartassaaq. Akunnerit ingerlaarnissamut atorneqartussatut pilersaarutigineqartut allanngortinneqanngillat, kisianni ualikkut ingerlaarneq maanna atuuttumit akunnernik marlunnik siusinnerusumik aallartittalissaaq.
Najoqqutaq: Nuup Bussii
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MALERMESTER

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

MALERMESTER

Amalie Kleemann Aps

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

Meeqqanut

Mobil 55Kleemann
67 64
Amalie
Aps

Mobil 55 67 64

Mobil
55 67 64
Postboks 5133 · 3905 Nuussuaq

Postboks 5133 · 3905 Nuussuaq
Mail: a.k.maler@greennet.gl

Mail: a.k.maler@greennet.gl

Centrum Grill

Vielsesringe
Grønlandsk guld
Grønlandske smykkesten
Brugte guldsmykker købes

Tlf. 32 42 74

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

Åbent efter aftale

v/Palle Møller · Mobil 52 23 60

Postboks
5133 · 3905 Nuussuaq
Børnekryds
& Tværs
Mail: a.k.maler@greennet.gl

219

219

MALERMESTER Amalie Kleemann Aps

www.kassoq.gl
·
·
·
·

219

ALENE

SMERTENS- TAGFAT
UDBRUD

SIDST
I NAT

Snescooterture
Kontakt: 553201

38 20 10

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

NORGE
FØR H

REB

219

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

NUUK ELEKTRONIK

GRINEDE

DRENG EFTER Ø

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

TO ENS

Box 446 • 3900 Nuuk
Tlf. 553839

STØD

SLAGSMÅL

VI TO

Ole Rendal

GRANIT

ole@rendal.dk

Applespecialisten

TONE

STRÅDEL

KÆRTEGNE

KARNEVALSBY

Nuukullak 34
32 78 54

ION

BYG OG
HAVRE

JUICE

RADIUS

NEDFRYSER

SMERTER
KAINS
MOR

SMALL

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

www.dyreartikler.gl

SVAGE

HI

ESSEN

CHEF

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

-? KLANG

Begge 12 pass.

LØFTE

LITER

Tlf. 31 32 18

LEGEMSDELEN

MOR

GIVER
HALS
VANDDAMP

FORNØJE
KIGGER

SVERIGE
HAR
LOV TIL

DRONE

FØR T
ER PÅ
BENENE

OVNRET

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Emma Thomsen
Qattaaq 8, 3905 Nuussuaq

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

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

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

LIGETIL
TON

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

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

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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

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

Tlf. 553201

vh@greennet.gl • vandrehuset.com

Natilerisoq

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

NUUK GULVSERVICE ApS
Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Tlf. 32 50 22
Døgnvagt telefon 55 23 35

Byens
billigste
tæpper

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Sulisussarsiorpisi?
Søger I
medarbejdere?

job.sermitsiaq.ag
INUIT AVIISIAT 1861 - IMIILLI

Kom og se nyhder fra Klim & TOBE
Autoriseret Volvo Penta & Yamaha forhandler
Iggiaanut 6-10 - Tlf. 31 15 40 - www.nmc.gl

NUREPA APS

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

KIRSTEN LAURIDSEN • LISBETH KREUTZMANN • ELSE EZEKIASSEN

INUK
HOSTELS
Mobil 483535

www.sermitsiaq.ag

v. Flemming Johansen

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · Fax 32 22 12 · E-mail: kisoglis@greennet.gl

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

• Unnuineq/Indkvartering
• Konferencer
• Ataatsimiinnerit/Møder
• Sutitsinerit/Ture
www.inukhostels.com
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T
R
E
V
A
G
E
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T
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R
HAR DE HELT

NDERN

HP PAVILION
Po50NO
Gamer PC i7 proc, Naviada
Gforce grafikkort, 1000 GB
harddisk, 8 GB ram, 15,6” HD
skærm. FØR 8.999,-

GOD TIL
SPIL

PS 4

incl. 1 controller

2999,-

Gopro 4

3299,-

NU

6999,-

5600mah

39995

4400mah

POWERBANK TIL
DIN MOBIL

299

95

2600mah

TAB ZOO TABLET SLEEVE
Mange forskellige motiver

NIKON D3200
incl. 18-55 mm
VR optic, 24,2
megapix,
Full HD video,
4 billede
pr. sek.

19995
FRIT VALG
PR. STK.

3999,-

ELLER

20,1 megapix, Full HD video.

19995

32 GB

5999,-

TAB ZOO MOBIL COVER
Mange forskellige
motiver

129

95

SONY A58 incl. 2 objektiver
18-55 mm & 55-200 mm

SAMSUNG
GALAXY S 6 EDGE

4999,SAMSUNG
GALAXY S 6
32 GB

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

