Upernaleqaaq
– hurraajuugaluaq
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Det er blevet forår
– det er ellers dejligt

Det bliver sværere at
spotte hvalerne
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Vi ses i
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.

TELEFON: 31 33 00

38 20 10

Alle varer i butikken

TAG 3
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FOR 2
Billigste uden beregning

2

ONSDAG 17. JUNI 2015

ww Nutsat
Salon
w

Johanne

Blok 5 v/gavlen.pa

las

Prisen
Arnaq/Dame klipning kr. 285-385 gælder også
for studeren
Angut/Herre klipning kr. 285-300 pe
de/
nsonister

i-n

Tlf. 323800

uuk

.dk

Mandag - Lørdag: 10-18

KLINIK FOR
LASERBEHANDLING
PERMANENT FJERNING AF:
Hårvækst, karsprængninger & pigment
REDUKTION AF: Rynker & strækmærker
Tidsbestilling og konsultation:
Tlf. 491111 · bjuhl@greennet.gl
Saqqarliit 36 - www.laserklinik.gl

uuk

Thipphayaporn Døj

Puk

Iggiaanut 3B
3905 Nuussuaq
Bestil tid pr. tlf.
Tlf. 221298/553853

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

KLINIK FOR FODTERAPI
/Statsautoriseret Fodterapeut

v

"

Klip ud og gem

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

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

BÅDCHARTRING
Tlf. 32 39 66

.dk

Thai massage

Bula

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

“Immanuel”

i-n

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

Lisa

ALT I GLAS OG RAMME

Flyttebilen Tlf 312558

las

Tlf. 32 26 30

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

Nuuk-Biludlejning ApS

w.p
a

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

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

344 112

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011

TAND

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Info & Bestilling
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33

ww

Alt i tandproteser
& fast protetik
Berners

Massage Healing
&
Ambulance
Terapi Sessioner
GA
V
KØ EKO
BE RT
S

Naja

job.sermitsiaq.ag
Sulisussar
siorpisi?

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

Profilering af Din Virksomhed

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo. Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999

	
  
	
  
jm@arcticlogo.gl
	
  

www.arcticlogo.gl

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Charter sejlads!

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

Søger I
medarbejdere?

Gavekort udstedes

Skiltning af Din Virksomhed

Nauja

Erene

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

Tlf: 329797
H.J Rinksvej 33

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

DONNAS
DYREKLINIK

w

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

Salon

Elisa

Tlf. 321407

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.

SIPISAQ AVANNARLEQ 3A ST. TH

Frisører
Arnánguak & Rosa

Pensionister
& studerende

÷15%

SIPISAQ AVANNARLEQ 2A

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

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

Tlf. 32 40 45

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

Grønlands Revisionskontor A/S

v. Flemming Johansen

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

3 Rådgivning
3 Skat
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Upernaleqaaq – hurraajuugaluaq

Ukiorsuaq qaangiutilersoq nuannaarutiginiarlugu qungujulaneq milliartulertorpoq aputip aakkiartornera ilutigalugu eqqatsinni qimmit anarpassui puttussuutilermata. Isumaqaraluarama qimmiutillit qimmimik nakkutiginerisulli sumut annaanneri ilutigalugu “qimataat” isumagisassagaat eqqaamiunut salitassanngortinnagit. Sullutami uagut qimmiiteqanngitsut allat qimmiisa qimataannik saligisuussaagut, eqqagut saligaatsuutinniarsaralugit? Qimmiutilinnik sianerfissaqann-

3

gilagut kikkut qimmiisa piliarineraat nalullugu. Immaqa kommunep qimmiutillit
immikkut sumi tamaani qimmit anarpassuinik saligisittariaqaraluarpai! Tamatta
aasallarpat uumisugata allallu qimmiisa anaannik saligeqattaarnata aasarsiorniassagatta! Qimmiutilli pisussaaffiinik kommunep eqqaseqattaartariaqaraluarpai.
Qimmiuteqanangitsoq

Det er blevet forår
– det er ellers dejligt
Vi kan ikke ringe til ejeren af hunden, da vi ikke ved, hvem det er . Måske skulle
kommunen lade hundeejerne rydde op og fjerne efterladenskaberne rundt omkring! Så vi kan nyde sommeren uden at skulle rydde op efter byens hunde! Kommunen bør minde hundeejerne om deres forpligtelser.
En der ikke er hundeejer

LEIFF JOSEFSEN

Smilet over, at det endelig er blevet forår, begynder at falme i takt med, at sneen
smelter og hundeefterladenskaberne begynder at dukke op. Jeg troede ellers, at
hundeejerne også er opmærksomme på, hvor deres hunde lader noget efter sig
og tager det med sig, så det ikke er naboen, der skal fjerne det. Hvorfor skal vi, der
ikke ejer en hund, rydde op efter andres hunde omkring vort hjem?
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MONSTERS – SIKULIASSAT

Monsters frys selv is

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

NC MATOQQ
ASSAAQ
SAPAAT 21.J
UNI
(CENTER-I T
AMARMI)
NC holder lu
kket
søndag den 2
1. Juni
(hele centere
t)

FREEZY MONSTERS
SIKUT /
Is, 6 x 62 ml

2 x stk

25.SIPAAKKIT
Spar

4

90

q
Nutaarsiassa

NYHED

FREEZY MONSTERS
FUNBOX SIKUT /
Is, 15 x 62 ml

Pr. stk

20.SIPAAKKIT
Spar

995

SIPAAKKIT

Spar

HARBOE
ÆBLE EL.
PÆRE CIDER,
2 liter

695

25.-

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 17.06 Sapaat 21.06.2015 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 17.06 til Søndag d. 21/06.2015

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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Inuiattut Ullorsiorneq nalliuttorsiutigaarput 21. Juni...

Vi fejrer Nationaldag d. 21. juni... Pisiffik i midtbyen
PISIFFIK ILLOQARFIUP QEQQANIITTUMI

Ved Pisiffik i Midtbyen

Nal. 13:00 – 16:00 tungaanut / Fra kl. 13.00-16.00
ARPUT
V
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ITSOQ
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L
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A
R
SAVAA
ALAAS
A
T
S
A
P
,
U
G
SIALLU
ERLUGU
TINIK ILLUL
illen
Vi tænder gr
tegt lam
og laver hels lat
med pastasa

Sinneqartoorutit
tutsinneqassapput
Nanu Børn-imut /

Overskudet går
til Nanu børn
20 kr. pr. solgt
portion går til
Nuna børn

oer n.gl
b
u
n
a
n
.
w
w
w
imlt. / el.
Nanu bør n
på facebook

SAVAARAQ
PASTASALAATILERLUGU
AAMMA FLUTES.
ILAAREERPOQ
SODAVAND IMLT. IMEQ /
Lam med Pastasalat og flutes
inkl. sodavand el. vand

50.Savaaraqassaaq
siullernut 300-nut,
it
kingor na frankfurter
tuniniar neqassapput
akimut tassunga. /
300,
Der er lam til de første
kre
læ
vi
herefter serverer
pris
frankfurtere til samme

NC MATOQQASSAAQ
SAPAAT 21.JUNI
(CENTER-I TAMARM
I)
NC holder lukket
søndag den 21. Juni
(hele centeret)

NEQEROORUTIT TAMAALLAAT SAPAAMMI ATUUPPUT 21. juni /
Tilbuddene gælder kun søndag d. 21. juni

Pisiffik i midtbyen

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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Kommuneqarfik Sermersuup
Katuaq suleqatigalugu

Kommuneqarfik Sermersooq
afholder i samarbejde med Katuaq

INUIATTUT
ULLORSIORNEQ

NATIONALDAG
ved kolonihavnen

SØNDAG 21. JUNI KL. 13-17

Nalliuttorsiorneq ilaatigut kalattoortunik
nipilersortunillu pisoqarfiusoq peqataaffigiartoruk

Kom og fejr festdagen med både
folkedans og levende musik

Nuannaarlutit ulloq puigunaatsumik
nalliuttorsiorfigiartoruk

Kom med godt humør og gør dagen til
en uforglemmelig oplevelse!

35,-

UDELIV
SPAR 549,STÆRK
PRIS

995,-

FLADPENSEL
50 mm.

(Best. nr. 9663163)

FLÜGGER 97 CLASSIC

Heldækkende alkydolie baseret træbeskyttelse. Halvmat overflade med stor
dækkraft.

RAVENDO MØRTELBØR
110 liter, med forstærket
og galvaniseret kasse.

(Best. nr. 9527769)

SPAR 390,-

(Best. nr. 2478675)

STÆRK
PRIS

SPAR 200,-

295,-

WILDERNESS
350 SOVEPOSE

Med 1-lags isolering,
Komfort temperatur +3˚
og ekstrem er -18˚.
(Best. nr. 9689275)

1.095,-

BORD-/BÆNKSÆT

Med vippesæde. Trykimprægneret. Mål: 153 x 177 cm.
(Best. nr. 5750502)

10
LITER

995,-

STÆRK
PRIS

895,-

195,-

SPAR 320,-

FISKARS
VILLASÆT

VANGO ALPHA TELT

Bestående af
skovl og kost.

3-pers populær kuppel telt.
Opslået mål: B 180 x L 258
x H130 cm.

(Best. nr. 9825494)

(Best. nr. 9699776)

STARK Ilulissat
for pris- og afgiftsændringer,
trykfejl og udsolgte varer
samt ikke fremkomne
leverancer. Tryk: Bording
A/S. 515233. 23/15

Alle priser er afhentningspriser.

naalerNioqqutinik inniminniisin
tsinni
g-i
alo
kat
putit nioqqutinut
.
illu
lug
tsil
nassiu
fra vores
Nu kan du bestille varer
leveret.
dem
få
og
nye varekatalog

Besøg os på Facebook
starkkalaallitnunaat

Der tages forbehold

avis eller
Se flere tilbud i vores
eside
mm
hje
e
ny
res
besøg vo
på www.STARK.gl

STARK Aasiaat

ANEERASAARFIMMIIFFISSAN

NGORPOQ!

Terrassetid i
i

STARK Sisimiut
SPAR 160,-

STÆRK
PRIS

STÆRK
PRIS

195,-

175,CAFESTOL

Sort med rattan.

CAFEBORD

(Best. nr. 1435297)

Metal/glas. Ø60 cm.

(Best. nr. 1435296)

STÆRK
PRIS

295,-

SPAR 200,-

WILDERNESS 350 SOVEPOSE

Soveposen har 1-lags isolering.
Samt krave som kan snørres. Sammenfoldet mål: 30
x Ø24 cm. Vægt: 1850 gram.
Komfort temperatur +3° og
ekstrem er -18°.

(Best. nr. 9689275)

PR.
POSE

39,RAPTOR KAFFE

Pose med 400 gram.
Kaffen er en blanding
af Arabica- og Robustabønner.

(Best. nr. 1705329)

Tilbuddene gælder fra mandag
GL_2315_1201.indd

PR.
PAR

695,HELLY HANSEN SKO

Model Trackfinder. Vandtætte
og åndbare sko med
HELLY TECH. Skoen er med
stødabsorberende og komfortable såler. Farve: sort/orange.

(Best. nr. 1668933)

d. 1. juni til lørdag d. 20. juni

2015

1

16/04/15 15:07

STARK NUUK

Box 140 • 3900 Nuuk
Tlf. 38 37 70

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland

Tilbuddene gælder
den d.
30.1.januar
lørdag den
den 20.
31. januar
2015.
Tilbuddene
gælderfra
frafredag
mandag
juni tiltillørdag
juni 2015

SILAMIINNEQ

FOTO: GREENLAND.COM

Nuutoqqami ingerlatissavaa
SAPAAT 21. JUUNI NAL. 13-17
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Inuiattut Ullorsiorneq nalliuttorsiutigaarput 21. Juni...

Vi fejrer Nationaldag d. 21. juni...

SPAR QINNGORPUMI /

Ved Spar Qinngorput

Nal. 13:00 – 16:00 tungaanut / Fra kl. 13.00-16.00

niniaassaagut,
Sila ajunngeriarpat tu
ilinnut amerlasuut.
neqeroor utit pitsaasut
torit! /
Aggerlutit iluatitsiar
laver vi marked med
Hvis vejret tillader det
til dig.
masser af gode tilbud
Kom ud og går et kup!

GRILLPØLSI
IFFIARTAALU,
SODAVAND IMLT. IMEQ
ILAAREERPUT /
Grillpølse med brød
inkl. Sodavand el. Vand

40.-

GRILL IKISSA
V
GRILLPØLSIL ARPUT
L
NARTUT GRI U ILLINLLERLUGIT,
AKUSSAQAS
SAPPULLU
Vi tænder gr
illen
og laver lækr
e
grillpølser m
ed tilbehør

Spar Nuuk
– Ullut tamaasa /
alle dage
kl. 07.00-21.00

CHIPS
ARLAAT /
FRIT VALG

Spar Qinngorput
– Ullut tamaasa /
alle dage
07.00-22.00

SODAVAND
Coca Cola imlt. Tuborg

Puui pinnagit / Uden pant

SIPAAKKIT

5 x 50 cl

50.-

Spar

590
KIMS
IMLT. / EL.
TAFFEL

2 poser

60.-

SIPAAKKIT
Spar

10.-

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu
- kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
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TUAPANNGUIT
9 - 401

Velindrettet, nyere
lejlighed med central
beliggenhed i Nuuk

Flisebelagt mellemgang med gulvvarme
og installation forberedt til vaskemaskine og tørretumbler.

3-rums lejlighed attraktivt og bynært
beliggende. God sydvendt og læfyldt
altan meget flot udsigt til fjorden.

Stor lys stue i åben forbindelse med
flot HTH Køkken – Dekor hvid-bøg –
med køkkenbelysning under overskabene, koksgrå bordplade, stålvask og
udsugningsventilation.

Hvide gipslofter, flotte parketgulve
og hvide døre med rustfri stålgreb.
Vinduerne er med lavenergiruder.

Følgende hårde hvidevarer medfølger:
Siemens glaskeramisk kogeplade og
Siemens ovn. Exhausto emhætte.

Indeholder: Børneværelse med 2 skabe. Østvendt soveværelse med skabe.
Entré med garderobe- og skabsplads.

Endvidere brugsret til eget aflåst
depotrum, fælles cykelrum og fælles
barnevognsrum.

Pænt badeværelse med hvidt HTH
skabsarrangement med lille bøgekant, fliser fra væg til loft og glasbrusevæg af hærdet sikkerhedsglas.

Ejerlejligheden er en del af en meget
velfungerende og velkonsolideret
ejerforening i en ejendom med 30
lejligheder, dørtelefon og elevator.

Ejendomstype: Ejerlejlighed
Rum
3
Boligareal
80 m2
Kælder
3 m2
Opførelsesår
2009
Kontant
2.195.000
Brutto
8.847
Netto
6.895

ONSDAG 17. JUNI 2015
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Din Inspiration i bymidten

Juullerpalaartitsineq

Pingasunngornermi juunip 24-ani INSPIRATION-imi
juullerpalaartitsissaagut.
Juullernissaanummi ukiup affaannanngorpoq.

Juullimut pinnersaatit

AFFAANNARMIK
AKEQASAPPUT

Neqeroorut juunip 17-aniit 27-anut
atuutissaaq

KOM TIL
JULEHYGGE

i Inspiration onsdag 24. juni.
Der er jo kun et halvt år til jul

HALV PRIS
PÅ JULEPYNT

Tilbud gælder fra den 17. til
og med den 27. juni

Nal. 14-imiit
æbleskivillissaagut
Vi serverer
æbleskiver fra
kl. 14.00

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

inspiration
- iggavimmi inigisamilu
aaqqissuussineq,
ilinnut asasannullu.
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2015 ilanngullugu /
iit Marlunngorneq 23/06 – g den 23/06 – 2015
-m
/06
17
eq
orn
ng
un
gas
Pin
da
til og med tirs
Atuutissapput
Gælder fra onsdag den 17/06

T
U
S
T
I
K
I
K
A
T
U
S
A
A
S
T
I
P
KENDTE MÆRKEVARER TIL
PRISER
15,6”

LAVE

Chromebook 13.3"
Qarasaasiaq angallattagaq /
Bærbar TOSCB30102

15,3”

B50 15,6" bærbar PC

• Intel Celeron Dual Core processor / 1.4 GHz
• Google Chrome operativsystem
• 2GB RAM / 16GB SSD-lagring (Solid State-drev)
• TOSCB30102
• Vejer kun 1.5 kg!

• 500GB harddisk
• 2.1 GHz processor
• 4GB Ram
• 8.1 Windows

SIPAAKKIT / SPAR 1.000,-

SIPAAKKIT / SPAR 400,-

2.499,-

1.999,NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 2.399,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 2.499,-

Satellite C70D-B-300 17.3"
bærbar PC SATC70DB300
Toshiba Satellite C70D-B-300 laptop med 17.3" HD+
skærm, gode tilslutningsmuligheder og fyldig stereolyd
til fremragende underholdning.

SIPAAKKIT / SPAR 600,-

• Dual-Core processor
• 17.3" HD-skærm
• 4 GB RAM / 500 GB harddisk

3.399,NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 3.999,-

15,6”

Satellite L50-B-2DW
• Intel Pentium N3540 2.16GHz
• 4GB RAM – 1TB Harddisk
• 15.6" HD Skærm - Intel HD Graphics
• Gigabit Ethernet - Bluetooth® 4.0 + LE
• Windows 8.1

L50 15.6" Intel N3540 Quad,
1TB, Hvid
• Produkttype: Notebook
• Operativsystem: Windows 8.1 64-bit dansk/ engelsk / finsk / norsk / svensk
• Processor: Intel Pentium N3540 / 2.16 GHz ( 2.66 GHz ) / 2
MB Cache
• Hukommelse: 4 GB DDR3L
• Lagring: 1 TB HDD / 5400 rpm
• Optisk drev: Intet optisk drev
• Billedskærm: 15.6" LED baglys 1366 x 768 / HD
• Grafik: Intel HD Graphics

SIPAAKKIT / SPAR 800,-

2.999,-

SIPAAKKIT / SPAR 800,-

1
TB
HA

R D D IS K

3.199,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 3.999,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
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 3.799,-

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

R
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2015 ilanngullugu /
iit Marlunngorneq 23/06 – g den 23/06 – 2015
-m
/06
17
eq
orn
ng
un
gas
Pin
da
til og med tirs
Atuutissapput
Gælder fra onsdag den 17/06

T
U
S
T
I
K
I
K
A
T
U
S
A
A
S
T
I
P
KENDTE MÆRKEVARER TIL
PRISER
40”

40" LED-TV FULL HD
40PFH4309

LAVE

50" Full HD LED-TV Isiginnaarut

• Tuner: DVB T/C
• Assiliartagissaataa / Billedeforbedring: Pure Image teknologi
• 50 HZ
• Innaallagissamik atuinera / Strømforbrug: 47 Watt
• 2x HDMI, USB

Full HD 50" LED-TV fra JVC i elegant design med flot billedkvalitet. TV'et er udstyret med bl.a. 3 x HDMI og 1 x optisk
stik, CI port og USB-multimedie afspilning.
• Full HD opløsning
• USB Medieafspiller
• Atuinera: A / Energiklasse: A
• LT50E73

SIPAAKKIT / SPAR 1.000,-

2.799,-

SIPAAKKIT / SPAR 2.000,-

3.999-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 3.799,-

40”
40" LED-TV Isiginnaarut
LT40E71

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 5.999,-

Thomson Full HD LED-TV med Pure Image 3 teknologi, DVB-T2
tuner og 100 Hz CMI (Clear Motion Index). Dette TV har energiklasse: A+.
• Pure Image 3 teknologi
• DVB-T2 tuner
• Energiklasse: A+

SIPAAKKIT / SPAR 1.700,-

2.299,-

LED

SIPAAKKIT / SPAR 1.200,-

3.299-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 3.999,-

40”
32" LED-TV LT32E33B

Full HD 40" LED-TV fra Thomson er udstyret med
Pure Picture 3 teknologi sikrer et perfekt billede,
med Digital Pure Sound for en højkvalitetslyd.
Pure Image 3 teknologi for mere flydende
billedgengivelse
• USB 2.0 medieafspiller
• Energiklasse: A
• 40FU3253C

• Atuinera: A / Energiklasse: A
• DVB T/T2/C
• MPEG 2/4
• 2x HDMI - Scart - 1x USB

SIPAAKKIT / SPAR 1.100,LED

A

Energiklasse

37 Watt

54 kWh

1.699,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 2.799,-

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
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

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 3.499,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 4.499,-

32”

40" LED-TV Isiginnaarut

2.399,-

48”

48" LED-TV 48FZ3234

• USB-miit nuussigit toqqaannartumik /
Afspil indholdet direkte fra USB stik
• TV Qarasaasiap skærm-iatut atoruk /
Brug TV'et som computerskærm
• Atuinera: A / Energiklasse: A

SIPAAKKIT / SPAR 1.100,-

50”
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DRONNING INGRIDIP PEQQISSAAVIA · DRONNING INGRIDS SUNDHEDSCENTER

PINGASUNNGORNEQ / ONSDAG 24. JUNI 15.30-17.00

Periarfissaqarputillu sulisumik
peqqissutsit pillugu oqaloqateqar
nissannut aammalu puatit misis
sortissinnaallugit.
Peqqissutsimut oqaloqatigin
ninnerup tunngavigissavaa
angissuseq, oqimaassuseq
immaqalu aamma aap sukkuata
uuttorneqarnera aallaavigalugit.
Periarfissaq inersimasunut 18
leereersimasunut tunngavoq.

28. oktober
25. november

Få en skridttæller og en Livs
stilshåndbog med idéer til en
sundere livsstil.
Der er også mulighed for livsstils
samtale og lungefunktionsunder
søgelse.
Livsstilssamtale på baggrund
af højde, vægt, blodtryk og evt.
langtidsblodsukker er til voksne
over 18 år.

AGGIALLUARISI !

•

INFO DESIGN 02-2014

Ornigullutit aallersinnaavutit allor
nernut kisitsissummik atuagarlu:
”Inuunermi pissutsinut najoqqu
tassiaq”.

VEL MØDT !

Share your #ColourfulNuuk
Upload photos on social media and win!

@ilovegreenland
NUUK ASSITIGUT TAKUTIGUK Nunatsinni
illoqarfissuaq. Pinngortitarsuaq. Inuppalaassuseq
Kulturilu tamatigoortoq. Nuup suna nuannequtigivaa?
Hashtag #ColourfulNuuk atoruk unammeqataallutillu!
Qassinik ukiulinnulluunniit eqqugassarpassuit,
soorlu ukunaniit Kangerlusarsunnguaq Ski Center,
Touring Greenland, Greenland Travel, Pisiffik allallu!
Unammisitsinerup sivisussusaa 1. juni - 30. juni.
Peqataanermut piumasaqaatit: www.greenland.com

VIS OS NUUK GENNEM BILLEDER Traditionel og
Urban. Rå og Storslået. Venlige Mennesker og Cool
Kultur. Hvad elsker du ved Nuuk?
Brug hashtagget #ColourfulNuuk og deltag i
konkurrencen på de sociale medier! Masser af
præmier på spil for folk i alle aldre, herunder
Kangi Ski Center, Touring Greenland,
Greenland Travel, Pisiffik og mere!

Photo: Visit Greenland – Mads Pihl

Organizers: Sermersooq Business Counsil and Visit Greenland

Kampagneperiode 1. juni - 30. juni.
Betingelser og vilkår www.greenland.com
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Nigerleq 50, 3905 Nuussuaq
Kontantpris:
Udbetaling:
Brutto/Netto
Boligareal
Værelser/ heraf stuer:
Byggeår:

Reception

1.695.000 kr.
341.034 kr.
6.923 kr./ 5.021 kr.
126 m2
6/1
1986

I anledning af min 50 års fødselsdag
indbydes hermed
kunder, forretningsforbindelser og familie
til

RECEPTION

Åbent hus
20. juni 2015
kl. 13.00-14.30

Tirsdag den 23. juni 2015 fra kl. 15.00-18.00 på
Restaurant NIPISA
v/Det gamle værft i kolonihavnen

Med venlig hilsen
Morten Heilmann Skøtt

Velbeliggende villa udbydes til salg for højeste bud over 1.695.000 kr. med
budfrist den 26. juni 2015. Der er vedståelsesfrist indtil den 6. juli 2015. Buddet skal være forpligtigende uden forbehold og med bankgaranti eller hele
budsummen skal deponeres til fordel for sælger i sælgers pengeinstitut.
Ejendommen sælges uden ansvar for skjulte såvel som synlige fejl og
mangler. Køber er opfordret til selv at søge byggesagkyndig bistand inden
underskrift på købsaftale.
Skriv til kontakt@netbolig.gl for udbudsmateriale
eller ring 31 41 12.

www.netbolig.gl

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

BLOMDAHL
Pinnersaatit iverutit
Ørepynt

÷25%

S MMERUDSALG
Atuutissaaq/Gælder 17. - 20. juni 2015

Nalunaaqutaaqqat
paffimmiut/
Armbåndsure

÷25%

PANDORA
Pinnersaatit/Smykker
guld og sølv

÷25%

Akikillisat taarserneqarsinnaanngillat utertissinnaanatillu / Udsalgsvarer kan ikke byttes eller returneres
Neqeroorutaareersunut atuutinngilaq / Gælder ikke allerede nedsatte varer
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NATLOC 2015

North Atlantic Orienteering Championships

2. - 6. juli

Nuuk O-fest - NATLOC 2015
NATLOC tassaavoq atlantikup avannaata orienteringsløberluni pissartanngorniunnera: Nuummi
ulluni tallimani orienteringsløberneq. Peqataasussanut tamanut, maanngaanneerpata nunaniilluunnit allaneerpata, misigisassaq nuannernerpaaq
misigitikkusullungu sulilluarniarsimavugut.
Akigititat - Priser
Klasser

Før 15. juni

Efter 15. juni

Competition

Alle dage: 400,1 dag: 150,-

Alle dage: 500,1 dag: 175,-

Kort/svær

Alle dage: 200,1 dag: 75,-

Alle dage: 300,1 dag: 125,-

Børn/begynder

Alle dage: 100,1 dag: 50,-

Alle dage: 200,1 dag: 75,-

Nuuk O-fest - NATLOC 2015
NATLOC er de nord-atlantiske mesterskaber
i orienteringsløb: 5 dage med orienteringsløb
i Nuuk, hvor vi gør ekstra meget ud af at give
alle en god oplevelse, i hyggeligt samvær med
orienteringsløbere fra andre lande.
Program
► Torsdag d. 2. juli kl. 16 - 18, registrering
og opvarmningsløb 1 – lang sprint.
► Fredag d. 3. juli kl. 18, opvarmningsløb 2,
ved skiliften – pointløb.
► Lørdag d. 4. juli kl. 11, første etape,
ved cirkussøen – mellem distance
► Søndag d. 5. juli kl. 13, anden etape,
ved Quassussuup tunua – lang distance
► Mandag d. 6. juli kl. 18, tredje etape,
ved Nuup Kujataa - sprint

Tillægspriser
Leje af SI brik (til tidstagning)

20 kr. pr. dag

Enkelt opvarmningsløb
- gratis for medlemmer af NASP

50 kr.

NATLOC middag lørdag aften

250 kr. for voksne
50 kr. for børn

Nalunnaarneq - Tilmelding, info og priser

NASP.GL

WWW.NASP.GL eller WWW.NATLOC.ORG
Klasser
Competition (svær)
Kort svær
Børn/Begynder

1. etape - 4/7
4,5 - 5 km
3 - 3,5 km
1 - 1,3 km

2. etape - 5/7
6 - 6,5 km
4 - 4,5 km
1,2 - 1,5 km

3. etape - 6/7
2,5 - 3 km
0,8 - 1,3 km
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Mobilivit imaluunniit Tusassivit normua
Danmarkimut nassaruk
Tamatigut TELE-POST-imi atuisuunerpit
ingerlatiinnarnissaa pisariinnerullunilu
akikinneruvoq. Allanik paasisaqarumaguit
uunga iserit www.tele.gl/roaming

Tag dit Mobil eller Tusass nummer
med til Danmark

150516

Oftest er det nemmest og billigst at fortsætte med
dit abonnement fra TELE-POST.
For yderligere info gå ind på www.tele.gl/roaming
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THEMUPPETS

DUO

Find danseskonene frem! Koncert på Skyline Bar

FREDAG DEN 26. OG LØRDAG DEN 27. JUNI FRA KL. 22.00

GRATIS ENTRÉ!

ISERNEQ AKEQANNGILAQ!

NCH

CAESAR SALAD
Stor klassisk salat
med sprødstegt
Serrano skinke,
croutoner og revet
parmesan Reggiano:

kr. 98,-

Husk og
luksuss så vores popu
mørrebr
lære
ød;

Højtbela
g
smørrebr t
ød
3 stk. kr
.

Menukort på
www.HHE.gl

125,-

Frokostrestauranten er åben hele sommeren
- HVER DAGE FRA KL. 12-15

L NCH
Bordbestilling

TLF. 32 42 22 ELLER ONLINE PÅ WWW.HHE.GL

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

LUNCH
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SIUMUT

Martha Abelsen

Pitsi Høegh

Erik Jensen

Aleqa Hammond

Jens-Erik Kirkegaard

Toqqissisimaneq – Ineriartorneq

Folketingimut

Tryghed – Udvikling

19

Kristinemu

M

ONSDAG 10. JUNI 2015

kv
usi

RANDI

æ r tsh u s

MUTTEN ∙ TUGTO ∙ TULLEMUT

jamming m/Band

Fredag den 26.
og lørdag den
27. juni fra
kl. 22.00

ENTRÉ
kr. 75,-

Ikinngutitit
Kristinamut ilagikkit!

BILLARDTURNING PÅ TUGTO
I JUNI-JULI-AUGUST

VIND EN KASSE ØL
HVER TORSDAG

CUP

Gælder i hele juni, juli
og august måned!

kr. 20,inkl. 1 stk.

flaskeøl

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

M

UT

K

Se regler og stilling på vores facebook.

Deltagelse

UTTEN
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Det bliver sværere at spotte hvalerne
Stedtro pukkelhvaler i Godthåbsfjorden har stor betydning
for hvalturismen

Fernando Ugarte

Af forsker og biolog Tenna Kragh Boye,
Pingortitaleriffik
Hvis stedtro pukkelhvaler i Godthåbsfjorden forsvinder, kan det få stor
betydning for hvalturismen og andre
lystsejlere, som sejler ud for at se
hvalerne. Det viser et nyt studie ved
Grønlands Naturinstitut udført af biologerne Malene Simon og Lars Witting
sammen med undertegnede.
Siden 2007 har forskere ved Grønlands Naturinstitut indsamlet billeder
af pukkelhvalernes særegne halemønstre. Billederne er blevet brugt til at
identificere hvalerne og opbygge et
katalog over pukkelhvaler fotograferet
i Godthåbsfjorden og resten af Grønland.
Og der er nok af billeder at tage
af: I den seks årige periode, som
undersøgelsen dækker, har forskerne
med stor hjælp fra lokale, hvalsafarioperatører og turister indsamlet 513
billeder fra Godthåbsfjorden og herudfra identificeret 76 forskellige hvaler.
Der tegner sig imidlertid et billede
af, at ganske få hvaler ligger bag de
mange af observationerne.
Billederne fra perioden 2007 til 2012
viser, at især seks bestemte hvaler går
igen og samlet set står for 50 % af
alle vores billeder i den pågældende
periode.
Det vil i princippet sige, at hver
anden hval, der blev set i fjorden i
den periode, ville have været en af
netop de seks hvaler. Der er hvert år
nye hvaler, som besøger fjorden, men
disse hvaler bliver tilsyneladende kun
i ganske kort tid og bliver ikke set de
efterfølgende år. De stedtro hvaler
kommer derimod tilbage flere år i
træk, og nu kan vi også se, at flere af
de stedtro individer bliver fotograferet
flere gange igennem uger og endda
måneder
Konsekvenser af hvalfangst i fjorden
Tre af de seks pukkelhvaler, som har
stået for halvdelen af observationerne,
er på nuværende tidspunkt blevet

taget i pukkelhvalfangsten, så man
kan jo umiddelbart forvente, at det i
fremtiden vil blive sværere at spotte
en hval i fjorden.
Ved hjælp af beregninger, som
tager udgangspunkt i den nuværende
fordelingen af hvaler i Godthåbsfjorden, har forskerne prøvet at forudsige, hvilken effekt det over en 50-årig
periode kan have, hvis én hval hvert år
forsvinder fra fjorden. I den forbindelse
har fangsten størst betydning for
hvalernes forsvinden, selvom det i
princippet også kan ske ved bifangst i
garn eller kollision med større skibe.
Vores resultater viser, at det med
tiden kan blive noget sværere at
spotte hvaler i fjorden, da de stedtro
hvaler – som jo er de hvaler, der bliver
set mest – også har størst sandsynlighed for eksempelvis at blive fanget.
Hvis du i øjeblikket ser en hval, hver
gang du sejler ud, vil du i fremtiden
måske se en hval hver anden eller
tredje gang.
Men resultaterne viser også, at
tidspunktet på året, hvor fangsten
foregår, kan have betydning for de
stedtro hvaler: Der er flere nye hvaler i
fjorden i løbet af foråret. Derfor er der
større sandsynlighed for at fange en
ikke-stedtro hval på dette tidspunkt.
Vi har ikke indtryk af, at der vil blive
færre hvaler i fjorden, selvom de
stedtro individer forsvinder. Hvalerne i
fjorden er en del af hele den vestgrønlandske bestand, og den er stigende i
antal. Men hvis de stedtro pukkelhvaler med lang opholdstid i fjorden bliver
udskiftet med mindre stedtro hvaler
med kort opholdstid, kan det få betydning for hvalturismen og lystsejlere,
som sandsynligvis vil få sværere ved at
spotte hvalerne i fremtiden.
Forskerne ved endnu ikke, hvad der
gør en hval stedtro, eller om Godthåbsfjordens stedtro pukkelhvaler med
tiden vil blive udskiftet med andre
hvaler.

Qipoqqaq “normu 1” qangaanerusoq Nuup
Kangerluani assilineqarnerpaajusimasoq.
Pukkelhvalen ”nummer 1” var tidligere Godthåbsfjordens mest fotograferede hval.
Ass.: Tenna Boye

Tenna Kragh Boye
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Arferit Nuup Kangerluaniittuaannartut
takornariaqarnermut pingaarutilerujussuupput
All.: forsker og biolog Tenna Kragh Boye,
Pingortitaleriffik
Qipoqqaat Nuup Kangerluaniittartut peerukkaluarpata tamanna arfernik takornariartitsisarnermut angallateeralinnullu allanut arfernik takuniaasartunut
annertoorujussuarmik kinguneqartussaavoq. Tamanna Pinngortitaleriffimmeersut biologerne Malene
Simon og Lars Witting sammen med undertegnede.
Pinngortitaleriffik qipoqqaat sarpiisa allaannik tamarmik immikkuullarissuulluinnartunik –assinik
katersuilluni 2007-imiili aallartippoq. Assit arfernik
ilisarsiniarnermi atorneqartarput qipoqqaallu Nuup
Kangerlaniittartut Kalaallit Nunaatalu sinneraniittartut assinginik katersuilluni katalogiliortoqarpoq.
Asserpassuillu amerlaqaat: Ukiuni arfinilinni misissuiffiusuni, ilisimatusartartut nunaqavissunit, arfernik
takornariartitsisartunit takornarianillu ikiorneqarlutik
Nuup Kangerluani assilisanik 513-inik katersuisimapput taakkulu tunngavigalugit arferit assigiinngitsut
76-it ilisarisinnaanngorsimallugit. Ilimanarluinnarporli takuneqartartut arferit ikittunnguaannaasut.
2007-miit 2012-imut assilisatigut takuneqarsinnaavoq, pingaartumik arferit aalajangersimasut arfinillit
piffissami tassani assilineqarsimasut 50%-iini pineqartut.
Tassa imaappoq, arferit piffissami tassani kangerlummi takuneqarsimasut affaat tassaasimasinnaasut

arferit arfinillit taakku arlaat. Ukiut tamaasa arfernik
nutaanik kangerlummut pulasoqartarpoq, arferilli
tamakku sivikitsuinnarmik kangerlummiittarunarput
ukiullu tulliani takkuteqqittaratik. Arferilli tamaaniittuartartut ukiut tamaasa kangerlummiittarput, massakkullu takusinnaavarput arferit tamaaniittuartartut
sapaatit akunnerini allaammi qaammatini arlalinni
arlaleriarlutik assilineqartuartartut.
Qipoqqaat arfinillit, misisissuinermi takuneqarsimasut taakku ilaat pingasut massakkut arfannia-nit
pisarineqarsimalerput, taamaattumillu ilimagineqaannarsinnaavoq siunissami kangerlummi arfernik
takusaqartarneq ajornarnerulissasoq.
Naatsorsuinerit, Nuup Kangerluani arferit qanoq
katitigaanerat tunngavigalugu suliarineqarsimasut
iluaqutigalugit ilisimatusartartut missiliorsinnaavaat,
ukiumut arfermik ataatsimik peeruttoqartassappat
tamanna ukiut 50-it ingerlanerini qanoq kinguneqarumaarnersoq. Tassunga tunngatillugu arfanniartarneq arferit peerunnissaannut pingaaruteqarnerpaasussaavoq, nalunngikkaluarutsiguluunniit
aamma qassutinut napitittoortoqarsinnaasarlunilu
umiarsuarnut angisuunut aportittoortoqarsinnaasartoq.
Misissuinitta inernerisigut takuneqarsinnaavoq,
piffissap ingerlanerani kangerlummi arfersiassaaleqinarnerulerumaartoq, tassanimi pineqarmata arferit
tamaaniittuartartut - tassaallutillu arferit takuneqar-

nerpaajusartut - qularnanngitsumillu aamma pisaqarfigineqakulaneqarnerpaajullutik. Massakkut aallarnerit tamaasa arfermik takusaqartaruit, imaassinnaavoq siunissami aappaanik pingajussaannilluunniit aallarninni aatsaat arfermik takusaqartarumaartutit.
Misissuinermili inerit aamma takutippaat, ukiup
qanoq ilinerani piniartoqartarnera aamma arfernut
kangerlummiittuartartunut pingaaruteqartoq: Upernaakkut arfernik nutaanik kangerlummiittoqarajunnerusarpoq taamaattumillu aamma piffissap taamaalinerani arfermik tamaaniittuartartuunngitsumik
pisaqartoqarnissaa ilimanarnerusarpoq.
Arferit kangerlummiittuartartut peerukkaluarpataluunniit uagut kangerlummi arfeerutivissanasorinngilarput. Arferimmi kangerlummiittartut arferit
Kalaallit Nunaata kitaaniittut amerliartortut ilagaat.
Qipoqqaalli kangerlummiittuartartut sivisuumillu
kangerlummiittartut allanik tamaaniittuartartuunngitsunik sivikinnerusumillu kangerlummiittartunik
taarteqassappata, tamanna arfernik takornariartitsisarnermut namminnerlu umiatsiaaqqaminnik
arfernik takusassarsiortartunut siunissami sunniuteqarsinnaalluarpoq.
Arferit sumiiffigisartakkaminniittuartartut imaluunniit qipoqqaat Nuup Kangerluaniittuartartut piffissap ingerlanerani arfernik allanik taarteqarumaarsinnaanerat ilisimatusartartunit suli ilisimaneqanngilaq.
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua

Ammasarfiit/Åbningstider:
Ataa./Man
– Tall./Fre. nal./kl. 11.00
Qitinnermik
takutitsineq / En performativ
installation/danseforestilling

– 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

JUNI

ISEN SMELTER
ISIGINNAARTITSINEQ / TEATERFORESTILLING

JUNI

NUUMMI EQQUMIITSULIORNERMIK ILINNIARFIK

INERSUAAQQAMI / I LILLESALEN nal./kl. 19.00

KUNSTSKOLEN I NUUK

ISERNEQ / ENTRÉ: kr. 50,-

SAQQUMMERSITSINEQ PAARLERSUARMI / UDSTILLING I FOYEREN

Siku Aappoq

INUIATTUT ULLORSIORNITSINNI KATUAP KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ PEQATIGALUGU AAQQISSUUSSAT NUUTOQQAMI
INGERLANNEQASSAPPUT NAL. 13.00 - 17.00 ILAATIGUT MAKKUUPPUT:
NIPILERSORTUT, SIAASAANEQ, MEEQQAT KIINAANNIK QALIPAANEQ,
QAANNAMIK TAKUTITSINERIT ALLARPASSUILLU.
WWW.KATUAQ.GL ALAKKARUK.

$

Isen smelter

KATUAQ OG KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQS ARRANGMENTER TIL
NATIONALDAGEN
VIL/ FOREGÅ
VED KOLONIHAVNEN FRA KL. 13.00 - 17.00.
Katuap inersuaaraani
I Katuaq´s lillesal
DER VIL VÆRE MUSIK, STEGT SÆLKØD, KAJAKOPVISNING, ANSIGTSMALING,
KAJAKOPVISNING OG MEGET MERE. SE MERE PÅ WWW.KATUAQ.GL

JUNI

INUIATTUT ULLORSIORNEQ / NATIONAL DAG
UNAMMINEQ ALIIKKUSERSUINERLU / KONKURRENDE & UNDERHOLDNING
NUUP SAAVANI / I KOLONI HAVNEN nal./kl. 13:00 – 17:00
PUISEQQAANNIUNNEQ, SIULLUTIT PUISIMIK TULAASSIGIT
SÆLFANGST KONKURRENCE, VÆR DEN FØRSTE
PRÆMIER:
1.
Aallaat/ Riffel kaliber .223
2.
Aallaat/ Riffel kaliber 17
3.
Aallaammut nipaallisaat / Lyddæmper til riffel.
Peqataanissamut nalunaarsuineq kingulleq nal. 08.30 talittarfimmi
Sidste tilmeldningsfrist kl. 08.30 ved kajen i kolonihavnen
Qamutilittartoqarnerani aallartissaaq nal. 08.45 Nuup saavani
Startes ved kanonsalutering i Kolonihavnen kl. 08.45
Pisamik tunniussineq pissaaq Nuutoqqap sissaani
Fangstlevering vil ske på stranden i Kolonihavnen
Kinaluunniit peqataasinnaavoq/ Alle kan deltage

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub sponsorer:

JUNI

SIMON LYNGE SOLO
TUSARNAARTITSINEQ / KONCERT
HANS LYNGEP INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal./kl. 20.00
ISERNEQ / ENTRÉ: kr. 175,-

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput

Andre sponsorer:

NunaFonden

Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl
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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: Adventure, Thriller
Medvirkende: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Jake Johnson
Spilletid: 2 timer 3 minutter
3D Pris: kr. 105,- 2D Pris: kr. 90,-

Ping./Ons.
17. juni

Sis./Tors.
18. juni

Tall./Fre.
19. juni

Arf./Lør.
20. juni

Sap./Søn.
21. juni

Ataa./Man.
22. juni

Marl./Tirs.
23. juni

Ping./Ons.
24. juni

21.00

18.00

21.00

18.00

vises ikke

21.00

18.00

21.00

Naggataaq/Sidste forestilling: 24. juni, vises i 2D fra d. 18. juni

ASTERIX: BYPLANLÆGGEREN
Genre: Adventure, Animation
Spilletid: 1 time 35 minutter
Akia/Pris: kr. 105,- / kr. 60,-

Instruktør: Louis Clichy & Alexandre Astier
Stemmer: Sebastian Klein, Amin Jensen,
Jens Jacob Tychsen, Benjamin Hasselflug

Ping./Ons.
17. juni

Sis./Tors.
18. juni

Tall./Fre.
19. juni

Arf./Lør.
20. juni

16.30

16.00

16.30

14.00

Sap./Søn.
21. juni

16.00

Ataa./Man.
22. juni

Marl./Tirs.
23. juni

WHILE WE’RE YOUNG
Ping./Ons.
24. juni

Naggataaq/Sidste forestilling: 20. juni

Genre: Komedie, Drama
Spilletid: 1 time 37 minutter
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 45,-

Instruktør: Noah Baumbach
Medvirkende: Ben Stiller, Naomi Watts,
Adam Driver, Amanda Seyfried

Ping./Ons.
17. juni

Sis./Tors.
18. juni

Tall./Fre.
19. juni

Arf./Lør.
20. juni

Sap./Søn.
21. juni

Ataa./Man.
22. juni

Marl./Tirs.
23. juni

Ping./Ons.
24. juni

21.00

18.30

21.00

vises ikke

18.30

21.00

18.30

Naggataaq/Sidste forestilling: 24. juni

IT FOLLOWS
Genre: Gyser
Spilletid: 1 time 40 minutter
Akia/Pris: kr. 90,-

Instruktør: David Robert Mitchell
Medvirkende: Maika Monroe, Keir Gilchrist

Ping./Ons.
17. juni

Sis./Tors.
18. juni

Tall./Fre.
19. juni

Arf./Lør.
20. juni

Sap./Søn.
21. juni

18.30

vises ikke

23.45

23.45

vises ikke

Marl./Tirs.
23. juni

Ping./Ons.
24. juni

PREMIERE 2. JULI

vises ikke

vises ikke

vises ikke

SPISNINGS ARRANGEMENT: kr. 295,BILETTER TIL FILM KØBES SEPARAT

Naggataaq/Sidste forestilling: 27. juni

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

MAGIC MIKE XXL

Ataa./Man.
22. juni

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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Neriuffik Nuuk – Boks 1445 – tlf. 558598 – GER nr. 36188944

Kræftemik nappaateqalersimasunut
qanigisaasunullu qaaqqusissut
Siunertaavoq qaammammoortumik kræfteqalersimasut qanigisaasullu annertoqqusersoqatigiiffigisaannik
katersuutsitsinissaq. Siulersuisuni ilaasortanit peqataasoqassaaq, eqqartueqatigiinnissaq pissaaq:
Sisamanngornermi 18. juni nal. 19:00 – 21:00
Ole’s Varehus-ip ataatsimiittarfiani.
Naapeqatigiittarneq aasaanerani unikkallassaaq,
augustimi aallarteqqissalluni.
Malugiuk: Napparsimasunik qanigisaannillu
oqaloqatiginnittarnerit aasaanerani ingerlannassapput, mobil 558598 sianerfigalugu piffissamik
inniminniisoqarsinnaavoq.
Tamannguassi aasarsiorluarisi!

Invitation til træf for kræftramte
og familiemedlemmer.
Formålet er at mødes månedligt med andre
,og give hinanden styrke. Bestyrelsesmedlemmer vil
være til stede, og næste træf sker:
Torsdag den 18. juni kl. 19:00 – 21:00,
i Ole’s Varehus’ mødelokale.
Herefter holder vi pause i sommerperioden,
men starter møderne igen i august måned.
Bemærk: Samtaler med de syge og pårørende kører
hele sommeren, og der kan aftales tid på tlf. 558598.
Alle ønskes en rigtig god sommer!

Neriuffik Nuuk

MO

Pilluarit
Tillykke

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

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
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
til salg

SEXBUTIK

med lingeri
& BH

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Komplet med produkter
og inventar og klar til
overtagelse
Tlf. 32 30 00 - Mobil 58 43 58

TOORI

SERMITSIAMI ANGALLATIT BIILILLU PILLUGIT SAMMISAQ PISSANGANARTOQ
Sermitsiaq pisiarigukku biilinut angallatinullu atuagassiaq Motoori
juunip 19-ani akeqanngitsumik ilanngullugu pissarsiarissavat

SPÆNDENDE TEMA OM BÅDE OG BILER I SERMITSIAQ
Den 19. juni får du gratis bil- og bådmagasinet Motoori med, når du køber Sermitsiaq
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Naasuerniarfik

INUK HOSTELS
Inuiattut Ullorsiornitsinni
Junip 21-ni nal. 14.00-miit 17.00-mut
kaffillerniarpoq.

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

Tlf. 321676

Aggialluarisi

INUK HOSTELS
holder kaffemik på Nationaldagen
den 21. Juni kl. 14.00 - 17.00.

Vi har nu fået

SOMMERPLANTER
OG TOMATPLANTER

Alle er velkomne

INUK HOSTELS
Café · Vandrerhjem · Turvirksomhed · Mobil 483535
QERNERTUNNGUIT KANGERLUAT

- Os med de klogste kunder

IVALU QVISTGAARD

Tlf. 321676

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

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

Indbydelse
Hej lækre kvinde
I anledning af, at jeg bliver 46 vil jeg give dig
- 46% på alle de lækre varer i Tingo og et glas af
min yndlingsdrik.
Det vil glæde mig så meget, hvis du kan komme.

Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

Festen er på søndag den 21. juni - fra kl. 12.00 15.00.
Tingo bor ovenpå butik Natalie, hvis du skulle
have glemt det.
Masser af smil J
Elvira
PS: Du behøver ikke ringe, hvis du ikke må komme J

Vi ses på søndag

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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Ulla akkut
na apinneq

Morgen
m ød e

Kommuneqarfik Sermersooq aammalu Sermersuumi Inuussutissarsiornermut
Siunnersuisooqatigiit Nuummi
innuussutissarsiummik ingerlatsisut
ullaakkorsioqatigiinnissanut qaaqquaat.

Kommuneqarfik Sermersooq
og Sermersooq Erhvervsråd
inviterer virksomheder i Nuuk
til morgenkaffe og morgen
brød.

Ullaakkorsioqatigiinnermi Nuummi inuussutissarsiornermi suliniutit makku sammineqassapput:
1.
2.
3.
4.

Illoqarfittut pingaarnertut anguniakkat
Nunaminertat inuussutissarsiornermut atugassiat
Nuummi Sanaartornerit annertuut
Nuup nittarsaanneqarnera

Peqataagit, tusarnaarit aammalu illoqarfimmi inuussutis
sarsiortut naapikkit.
Naapinnerit taamaattut qanoq isumaqarfiginerlugit isummersoqataagit.
Ulloq:
Nal.:
Sumi:
Kikkut:

19. Juni 2015
8.00-9.00
Hotel Hans Egede
Nuummi suliffeqarfiit

Nalunaarfissaq: booking@business.gl, kingusinnerpaamik
sisamanngorneq 18. Juni 2015, nal. 12.00.

Tema for morgenmødet handler om igang
værende indsatser for erhvervsudvikling i Nuuk:
1.
2.
3.
4.

Hovedstads strategi
Erhvervsarealer
Store anlægsprojekter i Nuuk
Branding af Nuuk

Kom, lyt og netværk med lokal erhvervsliv.
Og, fortæl, hvor ofte Du mener sådanne møder skal afholdes.
Dato:
Kl.:
Sted:
Målgruppe:

19. Juni 2015
8.00-9.00
Hotel Hans Egede
Virksomheder i Nuuk

Tilmelding: booking@business.gl, senest torsdag
18. Juni 2015, kl. 12.00.

SERME RSOO Q BU S I N ES S C OU N C I L

www.B USIN E SS.g l - INFO@BU SI NESS. gl - phone: (+299) 34 10 80
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Pialuit Ting & Tager
Nuummi niuertarfeqarfissuaqarrmi NC-mi ittoq
ALLAMITTIGUNEQASSAAQ 1. JULI
Taamaattumik junip qaammataa tamaat akikillileersuaarniarpugut.
Akikinaareqalutit pisiniarniarina!
Juulliisunnittuutigut, påskisunnittuutigullu akikillerujussuarlugit
tuniniassavagut aammalumi nioqqutaatigut allat.
SUUT TAMARMIK PEERTUSSAAPPUT
AAMMA NIUERTARFIMMI PEQUTIT!
Pialunni takussaagut!

PIALUIT TING & SAGER
I NUUK CENTER
SKIFTER EJER 1. juli

70%-it

tikillugit
sipaarsinnaassavatit.
Du vil kunne
spare op til

70%

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

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

Derfor holder vi stort udsalg i hele juni måned.
Kom og gør et godt køb! Vi sætter bland andet,
alle vores jule og påske varer på udsalg,
samt alle varer i butikken.
ALT SKAL VÆK - OGSÅ BUTIKSINVENTAR !
Vi ses i Pialuit

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

aul.gl

TAKUMMAANEQ –

Sarfaq Ittuk-mut ilaallutit angalagit...

GENSYNSGLÆDE

Rejs med Sarfaq Ittuk…
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INUIATTUT
ULLORSIORLUARISI

Hold 1
Hold 2
Hold 3

28/6 - 4/7
5/7 - 11/7
12/7 - 18/7

Sælges: Nordstar 26
Patrol fra 2012. Utrolig
sødygtige båd. Volvo
Penta D4-260 HK Diesel
m/duoprop. Sejlet ca.
220 timer. Topfart 33-35
knob. Motor er der garanti
fra Volvo. Ny bundmalet
2014. Bovproppel, trim
flaps, varmt og koldt vand,

sø toilet, sprinkler til forrude, auto ildslukker i motorrum, oliefyr 4 KW, samt
motorvarmer i kabinen.
Diverse udstyr medfølger.
Radio/CD/AM/FM med
antenne, Garmin 401 GPS/
Kortplotter/Radar, VHF radio. Båden er i land og kan
beses efter aftale. Nypris
980.000 kr. Sælges (prisen
kan forhandles) til kr.
850.000,-. Kontakt Jakob
Berthels, tlf. 324822, for
nærmere info eller mail:
nuka@greennet.gl

Årgang ´05 - ´02
Årgang ´05 - ´02
Ilaqutariinnut/Familielejr

Meeqqanut inuusuttuaqqanullu
tammaarsimaartitsineq
Børne- og ungdomslejr
Qaallusi pinngortitarsuarmi kusarnartumi tammaasimaaqataaniaritsi! Tassani Jiisusip kinaanera ilinniassaarput.
Kom med på lejr i den smukke Ameralikfjord. Der vil vi bl.a.
høre om hvem Jesus er.
Peqataanermut akit/Opholdet koster
Kioskimut akiliutissaq/Kioskpenge

200 kr.
60 kr.

Ilaqutariinnut
tammaarsimaartitsineq
Familielejr
Qaallusi Ameralimmi nuannersunik avatangiiseqarlusi tammaarsimaaqaataaniaritsi! Tassani Jiisusip kinaanera ilinniassavarput. Ilaqutariittut tamakkersimallusi peqataasariaqanngilasi.
Kom med til familielejr i dejlige omgivelser i Ameralikfjorden. På lejren vil vi bl.a. lære om hvem Jesus er. Det er ikke
et krav at tage med som en hel familie.

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
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

Peqataanermut akit/Opholdet koster:
Inersimasoq ataaseq/Pr. voksen:
200 kr.
Meeraq siulleq (4-14 år)/ Første barn:
100 kr.
Meeqqat arlaliuppata tulliuttut immikkut tamarmik
(4-14 år)/Efterfølgende børn, pr. barn:
50 kr.

NALUNAARFISSAQ/TILMELDING:
Mobil 23 19 76 nal./kl. 16.00-18.00

INISSAT/BOLIGER
Lejlighed udlejes: Nuuk/
Qinngorput. 96 kvm 3
soverum m/4 sengepladser. Lejlighed med altan
mod vandet. Pris pr.uge
3000 kr. lør-lør (26-28).
Uge 29 lør-fre 2800 kr.
(ikke ryger, husdyr ikke
tilladt i byggen). Lejlighed
forlades som man modtoq
den. Henv. Marie.Kathrine.
Nielsen@attat.gl
Attartugassarsiorpunga:
Ateqarpunga Angutinnguaq Leibhardt, inimik
attartugassarsiorpunga, inigisarput 1. juli qimattusaagatsigu. Aappaqarpunga

meerartaqanngilagut,
tamattalu aaliangersimasumik sulifffeqarluta. Akikiisinnaalluarpugut. Piaartumik iluatsitserusukkaluarpugut. Saaff.: 248241.

Ulittarnerit tinittarnerillu
Tidevand 2015

KLINIK FOR FODTERAPI

Pi./On. L:02.27 Tvh: 0.6
17.06 H:08.27 Tvh: 4.1
L:14.30 Tvh: 0.5
H:20.49 Tvh: 4.7
Si./To. L:02.27 Tvh: 0.6
18.06 H:09.09 Tvh: 4.0
L:15.12 Tvh: 0.6
H:21.30 Tvh:4.6
Ta./Fr. L:03.50 Tvh: 0.6
19.06 H:09.51 Tvh: 3.9
L:15.52 Tvh: 0.7
H:22.09 Tvh: 4.4
Ar./Lø. L:04.30 Tvh: 0.8
20.06 H:10.32 Tvh: 3.8
L:16.33 Tvh: 0.9
H:22.48 Tvh:4.2
Sa./Sø. L:05.11 Tvh: 0.9
21.06 H:11.13 Tvh: 3.6
L:17.15 Tvh: 1.1
H:23.27 Tvh: 4.0
At./Ma. L:05.52 Tvh: 1.1
22.06 H:11.57 Tvh: 3.4
L:17.58 Tvh: 1.3
H:00.09 Tvh: 3.7
Ma./Ti. L:06.36 Tvh: 1.3
23.06 H:12.45 Tvh: 3.3
L:18.47 Tvh:1.6
H:00.54 Tvh: 3.5
Pi./On. L:07.24 Tvh: 1.4
24.06 H:13.42 Tvh: 3.2
L:19.43 Tvh: 3.2
Tiderne i tabellen er gælder
lokaltid. Bringes med
Farvandsvæsenets tilladelse

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Tall./Fre.19. juni:
Solopgang................02:51
Solnedgang.............00.05
Fuld måne, 2. juli

INUTTASSARSIUUSSAT/
FREMLYSNING
Samsung mobil afleveret
til Nuuk Ugeavis.
En nøgle med Leatherman
nøglering. Henv. Nuuk
Ugeavis.
Sort læder handsker
fundet v/Hans Egede Kirke.
Henv.: Nuuk Ugeavis

/Statsautoriseret Fodterapeut

v

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

Klip ud og gem

Kristumiut tammaarsimaarfiat
Kristen sommerlejr

Tuniniaavik

Imarsiortunut
SØSIDEN

"

Naalersitaq

GOD
NATIONALDAG

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

job.sermitsiaq.ag
Sulisussar
siorpisi?
Søger I
medarbejdere?
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Avaleraasartuunik aalisarnissamut
inuttassarsiorneq

Besætning til makrelfiskeri søges

Royal Greenlandip avaleraasartuunik aalisarnissaminut inuttassarsiorpoq, annermillu ima tunuliaqutalinnik inuttassanik pisariaqartitsilluni:
• Aalisartut aalisakkanik immap ikerinnarmiunik soorlu
avaleraasartuunik aalisarnermik misilittagallit
• 1. gradimik angallammi aquttuunertut ilinniarsimasut,
sapinngisamik avaleraasartuunik aalisarnermik misilittagallit
• 3. gradimik angallammi naalakkatut ilinniarsimasut,
sapinngisamik avaleraasartuunik aalisarnermik aalisakkanillu immap ikerinnarmiunik aalisarnermik misilittagallit.

Royal Greenland søger besætning til makrelfiskeri og har
særligt brug for:

Inuttalerinermi ataqatigiissaarisumut Mika Heilmannimut allalluni sianerluniluunniit saaffiginnittoqarsinnaavoq:
mihe@royalgreenland.com, +299 36 13 88.

Henvendelse sker hos bemandingskoordinator Mika
Heilmann, mihe@royalgreenland.com, +299 36 13 88.

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Fiskere med erfaring i pelagisk fiskeri, eksempelvis efter makrel
• Overstyrmand med en uddannelse som fiskeskipper af 1. grad, gerne med erfaring i makrelfiskeri
• 1. styrmand med en uddannelse som fiskeskipper
af 3. grad, gerne med erfaring i makrelfiskeri og
pelagiske trawl.
•

Tillykke

Pilluarit
Asasannguara

Nivi
Sandgreen Lund
Kiisami ulloq takorloorsimasat
takkuteqaaq. 19. juni 2015 Igasutut
allagartartaarninni uummammik
pisumik pilluarit.
Ataatat tulluussimaaqaaq
asavakkit

Emilie 65 år
Jenseeraq 67 år
Aanaa

Emilie Jensen
Marlunngorneq 23. juni 2015
65-liininni pilluarit.
Ullorsiorluarina.
Ernerit, ukuassamaatit Maja-lu

Inuuissiornitsinni
ulloq 23. juni 2015
ilaquttanut kammalaatinut
ilisarisimanullu kaffillerpugut
ulloq naallugu
Ceresvej M-27.

Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
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
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Ikiortissarsiorput
Ukiumut 1 million koruuninik kaaviiaartitsisoq nuannarineqarnerujartortorlu Kalaallit Røde Korsiat atornikuerniarfimmi
ikiortissamik amigaataqarpoq
Qangarnisanik pisiniarneq ileqquulersimavoq tamannalu atornikuerniarfitsinni malugaarput. Containeriuterput ulikkaartuaannarpoq niuertarfimmilu
ammanitsinni uninngisaannarluta, Aase Nygaard
oqaluttuarpoq.
Atornikuerniarfik sisamanngornikkut, tallimanngornikkut arfininngornikkullu ammasarpoq pisinianillu
ulikkaartarluni, aammali piumassutsiminik sulisussanik amigaateqarnerulerpugut.
- Malinnaasinnaanngingajappugut niuertarfimmilu niuertitsisussanik piumassutsiminnik sulisunik
amigaateqarpugut. Inuit piitsut kisimik atornikunik
pisiniartarnerat eqqunngilaq. Qaffasissumik naalakkersuinermik suliallit, inuussutissarsiortut ilami inuiaqatigiinni kikkulluunniit takusarpavut, tassanilu uppernarsineqarpoq atornikunik pisiniartarneq atugaaleriartortoq, Aase Nygaard oqaluttuarpoq.
- Ukiut 23-t matuma siornagut ammaratta takorloorsimanngisaannarpara niuertarfitsinni atornikut
taama soqutigineqartiginissaat. Oqarsinnaavungalu
suli soqutigineqarnerujartortugut, oqaluttuarpoq.
2+2
1973-imi Nuummi Røde Korsimik pilersitseqataasutut
Aase Nygaardip Nuummi aammali illoqarfiup avataa-

ni attaveqarfippassuit pilersissimavai. Tamannalu
niuertarfimmiikkaangami malugisarpaa.
- Ilisarisimasat takoqqillugit nuannertaqaaq. Niuertarfimmi pisiniat taamaallaat Nuummeersuuneq
ajorput, sinerissamiilli aggerfeqartarlutik, eqqaakuluttaqaagullu
- Maani piumassutsiminnik sulisut ”akissarsiarisarpaat” inunnik naapitsineq nuannisaqatigiittarnerpullu. Soorunami nioqqutissanik immikkoortiterinermi
pingaarnersiuisarpugut, inuillu allat akornanniinneq
namminermini tunissutaavoq. Kajumissaarutigiinnarsinnaavaralu niuertarfimmi ikiuisoqarnissaa.
Piumasarpassuaqanngilagut. Piumassutsiminnik
sulisut taamaallaat kisitsisinnaasapput, Aase Nygaard
oqarpoq.
Niuertitsisulli ilaat kisitsisilerillaqqinngikkaangat
ikiuussinnaasarpoq.
- Ilaannikkut niuertitsisumit pasinanngitsumik aggersarneqartarpunga uangami pisiniaq atisarpassuarnik nassaraangat naatsorsuipallassinnaasarpunga.
Taamaalilluta ikioqatigiittuaannerpugut, qungujulluni oqaluttuarpoq.
Atornikut nalituut
Aase Nygaard oqaluttuarpoq ammarnissaq sioqqul-

lugu ulluni atornikorpassuit atisallu aggiussuunneqartartut.
- Loppertoqarsimatillugu nuannarineqarluartumik
sinneri tamaasa pisarpavut. Containeriutitsinniittarput kingornalu immikkoortitertarpavut. Akornanniissinnaasarput Isaksen Designimeersut, Diorip pooqattaliai allarpassuillu nalituut pigisalu akornuteqanngitsut.
Piumassutsiminnik sulisuusarput inuit qanorluunniit ukiullit. Nukarlersaavoq Tysklandimiit ilinniartoq
angajullersaalluni Frankrigimiit mattuttoq ’Jesup
najaaraanneersoq’ ukiorpassuarni ikiuuttarsimasoq.
Taakku saniatigut piumassutsiminnik sulerusuttunik
allassimasuuteqarpugut, aasaaneranili ajornartoorsinnaasarpugut.
- Piffissap ilaani inuit amerlanerit sulinngiffeqarlutik
angalasarput. Aamma piumassutsiminnik sulisut taamaattumillu avataaniit sulisussanik amigaateqartarpugut. Taamaattumik neriuppunga una allaaserisaq
aqqutigalugu atuartartut ilaat saaffininnikkusulissasut. Tikilluaqqussavagut, Aase Nygaard tallimanngornikkut naapinneqarsinnaasoq oqarpoq.
All. Heidi Møller Isaksen
heidi@ugeavis.gl

Hjælpende hænder efterlyses
Med en omsætning på én million kroner om året og en voksende popularitet, har Kalaallit Røde Korsiats genbrugsbutik brug for hjælp
– Det er moderne at købe retro, og det mærker vi
i vor genbrugsbutik. Vor container er altid fyldt med
brugt ting, og vi står aldrig stille i butikken, i åbningstiderne, fortæller Aase Nygaard.
Genbrugsbutikken, som har åben i dagene torsdag, fredag og lørdag, har altid et væld af kunder,
men det øger presset på den frivillige arbejdskraft.
– Vi kan næsten ikke følge med, og vi har brug for
flere frivillige til at ekspedere i butikken. Det er en
skrøne, at det kun er fattige mennesker, som handler
genbrug. Vi ser højtstående politikere, erhvervsfolk,
ja kunder fra alle samfundslag, hvilket bekræfter den
voksende popularitet med genbrugs køb, fortæller
Aase Nygaard.
– Jeg har aldrig i min vildeste fantasi forestillet
mig, at der skulle blive så stor en rift om genbrug i
butikken, da den åbnede for 23 år siden. Men jeg skal
da love for, at det er vokset stødt og stadig vokser,
fortæller hun.
To plus to
Som medstifter af Røde Kors i Nuuk, i 1973, har Aase
Nygaard opbygget et kæmpe netværk både i Nuuk

men også udenfor byen. Det mærker hun, når hun
står i butikken.
– Det er herligt med gensyn af gamle bekendte.
Kunderne i butikken er nemlig ikke kun fra Nuuk. De
kommer også fra kysten, og vi har mange herlige
minder at dele.
– De, som arbejder frivilligt her, oplever også, at
”lønnen” er det gode sociale samvær, og vi har det
sjovt sammen. Vi har naturligvis første prioritet, når vi
sortere varer, og bare det at komme ud blandt mennesker er en gave i sig selv. Jeg kan derfor kun opfordre til at give en hånd med i butikken. Så stiller vi jo
ikke mange krav. Blot at de frivillige og kan lægge to
og to sammen, siger Aase Nygaard.
Hun træder dog gerne til, hvis en ekspedient ikke
er helt så god til at lægge tallene sammen.
– Det sker, at jeg diskret bliver kaldt hen til en ekspedition, for jeg er ret hurtig til at lægge tal sammen,
hvis kunden har favnen fuld af varer. Sådan hjælper vi
hinanden hele tiden, fortæller hun med et smil.

tiderne sortere rigtig mange indkomne genstande
og masser af tøj.
– Når der har været loppemarked, som jo også er
voldsomt populært, så får vi alle resterne. De ligger i
vores container, og derefter går vi i gang med at sortere. Her finder vi alt fra Isaksen Design, Dior tasker og
mange andre værdifulde ting og sager, som stort set
ikke fejler noget.
Den frivillige stab består af folk i alle aldre. Den
yngste er en tysk udvekslingsstudent og den ældste
en fransk søster fra ’Jesu Små Søstre’, som har hjulpet
til i mange år. Derudover er der en liste med frivillige
hjælper, men sommertiden driller.
– Vi kommer ind i en periode, hvor de fleste mennesker tager på ferie. Det gælder også vores frivillige
stab. Derfor har vi lige nu brug for hjælp udefra. Og
jeg håber på, at denne artikel kan give anledning til,
at nogle af jer læsere får lyst til at henvende sig til os.
I skal være velkomne, siger Aase Nygaard, som kan
træffes om fredagen i butikken.

Værdifuldt genbrug
Aase Nygaard fortæller, at de i dagene op til åbnings-

Af Heidi Møller Isaksen
heidi@ugeavisen.gl
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Assigiinngitsut
HMI
Inuusaaqqat nuersakkat Kalaallit Røde Korsiata Nuummi pisiniarfiani pisiarineqarsinnaasut, nuannarineqartorujussuanngorput.
- Siorna Danmarkimi immikkoortumit najoqqutassiamik pissarsigatta isumassarsiaq pinngorpoq. Kalaalerpaluttunngortinnissaanik eqqarsaat sammerusaarpara. Taamaalillunilu inuusat marluk qillanik 40-innarnik atuilluni nuersakkat pinngorput, Aase Nygaard,
Nuummi Røde Korsimik aallarniisoq oqaluttuarpoq.

Inuusat tunisaalluartupilussuupput, ukiullu ataatsip
ingerlanerinnaani 600-t missaanni amerlatigisunik
inuusiorpugut. Sanaartornerlu Aase Nygaardimit
ukiorpassuarnilu pisiniarfimmi ikiortaasumit søster
Noélemit ingerlanneqarpoq.
- Immikkoortillugit tuniniatarpagut, pisiniarfimmilu
piumaneqaqaat, taamaammallu nuersaarsuataarpugut. Inuusiorneq nuannersorujussuuvoq, taamaammallu marlunnik nuersaaneq sivisunngilaq.
Tamarmilli assigiinngillat, Aase Nygaard oqaluttuar-

poq. Inuusanik tuniniaanermi isertitat tamavimmik
angerlarsimaffeqanngitsunut ingerlatinneqartarput.
Aningaasallu sapaatit akunneranut marloriarlutik
Cafe Williamimi kissartutortarnerannut atorneqartarput.
Inuusat nammineq nuersakkat ima nuannarineqartigipput, allaat namminersorlutik inuussutissarsiortunit maluginiarneqarsimalerlutik. Taamaammallu
taakku maanna Anori Artimi aamma pisiarineqarsinnaalersimapput.

Ikke to er ens
HMI
De små strikkede dukker, som kan
købes i Kalaallit Røde Korsia’s butik i
Nuuk, er blevet et hit.
- Ideen kom, da vi sidste år modtog
en skabelon fra afdelingen i Danmark.
Jeg legede lidt med tanken om, at
skabe en grønlandsk version. Ud af det
kom så disse to dukker, som er strikket
på blot 40 masker, fortæller Aase Nygaard, medstifter af Røde Kors, i Nuuk.
Det går så fint med salget af dukkerne,
at der på blot et år er produceret knap
600 dukker. En produktion som både
Aase Nygaard og søster Noéle, en
mangeårig medhjælper i butikken, står
for.

- Vi sælger dem hver for sig og der er
rift om dem i butikken, så vi strikker og
strikker på livet løs. Men dukkerne er
hyggelige at sysle med, så tager det
ikke lang tid at strikke et par. Ikke to er
ens, fortæller Aase Nygaard.
Indtægterne for dukkerne går ubeskåret til de de hjemløse. Pengene bliver
brug til, at de de to gange om ugen får
varmt mad på Cafe William .
De hjemmestrikket dukker er nu så
populære, at også erhvervslivet har
fået øje på for dem. De kan derfor nu
også købes hos Anori Art.
Åse sidder og strikker.
Ass./Foto: Leiff Josefsen
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Kl. 14.00-18.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00.
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ATAATSIMEERSUAARTITSINISSAQ
NUP ileqquusumik ataatsimeersuaartitsiniarpoq
pingasunngorneq 17. juni 2015 nal. 19:00 NUP
iluutaani Iiminaq 2 A.

Assiliisoq/Foto: Benny Kokholm

Siunnersuutit siulersuisunut
tunniunneqareersimassapput
kingusinnerpaamik juni-p 10-ani 2015.

GENERALFORSAMLING
NUP afholder ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni
2015 kl. 19:00 i NUP´s klubhus Iiminaq 2 A.
Forslag skal være bestyrelsen hænde senest den 10. juni 2015.
Aggialluarisi/vel mødt

Siulersuisut/Bestyrelsen

Donnas Dyreklinik og foreningen Nuummi Uumasut

søger en hjælpende hånd
til at assistere vores ansatte dyrlæge. Klinikken har nu fungeret i et år, og
vi må indse at vi har brug for flere hænder i klinikken for ikke at tære for
meget på de frivillige kræfter.
Vi søger derfor en person der kan:
- Sørge for tidsbestilling, i samarbejde med dyrlægen
- Varetage kontor- og receptionist arbejde, såsom journal indskrivning,
fakturering og almen korrespondance.
- Være dyrlægen behjælpelig ved planlagte operationer, samt overvågning
af dyrene efter operation.
Donnas Dyreklinik har, efter aftale med Sermersooq kommune åbent 3
dage om ugen.
(tirsdage fra 14-18 ,onsdage fra 9-16 og lørdage fra 10-14).
For den rette vil der være tale om ansættelse på timebasis med mulighed
for ekstra timer hjemmefra. Dette kan aftales ved ansættelse.
Løn aftales nærmere udfra kvalifikationer.
Ansættelseskrav:
- Du skal kunne lide at være sammen med dyr, samt have lyst til at give en
ekstra indsats i de tilfælde hvor dyrene har behov for hjælp.
- Du skal være fortrolige med PC , Excel og Word, samt kunne navigere og
søge oplysninger på internettet.
- Du bør være serviceminded, også når der til tider opstår spidssituationer.
- Du skal være bevidst om nøjagtighed, og gå op i detaljerne
- Du skal være stabil og møde til tiden, idet meget afhænger af din
stabilitet.
- Du skal kunne tale og skrive dansk (også gerne grønlandsk
- men ikke et krav).
Har dette din interesse så kontakt os på:
donnasdyreklinik@gmail.com
Du kan også ringe på 230375
Donnas dyreklinik er baseret på frivillige kræfter fra bl.a. Nuummi Uumasut.
Initiativet kom istand efter en periode uden dyrlæge i Nuuk, hvorefter foreningen besluttede at oprette dyreklinikken ved hjælp af sponsorater - i form af penge og udstyr.

Ukioq manna umiarsuaq
takornariartaat siulleq
Hurtigrutenip umiarsuaa takornariartaat »Fram« Nuummut marlunngornermi
juunip qulingiluaanni, seqernup kissarnerata illoqarfimmi piffissami sivisoqisumik
issi, anori aputillu atugaanera taarserlugu, silagimmik tikiussisimasumik imminut
eqqortumik taasinnaavoq.
Umiarsuup Nuummut tikinneratigut, ukioq manna umiarsuarnik takornariartaatinik tikittoqartarnera aallarnerneqarpoq.
Ukioq manna umiarsuit takornariartaatit 17-it katillugit 22-eriarlutik tikinnissaat
takornariartitsinermut siunnersuisooqatigiit Visit Greenlandip naatsorsuutigaa.
redaktion@sermitsiaq.gl

Årets første krydstogtskib

Hurtigrutens krydstogtskib »Fram« kan med rette hævde, at fartøjet bragte det
gode vejr med til Nuuk, da skibet lagde til kaj tirsdag den 9. juni samtidig med, at
solen havde fået magt og afløst en lang periode med kulde, blæst og sne i byen.
Skibets anløb til Nuuk markerer indledningen på dette års krydstogtsæson i
byen.
I år venter turistrådet Visit Greenland, at 17 krydstogtskibe gennemfører i alt 22
anløb.
redaktion@sermitsiaq.gl

Sulisussarsiorpisi?
Søger I medarbejdere?

job.sermitsiaq.ag
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Qalut Vonin åbner ny butik i Nuuk, i slutningen af 2015,
med fokus på fangst og fiskeri.
vi søGer en ButiksMedArBejder til nuuk
Du er butiksvant med interesse for fangst og fiskeri
og at færdes i naturen.
Du skal have en relevant baggrund, helst
butiksuddannet, og med flair for kundeservice.
Du skal hjælpe professionelle fiskere og fangere,
du skal give råd og vejledning til fritidssejlere.
Du og butikschefen skal i fællesskab lave sortiment og
indretning til butikken.
Løn efter kvalifikationer.
AnsøGninGsFrist den 30. juni 2015
Har du spørgsmål kontakt:
Direktør Cuno M. Jensen, tlf: 323231
Send din ansøgning på mail: info@qalut.gl

inuttAssArsiuut

Qalut Vonin, Nuummi 2015-ip naanerani niuertarfimmik
nutaamik ammaassaaq piniarneq aalisarnerlu aallaavi
galugit nioqquteqassalluni.
nuuMMi PisiniArFissAMi niuertitsisuMik
suleqAtissArsiorPuGut
Niuertitsinermik sungiusimasaqarputit piniarneq, aali
sarneq aamma pinngortitami angalaneq soqutigisaraatit.
Tunuliaquttatit naleqquttuupput ajornanngippat niuertit
sisutut ilinniagaqarputit pisiniartartunik kiffartuussinermik
pingaartitsisuullutit.
Aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiutilinnik ikiuut
tassaatit, sunngiffimmi angalaartartut siunnersorlugillu
ilitsersortarlugit.
Pisiniarfimmi nioqqutissat pisiniarfiullu aaqqissuunneqarnera Ilinnit aamma niuertarfiup pisortaanit ataatsimut
isumagineqassapput.
Piginnaasat naapertorlugit akissarsiaqartitsisoqassaaq.
qinnuteqAAMMik nAssiussivissAq
kinGulleq 30. juni 2015
Apeqqutissaqaruit uunga saaffiginnigit:
Pisortaq Cuno M. Jensen, tlf: 323231
Qinnuteqaat emailikkut nassiunneqassaaq uunga:
info@qalut.gl

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

Knivskarp Salgskonsulent
søges til Mediehuset Sermitsiaq.AG

Mediehuset Sermitsiaq.AG søger en dygtig, udadvendt og kompetent salgskonsulent, der kan være med til at styrke salgsafdelingen,
som i dag tæller fire salgskonsulenter. Som en del af salgsafdelingen indgår du i et moderne team af salgskonsulenter, der arbejder
benhårdt for resultaterne og for at sikre en uafhængig presse i
Grønland. Vi er ikke ”pistolsælgere”. Vi er rådgivere og vejleder
vore kunder efter bedste evne, så de får maksimal udbytte af deres
annoncering.
Mediehuset Sermitsiaq.AG tæller i dag følgende medier:
• Sermitsiaq
• AG – Atuagagdliutit
• Tamanut Nuuk Ugeavis
• Tamanut Avannaani
• Tamanut Kujataani
• The Arctic Journal på www.thearcticjournal.com
• www.Sermitsiaq.AG
• ARNANUT
• Sermitsiaq.AG/JOB
• Suluk
• Greenland Oil & Minerals
Samt en lang række temaer, nichemedier og kampagner for
eksterne kunder.
Vi forventer
• at du minimum har 1-2 års salgserfaring med gode resultater
• at du har en relevant videregående uddannelse
• at du har et godt netværk i Grønland
• at du brænder for det du laver og aldrig giver op
Det er et plus hvis
• du taler og skriver både grønlandsk og dansk
• du bor i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat eller Qaqortoq
• du kender til CRM styring
• du er vant til at arbejde med C5
• du kan lide at rejse indenrigs i Grønland
Som person er du arbejdsom, kreativ, humoristisk og absolut stabil
og loyal overfor virksomheden.
Kan du nikke genkendende til det meste af ovenstående, ser vi
meget frem til at møde dig til en evt. samtale.
Tiltrædelse snarest muligt.
Løn efter kvalifikationer.
Skriv til salgschef Lasse Christensen på lasse@Sermitsiaq.AG og
mrk. mailen ”salgskonsulent”.
Ansøgningsfrist 10. juli.
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For mange
løse hunde
i Nuuk

Nuummi 2014-imi arsaannermi GM.

GM i fodbold i Nuuk 2014.
Foto: Leiff Josefsen

Det er blevet ganske normalt at der render løse hunde rundt på hvert eneste gadehjørne i Nuuk, og ses som et problem,
blandt andet hos internatet Dyrenes Venner
Af Laura Seelk
laura@sermitsiaq.gl
Der er mange bilister i trafikken, der har måtte træde
hårdt i bremseren fordi der kom en løs hund løbende
over vejen. Det er dog ikke sikkert at alle bilister er
lige gode til at lave sådan nogle krumspring hver
gang det sker.
–Der er også mange som er bange for hunde, der
ikke er tryg ved at de løber rundt selv, uden nogen til
at holde øje med dem. Løse hunde i trafikken genere
altså ikke kun bilisterne, siger Aviaja Sørensen, der er
tidligere frivillig hos internatet, Dyrenes Venner.
Folk der også selv er hundeejere, kan indimellem
beklage sig over at andre lader deres hunde gå rundt
på egen hånd.
–Man kan godt føle sig provokeret, når man prøver
at være en ansvarlig hundeejer og så mange andre er
ligeglad med hvad deres hund går og laver, siger en
kilde, der ønsker at være anonym.
Grunden til at der løber så mange løse hunde
rundt, er fordi folk ikke gider tage sig tid til at gå med
deres hund, og så er det meget nemmere at åbne
døren så den selv kan rende ud. Nogen hunde er
derimod blevet smidt ud af deres hjem, fordi deres
ejer ikke har tid til at tage sig af dem mere.
–Det sker ikke så meget mere at folk smider deres
hund for porten, men det er stadig et problem, siger
Aviaja Sørensen.
Det gælder også når hunhunde kommer i løbetid,
så kommer alle hanhundene rendende, og det bliver

hele nabolaget til denne hunhund forstyrret af.
–Der kan ikke laves om på at hanhunde bliver
tiltrukket af en hunhund i løbetid, da det er deres natur, men man kan holde sin hund indenfor og holde
den i snor når den skal ud, siger den anonyme kilde.
Har du tænkt over hvad din hund laver lige nu?
Et internat for kæledyr
–Det er det fleste mennesker der ikke kan modstå
hundehvalpe, når de ser sådan en lille størrelse. Men
det er dog også de fleste, der glemmer ansvaret der
følger med som hundeejer, siger Aviaja Sørensen.
Derfor er der mange ting, man skal overveje inden
man får hund. Man skal have tid til den, og bo et
sted hvor man gerne må have hund, oplyser Aviaja
Sørensen.
Hvis man gerne vil skille sig af med sit kæledyr, skal
det gøres ansvarligt. Det kan man gøre ved at aflevere det hos internatet, Dyrenes Venner, som er et internat for kæledyr af alle slags. Kommunen har aftalt
med Dyrenes Venner, at de hunde og katte Nuuks
hundefanger kommer med, skal ned til dem. Der får
de 72 timer hvor de enten bliver hentet af deres ejer,
bliver aflivet, eller bliver fundet en ny ejer.
–I de 72 timer prøver vi at finde ud af hvor hunden
eller katten høre til, ved at spørge rundt omkring om
der er nogen der kender ejeren. Det bruger vi meget
Facebook til, siger Karen Bøggild, der hjælper frivilligt
til hos Dyrenes Venner.
Mens hundene er på internatet bliver de sat i bure
for sig selv.

–Nogen hunde har det fint med sidde der, mens
andre har meget svært med at skulle være lukket
inde. Vi sørger dog for at de har det godt, og prøver
at gøre oplevelsen så behagelig for dem som muligt,
da det er det bedste vi kan tilbyde dem, fortæller
Aviaja Sørensen.
Hvis man har fundet en herreløs hund eller kat, kan
man selv komme og aflevere den hos Dyrenes Venner. Man skal dog være helt sikker på at den ikke har
en ejer et andet sted i byen. I det tilfælde skal man
kontakte hundefangeren, oplyser Karen Bøggild.
En gadehund fik et nyt hjem
Et eksempel på en hund, der blev smidt på gaden af
sine tidligere ejere, er hunden Spike. Spikes nuværende ejer, Line Poulsen fortæller:
–Vores datter kom nogle gange hjem og fortalte
om en hund hun havde leget med, der vidst ikke
havde nogen ejer. Flere gange spurgte hun mig om
vi ikke kunne adoptere hunden, men jeg sagde altid
nej, da jeg ikke var sikker på om det var en god idé at
tage en hund ind fra gaden. En dag kom hun hjem,
og fortalte at hunden lå og frøs og var blevet meget
tynd. Jeg kunne ikke nænne at lade ham lide, så jeg
gav mig endelig. Vi tog ham ind og gav ham noget
at spise. Spike havde kun været hos os i en uge, da
vi allerede var blevet enige om at beholde ham. Fire
år senere er Spike stadig en del af vores familie, og
kommer ikke til at skifte hjem igen, slutter Line Poulsen solstrålehistorien af, om hvordan en gadehund
fik en familie igen.
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Nuummi qimmit angalaannartut
amerlavallaaqaat
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Nuummi aqqusinerni sumiluunniit qimminik pituutaqaratik angalaannartoqarnera nalinginnaalersimavoq tamannalu ajornartorsiutitut isigineqarpoq ilaatigut Uumasut Ikinngutaannit
Laura Seelk
laura@sermitsiaq.gl
Biilertorpassuit unipiloortariaqartarput qimmit pituutaqanngitsut aqqusinikkut ikaariasaaraangata.
Imaanngilarli biilertut tamarmik tamatigut qisuariallaqqittuaannartut,
- Inuppassuit aamma qimmit ersigisarpaat, asuli
nakkutigineqaratik angalaarnerat toqqissisimanarinagu. Qimmit pituutaqaratik angalaannartut taamaallaat biilertunut akornutaanngillat, uumasunut
inissiivim-mi Uumasut Ikinngutaanni piumassutsiminik sulisimasoq Aviaja Sørensen oqarpoq.
Qimmiutillittaaq ilaannikkut qimmit nammineerlutik angalarujoortut maalaarutigisinnaasarpaat.
- Uumitsannarsinnaasarpoq qimmiutilittut akisussaassuseqartumik piniarsaraluni qimmeqarmat inuttaminnit soqutigineqanngitsunik, atiminik taasiumanngitsoq oqarpoq.
Taama amerlatigisunik angalaannartunik qimmeqarneranut peqqutaavoq inuit qimmiutitik piffissaqarfigiumaneq ajormassuk pisariinnerutittarlugulu
matu ammarlugu nammineerlunilu aneertillugu.
Qimmit ilaat piginnittuminnit anisitaasarput piffissaqartigineqarunnaarlutik.
- Qimmit anisiinnartarnerat nalinginnaajunnaarsimavoq sulili ajornartorsiutaalluni, Aviaja Sørensen
oqarpoq.
Qimmit arnavissat nuliarsarfigineqalerfianni qimmit angutivissat takkusuuttarput tamannalu arnavissamik qimmiutillit eqqaamiuini akornusersuutaalersarpoq.
- Nuliarsarfiup nalaani qimmit angutivissat arnavissanik malersuisarnerat allanngortinneqarsinnaanngi-

laq taamaatuuppummi, qimmerli isersimatinneqarsinnaavoq aneerutileraannilu pituutalerlugu, atiminik
taasiumanngitsoq oqarpoq.
Qimmiutit maannakkorpiaq sulerinersoq eqqarsaatigaajuk?
Uumasuutinut inissiivik
- Inuit amerlanerit qimmiaqqat nuannarilluinnartarpaat mikisuaraallutik inequnartaqimmata. Amerlanerilli qimmiutilittut akisussaaffitsinik puiortarpaat,
Aviaja Sørensen oqarpoq.
Qimmiuteqalersinnani eqqarsaatigisassarpassuupput. Piffissaqarfigisariaqarpoq, qimmeqarsinnaaffimmi najugaqarluni, Aviaja Sørensen oqarpoq.
Uumasuutigisaq pigiunnaarniaraanni tamanna
akisussaasumik ingerlanneqassaaq. Uumasunut
inissiivimmut Uumasut Ikinngutaannut tunniunneqarsinnaavoq, taannami uumasuutinut sunulluunniit
inissiiviuvoq.
Kommuni Uumasut Ikinngutaannik isumaqatigiissuteqarpoq qimmit qitsuillu Nuummi qimminik nakkutilliisunit tiguneqartut tassungaanneqartassasut.
Akunnernik 72-inik piffissalerneqartarput piginnittuminnit aaneqarnissaminnut imaluunniit toqunneqarlutik nutaamilluunniit piginnittoqalerlutik.
- Akunnerit 72-it ingerlanerini paasiniartarparput
qimmeq qitsulluunniit kimit pigineqarnersoq sumi
tamaani apersuilluta piginnittoq kinaanersoq ilisimaneqarnersoq. Tamatumani Facebook atortupilussuuarput, Uumasut Ikinngutaanni piumassutsiminik
sulisoq Karen Bøggild oqarpoq.
Qimmit inissiivimmiinnerminni immikkkut ineqartinneqartarput.
- Qimmit ilaasa immikkut ineqarnertik ajorineq

ajorpaat ilaasali mattunneqarnertik sapingajattarpaat.
Ilorfisimaartinniartarpavut tassaniinnerat ajunnginnerpaaqqullugu allamimmi neqeroorutissaqannginnatta, Aviaja Sørensen oqaluttuarpoq.
- Qimmimik qitsummilluunniit inuttaqanngitsumik
nassaaraanni nammineerluni Uumasut Ikinngutaannut tunniussisoqarsinnaavoq. Illoqarfimmili arlaani
piginnitseqannginnera qulakkeeqqaartariaqarpoq.
Taamaattoqartillugu qimminik nakkutilliisoq saaffigineqassaaq, Karen Bøggild oqarpoq.
Qimmeq inuttaqanngitsoq
angerlarsimaffittaarpoq
Qimmimut inuttarisimasaminit anisiinnarneqartumut
assesuutissaavoq qimmeq Spike.
Spikemik maannakkut piginittoq Line Poulsen oqaluttuarpoq:
- Panipput ilaannikkut angerlaraangami oqaluttuartarpoq qimmimik pigineqarunanngitsumik
pinnguaqateqarsimalluni. Arlarleriarluni aperisarpoq
qimmeq pigilersinnaannginneripput naaggaartuartarpungali nalornivarami qimmimik angalaannartumik tigusineq qanoq silatusaarnerutiginersoq.
Ullut ilaanni angerlarpoq oqaluttuarlunilu qimmeq nalalluni qiiasoq saloqalunilu. Atugarliornissaa
kissaatiginngilara nakkaannarpungalu. Isertipparput
nerisillugulu. Spike taamaallaat sapaatit akunnerani
uagutsinneereersoq aalajangerpugut pigilerniarlugu.
Ukiut sisamat qaangiummata Spike ilaqutariinnut
ilaalersimavoq allamullu nooqinnaviarani, Line Poulsen taama iluatsittumik oqaluttuarluni naggasiivoq
qimmip aqqusinermi angalaannartup ilaqutartaanera
pillugu.
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Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

2 køkkenmedhjælpere
søges
med start den 13. august 2015.
Besøg os i skolens kantine AHL,
den 18. og 19. juni fra 7 - 15.
Der kan indhentes oplysninger
på mobil. 52 98 81 eller via
e-mail doni_mikus@hotmail.com

KISSARTUT · MENU
17.- 24. juni

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Stegte lammeben med
skysovs og kartofler

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Boller i karry

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Helstegt oksefilet med stegte
kartofler og pebersovs

NUUK TAXI A/S SØGER

faste afløsere til vores
døgnbemandede telefoncentral
For den/de rette ansøgere vil der være mulighed for en fast stilling.
På vores hjemmeside www.NuukTaxi.gl kan du se hvilke krav vi stiller til
vores telefonpassere.

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

Ansøgning sendes til:
Nuuk Taxi A/S
Box 299, 3900 Nuuk eller gerne på email kontor@363636.gl
Ansøgningsfrist: 26. Juni 2015.

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Glaceret skinke
med flødekartofler

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Stegte kyllingelår med
Ratatuille-stegte kartofler

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Ovnbagt hellefisk med hvidløg
og tomat samt pasta

40-,
ataaSeq
pR. Ret

Brugseni.gl

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

B

Suliassanik/sanaartugassanik
aqutsisoq:
BJ Entreprise Sisimiuni angerlarsimaffeqartoq piaarnerpaamik Nuummi
immikkoortortamut suliassanik/sanaartugassanik aqutsisussarsiorpoq.
Sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit immikkoortortami pisortaq
Steffen Ladefoged Andersen saaffigisinnaavat oqarasuaat 551726
aqqutigalugu imaluunniit Sermitsiaq.AG JOB-imi sulisussarsiuussineq
tamakkiisoq takullugu.
Atorfiniffissaq: Piaarnerpaamik
Qinnuteqaatit soraarummeernernut allagartat suliffigisimasanullu
uppernarsaatit ilanngullugit uunga nassiunneqassapput: nuuk@bje.gl

Entreprise- / byggeleder:
BJ Entreprise, med hovedsæde i Sisimiut søger snarest en Entreprise- /
Byggeleder til Nuuk afdelingen.
Vil du have yderligere information, er du velkommen til at kontakte
Afd.leder Steffen Ladefoged Andersen på tlf. 551726 eller se det fulde
stillingsopslag via Sermitsiaq.AG JOB
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ansøgning, bilagt kopi af eksamensbeviser samt dokumentation for
tidligere beskæftigelse, bedes stilet til: Nuuk@bje.gl
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Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
pissarsiorpoq

Katersugaasivimmik ingerlatsisoq
Nunatta Katersugaasiviani Allagaateqarfianilu (NKA-mi) ingerlatsisutut
atorfik inuttassarsiorneqarpoq, isumaqatigiissuteqarnikkut piaarnerpaamik inuttaligassaq.

gisanillu kalaallit kulturiannut tunngasunik sanasinnaanini uppernarsarsinnaassallugu. Ingerlatsisoq biilersinnaanermut allagartaqassaaq. Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat takutinneqassaaq.

NKA-p illuutaanik atortuinillu nakkutilliineq ingerlatsisup akisussaaffigaa,
ilanngullugu aserfallatsaaliuinermik nakkutilliineq. Suliffiup angallataataasa biiliisalu aserfallatsaaliornerat ingerlatsisup akisussaaffigaa. Pisiortornermut aserfallatsaaliuinermullu atatillugu assassornermik sulialinnut
suliffeqarfinnullu avataaneersunut ingerlatsisoq NKA-p avammut attaveqaatigaa. NKA-p illuutaasa taakkualu silataasa saligaatsuunissaat ingerlatsisup qulakkiissavaa. Aammattaaq isumannaallisaanermut atortorissaarutit,
ilanngullugit qatserutit, ajornartoornermi qaammaqqutit ikuallattoqalerneranilu kalerrisaarutit atorsinnaanissaat ingerlatsisup akisussaaffigaa.
Saqqummersitassat inissitsiternerini ingerlatsisoq peqataassaaq, pisariaqarpallu aputaajaanermut akisussaassalluni, aamma karsinik assartuinermut atortunik asimiinnermilu atortunik iluarsaassineq, nakkutilliineq misissuinerlu kiisalu suliassaasinnaasut allat akisussaaffigissallugit.

Aningaasarsiat atorfimmilu atugassarititaasut, sulisartut ilinniarsimasut
ilinniarsimanngitsullu qaammammusiallit pillugit Namminersorlutik
Oqartussat SIK-llu isumaqatigiissutaat atorfinitsitaanerup nalaani atuuttoq
naapertorlugu. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.
Qinnuteqaat ilinniagaq siusinnerusukkullu suliffigisimasat attuumassuteqartut pillugit paasissutissartalik, soraarummeernermut uppernarsaatit
il.il. assilinerannik ilanngussartalik, allakkat nalinginnaasut atorlugit uunga
nassiunneqassaaq: Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfia-lu, Postbox
145, 3900 Nuuk, att. pisortaq Daniel Thorleifsen, imaluunniit e-mailikkut
uunga nassiunneqassalluni: daniel@natmus.gl
Qinnuteqaatit kingusinnerpaamik tallimanngorneq 21. juni 2015-imi
nassiunneqartariaqarput.

Ingerlatsisoq eqqiaasunut naalagaassaaq. Qinnuteqartup assassorne-rmik
sulialittut assigiinngiiaartunik misilittagaqarnissaa naatsorsuutaavoq,
aamma assersuutigalugu pequsiortutut/sanasutut ilinniarsimasuussalluni,
kiisalu qamusiornermut, qaanniornermut, immaqalu aamma sakkunik pi-

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
søger

En museumsforvalter
Ved Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA) i Nuuk opslås en stilling
som forvalter til besættelse snarest ifølge aftale.
Forvalteren har ansvaret for opsyn af NKAs bygninger og udstyr, herunder
tilsyn med vedligeholdelse. Forvalteren har ansvar for vedligeholdelse af
institutionens fartøjer og bil. Forvalteren er NKAs kontaktled til eksterne
håndværkere og firmaer i forbindelse med opkøb og vedligehold. Forvalteren skal sikre renhold i og udenfor NKAs bygninger. Endvidere er det
forvalterens ansvar at sikkerhedssystemer, herunder brandslukningsudstyr, nødbelysning og brandmeldere er i orden. Forvalteren medvirker
ved opsætning af udstillingerne og har ansvar for evt. snerydning, samt
reparationer, tilsyn, kontrol og reparation af transportkasser og feltudstyr
og andet forfaldent arbejde.
Forvalteren er overordnet for rengøringspersonale. Ansøger forventes at
have en bred håndværksmæssig erfaring og er uddannet som fx snedker/

tømrer og dokumenterede evner for fremstilling af hundeslæde, kajak og
evt. andre grønlandsk-kulturelle redskaber og genstande. Forvalteren skal
have kørekort. Der forevises en ren straffeattest.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet
gældende overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og SIK for
faglærte og ikke-faglærte arbejdere på månedsløn. Der kan ikke anvises
bolig.
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere relevant beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Postbox 145, 3900 Nuuk, att. direktør Daniel
Thorleifsen, enten pr. alm. post eller e-mail: daniel@natmus.gl
Ansøgninger bør fremsendes senest fredag den 21. juni 2015.

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Greenland National Museum & Archives
Hans Egedesvej 8 - Postboks 145 - 3900 Nuuk
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Smede- og Maskinarbejde

udføres

MALERMESTER Amalie Kleemann Aps

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

MALERMESTER

MALERMESTER

Alt i

Mobil 55Kleemann
67 64
Amalie
Aps

Mobil
55· 3905
67Nuussuaq
64
Postboks 5133

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

Ambulance

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

24. DEGENNEM
225 CEMBER
225

225

Mobil 55 67 64

www.kassoq.gl
·
·
·
·

BESIDDERE

SKILT

EFTER
DO

344 112

38 20 10

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

225

ELEVER

NÆS

LARGE

ARRIGE

IKKE
BRED

MIDT I
RØNNEN

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

UORDEN

POSTE

UJÆVN

GUITARSTRENG

IKKE
HENDE

FRA
AF
SAMME
MENING

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

NUUK ELEKTRONIK
Box 446 • 3900 Nuuk
Tlf. 553839

-? OG NU

Ole Rendal

BUGT

ole@rendal.dk

BIBELNAVN
MOUNT
-?

FØR F
SMØREMIDDEL

Nuukullak 34
32 78 54

VERSUS
HELE

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

FRA
DUBLIN
ALTID

MIDT I
KREML

GRINE

GYSER

SIGTE
LISTIG

www.dyreartikler.gl

Begge 12 pass.

Tlf. 31 32 18

GÅRDRUMMENE
BESTIK

NORD
TÆNDT

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

ALENE
CIRKEL
UDFLUGT
TIL
VANDS

Ateq/Navn:

Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Kalle Poulsen
Postboks 436, 3900 Nuuk

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

Distr. www.pib.dk

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:

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

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

Pilluarit
Tillykke

IKKE
GAMMELT
1912

TERNINGEKAST

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

ANMÆRKNINGER

LEVNET

ELEKTRICITET

Applespecialisten

MODSAT
IND

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

INDUSTRIVEJ 41 · TLF.: 31 48 00

Deres Bilvask

Biilit Deres Bilvask
asatsikkiartoruk
Vask bilen ved
Deres Bilvask

Ammasarfiit:
Ulloq unnuarlu
Ukioq kaajallallugu
Nammineerluni

Åbningstider:

Ilusilersuisoq / Layout: iCICERO Nuuk

24 timer i døgnet
365 dage om året
Selvbetjening
Ukununnga tuniniaasartoq akuerisaq aamma biililerivik / Autoriseret forhandler og serviceværksted for:

