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Krydser fingre for kirken
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Udvikling og vækst
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Ineriartorneq
siuariartornerlu
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KOSMETIK

Nuummiut
inuunerinnerulissapput

uden parfumer
og parabener

Fra 29 kr.

Bedre liv til nuummiut

3

CoolCos
Naapittarfik 3 . 3900 Nuuk . Tlf. 31 34 10
I WISH…

ITTUwoMAN

38 20 20

Isarussat igalaartaat kontaktlinsillu
ALLE GLAS OG KONTAKTLINSER

NC

TAMARMIK

Vi tilbyder GRATIS og uforpligtende salgsvurdering
- så kig ind allerede idag eller ring på 34 35 36

38 20 10

CHRISTMAS PARTY
by

NUUK CENTER

TUNISSUT
TAARSERNEQARSINNAANGITSOQ

Gaven der
aldrig skal
byttes

Vi ses i

2
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Salon
Nutsat
v/Naja Lange Berthelsen, Blok 5

ww

w.p
a

las

Arnaq/Dame klipning
kr. 285-385
Angut/Herre klipning
fra kr. 260,-

i-n

uuk

Tlf. 323800

.dk

Man.-Fre. 10-17.30 · Lør. 10-14

Massage Healing
&
Terapi Sessioner

open 24 hours

RENGØRINGSHJÆLP

+299 32 55 55

Henvendelse: 282726

fitnessgl.gl

GA
V
KØ EKO
BE RT
S

Info & Bestilling
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33

Alt i tandproteser
& fast protetik
Berners

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

tilbydes

KLINIK FOR FODTERAPI
/Statsautoriseret Fodterapeut

v

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

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011

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

Tlf. 32 26 30
Bula

Lisa

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

Puk

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

"

Klip ud og gem

TAND

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

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

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

Profilering af Din Virksomhed

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

Psykolog i Nuuk

Stress, psykisk krise, angst, depression, flyveangst
(30% rabat i nov. og dec. for private)

www.FlyvePsykologen.gl
mobil-sms: 547494

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
DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons.

285,-

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE

Nujalerifﬁk

Tors.-Fre.-Lør.

300,-

HERREKLIP:

285,

w

Blok 12 A-001 Tlf. 31 15 48
v/Arnannguaq Therkildsen

Salon

Elisa

Tlf. 321407

SIPISAQ AVANNARLEQ 3A ST. TH

HANS EGEDESVEJ 29, STUEN TIL VENSTRE - Tlf: 49 94 94

Tidsbestilling nødvendig, dette kan
gøres via tlf. 38 13 13 på følgende dage:
Lørdage fra 10.30-14.00
Eller via donnasdyreklinik@gmail.com

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

Nauja

	
  
Tlf: 329797
	
  
	
  

H.J Rinksvej 33

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Charter sejlads!

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

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

DONNAS
DYREKLINIK

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

Erene

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og salg - under samme tag

job.sermitsiaq.ag

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

Grønlands Revisionskontor A/S

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

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat
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Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa Nuummi innuttaasut peqqinnarnerusumik inuuneqarnissaat. Tamanna filmimik nutaamik suliniuteqarnikkut aqqutissiuunneqassaaq.
Kommuneqarfik Sermersooq ser gerne,
at Nuukborgere får en sundere livsstil.
Det skal nyt filmprojekt inspirere til.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Nuummiut inuunerinnerulissapput
Kommuneqarfik Sermersooq sapiitsunik peqataasussarsiorpoq assiliissutit ingerlasut saanni inuunerminnik allanngortitserusuttunik
Malu Pedersen
malu@ag.gl
Kommuneqarfik Sermersuumi peqqissutsimut, pingaveersaartitsinermut sunngiffimmullu immikkoortortami illoqarfimmi innuttaasut peqqinnerulernissaat anguniarlugu nutaaliortoqarnialerpoq.
Kommuni akeqanngitsumik pikkorissarnissamik
neqerooruteqarpoq peqataasut peqqinnerullutik
inuunissaminnut inuunerminnik allanngortitsinissaminnut periarfissinneqarlutik. Tamarmi filmiliarineqassaaq. Taamaattumik ”kukkugaanni” naatsorsuutigisariaqarpoq tamatuma nuna tamakkerlugu KNRikkut isiginnaartunut saqqummiunneqarnissaa.

Pikkorissaatigineqassaaq timikkut sammisassat
inuttullu ineriartorneq. Peqataasunut 12-nut inissaqarpoq, filmiliornerillu siulliit decembarip 1-ani aallartissapput. Filmiliortuussapput inuusuttut ornittagaani NUIF-imi sulisut, immikkoortullu katillugit arfineq pingasut siullersaat januaarip qeqqani KNR-imi
takutinneqassaa.
Peqqissuseq pingaartupilussuuvoq. Peqqinnartumillu inuuneqarnissaq pingaartuuvoq. Tamanna ilaatigut pisinnaavoq pinaveersaartitsinikkut, Nuummi
peqqissutsimut, pinaveersaartitsinermut sunngiffimmullu immikkoortortami pisortaq Akannguaq Lennert oqarpoq.
Suliniummi pingasunik sungiusaasoqassaaq. Taak-

Bedre liv til nuummiut
Kommuneqarfik Sermersooq søger friske deltagere, der er klar til at ændre deres livstilsændring
for rullende kameraer
Malu Pedersen
malu@ag.gl
Kommuneqarfik Sermersooq’s afdeling for sundhed,
forebyggelse og fritid går nu nye veje for at fremme
sundheden blandt byens borgere.
Kommunen tilbyder et gratis kursusforløb, hvor
deltagerne får mulighed for at ændre deres livstil til
et sundere liv. Det hele bliver filmet. Så ”dummer”

man sig, må man berede sig på, at det hele kommer
ud til seerne af det det landsdækkende KNR.
Kurset byder på fysisk aktivitet og personlig udvikling. Der er plads til 12 deltagere, og de første filmoptagelser begynder den 1. december. Bag kameraerne
står medarbejdere fra ungdomscentret NUIF, og det
første af de i alt otte afsnit bliver vist på KNR i midten
af januar.
- Sundhed spiller en stor rolle. Det er vigtigt, at man

ku nerisat, imikkat, timimik atuineq inuttullu ineriartorneq pillugit siunnersuillutillu ilitsersuissapput.
Peqataasut assigiinngitsunik sammisaqartinneqassapput. Immikkoortut tamarmik sammisamut aalajangersimasumut sammitinneqassapput. Isiginnaartullu peqataasut qanoq ingerlanerat malinnaavigisinnaavaat. Aamma aallakaatitsivimmi pulaartoqartassaaq nerisassanik timillu atorneranik oqaluttuartussanik, Akannguaq Lennert oqarpoq, taamaalillutik
kikkut tamarmik isumassarsitinneqarlutik.
Erseqqissarpaa suliniut sanigorsarnissamut taamaallaat tunngatinneqanngimmat, inuunerulli allanngortinneratigut annertuumik angusaqartoqarsinnaasoq.

har en sund livsstil. Det kan vi blandt andet opnå
gennem en forebyggende indsats, siger afdelingsleder i sundhed, forebyggelse og fritid i Nuuk, Akannguaq Lennert.
Der kommer til at være tre trænere tilknyttet projektet. De vil give råd og vejledning om kost, væske,
fysisk aktivitet og personlig udvikling.
- Deltagere kommer til at gennemgå forskellige
aktiviteter. Hvert afsnit har sit særlige emne. Seerne
kan således følge direkte med i, hvordan deltagerne
klarer udfordringen. Der vil også være gæster i studiet, som vil fortælle om kost og fysisk aktivitet, siger
Akannguaq Lennert, så alle kan blive inspireret.
Han understreger, at projektet ikke er decideret en
slankekur, men at man kan nå langt med en livsstilsændring.
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PRINSTI

GARA
NUUK CENTER, NUUK OG NUUSSUAQ

re billigst!
Pisiffik vil væ
joruAkikinnerpaa
suppugut!

NEQEROORUTIT ATUUTILISSAPPUT PINGASUNNGORNEQ 18/11 SAPAAT 22/11 2015
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 18/11 til Søndag d. 22/11 2015

20.H. C. ANDERSEN
KAAGEEQQAT / Småkager,
300 g

1495

Sipaakkit /
Spar

2 0

69.2 stk

CLOETTA JULESKUM,
250 g

Sipaakkit /
Spar

5090

2 stk

59.NEUTRAL STORVASK,
1275 gram

Sipaakkit /
Spar

40

90

KLEENEX

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

15.Sipaakkit /
Spar

995
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NUUK CENTER, NUUK OG NUUSSUAQ
NEQEROORUTIT ATUUTILISSAPPUT PINGASUNNGORNEQ 18/11 SAPAAT 22/11 2015
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 18/11 til Søndag d. 22/11 2015

AKOQANNGITSOQ

FRI FOR

÷ TILSAT SUKKER

20.GESTUS
AMMASSASSUIT /
Sild, 255 - 275 g

Assigiinng. arlallit / flere varianter

1495

15.CHEASY
YOGHURT-I,
1 liter

Sipaakkit /
Spar

9

95

FISKEMANDENS
AMMASSASSUIT /
Sild, 800 g

20.Sipaakkit /
Spar

995

Lynge Olsen Group A/S

Sipaakkit /
Spar

6
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Attraktivt erhvervslejemål Nyopført kontor-/butiks- Kontor -, lager - og værkFra fælles overdækket trappeparti kommer lokale med god beliggenhed steds ejendom med mindre
man ind til to store lokaler og et enkelt mindre
Det sidste af 3 tårne stod færdigt i 2014.
lejlighed.
lokale.
Lejemålet indeholder badeværelse, stort
kontor med store vinduer, godt lysindfald
og fine persiener, her er eventuelt plads
til to arbejdsstationer eller alternativt kan
det anvendes til stort mødelokale.
Derudover er der endnu et stort åbent
lokale med plads til to til tre arbejdsstationer, her er ligeledes store vinduer med
persiener. I lejemålet er der også et mindre kontor med plads til en arbejdsstation.
Endvidere er der køkken, rummeligt
soveværelse med faste skabe.
Til lejligheden er der også brugsret
depotrum og cykelkælder.

Ejendommen er opført centralt i Nuuk –
på den gamle trykkerigrund.

Ejendommen byder
på stor præsentabel
forhal, dørtelefon,
elevator
samt kælder
med depotrum.
Peter Jensen

“Attraktivt
erhvervslejemål i
gode rummelige
lokaler til en
god leje!”

Indretning: Entré med klinkegulv med
gulvvarme og garderobeskab.
Handicapvenligt badeværelse med brus,
klinkegulv med gulvvarme. Stort åbent
kontorlokale med klinkegulv. Depot-/printerrum. Køkken med pænt hvidt inventar
fra HTH og alt i hårde hvidevarer. Direkte
adgang fra gaden.

Adresse:
Ejendomstype:
Rum:
Areal:
Leje pr. mdr.:
Sagsnummer:

Adresse:
Noorlernut 4 - 002
Ejendomstype:
Kontor/Butik
Rum:
2
Areal:
137 m2
Opførelsesår:
2014
Leje pr. mdr.:
16.250
Sagsnummer:
3953002L

Udover huslejen betaler lejer kr. 900,- pr.
mdr. til ejerforening.

Larseeraq Chemnitz
Egede

Aqqusinersuaq 32
Kontor/Butik
3
81 m2
8.600
39001549-1._tv

Erhvervsejendom opført i 1968 som halvdelen af
en stor hal opført over stålkonstruktioner. De to
halafsnit er delt i bygningens længderetning under
tagryggen.
Ejendommen anvendes til værksted, kontor og
lagerformål. Desuden er der ind-rettet en mindre
lejlighed i ejendommen.
Lejemål 1 er på ca. 285 m2 og kan anvendes til
værksted, lager og kontor. Der er adgang via port
fra vejen. Endvidere loftsrum, der kan anvendes til
opbevaring.
Lejemål 2 udgør ca. 95 m2 + indskudt dæk på ca.
60 m2. De 95 m2 anvendes til værksted/lager. Det
indskudte dæk er indrettet med kontor, arkiv-/
depotrum, mødelokale, personalestue samt toilet
og bad. I værkstedsdelen er høj port.
Ejendommen er opdelt i 3 halafsnit og en lejlighed
på ca. 40 m2 på 1. sal og med indgang fra gavlen
længst væk fra vejen. I halafsnittet nærmest vejen
er der adgang direkte fra Nuukullak. Betongulve på
lager- og værkstedsarealer.
Lejemål 3 udgør ca. 280 m2 og anvendes som
værksted/lager. Endvidere stort kontor- /butikslokale, mindre værksted/kontor og toiletrum.
Høj port og god højde i værkstedet. Ovenover
kontor -/butikslokale indrettes indskudt dæk med
kontor- / personalerum.
Lejemål 4 er en 2-rums på ca. 40 m2, portnerbolig, der indeholder entré, flot køkken i åben
forbindelse til stue, soveværelse samt badeværelse
med brusekabine.

Adresse:
Ejendomstype:
Areal:
Opførelsesår:
Kontant:
Sagsnummer:

H.J. Rinksvej 29 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl

Nuukullak 25
Kontor, Værksted/
lager
655 m2
1968
5.500.000
39001415A
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NUUK CENTER, NUUK OG NUUSSUAQ
NEQEROORUTIT ATUUTILISSAPPUT PINGASUNNGORNEQ 18/11 SAPAAT 22/11 2015
Tilbuddene gælder fra Onsdag d. 18/11 til Søndag d. 22/11 2015

400.-

NUTAARSIASS
AQ

NYHED

mangler du
en firmajulegave
eller vil du blot
forkæle en du
holder af

1500 g

ELIZA
CHOKOLADE GAVEÆSKE

klar til levering mandag uge 52

AQ
NUTAARSIASS

NYHED

200.820 g

ELIZA
CHOKOLADE GAVEÆSKE

??.380 g

ELIZA
TAPAS CHOKOLADE ÆSKE

NUTAARSIASS
AQ

NYHED

klar til levering mandag uge 52

klar til levering mandag uge 52

lagervare
- klar til
levering

49
Sipaakkit /
Spar

20.-

ANTHON BERG
CHOKOLADEÆSKE
400 g

99.Sipaakkit /
Spar

4095

FERRERO
ROCHER
200 g

49

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

Sipaakkit /
Spar

95

10.-

Lynge Olsen Group A/S

BOGØ
CHOKOLADEÆSKE
200 g

95

8
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– 2015 ilanngullugu /
-miit Marlunngorneq 24/11dag den 24/11 – 2015
/11
18
eq
orn
ng
un
gas
Pin
ut
til og med tirs
Atuutissapp
Gælder fra onsdag den 18/11
!–

d
u
b
l
i
t
SUPER
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IN
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–
! PRISGARANTI
T – VI VIL VÆRE BILLIGST
GU
PU
AR
NI
JU
AA
RP
NE
IN
IK
PRISGARANTI – AK

749,-

SIPAAKKIT / SPAR 250,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 999,-

Kissakkasuartaat /
Mikroovn K23MSS15E
Kenwood K23MSS15E er en elegant mikrobølgeovn i rustfrit stål. Ovnen har mange praktiske
programmer til opvarmning, optøning eller tilberedning af mad.
• Effekt på 800 watt
• Volumen på 23 liter
• LCD-skærm
• K23MSS15E

599,-

SIPAAKKIT / SPAR 200,-

Kissakkasuartaat /
Mikroovn K20MSS10E
• 800 Watt mikro
• 20 liter

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 799,-

• Pizza-funktion
• K20MSS10E

399,-

SIPAAKKIT / SPAR 100,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 499,-

Kissakkasuartaat /
Mikroovn SMW17
• Netvolume 17 liter
•Max effekt 700 watt
•Optøningsfunktion

ONSDAG 18. NOVEMBER 2015
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T
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– AKIKINNERPAAJUNIAR

Espressomaskine
MCK103 X/HA

Flot, integreret kaffemaskine i
inox design fra Hotpoint.
• Kapacitet: 1,8 liter
• Touchbetjening
• Brugervenlig

R
E
P
U
STILBUD

4.999,SIPAAKKIT / SPAR 6.000,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 10.999,-

HOOVER
Vinkøleskab HWC 25360 DL

Vinkøleskabet fra Sandstrøm er en elegant løsning
til alle vinelskere.
• Kapacitet: 8 flasker
• LED belyst interiør
• Energiklasse: B

699,-

SIPAAKKIT / SPAR 300,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 999,-

3.499,-

SIPAAKKIT / SPAR 1.000,-

NALINGINNAASUMIK AKIA / FØRPRIS 4.499,-

Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa - sisamanngornermut 10 -18 • Tallimanngorneq 10-19 • Arfininngorneq 10-17 • Sapaat 11-17
Oqarasuaat: 38 11 19 / Mandag til Torsdag 10-18 • Fredag 10-19 • Lørdag 10 - 17 • Søndag 11-17 • Tlf.: 38 11 19
Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

Lynge Olsen Group

Vinkøleskab SWC8B13E

Hoover HWC 25360 DL er et flot sort vinskab. Desuden er Hoover HWC 25360 DL udstyret med træhylder samt glasdør med stålramme. Udover sit flotte
design har Hoover HWC 25360 DL elektronisk styring
samt skabet har plads til hele 70 flsker.
• Energiklasse: C
• 70 flasker / 1 Temperaturzoner
• Display / LED / Sort
• 1420 mm / 500 mm / 590 mm

10
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Kl 07.00-10.00

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT

TILBUD

30,-

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

Kl 13.00-17.00

TILBUD

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

16,-

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

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

250,-

SØMANDSHJEMMET NUUK
Tlf.: 321029 . 3900 Nuuk

AWG2016-IMUT ANGALANISSAMIK EQQUIGIT! - VIND EN REJSE TIL AWG2016!
“Arctic Winter Gamesimiit eqqaamasama nuannernersaat
tassaavoq soralussama snowboardertartutut peqataanera.
Bronzennaqqaarpoq, aappassaanik sølvinnalluni naggataatigullu
kuultinnalluni. Taamaalinerani qiimmassimaarluinnalerpunga.”

AWG-mit eqqaamasavit
nuannernersaat sunaava?
Avitseqatigisigut AWG2016-imullu Nuummut (siumut/utimullu)
timmisartumut bilitsinik kiisalu AWG2016-imi ammaanersiornermut naggataarnersiornermullu bilitsinik unammisitsinermut peqataallutit. Nuummi najugaqaruit bilitsi ikinngutinnut tunniussinnaavat.
Eqqaamasat uunga nassiuguk: joinfeeljump@awg2016.gl
Allatat naqinnernik/ toorsinernik 220-t missaannik imaqassaaq.
Tunniussivissaq kingulleq: novembarip 23-anni 2015-imi.
Oqaluttuaq ajugaasoq tamanut saqqummiunneqassaaq.

Hvad er dit bedste minde fra AWG?
eken-Holm

Helle Hamm

Del det med os og vær med i konkurrencen om en flyrejse (tur/ retur)
til Nuuk til AWG2016 og billetter til AWG2016s åbnings- og
afslutningsceremoni. Bor du i Nuuk, kan du give rejsen til en ven.
send dit minde til joinfeeljump@awg2016.gl
Teksten skal fylde ca. 220 anslag.
Deadline 23. november 2015.
Vinderhistorien bliver offentliggjort.

“Mit bedste minde fra Arctic Winter Games er fra, da min nevø var med
som snowboarder. Han startede med at få bronze, anden gang fik han
sølv og til sidst guld. Dér var jeg fuldstændig oppe at køre.”

*Unammisitsinermi peqataaniaruit Kalaallit Nunaanni najugaqassaatit. Nerisat najugaqarnerlu eqqugassamut ilaanngillat. 18-it inorlugit ukioqaruit
Nuummiinnissat angajoqqaavit imaluunniit angajoqqaatut ilinnut akisussaassusillip akisussaaffigaat, angalanissannullu taakku akuersisariaqarput.
*For at deltage i konkurrencen skal du være bosiddende i Grønland. Kost og logi er ikke en del af præmien.
Er du under 18 år, er dit ophold i Nuuk dine forældre eller din værges ansvar, og du skal have deres tilladelse til rejsen.

Air Greenland qutsavigaarput timmisartukkut
angalanissamut akiliussiniarneranut
Tak til Air Greenland for at
sponsorere flyrejsen

nuukugeavis 42/15

alle ugens dage
Spejlæg m/bacon og
1 krus kaffe
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Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

SAKKUT RAPTOR-MIIK
QININGASSAT AMERLASUUT

3-PAK.

179,-

SE DET STORE
UDVALG FRA RAPTOR

RAPTOR TIGHTS

3-PAK. God pasform med blødt elastik.
Str.: M – 2XL.
(Best. nr. 9699764)

STÆRK
PRIS

349,-

75,-

249,-

RAPTOR STRIKJAKKE

RAPTOR
SKJORTE

RAPTOR
T-SHIRT

(Best. nr. 9699607, 9699594, 9699601)

(Best. nr. 9699578)

(Best. nr. 9699552, 9699546)

Lækker strik, bonded med microfleece.
Fås i flere farver. Str.: S - 3XL.

T-shirt med lang ærme. Fås i flere farver.
Str.: S – 3XL.

Slidstærk skjorte i blød
børstet kvalitet. Str.: M – 2XL.

STARK Ilulissat

avis eller
Se flere tilbud i vores
eside
mm
hje
e
ny
res
besøg vo
på www.STARK.gl
naalerNioqqutinik inniminniisin
tsinni
g-i
alo
kat
putit nioqqutinut
.
illu
lug
tsil
nassiu
fra vores
Nu kan du bestille varer
leveret.
dem
få
og
nye varekatalog

STARK Aasiaat

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Tasiilaq

STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK NUUK

Box 140 • 3900 Nuuk
Tlf. 38 37 70

STARK Nuuk

STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland

Tilbuddene
ilbuddene gælder fra mandag den 16.. november til onsdag den 23
2
23.. december 2015.
2 1
20

bror&søster

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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AWG2016 Peqataaffigiguk

Vær en del af AWG2016

Aamma illit paasisaqarfiginerorusuppiuk qanoq illit
nammineq kajumissutsinnik ikiuunninnik AWG2016 ki
vitseqataaffigisinnaanerlugu?

Vil du også gerne vide mere om
hvordan du med dit frivillige engagement
kan være med til at løfte AWG2016?

Taava Katualiarit marlunngorneq novembarip 24-ani nal. 16.30-18:30.

Så kom i Katuaq tirsdag d. 24. november kl. 16.30-18.30.

Aggerit paasillugulu Arctic Winter Games qanoq unammisartumik
Misilittagartuumik misigineqartarnersoq, taavalu nammineq
kajumissutsimik suleqataasoq qanoq suleriaaseqarnersoq paasisaqarfigalugu. Taassuma kingorna paasiniaruk ILLIT qanoq AWG2016-imut
akuusinnaanerlutit.

Kom og hør om hvordan Arctic Winter Games ser
ud for en erfaren atlet, og hvordan arbejdet er for
en frivillig. Find derefter ud af, hvordan DU kan være
en del AWG2016.

Ullormut pisussat:

Dagens program:

16.30 Allaffeqarfimmiit tikilluaqqusineq AWG2016-mullu
tunngasunik paasissutissiineq.

16.30 Velkomst og intro om AWG2016
ved AWG2016 sekretariatet.

16.40 AWG2016-mi ambassadøri aammalu Arctic Sportimi
timersortartoq, Tonny Fisker, peqataasarnerminik
misigisartakkani oqaluttuarissavai.

16.40 Ambassadør for AWG2016 og Arctic Sport atlet
Tonny Fisker fortæller om sine AWG oplevelser.

16.55 Nerrivimmi arsaararnermi ataatsimiititaliami
siulittaasoq, Daniel Thorleifsen, AWG2016-mi nammineq
kajumissutsiminik suleqataanini pillugu oqaaseqassaaq.

16.55 Komiteformand for bordtennis,
Daniel Thorleifsen fortæller om sit
frivillige engagement i AWG2016.

17.05 Nerriviit angalaarfigalugit suliaqarfiusinnaasut assigiinngitsut
AWG2016 iluaniittut apersuutigineqarsinnaapput.

17.05 Kom rundt og hør om forskellige områder
inden for AWG2016.

18.30 Ullormut qujanaq.

18.30 Tak for i dag.

Saqqummiinerit kalaallisut ingerlanneqassapput, ingerlaan
nartumillu danskisut nutserneqassapput. Nutserisoq aamma
danskisuumiit kalaallisut nutserisinnaavoq.

Oplæggene vil foregå på grønlandsk med simultan
tolkning til dansk. Tolkning fra dansk til grønlandsk
står også til rådighed.

Takunissarsi qilanaaraarput!

Vi glæder os til at se Jer!

Daniel Thorleifsen

Tonny Fisker
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Tilbud gælder fra torsdag D 19-11-2015 til søndag D 22-11-2015

PISIFFIK HOTEL HHE EQQAANIITTOQ
Souschef-itaanera malunnartinniarlugu kaffillissaagut

Pisiffik ved hotel HHE

fejrer at vi har fået ny souschef,

Sara

Vi holder
r Sara
kaffemik fo
nov.
Fredag D 20 .00
-17
fra kl 15.00
mød
Kom ned og er
giv
Sara, og vi
ge
kaffe og ka

PINGASUNILLU NEQEROORUTINIK PITSAASUNIK NEQEROORUTEQARLUTA

Dette fejrer vi ved med 3 skarpe tilbud og kaffemik

10.ÆGTE CHRISTIANSFELD
HONNINGHJERTE,
80 g

Sipaakkit /
Spar

795

20.-

2 stk
2 x stk

TIGER ENERGI DRIK
500 ml

Assigiinng. pingasut / 3 varianter

35.Sipaakkit /
Spar op til

20

90

Sipaakkit /
Spar

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

1995

Lynge Olsen Group A/S

SNACK HITS
300 g
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Qatannguterput

(Aka) Ketsia Marie Kristiansen
inuugami Titussen

Unnuk Kulturisiorfik
ilisarnaatitaarami
PAASISAQARLUARNERUJARTORIT!
Unnuk Kulturisiorfik arfininngornermi januaarip 23-anni ingerlanneqassaaq.
Suliffeqarfiit peqatigiiffiillu aallartitaannut ataatsimiigiaqqusivugut sisamanngorneq novembarip 5-ianni, novembarillu 26-anni nal. 14.00
Nunatta Atuagaateqarfiani.
Ataatsimiinnermi makku paasissutissiissutigineqassapput:
• Ilisarnaat nutaaq
• Nittartagaq nutaaq
• App nutaarsiassaq!
• Peqataaniarluni immersugassaq nutaaq
• Il.il.
Unnuk Kulturisiorfik 2016-imut peqataarusuttut aamma sianersinnaapput 321156-imut imaluunniit e-mailikkut nalib@katak.gl nalunaarnikkut.
www.kulturnat.gl
Programmi kalaallisut qallunaatullu kukkunersioreerlugu Nunatta Atuagaateqarfianut nassiunneqassaaq kingusinnerpaamik decembarip aallaqqaataani 2015.

Kulturnat får
et ansigtsløft
KOM OG HØR MERE!
Kulturnat 2016 afholdes lørdag den 23. januar.
Repræsentanter fra institutioner, virksomheder og foreninger inviteres til
møde om Kulturnat 2016 torsdage 5. november, 26. november 2015 kl.
14.00 på Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands Landsbibliotek.

Inuussoq 21.08.55 eqqisilluni toquvoq 11.10.15
angerlarsimaffimmini Vejlemi.
Ilisaavoq 18.10.15 Vor Frelser Kirke, Vejlmi.
Qatanngutai, Titsitta, Aqqatuartaa, Ratta, Ungaarlu

I forbindelse med vores indsamling til studierejse har vi, fra den Decentrale pædagoguddannelse holdt et halloween-arrangement oppe på
vores skole i qorsussuaq den 31/10-15 hvor nogen forskellige virksomheder sponserede os. I den anledning vil vi derfor gerne takke følgende
virksomheder for deres donationer:
Perorsaasunngorniat angalanissatsinnut atatillugu, 31/10.15 qorsussuarmi Halloweenertitsilluta katersuiniarniarnitsinni,suliffeqarfinnut tapersersuillutik tunissuteqartunut qujarusuppugut.
e Cafetuaq (Brunch for to pers.)
e BB Firma (Kurv med div. mad og drikke)
e Royal Arctic Line (Trådløs mobilopladere, lommelygter, kortholdere,
huer, nøgleringe)
e Ninni’s ropero (Div. tøj)
e Mdc data (Usb stick)
e Bror og søster (Mandler)
e Dida (Postkort, magnetbilleder, cd)
e Juliane Petersen (Kager)
Decentral pædagogstuderende 14’ Nuuk.

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Sap. ak.
sut
tamaasa naa ut.
p
ar
tt
ki
ti
at
nuta
ke
is
fr
Vi får
r
blomster hve
e.
ug

På mødet vil der være information om:
• Nyt logo
• Ny hjemmeside
• App Nyhed!
• Ny tilmeldingsblanket
• mv.
Tilmelding til kulturnat 2016 kan også ske på telefon: 321156 og e-mail:
nalib@katak.gl
www.kulturnat.gl

Meeqqanut
ammatagaq
Julekalender
til børn

Inersimasunut
ammatagaq
Julekalender
til voksne

Programmet på grønlandsk og dansk (korrekturlæst) sendes til Nunatta
Atuagaateqarfia senest 1. december 2015.

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Det Grønlandske Landsbibliotek

Central and Public Library of Greenland

iq NAASUT

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 11-16
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QITTARISSIIT!

FIND RYTMEN!

Afrikarmiut qitittaasii tumerparpaavilu
pillugit ilaqutariinnut tamanut workshop!

Afrikansk danse- og
trommeworkshop
for hele familien

Qitittartoqatigiit Youth Home Cultural Group pissanganarluinnartut ilaqutariit tamaasa afrikarmiut qitittaasiat tumerparpaariaasiallu pillugit workshopeqarnissamut qaaqqusipput.
Workshopeqarnissaq Musik- og Orkesterskolen kiisalu Nunatta
Atuagaateqarfia suleqatigiillutik aaqqissuuppaat ukioqanngikkuit 99-inilluunniit ukioqaraluaruit apeqqutaanngilaq. Qassinilluunniit ukiullit tamarmik tikilluaqqusaapput. Quianartumik
nuannersumilli qitittaatsit misilerariartoruk afrikarmiulluunniit
tumerparpaavi malillugit qitissinnaanerlutit misilerariartorsinnaavat. Iserneq akeqanngilaq, unikkallarnermilu imeruersaatissaqarumaarpoq. Takuss!
• Nunatta Atuagaateqarfiani
• Sisamanngorneq nov. 19-ianni

Den farverige afrikanske dansegruppe Youth
Home Cultural Group inviterer alle i familien
til afrikansk danse- og trommeworkshop.
Workshoppen arrangeres af Musik- og
Orkesterskolen i samarbejde med Grønlands Landsbibliotek og om du er 0 eller
99 betyder ikke noget. Alle uanset alder er
velkomne. Kom og få rørt dansemusklerne
på en sjov og hyggelig måde eller test din
rytmesans på rigtige afrikanske trommer.
Der er gratis entre og en forfriskning i pausen. Vi ses!
• På Grønlands Landsbibliotek
• Torsdag den 19. november.
• Klokken 17 – 18.

• Nal. 17-18

Nunatta Atugaateqarfiani
Juullimut qiortaasitsineq
Arfininngorneq novembarip ulluisa 21-anni
Nunatta Atuagaateqarfiani juullimut qiortaasoqassaaq nal. 14-17.

Juleklip på Landsbiblioteket
Lørdag den 21. november afholder Nunatta Atuagaateqarfia/
Grønlands Landsbibliotek juleklip fra kl. 14-17

Qiuutinik savinnillu nammineq nassartoqarsinnaavoq. Sassaalliutigineqassapput kaffi, tii, safti kaageeqqallu.

Man må gerne bringe egne sakse og knive. Der bliver serveret
kaffe, te, saftevand og småkager.

Pingasunngorneq novembarip ulluisa 18-ianniit bilitsit saaffiginnittarfimmi
pisiarineqarsinnaalissapput.
Meeqqamut ataatsimut 5 kr. inersimasumut 10 kr.
INISSAT KILLEQARPUT!
Inummut ataatsimut billetit amerlanerpaamik sisamat

Billetsalg starter onsdag den 18. november i skranken.
Arrangementet koster 5 kr. for børn og 10 kr. for voksne.
DER ER BEGRÆNSET ANTAL PLADSER!
Højst 4 billetter pr. person.

Uanga – Illit Nunarput

Mit - og dit - Grønland

”Inussuk – Pejling mod Grønland”-mut atuakkiortup nunamut asanninnerujussuani mianersoqqusillunilu Kalaallit Nunaat pillugu saqqummiivoq.

Med stor kærlighed og et ”vagt i gevær” fortæller forfatteren til succesbogen “Inussuk - Pejling mod Grønland” om Grønland, som hun
kender landet.

Oqalugiarnerup aallaavigaa Kalaallit Nunaat 2015-imi inuuneq, isummersoqataanissamut oqalliseqataanissamullu periarfissaqarpoq.
Saqqummiisussaq pillugu:
Lena Lauridsen 2007-imiilli kulturikkut paasinninneq nunanullu
allanut suliartortitaasarneq pillugu suliaqalersimavoq. 2012-imi uini
meeqqatillu marluk atuartuusut Nuummut nuupput.
• Nunatta Atuagaateqarfia
• Marlunngorneq novembarip 24-at, nal. 19.30.
Oqalugiarneq qallunaatut ingerlanneqassaaq

Foredraget tager udgangspunkt i hverdagslivet i Grønland anno
2015, og der er rig mulighed for at byde ind og skabe en dialog.
Om oplægsholderen:
Lena Lauridsen har siden 2007 arbejdet internationalt med kulturforståelse og ind- og udstationering. Hun flyttede med mand og to
skolesøgende børn til Nuuk i 2012.
• Grønlands Landsbibliotek
• Tirsdag den 24. november, kl. 19.30.
Foredraget foregår på dansk.

Atuakkiortoq Yahya Hassan unnussioqatigalugu

Unnuup ingerlanissaa:
Taallanik atuaaneq – Apeqqarissaarneq - Apeqqutit
Ataasinngornermi novembarip 2-aniit billetit aaneqarsinnaalissapput.
Inummut ataatsimut billetit amerlanerpaamik sisamat
Oqalugiarneq
aaneqarsinnaapput. Iserneq akeqanngilaq.
qallunaatut ingerl
annePissaaq
qassaaq.
Fo
red
raget foregår
• Nunatta Atuagaateqarfimmi
på dansk.
• Pingasunngorneq novembarip 18-ianni Nal. 19.30 – 21.00

Forfatteraften med Yahya Hassan

Aftenens program:
Digtoplæsning - Interview - Spørgsmål
Billetter kan hentes fra mandag den 2. november.
Der kan max hentes 4 billetter pr. person.
Arrangementet er gratis.
Det er:
• På Grønlands Landsbibliotek
• Onsdag den 18. november kl. 19:30 - 21.00.

Nunatta Atuagaateqarfia

DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK Public & Central Library
Imaneq 26 Postbox 1011 3900 Nuuk | Tlf.: 32 11 56 | Fax 32 10 11 | e-mail nalib@katak.gl

16

ONSDAG 28. OKTOBER 2015

Nammineq kajumissutsimik sulisoq oqaluttuarpoq
En frivillige fortæller

Hvad glæder du dig især
til ved AWG2016?
Jeg glæder mig til at se alle sportsudøverne komme og udøve deres sport, og til at få et arrangement til at lykkedes.
Hvad er det bedste ved at lave frivilligt
arbejde?
Det bedste, det er alle de frivillige, der har gejsten
til at involvere sig og udføre opgaven. Det er deres glæde og motivation, der motiverer. Så skaber
det jo også glæde at man arbejder sammen mod
et større mål. Så det er det, der motiverer: samarbejde og fremskridt.
Hvis du skal sammenligne AWG med en
sportsgren, hvilken ville du så vælge?
Hvis jeg skal sammenligne AWG med en sportsgren, så må det jo være fodbold. Alle har en rolle
selv om man ikke ligger mærke til det. Alle mand
er sammen om et fælles mål, selv om nogen kan
fremstå som ”usynlige”, så har de gjort deres arbejde godt.

AWG2016-imut suna
qilanaarinerpaaviuk?
(Inuuteq Bidstrup Petersen, nerrivimmi arsaararnermut tunngasunik kajumissutsimik
suliaqartoq, frivillig for bordtennis komiteen.)
Timersortartut tamarmik timesuutiminnik
takutitsinissaat, aamma aaqqissuussap iluatsinnissaa.
Kajumissutsimik suleqataanermi suna
pitsaanerpaava?
Pitsaanerpaaq tassaavoq kajumissutsiminnik
suleqataasut tamarmik peqataarusussuseqarluarlutik suliassaminnik naammassinnikkusussuseqarnerat. Taakku nuannaarnerat
kajumissuseqarnerallu kajumissuseqalersitsivoq. Aammattaaq anguniakkap anner-

tuup anguniarnerata suleqatigiissutiginera
nuannersunngortitsivoq. Tassa taannaavoq
kajumissusileqalersitsisoq: suleqatigiinneq
aamma siumukarneq.
AWG timersuummut assersuutissagukku
timersuut sorleq toqqassagaluarpiuk?
AWG timersuummut assersuutissagukku isikkamik arsaannermut assersuuttariaqarpara.
Malugineqanngikkaluartumik tamarmik immikkut atuuffeqarput. Peqataasut tamarmik
ataatsimoorussamik siunertaqarput, ilaat
”takuneqarsinnaanngitsuusaaraluarlutik”, suliassatik pitsaasumik
suliarivaat.

Nuannernerusunik isiginnaagassigit
Sig goddag til endnu bedre tv

www.nuuktv.gl

facebook.com/nuuktv
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TV-2 KONCERT
FREDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 21.30

kr.

HOS HHE CONFERENCE & EVENTS

348,-

BILLETTER SÆLGES I RECEPTIONEN
PÅ HOTEL HANS EGEDE

(Dørene åbnes kl. 21.00)

JULE-

ÅRETS TRADITIONELLE OG MEST UNDERHOLDENDE...

STORT

MED M

JULEB

USIK

AL

& DAN

S

FROKOST
Fredag den 27/11 &
lørdag den 28/11

KATRIN &
JORDAN DUO

Fredag den 4. &
lørdag den 5. december

Marinerede sild med løg & citron
Kryddersild med rødløg
Tomatsild med lime
Karrysild med tomat, æg & kapers
Karrysalat
Stegte sild med løgringe
Æg med mayonaise & kaviar
Røget ål med asparges & røræg
Røget laks med æble-/peberrodsdressing
Gravad laks med rævesauce
Rejer med mayonaise & citron
Dampet laks med dildmayonaise & agurk
Fiskeﬁlet med citron & remoulade
Sylte med rødbeder & sennep
Røget Moskushjerte med æblesalat

QARSOQ

Fredag den 11/12 &
lørdag den 12/12

KATRIN &
JORDAN DUO

Vildtterrine med syltede bær & dressing
Klassisk hønsesalat med bacon
Glaseret skinke med grønlangkål & kogte kartofler
Ribbensteg med rødkål & brune kartofler
Andesteg med æbler, løg & svesker
Frikadeller med agurkesalat
Svinemørbrad-bøffer med bløde løg
Blodpølse med ahornsirup, kanel & sukker
Æbleﬂæsk
Ostebord med syltede nødder & figenmarmelade
Fad med ﬁgner, dadler & nødder
Pebernødder, brunkager og klejner
Ris à la Mande med lun kirsebærsauce
Rugbrød, hvidt brød, smør & fedt

Alt sammen
for kun

295,pr. kuvert

SKYND DIG AT BESTILLE ÅRETS JULEFROKOST PÅ TLF. 32 42 22 ELLER VIA RESTAURANT@HHE.GL
Hotel Hans Egede 4  S TA R H OT E L W I T H A 5  S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E
Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl
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Kommune Ammasoq Åben Kommune
MARLUNN. 24. NOVEMBARI

TIRSDAG 24. NOVEMBER

Lars Møller-Sørensen & Asii Chemnitz Narup kommunip
2016-imut missingersuutai pillugit nassuiaassapput

Lars Møller-Sørensen & Asii Chemnitz Narup
fortæller om kommunens budget for 2016

Aappaagumut missingersuutit illit ulluinnarni
inuuninnut qanoq sunniuteqassappat?

Hvordan påvirker næste års budget din hverdag?

NAL. 16.30-18 INNUTTAASUNUT SULLISSIVIMMI

KL. 16.30-18 I BORGERSERVICE

Der vil være kaffe, te og kage. Alle er velkommen.

Kaffi, tii kaagillu sassaalliutigineqassapput. Kikkulluunniit tikilluaqqusaapput.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Snescootereq Nutaaq?
Kalaallit Nunaata ANINGAASERIVIATA
akeqanngitsumik oorinik atukkissavaatit
Snescooteritaarnissarnut.

Attavigitsigut
decemqaamatini november,
roorut
qe
ne
ilu
rim
ua
ber, jan
ni.
era
akeqannginn

SPON
OQ

SO R
·
es
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· N AN

Taarsigassarsianik pilersitsineq akeqanngilaq,
allakkianik pilersitsineq akeqaranilu.
Qularnaveeqqusiinermut atatillugu taamaallaat
pisortatigoortumik akiliutinut akiliissaatit.

G

Aningaaserivimmi siunnersortit atassuteqarfigiuk
imaluunniit uunga mail-erfigitigut banken@banken.gl

www.banken.gl · Tlf. 701234
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MUTTEN ∙ TUGTO ∙ TULLEMUT ∙ MINIMUTTEN

RANDI
& LENA
KONCERT
Qatanngutigiit Jamming

Fredag den 27. og lørdag den 28. november fra kl. 22.00

Malik Andersen (Bas)
Kristian Th. Brandt (Guitar)
Saakku Zeeb (Guitar)
Hans Jørgen Zeeb (Trommer)
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FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI
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K

ENTRÉ KR. 60,IN

IMUTTE
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DRONNING INGRIDIP PEQQISSAAVIA · DRONNING INGRIDS SUNDHEDSCENTER

PINGASUNNGORNEQ / ONSDAG

25. NOVEMBER 2015
15.30-17.00

Periarfissaqarputillu sulisumik peqqissutsit
pillugu oqaloqateqarnissannut aammalu
puatit misissortissinnaallugit.
Peqqissutsimut oqaloqatiginninnerup tun
ngavigissavaa angissuseq, oqimaassuseq
immaqalu aamma aap sukkuata uuttorne
qarnera aallaavigalugit. Periarfissaq inersi
masunut 18leereersimasunut tunngavoq.

Få en skridttæller og en Livsstilshåndbog
med idéer til en sundere livsstil.

Juullinnginnerani
naggataaq
Sidste gang inden Jul

Der er også mulighed for livsstilssamtale
og lungefunktionsundersøgelse.
Livsstilssamtale på baggrund af højde,
vægt, blodtryk og evt. langtidsblodsukker
er til voksne over 18 år.

AGGIALLUARISI !

•

VEL MØDT !

INFO DESIGN 10-2015

Ornigullutit aallersinnaavutit allornernut
kisitsissummik atuagarlu: ”Inuunermi pis
sutsinut najoqqutassiaq”.
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Oqaluffiup ajunnginnissaa neriuutigaa
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Hans Egedep oqaluffiani aasarli oqoqalersimammat sanasut oquiaallutik naammassinerput
Hans Egedep oqaluffiani sanasut stilladsitik ungasinngitsukkut piissagunarpaat.
Septembarimimiilli oqaluffik matoqqasimavoq oqoqarnera peqqutigalugu. Oquk
navianartoq allaffinni oqaluffiullu inersuaani toqqaannartumik takuneqarsinnasoq annertusimaqaaq, sanasullu septembarimilu nutarterilersimallutik.
Adventip sapaataani siullermi oqaluffiup atorneqarsinnaanissaanik isumaqatigiissut sanasunut eqquutseqqunaqaaq, Nuummi palasi allattaavinnik allattartoq
Emilie Steenholdt oqarpoq.
Palaseqarfimmi sulisut nalinginnaasumik Hans Egedep oqaluffiani allaffeqartut
niaqunngullutillu inuummarliortarput. Paasineqarpoq oqaluffiup qaliata ilarujussua oqoqartoq.

Maannakkut oquk peerneqarsimalerpoq oqaluffillu novembarip 29-ani adventit
sapaataanni siullermi oqaluffiup ukiuata pisortatigoortumik aallartinnerani piariissalluni.
Pilersaarutaavoq oqaluffiup inersuaa atuleqqaassagipput. Allaffinnut immikkortoq kingusinnerulaatukkut piariissaaq.
Hans Egedep oqaluffiata nutarternerata aallartinnerani naatsorsuutit malillugit
1,5 million koruuninik akeqassaaq.
Noah Mølgaard
noah@ag.gl

Krydser fingre for kirken
Håndværkere er tæt på at få bugt med den skimmelsvamp, der siden sommeren har angrebet Hans Egedes Kirke
Byggestilladserne bliver formentlig fjernet om kort
tid fra Hans Egedes kirke, der siden begyndelsen af
september har været lukket på grund af skimmelsvamp. Den sundhedsfarlige var blevet direkte synlig
i kontorer og selve kirkerummet havde omfattende
skimmelvækst, da håndværkere begyndte renoveringen i september.

- Vi krydser fingre for at håndværkerne kan overholde aftalen om at kirkerummet kan være klar til
brug den første advent i søndag. Vi har heller ikke
modtaget meddelelser om forsinkelser i håndværkernes arbejde, siger kirkebogsførende præst i Nuuk
Emilie Steenholdt.
Ansatte i præstegældet, der normalt har kontorer

i samme bygning som Hans Egedes kirke har haft
hovedpine og ubehag. Det viste sig at en stor del af
loftet i kirkerummet havde fået skimmelsvamp.
Nu er skimmelsvampen fjernet og kirkerummet
skal være klar til brug den 29. november, der som
første søndag i advent bliver den officielle start på
kirkeåret.
- Det er planen at vi starter med at tage kirkerummet i brug. Kontorfløjen bliver klar til brug lidt senere,
siger Emilie Steenholdt.
Renoveringen af Hans Egedes Kirke vil koste 1,5
millioner kroner ifølge beregninger, der blev lavet da
renoveringen blev sat i værk.
Noah Mølgaard

Maani oquk saqquminngikkaluarpoq.
Oqaluffiulli qalia annertuumik oqoqarpoq
Skimmelsvampen var ikke direkte synlig her.
Men loftet i kirkerummet var under omfattende
angreb af skimmelsvamp.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

22

ONSDAG 18. NOVEMBER 2015

ISER
NEQ
GR A AKEQA
N
TIS
ENT NGIL AQ
RÉ

Nipilerso r ner mik
Ilinniarfiup
r
nipilerso qatigiivi Nuu k Byo r keste
Musikskolens orkestre
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er inarso qatigiit

Afr ikamiu tu t
qitinneq

Gospelkor

Afrikansk trommedans

NIPILERSORNERMIK NIPILERSOQATIGIINNERMILLU ILINNIARFIK

MUSIK- OG ORKESTERSKOLEN
INVITERER TIL

TUSARNAARIAQQUSIVOQ

Søndag 22. november
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Nuuk Forsamlingshus
Nuummi katersortarfimmi
Sapaat novembarip 22-at
nal. 14-16.30

Juulli aallartillugu qanittumit ungasissumiillu
erinnat juullerpalaartut tusarnaariartukkit!
Tii, kaffi, imeruersaatit, kaagit allallu tuniniarneqassapput
Kikkulluunniit peqataasinnaapput

kl. 14-16.30

Kom og vær med til at sætte julen i gang med
alverdens dejlig julemusik fra nær og fjern!
Salg af te, kaffe, sodavand, kage m.m.
Alle er velkommen

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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Ny snescooter?

Lige nu er det gratis at oprette lån til
snescooter i GrønlandsBANKEN.

Slå til nu!
gælder i november,
et
dd
Tilbu
r.
december og janua

SPON
OQ

SO R
·

Kontakt din rådgiver eller skriv til banken@banken.gl

es

tic

www.banken.gl · Tlf. 701234

G
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STARK-IP JUULLIMUT QUPPERSAGALIAA SAQQUMMERPOQ
SA ER STARKS JULEAVIS PA GADEN
O

O

DREMEL TILBEHØRSSÆT
Sæt af 100 dele.
(Best nr. 7436104)

STÆRK
JULEPRIS

599,-

KÆLK

Plast 86 cm.

(Best nr. 1667408)

SNICKERS
DENIM BUKS
Dunderdon.
Str. 31/32 – 38/34
(Best nr. 1799269)

STÆRK
JULEPRIS

79,-

STÆRK
JULEPRIS

295,-

STÆRK
JULEPRIS

195,STÆRK
JULEPRIS

149,-

SNESKOVL

BETLEHEMSSTJERNE

(Best nr. 1488895)

(Best nr. 9810516)

I plast med teleskopskaft i aluminium.

Stjerne i messing, incl. fatning og ledning.

Tilbuddene gælder fra mandag den 16. november til onsdag den 23. december 2015

Arc

Wi

am

· N AN

Der er ingen stiftelsesprovision og intet
dokumentgebyr. Du betaler kun de offentlige
afgifter i forbindelse med etablering af pant.

STARK Ilulissat

avis eller
Se flere tilbud i vores
eside
mm
hje
e
ny
res
besøg vo
på www.STARK.gl
naalerNioqqutinik inniminniisin
tsinni
g-i
alo
kat
putit nioqqutinut
.
illu
lug
tsil
nassiu
fra vores
Nu kan du bestille varer
leveret.
dem
få
og
nye varekatalog

STARK Aasiaat

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Tasiilaq

STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK NUUK

Box 140 • 3900 Nuuk
Tlf. 38 37 70

STARK Nuuk

STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland
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Julefest for
alderspensionister +65

Utoqqalinersilialinnut + 65
Juullimi nerrinneq

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

Helene & Svend Jungip Fond-ia utoqqalinersialiallit + 65
qaaqqusivoq Juullimi nerrinnissamut.
Nerrinneq pissaaq Katersortarfimmi ulloq
arfinningorneq 21. november 2015 nal. 13.00-18.00.
Juullerpaluttunik nerisassaqassaaq, sodavand-it aamma kaffi/the
kaagillu.
Eqqugassartalimmik makitsisoqassaaq, aliikkusersuisoqassaaq aamma
erinarsoqatigiittassaagut.

Julefesten afholdes i Forsamlingshuset,
lørdag den 21. november 2015 kl. 13.00-18.00.
Der vil blive serveret en julemiddag, sodavand og kaffe/the m/kage.
Der vil være lodtrækning af gavekurve, underholdning og
fælles sang.
Tilmelding senest den 19. november til:

Ulloq kingulleq nalunaarfissaq 19. november uunga:

Nuuk Kontor- og Bogføringsassistance ApS
H.J. Rinksvej 9, Tlf. 32 39 01

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

WWSF-ip nunarsuaq tamakkerlugu
kinguaassiutitigut atornerluisarneq
akiorniarlugu ullorititaa 19/11

Kom og støt - wwsf´s verdensdag
19/11 -forebyggelse af seksuelle
overgreb og vold mod børn og unge

Tapersersoriartoruk katuamut

Lad os kende vores børns og unges seksuelle udvikling

Meerartatta inuusuttortattalu kinguaassiutitigut peqqissumik ineriartornissaat ilisimasaqarfigitigu.
QAQUGU:

Sisamanngorneq 19. november 2015 nal. 15.30-17.00 tungaanut
Meeqqanut: Ballon, titartaaneq, kammak naapiguk.
Angajoqqaanut inersimasunullu: Quppersakkamik aallerit.
Aliikkusersuisoq: NUIF
Aaqqissuussisut: Peqqinneq pitsaaliuineq, susassaqartitsivillu,
Kommuneqarfik sermersooq - Ekir@sermersooq.Gl

Kig forbi Katuaq
Hvornår:

Torsdag 19. november 2015, Kl.15.30-17.00
Børn: Tegning, ballon , mød Kammak.
Forældre og voksne: Hent folder
Underholdning: NuiF
Arrangør:
Sundhed, Forebyggelse og Fritid, Kommuneqarfik Sermersooq
ekir@sermersooq.gl
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Godthaab Bryghus
Julebuffet 2015

PRISER
PR. PERSON
2-10 PERS.:

KR. 229,-

11-25 PERS.:
KR. 209,-

26-49 PERS.:

KR. 199,-

50+ PERS.:

KR. 179,-

VÆLG
MELLEM:

27./28. nov.
4./5. dec.
11./12. dec.
Buffeten er klar
fra kl. 18.30

Kol dt

Vi leverer også

✶ Marineret sild med karrysalat ✶ Karrysild med æg
✶ Æg og rejer med mayonnaise ✶ Moskus carpaccio
✶ Fennikel gravad grønlandsk vildlaks med rævesovs
✶ Hjemmesyltet fjeldørred med dildcreme
✶ Hjemmelavet sylte med sennep og rødbeder
✶ Rugbrød, hjemmelavet malt- og surbrød, smør og fedt

Lunt

Bestil bor
d
i god tid p
å
tlf. 34 80
80

✶ To slags ost med kiks og frugt
✶ Ris a la mande med kirsebærsovs

I M AN E Q 3 0
B RYG G E R I E T.G L

FRA 21. NOV.
TIL 22. DEC.

245,-

PR. COUVERT KR.

Min. 15 couverter
Levering kr. 275,-

✶ Ribbensteg med rødkål
✶ Skinke med stuvet hvidkål
✶ Tarteletter med høns i asparges
✶ Andesteg med æbler og svesker
✶ Fiskefilet med remoulade og citron
✶ Leverpostej med champignon og bacon
✶ Hvide og brune kartofler med brun sovs
✶ Hjemmelavede rensdyrfrikadeller med surt

Dessert

Julebuffet
ud-af-huset

PRØV
ÅRETS
NYE
JULEBRYG!

Friskbrygget

FADØL
til julefrokosten
i virksomheden
eller hjemmet.

Rabat gives ved
samlet køb af julebuffet ud-af-huset
og fadølsanlæg.

TLF. 3 4 8 0 8 0
INFO@GODTHA AB.GL

J
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uullimut niuerneq
ulemarked - messe

Inussivik
juullimut niuffatitsiniarpoq
Arfininngorneq 28. november &
Sapaat 29. november 2015

Inussivik
holder Julemarked/messe
Lørdag den 28. november &
Søndag den 29. november 2015

uttut
Peqataarus put
naa
nalunaarsin
uunga:
l
greennet.g
@
n
e
ll
a
-h
b
gh
.
obil 558128
tlf. 321654/m 25. nov. 2015.
rpaamik
Kingusinne
elde
de kan tilm
re
e
s
s
re
te
in
.
Alle
thåb-Hallen
sig hos: God
l
g
@greennet.
n
e
ll
a
-h
b
h
g
.
obil 558128
tlf. 321654/m senest
Tilmelding
5
25. nov. 201

AAQQISSUISUT/ARRANGØRER:
INUSSIVIK
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Juullimi tunissutissat ukioq
manna kusanarnersaat

Arqaluartâ Rosings nye og smukke
fotobilledbog ”INUIT PINNERSUT NUUMMI *
SMUKKE MENNESKER I NUUK”
præsenteres i
ATUAGKAT BOGHANDEL
lørdag den 21. november kl. 10 – 14

People in Nuuk

Årets smukkeste
julegave

Inuit pinnersut Nuummi · Smukke mennesker i Nuuk · Beautiful

ATUAGKAT BOGHANDEL-imi
arfininngornermi novembarip 21-ani
nal. 10 – 14 ilisaritinneqassaaq

Arqaluartâ Rosing

Arqaluartâ Rosingip assilisanik atuakkiaa
nutaaq kusanartorlu ”INUIT PINNERSUT NUUMMI
* SMUKKE MENNESKER I NUUK”

Arqaluartâ Rosing

Inuit pinnersut Nuummi
Smukke mennesker i Nuuk
Beautiful People in Nuuk

28

ONSDAG 18. NOVEMBER 2015

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Illoqarfiit
sinnerini

All.: Søren Ditlev Monrad
sdim@sermersooq.gl
TASIILAQ
Iliveqarfiup allilerneqarnera
Tasiilami iliveqarfimmi inissat 25-t sinnerupput, taamaattumik Kommunalbestyrelsimit aalajangerneqarpoq 2016-imi iliveqarfiup allineqarnissaanut 1,5
millioner koruunit atorneqassasut.
Tasiilami isaterineq
Tasiilami illu B-883 isaterneqassaaq. Siunertamut
tassunga 200.000 koruunit 2016-imi atorneqassapput aamma 2017-imi 900.000 koruunit.
Qimarnguvik
Tasiilami Meeqqanut Ilaqutariinnulu qimarnguvik pilersinneqassaaq. Qimarnguvimmi arnanut
meeqqanullu persuttaanermik eqqugaasimasunut
unnuinissamut periarfissanik pilersitsisoqassaaq.
Pilersitsinissamut millionip affaa illuartinneqarpoq
aamma ingerlatsinermut ukiumut 800.000 koruunit
atorneqartassapput.
Tasiilami sanaluttarfik nutaaq
Tasiilami sanaluttarfik ”Stunkt” illumi mikisumi nutaanngitsumi inissisimavoq. Taamaattumik Kommunalbestyrelsimit 2 millioner koruunit illuartinneqarput
sanaluttarfiup maannakkut eqqartuussiviup illutaanut nuunneqarnissaanut atugassanik. Paarlattuanik
eqqartuussivik Kommuneqarfiup Allaffianut nuussaaq.

Inissiat kingulliit qulit 2016-imi naammassineqarnissaannut 13 millioner koruunit atorneqartussatut illuartinneqarput.
Qatserisarfik
Tasiilami qatserisarfik ullutsinnut naleqqukkunnaarsimavoq nutarterneqartariaqarluni. Suliamik aallartitsinissamut 2016-imi millionip affaa aningaasaliissutigineqarpoq aamma ukiuni missingersuusiorfiusuni
tullerni 16 millioner koruunit atorneqassapput.
Pinnguartarfiit
Tasiilami meeqqanut inuusuttunullu sammisassat
amerliniarlugit pinnguartarfinnik pingasunik pilersitsinissamut Kommunalbestyrelsimit 1,3 millioner
koruunit illuartinneqarput. Illoqarfiup ilaani immikkoortut tamarmik ataatsimik pinnguartarfeqartussanngorlugit.
ITTOQQORTOORMIIT
Utoqqaat najugaqarfiannik alliliineq nutarterinerlu
Ittoqqortoormiini utoqqaat najugaqarfianni inissakilliortoqarpoq nutarternissaalu pisariaqartinneqarluni.
Siunertamut tassunga 2016-imi 500.000 atorneqartussatut illuartinneqarput.
Inissianik iluarsartuussineq aserfallatsaaliinerlu
Ittoqqortoormiini inissianik iluarsartuussinermut
aserfallatsaaliinermullu ukiuni tulliuttuni ukiut tamaasa 3,2 millioner koruunit atorneqarnissaat akuersissutigineqarpoq.

Meeqqerivik
Tasiilami meeqqerivimmik meeqqanut 88-inut inissalimmik sanaartorneq 2014-imi aallartinneqarpoq.
Aappaagumut sanaartornermik inaarsinissamut 12
millioner koruunit atugassiissutigineqarput.

Pinnguartarfik
Ittoqqortoormiini meeqqanut inuusuttunullu sammisassat amerliniarlugit pinnguartarfinnik pingasunik
pilersitsinissamut Kommunalbestyrelsimit 125.000
koruunit illuartinneqarput.

Inissianik sanaartorneq
Inissianik nalinginnaasumik attartortittakkanik 30-nik
nutaanik sanaartorneq kingulleq ingerlanneqarpoq.

Sisorartartut majuartaataat
Sisorartartut majuartaataat Ittoqqortoormiini siorna
pilersinneqarpoq. Ukiup tullianut ingerlatsinermut

295.000 koruunit atugassiissutigineqarput. Ukiup
sisorarfiusup nalaani sapaatip-akunneranut nalunaaqutap akunneri 40-t ammatinnissaanut periarfissiilluni.
PAAMIUT
Paamiut pillugit pilersaarut tamakkiisoq
Pilersaarummut tamakkiisumut 500.000 koruunit atugassatut illuartinneqarput, suliassaqarfinnik immikkut
pilersaarusiorfigineqarnissamik pisariaqartitsisunik
paasiniaanermut atugassanik.
Kuuffinnik iluarsaaneq
Illoqarfimmi kuuffiit iluarsaanneqarnissaannut 1 million koruunit atugassatut illuartinneqarput.
Ivigaasanik arsaattarfik
Paamiuni ivigaasanik arsaattarfik mikisunnguaq pigineqareerpoq. Illoqarfiup arsaattarfia angineq maanna ivigaasanik aamma qallerneqassaaq. Siunertamut
tassunga Kommunalbestyrelse 400.000 koruuninik
illuartitsivoq.
Paamiuni utoqqaat illuat nutaaq
Paamiuni utoqqaat illuat pisoqalinikuuvoq. Taamaattumik nutaamik sanasoqassaaq. 2012-imi 8.5 millioner koruunit atugassatut illuartinneqarput. Utoqqaat
Illuat nutaaq Kommuneqarfik Sermersuumut katillugu 53 millioner koruuninik akeqassaaq. Namminersorlutik Oqartussanit affaa akilerneqartarpoq.
Paamiuni ujaqqanik qarmaaneq
Paamiuni umiarsualivimmi ujaqqanik qarmakkat immikkuullarilluinnartuupput Kalaalimineerniartarfiup
eqqaani talittarfimmut ilaapput, tammatsaalinissaallu
pisariaqarluni. Suliassamut tassunga 1,5 millioner koruunit 2016-imi atorneqartussatut illuartinneqarput.
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Ren Stearin

Figur lys
22 timer 10,- kr
42 timer 15,- kr

23 timer 30,- kr

78 timer 30- kr
122 timer 50,- kr

30 timer 40,- kr

1

1

ti

. rus

tk
10 s

Flydelys

0,-

5
klys

10 stk

45 timer 50,- kr
22

timer

40,- kr

33

timer

50,- kr

45

timer

60,- kr

60 timer 80,- kr
90 timer 100,- kr

kr

30,- kr

60,- kr

60,- kr

50,- kr
25,- kr

400

gr

75,- kr

15,- kr

130,- kr

110,- kr
450

gr

Jens Kreutzmann-ip Aqqutaa 2
313081

Overfor “SPAR”
425

Ammasarfiit
Ataasinngornermiit Saapaat ilanngullugu,
gr

75,- kr

Vi har åbent alle ugens 7 dage
fra kl. 10 - 18
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua

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

NAIP
UKIUMO
ORTUM
IK
TAKUTI
TSINER
AT
NAIP ÅR
LIG
SHOW

NOV.

NOV.

ADVENTIP SAPAATAASA SIULLIANNI
TUSARNAARTITSINEQ

NAIP: QIIMASA

1. ADVENTSKONCERT

Aliikkusersuineq / Underholdning

Tusarnaartitsineq / Koncert

Hans Lyngep Inersuani / I Hans Lynge Salen nal./kl. 19.00 – 20.30
Iserneq/Entré: kr. 100,Meeqqat/Børn: kr. 50,-

Hans Lyngep Inersuani / I Hans Lynge Salen nal./kl. 14.00 – 15.30
Iserneq/Entré: kr. 75,Meeqqat, ilinn., utoqq. / Børn, stud., pens.: kr. 50,-
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N.I.P.E.
Adventimi tusarnaartitsineq / Adventskoncert

Adventimi tusarnaartitsineq / Adventskoncert
Hans Lynge-p Inersuani / I Hans Lynge Salen nal./kl. 19.00 – 20.30
Iserneq/Entré: kr. 100,-

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub sponsorer:

Hans Lynge-p Inersuani / I Hans Lynge Salen nal./kl. 19.00 – 20.30
Iserneq/Entré: kr. 60,Meeqqat, ilinn., utoqq. / Børn, stud., pens.: kr. 40,-

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

november

21.00

The Hunger Games: Mockingjay del 2

november

Genre: Action, Sci-Fi
Spilletid: 2 timer 16 min.
Akia/Pris: kr. 105,21.00

Instruktør: Francis Lawrence
Medvirkende: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth,
Josh Hutcherson, Woody Harrelson

Naggataaq/Sidste fores. 2. december, vises i 2D fra 26. november

november

21.15

Maïna

november

Genre: Drama
Spilletid: 1 time 42 min
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 45,21.15

Instruktør: Michel Poulette
Medvirkende: Reneltta Arluk, Mary
Buscemi, Tantoo Cardinal

Naggataaq/Sidste fores. 27. november

18.15

21.00

Lore

november

44,18.00

21.00

5,1 L POPCORN BÆGER

november

Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl

Naggataaq/Sidste fores. 25. november

28. November

2. December

3. December

Untouched

Ejersbo

Creed

16. December

21.00

I
S EN
SE L
VI ESA
LL
LI

november

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput

Genre: Drama, Thriller
Spilletid: 1 time 49 min.
Akia/Pris: kr. 60,- / 40,-

Kommende film

18.15

13:00

I
S EN
SE L
VI ESA
LL
LI

NUTAARSIASSAQ
NYHED

november

18.00

19.00

21.00

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

Star Wars:

The Force Awakens

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 viser film i 4K, som er 4 gange opløsningen af et fuld HD fjernsyn.
Filmoplevelsen nydes med 7.1 surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.
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Viking Greenland står blandt andet for
at bygge Tasiilaqs nye store integrerede
daginstitution. Billedet er februar.
Byggeriet er siden lukket men ikke
færdiggjort.
Viking Greenlandip ilaatigut meeraaqqanut anginernullu meeqqerivik Tasiilamiittussaq sanaartorpaa. Assi februaarimeersuuvoq. Kingorna sanaartugaq
matuneqarpoq sulili naammassinani.
Assi: Facebook.

Viking-konkurs
kan blive dyr for
skatteborgerne

Greenland Venture står til at miste et tocifret millionbeløb i den østgrønlandske konkurs. I forvejen kan Sermersooq kommune og
offentlige og private kreditorer forvente at miste mange penge.
Andreas Lindqvist
andreas@ag.gl
Tasiilaqs eneste entreprenør Viking Greenlands
konkurs kan gå hen og blive væsentligt dyrere for
selvstyrets investeringselskab Greenland Venture
end det hidtil har været fremme.
I sidste uge skrev vi at den offentlige pengekasse
kan forvente at miste sit indskud på 245.000 kroner,
men ifølge direktør Karsten Høy kan tabet gå hen at
blive langt højere.
- Det endelige tab afhænger af, hvordan nogle
af de igangværende arbejder og forpligtelser kan
afsluttes. Men vi må nok se ind i et tab imod et to
cifret millionbeløb, lyder det nu fra Karsten Høy.
Årsagen til det store tab er at Greenland Venture
har stillet som kautionist for flere lån, der er taget af
selskabet og som nu ikke længere bliver afdraget. Derfor vil bankerne kræve penge af investeringsselskabet.
- Vi har stillet nogle garantier for lån til firmaet
som vi desværre må anse som værende tabt. Det
andrager cirka 6 millioner kroner. Når boet er gjort
op og hvis der er nogle tilbageværende værdier, så
vil vi selvfølgelig gøre krav mod boet, siger direktør
Karsten Høy.
Dertil kommer byggegarantier for de to store
uafsluttede projekter, som Viking Greenland

efterlader sig, og hvor Greenland Venture står som
garant over for banken.
Det ene er en stor integreret børneinstitution i
byens sydlige del, som er ved at blive bygget. Den
er allerede forsinket og det ufærdige projekt bliver
nu overdraget til kommunen, som skal finde et nyt
selskab til at færdiggøre både institutionen og den
udbygning af kloakkerne i området, som mangler at
blive færdiggjort. Det andet er ti Iseritboliger, hvor to
stadig mangler at blive lukket for vinteren.
Når projekterne bliver overdraget til kommunen
bliver det vurderet om byggerierne kan gøres færdig
for det som er tilbage af kontraktsummen – kan de
ikke det, vil det i sidste ende blive Greenland Venture
der skal betale.
- Vi har stillet modgarantier over for banken for
cirka syv millioner kroners byggegarantier. Når man
har vundet en licitation skal man selvfølgelig stille
nogle arbejdsgarantier over for bygherrer i fald man
kommer i den situation vi desværre er kommet i.
Nu er situationen at kommunen selv skal bygge
bygningerne færdig og de forbundne omkostninger
kan de bruge de her garantier til at finansiere, siger
Karsten Høy.
Byggefirma til salg
Greenland Venture har stillet lignende garantier for
andre af Viking Greenlands byggerier som nu er

færdiggjort, som også kan gå hen og koste penge.
- Der ligger andre garantier for allerede færdiggjorte byggerier, hvor der er et års og fem års eftersyn. Men de bliver lige så stille og roligt nedskrevet,
så tab her afhænger af hvad de her gennemsyn
de ender med. Det er beskedent i forhold til de to
byggerier, siger direktøren for Greenland Venture.
Ud over Greenland Ventures tab på Viking Greenland konkursen, forventer Sermersooq kommune
også at have store udgifter til den pludseligt opståede situation. Entreprenøren stod for blandt
andet grusning og snerydning, som kommunen nu
selv må løse. Samtidig var Viking Greenland byens
eneste byggefirma. Derfor bliver det svært og dyrt at
finde et selskab til at færdiggøre byggerierne.
Kurator Peter Schriver har netop været Tasiilaq for
at påbegynde opgørelsen af boet. Arbejdet er stadig
i gang, og han ved endnu ikke hvor store kravene
bliver fra kreditorerne. Han understreger dog at det
er omfattende sag.
Han håber nu at der vil melde sig nogen på banen, som har lyst til at købe en entreprenørvirksomhed, komplet med kraner, maskiner og hvad der
ellers hører med. Han har været inde over selskabet
tidligere, før de seneste ejere kom ind i billedet,
og vurderer der er basis for en ganske fornuftig
forretning, hvis den bliver drevet dedikeret.
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Vikingip akiliisinnaajunnaarnera
akileraartartunut akisusinnaavoq

33

Tunumi akiliisinnaajunnaartoqarneratigut Greenland Venture 10 million koruuninit amerlanerusunik annaasaqassaaq.
Kommuneqarfik Sermersooq, pisortani namminersortunilu akiitoqarfit aningaasarpassuarnik annaassassaqareerput.

Tasiilami entreprenørituaasup Viking Greenlandip
akiliisinnaajunnaarnera maannamut ilimagineqartumiit namminersorlutik oqartussat aningaasaliisarnermut suliffeqarfiutaanut Greenland Venturemut
akisunerujussuusinnaavoq.
Sapaatit akunnerani kingullermi allappugut pisortat aningaasaateqarfiata 245.000 koruuninik annaasaqarnissani naatsorsuutigisinnaagaa, pisortaali
Karsten Høy aaapertorlugu annertunerujussuarmik
annaasaqartoqarsinnaavoq.
Suliat ingerlanneqartut pisussaaffiillu qanoq naammassineqassanersut annaasaqarnissatsinnut apeqqutaassapput. Annaasassallu 10 million koruuninit
amerlanerunissaat ilimagisinnaavarput, Karsten Høy
oqarpoq.
Annaasassat taama amerlatiginerannut peqqutaavoq suliffeqarfiup taarsigassarsinerinut arlalinnut
maannakkullu akilersorneqarunnaartunut Greenland
Venturep qularnaveequsiisimanera. Taamaattumik
aningaaseriviit aningaasaliisarfimmit aningaasanik
amerlanernik piumasaqassapput.
Suliffeqarfiup taarsigassarsinerinut arlalinnut qularnaveeqqusiisimavugut taakkulu ajoraluartumik annaaneqartussaapput. 6 million koruunit missaraat.
Pigisat naatsorneqareerpata nalilinnillu sinneruttoqarpat soorunami pigisat pissarsiariniarlugit piumasaqassaagut, pisortaq Karsten Høy oqarpoq.
Suliniutinut angisuunut marlunnut naammassineqanngitsunut Viking Greenlandip qimataanut sanaar-

tornermut qularnaveeqqusiinerit ilanngunneqassapput, tassanilu Greenland Venture aningaaserivimmut
qularnaveeqqusiisimavoq.
Suliniutit angisuut aapparaat illoqarfiup kujataatungaani meeqqerivik sananeqartoq. Kinguaattooreersimavoq suliniullu naammassineqanngitsoq kommunimut tunniunneqarsimalerluni, maannakkullu
meeqqeriviup naammassinissaanut sumiiffimmilu
kuuffilersuinermut naammassinnittussamik nassaartoqartariaqarluni. Suliniutip aapparaa Iserimut inissiat
qulit ukiornissaannut taakkunannga marluk suli matuneqaratik.
Suliat taakku kommunimut tunniunneqareerpata
nalilersorneqassaaq sanaartukkat akit isumaqatigiissutaasut naapertorlugit naammassineqarsinnaanersut, taamaanngippallu naggataagut Greenland Venture akiliisariaqalersinnaavoq.
Sanaartornermut qularnaveeqqusiinermi aningaaserivimmut 7 million koruunit missaannik qularnaveeqqusiisimavugut. Suliariumannittussatut toqqarneqaraanni soorunami sanaartortitsisumut qularnaveeqqusiisoqartussaavoq ajoraluartumik maannakkutut inissisimanissamut killissagaanni. Maannakkut
kommunip sanaartugaq naammassiniartussaavaa,
tassanilu aningaasartuutit qularnaveeqqusiissummit
aningaasalersorneqassapput, Karsten Høy oqarpoq.
Sanaartortut suliffeqarfiat tuniniagaq
Viking Greenlandip sanaartugaanut allanut maannakkut naammassisimasunut Greenland Venture
assingusumik qularnaveeqqusiisarsimavoq, taakkulu

aamma aningaasartuutaasinnaaput.
Sanaartukkanut naammassereersunut nakkutilliilluni ukiup ataatsip ukiullu tallimat qaangiunneranni
misissorneqartussanut aamma qularnaveeqqusiisoqarsimavoq. Taakkuli kigaatsumik nalikillisimapput,
taamaattumik misissunerit qanoq inerneqarnissaat
apeqqutaalluni annaasaqartoqarsinnaavoq. Sanaartukkanullu marlunnut naleqqiullugit annikitsuussapput, Greenland Venturemi pisortaq oqarpoq.
Viking Greenlandip akiliisinnaajunnaarneratigut
Greenland Venturep annaasaqarnerata saniatigut
Kommuneqarfik Sermersuumit naatsorsuutigineqarpoq maannakkut periataartumut annertuumik aningaasartuuteqarnissaq. Entreprenøri ilaatigut aputaajaasarlunilu ujaraaralersuisarpoq, tamannalu maannakkut kommunip nammineq isumagissavaa
Aamma Viking Greenland illoqarfimmi sanaartortut
suliffeqarfiisa kisiartaraat. Taamaattumik sanaartukkat
naammassinissaannut suliffeqarfimmik nassaarnissaq
ajornakusoorlunilu akisusinnaavoq.
Akiliisinnaajunnaartup pigisaanik akisussaasoq Peter Schriver Tasiilameeqqammerpoq pigisat naatsorsornissaat aallartinniarlugu. Suliaq suli ingerlavoq
sulilu naluaa akiitsoqarfiit piumasaat qanoq annertutigissanersut. Erseqqissarpaali suliaq annertusoq.
Neriuutigaa entreprenørit suliffeqarfiutaanik sutigut tamatigut atortorissaaruteqartumik pisiumasinnaasumik nalunaartoqarnissaa. Siusinnerusukkut suliffeqarfimmut tunngasumik suliaqarsimavoq piginnittut kingulliit takkutinnginneranni, nalilerpaalu suliffeqarfik aallunneqarluni ingerlanneqaruni niuerfiulluarsinnaasoq.

Ass.Foto: Leiff Josefsen

Andreas Lindqvist
andreas@ag.gl
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Piffissat sumiiffissallu
AA Nuuk
Ataatsimiittarfiit/Møder:
Café Tumit, Blok 1 kælder
Ataa./man........................................19.30
, kal.
Mar./tirs............................................19.30
, kal.
Pi./ons...............................................19.30, dk
Sisa/tors...........................................19.30, kal.
Tall./fre..............................................19.30, dk.
Tall./fre.............................................19.30, kal.
Arfin./lør..........................................13.30, kal.
Aallarterlaat/
Nykommer-møde
Arfin.&Lør.........................................19.30 kal.
Lysmøde:
Arfin.&Lør.................................22.00 kal./dk.
Arnanut/Kvinde-møde
Sap./søn...........................................13.30
, kal.
Sap./søn...........................................19.30
, kal.
Nalliuttuni.......................................19.30, kal.
Qaqiffik
Pinga./ons...............................................19.30
AL-ANON
AL-Anon, kalaallisut. Sisa. nal. 19.3021.00, Katsorsaavik Nuuk, Noorlernut
22.
AL-Anon, dansksprogede. Hvis du har
behov for at holde møde så henvend
dig på tlf. 550418.
ACA, Kalaallisut
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
ACA, Dansksproget
Mødes hver tirsdag kl. 19.-20.30. Sted:
Katorsaavik, Norlernut 22. Kontakt Lars
R. for nærmere oplysninger, mobil
233214.
Ajagaq ’07 Basketball seniorer
I basketballklubben Ajagaq har vi fået
nye træningstider. Senior tirsdag 20-22,
og junior og senior søndag 14-16.
Begge dage på Atuarfik Hans Lynge.
Ajagaq ’07 Basketball juniorer U16:
Sumi: Atuarfik Hans Lynge.
Piffik: Arfin./Lørdag 12:00-14:00
Aliikkusiarfik Ikinngut ”Qivioq”
Postboks: 4077, 3900 Nuuk
Aliikkusersoqatigiittarpugut/sammenkomster sker i Qilannqaq mandag nal:
19.00-22.00 & Fredag & Lørdag nal:
19.00-23.00. Ilaasortaanermut akiliut /
Kontigent Meeqqanut 25. Inersimasunut 50. Ukiumut /pr. år.
Arnat Ikorfartoqatigiit
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
B-67 Badminton
B 67 Badminton - Børnebadminton
Se vores træningstider på:
www.B67badminton.gl
B 67 Badminton - Motionsbadminton
Der er ledige baner som kan bookes på
ad@polarseafood.gl.
Erinarsoqatigiit Appitta
Ilassarsiorpoq/Ilaasortassarsiorpoq. Erinarsoqataasalerusuttut tikilluaqquagut.
Sungiusartarfiit Hans Egede-p Oqaluffiani, marlunngorneq aamma sisamanngorneq nal. 19.00. Siul. Daniel Petersen,
tlf. 552216.
Erinarsoqatigiit NIPE
sungiusartarfii: Ataasinngornikkut
H.E. oqa-luffiani, nal. 19.30- Sisamanngornikkut ASK-p aulaani, nal. 19.30.
Saaff. 482590. Soqutiginnittut tikilluaqquagut.

Godthåb Bridgeklub
Velkommen. Vi spiller hver torsdag aften kl. 19.00 på Hotel Hans Egede.
Godthåb Jagtforening
Godthåb Jagtforening, Jagtvej 51
Åbningstider: April-September:
Søndage kl.13.00-17.00
Oktober-Marts: Søndage kl. 11.00-15.00
Der skydes Skeet, Jagt og Trap. Instruktion tilbydes. Firmaarrangementer og
polterabend afholdes. For information
kontakt: godthaabjagtforening@gmail.
com
GSS HÅNDBOLD
Træningstider: se hjemmeside:
www. gsshaandbold.gl - Håndbold
for børn, unge og voksne og oldgirls,
oldboys i Inussivik og Godthåbhallen
og Hans Lynge Hallen.
GSS Volleyball
Træningstider for GSS Volleyball i Inussivik: For voksne, for herre og damer: Tirsdag kl.18-20. Fredag kl.18-22. Søndag
kl.18.20. For børn, 9-14 årige: Tirsdag
kl.18.15-19.45, Søndag kl.17-19.
Erinarsoqatigiit N.I.P.E.-kkut
Sungiusartarfii uunga paasiniarneqarsinnaapput: Mobil 482590.
HIV Grønland katerisimaartarfia
Blok 10 qeqqani kælderimi ataasinngornerit akunnattut unnukkut arfineq
marluniik - qulingiluat tungaannut. Qaaq-quagut ikinngutit ilisarisimasat hiv
positivinut. ingilluta oqaloqatigiissinnaavugut pisariaqartitanik assigiinngitsunik. Oqaloqatigiartortigut maaniippugut tapersersuerusulluta apeqqutinillu akisassanik
akiserusulluta nappaammut tunngasunik . Kisianni aamma maani katerisimaaqatigerusullusi katerisimaartarfimmi.
Inuit Games - Grønlandske lege
Træner hver mandag og onsdag kl.
20.00-21.30 på USK. Træner: Bent Jakobsen.
Ilaqutariinngorlaanut
ikorfartuiffik IVAAQ
Indsats for småbørnsfamilier
og gravide
Ammarsarfiit/Åbningstider:
Ataasinngornermiit
– Tallimanngornermut 8.00 – 16.00
Mandag – Fredag 8.00 – 16.00
Saaffissat/Henvendelse:
Annette 553582 – Naja 533859
Martha 523728 – Haldora 582695
Regine 582697 – Birgitte 564529
Mette Marie 582696
Kalaallit Nunaanni
Napparsimasut Kattuffiat
Postbox 396, 3900 Nuuk Telefon:
241656, Fax: 322456 Email: ashanuna@
gmail.com
Grønlandsbanken 6471-7836616
Ilaasortanngorneq ukiumut 100,00.
Klatreklubben Aapakaaq
Klatring 1-2 gange ugentligt afhængigt af sæsonen. Skriv en mail til
klatreklubbenaapakaaq@gmail.com
for nærmere information om træningstider og sted.
Kyusho
Vi træner Kyusho i USK gymnastiksalen
på mandage og onsdage, begge dage
fra kl. 17-18.00. Se mere på www.kyushogreenland.com og hold dig opdateret om vores træninger på www.facebook.com/KyushoGreenland.

Løbeklubben NAAPE
Fællestræning 3 dage om ugen. Tirsdag
og torsdag kl. 17.15. Lørdag kl. 10.00.
Mødested alle dage er NSP Klubhus.
Træning er for alle - øvede som uøvede.
www.naape.gl
Meeqqat Erinasoqatigiit
Ikinngutaat
Nuuks børnekorforening arbejder for
at skabe gode muligheder for at dyrke
korsang for børn og unge i Nuuk. Spørg
om mere: niemirosing@gmail.com eller
tlf. 32 94 43.
Natteravnene i Nuuk
- det er dem i de gule jakker mail:
nuuk@natteravene.dk - tlf. 241999,
info: nuuk.natteravnene.dk
Noqartilik
arbejder for at støtte klaverspillende
børn og unge samt fremme klassisk klavermusik i Nuuk. Spørg om mere: niemirosing@gmail.com eller tlf. 32 94 43.
Meeqqat Inuunerissut/
Bedre Børneliv
Kontakt: meeqqat@gmail.com.
For flere oplysninger se www.mibb.gl
Motionister & Old Girls
Timigissartartut old girlsillu
Spiller fodbold hver onsdage kl. 18 i
Kangillinnguit Hallen. Timigissartartut
old girlsillu arsaattarput Kangillinnguit
Timersortarfiani pingasunngornerit tamaasa nal. 18.
N.A.I.P
NAIP ´s træningstider.: Man/Tors voksenpolkadans fra kl. 19.00. Søndag.:
Trommedans for alle fra 12.50 lige efter
er der Børnpolka.
NAIPmi Sungiusarfissat.:
Marl./Sisa inersimasut kalattuut nal.
19.00-miit. Sapaat.: qilaatersorneq
tamanut, taassumap kingorna meeqqat
kalattut qitik.
Sumi/hvor.: John Møllerip aqq. 2, 3900
Nuuk. Attavissat/kontakt.:
naip@greenent.gl - 583733
Nanoq Fight-Club
Træning: Mandag kl. 18-20, onsdag kl.
18-20. Fredag kl. 18-20. I USK, træner:
Mahmoud Minnaei.
Neriuffik Kattuffiat
Box 1546. Imaneq 41, Tlf. 49 04 89, Fax
31 25 04. Allaffik ammasarpoq nal. 8.00miit 16.00 tungaanut ataasinngornermiit tallimanngorneq ilanngullugu.
NÛK fodbold, sungiusartarfiit
Arnat inersimasut, sungiusaasoq:
John Thorsen, Ataa. 19.00 - 21.00,
GHBhallen
Sisa. 18.00 - 21.00, Atuarfik Hans Lynge
Arfinin. 14.00 - 15.30, GHBhallen
Angutit inersimasut, suniusaasoq:
Charles Mølgaard, Ataa.: 21.00 - 23.00,
GHBhallen
Pinga.: 20.00 - 22.00, Atuarfik Hans
Lynge
Arfinin.: 15.30 - 17.00, GHBhallen
NÛK fodbold, træningstider
Dameseniorer, træner John Thorsen
Mandag: 19.00 - 21.00, GHBhallen
Torsdag: 18.00 - 20.00, Atuarfik Hans
Lynge
Lørdag: 14.00 - å15.30, GHBhallen
Herreseniorer, træner Charles Mølgaard
Mandag: 21.00 - 23.00, GHBhallen
Onsdag: 20.00 - 22.00, Atuarfik Hans
Lynge
Lørdag: 15.30 - 17.00, GHBhallen

Tid & Sted
Nuuk Aikido Klub
Træner mandag og torsdag kl. 18-20 i
gymnastiksalen på ASK. Træner Michael
Rosing, tlf. 530531.
Nuuk Gynmastikforening
Sæson fra september til april.
Søndage i AHL-hallen
Kl. 10-11: ”Vuggestuebørn” (0-2 år)
Kl. 11-12: ”Børnehavebørn” (3-4/5 år)
Tirsdage i AHL-hallen
Kl. 16-17: ”Springhold 1” (1.-3. klasse)
EKSTRAHOLD
Tirsdage i Kangilinnguit-hallen
Kl. 17-18: ”Springhold 1” (1.-3. klasse)
Kl. 18-19: ”Springhold 2” (4. klasse+)
Find os på www.nuukgym.gl eller på
Facebook

Nuuk Martial Arts

Træningstider for Nuuk Martial Arts
(Godthåbhallens holdrum)
Mandag: Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ) fra
kl 19:00 til 20:30.
Onsdag: MMA (Mixed Martial Arts) fra
kl 18:30 til 20:00
Søndag: Selvforsvar for kvinder fra 14:00
til 15:30.
Nuuk Shotokan Karate
Nye medlemmer: Voksne ons. & fre. kl.
18-19. NYHED: Børn 5-7 år leg og bevægelse ons. 16.30-17.00. Mail: kontakt@
shotokan.gl www.shotokan.gl - Mobil
554728. Træning i Karate-Dojoen Kissarneqqortuunnguaq 4 (ved siden af
GHB-Hallen).
Nuuk Skak Klub
Faste klubaftener tirsdage kl. 19-22. i
”Palleq” H.J. Rinksvej, Blok 10, lokale 002.
Alle interesserede er vekomne. Nuuk
Skak Klub-i marlunngornerit tamaasa
nal. 19-22 ”Palleq”-mi, blok 10, lokal
002. Soqutinginnittut tamarik tikilluaqqusaapput.
Nuuk Teater
Isiginnaartitsisartut nutaat aallartipput.
Dramatik amma isiginnaagassiornerit
ingerlanneqartassapput. Kikkulluunniit peqataasinnaapput. ASK-ip katersuuttarfiani, ataasinngorneq aamma
marlunngorneq nal. 19-21 sungiusartoqartarpoq.
Tikilluaqqusivugut.
Nuuk Orienteringsklub - NASP
Info om træningssted på faste ugedage
skriv til NASPOK@gmail.com og kom på
vores mail-liste. Mere info om klubben på
www.NASP.gl
Nuummi Angajoqqaarsiat
Peqatigiiffiat
Postboks 1785, tlf. 237720. Ilaasortanngorsinnaavutit ugguuna: www.
plejefamilierne.gl immersuiffissaq
tassaniippoq aamma paasissutissat allat
tassani atuarsinnaavatit.
Nuummi Arnat Peqatigiiffi
Nuummi Arnat Peqatigiit pisarnermisut
pinga-sunngornermi Arnat Illuanni Kongevej 6-mi naapisimaar-tarput.
Nuummi Gigtertut Peqatigiigffiat
Ataasinngornikkut nal. 13.00, Nikkiffik,
pingasunngornikkut ammatitsineq nal.
13.00. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaaput. Tlf. 586696/241632.
Nuummi naatsiiviutileqatigiit/
Nuuk haveforening
Kontonr. 6471-1177203. Medlemskontingent 100,- www.facebook.com

N.U.P.
Træningstider for N.U.P. i Kangillinnguit
Hallen. Mandag & Torsdag: KL. 18-20:
Op til 12 år, træner Ole Lynge Hansen,
tlf. 484994. Træner Mariane Hansen,
tlf. 550487. Mandag & Torsdag: Kl. 2022: 13-17 år, træner Sinjagik Nielsen,
tlf. 295987. Træner Erik Amodsen, tlf.
270230.
Palaseqarfik/Præstgæld
Kirkevej 13, Postboks 755. Telefon:
321809. Allaffiup ammasarfii /Kontortider: Ataa. - sisaman. nal. 10-13.
Tallimanngorneq nal. 10-12
Man. - tors. kl. 10-13. Fredag. kl. 10-12.
www.palasi-nuuk.dk
Patientforeningen Grønland
Postbox 396, 3900 Nuuk
Telefon:241656. Fax: 322456
Email: ashanuna@gmail.com
Grønlandsbanken: 6471-7836616
Medlems kontingent 100,- kr. pr. år
Peqatigiiffik Illerfissarsiutileqatigiit
Allaffiata ammasarfii ulluinnarni ataas.tall. ilanngullugu nal. 10.00-15.00, ilaasortat akiliiniartut ornigullutik akiliisinnaapput, aamma bankimut saaffiginnilluni akiliisoqarsinnaavoq.
Plejefamiliernes Lokalforening
Postboks 1785, tlf. 237720. Bliv medlem
på www.plejefamilierne.gl der finder du
indmeldelsesblanket og mere information om foreningen, der har tilrettelægger mange forskellige arrangementer.
Puiguttortunut qanigisaasunut
Paasiniaaffissaq: 557146.
PVN Volleyball
Dame – og herrehold:
Tirs.18:00-20:00 Inussivik. Tors. 20:0022:00 Inussivik. Lør. 20:00 til 22:00 Inussivik. Alle er velkommen.
Qimarnnguvik/Krisecenter
Mobil: 554647.
Røde Korsip atornikuerniarfia
Oles Varehusiusimasumiittoq ammasarpoq: Sisa./talli. nal.13-17, aamma arfin.
nal. 10.30-13.30.
Atisat errortat ilivitsuusullu – poortorneqarsimasut – pisiniarfiup tunuani containerimut ikineqartassapput.
Røde Kors genbrugsbutik
i det tidligere Oles Varehus holder
åbent:
Torsdag og fredag kl. 13 til kl 17 og lørdag kl. 10.30 til kl. 13.30. Rent og helt
tøj - der skal være emballeret - puttes i
containeren bag butikken.
Timersoqatigiiffik Qeersaat
Timigissaqatigiittarput ataasinngorneq
nal.10.00 aamma sisa. nal. 10.00, Godthåb-Hallen. Utoqqalinersiutillit siusinaartumillu sulissinaajunnaarnersiutillillu tikilluaqqusaapput. Paasisaqarnerorusukkuit Qeersaat mobil: 523541.
Rigsombudsmanden i Grønland
Tlf. 32 10 01. Åbnings- og telefontid:
Mandag, tirsdag og onsdag: 10.0014.00. Torsdag: 10.00-16.00. Fredag:
10.00-12.00. Rigsombuddet holder lukket den første onsdag i hver måned.
Nordisk Koncertkor
Søger Korsangere til en ny spændende
sæson. Kvindestemmer og især herrestemmer er velkomne (over 15 år)!
Mød op og vær med: Hver onsdag kl.
18.45.

35

ONSDAG 18. NOVEMBER 2015

Restaurant Nasiffik
Iggiaa Nuussuaq
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nds stærke

lystbådhavnen.

Bord og madbestilling på 32 91 90
Åbningstider køkken: 17.00-21.00 · Søndag lukket

CHRISTMAS PARTY
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Vi byder velkommen til
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KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

De øvrige
byer

Af Søren Ditlev Monrad
sdim@sermersooq.gl
TASIILAQ
Udvidelses af kirkegården
Der er kun 25 gravpladser tilbage på kirkegården i
Tasiilaq, derfor har Kommunalbestyrelsen sat 1,5 millioner kroner af til at udvide den i 2016.
Sanering i Tasiilaq
Ejendommen B-883 i Tasiilaq skal rives ned. Der er
afsat 200.000 kroner i 2016 og 900.000 kroner i 2017
til det formål.
Krisecenter
Der oprettes et krisecenter hos Børne- og familiecenteret i Tasiilaq. Krisecenteret skal have overnatningsmuligheder for kvinder og børn, der har været udsat
for vold. Det er afsat en halv million til etablering og
800.000 kroner til årlig drift.
Nyt husflidsværksted i Tasiilaq
Husflidsværkstedet i Tasiilaq, ”Stunk”, ligger i en lille
og utidssvarende bygning. Derfor har kommunalbestyrelsen sat 2 millioner kroner at til at flytte værkstedet ind i de bygninger, hvor kredsretten i dag har til
huse. Kredsretten flytter til gengæld ind på rådhuset.
Daginstitution
Byggeriet af den nye daginstitution med plads til 88
børn i Tasiilaq gik i gang i 2014. Til næste år er der
afsat 12 millioner kroner til at færdiggøre byggeriet.

Boligbyggeri
Den sidste etape af byggeriet af 30 nye almennyttige
boliger er i gang. Der er afsat 13 millioner kroner til
færdiggørelse af de sidste 10 boliger i 2016.
Brandstation
Brandstationen i Tasiilaq er utidssvarende og trænger til en opdatering. Der er afsat en halv million
kroner til projektering i 2016 og 16 millioner kroner til
opførelse i overslagsårene.
Legepladser
For at skabe flere aktiviteter til børn og unge i Tasiilaq
har kommunalbestyrelsen afsat 1,3 millioner kroner
til at opføre tre legepladser. Én i hver bydel.
ITTOQQORTOORMIIT
Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet
Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit mangler plads og
trænger til en istandsættelse. Der er afsat 500.000
kroner til det formål i 2016
Renovering og vedligehold af boliger
Der er afsat 3,2 millioner kroner til vedligeholdelse og
renovering af boligerne i Ittoqqortoormiit hvert år i
de næste tre år.
Legeplads
For at skabe flere aktiviteter til børn og unge i Ittoqqortoormiit har kommunalbestyrelsen afsat
125.000 kroner til at opføre en legeplads
Skilift
Der blev sidste år bygget en ny skilift i Ittoqqortoor-

miit. Der et til næste års afsat 295.000 kroner til drift.
Det gør det muligt at have den åben i 40 timer om
ugen i sæsonen.
PAAMIUT
Helhedsplan for Paamiut
Der er afsat 500.000 kroner til en helhedsplan, der
skal identificere de fokusområder, hvor der er behov
for en særlig planlægningsmæssig indsats.
Kloakrenovering
Én million kroner er afsat til at renovere byens
kloakker.
Kunstgræsbane
Paamiut har allerede i dag en lille kunstgræsbane,
Nu skal byens store kunstgræsbane også have kunstgræs. Kommunalbestyrelsen har afsat 400.000 kroner
til formålet.
Nyt alderdomshjem i Paamiut
Alderdomshjemmet i Paamiut er nedslidt. Der for
skal der bygges et nyt. Det er der afsat 8.5 millioner
kroner til i 2012. I alt kommet det nye plejehjem til at
koste Kommuneqarfik Sermersooq 53 millioner kroner. Selvstyret betaler halvdelen af beløbet.
Stensætning i Paamiut
Stensætningen på havnen i Paamiut er unik og
udgør en del af kajen ved Brættet i Paamiut og bør
derfor bevares. Der er afsat 1,5 millioner kroner til det
i 2016.
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BankNordik-imi
ilassinninneq
Reception i BankNordik
BankNordik-imit Atlantikup Avannaata samminera annertusarlugu
Nuummi immikkoortortaqarfik nukittorsarlugu inunnut atuisunut
immikkut marlunnik teamleder-itaarsimavoq. Tassunga atatillugu
ilassinninnissamut qaaqqusivugut, teamleder-it nutaat Elisabeth
Sillehoved Andreasen aamma Jane K. Tobiassen naapinnissaanut
periarfissiijumalluta, aammalu ingerlatsiviup inunnut atuisunut
pisortaa Turið F. Arge.
Tassunga aamma atatillugu periarfissaqassaaq Christina Strand
Malmstrup, inunnut atuisunut pisortap naapinnissaa, ukiuni
pitsaasuni 6-ini Kalaallit Nunaanneereerluni atorfimminit tunuarniuteqarsimammat Danmark-imut ilaquttanilu uterlutik nuuttussanngorsimammat.
Nal. 15.00

Kl. 15.00

Velkommen,
JÓN BREKKU, LANDEDIREKTØR I BANKNORDIK

Kl. 15.10

BankNordik – en stærk bank i Grønland,
ÁRNI ELLEFSEN, ADM. DIREKTØR I BANKNORDIK

Kl. 15.25

Let traktement og musik

BankNordik – Kalaallit Nunaanni aningaaserivik nukittooq,
ÁRNI ELLEFSEN, BANKNORDIK-IMI PISORTAANEQ

Nal. 15.25

Der vil desuden være lejlighed til at hilse på Christina Strand Malmstrup,
privatkundedirektør, som efter 6 gode år i Grønland har valgt at fratræde
sin stilling for at flytte tilbage til Danmark med familien.

Tikilluaqqusineq,
JÓN BREKKU, BANKNORDIK-IMI NUNAMI PISORTAQ

Nal. 15.10

BankNordik øger sit fokus på Nordatlanten og styrker afdelingen i Nuuk
med to nye teamledere på privatkundeområdet. I denne forbindelse inviterer
vi til reception, hvor det vil være muligt at møde de nye teamledere, Elisabeth
Sillehoved Andreasen og Jane K. Tobiassen, samt koncernens privatkundedirektør, Turið F. Arge.

Sallaalliineq annertunngitsoq nipilersornerlu

Sumiiffik piffissarlu

Tid og sted
Onsdag den 25. november kl. 15.00–17.00 i afdelingen i Nuuk,
Qullilerfik 2.
Velkommen i BankNordik.

Pingasunngorneq ulloq 25. Novembari nal. 15.00–17.00
Nuummi immikkoortortaqarfimmi, Qullilerfik 2.
BankNordik-imut tikilluarit.

www.banknordik.gl

Tunissutissanik tunisinngikkaluarluni, aningaasanik uunga tunissuteqartoqarsinnaavoq Inuuneruna Iggoraarsuk, imminut toquttarneq pillugu pinaveersaartitsinermut
siunertalimmut. Konto 8120-3061339131 BankNordikimi.

I stedet for gaver kan gæster donere et beløb til projektet Inuuneruna Iggoraarsuk, som
har til formål at forebygge selvmord i Grønland. Konto 8120-3061339131 i BankNordik.
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

 Iluuna 
Asasannguaatigut tillykke med din 9 års
fødselsdag d. 15/11. Vi ønsker dig en dejlig
dag med dine veninder.
Vi elsker dig meget højt 
*Knus* fra
Aqqalu, Aqqalooraq og Anaana

Karoline Frederiksen

Kære Iiju 
Vi ønsker dig et stort og kærligt tillykke med de 62
år på søndag den 22. november 2015.
Vi elsker dig meget højt og glæder os til at fejre
dagen sammen med dig 

Kære Smilla
Stort tillykke med de 6 år den 20. nov.
Håber du får en rigtig dejlig dag.
Mange knus og kram fra
Farmor og Farfar i Skive

Kærlig hilsen og store knus fra
dine børnebørn Albert og Andrea
samt resten af familien i Nuuk

Else Hansen
70-nik pilluarit.
Qatanngutitit
Ama, Anso-lu

Asasarput

Vilhelm Anthon Esildsen

Marlunnik ukioqalerninni asannittumik pilluarit.
Asavatsigit ullorsioqatigissavatsigt.
Asasitit
Anaana, ataata, aanaalu

Nuummiuaranngorlaat
Nye verdensborgere i Nuuk
Avijaja Albrechtsen & Hans-Kristian Lennert

oktoberip 2-ani ernertaarput, 3.975 gr. 53 cm-inillu
angissuseqartumik.
Har fået en lille dreng den 2. oktober på 3.975 gr. og 53 cm.
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Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq
nal. 12.00

Skal være indsendt
senest torsdag
kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

UDLEJENING
af værksted, samt lagerhal

Værksted indrettet med kontor eller evt. lille
butik, samt indskudtdæk grundplan i alt 280 m2.
Udlejes pr. 01.01.2016 for 14.000 Kr. pr mdr. plus
forbrug. Depositum 3 mdrs. Leje.
Beliggende Nuukullak 25.
Isoleret lager på 90 m2udlejes pr. 01.02.2016 for
5.000 Kr. pr mdr. plus forbrug. Depositum 3. mdrs
leje. Beliggende Nuukullak 25.
Kan evt. lejes samlet for 18.000 Kr. pr. mdr.
For fremvisning ring til Christian Berg ved KS Glas
på tlf. 55 07 71
For lejekontrakt og yderlige oplysninger kontakt:
Flemming Neesgaard på tlf.: + 45 22 31 35 17
mail.: neesgaard68@hotmail.com

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

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Kalaallit Nunaata ANINGAASERIVIATA – ippassaq ullumi aammalu aqagu
Hele Grønlands BANK – i går, i dag og i morgen

Sulisut sullarissut pikkorissullu,
ukiut qulingiluani
agguuaqatigiisillugit atorfeqarnikut.
Vi har kompetente rådgivere
med en gennemsnitsanciennitet
på mere end 9 år.

Inissanik ulikkaarpoq taamaammat
illit siunnersortiillu akornuseqarasi
ataatsimisinnaanngorpusi.
Vi har god plads og mødefaciliteter,
så dig og din rådgiver uforstyrret
kan snakke ønsker og økonomi.

Kalaallit nunaani inuiaqatigiinnut
aallussilluartut aningaasanik
tapersersuillutik, taavalu CSR-ikkut.
Vi er en lokal bank, og vi
engagerer os i det grønlandske
samfunds udvikling.

Inissiamik nutarterinermi imaluunniit Energiklasse A-biilinik pisinermi
aningaasanik taarsigassiineq
nunatsinni akikinnerpaaq.
Vi har Grønlands billigste
miljølån til bil og bolig.

Attavigitsigut ataatsimiinnissamullu inniminniillutit.
Kontakt os for et uforpligtende møde.
www.banken.gl · Tlf. 701234

40

ONSDAG 18. NOVEMBER 2015

41

ONSDAG 18. NOVEMBER 2015

Ilumoorsinnaava?
Init qimassavat sapaatip akunnera qaangiuppat! Matuersaallu Ini-mut
tunniukkiartorlugu.
Qaammat ataaseq november akiligassarivara – allakkat 8. november
tiguakka.
Nalunngilara qaammat 1. december ilanngunneqartartoq, kisianni
uanga utoqqalinersiuteqarama aatsaat qaammat naagaagat soorlu
november naappat akilissavara akilertuartaraparalumi. 6.000 qaam-

mammut sumunnassagama? Pequtit pigisakkalu sumut pissagakkit?
Silami siniinnassagama? Allarpassuimmita qanoq iliortarmat ingammik
meerallit?
Novemberi naappat akiliiguma ajorami? Aamma siunnersuuteqarsinnaavusi qanoq iliorsinnaanersunga.
Atuisartoq

Nuummi Attartortup Nuuk ugeaviisimut allagaanut akissut
Asasarput Atuisartoq
Pisoq pillugu erseqqissumik akisinnaanngilatsigit. Taamaattumik INIp
Nuummi allaffianut saaffiginneqquatsigit iluamik akineqarniassagavit,
INImi sulisullu isumaqatigiissusiorfigisinnaalluarassiuk siumoortumik
akiliisalernissat anguniarlugu qanoq aqqutissiuisinnaanerlusi.

Ineqartut tamarmik annerusumik paasisaqarusukkunik INIp saaffiginnittarfianut tikilluaqqusaajuaannarput.
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KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Millioner til
opkvalificering

Udvikling af og uddannelse til personalet i Kommuneqarfik Sermersooq skal sikre bedre service for borgerne
Af Søren Ditlev Monrad
sdim@sermersooq.gl
I alt seks millioner kroner er afsat til opkvalificering
af kommunes ansatte i 2016 og yderligere to millioner kroner i både 2017 og 2018. Generelt skal alle
kommunes ansatte have mulighed for at blive bedre
til deres arbejde.
– Kommunalbestyrelsen er enig om dette tiltag. Det
er vigtigt for os, at alle vore medarbejdere får de bedste forudsætninger for at servicere borgerne. Samti-

dig ser vi gerne, at vore egne medarbejdere gør karriere og bliver ledere i kommunen, siger borgmester
Asii Chemnitz Narup.
Direktionen skal nu udarbejde en uddannelsesstrategi for medarbejderne. Det første sted, der vil blive
taget fat, er opkvalificering af de kommunale ledere.
De i alt 10 millioner kroner, der er sat af til opkvalificering af medarbejderne, skal komme alle kommunens ansatte til gavn, men der kommer også en
særlig håndsrækning til daginstitutionerne.
Uafhængigt af hinanden havde både IA og Siumut

fremsat forslag om penge til opkvalificering og fastholdelse af personalet i kommunes vuggestuer og
børnehaver.
– Vi må erkende, at vi har store problemer med at
fastholde personalet på vores daginstitutioner. Inden
for hjemmehjælpsområdet har vi haft stor succes
med at tilbyde personalet opkvalificering. De ansatte
er både blevet bedre til deres arbejde og gladere for
at gå på arbejde. Det er de erfaringer, vi nu gerne vil
overføre til daginstitutionerne, siger borgmesteren.

Udvikling og vækst
Af Søren Ditlev Monrad
sdim@sermersooq.gl
Udvikling og vækst var nøgleord for kommunalbestyrelsen, da budgettet for 2016 blev lagt.
En stor det af anlægsbudgettet var fordelt på forhånd, nemlig de penge der bruges til at opføre 128
nye almennyttige boliger på Tujuuk i Nuuk, og de
penge der skal bruges til 23 ungdomsboliger og 20
handicapboliger i Qinngorput-bydelen.
– Vi har en urimelig lang boligventeliste i Nuuk. Samtidig er der mange mennesker, der ønsker at flytte til
byen. Derfor er det glædeligt, at vi endelig har fået
gang i arbejdet med at få bygget flere almennyttige
boliger til vores borgere, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, der
understreger, at hun har planer om at sætte gang i
flere boligprojekter i de kommende år. Derfor er der
også afsat penge til projektering af nye boliger i de
næste fire år.
At skabe udvikling i erhvervslivet har også været

vigtigt for kommunalbestyrelsen. Der er således afsat
14 millioner kroner til byggemodning af erhvervsarealer i Qinngorput, og den pulje som kommunalbestyrelsen har afsat til udvikling til havn og lufthavn i
Nuuk er blevet fordoblet. Samtidig er der afsat penge
til at bygge en vej til den nye lufthavn, som Inatsisartut forventes at vedtage den 28. november.
– Hvis de seneste par år har lært os noget, er det, at
vi ikke bare kan vente på udviklingen. Kommunerne
bliver nødt til at skabe den selv. Til alt held tog vi
sidste år en række svære beslutninger, der nu gør
det mulig for os at se fremad, siger Sermersooqborgmesteren.
På driftssiden har kommunalbestyrelsen også søsat
en række initiativer, der skal sikre, at hovedstadskommunen i fremtiden også er attraktiv for nye borgere
og virksomheder. Blandt andet etablerer kommunen
et nyt Vækst- og bæredygtighedssekretariat, som
skal arbejde målrettet på at skabe gode rammer for
virksomheder, der ønsker at skabe arbejdsplader i
kommunen.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

En enig kommunalbestyrelse i Kommuneqarfik Sermersooq står bag budgettet for 2016
med investeringer i vækst
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Pikkorissaanissamut millionit arlallit
Kommuneqarfik Sermersuumik sulisunik ineriartortitsinikkut ilinniartitsinikkullu innuttaasunut kiffartuussineq pitsaaneq
qulakkeerneqassaaq
All.: Søren Ditlev Monrad
sdim@sermersooq.gl
Kommunimi sulisut 2016-imi pikkorissarnissaanut katillugit 6 millioner koruunit illuartinneqarput aamma
2 millioner koruunit allat 2017-imi 2018-imilu pikkorissarnissaannut atorneqassallutik. Nalinginnaasumik
kommunimi sulisut suliaminnut pikkorinnerulernissamut periarfissinneqassapput.
– Suliniut taanna Kommunalbestyrelsimit isumaqatigiissutigineqarpoq. Uagutsinnut pingaaruteqarpoq
sulisuvut tamarmik innuttaasunik kiffartuussinissamut pitsaanerpaanik tunngavissaqarnissaat. Tamatuma saniatigut takujumaqaarput nammineq suli-

sorisavut atorfimminni qaffassarlutik pisortatut ingerlaqqinnissaat, borgmester Asii Chemnitz Narup
oqarpoq.
Pisortaqatigiit maanna sulisut ilinniarnissaannut
siunnerfimmik suliaqartoqassaaq. Siullertut suliniarfigineqartussaq tassaavoq kommunimi pisortat piginnaanngorsaqqinissaat.
Sulisut piginnaanngorsaqqinnissaannut atugassatut illuartitat katillugit 10 millioner koruuniusut,
kommunimi sulisunut tamanut iluaqutaassapput
aammali meeqqerivinni sulisut immikkut ikiorsiivigineqassapput.
IA aamma Siumut imminnut isumaqatigiissuteqaqqaaratik kommunip meeraaqqeriviutaanni

meeqqeriviutaanilu sulisunik piginnaanngorsaqqiinissamik tigummiinnarnissamillu siunertalinnut
aningaasanik illuartitsinissamik siunnersuutinik saqqummiussipput.
– Nassuerutigisariaqarparput meeqqerivinni sulisunik tigumminniinnarnissamik angisuunik ajornartorsiuteqaratta. Angerlarsimaffinni ikiortini sulisut
piginnaanngorsarnerannik neqeroorsimanerput
iluatsilluarsimaqaaq. Sulisut suliaminnut pikkorinnerulersimapput suliartornissaminnullu kajuminnerulerlutik. Misilittakkat taakkua meeqqevinni sulisunut
ingerlateqqinniarpavut, borgmesteri oqarpoq.

Ineriartorneq siuariartornerlu
Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsi isumaqatigiissoq 2016-imut missingersuutinut siuariartornermut
aningaasaliissutitalinnut tunuliaqutaavoq

Ineriartorneq siuariartornerlu Kommunalbestyrelsimit aallaaviupput 2016-imut missingersuutissanik
inissitsiterinermi.
Sanaartugassat pillugit missingersuutit ilarujussuat
inissitsitereernikuuvoq, tassa Nuummi Tuujummi
inissianik attartortittakkanik nalinginnaasunik 128-nik
nutaanik sanaartornissamut atugassat aamma Qinngutsinni inuusuttunut inissianik 23-nik innarluutilinnullu inissianik 20-nik sanaartornissamut atugassat.
– Nuummi initaarniartut allattorsimaffianni utaqqisut
naammaginanngitsumik amerlapput, tamatuma
saniatigut illoqarfimmut nuukkusuttut amerlaqalutik.
Taamaattumik nuannaarutigaarput innuttaasutsinnut inissianik attartortittakkanik nalinginnaasunik
kiisami sanaartorneq aallartissinnaagatsigu, Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesteri Asii Chemnitz
Narup oqarpoq, taassuma erseqqissaatigaa ukiuni
tulliuttuni inissianik sanaartugassatut suliniutit allat
pilersaarutigalugit, taamaattumillu ukiuni tulliuttuni
sisamani sanaartugassanut pilersaarusiornissamut
aningaasanik amerlanernik illuartitsisoqartoq.
Kommunalbestyrelsimut aamma pingaaruteqarpoq inuussutissarsiornermik ineriartortitsinissaq.
Qinngutsinni inuussutissarsiortut inissaannik sanaartornissamut sanaartorfissagissaanermut atugassat 14
millioner koruunit illuartinneqarput aamma Nuummi
umiarsualivilimmik mittarfiliornermillu ineriartortitsinermut aningaasaliissutit marloriaatinngortinneqarput. Taakkua saniatigut mittarfissamut nutaamut
- novembarip 28-anni Inatsisartunit akuersissutigineqartussatut naatsorsuutigisamut - aqqusinniornissamut aningaasanik illuartitsisoqarpoq.
– Ukiuni kingullerni ilikkagaqarsimagutta ilikkarsi-

massavarput ineriartorneq utaqqisinnaannginnatsigu. Kommunit namminneq ineriartornermik pilersitsisariaqarput. Qujanartumik siorna aalajangiinernik
artornartunik aalajangiisariaqarsimavugut taakkua
pissutaallutik siunissamik isigisinnaalerpugut, Sermersuumi borgmesteri oqarpoq.
Ingerlatsineq eqqarsaatigalugu Kommunalbestyrelse suliniutinik nutaanik aallartitsivoq taakkua
qulakkiissavaat illoqarfiit pingaarnersaani kom-

mune tassaassasoq innuttaasunut suliffeqarfinnullu
nutaanut pilerinartuussasoq. Kommunimit ilaatigut
pilersinneqassaaq Ineriartornissamut Piujuaannartitsinissamullu Allatseqarfik, tassani siunnerfilimmik
sulissutigineqassaaq suliffeqarfiit kommunimi suliffissaqartitsinermik pilersitseqataajumasut pitsaanerpaanik sinaakkuserneqarnissaat.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

All. Søren Ditlev Monrad
sdim@sermersooq.gl
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Elektriker/Reefer tekniker
Royal Arctic Line søger
Elektriker/Reefer tekniker
til terminalværksted
i Nuuk

Se mere på ral.gl

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Restaurant Nasiffik
Iggiaa Nuussuaq

nla
rø

nds stærke

lystbådhavnen.

Nunatsinni piiaaffissatut suliniut
nutaajunerpaaq pillugu tusarnaariarit
Zinkimik aqerlumillu Citronen Fjordimi piiaalernissamik
Ironbarkip qinnuteqaataa pillugu Ilulissani innuttaasunik
ataatsimiititsisoqassaaq
Ataasinngornermi 23. novembari 2015 nal. 19.00 - 22.00
Nuummi Katuap Inersuaaraani

Kom og hør mere om Grønlands
nyeste mineprojekt
Borgermøde i Ilulissat om Ironbarks ansøgning om udnyttelse
af zink og bly ved Citronen Fjord
Mandag den 23. november 2015 kl. 19.00 - 22.00
i Katuaqs Lillesal i Nuuk

Bord og madbestilling på 32 91 90
Åbningstider køkken: 17.00-21.00 · Søndag lukket

ak
st e

med udsigt lige ned til

st

e

en hyggelig atmosfære,

G

Vi byder velkommen til
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• Salg til private (Kun Ilulissat)
• Vi laver alt vedr. malerarbejde.
• Afhøvling og slibning af gulve.

ww
Arbejder både i
Nuuk og Ilulissat

w.p
a

las

Niels Erik Bro mobil 54 52 17 · Jens Bro mobil 53 69 01
Mail: malbro@greennet.gl

i-n

uuk

.dk

KISSARTUT · MENU
18.-25. november

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Lam med ris og karry

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Sprængt oksebryst med
sursød peberrodsovs

Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

v. Flemming Johansen

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

Stegte kyllingelår med
bearnaisesovs, stegte kartofler

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Koteletter i fad

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Kalvehjerter med kartoffelmos

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Elektriker/Reefer tekniker
Royal Arctic Line søger
Elektriker/Reefer tekniker
til terminalværksted
i Nuuk

Se mere på ral.gl

Hvalbøf med bløde løg

40-,
ATAASEQ
PR. RET

Brugseni.gl

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

B

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

Drama isiginnaartitsinerlu nuannaraagit ?
Nuuk Teater Sungiusarfigisaleruk !

Drama
Isiginnaagassiornerit
Erinarsornerit
Uaajeernerit
Qalipannerit
Allarpassuillu
Ataasinngornerit 19:00 – 21:00 / ASK festsal
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Amalie Kleemann Aps

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

Meeqqanut

Mobil 55Kleemann
67 64
Amalie
Aps

Mobil
55· 3905
67Nuussuaq
64
Postboks 5133

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

RADIUS

DEL AF
MUND

Mail: a.k.maler@greennet.gl

Centrum Grill

Vielsesringe
Grønlandsk guld
Grønlandske smykkesten
Brugte guldsmykker købes

Tlf. 32 42 74

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

Åbent efter aftale

v/Palle Møller · Mobil 52 23 60

Ambulance

Mail: a.k.maler@greennet.gl

248

ENESTÅENDE

CIRKELFORMET

FØR L

344 112

38 20 10

Ta n d l æ g e

UJÆVN

MED PÅ
NODERNE

248 DRIKKEDUNK

Mobil 55 67 64

www.kassoq.gl
·
·
·
·

Postboks
5133 · 3905 Nuussuaq
Børnekryds
& Tværs

248

248

MALERMESTER

MALERMESTER
MALERMESTER Amalie Kleemann Aps

niels nygaard aps

LYSERØD

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

SYR

NORGE

LANGS

STYRER

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

KLANG
• Salg til private (Kun Ilulissat)
• Vi laver alt vedr. malerarbejde.
• Afhøvling og slibning af gulve.

OPFATTE
TILBEDE

FINDES

EFTER
DO

Arbejder både i
Nuuk og Ilulissat

Niels Erik Bro mobil 54 52 17 · Jens Bro mobil 53 69 01
Mail: malbro@greennet.gl

FRA
Nuukullak 34
32 78 54

VOKSE
MIDT I
SOLEN

BEN

GRØNT
LAG

TIDSRUM

DRIK

ÆTSE

STILHED

SMERTENDE

DRENG

AFSNIT

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

www.dyreartikler.gl

RUM

MODSAT
TIL

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

Begge 12 pass.

SOLGUD

MIDT I
RÆKKEN

Tlf. 31 32 18

STJÆLE
FØRSTE
BOGSTAV

MADDING

YNDIG

BELÆGNING
VARM
DRIK

MEN
HÆNDER

SPILLEKORT
VANDLØBET

GRÆSOMRÅDE

REMMENE

Distr. www.pib.dk

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Pauline Dalager
Blok 22-B-008, 3900 Nuuk

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

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

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

TAGSTEN

Ateq/Navn:

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

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

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
PINGASUNNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

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

Ussassaarutini sullitatsinnit kukkunersiorneqarsimasuni kukkunerit Nuuk
Ugeavisimi akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet ansvar
som følge af evt. fejl i annoncer, som har
været i korrektur hos kunden.
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w.p
a

las

Nanoq Consult & Service

Natilerisoq

ww

i-n

uuk

.dk

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

Byens
billigste
tæpper

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

Henvendelse Tlf. 311935, ncs@ncs.gl.

Vi ses i

Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Tlf. 32 50 22

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

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · 3900 Nuuk · Telefax 32 22 12
Lisbeth Kreutzmann: lisbeth@nkb.gl • Else Ezekiassen: else@nkb.gl

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Døgnvagt telefon 55 23 35

INUK
HOSTELS
Mobil 483535

• Unnuineq/Indkvartering
• Konferencer
• Ataatsimiinnerit/Møder
• Sutitsinerit/Ture
www.inukhostels.com

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
v. Flemming Johansen

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

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

job.sermitsiaq.ag

MITSUBISHI
OUTLANDER

PHEV. 2 016 / PLUG-IN HYBRID

TIKIPPOQ

SÅ ER DE
ANKOMMN
ET
Energiklasse:
Egenvægt kg:
½ årlig afgift:
Kraftoverførsel:
Gearkasse:
Brændstof:
Hestekræfter:

A
1685
0,4WD
Automat
El/Benzin
121

ATORTUT/UDSTYR:
Centrallås M/F
Klimaanlæg
E--ruder/Spejle
Radio med CD
Bakkamera

AKIA/PRIS

319.500,-

KR.

Ukununnga tuniniaasartoq akuerisaq aamma biililerivik / Autoriseret forhandler og serviceværksted for:

Akit nassuiaatillu kukkusumik ami
gartumilluunniit allanneqarsimasin
naanerannut. mianerinneqquvugut.
Der tages forbehold for fejl og
mangler i priser og beskrivelser.

Ilusilersuisoq / Layout: iCICERO Nuuk

PAASISS./SPECIFIKATIONER:

