Sermersooq/Tasiilaq

Auto & Marine Serv ce
Nuuk & Tasiilaq

Nuuk TV-mi illoqarﬁtsinni pitsaanerpaamik sullinneqarsinnaavutit, ullut tamaasa.
Hos Nuuk TV får du byens bedste service med personlig betjening alle hverdage.

Hos SAMS sætter vi et kraftigt fokus på
de produkter der egner sig allerbedst til de
udfordrende Grønlandske forhold.
Sermersooq AMS A/S · Industrivej 29 · 3900 Nuuk
Tlf. 32 37 05 · info@sams.gl · www.sams.gl
SINISSAT TAMARMIK – ISARUARSINERMI ATUUPPOQ
ULLUNI 24/8 - 29/8

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
PÅ ALLE STEL I BUTIKKEN – GÆLDER VED KØB AF
KOMPLET BRILLE FRA DEN 24/8 - 29/8

TLF. 38 39 60 NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL 19. august 2015 Nr. 34

Ornigullutit paasiniaagit – Kom ind og hør nærmere

Naapittarfik 3, Nuuk · Tlf: 313410

Inuk Design
illoqarfiup qeqqani
Inuk Design i Centrum
32-33

IMANEQ24A
24A TELEFON:
TELEFON:313133330000
IMANEQ

38 20 10

AKIKILLIINERMI
SIPAARUK 73%

GRØNLANDS EJENDOMSKONTOR
følg os på facebook

SINISSANUT MÆRKEVARE-NUT
AAMMALU KONTAKTLINSE-NUT

N
NC
NUUK CENTER

38 20 10

÷50%
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på en masse lækre
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Vi ses i
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Healing
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Info & Bestilling
k
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33
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V
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344 112

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

Salon Nutsat

Johanne

Blok 5 /gavlen
v

Thipphayaporn Døj

Iggiaanut 3B
3905 Nuussuaq

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

Bestil tid pr. tlf.
Tlf. 221298/553853
Flyttebilen Tlf 312558

open 24 hours

Nuuk-Biludlejning ApS

nsonister

Tlf. 32 39 66

+299 32 55 55

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

Mandag - Lørdag: 10-18

Alt i tandproteser
& fast protetik
Berners

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011

TAND

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

KLINIK FOR FODTERAPI
/Statsautoriseret Fodterapeut

v

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

Tlf. 32 26 30
Bula

Lisa

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

Puk

"

Klip ud og gem

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

• 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

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	
  

GÂBA BROBERG

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og salg - under samme tag

E-mail: gbroberg@greennet.gl

• Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
• Kiffartuussiarpugut
• Ikkussilluta tuniniaallutalu
• Taartissaateqarluarpugut
• Servicering
• Montering og
• Salg af hvidevarer
• Godt udvalg af reservedele

543858/326479

Skiltning af Din Virksomhed

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

Luksus hotellejligheder

Nauja

Erene

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

Tlf: 329797
H.J Rinksvej 33

Kontakt: 583640 · jan@sydbo.gl · www.sydbo.gl
Frisør
Negleteknikker
Fysiologisk massør
Hot stone massør
– Få ordnet alt ét sted!

Salon

Elisa

Tlf. 321407

SIPISAQ AVANNARLEQ 3A ST. TH

Chez Nini
Bestil tid på 29 35 86
(Åben efter aftale)

Tlf. 32 40 45
Frisører
Arnánguak & Rosa

VI HOLDER LUKKET
FRA DEN 31/7
YDERLIGERE OPLYSNING
OM GENÅBNING
KOMMER SENERE

SIPISAQ AVANNARLEQ 2A

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

Aqqusinnersuaq 32, st. tv Tlf. 312131 info@hvt.gl

Grønlands Revisionskontor A/S

Kimmernat 9 · 3905 Nuussuaq · cheznini@hotmail.dk · www.cheznini.gl

w

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

fitnessgl.gl

Prisen

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

Tlf. 323800

Thai massage

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

Husk at hvis du tegner et
dyrlægeabonnement så giver vi 10% rabat
på dyrlæge-konsultation.

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

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat

3
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Dunkelfolket Nuummi isiginnaartitsisut
All. aaqqissuisoqarfik
redaktion@sermitsiaq.gl
Isiginnaartitsisartoqatigiit Jyllandip Avannaaneersut, Dunkelfolket, sapaatip-akunnerani kingullermi
Nuummiipput.
Kiinarpalerlutik isiginnaartitsisartoqatigiit misilittagartuut ingerlaaqatigiilluni aqqusinermilu isiginnaartitsinermik immikkut suliaqatartut aappassaa
illoqarfimmut tikeraarput.

2011-mi tikeraaqqaarput. Tikeraarnerillu taakkua
marluk »Nuummi Aalborgip ullui«-nut, Jyllandip
avannaamiuisa angalaqatigiit arlalissuit illoqarfimmut
tikeraarfigisaannut, atatillugu pipput.
Angalaqatigiinnut 65-inik inuttaqartunut ukioq
manna peqataasut ilaatigut tassaapput Aalborgip
borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, Nordjyllands
regionsrådip siulittaasua, Ulla Astman, atorfilittat, ilinniarfinnit aallartitat inuussutissarsiutinillu ingerlatallit.
Dunkelfolket Jyllandip avannaani Fosdalenimi

pinngortitami alianaatsumik aallaaveqarput. Isiginnaartitsisartoqatigiit 1989-imiilli Danmarkimi sumiiffinni tamaginni isiginnaartitsisarsimapput kiisalu
Europami nunallu tamalaat akornanni karnevalinut,
festivalinut immikkullu ittumik aaqqissuussinernut
peqataasarsimallutik.

Dunkelfolket tamatumuuna inuttanik
mikisunik aqqanilinnik
angisuunillu pingasunik
sinniisoqarput.

FOTO: BENNY KOKHOLM

Denne gang er Dunkelfolket repræsenteret
med 11 små og tre høje
figurer.

Dunkelfolket indtog Nuuk

Dunkelfolket Nuummi
illoqarfiup qeqqani
paasisassarsiortut,
meeqqanit tamanit
nuannaarutigineqaqisumik.
Dunkelfolket på
opdagelse i Nuuks
bymidte, hvor teatergruppen morede børn i
alle aldre.

Den nordjyske teatergruppe Dunkelfolket indtog i
sidste uge Nuuk.
Det er anden gang, at den erfarne masketeatergruppe med speciale i parade- og gadeteater gæster
byen.
Første gang var i 2011. Og begge besøg hang sammen med »Aalborgdage i Nuuk,« hvor en større nordjysk delegation gæstede byen.
I år bestod den 65 personer store delegation af
blandt andre Aalborgs borgmester, Thomas KastrupLarsen, Nordjyllands regionsrådsformand, Ulla Astman, embedsfolk, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner samt erhvervsfolk.
Dunkelfolket har sin oprindelse i den smukke natur i Fosdalen i det nordlige Jylland. Siden 1989 har
gruppen optrådt overalt i Danmark samt deltaget i
europæiske og internationale karnevaller, festivaller
og særligt tilrettelagte arrangementer.

FOTO: BENNY KOKHOLM

Af redaktionen
redaktion@sermitsiaq.gl
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4 stk

Naatitat
akuutissaqanngitsut

ØKOLOGISK
GRØNTMARKED

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

500 g

ARLAAT /
Frit Valg

20.-

6 stk
2 stk

Atuuppoq
ataasinngo
r neq
31. August
ilanngullug
u/
gælder til o
g
med
mandag d.
31 august

SIKUT /
Ispinde

10.-

PIZZADEJ

SIPAAKKIT
Spar

4

95

50%
(fratrækkes normalprisen)

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 19.08 Sapaat 23.08.2015 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 19.08 til Søndag d. 23/08.2015

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

5
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ngor nerit
Talliman sa /
tamaa

ag
Hver fred

Nuuk Center, Nuuk og Nuussuaq

7

MAMAKUJUTTUT
NAMM. AKUUKKAT /
Bland Selv Slik

Pr. 100 g

Normalpris 12,95

NESQUICK IMLT. / EL.
CRÜSLI
MORGENMAD
500 g

30.SIPAAKKIT
Spar op til

1995

95

RYNKEBY
JUICE

2 x 1 liter

30.-

SIPAAKKIT
Spar

1990

Neqeroorutit atuutilissapput Pingasunngorneq 19.08 Sapaat 23.08.2015 /
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 19.08 til Søndag d. 23/08.2015

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

6
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TILBU
AKIKILL D
ILIINEQ

TILBUD
TILBUDD
ET GÆ
TIL OG M LDER
ED
DEN 25.
AUGUST
2015

Langliner
5,5 mm 540
mtr. 1,4 m
afstand natural
Før pris 2599,-

NU KUN
1999,PISINIARFIK / BUTIK
AQQUSINERSUAQ B-2815 • POSTBOKS 779 • 3900 NUUK • GRØNLAND
TEL: +299 32 32 31 • FAX:
F
+299 32 57 58 • MOBIL: +299 27 27 36
PLR@QALUT.GL • WWW.QALUT.GL

airgreenland.gl

Tuttu pernartara
aanaakkut ussissavaat
Nerisassanik Kalaallit Nunaanni ilaquttannut ikinngutinnullu akikitsumik
nassiussisinnaalerputit. 10 kg-t tikillugit 300 koruuninik aamma 20 kg-t tikillugit
500 koruuninik akiliillutit nassiussigit. Air Greenlandip aamma Mittarfeqarfiit
mittarfiutaannit heliportiutaannillu tamanit taakkununngalu nassiussisinnaavutit.

airgreenland.gl alakkarlugu annertunerusumik takusaqarit
imaluunniit mittarfik/heliporti qaninneq attaveqarfigiuk.

Pitsaanerpaamik apuussisarpugut

8
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– 2015 ilanngullugu /
-miit Marlunngorneq 25/08dag den 25/08 – 2015
/08
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Atuutissapp
Gælder fra onsdag den 19/08
!–
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13,3”

ATUALERNEQ
- SKOLESTART
R

Pavilion Laptop 13,3"
• Intel Core i3-4030U Processor
• Beats Audio tusarnaarutit / Højttalere
• 4GB RAM/ 500GB harddisk

MUS-INUT
TAMANUT /
på alle mus

15%

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

3.499,NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØRPRIS
F RPRIS 4.299,FØ

13,3”

PERFEKT TIL STUDIET
SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 1.000,PA
1.000,,-

2.499,NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØ
FFØRPRIS
RPRIS 3.499,-

Chromebook 13.3"
Qarasaasiaq angallattagaq /
Bærbar
• 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!

Kabinet sølv-isut qalipaatilik /
Sølvfarvet kabinet

ONSDAG 19. AUGUST 2015
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VI
–
T
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AR
GST! – AKIKINNERPAAJUNI

u/
015

3”

-

MacBook Air 11.6" MACAIRMJVM2DK
Masser af kræfter og batterilevetid
til hverdagsbrug. MacBook Air med
den nyeste 5. generation Intel Core
processor har fantastisk ydevene, så
du kan gøre alt hurtigere end nogensinde.

• Intel Core i5, 1.6 GHz
•Op til 9 timers batteritid
• 128 GB flash lagring
• Lynhurtig Wi-Fi hastighed (AC)

TASKINUT
AKIKILLISAANNGITSUNUT /
på ik

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 1.000,PA
1.000,,-

6.999,-

ke nedsatte task

20%

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
NALINGINNA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØ
FFØRPRIS
RPRIS 7.999,-

er

115,6”
5,6”

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 150,PA
150,,-

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 500,PA
5000,,-

2.999,-

449,-

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØ
FFØRPRIS
RPRIS 599,-

15.6"
5 6 SSlim PC
C tas
taskee

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØ
FFØRPRIS
RPRIS 3.499,-

Qarasaasiaq angallattagaq /
Bærbar PC 15.6”
• Quad Core AMD processor
• 6GB RAM / 500GB Harddisk
• ACNXMLFED051

• WiFi / Bluetooth 4.0
• Inkl. McAfee sikkerhed 1 år
(Værdi 349,-)

PIXMA MG printer
MG2450 (AIO)
Kompakt All-In-One printer
fra Canon for nem udskrivning, scanning og kopiering
derhjemme. Tilbyder valgfrie, omkostningseffektive
XL blækpatroner og soft-

ware til intelligent hjemmesideudskrivning.
• Print, scan og kopier
• deel til hverdagsudskrivning
• Kan printe 10x15 fotos

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 200,PA
200,,-

199,-

NALINGINNAASUMIK
NALINGINNAA
AAS
AA
ASUMIK AKIA / FØ
FFØRPRIS
RPRIS 399,-

Ammasarfiit:
Ammasarf
rfi
rf
fiit: / Åbningstide
Åbningstider:
d r:
de
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
n rekl
reklame
ame & kommunikation
n A/S

T

11,6”

10

ONSDAG 19. AUGUST 2015

SUNNGIFFIMMI
SAMMISAQARTITSINISSAQ
MEEQQANUT INUUSUTTUNUT
INERSIMASUNULLU 2014 / 2015

FRITIDSUNDERVISNING FOR
BØRN, UNGE OG VOKSEN
SÆSON 2014 / 2015

Meeqqanut, inuusuttuaqqanut, inuusuttunut, inersimasunut
utoqqarnullu nuannersumik soqutiginartumillu
sammisassaqartitsineq suleqataaffigerusuppiuk?

Har du interesse i et positivt og interessant arbejde indenfor
fritidsundervisningen for børn, unge, voksne og de ældre?

Arlaannik sammineqarsinnaasumik isumassarsiaqarpit
siunnersuutissaqarpilluunniit? Sammisaqartitsinerit oktoberimiit
martsip naanerata tungaanut sammmineqarsinnaasuussapput?

Har du en god idé eller et emne, som ovennævnte kan beskæftige
sig med mellem oktober til udgangen af marts måned?

Imaluunniit sammisassaqartitsisutut soqutiginnippit?

Eller er du selv interesseret som underviser i fritidsundervisningen?

Taava sunngiffimmi sammisassaqartitsivik
ornigullutit oqarasuaatikkut e-mail-ikkulluunniit attavigiuk.

Såfremt det er tilfældet, kontakt fritidsafdelingen. Du kan komme
til os, ringe eller sende en e-mail.

Sammisassaqartitsinerit suleqatigaluta ingerlanneqassapput.

Aktiviteterne kører i samarbejde med os.

Susassaqartitsineq atuartitsinerluunniit nalinginnaasumik sapaatip
akunneranut akunnernik marlunnik sivisussuseqarpoq,
piareersarneq anitsiarnerillu ilanngullugit.
Akunnermusiaq: 262, 80 kr. Sulinngiffeqarnersiutit ilanngunnagit.

Aktivitet eller fritidsundervisning køres normalt i 2 timer om ugen
inklusive forberedelse og frikvarter.

Siumoortumik isumaqatigiissuteqarsimanngikkaanni
sammisaqartitsisoqarsinnaanngilaq, killissatut piffissarititap
kingorna.

Uden forudgående aftale kan der ikke afholdes fritidsundervisning
efter sæsonen.

Qulaani taaneqartunut soqutiginnikkuit, qinnuigaatsigit
saaffiginneqqullutit: Peqqinneq Pitsaaliuineq Susassaqartitsivillu
pillugit Sullissivik Akannguaq Lennert, akln@sermersooq.gl,
kingusinnerpaamik pingasunngorneq 26. August 2015.

Timesats: 262,80 kr. eksklusive feriepenge.

Såfremt ovenstående vækker interesse, bedes du henvende dig til
Afdeling for Sundhed, Forebyggelse og Fritid hos Akannguaq
Lennert, akln@sermersooq.gl, senest onsdag den 26. august
2015.
Med venlig hilsen
Afdeling for Sundhed, Forebyggelse og Fritid

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Peqqinneq Pitsaaliuineq Susassaqartitsivillu pillugit Sullissivik
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NUNATTA ATUAGAATEQARFIA

Taksigelse
I forbindelse med vores 50 års jubilæum, skal vi hermed
takke vore trofaste kunder og forretningsforbindelser
for årene der er gået. Samtidig skal vi takke for gaver
og venlig deltagelse i festlighederne. Vi vil også gerne
benytte lejligheden til at rette en tak til vores dygtige
og trofaste medarbejderstab, der gennem årene har
hjulpet os med at servicere vore kunder. Tak til alle for
en hyggelig dag.

Det Grønlandske Landsbibliotek

Central and Public Library of Greenland

Meeqqanut
atuagaateqarfimmi
ujarlernup ullua
Atuakkaniit qimaasoqarsimavoq meeqqanullu atuagaateqarfimmi
siammakaallutik toqqorsimallutik.
Ujarigut ikiorsinnaavitigut?
Meeqqanut arfineq-pingasut inorlugit ukiulinnut.
• Meeqqanut atuagaateqarfimmi.
• Arfininngorneq aggustip 22-anni
• Nal. 11-14

Find dag på børnebiblioteket

Der er nogen der er sluppet ud af bøgerne og har gemt sig
rundt i børnebiblioteket.
Kan du hjælpe os med at finde dem alle?

Godthåb Transportservice A/S
Postboks 78 3900 Nuuk Tlf. 32 13 87
www.gts.gl

Fax 32 24 33

For børn under 8 år.
• På børnebiblioteket
• Lørdag den 22. august
• Kl. 11-14

Miki 6-16 uk./år
Miki tassaavoq atualeqqaartussanut ileqqaariffissatut pilersitaq
GrønlandsBANKENimut ornigullutit soorlu assersuutigalugu Ipad-itaarnissat, cykelitaarnissat imaluunniit qarasaasiartaarnissat pinnguaatinut ilinniagassannullu atorsinnaasannik pisinissat anguniarlugu ileqqaarinissamik aallartitsiartorit.
Miki kontomik pilersitsiguit nerisassanik puussamik imerfissartalimmik tunissutisissaatit.

Miki er en konto til dig, der skal starte i skole
Kom ind i GrønlandsBANKEN og start din opsparing til fx en iPad, ny cykel eller computer til spil og lektier.
Som Miki-kunde får du desuden din helt egen madkasse og drikkedunk.
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www.banken.gl · tlf. 70 1234
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Meeqqat nuannaartut misilitassanik misiliisut.
Glade børn, der prøver forskellige forlystelser.

Nu starter GM-indsamlingerne
Der mangler tit penge, når der skal afholdes GM i forskellige sportsgrene.
I år skal seks forskellige klubber hjælpe Tivoli i Nuuk og dermed skaffe indtægter til de slunkne klubkasser.

Af Malu Pedersen
malu@ag.gl
Mange mennesker, både børn og voksne, kører med
radiobiler med sikkerhedsselen spændt godt fast
udenfor Godthåbhallen. Mange farer rundt, og smæsker sig i de lyserøde og populære candyfloss.
Levende musik fra scenen kan høres midt i larmen
af fornøjelser.
Sådan kan stemningen blive, når Tivoli i Nuuk bliver
holdt fra den 29. august til 6. September. Arrangørerne krydser allerede fingre for godt vejr - og har
bestemt ikke glemt det dårlige vejr under Tivoli sidste
år, der lagde en dæmper på festen.
Dette års arrangement kommer til at være anderledes end tidligere Tivoli. Forlystelserne vil holde åben
ni dage – og det er rekord!
Arrangørerne af dette års Tivoli har valgt seks klubber til at deltage og hjælpe til. Indtægterne tilfalder
de seks klubber. Sidste år var der andre tre klubber

der deltog, men sidste års arrangement havde kun få
indtægter.
– Sidste år havde vi kun Tivoli i halvanden dag på
grund af dårligt vejr og fik kun få indtægter, men
klubberne der hjalp fik gode indtægter, siger Jens
Berthelsen direktør for Nuummi Illorsuaq Timersortarfik.
Til gavn for klubberne
Der er brugt ca. 1,5 millioner kroner til arrangementet i år. Sidste år blev indtægterne knap så gode, i år
regner de heller ikke med at få så mange indtægter
på grund af udgifter til nye anskaffelser af udstyr og
udskiftning af nedslidt udstyr.
Men der er alligevel nogen, der får penge i kassen.
– Jeg tror ikke at Nuummi Illorsuaq Timersortarfik
får større indtægter, men klubberne får indtægter,
understreger Jens Berthelsen.
GSS fodbold, B-67 fodbold, Polar volleyball, NÛK
fodbold, NÛK håndbold, Nuuk Taekwondo er udpe-

get til at hjælpe til ved dette års Tivoli i Nuuk og kan
på den måde starte indsamlingen til deres deltagelse
ved GM og andre aktiviteter.
Andre klubber bliver udpeget til at hjælpe til næste
år.
Forskellige musikere vil optræde på scenen og donerer deres indsats som frivilligt arbejde. Terrænløbet
KangNu Race, hvor deltagerne starter i Kangerluarsunnguaq Kobbefjorden, kommer i mål ved Nuummi
Illorsuaq Timersortarfik den 29. august og bliver uden
tvivl trækplaster den dag.
I de ni dage Tivoli bliver afholdt kan alle børn og
voksne være med. Der bliver mulighed for at prøve
twister, radiobiler, børneflyver, elbiler og meget
andet. Inde i cafeteriet skal der være tombola, andedam, bamsebod og en masse andre oplevelser. Entre
til arrangementet bliver 20 kroner og gratis for børn
under 12 år.
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GM-imut katersuiniarnerit
aallartinneqalersut
Timersuutini assigiinngitsuni GM-ertoqassatillugu aningaasassaaleqisoqartarpoq. Ukioq manna timersoqatigiiffiit arfinillit
Nuummi Tivolimi ikiuutissapput taamaasillutillu timersoqatigiiffinnut aningaasanik katersissallutik

All. Malu Pedersen
malu@ag.gl
Inuppassuit, meeqqat inersimasullumi Nuummi
Illorsuup timersortarfiup silataani radiobiilinik isumannaallisaammik qitequserlutik ingerlaarput. Amerlasuut candyflossinik aappaluaartunik mamarineqarluartunik tigummiarlutik tamussillattaapput.
Scenemi nipilersortoqarpoq tamannalu misilitassat
akornanni tusaaneqarsinnaalluarluni.
Misigisat taamaattut Nuummi Tivoli aggustip 29ianiit septembarip arfernganut ingerlanneqalerpat
misigineqarsinnaapput aaqqissuisullu silaginnissaa
neriuutigilereerpaat – tassami siorna Tivoli ingerlanneqarmat silarlussimavoq, taamaasillunilu aaqqissuussaq ingerlalluarpiarsimanani.
Ukioq manna aaqqissuussaq siornatigut Tivoleqartarneranit allaanerussaaq. Sammisassat ulluni
qulingiluani ammatinneqassapput – tamannalu siullermeerluni pissaaq!
Ukioq manna Tivolimik aaqqissuisut timersoqatigiiffinnik arfinilinnik ikiuuttussanik toqqaasimapput.
Isertitallu timersoqatigiiffinnut taakkununnga arfinilinnut tunniunneqartussaallutik. Siorna timersoqa-

tigiiffiit pingasut peqataapput, taamaattorli siorna
isertitat appasissimallutik.
– Siorna Tivoli silarlunnera pissutigalugu ullormi
ataatsimi affarmilu taamaallaat ingerlapparput, isertitaqarpianngilagullu, timersoqatigiiffiilli ikiuuttut isertitaqarluarput, Nuummi Illorsuaq Timersortarfimmi
pisortaq, Jens Berthelsen, oqarpoq.
Timersoqatigiiffiit iluaqutissaat
Ukioq manna aaqqissuussamut aningaasat 1,5 millionit koruunit missaanniittut atorneqarput. Siorna
isertitat amerlavallaanngillat, ukioq mannalu aamma
isertitat amerlavallaannginnissaat ilimagineqarpoq,
tassami atortussanik nutaanik kiisalu atortunik nutaanngilinikunik taarsiinernut aningaasartuuteqartoqarsimammat.
Taamaattorli allat isertitsisussaassapput.
– Nuummi Illorsuaq Timersortarfik annerusumik
isertitaqarnaviarunanngilaq, timersoqatigiiffiilli annerusunik isertitaqassapput, Jens Berthelsen oqarpoq.
GSS arsartartut, B-67 arsartartut, Polar volleyball,
NÛK arsartartut, NÛK assammik arsartartut, Nuuk
Taekwondolu ukioq manna Nuummi Tivolip inger-

lanneqarnissaanni ikiuuttussatut toqqarneqarsimapput taamaasillutillu GM-ernissaminnut allanulluunniit
timersornikkut aaqqissuussinissaminnut aningaasanik katersisinnaanngorlutik.
Timersoqatigiiffiit allat aappaagumut ikiuunnissaminnut toqqarneqarumaarput.
Nipilersortartut assigiinngitsut scenemi nipilersussapput kajumissusertillu atorlugu nipilersussallutik.
Nunakkut arpatitsineq KangNu Race, peqataasullu
Kangerluarsunnguaniit aallarteriarlutik aggustip
29-iani Nuummi Illorsuaq Timersortarfimmut apuuttussaassapput, tamannalu ullormi tassani inunnik
takkulluartoqarnissaanik neriulersitsivoq.
Ulluni qulingiluani Tivolip ingerlanneqarnerani
meeqqat inersimasullu tamarmik peqataarusuttut
peqataasinnaapput. Misilitassat makku misilinneqarsinnaapput twisteri, radiobiilit, timmisartut meeqqanoortut, biilit innaallagiartortut allarpassuillu. Cafeteriap iluani tombolaqassaaq, andedammeqassalluni,
bamsinik eqquiniaaveqassalluni allarpassuarnillu
misilitassaqassalluni. Aaqqissuussamut iserneq 20
koruuneqassaaq meeqqanullu 12-it ataallugit ukiulinnut akeqarnaviarnani.
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RESTAURANT · HYTTEUDLEJNING · JAGT · FISKERI · AKTIV FERIE

• Firmaudflugter
• Arrangementer

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

• Teambuilding
• Kurser, mv.

Venligst kontakt os for individuelt pris og program

Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

Besøg os
restaurant Nasiffik

Bord & reservationer på 48 25 55
og mbek@greennet.gl

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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Neqeroorut atuutilissaaq aggusti naallugu 2015 / Tilbuddet gælder i hele august 2015
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Biilinut angallatinullu atuagassiami Motoorimi
aggustip 28-ani inuit biilinik angallatinillu soqutigisallit
Kalaallit Nunaannit tamaneersut tikikkit
Ussassaarutit annoncer@Sermitsiaq.AG aqqutigalugu inniminneruk

MO

TOORI

Nå ud til folk med interesse
for biler og både fra hele Grønland i
bil- og bådmagasinet Motoori den 28. august
Book din annonce via annoncer@Sermitsiaq.AG
Ussassaarutinik tunniussivissaq kingulleq: 21. august

Annoncedeadline: 21. august

airgreenland.gl

Aanaakkut skal smage
mit første rensdyr
Nu kan du billigt sende fødevarer som luftfragt til familie og venner i Grønland.
Send op til 10 kg. for 300 kroner og op til 20 kg. for 500 kroner. Du kan sende
til og fra alle Air Greenlands og Mittarfeqarfiits lufthavne og heliporte.

Se mere på airgreenland.gl eller kontakt nærmeste lufthavn/heliport.

Vi bringer det bedste frem
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GSS Håndbold Sungiusartarfiit /

Træningstider august, september 2015
Årgang

Træner/Ass.

GSS Håndbold
Postbox 356
3900 Nuuk, 55 59 21
gsskh@greennet.gl
www.gsshaandbold.gl

Tirsdag

Inussivik Lille bane II

16.00 - 17.00

Specialtræning Ungdom

Mobil

17.00 - 18.30

U8 & U10 piger

05/08

Rita

555921

Tirsdag

Inussivik Stor bane I

Årgang

Træner/Ass.

Mobil

16.30 - 18.00

U12 & U14 drenge

01/04

Lars Ole/Inuk

563125

Onsdag

Inussivik Lille bane II

Årgang

Træner/Ass.

Mobil

16.30 - 18.00

U8 & U10 drenge

05/08

John D / Salome

543751/553130

Onsdag

Inussivik Stor bane I

Årgang

Træner/Ass.

Mobil

16.15- 17.30

U12 & U14 piger

01/04

Andrea

587321

17.30 - 19.00

U16 & U18 piger

97/00

Najaaja

482319

19.00 - 20.30

Damesenior

96 - ældre

Johannes/Kim

587870

20.30 - 22.00

Herresenior

96 - ældre

Johannes/Miki

587870/559833

Torsdag

Godthåb Hallen

Årgang

Træner/Ass.

Mobil

16.00 - 17.30

Specialtræning for børn

17.30 - 19.00

U16 & U18 drenge

97/00

Nuka

486291

19.00 - 20.30

Damesenior

96 - ældre

Johannes/Kim

587870

20.30 - 22.00

Herresenior

96 - ældre

Johannes/Miki

587870/559833

Lørdag

Inussivik Stor bane II

Årgang

Træner/Ass.

Mobil

18.00 - 20.00

Specialtræning for Seniorer

Søndag

Inussivik Lille bane II

Årgang

Træner/Ass.

Mobil

11.00 - 12.30

U8 & U10 piger/drenge

05/08

Rita / John D

555921/543751

12.30 - 14.00

U12 & U14 drenge

01/04

Lars Ole / Inuk

563125

14.00 – 15.30

U16 & U18 drenge

97/00

Nuka

486291

15.30 – 17.00

Damemotionister

Alle

Arnarissoq

529974

Søndag

Inussivik Stor bane I

Årgang

Træner/Ass.

Mobil

11.00 - 12.00

U4 & U6 piger & drenge

09/12

Susanne/Nive/

552947

12.00 - 13.30

U12 & U14 piger

01/04

Nini

297559

13.30 - 15.00

U16 & U18 piger

97/00

Najaaja

482319

15.00 - 16.30

Damesenior

96 - ældre

Johannes/Kim

587870

16.30 - 18.00

Herresenior

96 - ældre

Johannes/Miki

587870/559833

Gæstetrænere

Gæstetrænere

Gæstetrænere

Sungiusarfissaq siulleq sisamanngorneq /Første træning torsdag 27. August 2015 i GHB Hallen.
Inussivik åbner først i September 2015 på grund af renovering.
Sungiusartarfiit allannguuteqarsinnaapput, træningtider tilpasses efter behov.
Nutaarsiassat takuneqarsinnaapput/nyheder kan ses i www.gsshaandbold.gl samt facebook.
Tamassi tikilluaqqusaavusi, vi byder alle velkommen J

T

i m i g i s s a r t a r f i k
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SKYLINE BAR BYENS LOUNGE PÅ TOPPEN AF HOTEL HANS EGEDE

KOM OG HØR DINE FAVORIT HITS
TIL EN HYGGELIG AFTEN
PÅ BYENS EKSKLUSIVE BAR

Besøg Spisestedet Sarfalik på 5. sal
hos Hotel Hans Egede

FREDAG DEN 21. AUGUST &
LØRDAG DEN 22. AUGUST
UG
DJ H ENS
AR M
ERE
END
E R F A 30 Å R S
R IN G
PULT BAG
EN!

DJ JENS
LIGAARD
GRATIS ENTRÈ
Aldersgrænsen er mindst 21 år. Billede-ID skal fremvises på forlangende.
Phone +299 32 42 22 | www.HHE.gl

NY SPÆNDENDE SÆSON
HOS SPISESTEDET SARFALIK

Velkommen tilbage til innovative oplevelser med det
bedste fra det grønlandske og det globale køkken

ÅBNINGSMENU

7-retters tastingmenu

kr. 495,-

Facebook.com/hotelhansegede

FÆRØSK AFTEN

Fredag den 4. september fra kl. 19.00

X-FACTOR FINALISTEN JÓGVAN
GIVER KONCERT PÅ HOTEL HANS EGEDE
FØR KONCERTEN SERVERES EN DEJLIG
3-RETTERS MENU BESTÅENDE AF:
FISK- OG SKALDYRSANRETNING
STEGT LAM OG LAMMEBLODPØLSE
med syltet blomkålscreme, gulerødder stegt i lammefedt,
rødvinsglace og timianristede kartofler
RABARBERGRØD
med karamel/mælkgele, brændt rabarbermarengs
og rabarberconsommé
3-RETTERS MENU OG KONCERT
KR. 358,- pr. person
Køb dine billetter i receptionen på Hotel Hans Egede

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

HUS

Bordbe K
stil
32 42 ling
eller on 22
lin
www.H e på
HE.gl

18

ONSDAG 19. AUGUST 2015

Sukkut tamatigut putorsuarmik aaqqiineq
ajunnginneruvoq
All. Steffen Petrussen
Nuuk
Umiarsualivittaassamiit illoqarfiup tungaanut ikaartarfiliorneq avatangiisit sumit
tamaniit isigaanni kusanassusissaqanngillat, ikaartarfiliornerlu aamma kinguneqassalluni sakkortuumik kujasissumit avanngasissumillu anorleraagat ikaartarfik
matoqqaneqartariaqartassalluni. Aningaasaqarniarnikkut aamma aaqqiinerussaaq
akisoqisoq. Aserfallattaanikkut aamma aaqqiinerussaaq assut akisusoq. Kiisalu
ikaartarfiliornerup kingunerissallugu aqqusinikkut angallattut ullaap tungaa ualikkullu suli tattoqisaanneruliinnarnissaannik.
Ikaartarfiliornerullu ullaakkut ualikkullu Qinngutsinni najugallit aqqusinertigut
tattoqisaaqalutik ingerlasariaqartarnerat sunnguamik aaqqiiffigiunnarnagu.
Kusanaattumik quianaassaaq ikaartarfilioreernerup kingorna akunnerit angallalluarnerit nalaanni ajornartorsiutit aaqqinniarlugit putorsuakkut periarfiup
annertusarneqassappat. Taamaaliortoqarpat ikaartarfik akisoqisoq aamma putorsuaq annertusisaq akisoqisut pilersinneqassammata. Naamassaaq putorsuakkut
aaqqiineq.

Pitsaanersaassaaq putorsuaq arlalinnik ataatsikkut ingerlaviusinnaasunik aqqusinnioraanni, qummut inissaqarluartumik, qaamaneqarluartumi, cementimik ilua
illersuusikkamik. Putorsuakkut aaqqiineq pisuttut cykelertullu aaqqiiffiusoq, isumannaatsumik ingerlasinnaanerat qulakkeerlugu.
Aap putorsuarmiit/amutsiveqarfimmiit 400 Vejen-ip tungaanut aaqqiisoqartariaqassaaq. Aqqusineq 400 Vejen / Aaqa-miit putorsuup / amutsiveqarfiup
tungaanut narlorsarneqartariaqassaaq, qummoornera maanna umiarsualivimmiit
Fiskerbyen-ip tungaanut sivinganera minninngorlugu. Allatut ajornarpat lastbilit
umiarsualivissamut umiarsualivissamiillu immikkut aqqutissiortariaqassapput, salliullutik ingerlasinnaanngorlugit, ubetinget vigepligt ilikkarneqarniassammat.
Ilumut putorsuakkut aaqqiineq akeqarluassaaq, kisiannili aamma ikaartarfiliorneq akeqanngitsoorunnarani.
Putorsuakkut aaqqiineq ornigineqanngippat sodavandiliorfimmiit immiorfimmiillu Iggia aqqusaarlugu amutsiveqarfiup tungaanut nuujusaq atuarlugu Industrivej-ip tungaanut aqqusinniortoqarsinnaavoq.
Taamaallaat suut kikkullu tamaasa pillugit ikaartarfiortoqanngikkuni.

En tunnelløsning er bedre – på alle måder
Af Steffen Petrussen
Nuuk
En broløsning fra den nye atlantkaj til byområdet vil ikke alene skænde området
fra alle sider, den vil også betyde, at broen under kraftig syd- og nordvind vil blive
lukket flere gange om året. Broen er endvidere en økonomisk tung løsning. Vedligeholdelsesmæssigt vil det også være en meget tung løsning. Desuden vil en
broløsning bidrage til den alt for tætte trafik til og fra Qinngorput i morgen- og
eftermiddagstimerne.
Samtidig løser en bro ikke den tætte trafik i morgen- og eftermiddagstimerne
for borgere med bopæl i Qinngorput.
Det vil være helt til grin, hvis man efter at have lavet en broløsning, må i gang
med at løse de trafikale problemer i myldretiderne ved at udvide den eksisterende tunnelløsning. Så har vi en dyr broløsning og en dyr tunnelløsning. Det må
være rigeligt med en tunnelløsning.

En optimal løsning vil være at gøre tunnelen til flersporet vej, højt til loftet, godt
med lys, med beton inderkappe. En tunnelløsning må og skal komme de gående
og cyklende til gode, så de kan sikres en sikker trafik.
Jovel må man finde en løsning på vejstykket mellem tunnel- og værft siden
og 400 Vejen. Stykket mellem 400 Vejen og Aaqa til tilkørslen tunnel og værft må
planeres, så stigningen ikke bliver værre end stigningen til den gamle skibshavn
og Fiskerbyen. Om ikke andet må lastbiler, som kører ærinde til og fra den nye
atlantkaj have en forkørselsret ved, at der sættes ubetinget vigepligt skilte mod
vejbaner til alene lastbiler.
Der kan være noget om, at en tunnel koster penge, men en bro er vel heller
ikke gratis.
Hvis ikke man vil have en tunnel løsning, så kunne man lave en vej fra sodavand
og øl øen rundt om Iggia / værft pynten mod Industrivej.
Den bro må for alles skyld ikke blive til noget.
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MUTTEN ∙ TUGTO ∙ TULLEMUT

WEEKENDIMI IKINNGUTITIT KRISTINAMUT ILAGIKKIT!

KONCERT
FREDAG DEN 21. OG LØRDAG DEN
22. AUGUST FRA KL. 22.00 - 03.00

COUNTRY
POP
ROCK!
Grønlandske, danske og internationale
hits med Zara & Ana!

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

M

UT

K

GRATIS
ENTRÈ!

UTTEN
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aul.gl

Init paarnaartartut
imaluunniit ammaannartut?
Kahyt eller liggeplads?

Ilassinninneq

Reception

INUULLUAQQUSILLUNI AAMMA
TIKILLUAQQUSILLUNI

FARVEL OG
GODDAG

Royal Arctic Linemi pisortaaneq
Jens Andersen suliunnaarpoq, aggustillu
aallaqqaataaniit Verner Hammeken
pisortaanertut atorfinilluni.

Administrerende direktør Jens Andersen
har overladt roret i Royal Arctic Line til
Verner Hammeken, der tiltrådte som
administrerende direktør 1. august.

Tassunga atatillugu sullitat, suleqatigisat
ikinngutillu inuulluaqqusilluni aamma
tikilluaqqusilluni ilassinninnermi takorusuppagut
Royal Arctic Linep kantiinaani.

I den anledning vil det glæde os at
se kunder, samarbejdspartnere og
venner til goddag- og farvel-reception
i Royal Arctic Lines kantine i Nuuk.

Tallimanngorneq – 28. august 2015 – nal. 15-17

Fredag – 28. august 2015 – kl. 15-17

Inussiarnersumik / Venlig hilsen
Siulersuisuni siulittaasoq / Bestyrelsesformand
Kuno Fencker
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Naasuerniarfik

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

Nu kan du endelig sove til
fornuftige priser i Nuuk

niarfimmi pisiassat
Augusti tamaat pisin
naasut ilanngullugit

÷10%

Hele august
÷10% på alt
i butikken
også buketter
og planter

Naasunik qulin
ngiluanik pisiguit
qulingat akeqassan
Køb 9 buketter og
ngilaq
få den 10. gratis
Værdi 150,-

Naasunik qulinngiluanik
pisigiuit qulingat
akeqassanngilaq.
Få et 10-turs kort og få
den 10. buket gratis

Naasunik qulin
ngiluanik pisiguit
qulingat akeqassan
Køb 9 buketter og
ngilaq
få den 10. gratis
Værdi 150,-

Naasunik qulin
ngiluanik pisiguit
qulingat akeqassan
Køb 9 buketter og
ngilaq
få den 10. gratis
Værdi 150,-

Tlf. 321676

Naasunik qulin
IVALU QVISTGAARD
ngiluanik pisiguit
qulingat
Køb 9 buketter og

få den 10. gratis

akeqassanngila
q
Værdi 150,-

Naasunik qulin
ngiluanik pisiguit
qulingat akeqassan
Køb 9 buketter og
ngilaq
få den 10. gratis
Værdi 150,-

VANDREHUSET 1:
Enkeltværelse kr. 400 pr nat.
Dobbeltværelse kr. 600 pr. nat
VANDREHUSET 2:
Stort enkeltværelse kr. 595 pr. nat inkl. wifi
(velegnet til kursister)
• Facilliteter i begge huse.

(værdi 150,-)

Naasunik qulin
ngiluanik pisiguit
qulingat akeqassan
Køb 9 buketter og
ngilaq
få den 10. gratis
Værdi 150,-

Vandrehuset.com udvider nu med 8 ekstra
sovepladser centralt i Nuuk, og vi har derfor nu
i alt plads til 16 gæster.

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-18 ·
Lørdag 10-16 · Søndag 11-16
Naasunik qulin
ngiluanik pisiguit
qulingat akeqassan
Køb 9 buketter og
ngilaq
få den 10. gratis
Værdi 150,-

Naasunik qulin
ngiluanik pisiguit
qulingat akeqassan
Køb 9 buketter og
ngilaq
få den 10. gratis
Værdi 150,-

• Fælles stue/Køkken og toilet/bad.
• Gratis adgang til vaskemaskine og tørretumbler.

VANDREHUSET.COM VHGREENNET.GL
TLF. 553201
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ
saqqummersitsineq / Udstilling

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

Miki Jacobsen

AUGUST

OUTERVISION X-PRESS
QITILLUNI TAKUTITASSIAQ / DANSESHOW

AUGUST

HANS LYNGE-P INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal./kl. 19.00
AKIA/ PRIS: kr. 70,ISIGINNAARTITSINEQ THE BORDER ILANNGULLUGU /
KØB OGSÅ BILLET TIL THE BORDER: 2 SHOWS: kr. 100,-

MIKI JACOBSEN
SAQQUMMERSITSINEQ PAARLERSUARMI / UDSTILLING I FOYEREN
TULUGAQ
OQALUTTUAT
ALLALLU,
BLÆKKI
QALIPAATILLU
ATORLUGIT
tulugaqTUULLILLU,
tuullilli, oqaluttuat
allallu,
blækki
qalipaatillu
atorlugit
RAVNEN OG ISLOMMEN OG ANDRE HISTORIER MED BLÆK OG FARVER

6 - 31 August 2015

ravnen og islommen og andre historier med blæk og farver

NunaFonden

AUGUST

THE BORDER

SEPTEMBER

QOOQQUT FESTIVAL 2015

QITILLUNI TAKUTITASSIAQ / DANSESHOW

ILAQUTARIIT KATERSUUFFIAT / FAMILIENS SAMLINGSSTED

HANS LYNGE-P INERSUANI / I HANS LYNGE SALEN nal./kl. 19.00
AKIA/ PRIS: kr. 70,ISIGINNAARTITSINEQ OUTERVISION X-PRESS! ILANNGULLUGU /
KØB OGSÅ BILLET TIL OUTERVISION X-PRESS!: 2 SHOWS: kr. 100,-

ANGALANISSAMUT BILLETSIT KATUAP SAAFFIGINNITTARFIANI PISIARINEQARSINNAALEREERPUT. PAASISAQARNERORUSUKKUIT KATUAQ.GL ALAKKARUK
KØB DIN BILLET TIL TRANSPORT ELLER OVERNATNING I KATUAQS RECEPTION
ALLEREDE I DAG.. FOR MERE INFO KLIK IND PÅ KATUAQ.GL

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub sponsorer:

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

ping./ons.

19. aug.

21.00

sis./tors.

tall./fre.

arf./lør.

20. aug.

19.30

22.00

19.30

22.00

21. aug.

Pixels
Genre: Komedie, Sci-Fi, Action
Spilletid: 1 time 55 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 45,-

22. aug.

Instruktør: Chris Columbus
Medvirkende: Adam Sandler, Josh Gad,
Peter Dinklage, Michelle Monaghan

Naggataaq/Sidste fores. 25. august

sap./søn.

18.30

21.15

18.30

21.15

18.30

21.15

23. aug.

ataa./man.

marl./tirs.

24. aug.

Pitch Perfect 2

25. aug.

Genre: Komedie, Musik
Spilletid: 2 timer
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 45,-

18.30

21.15

Naggataaq/Sidste fores. 18. august

27. AUGUST
ping./ons.

Instruktør: Elizabeth Banks
Medvirkende: Anna Kendrick, Rebel
Wilson, Hailee Steinfeld, Elizabeth Banks

28. AUGUST

27. AUGUST

27. AUGUST

Southpaw

Sinister 2

26. aug.
NAGGATAAQ
SIDSTE FORESTILLING

21.15
Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl

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

Inderst Inde

Inside Out
- ENG. TALE

ORG. VERSION

Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq, sisamariaammik fuld HD TV-miit ersarinnerusoq.
7.1 surround sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit assigiinngitsut arfineq pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.
Katuaqs digitale biografmaskine er 4K, som er 4 gange opløsningen af en fuld HD fjernsyn,
og med 7.1 surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.
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Innuttaasunut Sullissiviup nutaap
atoqqaartinnera aammalu AKO pillugu
paasissutissiinertalimmik ataatsimiititsineq
Indvielse af ny Borgerservice og informationsmøde om AKO
Nuummi Kommuneqarfiup
Allaffiani Innuttaasunut Sullissivik
nutarterneqareerpoq. Tamanna
SISAMANNGORNEQ AGGUSTIP 20-ANI
ilassinninnermi malunnartissavarput

Innuttaasunut Sullissivik uummaarissoq – Nuummi meeqqanik
paaqqinninneq pillugu paasissutissiinertalimmik ataatsimiititsineq. Piffissaq iluatsillugu Kommuneqarfik Sermersuumi nutaamik
ileqquliussinissaq aallartinniarneqarpoq. Qaammammut sapaatip
akunneranut ataasiarluni Innuttaasunut Sullissivik innuttaasunut
tamanut paasissutissiinertalimmik ataatsimiititsisalerniarpoq.
Paasissutissiinertalimmik ataatsimiititsineq siulleq Meeqqanut,
Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu pisortaq, Søren Valbak peqatigalugu ingerlanneqassaaq. Taassuma meeqqanik paaqqinnittarnermi aaqqissuussineq nutaaq AKO, pilersaarutit naapertorlugit
ukiortaap kingornagut atuutilersussaq, nassuiaateqarfigissavaa.

PILERSAARUT:
16.30 Ilassinninneq, kaffi kaagillu sassaalliutigineqassapput
17.00 AKO pillugu oqalugiarneq, apeqquteqarnissamut
periarfissartalik
18.30 Aaqqissuussineq naammassissaaq

Borgerservice på rådhuset
i Nuuk er blevet renoveret.
Det fejrer vi med en reception
TORSDAG DEN 20. AUGUST
Levende Borgerservice – infomøde om børnepasning i Nuuk.
Kommuneqarfik Sermersooq vil også benytte lejligheden til at
starte en ny tradition. En gang om måneden vil Borgerservice
arrangere et informationsmøde for alle borgere.
Det første informationsmøde er med direktør for Forvaltningen for
Børn, Famille og Skole, Søren Valbak. Han vil fortælle om det nye
pasningstilbud AKO, som efter planen skal træde i kraft efter nytår.

PROGRAM:
16.30 Reception med kaffe og kage
17.00 Foredrag om AKO med mulighed for spørgsmål
18.30 Arrangementet slutter

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Postboks 1005 · 3900 Nuuk · sermersooq.gl
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AUTO & MASKINVÆRKSTED
OG ANNELIES´ SKILTE & TRYK
er flyttet til nye lokaler:

PUKUFFIK 3A
Postboks 7161 · 3905 Nuussuaq · Tlf. 551489
mail:gudmandsen@greennet.gl

UMIARSUIT NUUMMUT TIKIFFISSAI
KRYDSTOGTSKIBE I NUUK
Umiarsuaq/
Skib

Ulloq tikiffissaq/
Ankomst
dato

Tikiffissatut
ilimagisaq/
Forventet
ankomst

Aallarfissatut ilimagisaq/
Forventet
afgang

Suminngaanniit/
Fra

Amerlassutsit/
Antal

Inuiaassuseq/
Nationalitet

Ocean Diamond 22/08-15

07:00

20:00

Narsarsuaq

189

Nassau, Bahamas

Silver Explorer

23/08-15

07:30

17:00

Itilleq, sydgrl.

132

USA

Seabourn Quest 25/08-15

08:00

17:00

Sisimiut

450

USA

SERMERSOOQ BUSINESS COUNCIL

www.business.gl - tlf.: +299 34 10 80 - info@business.gl

KangNu Running Race 2015
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NUNAT AVANNARLIIT ERINARSOQATIGIIVI (NORDISK
KONCERTKOR) AALLARTEQQINNISSAMINNUT
ERINARSOQATAASUSSANIK UJAASIPPUT
– 15-it sinnerlugit ukiullit tamarmik tikilluaqqusaapput, ingammilli angutit
nipaannik amingaateqarpugut!
Aggerlutit peqataajartorit:

Tallimanngorneq 21. august nal. 16.30 ASK festsaliani
tamatumalu kingorna pingasunngornerit tamaasa nal. 18.45
Ukiamut Qissiat peqatigalugit tusarnaartitsinissatsinnut sungiusalertussaavugut, 2016milu ukiut 10-nngorlugit nalliuttorsiorluta tusarnaartitsinissatsinnut erinniat tusarnaartitsissutigisarsimasavut sungiusaqqissavavut, Arctic Winter Games 2016-milu erinarsortussaalluta saniatigullu tusarnaartitsinerit allat ilanngullugit.
Erinarsoqatigiit sungiusartarput pingasunngornerit tamaasa maani
sungiusaasoqarluta kiisalu ukiup ingerlanerani weekend-ini arlalinni
sungiusaasorput Bente Colding Jørgensen aqutsisorisarlutigu.

NORDISK KONCERTKOR SØGER KORSANGERE
TIL EN NY SPÆNDENDE SÆSON
– Kvindestemmer og især herrestemmer er velkomne (over 15 år)!
Mød op og vær med:

Fredag den 21. august kl. 16.30 i festsalen på ASK
og efterfølgende hver onsdag kl. 18.45
Vi skal i denne sæson bl.a. samarbejde med Qissiat om en vinterkoncert, genopfriske
10 års korrepertoire når vi i 2016 holder jubilæumskoncert, synge ved Arctic Winter
Games 2016 og meget andet.
Koret øver hver onsdag aften med lokale repetitører samt i et antal weekender om året
med korets dirigent Bente Colding-Jørgensen.

naalakkersuisut
government of greenland

Tamanut ammasumik
suliariumannittussarsiuussineq
Julemærkekollegiami, B-2028, uffarfinnik iluarsaassineq
Namminersorlutik Oqartussat, matumuuna Julemærkekollegiami,
B-2028, Nuummiittumi, uffarfinnik illuarsaassinissaq tamanut ammasumik
suliariumannittussarsiuuppaat.
Suliassaq tamakkiisumik isumaginnittutut suliarineqartussatut suliariumannittussarsiuunneqarpoq:
Suliassami pineqarpoq uffarfinni iikkamut qalliutinik natinillu oqitsunik taarsersuineq, natermut
qalliutinik klinkinik iikkamullu qalliutinik flisenik ikkussuineq.
Suliassani ukunani: Qarmassut, sanasut-pequsiortut, qalipaasut, VVS-ilerisut innaallagisserisullu suliassaat.
Suliassamik tunniussinissamut tunngavigineqartoq tassaavoq aki appasinnerpaaq.
Neqeroorusiortoq isiginiarneqarsinnaassaguni akileraartarnermut aqutsisoqarfimmit nalunaarut aqqutigalugu 100.000 kr. sinnerlugit akilerneqareersimasussanik akiitsoqannginnerminik
uppernarsaassaaq kiisalu aningaaserivimmit sillimmasiisarfimmilluunniit nalunaarut aqqutigalugu sillimmasiissutinik pisariaqartunik sillimmasiisinnaanerminik uppernarsaassalluni, § 6, AP
95 naapertorlugu.
Sanaartorneq piffissami 2015-imi Septembarip naalerneraniit – 2016-imi Januaarip naalerneranut ingerlanneqassasoq naatsorsuutigineqarpoq.

Nordisk Koncertkor v/ Najaaraq Demant-Poort – Oqa./tlf.: 58 35 65

Suliariumannittussarsiuussinerup qaqugu sumilu pinissaa neqeroorusiornermut atortussat
allakkiartaanni allassimassaaq.
Neqeroorusiornermut atortussat marlunngorneq 8. september 2015 ilanngullugu inniminnerneqarsinnaapput.

PERORSAANERMI
IKIORTINIK
PISSARSIORPUGUT

Neqeroorusiornermut atortussat 1.000 kr.-nik akiliuteqarluni pappiaranngorlugit inniminneqarsinnaapput, imaluunniit mailikkut nassiussassatut PDF-inngorlugit akeqanngitsumik inniminnerneqarsinnaallutik. Saaffiginninnermi mail-adresse ilisimatitsissutigineqassaaq.
Atortussat allakkerivikkut nassiunneqarnissaat kissaatigineqarpat tamanna inniminniinermi
nalunaarutigeqquneqarpoq allakkerivikkut najugaq tamakkiisoq ilanngullugu. Neqeroorusiornermut atortussat aaneqarnissamut nassiunneqarnissamullu piariissapput sisamanngornermi 11. september 2015-imi.

Angerlarsimaffik Uulinermut
Imm. Uulineq kiisalu imm. Qiimaneq

Offentlig licitation

Inuit autismertut sullikkusukkukkit immaqa illit atorfissaqartippatsigit.

Renovering af badeværelser i Julemærkekollegium, B-2028

Sulisussarsiorpugut:
Aalajaatsunik, naammagittartunik, timikkut tarnikkullu qajannaatsunik piffissamilu
nikerartumi sulisinnaasunik.

Namminersorlutik Oqartussat, udbyder hermed i offentlig licitation
Badeværelsesrenovering i Julemærkekollegium, B-2028, Nuuk.

Attavissaq: Angerlarsimaffik Uulineq paasiniaavigineqarsinnaavoq oqarasuaat
+299 342610 aqqutigalugu.

Arbejdet udbydes i Hovedentreprise:
Opgaven omfatter udskiftning af lette vægbeklædninger og gulve i bad, ny afretning/slidlag
med gulvklinker og vægfliser.

Allakkatigut qinnuteqaat uunga nassiunneqarsinnaavoq: uulineq@uulineq.com
imaluunniit angerlarsimaffimmut nammineq tunniullugu.

I følgende arbejder; Murer, tømrer-snedker, maler, VVS og el-arbejder.

PÆDAGOGISKE MEDHJÆLPERE SØGES

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere ved erklæring fra skattestyrelsen
at der ikke er forfalden gæld på over kr. 100.000,- og ved erklæring fra et pengeinstitut eller
forsikringsselskab om at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. § 6, AP 95.

til Angerlarsimaffik Uulineq
Afd. Uulineq og afd. Qiimaneq
Har du lyst og interesse i at arbejde med mennesker med autisme, så er det måske
dig vi har brug for:
Vi søger medarbejdere, der er:
Stabile, tålmodige, fysisk og psykisk robust og som kan arbejde i skiftende vagter.
Kontakt: Angerlarsimaffik Uulineq for yderligere oplysning på tlf. +299 342610
Skriftlig ansøgning kan sendes til: uulineq@uulineq.com eller afleveres på institutionen.

Angerlarsimaffik Uulineq
Uulineq 2 | Boks 7121 | 3900 Nuuk | Tlf: +299 321141 | Fax: +299 342616 | Mob. +299 586515

uulineq@uulineq.com

Kriteriet for tildeling af opgaven, er laveste pris.

Byggeriet forventes udført i tidsrummet Ultimo September 2015 – Ultimo Januar 2016.
Tid og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelse.
Udbudsmaterialet kan bestilles til og med tirsdag d. 8. september 2015
Udbudsmaterialet kan mod betaling på kr. 1.000,- bestilles som papirtryk, eller gratis i elektronisk form som PDF-filer til forsendelse pr. mail. Ved henvendelse skal mail-adresse oplyses.
Såfremt materialet ønskes fremsendt pr. post, bedes dette meddelt ved bestillingen sammen
med fuldstændig postadresse. Udbudsmaterialet vil være klar til afhentning og forsendelse
torsdag d. 11. september 2015.
Bestilling af udbudsmaterialet, skal ske til:

Qarsoq Tegnestue ApS
Postboks 50
Qullilerfik 2, 3. Etage
3900 Nuuk
qarsoq@qarsoq.gl
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job.sermitsiaq.ag

HVIDEVARER
REPERATØR

Suliffissamik
amigaateqarpit?

søges

Manlger du
et job?

Du skal have kørekort, gerne kørekort til lastbil
(Ikke et krav)
Gerne være dobbeltsproget (Ikke et krav)
Være uddannet elektriker
Have erfaring med
reperationer af hårde hvidevarer

ATAATSIMEERSUARNISSAQ

Meeqqat Ikiortigit Nuummi Immikoortortaqarfiani
Pingasunngorneq 2. september 2015 nal. 1630-1830
Kalaallit Rødekorsiata illuutaani pissaaq Imaneq 41
(Det gamle Ole’s Varehus)

Arbejdsopgaver
 Levering og montering
af hårde hvidevarer og lamper
 (Tungeløft vil forekomme)
 Reperation af hårde hvidevarer

Peqatigiifiup malittarisassai malillugit ingerlanneqassaaq.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Meeqqat Ikiortigit (Red Barnet) Lokalforening
onsdag den 2. september 2015 kl. 1630-1830
i Kalaallit Røde Kors lokaler Imaneq 41 (Det gamle Ole’s Varehus)

Tiltrædelse snarest muligt
Løn efter kvalifikationer

Dagsorden ifl. Lokalforenings vedtægter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

For yderligere oplysninger og ansøgninger kan sendes til Allan Amstrup
Staub kontaktes via mail: elplus@elplus.gl eller mobil: 54 71 91

Rengørings og servicemedarbejder
SØGES TIL NORDBO A/S
Da vores nuværende medarbejder ønsker at stoppe, søger vi en ansvarsfuld og stabil medarbejder som hans afløser
med tiltrædelse sidst i august.
Dine kvalifikationer :
Du er selvstændig, ansvarsbevist og har evnen til at bevare overblikket i stressede
situationer.
Du har mange års erfaring som handy mand indenfor servicebranchen, er fleksibel
og vant til at løse de daglige arbejdsopgaver på egen hånd

Vi tilbyder :
• Et godt arbejdsmiljø med dygtige og glade medarbejdere.
• Mulighed for at være med til at forme og præge din arbejdsdag samt personlige udvikling.
• Løn efter kvaliﬁkationer

•
•
•
•
•
•
•
•

Nordbo A/S driver hotelvirksomhed med i alt 49 hotellejligheder

Du ved hvad kundeservice er.
Du ved hvad kvalitetssikring er.
Du har en god ordenssans
Dine hænder er skruet rigtigt på
Du går selv forrest og har styr på rengørings opgaverne
Du har overblikket og kan fordele arbejdsopgaverne med det øvrige personale
Du har kørekort
Du har en ren straﬀe attest

Skriftlig henvendelse med CV og anbefalinger til direktør Leif Aagaard
Nordbo A/S
Postboks 1470, 3900 Nuuk
Eller til email info@nordbo.gl
www.hotelnordbo.gl
www.centerbo.gl

Dine arbejdsopgaverne er bl.a. at :
• Planlægge dagens opgaver sammen med kontoret.
• Du er ansvarlig for udførelse af de daglige opgaver herunder rengøringen
• Kontakt med hotellets gæster
• Lagerstyring og oprydning på varelageret.

Postboks 1470

3900 Nuuk

email info@nordbo.gl

www.hotelnordbo.gl

www.centerbo.gl
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47 års makkerskab slutter
Leif Jensen og Peder Bentsen – vestjyden og
københavneren – takker af efter 47 år som
samarbejdspartnere. Samarbejdet blev indledt i
Godthåb ny maskinværksted, der i 1968 ændrede
navn til Nuuk Smede og Maskinværksted. I 1973
etablerede vi Grønlands Skibs- og Entreprenørværksted – GSE. Vores andel i denne virksomhed
er nu solgt, og vi vil gerne benytte lejligheden
til at sigt tak for et langt og frugtbart samarbejde
gennem alle årene til vores ansatte, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere og venner af
firmaet.

Grønlands Skibs- &
Entreprenørværksted ApS

Nuuk Golfklub har i samarbejde med Grønlandsbanken A/S afholdt Grønlandsbanken
Open 2015, lørdag d. 8. og søndag d. 9. august
venligst sponsoreret af Grønlandsbanken A/S.

Qujassut

Resultatet af Grønlandsbanken Open 2015:
A-RÆKKEN:
Nr. 1: Frank Rasmussen

151 Nettoslag

Nr. 2: Jan Rasmussen

157 Nettoslag

Karen Heilmann

Nr. 3: Anders S. Michaelsen

158 Nettoslag

* Inuu. 21.10.40 UToqu. 30.07.15

B-RÆKKEN:
Nr. 1: Lars-Karl Johansson

59 stableford point

Nr. 2: Anton M. Christoffersen

54 stableford point

Nr. 3: Kirsten Østergaard

50 stableford point

Nuuk Golfklub
takker sin sponsor

Karap eqqisilernerani najuutunut
tamanut qujangaapugut.
Ilisaaneranullu nalagianut palasillu oqaasinut
tuppallernartunut qujangaarpugut
aliasunitsinut.
Nukitorsaavusi qujanaq.
Karap qitornai ernutai ernutaqqiutaalu

TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSAARSIUUSSINEQ
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Nuuk, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmik iluarsaassineq

OFFENTLIG LICITATION
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Nuuk, Renovering af forvaltning for Anlæg og Miljø
Kommuneqarfik Sermersooq udbyder i offentlig licitation, renovering af forvaltning for Anlæg og Miljø i Nuuk midtby. Renoveringen består af 3 etageplan, hvoraf
udvalgte dele renoveres/ombygges. De 3 etageplan har sammenlagt et areal på ca.
1.100 bruttoetage m².
Arbejdet udbydes i Hovedentreprise, og vil i prioritetsrækkefølge bestå af:
1 Tømrerarbejder
2 Malerarbejder
3 El-arbejder
4 VVS-arbejder
Arbejdet forventes udført i perioden fra september 14. september 2015 til 13.
november 2015.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke
har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld, samt en erklæring fra
et pengeinstitut eller anden garant om dennes mulighed for garantistillelse.
Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.
Udbudsmaterialet kan fra den 19. august frem til og med den 28. august 2015
bestilles hos:

!
RAMBØLL Grønland A/S - Boks 850, 3900 Nuuk, mail: ramboll@ramboll.gl
Tilbudsgiveren vil herefter modtage et link for download af udbudsmaterialet eller,
mod betaling for tryk og fragt, modtage udbudsmaterialet i papirformat med postopkrævning.

Kommuneqarfik Sermersooq Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmik
Nuummi illoqarfiup qeqqaniittumik iluarsaassinissamik tamanut ammasumik
suliariumannittussarsiuussivoq. Iluarsaassinissami init quleriit pingasut pineqarput,
taakkunannga immikkut toqqakka iluarsaanneqassallutik/allanngortiterneqassallutik. Init quleriit pingasut ataatsimut katillutik 1.100 bruttoetage m² miss. annertussuseqarput.
Suliassaq pingaarnertut tamakkiisumik suliarineqartussatut suliariumannittussarsiuunneqarput, pingaarnersiuinermilu makkuninnga imaqassalluni:
1 Sanasut suliassaat
2 Qalipaasut suliassaat
3 Innaallagisserisut suliassaat
4 VVS-ilerisut suliassaat
Suliassaq 14. September 2015-imiit 13. November 2015-imut suliarineqassasoq
naatsorsuutigineqarpoq.
Tunniussinissami tunngaviusoq tasaavoq aki appasinnerpaaq.
Neqeroorusiortup neqeroorutini isiginiarneqartissinnaassaguniuk akileraartarnermut oqartussanit nalunaarut ilanngutissavaa, tassanilu uppernarsarneqassalluni
akiliisitsiniartarnermut oqartussat neqeroorusiortumut akiligassanik akilerneqareersimasussanik 100.000 kr. sinnilinnik piumasaqaateqanngitsut, kiisalu aningaaserivimmit imaluunniit qularnaveeqqusiisumit allamit taassuma qularnaveeqqusiinissamut periarfissai pillugit nalunaarut ilanngutissallugu.
Suliariumannittussarsiuussinerup qaqugu sumilu ingerlanneqarnissaa neqeroorusiornermi atortussat allakkiartaanni allassimassaaq.
Neqeroorusiornermi atortussat aggustip 19-ianiit aggustip 25-anut 2015 uunga
inniminnerneqarsinnaapput:

!
RAMBØLL Grønland A/S - Boks 850, 3900 Nuuk, mail: ramboll@ramboll.gl
Neqeroorusiortoq tamatuma kingorna linkimik neqeroorusiornermi atortussat downloaderneqarfigisinnaasaannik tigusaqassaaq, imaluunniit naqiterinermut nassiussinermullu akiliinikkut neqeroorusiornermi atortussanik pappialanngorlugit tigusaqarluni
allakkerivikkut akiligassiinikkut.
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charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurfje
ldefjordturfleksibilitetfornøjelsefugle
• Nuuk - Qooqqut t/r
2.375,- DKK
gletchergodkendtgodsGrønlandgæstfrihjæ
•
Nuuk
Kapisillit
t/r
3.925,- DKK
lpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæderl
• Nuuk - Qoornoq t/r
2.750,- DKK
igimponerendeindflydelseinteressantisfj
eldejagtturkompletkurertransportkvalit
• Starttakst 2.250,- DKK inkl. 2 timer,
etlokalkendskabluftlærerigmaritimmiljø
herefter 775,- DKK/time.
naturoplevelseoplysendeopmærksomoptima
Bekvem siddeplads til 5 personer i
ltordentligordholdenovervældendeperfek
tionpraktiskprofessionelpålideligredni
opvarmet kabine.
ngrelevantrettidigrummelighorisontsam
Båden er udstyret jævnfør Søfartsstyrelsens
arbejdesejlturservicesikkersikkerhedso
krav og passagerer ansvar er forsikret op til
lskinsommerstabilstyrketransportsæler
sølovens begrænsningsregler
særklassesæsonsømandskabtillidtimingtr
oværdigtryghedturismeudrykningultimati
vunderholdendeundersøgelseuspoleretvan
dfaldvejrvelfunderetvelkommenvidstrakt
vintervitaltvækstværdifuldtværdsættewe
ekendturuniktsupermageløstfantastiskch
arterafhentningaktivallearbejdspladsAr
Tlf. +299 487348, E-mail: martek@martek.gl, Web: www.martek.gl
ktisbefragtningberedskabblåhimmelbugse

Mika Martek mini charter

Tuniniaavik
ASSIGIINNGITSUT/
DIVERSE
Sælges: Mercruiser Alpha
One Gen II, Gearing 1.62:1
Drevet har sejlet under en
time. Sælges pga. Køb af en
ny motor. Pris : 14.000,00 Kr.
Henv.: lis@greennet.gl eller
327779 efter kl. 16.00.
Allagarsiivimmut
ilanngutassaq;
1. stk. Toyota Tercel årgang
1983 til salg pris; 8.000,-kr.
bilen er indregistreret.
Vinter + sommerdæk
medfølger. Henvendelse Tlf.:
55 42 25
Sælges: Vandre rygsæk.
Mærke: Nordpol 55+
Summit.
Aldrig brugt. 300 ,-. Henv.
263968
Najugaq qimannagu
perorsasunngorniartuuvugut, angalanissatsinnullu katersuiniarluta
neqerooruteqarpugut.
Makkuninnga.
1. Nalliuttorsiortuni saqisuuneq, erruineq, eqqiaassussineq, kaagiliorneq.
2. Biilinik eqqiaaneq.
3. Angerlarsimaffiup sulifeqarfiullu eqqaani torersaaneq / saliineq.
4. Angerlarsimaffimmi
eqqiaassussineq.
5. Nipilersortoqartillugu
ikiuunneq.
Il.il. smile-humørikon
Annertunerusumik
paasisaqarusukkussi
ukununnga saaffiginnissinnaavusi.
• 562544
• 556404
• 533275
Vi fra Decentral pædagog
uddannelse vil gerne
tilbyde følgende til vores
indsamling til studierejse:

1. Servering, opvask, rengøring, lave kage til fødselsdage, fester og lign.
2. Bilvask.
3. Oprydning hos private og
offentlige.
4. Rengøring hos private.
5. Hjælp til koncerter.
osv..osv.. smile-humørikon
For nærmere information
kan vi kontaktes på følgende nr:
•562544
•556404
•533275

INISSAT/BOLIGER
Ungkarlelejlighed
søges: Gerne i Nuussuaq
eller Nuuk, også 1 værelse
(soveværelse). Har stor
interesse. Lejemålet må
gerne være længe, da vi
stadig venter på INI A/S.
Mobilnummeret er 294928.
Er i stand til at betale, da vi
begge tjener til dagen og
vejen.
UJAASINEQ/
EFTERLYSNING
Ujaasineq: Mobiiliga
katakkakku Saqqaa
1-mi, Samsung Galaxy
Xcover qaliajortoq/
orange qernertorlu.
Arlaata tigusimaguniuk
nassaaraluguluunniit,
tuaviornerpaamik uunga
sianerina 324293.
Qujareerlunga.
Carsten (Abing)
Søges: Jeg har tabt min
mobil i Saqqaa 1, det er
Samsung Galaxy Cover med
brun/orange og sort farve.
Hvis nogen har taget
den eller fundet den, ring
venligst hurtigst muligt til
324293. På forhånd tak.
Carsten (Abing)

OFFENTLIG LICITATION

KISSARTUT · MENU
19.-26. august

Skorstensfejning & Oliefyrsservice
ISERIT A/S udbyder hermed skorstensfejning og
oliefyrsservice i offentlig licitation.
Arbejdet udbydes i fagentreprise, og tildeles efter
laveste pris.
Der vil blive indgået en toårig serviceaftale, hvor
entreprisens ydelser skal leveret to gange pr. år.

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Dampet ørred
med ristede kartofler
grønt og tomatsovs

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Osso Buko
med mos og surt

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Skinkeculotte
med flødekartofler og bønner
ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos:
ISERIT A/S
Postboks 1539
Issortarfimmut 1B
3900 Nuuk
Udbudsmaterialet kan ligeledes downloades på
vores hjemmeside www.iserit.gl
Såfremt materialet ønskes postfremsendt, skal dette
meddeles ved bestilling.
Licitationen vil, i henhold til udbudsskrivelsen, blive
afholdt ultimo 2015 i mødelokalet hos ISERIT A/S.

Koteletter i fad med ris

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Stegt kyllingebryst
med Ratayuille og kartofler

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

40-,
Kalvehjerter i flødesovs

ATAASEQ
PR. RET

Brugseni.gl

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

3900 Nuuk • Postboks 1539
Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00 • Fax +299 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

TAMANUT
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
Paaviaaneq kissarsuutinillu misissuineq
Matumuuna ISERIT A/S paaviaaneq kissarsuutinillu
maisissuinissamut tamanut suliarinnittussarsiorpoq.
Suliassaq tamakkiisumik suliarinnittussarsiuunneqarpoq, akikinnerpaamullu tunniunneqassalluni.
Kiffartuussinissamik isumaqatigiissusiortoqassaaq
ukiunut marlunnut, ukiumullu marloriarluni akiliisoqartarluni.
Neqerooruteqarnissami atortussat uani pissarsiarineqarsinnaapput:
ISERIT A/S
Postboks 1539
Issortarfimmut 1 B
3900 Nuuk
Neqerooruteqarnissami atortussat aamma aaneqarsinnaapput uani: www.iserit.gl. Atortussat nassiuteqquneqarpata tamanna inniminniinikkut nalunaarutigeqquneqarpoq.
Suliariumannittussarsiuussinermi atortussat
naapertorlugit ingerlanneqassaaq 2015 naanerani
ISERIT A/S ataatsimiittarfiani.

3900 Nuuk • Postboks 1539
Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00 • Fax +299 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

B
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USA-mit tapiiffigineqartut
Frelsens Hæri Nuummiittoq Salvation Army USA Westp ikiuunneratigut nutaanik initaarpoq
All. Heidi Møller Isaksen
heidi@nuukugeavis.gl
Frelsens Hær USA-p Kitaaniittoq (Salvation Army USA
West, aaqq.) aningaasarpassuarnik tunissuteqarsimavoq Kalaallit Nunaanni Frelsens Hærip H.J. Rinksvejimi ininik nutaanik pisinissaanut iluarsaassinissaanullu ajornarunnaarsitsisumik.
- Sumiiffik tallimanngornermi aggustip 7-ani atoqqaartinneqarpoq. Frelsens Hærip ukiuni kingullerni
2,5-ini sulinera tamanna sioqqullugu Rasmuuseeqqap Aqqutaani inini attartukkani ingerlanneqarsimavoq.
Taama ilisimatitsipput Kurt Skjønnemann Pedersen,
major/inunnik isumaginninnermi siunnersorti, aamma Helle Lehim Pedersen, major/diakon – Kalaallit
Nunaanni Frelsens Hærimi aqutsisut nutaat.
- Frelsens Hæri illoqarfiup qeqqaniippoq, suliassarput tassaniimmat. Siunnerfigisavut tamaani najugaqarlutillu uninngasarput, aqutsisut nutaat taakkua
marluk oqaluttuarput.
Kaffeqartuaannartoq
Taamaalilluni illu nutaaq aqqutigalugu Nuummi inunnut ilaqutariinnullu atugarliortunut sammisassanik neqerooruteqarnissamut periarfissat amerlanerulerput.

- Maannakkorpiaq attaveqarfigisatta annerpaartaat tassaapput angerlarsimaffeqanngitsut, sapaatip-akunneranut sisamariarlutik akeqanngitsumik
neriartorlutik Williams Caféliartartut, , Kurt Skjønnemann Pedersen aamma Helle Lehim Pedersen oqaluttuarput.
- Suliaq aningaasaqarnikkut Danmarkimi Frelsens
Hærimit tapiiffigineqartarpoq, najukkameersulli
tapersersuisarlutik. Ilaatigut Røde Korsip Atornikuerniarfia, nerisassanik sapaatip-akunneranut marloriarluni aningaasaliissuteqartartoq, taakkua marluk
oqarput.
Frelsens Hæri ullut 14-ikkaarlugit unnuakkut ajoqersuinermik isumaginnittarpoq, nal. 20.00-imiit
23.00-mut. Tamatuma saniatigut aaqqissuussinerit
allat ingerlanneqartarput, ilaatigut nammineq kajumissutsiminnik suleqataasut angerlarsimaffeqanngitsunut suppiliortarlutik.
- Nerisassat unnuk taanna angerlarsimaffeqanngitsunit, ullup ingerlanerani nammineq kajumissutsiminnik suleqataaniarlutik nalunaartunit, suliarineqartarput.
- Uatsinnut ammatilluta aggiinnartoqarsinnaavoq
tamatigullu kaffeqartarpoq, nerisassaqartarluni
oqaloqateqarnissamullu piffissaqartoqartarluni, Kurt
Skjønnemann Pedersen aamma Helle Lehim Peder-

sen paasissutissiipput.
Atisat tillinniarnerlu
Atisanik pisariaqartitsigaanni Frelsens Hæri tamakkuninnga aamma tunniussassaateqartarpoq. Angerlarsimaffeqanngitsut atisaminnik tamaanga errorsiartornissamut aamma periarfissaqarput.
- Aamma uffarsinnaapput kiisalu nalaasaarfitsinni
issiavissuatsinnilu eqqissisimaarsinnaallutik, fjernsynitaaqqikkuttalu isiginnaarsinnaallutik.
Aqutsisummi taakkua marluk ugeavisimut oqaluttuarput, fjernsynertik, qarasaasiaq nutaaq, guitari
nutaaq kaffillu poortat 20-t illup nutaap atoqqaartinneqarnissaa ullunik marluinnarnik sioqqullugu
tillinniartoqarnerani tillinneqarsimasut. Tamannali
aqutsisut taakkua marluk inoroorsaarnerannik allanngortitsisimasorinanngilaq.
- H. J. Rinksvej 47-mut ammanerup nalaani tikilluaqqusaajuaannartoqarpoq, marlunngornermiit
tallimanngornermut 12.00-16.00, Kurt Skjønnemann
Pedersen aamma Helle Lehim Pedersen, Kalaallit
Nunaanni Frelsens Hærip aqutsisui, oqaluttuarput.
Aqutsisut nutaat taakkua marluk Frelsens Hærimi
aqutsisunngorput, siulitik Magnus aamma Petura
Haraldsen kiisalu Martin Jensen kingoraarlugit.

FOTO: FRELSENS HÆRI, GRØNLAND

Frelsens Hæri Rasmuseeqqap
Aqqutaanit H.J. Rinksvejimut nuuppoq.
Frelsens Hær er flyttet fra Rasmuseeqqap Aqqutaa til H.J. Rinksvej.

Hjælp fra USA
Frelsens Hær i Nuuk har fået nye rammer, takket være Salvation Army USA West
Af Heidi Møller Isaksen
heidi@nuukugeavis.gl
Frelsens Hær i USA Vest (Salvation Army USA West,
red.) har doneret et anseeligt beløb, som har gjort
det muligt for Frelsens Hær i Grønland, at købe og
istandsætte nye lokaler på H.J. Rinksvej.
– Stedet blev indviet fredag den 7. august. Forud
for dette har Frelsens Hærs arbejde foregået i lejede
lokaler, på Rasmuseeqqap Aqqutaa, i de sidste 2,5 år.
Det oplyser Kurt Skjønnemann Pedersen, major/socialrådgiver og Helle Lehim Pedersen, major/diakon
– begge nye ledere af Frelsens Hær, i Grønland.
– Frelsens Hær-i (som er det grønlandske navn red.)
ligger i centrum, fordi det er der, vore opgave ligger.
Det er der vor målgruppe bor og opholder sig, fortæller de to nye ledere.
Altid kaffe på kanden
Med det nye hus er der dermed kommet flere mulig-

heder for at tilbyde aktiviteter til udsatte personer og
familier i Nuuk.
– Lige her og nu er vor største kontaktflade hjemløse, som fire dage om ugen kommer i Williams Café
og spiser gratis måltider, fortæller Kurt Skjønnemann
Pedersen og Helle Lehim Pedersen.
– Økonomisk støttes arbejdet af Frelsens Hær i
Danmark, men også de lokale støtter. Blandt andre
Røde Kors Genbrug, som sponsorerer mad to dage
om ugen, siger de to.
Frelsens Hær har hver 14. dag natkirke, fra kl. 20.00
- 23.00. Derudover holdes andre arrangementer,
blandt andet aftener hvor frivillige står for “Suppekøkken”, til de hjemløse.
– Maden tilberedes denne aften af de hjemløse,
der i løbet af dagen melder sig frivilligt til tjansen.
– Hos os kan man bare komme, når vi har åbent, og
der er altid kaffe på kanden, mad og tid til samtale,
oplyser Kurt Skjønnemann Pedersen og Helle Lehim
Pedersen

Tøj og tyveri
Hvis man har brug for tøj har Frelsens Hær også dette
til udlevering. De hjemløse har endvidere mulighed
for at få vasket deres tøj her.
– De kan også få et bad og sidde og slappe af i en
sofa og lænestole og se TV, når vi igen får et.
De to ledere fortæller nemlig Ugeavisen, at deres
TV, en ny computer, ny guitar og 20 poser kaffe er
stjålet under et indbrud i huset, kun to dage før indvielsen af det nye hus. Men det synes ikke at have taget
gæstfriheden fra de to ledere;
– Man er altid velkommen til at kigge indenfor på
H. J. Rinksvej 47 i åbningstiden, som er tirsdag - fredag 12.00 - 16.00, siger Kurt Skjønnemann Pedersen
og Helle Lehim Pedersen,
ledere af Frelsens Hær, Grønland.
De to nye ledere har overtaget ledelsen af Frelsens
Hær, fra forgængerne: Magnus og Petura Haraldsen
og Martin Jensen.
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Projektingeniør

til Aappaluttoq

LNS Greenland A/S (LNSG), er et grønlandsk entreprenørselskab, som tilbyder
en lang række tjenesteydelser til både
mineralbranchen og øvrige virksomheder. Selskabets fremadrettede strategi er
at være den foretrukne partner på mineralprojekter i Grønland. LNSG arbejder
for øjeblikket med at færdiggøre infrastruktur samt forberedelser til opstart af
produktion i verdens største rubinmine
i Aappaluttoq ved Fiskenæsset, som ejes
af True North Gems Greenland (TNGG).
Der er planlagt opstart af produktion i
rubinminen i løbet af efteråret 2015.
Stillingen
Som Projektingeniør refererer du til selskabets Projektdirektør og vil dels være
beskæftiget ved rubinminen, hvor du vil
være stedfortræder for pladschefen,
samt ved selskabets hovedkontor i
Nuuk, hvor du vil være beskæftiget med
tilbudsberegning, projektstyring, efter-

HSE Manager

kalkulation samt udvikling af fremtidige
projekter indenfor mineralsektoren.
Planen er at du arbejder ca. 2 uger ad
gangen i rubinminen efterfulgt af ca.
2 uger på kontoret i Nuuk.
Vi forventer at du har en ingeniørmæssig
baggrund inden for anlæg eller råstofudvinding og at du har en solid erfaring
med projektledelse og projektering af
større eller mindre anlægsprojekter. Du
er vant til at håndtere mange opgaver
og kan påtage dig projektledelsesansvar
for flere projekter samtidigt. Du er udadvendt og kan føre en god dialog med
virksomhedens samarbejdspartnere ligesom du har en positiv indstilling overfor
nye udfordringer. Du arbejder struktureret og er i stand til at bevarer overblikket
og du kan både arbejde selvstændigt
samt indgå i interne og eksterne projektteams. Du må også gerne have erfaring
fra måling med totalstation, GPS, mæng-

de beregning samt indlæsning af data i
maskiner. Har du kendskab til opbygning
af ISO14001 og ISO18001 vil det være
et plus. Det er et must at du behersker
MS Office pakken. Du må også beherske
engelsk og dansk i skrift og tale på højt
niveau ligesom det vil være et stort plus
om du også behersker det grønlandske
sprog.
Tiltrædelse efter gensidig aftale.
For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte
Projektdirektør Peter Madsen på mobil
+299493713 eller tlf. +299383680.
Såfremt du finder stillingen interessant
beder vi dig venligst om at sende en
kort, velmotiveret ansøgning vedlagt C/V
til Peter Madsen på e-mail PM@lns.gl

til Aappaluttoq

LNS Greenland A/S (LNSG), er et grønlandsk entreprenørselskab, som tilbyder
en lang række tjenesteydelser til både
mineralbranchen og øvrige virksomheder. Selskabets fremadrettede strategi er
at være den foretrukne partner på mineralprojekter i Grønland. LNSG arbejder
for øjeblikket med at færdiggøre infrastruktur samt forberedelser til opstart af
produktion i verdens største rubinmine
i Aappaluttoq ved Fiskenæsset, som ejes
af True North Gems Greenland (TNGG).
Der er planlagt opstart af produktion i
rubinminen i løbet af efteråret 2015.

minens ledergruppe hvor dit ansvarsområde og opgaver omfatter følgende:
- Sikkerhed
- Sundhed i det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø.
- Internt og eksternt miljø (støj, udslip,
målinger, tilladelser m.v.)
- Beredskabsplan og adgangssikring.
- Ansvarlig for fremdrift på igangsatte
tiltag og handlinger.

Stillingen

- Øvrige forefaldende opgaver af
administrativ karakter i forbindelse
med minens drift.

Som HSE Manager vil du hovedsageligt
være beskæftiget ved rubinminen, hvor
du med reference til pladschefen får det
overordnede ansvar for HSE området
hvor det forventes at du skal drive og
videreudvikle en velfungerende arbejdsmiljøorganisation. Planen er at du
arbejder 3 uger ad gangen i rubinminen
efterfulgt af 1 uges frihed i Nuuk. I dit
daglige arbejde vil du være medlem af
selskabets sikkerhedsgruppe samt indgå i

Vi forventer at du har minimum 3 års
erfaring med HSE arbejde i en produktionsvirksomhed. Uddannelsesmæssigt vil
det blive betragtet som en fordel at du
besidder følgende kurser / uddannelser:
Medicinkiste B, gerne A eller sygeplejerske / paramediciner, udvidet førstehjælp,
arbejdsmiljøkoordinator B samt har
kørekort B, C og D. Har du kendskab til
opbygning af ISO14001 og ISO18001 vil
det være en fordel.

Som person er du inspirerende, motiverende og vedholdende. Du må selvstændigt kunne afholde sikkerhedsmøder,
sikkerhedsrundering og lave eget kontrolprogram. Det er et must at du kender
lovkravene indenfor arbejdsmiljøområdet samt at du behersker MS Office
pakken. Det vil være en stor fordel at du
behersker det grønlandske sprog ligesom
du også må beherske engelsk og dansk i
skrift og tale på højt niveau.
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.
For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte
Projekt Direktør Peter Madsen på mobil
+299493713 eller tlf. +299383680.
Såfremt du finder stillingen interessant
beder vi dig venligst om at sende en
kort, velmotiveret ansøgning vedlagt C/V
til Peter Madsen på e-mail PM@lns.gl
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Nioqqutissat nutaat akornanniipput ilaatigut naalungiarsunnut meeqqanullu
qipiit siniffiullu atortui inersimasunullu 200 + 220 cm-inik takissusillit, bakket
kitseriviit nutaat, plakatit postkortillu nutaat nuannarineqarluartorlu ’Inuk qalipaaterpassualik’ meterertakkatut nioqqutigineqalissalluni.

FOTO: INUK DESIGN

Bland de nye produkter er blandt andet baby og junior sengesæt og sengesæt til
voksne i hvid i 200 + 220 cm længde, nye bakker og skærebræt, nye plakater og
postkort og den meget populære ’multifarvet Inuk’ kommer som metervare.

Inuk Design aamma inooriaasiuvoq, angerlarsimaffimmit assilisamit takutinneqartutut.
Inuk Design er også en livsstil, som illustreres ved
dette billede hjemme fra privaten.

Design i Centrum
Inuk Design rykker nemlig ind i Pikkori Sports gamle lokaler. Dermed flytter den spirende butik »hjemmefra«

Af Heidi Møller Isaksen
heidi@nuukugeavis.gl
– Vi har søgt efter et lejemål i bymidten i mere end et
år, men det har været svært at finde noget, der passede til os. Enten har det været for stort eller for småt
og for dyrt. Men så kom det her tilbud om, to butikker
i ét lokale. Det var lige noget for os, sådan fortæller
Liss Stender, der sammen med manden Peter Jensen
ejer Inuk Design. Flytning skal efter planen skal ske
den 31. august. Hvem der flytter med ønsker Liss
Stender ikke at oplyse endnu.
I dag holder Inuk Design til i familiens private kælder, på Innannguaq, men ejerne glæder sig til at flytte
ind til byen.
– Jeg ved, det bliver godt at flytte ind til byen. Der
er nemlig mange kunder, der ikke kan finde os her,
hvor vi ligger nu. Vi må nok erkende, at vi ligger for
langt væk fra al ting, så det er ikke alle, der når at
komme forbi butikken, fortæller Liss Stender. Hun
erkender dog, at det kommer til at betyde en lille
livstilsændring i dagligdagen, når butikken »flytter
hjemmefra«.
– Selvfølgelig bliver det underligt at komme væk
hjemme fra, men det bliver også godt, siger Liss
Stender.

Hidtil har mange kunder da også spurgt til, hvordan det er at arbejde hjemme.
– Min mand og jeg ser det ikke som et arbejde,
mere som en livsstil. Vi skaber det, vi kan lide, og har
det også i vort hjem.
– Vi skaber selv stemninger. Det vil sige, at vi indretter os, som nok er anderledes end det normale,
og den indretning tager vi også med ind i butikken.
Så det er ikke kun selve produkterne, vi sælger, men
faktisk også en livsstil, med grønlandske produkter fra
naturen, fortæller Liss.
Alt med måde
Når Inuk Design åbner i bymidten skal kunderne
ikke forvente det helt store boom af nye varer.
– Vi trænger til at forny os. I takt med flytningen vil
der også langsomt komme flere nye varer på hylderne. Dog vil hylderne ikke bugner af alle mulige nye
tinge, men det vil kommer lige så langsomt.
– Vi vil gerne kunne følge med og ikke over-satse.
Vi vil tage tingene, som de kommer, og som budgettet tillader, fortæller hun.
Liss Stender har selv designet kreationerne i butikken. Noget som ind imellem kommer bag på kunderne.
– Vores kunder bliver meget hurtig overraskede

over, at det er noget jeg selv har tegnet. Det er grønlandsk design, tidsløst, moderne og mange tror, at
det er noget vi har importeret, fortæller Liss Stender
med et smil på læben.
Ugeavisens udsendte spotter en lidt speciel tevarmer og spørger ind til, om den ikke er importeret.
– Det er netop den form for inspiration kunderne
kan opleve her. Jeg har lagt masser af langt græs i en
kurv på en sådan måde, at det ligner en fuglerede.
Her har jeg lagt noget meget fint moskusokse uld,
som jeg selv har plukket i nærheden af Arsuk. Det er
en sjov måde at holde teen varm på, fortæller Liss.
Hvem der skal dele lokale med Inuk Design, i Pikkori
Sports gamle lokaler, er fortsat en hemmelighed og
vi kan ikke ryste ud af Liss Stender, men de skal dele
butikslokaler med.
– Det må komme som en overraskelse, men vi glæder os gevaldigt, smiler hun forventningsfuldt.
Pikkori Sport er ikke flyttet så langt, men har fået
mere plads i lokalet ved siden af, hvor Arctic Living
tidligere holdt til.
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Design illoqarfiup qeqqani
Inuk Design Pikkori Sportip inigisimasaanut nuuttussanngorpoq.
Taamaalilluni pisiniarfik pileriartuaartoq »angerlarsimaffimminit« nuussaaq

All. Heidi Møller Isaksen
heidi@nuukugeavis.gl
- Illoqarfiup qeqqani attartugassamik ukioq ataaseq
sinnerlugu ujaasisimavugut, uatsinnullu naleqquttumik nassaarnissaq ajornakusoorsimalluni. Angivallaanngikkunik mikivallaartarsimapput akisuallaartarsimallutillu. Taavali inimi ataatsimi pisiniarfinnik
marlunnik neqeroorut takkuppoq. Uatsinnut naleqqulluinnarpoq, Liss Stender, uini Peter Jensen peqatigalugu Inuk Designimik piginnittoq, oqaluttuarpoq.
Nutserneq pilersaarutit naapertorlugit aggustip 31ani pissaaq. Kikkut nooqataanissaat Liss Stenderip suli
oqaatigerusunngilaa.
Inuk Design ullumikkut Innannguami angerlarsimaffiup kiileriani inissisimaffeqarpoq, piginnittulli
illoqarfimmut nuunnissamut qilanaarput.
- Nalunngilara illoqarfimmut nuunnissaq ajunngilluinnassasoq. Pisisartorpassuimmi maanna inissisimaffigisatsinni nassaarisinnaasanngilaatigut. Sunit
tamanit ungasippallaartumiinnerput nassuerutigisariaqarunarparput, taamaalillutimmi inuit tamarmiunngitsut pisiniarfitsinnut isernissartik angumerisarpaat,
Liss Stender oqaluttuarpoq. Taannali nassuerpoq,
pisiniarfik »angerlarsimaffimmit nuuppat« ulluinnarni
inooriaatsimi allannguallanneqassasoq.
- Soorunami angerlarsimaffik qimassallugu eqqumiissaaq, kisiannili aamma ajunngivissalluni, Liss
Stender oqarpoq.

Pisisartorpassuillu aamma maannamut angerlarsimaffimmi sulinerup qanoq innera apeqqutigisarsimavaat.
- Uigalu suliffittut isiginngilarput, inooriaatsitulli
isiginerullugu. Nuannarisavut pilersittarpavut angerlarsimaffitsinnilu aamma pigalugit.
- Nammineerluta qiimanermut tunngasunik pilersitsisarpugut. Tassa aaqqissuussisarpugut nalinginnaasumit allaanerugunartunik, tamannalu pisiniarfimmut aamma nassarniarparput. Taamaattumik
nioqqutissiaannarnik nioqquteqassanngilagut, aammali inooriaatsimik, kalaallisut nioqqutissiat pinngortitameersut atorlugit, Liss oqaluttuarpoq.
Suna tamarmi peqqissaartumik
Inuk Design illoqarfiup qeqqani ammarpat pisiniat
nioqqutissanik nutaarpassuarnik pisiassaqalernissaa
ilimagissanngilaat.
- Nutarterinissamik pisariaqartitsivugut. Nutsernerlu ilutigalugu nioqqutissanik nutaanik takkussuuttoqarusaassaaq. Taamaattorli ilisiviit nutaarpassuarnik
ulikkaassanngillat, arriitsumilli takkukkiartuaassallutik.
- Malinnaasinnaarusuppugut ingasaassinaveersaarusullutalu. Pissutsit takkussuunnerat malillugu
missingersuutillu imarisinnaasaat malillugit iliuuseqarusuppugut, oqaluttuarpoq.
Liss Stenderip nioqqutissiat pisiniarfimmiittut nammineq ilusilersugarai. Tamannalu pisisartunit ilaatigooriarluni tupaallaatigineqartarpoq.

- Pisisartutta nioqqutissat uanga nammineerlunga titartagarikka tupaallaatigilertortarpaat. Kalaallit
ilusilersugaraat, pisoqalisussaanngitsut, nutaaliaasut,
inuppassuillu isumaqartarput, tamakkua tikisitarigivut, Liss Stender qungujulalluni oqaluttuarpoq.
Ugeavisip aallartitaata tiimut nillornaveersaat immikkukajaaq ittoq takulerpaa tikisitaannginnersorlu
apeqqutigalugu.
- Pisisartut isumassarsioriaatsimik taama ittorpiamik
maani misigisaqarsinnaapput. Ivikkanik takisuunik
koorimut ilioraarsimavunga, timmissat ulluisut isikkoqalersillugit. Tassunga umimmat qiviuinik Arsuup
eqqaani nammineq katersorsimasannik ilioraavunga.
Tiimik kissassimaartitseriaaseq alutornartoq, Liss oqaluttuarpoq.
Inuk Design Pikkori Sportip initoqaani kikkut aamma
pisiniarfeqassanersut suli isertugaataavoq, Liss Stenderilu kikkunnik avitseqateqarnissaanik oqartissinnaanngilarput.
- Tupaallaatissatut takkuttariaqarpoq, kisianni qilanaartorujussuuvugut, isumalluarpasilluni qungujuppoq.
Pikkori Sport ungasissumut nuunngilaq, ininili sanilerisamiittuni Arctic Livingip inigisimasaani inissaqarnerusumiilerluni.

T5E-mik tiitorfiit skålillu
kiisalu T5E-mik (The5Elements, aaqq.) pilersitat ilaat.
Inuk Designs nye T5E
krus og skåle samt dele
af T5E (The5Elements,
red.)
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Nuna tamakkerlugu sullissineq
akeqanngitsoq

Landsdækkende
gratisservice
ATTAVIK
Imminut toquttarnerup pitsaaliornissaanut inuunermilu
ajornartorsiutit pillugit oqarasuaat
Telefon linje vedrørende forebyggelse af selvmord og
personlig krise

Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 146

QANIGISARIITTUT SIUNNERSUIFFIK
ANONYM FAMILIERÅDGIVNING
Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 31 41 51

AIDS-ERTUT SAAFFIGINNITTARFIAT
AIDS LINIEN
Ataasinngorneq sisamanngornerlu
Mandag og torsdag 19:00 – 22:00
Oqar. | Tlf. 48 56 38

MEEQQAT INUUSUTTULLU OQARASUAATAAT
BØRN OG UNGE TELEFONEN
Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 134

NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN
I GRØNLAND

AWG2016 driver
ansvarlig økonomi

Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com

NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage 8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl

SMS 1899 Meeqqat inuusuttuaqqallu akeqanngitsumik
saaffissaat – ulluinnarni 16.00 – 18.00

SMS 1899 gratis børn- og ungerådgivning
– alle hverdage 16.00 – 18.00.

INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl

Nuuk Ugeavis atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi
pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik
taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Nuuk
Ugeavis en oversigt over gratis services. Har du
forslag til gratis services i samme genre, der bør
nævnes, er du velkommen til at sende os praktiske
oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG

Af Styrekomiteformand for AWG2016, Christian
Keldsen
Som formand for Styrekomiteen Arctic Winter Games
2016 er jeg ærgerlig over den artikel, som Nuuk
Ugeavis har valgt at bringe i denne uge vedrørende
indkøb af tøj til AWG2016.
Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at
valget af leverandør af tøj til AWG2016 er truffet af
Styrekomiteen på baggrund af de 10 tilbud, der er
indkommet.
Det er samtidig vigtigt at sige, at AWG2016 har
arbejdet professionelt med tilbudsindhentningen,
ligesom AWG2016 har en indkøbspolitik, som er offentlig tilgængelig.
I tilbudsindhentningen til levering af tøj til
AWG2016 blev de indkomne tilbud nøje vurderet på
baggrund af tydelig opstillede kriterier.
I tilbudsindhentningsmaterialet, som blev sendt til
alle interesserede, var kriterierne også beskrevet. Følgende stod der om vurderingen af tilbuddene:
Vurdering af tilbuddene:
Det kriterium, som vil have størst betydning for
AWG2016s valg af tilbud, er det økonomisk set mest
fordelagtige tilbud med hensyn til kvalitet, pris, og
håndtering af opgaven, samt tilbudsgivers dokumenterede erfaring med tilsvarende opgaver. Der vil
blive lagt vægt på kreativitet i løsningen af opgaven
med at lave synligt forskelligt tøj ud fra samme slags
tøjgenstand.

På baggrund af disse blev der indledt samtaler med fire virksomheder, hvoraf to har hovedsæde i Grønland. Efter endt forhandlinger pegede
AWG2016s Styrekomite på HAPs Agentur, som har
leveret tøj til sportsfolk i Grønland gennem flere år.
Om beslutningen udtaler Styrekomiteformand Christian Keldsen:
»Vi har gjort alt for at imødekomme de firmaer, der
deltog i tilbudsindhentningen, men vi må også erkende, at AWG2016 forsat har et underskud. Derfor er
der begrænsede midler til tøjindkøb. Det er hovedsageligt skatteborgernes penge, vi bruger, og så skylder
vi at handle økonomisk forsvarligt. I vores kriterier
stod der ikke skrevet, at vi kun ville modtage tilbud
fra virksomheder, som har adresse i Grønland. At afgive en enkelt ordre på 2900 jakker skaber desværre
ikke mange arbejdspladser i Grønland, da jakkerne
ikke bliver produceret her i landet. Derimod kan det
skabe handel og travlhed, hvis virksomhederne nu
gør sig klar til at modtage 2000 ekstra mennesker i
næste år i marts, 2016.«
Christian Keldsen slutter af med, at konstatere:
»Vi har et godt og konstruktiv samarbejde med
erhvervslivet, og er meget glade for, at vi nu sammen
gør os klar til Grønlands største event af sin art. Det
bliver en prøvelse, men sammen kan vi løfte projektet. Ikke mindst sammen med virksomhederne. Vi
glæder os til samarbejdet«.
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Paasisat:
Jakkinik aaqanngitsunillu 2900-nik
pisinissamik isumaqatgiissut 760.000
koruunit miss. naleqarpoq.

Fakta:
Aftalen om indkøb af 2900 jakker og
veste har en værdi af ca. 760.000 kroner.

AWG2016 aningaasaqarnermik
akisussaassuseqartumik ingerlatsivoq
All. AWG2016-imi Aqutsisoqatigiit siulittaasuat,
Christian Keldsen
AWG2016-imi aqutsisoqatigiinnut siulittaasutut
AWG2016-imut atisanik pisiniarnissaq pillugu allaaserisaq Nuuk Ugeavisimi ilanngunneqartoq ajuusaarutigaara.
Siullermik pingaaruteqarpoq erseqqissaatigissallugu AWG2016-imut atisanik pisiniarfissamik aqutsisoqatigiit toqqaanerat neqeroorutit takkussimasut
qulit tunngavigalugit pisimammat.
Taamatuttaaq pingaaruteqarpoq oqaatigissallugu
AWG2016 neqeroorusiortitsinermini suliamut tunngasunik ilisimasaqarluartumik suliaqarsimammat,
soorluttaaq AWG2016 pisiortortarnermut politikkeqartoq tamanit atuarneqarsinnaasumik.
AWG2016-imut atisanik pisiniarfissamik neqeroortitsinermi neqeroorutit tunngavissatut piumasarineqartut erseqqissut tunngavigalugit sukumiisumik
nalilersorneqarput.
Neqeroorusiornissamut atortussani soqutiginnittunut tamanut nassiussuunneqartuni piumasaqaatit
aamma allaaserineqarput. Neqeroorutit naliliiffiginissaat pillugu ima allassimasoqarpoq:
Neqeroorutinik naliliineq:
Piumasaqaat AWG2016-ip neqeroorummik

toqqaaneranut pingaaruteqartussaq tassaavoq
aningaasaqarnikkut neqeroorutit pitsaanerpaartaat
pitsaassuseq, aki, suliassamillu isumaginninneq
kiisalu neqerooruteqartup suliassanik assingusunik
misilittagai uppernarsarneqarsinnaasut. Suliassamik
isumaginninnissami assigiinngitsunik ersitsunik atisaliornissamik suliassami nassaarsiorsinnaaneq pingaartinneqassaaq.
Taakkua tunngavigalugu suliffeqarfiit sisamat oqaloqatigineqalerput, taakkunanngalu marluk Kalaallit
Nunaanni angerlarsimaffeqarlutik. Isumaqatigiinniarnerit pereermata AWG2016-ip aqutsisoqatigiivisa
HAPs Agentur, Kalaallit Nunaanni timersortartunut
atisanik ukiut arlallit ingerlaneranni tunniussaqartarsimasoq, toqqarneqarpoq. Aqutsisoqatigiit siulittaasuat Christian Keldsen toqqaaneq pillugu ima
oqarpoq:
»Suliffeqarfiit neqeroortitsinermi peqataasut
akuersaarniarlugit sapinngisamik iliuuseqarsimavugut, kisianni AWG2016-ip suli amigartooruteqarnera
aamma nassuerutigisariaqarsimallugu. Taamaattumik
atisanik pisiniarnissamut aningaasat atorneqartussat
killeqarput. Akileraartartut aningaasaatiginerusaat
atorpavut, taavalu aningaasaqarnikkut illersorneqarsinnaasumik iliuuseqartariaqarluta. Piumasaqaatitsinni allassimanngilaq suliffeqarfinnit Kalaallit Nunaanni

najugaqartuinnarnit neqeroorutinik tigusaqarusuttugut. Jakkinut 2900-nut ataasiaataasumik inniminniineq Kalaallit Nunaanni suliffissanik amerlasuunik
ajoraluartumik pilersitsisinnaanngilaq, jakkit nunami
maani tunisassiarineqassanngimmata. Tamatuma
akerlianik suliffeqarfiit aappaagu marsimi 2016-imi
inunnik immikkut 2000-inik tigusinissamut maannangaaq piareersalereerpata niuernermik ulapaarnermillu pilersitsisinnaavoq.«
Christian Keldsen maluginiakkani tunngavigalugit
naggasiivoq:
»Inuussutissarsiornermik ingerlatallit pitsaasumik
ineriartornartumillu suleqatigaavut, peqatigiillutalu
Kalaallit Nunaanni pisussat annerpaartaannut maanna piareersarnerput nuannaarutigisorujussuullugu.
Misilinneqaataassaaq, kisianni suliassaq peqatigiilluta
kivissinnaavarput. Minnerunngitsumik suliffeqarfiit
peqatigalugit. Suleqatigiinnissamut qilanaarpugut«.
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

25.08.12 - 25.08.15

Asasarput Ingrid
(Nukaaka)

Asasarput

Aputsiaq Stefani Henson
ullumikkut 17-taniliininni qamannga
pisumik pilluangaarit.
Ullorsiorluarina asavatsigit
Asannittumik
Ataata anaana Pipaluk

Pingasunik ukioqalerninni
Uummammik pisumik pilluarit
Asavatsigit
Asannitsitit Anaana, Angajutit
Ilagullu

Kære

Maya Vogt Holm 
 -lig tillykke med din første runde
fødselsdag dag d. 19 aug.
Vi ønsker dig en super dejlig 10 års
fødselsdag.
Vi elsker dig 
Kærligst Aanaa og Lillu :)

*19.08.2015*

Maya Vogt Holm,
10 år!!!

Mayamus, vi ønsker dig en fantastisk
dag og håber at du blev overrasket
over din surprise gave.
Vi elsker dig til månen og tilbage
igen.
Kærligst
Anaana, Ataata og Alma

Ernituaq

25.08.12 - 25.08.15

25.08.12 - 25.08.15

Asasara Nukaaka

Asasara Nukaaka

Pingasunik ukioqalerninni pilluarit

Aavu-p nuunuutaa
pingasunik ukioqalerninni pilluarit

meeratuaq silatsuarmut aallartitaq
Aug. 18-ani 30-liinini pilluangusarit.
Siunissannguit ajunnginnerpaamik
kissaappara.

Asavakkit
Asannittumik Aavu

Anaana

Asavakkit
Asannittumik Angajooraq
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Aaqqissuusseqqinnerit nunatsinnut tulluarsakkat
All. Juulut Danielsen,
Najukkami ataatsimiititaliami ilaasortaq,
Ittoqqortoormiit
Naluneqanngitsutuut nunatsinni kommunit sisamaasut aningaasarpassuarnik
amigaateqarput.
Tusaqammerparpullu nunatta karsia aamma amigartuungaatsialersoq.
Nalungilarput nunarput Arctic Winter Games 2016 aaqqissuisuulersoq, aaqqissuussineq nammineq ajunngilaq.
Timersornikkut kulturikkullu pikialaartitsinermik pilersitsisussaavoq.
Komnuneqarfik Sermersuup missingersuutai misissoraanni missingersuusiorfik
2015 takuneqarsinnaavoq Sermersuup sanaartornernut kr. 10 mio. sinnerlugit
aningaasaliissutigigai aammalu 2016-mi kr. 3 mio. sinnerlugit.
Kommuneqarfik Sermersuup pisortaanera Qanoruumi oqarnikuuvoq, Sermersuup ukiuni tulliuttuni allaffissornikkut kr. 20 mio. pallillugit sipaarutigisarniarai.
Sipaarniutit sulisoqarnikkut assut misigissutsikkut eqquingaatsiareersut paasereerpara.
Sipaarniarneq ingerlanneqarpoq suliffinnik qitiusumut nussuinikkut, allaat
sulisorisat sioorasaarneqarsimapput Nuummut nuunngippata suliffimminniit
soraarsitaasinnaasut.
Ilaa, sipaarniarneq inuit suliffiinik naleqalereersoq nalunngilarput minnerunngitsumillu najugarisaminniit allaat nuutsitaasutut taasinnaavarput, nuutsitsiortornerit tusarakkit eqqarsaat siullerpaavoq soorlu Qullissaniit inuiaat nuutsinneqarmata.
Naak isuma kommunit kattuppata inuiaat sullinneqarneranut pitsanngoriaat??
Naak aqutsineq eqaannerusoq takorloorneqarsimasoq?
Ila, nunatta aaqqissuusseqqinnerit nunatsinnut tulluarsakkat pisariaqartippai,
aaqqissuusseqqinnerit Dk-miit assilisat maanga killeqalertariaqalerput, inuiannut
akii naammaleqaat.
Neriuppunga oqallisissiaq tusagassiorfinniit soqutigineqarluni saqqummiunneqassasoq, oqallinneq inuianni ingerlaqqinniassammat.

HAP timersornermut iliuuseqarluarsimavoq
All. Peter Røddik, Paamiut
AWG jakkit suliffeqarfimmut nunanit allameersumut …………………. Ilumoornerassallugu ingasangajappoq.
HAP’S Agentur suliffeqarfiuvoq angummit ataatsimit Erik Hansenimit ingerlanneqartoq, Kalaallit Nunaanni timersornermut ukiorpassuarni sunniuteqarsimasumit. Kattuffinnit Kalaallit Nunaannik pingaartitsinini pillugu ilisimaneqarlunilu
nuannarineqartoq. HAP’S Agentur timersuutit ilisarnaataat Hummel, Diadora
aamma Umbro atorlugit Kalaallit Nunaanni timersortartunut tamangajalluinnar-

nik pilersuisimavoq timersoqatigiiffinnullu tamangajalluinnarnut aningaasaliisuusarsimalluni. Assammik arsarnerup, isikkamik arsaannerup, vollyballip allallu
arlallit HAP*Agentur aqqutigalugu atisanik millioninik nalilinnik aningaasaliiffigineqartarsimapput. Isikkamik assammillu arsarnermik ilinniarfiit tamarmik ukiut
ingerlaneranni HAP*Agenturimit pilersugarineqarsimapput. Assammik isikkamillu
arsaannermi dommerit HAP*S Agenturimit aningaasaliiffigineqartarsimapput.
Erik Hansenip suliffeqarfiutaanut HAP*Agenturimut sunaluunniit annertuallaartanngilaq annikipallaartarnanilu.

HAP har gjort meget for sporten
Af Peter Røddik, Paamiut
AWG jakker til et udenlandsk firma…………………. er en sandhed med store
modifikationer.
HAP’S Agentur er et firma, drevet af en enkelt mand Erik Hansen der igennem en
menneske alder har haft stor og positiv indflydelse på sporten i Grønland. Kendt
og elsket af alle special forbund for sin empati for Grønland. HAP’S Agentur har
i sports tøjs mærkerne Hummel, Diadora og Umbro leveret sportstøj til stort set

alle idræts udøvere i Grønland, har været leverandør til og sponsor for stort set
alle Idrætsforeninger i Grønland. Landshold indenfor Håndbold, Fodbold, Volleyball og flere har igennem HAP*Agentur fået sponsor tøj for millioner. Alle fodbold
og håndbold skoler er igennem mange år leveret fra HAP*Agentur. Håndbold og
fodbold dommere er sponsoreret af HAP*S Agentur.
Intet er for stort, intet er for småt for Erik Hansen HAP*Agentur
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MALERMESTER
MALERMESTER
MALERMESTER
Amalie
Kleemann
Smede- og Maskinarbejde Amalie Kleemann
Alt i

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· 3905
67Nuussuaq
64
Postboks 5133

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

Mail: a.k.maler@greennet.gl

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

235

235

Mobil 55 67 64

STOR235
GODS

UDRÅB

NATDRAGTEN

ITALIEN

HOLLAND

LØFTE

38 20 10

Ambulance

344 112

TUAPANNGUIT 40, BOKS 240, 3900 NUUK

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

FODERPLANTE

RUIN

v/Palle Møller · Mobil 52 23 60

TA N D L Æ G E

NUUK ELEKTRONIK

METER

235 HØJHUS

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

Åbent efter aftale

NIELS NYGAARD APS
TON

PÅ MODE

Tlf. 32 42 74

SHERLOCK
HOLMES

MEJEREDSKAB
KNIVE

TEATER

Centrum Grill

Vielsesringe
Grønlandsk guld
Grønlandske smykkesten
Brugte guldsmykker købes

Box 446 • 3900 Nuuk
Tlf. 553839

TRÆER
TOT

Ole Rendal

GNAVENT

ole@rendal.dk

SLAGET

KRADSER

Nuukullak 34
32 78 54

GODSET
EFTER X

Applespecialisten

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

Aps

Aps

www.kassoq.gl
·
·
·
·

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

-? DE
FRANCE
HUSDYR

TILBEREDE

www.dyreartikler.gl

KADAVERET
HAR
LOV TIL
LILLE
RYK

BYGNINGSREST

OUT

PIGE

SUK

BEGGE 12 PASS.

Tlf. 31 32 18

Pilluarit
Tillykke

HAVDE
PLADS
TÆT

BELGIEN

KÆRTEGNE

JAG

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

SKUESPILHUSET
FUGLEBO

EFTERMIDDAGSDRIK

Ateq/Navn:
Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Maria Moltved
Nunngarut 14-01, 3905 Nuussuaq

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

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

TO ENS

HÅBE

SÅRMÆRKE

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

ÆNDRE

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

Distr. www.pib.dk

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

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

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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NAKORSAMUT
SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

80 11 11

Nanoq Consult & Service

Natilerisoq

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

Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Tlf. 32 50 22
Døgnvagt telefon 55 23 35

Byens
billigste
tæpper

Rengøring udføres af dygtige
medarbejdere til konkurrencedygtige priser. Få et godt tilbud.

Henvendelse Tlf. 311935, ncs@ncs.gl.

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

HYU N DAI i30
- ACTIVE PLUS 1,4 F/ L

Ilaqutariinnut biili atortulersugaalluartoq /
Superlækker familiebil med alt i udstyr
fikationer:
Paasiss./Speci
B
Energiklasse:
1228
Egenvægt kg:
5.373,½ årlig afgift:
l: Forhjul
Kraftoverførse
Manuel
Gearkasse:
Benzin
Brændstof:
100
Hestekræfter:

ATORTUT/
UDSTYR:
CENTRALL
ÅS M/F
EL-RUDER
/SPEJLE
AIRCON.
RADIO ME
D CD
TÅGELYGT
ER
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