GRATIS
ENTRÈ

HYGGE FOR ALLE PÅ LØRDAG
UDENDØRSKONCERT MED OLE KRISTIANSEN BAND

LØRDAG DEN 2.
JULI FRA KL. 1200

VI GRILLER OG HYGGER
UNDER ÅBEN HIMMEL.
GLÆD DIG TIL
HELSTEGT PATTEGRIS.

I GÅRDEN VED DADDY´S OG
RESTAURANT BRYGGEN.
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Sermersooq/Tasiilaq

Auto & Marine Serv ce
Nuuk & Tasiilaq

Hos SAMS sætter vi et kraftigt fokus på
de produkter der egner sig allerbedst til de
udfordrende Grønlandske forhold.

18-19z

Sermersooq AMS A/S · Industrivej 29 · 3900 Nuuk
Tlf. 32 37 05 · info@sams.gl · www.sams.gl

av oq
Illit ni tt arsa at it ua ni iss in na
di n
De nne an no nc ep lads ka n bli ve

KAAPPIT? SULTEN?
Bestil online
Udbringning i hele Nuuk

NC
NUUK CENTER

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

38 20 10

3 FOR 1
1.598,-

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

L
A
S
T
FU
Priser fra 249,38 20 10
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Illoqarfitsinni
nujalerisut

Salon
Nutsat
Blok 5 v/gavlen

Byens frisører

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

Tlf. 32 38 00
Man.-Fre. 10-19 · Lør. 10-14

w

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons.
285,Tors.-Fre.-Lør.
300,HERREKLIP:
285,-

Nauja

Nujaleriffik
Erene

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

Salon

Elisa

Frisør søges

Tlf. 321407

Man. - Fre. 8-19 · Lørdag 8-18

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

KLINIK FOR FODTERAPI
/Statsautoriseret Fodterapeut

v

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

Ditte Hammeken
Iggiaanut 10-102

+299 32 55 55

Suliffeqarfiit
Virksomheder

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

"

fitnessgl.gl

Thipphayaporn Døj

Klip ud og gem

Tidsbestilling og konsultation:
+299 491111 · info@laserklinik.gl
Saqqarliit 36 - www.laserklinik.gl

Thai massage

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

(massagene dækker
forskellige dybgående formål)

· Healing
· Terapeutiske samtale
· Par/familie healing
· Budskaber
fra den anden side
· Naturophold/grupper
Priser fra kr. 200,Jeg kan hjælpe dig til
at finde vej i livet.

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

Send en hilsen gennem
Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis.
Sendes senest torsdag
kl. 12.00

KIKI
MALERFIRMA
v/Lars Kilime

	
  
	
  
	
  

Gavekort sælges.

Postboks 590 tlf. 55 37 27
E-mail:kiki66@greennet.gl

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Charter sejlads!

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

Nanoq Consult & Service
Rengøring udføres af dygtige
medarbejdere til konkurrencedygtige priser. Få et godt tilbud.

Biludlejning
Bådcharter

Henvendelse Tlf. 311935, ncs@ncs.gl.

Grønlands Revisionskontor A/S

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og salg - under samme tag

Gu NY
lvs T
lib
nin
g

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq
nal. 12.00.

Info & Bestilling
Tlf. 55 06 33

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

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

Bula

Alm. Massage
Healingsmassage
KropsTerapiMassage

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

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

Lise

Massage Healing &
Terapi Sessioner

Skiltning af Din Virksomhed

Profilering af Din Virksomhed

Puk

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE

MASSAGE &
LASERBEHANDLING

open 24 hours

H.J Rinksvej 33

Tlf. 32 26 30

SIPISAQ AVANNARLEQ 3A ST. TH

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

Tlf: 329797

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

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat

BÅDCHARTRING

Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl
Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

Ved Brand

113

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

Luksus hotellejligheder
Bo lækkert i nye (ikke rygere) hotellejligheder tæt på Nuuk centrum. Stort køkken,
stue og soveværelse(r). Der er vaskemaskine, tørretumbler, TV m/dekoker, radio,
cd og dvd. Internet. Specielt gode priser ved langtidsleje.
Aqqusinnersuaq 32, st. tv Tlf. 312131 info@hvt.gl

Kontakt: 583640 · jan@sydbo.gl · www.sydbo.gl
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Ilinniarnertuunngortut
Nye studenter springer ud

- Ilinniarnertuunngortut 124-t allagartartaarnertik sisamanngornermi nalliuttorsiutigaat illoqarfimmilu qitittarniarlutillu angalaarlutik. Sialleraluartut qiimmassimaartunnguaqarpoq.
Ilinniarnertuunngortut pisarneq
malillugu ilinniarnertuunngorniarfiup
inersuani paarlermi oqalugiarnikkut
aliikkusersuinikkullu nalliuttorsiutigineqarput, tamatumanilu sugisaasut
nalliuttorsioqataanissamut qaaqquneqarsimallutik. Oqalugiartut akornanniipput Inatsisartut siulittaasuat, Lars
Emil Johansen, Borgmesteri Asii Chemnitz Narup, aamma Ilinniartitaanermut
Naalakkersuisoq, Nivi Olsen.

Tamatuma kingorna ilinniarnertuunngorniarfiup silataani ataatsimoorluni
assilisinneqarpoq illoqarfillu aqqusaarlugu tasiorluni ingerlaaqatigiittoqarluni
Nuuk Centerimi, Katuap saavani Nota
Benellu saavani katerittarfimmi Amisuni, tassanilu erinarsortoqarluni puisillu
kaavinneqarlutik.
Sila pitsaanerpaajunngikkaluartoq
qiimasunnguaqarpoq, kalaallisuullu assuutigineqartut kusanarluinnarlutik.
Nuuk Ugeavis John Rasmussenip
assilisaanik ukuninnga ilanngussinissamut akuerineqarsimavoq. Qujanarsuaq.

124 nye studenter kunne torsdag fejre
dimission og danse gennem byens
gader. Humøret var højt på trods af
regnen, der silede ned.
Traditionen tro blev de nye studerende fejret med taler og underholdning i
Gymnasiets aula, hvor pårørerende var
indbudt til at deltage i festlighederne.
Blandt talerne var formand for Inatsisartut, Lars Emil Johansen, Borgmester,
Asii Chemnitz Narup, og Naalakkersuisoq for undervisning, Nivi Olsen.

Efterfølgende var der fællesfotografering foran gymnasiet samt den
traditionelle kædedans gennem byen,
i Nuuk Center, foran Katuaq og til Amitsut pladsen foran Nota Bene, hvor der
var sang og dans rundt om sælerne.
Trods vejret, der langt fra viste sig fra
sin venlige side, fejlede humøret intet
og de flotte nationaldragter blev luftet
i flotteste stil. Nuuk Ugeavis har fået lov
til at vise disse billeder, som John Rasmussen har taget. En stor tak for dette.
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Siusinaartumik soraarnerussutisiat pillugit malittarisassat
nutaat pillugit paasissutissiineq
TALLIMANNGORNEQ JULIP 8 NAL. 10
SISAMANNGORNEQ JULIP 14 NAL. 10
Siusinaartumik soraarnerussutisiat pillugit inatsisip nutaap ulloq julip aallaqqaataa 2016, atuutsinneqalerneranut
atatillugu, kommune innuttaasunut paasissutissiinissamik
siunertaqarluni ataatsimiititsissamut aggersaavoq.

Informationsmøde om nye
regler for førtidspension
FREDAG 8. JULI KL. 10
TORSDAG 14. JULI KL. 10
I forbindelse med indførelsen af den nye lov om førtidspension pr. 1. juli 2016 indbyder kommunen til et informationsmøde, hvor borgerne kan møde op og få yderligere information.
Møderne er ens og vil begge blive afholdt i
Byrådssalen på Rådhuset i Nuuk.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Ataatsimiititsinerit assigiit marluk Nuummi
Kommuneqarfiup allaffeqarfiani kommunalbestyrelsip
ataatsimiittarfiani ingerlanneqassapput.

Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut
Inuussutissarsiornermullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
Imaneq 34 · 1005 · 3900 Nuuk · Tlf. 36 80 27 (mandag-fredag kl. 9 -11)

Atuisartunik inuinnarnik
siunnersuisartumik
eqeersimaarlunilu
angusaqarusuttumik
Privatkunderådgiver med energi og ambitioner

Suliffeqarfitta suli ineriartortuarnissaanut
suliniuteqaqataarusuppit? Massakkorpiaq Nuummi
immikkoortortaqarfitsinni atuisartunik inuinnarnik
siunnersuisartussamik ammasumik pissarsiorpugut.
Uku atugassarititaassapput:

.
.
.
.

Suliffik tamatigoortoq piginnaasanik ineriartortitsiviujuarsinnaasoq
Akisussaaffik annertooq pitsaasunik angusaqarfiusinnaasoq
Suliffinni sunniuteqaqataanissamut periarfissinneqassaatit, isumassarsianik
pitsaasunik timitaliisinnaatitaallutit
Suleqatit pikkorillutillu tunniusimasut. Peqatigiilluta bankip suli
ingerlalluartuarnissaa aallutissavarput

Ugguuna paasisaqarnerusinnaavutit:
www.banknordik.gl/job
Qinnuteqarfissaq kingulleq juulip 15-ani 2016

Vil du være med til at sikre vores fortsatte vækst? Lige nu
søger vi en udadvendt privatkunderådgiver til filialen i Nuuk.
Du får

.
.
.
.

Et alsidigt job med gode muligheder for løbende kompetenceudvikling
Stort ansvar og mulighed for at skabe positive resultater
Mulighed for at præge dit job og gøre dine gode idéer til virkelighed
Kompetente og engagerede kollegaer. Sammen driver vi bankens
fortsatte succes

Læs mere på www.banknordik.gl/job
Ansøgningsfrist den 15. juli 2016

www.banknordik.gl
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ERRORSIVITTAAT
AGGIULLUGULU
IKKUSSORSINNAAVARPUT

1400
A
Omdr.
Energiklasse
+++

Kg

SIPAAKKIT /
SPAR

SIPAAKKIT /
SPAR

1.000,-

3.999.Errorsivik / Vaskemaskine

KNOWHOW™

VI KAN LEVERE &
MONTERE DINE NYE
HÅRDE HVIDEVARER

• Errorsigasuarneq 15 min / Hurtigvask 15 min.
• Kulfri motor
• H: 85 x B: 60 x D: 59 cm
• WF80F5E5P4W

1.500,-

4.499.Panersaat / Tørretumbler

• Panersaat imermik katersuivilik, imermik kissartumik
pumper-isinnaasoq / Kondenstørretumbler
med varmepumpeteknologi
• Imaqqortussusaa: 8 kg / Kapacitet: 8 kg
• Atuinera: A++ / Energimærke A++
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Vi vil altid være minim

A++

Energiklasse

8

8
Kg

Kg

SIPAAKKIT /
SPAR

1.000.-

500.-

A+++
1400
Omdr.
Energiklasse

SIPAAKKIT /
SPAR

1.000.-

4.999.- 1.499.- 4.999.SIPAAKKIT /
SPAR

Panersaat / Tørretumbler
Kondenstørretumbler fra LG med varmepumpeteknologi, EcoHybridtørring, selvrensende kondensator og energimærke A++.
• Imaqqortussusaa 8 kg / 8 kg Kapacitet
• Varmepumpeteknolog
• RC8055AP3Z

Gasgrill Q1000

Mikisoq angallanneqarsinnaasoq gasgrill-i Weber-imiit – qaqugukkulluunniit /
Lille og transportabel gasgrill fra Weber - perfekt til enhver lejlighed.
• Grillområde: 42,5 x 32 cm

Errorsivik / Vaskemaskine

• 8 kg: imaqqortooq / Stor fleksibilitet
• Sigguisinnaanera 1600 omdr./min:sigguillaqqissoq /
Effektiv centrifugering
• Digital børsteløs motor

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

Atuutissapput Pingasunngorneq 29/06-miit Marlunngorneq 5/07 – 2016 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 29/06 til og med tirsdag den 5/07 – 2016
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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
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

RESTAURANT · HYTTEUDLEJNING · JAGT · FISKERI · AKTIV FERIE

• Firmaudflugter
• Arrangementer

V
T
&
t
e
n
Inter
GTV-mi killeqanngitsumik 6/6 Mbit flatrate internettimik
kanalinilluunniit kusanarluinnartunik atuisuusinnaavutit.
Kanalit 70-it sinnerlugit 249 kr-miit.

• Teambuilding
• Kurser, mv.

Venligst kontakt os for individuelt pris og program

Hos GTV kan du abonnere på ubegrænset 6/6 Mbit ægte flatrate
eller flotte tv kanaler. Vi har over 70 kanaler og priser fra 249 kr.
Pakke 1
Direkte Kanaler

Tidsforsinkede kanaler

249,-

Uani paasisaqa
rnerugit / For mer
e
information se:
www.gtv.gl
facebook.com/
GreenlandTelev
ision
gtv@gtv.gl
El Giganten

pr. måned

restaurant Nasiffik

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

HØJESTE
KVALITET

LAVESTE
PRIS

BEDSTE
SERVICE
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KIT-DORA
JENSEN

LOUISE
HALLING
PETER
JENSEN

LARSEERAQ
CHEMNITZ EGEDE

Vækst og udvikling i
lokalsamfundet
Grønlands Ejendomskontor har i dag, ansat
endnu en elev til teamet.
Vi er glade for at kunne byde Louise velkommen
og ser frem til at have hende som elev til ejendomsmægler sammen med Kit-Dora.

Grønlands Ejendomskontor ønsker at skabe vækst og
udvikling i lokalsamfundet, derfor uddanner og oplære
vi elever bosiddende her i landet.
Vi er i dag 4 medarbejdere, Louise, Kit-Dora, Peter
og Larseeraq, dertil har vi en professionel fotograf
tilknyttet til at give de flotteste billeder af boligen og
udarbejde vores plantegninger.
Vi ser frem til at hjælpe dig med din boligsituation.
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Meeqqavit sunngiffimmi
Få hjælp til at betale
soqutigisaanut akiliutsigit for dit barns fritidsinteresse med et
SAMMISASSAQARTITSINERMUT ALLAGARTAQ ATORLUGU
Meeqqamut 6-it 17-illu akornanni ukiulimmut angajoqqaajuguit oqartussaaguilluunniit meeqqamut sammisassaqartitsinermut
allagartamik qinnuteqarsinnaavutit.
Peqatigiiffimmut akiliummut, atortunilluunniit pisinermi 500 koruunit angullugit
akiliutsigit.
Sammisassaqartitsinermut allagartaq timersuutinut,
erinarsornernut, spejderinut allanulluunniit atorneqarsinnaavoq – sammisassaqartitsineq peqatigiiffimmi
kommunimi nalunaarsukkami ingerlanneqarpat.
Inoqutigiit isertitaat ilaqutariinnilu qassinik meerartaqarnersoq apeqqutaalluni sammisassaqartitsinermut
allagartamik tunniussisoqarsinnaavoq.

QINNUTEQARNISSAMUT IMMERSUIFFISSAQ UKUNUNNGA AAJUK:
• Innuttaasunut Sullissivik
• Kommunip allaffia
• sermersooq.gl/sammisassaqartitsinermutallagartaq

PAASISSUTISSAT ALLAT
Nike Berthelsen, sunngiffik pillugu siunnersorti
Oqa. 36 61 84 · fritidspas@sermersooq.gl
Lars Jørgen Petersen, sunngiffik pillugu siunnersorti
Tlf. 36 73 11

FRITIDS-PAS
Er du forælder eller værge til et barn
mellem 6 og 17 år, kan du søge om et
fritidspas til barnet.
Få betalt op til 500 kr. til kontingent i
en forening eller udstyr.
Det gælder til alle former for sport, sang, spejder og andet – bare aktiviteten foregår i en forening, der er registreret i kommunen.
Husstandsindkomsten og antallet af børn i familien afgør, hvem der er berettiget til et fritidspas.

FIND ANSØGNINGSSKEMAET PÅ:
• Borgerservice
• Kommunekontoret
• sermersooq.gl/fritidspas

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Nike Berthelsen, fritidskonsulent
Tlf. 36 61 84 · fritidspas@sermersooq.gl
Lars Jørgen Petersen, fritidskonsulent
Tlf. 36 73 11

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Peqqinneq, Pitsaaliuineq Susassaqartitsivillu
Sundhed, Forebyggelse og Fritid
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4 værelses på Seernaq – stor altan
Dejlig, lys og velholdt lejlighed med et boligareal på hele 125

kvm. Lejligheden er beliggende i ejendom med 8 ejerlejligheder
og en velfungerende ejerforening.

Fra lukket, lys og opvarmet trappeopgang er der indgang til
boligens store og rummelige entré med gulvvarme, klinkegulv og god skabsplads. Fint børneværelse med skabe samt
badeværelse med gulvvarme, delvis afskærmet brusekabine
og vask nedfældet i skabsarrangement. I badeværelset er der
vaskemaskine.
Lækkert køkken i åben forbindelse til stor vinkelstue med udgang til den store sydvendte og solrige altan med udsigt over
Malenebugten og Nuuk. Køkkenet fremtræder velholdt – og
her er naturligvis opvaskemaskine, køle-/fryseskab, indbygningsovn, indbygget microvn og kogesektion. Endvidere 2 store
værelser, det ene i forlængelse med stuen med indgang via
dobbelt glasdør. Begge værelser er med skabe.
En flot og velholdt lejlighed med god plads til såvel familiens
børn som de voksne.
ÅBENT HUS

TORSDAG DEN 30. JUNI - KL.16.00 - KL.17.00

Adresse:
Ejendomstype:
Rum:
Areal:
Opførelsesår:
Kontant:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

Seernaq 2 101.
Ejerlejlighed
4
125 m2
2007
2.595.000
130.625
8.515
6.298

Pragtfuld og rummelig ejendom i første
række til Malene bugten
Stor og rummelig bolig på 250 kvm. opført i 2007 og fantastisk
beliggende i første række til Malene bugten. Ejendommen har
ugenert udsigt til vand, by og fjeld.
Indretning st. plan: Entré med klinkegulv og skydedørsgarderobe. Fordelingsgang med trappe til underetagen, adgang til
soveværelse og værelse – begge med god skabsplads. Lækkert
badeværelse med klinkegulv med gulvvarme, brus og spa.
Stor stue i åben forbindelse til lækkert JKE køkken med granit
bordplade. Fra stuen er der direkte adgang til værelse og udgang
til solrig altan med fantastisk udsigt.
Underetagen består af lukket garage, trapperum, bryggers/
vaskerum samt en separat lejlighed med egen indgang.
Lejligheden består af Entré, stue/køkken, badeværelse med brus
samt 2 værelser.
Ejendommen fremstår i god stand og kan overtages med det
samme.
Kontakt Grønlands Ejendomskontor for fremvisning.

Adresse:
Ejendomstype:
Rum:
Areal:
Opførelsesår:
Kontant:
Udbetaling:
Brutto:
Netto:

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

Piloq 5 - 1.,
Ejerlejlighed
7
250 m2
2007
4.895.000
245.000
19.487
14.145
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GTV-mi killeqanngitsumik 6/6 Mbit flatrate internettimik
kanalinilluunniit kusanarluinnartunik atuisuusinnaavutit.
Kanalit 70-it sinnerlugit 249 kr-miit.
Hos GTV kan du abonnere på ubegrænset 6/6 Mbit ægte flatrate
eller flotte tv kanaler. Vi har over 70 kanaler og priser fra 249 kr.
Pakke 1
Direkte Kanaler

Uani paasisaqa
rnerugit / For mer
e
information se:
www.gtv.gl
facebook.com/
GreenlandTelev
ision
gtv@gtv.gl
El Giganten

Tidsforsinkede kanaler

249,-

pr. måned

HØJESTE
KVALITET

LAVESTE
PRIS

Meeqqanut
sunngiffimmi
atuartitserusuppit?

Fritidsundervisning
for børn – er det
noget for dig?

Qiimasuuguit meeqqanik peqateqallaqqillutit immikkullu meeqqanut
soqutiginarsinnaasunik pikkoriffeqarlutit ukiarumiit atorfissaqartippatsigit.
Ilinniartitsissutaasinnaasut meeqqanut
soqutiginartuussapput pissanganarsinnaallutillu, assersuutigalugillu
makkuusinnaallutik:

Er du frisk, glad for børn og har en
interesse, som du har lyst til at lære fra
dig, så har vi brug for dig. Vi har brug
for næste skoleårs undervisere i spændende og udfordrende fag som:

Pinngortitamut tunngasut, atoqqiinermik ilinniartitsineq, kalaallit
oqaluttuatoqaatigut, iganeq, qalipaaneq/titartaaneq, assassorneq,
qarasaasialerineq, filmiliorneq
Nammineq aamma isumassarsiaqaruit ilinniartitsissutaasinnaasumik
siunnersuuteqarnissat tikilluaqquarput. Tusarfiginissarsi qilanaaralugu,
inussiarnersumik

Naturen, genbrug, grønlandske
sagn og myter, maling/tegning,
håndarbejde, data, film
Har du selv forslag til, hvad der kunne
undervises i, er du meget velkommen
til at kontakte os. Vi glæder os til at
høre fra dig.
Arnanguak Lyberth
alyb@sermersooq.gl · tlf. 36 60 81

Arnanguak Lyberth
alyb@sermersooq.gl · tlf. 36 60 81

BEDSTE
SERVICE

Umiarsuit takornariartaatit tikiffissaat
Anløbsprogram for krydstogtskibe
Sap. ak. / Uge

Anløb - fra

Anløb - til

26

5. juli

6. juli

27

9. juli

14. juli

30

29. juli

1. aug.

31

7. aug.

8. aug.

32

11. aug.

14. aug.

33

18. aug.

24. aug.

34

24. aug.

31. aug.

35

31. aug.

13. sept.

36

9. sept.

13. sept.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Erhvervskundechef
Jesper Hansen

Ansvarlige lån giver
nye muligheder
for grønlandske
iværksættere

GrønlandsBANKENs Erhvervsfond har
afsat en startpulje på 2 millioner dedikeret til mindre iværksætter-projekter,
der kan skabe økonomisk vækst og
arbejdspladser i Grønland.
Den ekstra håndsrækning kommer i
form af ansvarlige lån til iværksættere,
der har potentiale til at tage deres
virksomhedsdrift til et nyt niveau, men
har brug for en kapitalindsprøjtning.
- De nye ansvarlige lån henvender
sig til iværksættere, der allerede har
arbejdet med deres forretningsidé i
nogle år, men har brug for en ekstra
håndsrækning i form af kapital til for
eksempel produktoptimering, ekspansion fra hjemme- til eksportmarked
eller styrkelse af markedspositionen,
fortæller Jesper Hansen, der er erhvervskundechef i GrønlandsBANKEN.
Midler til at skabe momentum
Indtil videre har to projekter allerede

fået del i puljen, nemlig Kaaka Lunds
Thank You-app og Jens-Jakob Lennert
Sandgreens Balloon-projekt. Med det
nye lån i ryggen har Jens-Jakobs faktisk samlet midler nok til en kickstart
i USA.
- I app-branchen skal man først
bevise, at man er værdig, før man
får finansieringen på plads. I denne
branche investerer folk nemlig ikke i
den gode idé, men i selve udførslen.
Lånet fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond giver os derfor midler nok til at
sikre kickstarten af projektet og skabe
momentum for den efterfølgende realisering, fortæller Jens-Jakob Lennert
Sandgreen.
Blåstempling over for potentielle
investorer
Balloon-projektet arbejder pt. hen
imod sin næste såkaldte seed round,
der iværksættes og afsluttes i efteråret
2016. Men med det ansvarlige lån fra
GrønlandsBANKENs Erhvervsfond i
ryggen er udsigterne til at tiltrække

Fakta
Det ansvarlige lån kan udgøre mellem 100.000 kroner og 250.000 kroner og har en løbetid på op til 6 år.
For at få et ansvarligt lån skal iværksætteren leve op til det lokale
erhvervsråds standarder og retningslinjer, for eksempel overholde
gældende lovgivning, være registreret med GER-/CVR-nummer og
dokumentere, at der er tegnet relevante forsikringer.
For at få et ansvarligt lån skal iværksætterens produkt desuden være
kendetegnet ved at være innovativt, kreativt, bæredygtigt, importbegrænsende og/eller eksport-egnet.
Ansvarlige lån er mere risikovillige end for eksempel banklån. Der
stilles ikke de samme krav til egenkapital og sikkerhedsstillelse, og et
ansvarligt lån træder tilbage i forhold til de almindelige kreditorer, som
vil blive tilgodeset først, hvis låntager skulle komme i økonomiske vanskeligheder. Dermed bliver det ansvarlige lån en mellemting mellem
almindelig gæld og egenkapital.
Hvis iværksætteren ønsker det, kan GrønlandsBANKENs Erhvervsfonds ansvarlige lån efter tre år konverteres til egentlig selskabskapital.
På den måde slipper låntager for at betale renter og afdrag.

nye investorer bedre:
- Et vigtigt punkt i låneaftalen er,
at GrønlandsBANKENs Erhvervsfond
træder tilbage i forhold til øvrige
kreditorer. I tech-branchen er sådan
et lån helt optimalt for et projekt i
opstartsfasen, så potentielle investorer
ikke bliver skræmt væk af en for tidlig
værdisættelse, en for tidlig fordeling af
anparter eller fordi, projektet allerede
er for forpligtet over for andre kreditorer, siger iværksætteren og fortsætter:
- Det ansvarlige lån fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond er også en
slags blåstempling i og med, at potentielle investorer kan se, at der allerede
er nogen, der har taget det første
skridt og lagt penge i projektet, vurderer Jens-Jakob Lennert Sandgreen.
Fleksibel tilbagebetaling
Som noget særligt attraktivt fremhæver Jens-Jakob Lennert Sandgreen
især den fleksible tilbagebetaling på
det ansvarlige lån.
- Personligt er jeg enormt glad for

at se denne finansieringsmodel blive
kickstartet i Grønland. De ansvarlige
lån kommer til at åbne nye muligheder for de grønlandske projekter,
som både iværksætteren og Erhvervsfonden tror på, fortæller han.
De ansvarlige lån har en løbetid på
op til 6 år, og iværksætteren har til
enhver tid mulighed for at indfri det
ansvarlige lån før tid.
Iværksætteren har desuden konverteringsret, hvilket giver mulighed
for at konvertere det ansvarlige lån
til selskabskapital og dermed spare
afdrag og renteudgifter mod at give
GrønlandsBANKENs Erhvervsfond
medejerskab af selskabet.
Læs mere om GrønlandsBANKENs
Erhvervsfond og mulighederne for at
ansøge om et ansvarligt lån på www.
banken.gl.

LEIFF JOSEFSEN

Ditte Vibe Petersen
Kommunikationskonsulent
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Taarsigassarsiissutit immikkuullarissut kalaallinut ‘
aallartitsiumasunut nutaanik periarfissiipput
Ditte Vibe Petersen
Avammut attaveqarnermut siunnersorti
GrønlandsBANKEN-ip Inuutissarsiornermut aningaasaateqarfia pilersinniakkanut minnerusunut atugassanik
aallarniutaasumik 2 mill koruuninik
illikartitsivoq, aningaasaqarniarnermut
uummarissaataalersussanik nunatsinnilu nutaanik suliffissanik pilersitsinissamut tunngavissiisinnaasunik.
Taamatut ilassutaasumik periarfissiineq aallartitsiniartunut immikkut
ilusiligaasumik tunngavilerlugu sammititaavoq. Tassa aallartitsiniartunut
ingerlataminnik aningaasaleeqqinnermikkut ineriartortitseqqinnissamut
piukkunnaateqartunut sammitinneqarluni.
- Taarsigassiissutissatut periarfissiissut pineqartoq sammitinneqarpoq
aallartitsisunut pilersinniakkaminnik
ukiorpaalunni inerisaallutik suliaqarsimasunut, ikorfartorneqarnissamilli
pisariaqartitsisunut, soorlu tunisassiaminnik pitsanngorsaaqqinnisamut
aningaasatigut ikiorserneqarnikkut,
avammut tuniniaalersinnaajumasunut
imal. tuniniaaviusumik inissisimanermikkut nukittorsarumasunut, Jesper
Hasen, GrønlandsBANKEN-imi inuussutissarsiuteqartunut sullissinermi
pisortaasoq, oqarpoq.

Uummarissaanissamut atugassiat
Maannamut suliniutigineqartut marluk ukuusut, Kaaka Lund-ip Thank Touapp.-iliaa aammalu Jens-Jakob Lennert
Sandgreen balloon-projekt-iliaa illikartitanit pissarsitinneqarsimapput. JensJakob-ip taarsigassarsiaritinneqartut
atorlugit USA-mi misiliisinnaalerpoq.
- App-it aallaavigalugit ingerlatsiniarnerni uppernarsarneqaqqaartussaapput, suliariniakkat ikorfartorneqarnissamut naleqquttuunersut. Sammivimmimi taaneqartumi pilersitsisut
isumassarsiatsialammut aningaasaliineq ajorput naammassinninissamulli.
GrønlandsBANKEN-ip Inuutissarsornermut aningaasaateqarfianit taarsigassarsinerup periarfissippaatigut suliniutip aallartisarsinnaanissaanut taamallu
piviusunngortitsinissamut sukkanerusumik anngunniarsinnaanissamut,
Jens-Jakob Lennert Sandgreen oqaluttuarpoq.
Aningaasaliisinnaasunut
kajumissaarineruvoq
Balloon-projektet maanna ingerlatsinermi allornerup aappaanut ingerlavoq taaneqartartumut seed round,
2016-imilu ukiarnerani allartitsineq
naammassinninnerlu pissapput. GrønlandsBANKEN-ip Inuutissarsiornermut
aningaasaateqarfianit taarsigassarsisinneqarnikkut ammanerulersinneqarpoq allanit aningaasaleerusuttoqal-

Ilisimasat
Aningaaseriviup annaasaqaataasinnaasumik
taarsigassiissutai 100.000 koruuniniit 250.000
koruuninut angissuseqarput ukiullu arfinillit
tikillugit taarsersuinani atorneqarsinnaallutik.
Taarsigassarsissaguni aallartitsisup inuussutissarsiornermut siunnersuisooqatigiit tunngavissiai maleruagassiaallu naapertuuttumik inissisimaffigissavai, soorlu assersuutigalugu ingerlatsinermini inatsisit naapertuuttumik malissallugit, GER-/CVR normoqassalluni aammalu
uppernarsarsinnaassallugu pisariaqartunik
sillimmasiissusiorsimanini.
Taarsigassarsisinnaassaguni aallartitsisup
takutissinnaassavaa tunisassiaq nutaaliaasoq,
soqutiginartuusoq, siunissaqartoq, avataanit
pisiortornermut killilersuutaasinnaasoq imal.
avammut tuniniagassaqqissuusoq.
Taarsigassiissut pineqartoq nalinginnaasumik

ersinnaanera:
Taarsigassarsinissamik isumaqatigiissuteqarnermi pingaartuuvoq isumaqatigiissutigissallugu GrønlandsBANKEN-ip Inuutissarsiornermut
aningaasaateqarfia akiitsoqarfigisat
akornanni tunorlerpaanngornissaa.
Tech-imik suliaqartut akornanni taarsigasseeriaaseq eqqartorneqartutut
ittoq aallartisarnermi pitsaalluinnartuuvoq , aningaasaliisinnaasut allat
siusissukkut nalilersuineq, piginneqataasutsinik siammartiterineq imal. suliniutip akiitsoqarfigisanut allanut pituttugaalereersimasinnaanera peqqutigalugit qunusiarineqarneq ajormata, aallartitsiniartoq oqarpoq nangillunilu:
- GrønlandsBANKEN-ip Inuutissarsiornermut aningaasaateqarfianit taarsigassiissutigineqartartoq aamma akuersaarinninnermik ilisarnaasiipajaarnertut nalilerneqartarpoq, aningaasaliisinnaasunit takuneqarsinnaalersarmat, alloriarnerit siulliit iluini aningaasaliinikkut allanik upperinnittunik peqataasoqalereersimasoq, Jens-Jakob Lennert
Sandgreen naliliivoq.
Taarsersuinissaq eqaatsumik
ilusiligaasoq
Immikkut kajungernartuusutut JensJakob Lennert Sandgreen-ip taavaa
utertitsilluni taarsersuilernissap eqaatsumik ilusiligaanera.

- Uanga nammineq iluarisimaaqaara
Kalaallit Nunaanni sammineqartutut
aningaasalersuisinnaaneq aallartinneqartoq. Taarsigasseeriaatsip nunatsinni
suliniutit nutaat aallartinneqarsinnaalernissaat ammaassivigissavaa, suliniutit aallartitsiniartumit Inuutissarsiutinullu aningaasaateqarfimmit upperineqartut takuneqarsinnaalissammat,
oqaluttuarpoq.
Taarsigassiissut ukiuni 6-ini ingerlasussaatitaavoq taarsigassarsisorlu periarfissaqarpoq qaqugukkulluunniit
taarsigassarsiani siusinnerusukkut
naammassillugu akilissallugu.
Kiisalu aallartitsiniartoq taarsigassarsiap allatut inississinnaaneranut periarfissaqartinneqarpoq, tassa taarsigassarsiat ingerlanneqartup iluani immineq aningaasaatigisanngortillugit,
taamallu taarsersuinernut ernialiussanullu akilersukkat atorunnaarsillugit,
aaqqinneqarsinnaagami. Tamanna
pisinnaavoq GrønlandsBANKEN-ip
Inuutissarsiornermut aningaasaateqarfia piginneqatigiiffimmi piginneqataalersinneratigut.
GrønlandsBANKEN-ip Inuutissarsiornermut aningaasaateqarfia aammalu
qanoq iliorluni taarsigassarsiniartoqarsinnaanera pillugit ugguuna paasisassarsiorit www.banken.gl.

taarsigassiissutaasartunit eqaannerusumik ilusiligaavoq. Tassani immineq aningaasaateqarnissamut piumasarisat aammalu qularnaveqqusiisinnaanermut piumasarisat sakkukinnerullutik
aammalu arlaatigut unittoornermi utertitsinissamut atatillugu aningaaserivik immineq kingullertut aaqqiivigisassanngorluni inissittarluni.
Taamak ilisumik taarsigasseeriaaseq pineqartoq
oqaatigineqarsinnaavoq tassaasutut nalinginnaasumik taarsigassap imminerisamillu aningaasaateqarnerup akornanni ittoq.
Aallartitsiniartup kissaatigippagu GrønlandsBANKEN-ip inuutissarsiornermut aningaasaateqarfianit taarsigassarsiarisat ukiut pingasut
qaangiunnerini ingerlatsivimmi imminerisamik
aningaasaatinngorlugit nuunneqarsinnaapput,
taamatut iliornikkut taarsigassarsisup pinngitsoortissinnaammagit ernianik taarsersuutinillu
akilersuinissaq.
Iværksætter
Jens-Jakob Lennert Sandgreen
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NYHEDER HO

FØR 1.699,-

NU

1.499,VERONA GARDEROBESKAB
Model 75280/034949

Super flot og billigt garderobeskab med hvide
skydedøre i Verona serien. Indretningen er opdelt i
2 rum med hver 1 hylde og bøjlestang.
Mål: H:202 x B:122 x D:64 cm.
Leveres usamlet. Der kan tilkøbes flere hylder samt
skuffesektion, men det er ikke lagervarer. Møblerne
er ikke udstillet i butikken.

FØR 2.799,-

FØR 999,-

NU

799,-

NU

1.999,-

LYON BØRNESENG MED GARDEROBE
Model 8209049CN

Smart multifunktionel køjeseng, som rummer både
skrivebord og garderobeskab såvel som seng og
opbevaringsmuligheder. Mål: H: 150 x B: 104 x L 203 cm.

SPACE GARDEROBESKAB
3 SKUFFER

Leveres usamlet. Møblerne er ikke udstillet i butikken.

Model 7042549UU

3 løse hylder i det ene rum og en
bøjlestang med hylde i det andet.
Hvid højglans front. Mål: H:201 x
B:78 x D:50 cm.
Leveres usamlet. Møblerne er
ikke udstillet i butikken.

PARIS SPISEBORD
EG / HVID

FØR 2.899,-

Model 79870AK

Mål: H: 76 x B: 95 x L:180 cm.

FØR 529,-

FØR 2.199,-

NU

1.699,-

NU

399,-

Leveres usamlet. Møblerne er
ikke udstillet i butikken.

NU

2.199,-

HOMELINE KOMMODE
VALNØD/SORT
Model 70162DJ60

Med 4 skuffer.
Mål: H: 91.7 x B: 70.2 x D: 42.7 cm.

STYLE SENGERAMME EG
Model 76740AK

HOMELINE NATBORD
VALNØD/SORT

Madrasmål 140 × 200 cm.
Ydermål: H: 99 x B:157 x L: 205 cm.

Mål: H: 64.2 x B: 40.2 x D: 39.2 cm.

FØR 899,-

Model 2000265DJ60

NU

Leveres usamlet. Madras, lamelbund og evt. pyntegenstande medfølger ikke. Møblerne er ikke
udstillet i butikken.

Åbningstider

Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag
Opslag_290616.indd 2

09.00 - 17.30
09.00 - 18.00
10.00 - 13.00

Adresse

Elplus Grønland A/S
Imaneq 22 St.
3900 Nuuk

699,-

Leveres usamlet. Møblerne er ikke
udstillet i butikken.

Kontakt
Web:
Mail:
Tlf.:

www.elplus.gl
elplus@elsplus.gl
+299 365000
27/06/2016 11.54
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OS ELPLUS

LEVERING OG
MONTERING
0,- KR*

– Nu også med møbler og produkter fra Panasonic

FØR 6.999,-

LEVERING OG
MONTERING
0,- KR*

NU
LEVERING OG
MONTERING
0,- KR*

5.999,-

PANASONIC VASKEMASKINE /
PANASONIC ERRORSIVIIT
8kg 1600 o/min.
Velkommen til nem tøjvask med AutoCare – avanceret
japansk teknologi, der holder godt øje med hver eneste
vaskecyklus. Fire sensorer analyserer vaskemiddeltypen,
smudsgraden, vandets temperatur samt vaske- og
omdrejningstid for at skræddersy den perfekte vask
med fremragende resultater og store energibesparelser.
Energiklasse A+++, men er 40 % mere effektiv.

FØR 5.699,-

NU

4.999,-

PANASONIC KØLE/FRYSESKAB /
PANASONIC NILLATAARTITSIVIK / QERITITSIVIK
Model NR-BN31CW2

Hvid. Køle- og fryseskab fra Panasonic som er A++ godkendt og
plads til 222 liter i køleskabet og 85 liter i fryseren.
Mål: H: 186 × B: 60 × D: 65 cm.

FØR 4.299,-

NU

LEVERING OG
MONTERING
0,- KR*

3.499,LEVERING OG
MONTERING
0,- KR*

PANASONIC VASKEMASKINE /
PANASONIC ERRORSIVIIT
Model NA-147VC6

FØR 6.199,-

NU

5.499,-

7kg 1400 o/min.
Allergy-care- og Hand Wash-program. Stort LCD-display
33 cm bred lågeåbning. Energiklasse A++. Personer
med allergi kan nu eliminere 99,99 % af alle allergener
ved at bruge Allergy-care-programmet. Programmet
dræber størstedelen af allergener fra husstøvmider, katte,
hunde, pollen, svampe, bakterier mm. og efterlader din
garderobe fri for alskens skidt og støv.
Tredje parts testresultater med Allergy-care-programmet.
Dette produkt bifaldes af den britiske allergiforening
Allergy UK.
Gør det til en leg at håndvaske fine stoffer med det
nye Hand Wash-program fra Panasonic. Kortere og
skånsommere omdrejningscyklusser med et forbedret
skyllesystem forhindrer den skade, der normalt sker ved
maskinvask af skrøbelige syntetiske fibre, satin, blonder
og andre materialer.

PANASONIC KØLE/FRYSESKAB /
PANASONIC NILLATAARTITSIVIK / QERITITSIVIK

FØR 8.999,-

NU

7.999,-

Der tages forbehold for trykfejl og evt. udsolgte vare. Tilbudene gælder t.o.m. 09/07 - 2016 eller så længe lager haves.
Neqeroorutit 29/6 anit , 09/07 iat 2016 ilanngullugu atuupput. Toqqorsivmmiititaqarnerput tamaat akit aatuupput.
Naqitatigut kukkusoqarsinnaanera pilersuinerullu ajalusoorsinnaanera malugeqquarput.

Model NA168XR1

PANASONIC VASKEMASKINE /
PANASONIC ERRORSIVIIT
Model NA-140ZS1

10kg 1400 o/min.
Med inverter-teknologi og intelligente
vaskeprogrammer er Panasonics nye vaskemaskine
med Steam Action designet med fokus på dig og
din livsstil. Med Auto Power Off og Allergy-care
funktioner. Energiklasse A+++, men er 35 % mere
effektiv. Panasonics Hydro active + teknologi består
af 5 dyser, der vender i 5 retninger, så vandet
hurtigt trænger ind i tøjet for effektive vaske- og
skylleresultater. Desuden er 3D-sensoren, Perfect
Sense og Inverter-motoren alle kombineret for at
sikre fantastiske vaskeresultater og de bedst mulige
ressourcebesparelser.

Model NR-BN31CX2

Stål. Køle- og fryseskab fra Panasonic som er A++ godkendt og
plads til 222 liter i køleskabet og 85 liter i fryseren.
Mål: H: 186 × B: 60 × D: 65 cm.

* Til Nuuk, Nussuaq og Qinngerput, til i forvejen tilstedeværende installation indenfor 1,5 meter.

– Følg os på Facebook
www.facebook.com/ElplusGL

Opslag_290616.indd 3

27/06/2016 11.54
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Aasaanerani sulinngiffeqarneq pissutigalugu

På grund af
sommerferie holder

Meeqqanut Ilaqutariinnullu
Sullissivimmiittoq

i Børne- og Familiecentret

(C.P. Holbølsvej 8)

lukket
1. juli 14. august

Ammasumik
siunnersuisarfik
matoqqassaaq
1. juli 14. august
Ammaqqissallunilu
ataasinngorneq 15. august

Udstilling
ersitsineq
Saqqumm udstiller i
Baldo Borg e værker
sin
disse dage SUT
i IQ NAA

Ammasumik Siunnersuisarfik nalinginnaasumik
ataasinngornerit tamaasa nal. 14 - 16 ilaqutariinnut tunngasunut ammatinneqartarpoq

Åben
Rådgivning
(på C.P. Holbølsvej 8)

og åbner igen
mandag 15. august
Åben Rådgivning vejleder normalt
hver mandag kl. 14 - 16
i forhold til relationer i familien

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Børn, Familie og Skole

DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA · DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

2016

MAANI PAASILLUAKKIT UKU:

HER KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ:

• Illit BMI-it

• Dit BMI

• Aappit naqitsinera

• Dit blodtryk

• Qitikkut uuttornitit

• Dit taljemål

• Puappit sulineri uuttortikkit

• Din lungefunktion

• ... immaqalu aappi sukkua uuttortillugu

• ... og evt. dit langtidsblodsukker

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek og en snak!

Peqqissutsimut oqaloqatiginninnerup tunngavigissavaa
angissuseq, oqimaassuseq immaqalu aamma aap
sukkuata uuttorneqarnera aallaavigalugit. Periarfissaq
inersimasunut 18-leereersimasunut tunngavoq.

Livsstilssamtale på baggrund af højde,
vægt, blodtryk og evt. langtidsblodsukker
er til voksne over 18 år.

AGGIALLUARISI ! !

VEL MØDT !

SISAMANNGORNEQ
TORSDAG

30. juni
nal./kl. 16.00 -17.30

INFO DESIGN · NUUK · 1-2016
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REJECOCKTAIL
¢¢

STEAK BEARNAISE
M/ POMMES FRITES

kr.

295,-

TILBUDDET GÆLDER FRA UGE 27

A HEREFORD
BEEFSTOUW

Sommermenu hos Spisestedet Sarfalik
Saltet kammusling
Yoghurt, agurk, vandmelon, sesam og birkes

Saltet kammusling
Yoghurt, agurk, vandmelon, sesam og birkes

Moskusmørbrad i kvan
Asparges, sommerløg, kvan og ”kroppkaka”

Grønlandsk lyngrøget laks
Kartofler i variation, forelrogn, peberrod og æble

Jordbær
Koldskål, mælk og tonka

Stegt havkat
Artiskokker, tang og brændt mælk

2 retter Kr. 395,3 retter Kr. 495,-

Moskusmørbrad i kvan
Asparges, sommerløg, kvan og ”kroppkaka”
Rabarber
Rabarber, rabarber, rabarber og lakrids
Kr. 625,Tilbuddet gælder fra uge 27
Sommeråbningstider på Spisestedet Sarfalik er tirs-lør fra kl. 18.00 – 22.00

Koncert på Skyline Bar
fredag den 1. og lørdag den 2. juli spiller
Nukannguaq & Hans Jukku fra kl. 23.00 til 03.00.
GRATIS ENTRÉ

Aldersgrænsen er 21 år.

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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Program

Deltag i debatten
Julie Rademacher
Julie@sik.gl
Det er historisk, når Grønlands første folkemøde – Qassimiuaarneq afholdes næste uge den 28., 29. og 30.juni. Det
er SIK, der tager initiativet i anledning af arbejderbevægelsens 60 års jubilæum, og arrangørerne er glade for, at 30
organisationer bidrager med deltagelse, og det er muligt
at flyve folk ind fra både 25 forskellige steder i Grønland og
6 andre lande.
Der vil være et hovedprogram med taler, debatter og
event, men der vil også være et side-event program, hvor
alle deltagende organisationer har mulighed for at arrangere happenings, underholdning og debatter.
I hovedprogrammet vil fokus være på, hvordan der
skabes vækst, beskæftigelse og uddannelse indenfor både
fiskeri, råstof og turismeerhverv med både erfaringer fra
Norden og Vestnorden. Udover politiske diskussioner
og debatter om erhvervsudvikling og uddannelse, så vil
der også være mulighed for at opleve både kulturelle og
sociale events med Kalattut, høre Karl Lynge spille harmonika, fællessang, højt læsning, teater og koncert.
Tirsdag 28. juni
Velkomst og introduktion
Formand for SIK Jess G. Berthelsen glæder sig til at åbne
dette historiske arrangement, som SIK har taget initiativ
til i anledning af arbejderbevægelsens 60 års jubilæum.
Borgmester i Kommunqarfik Sermersooq– Asii ChemnitzNarup byder velkommen til byen, og der vil være et
kulturelt event med dans. Generalsekretær for Vestnordisk
Råd, Inga Dora Gudmundsdottir Markussen, der flyves
ind fra Island og taler både grønlandsk, engelsk, islandsk
og dansk vil være den primære moderator for dagene og
gennemgår i starten af arrangementet programmet.
Direkte videre til oplæg og debat om fiskeindustrien
Herefter går næste gæst fra Island – Haukur M. Gestsson
på som taler og varmer op til debatten om udvikling af
fiskeindustrien, og hvordan det kan blive attraktivt for flere
unge at gå ind i fiskeindustrien i Grønland.
Særligt film-event i Tipi telt komme med Sumé,
Uninnak og Kalaallit Nunaata Siunissaa og
ungeprogram
Efter event af Mio og Kommuneqarfik Sermersooq, der
henvender sig særligt til børn og unge, vil det blive
muligt både at se eller gense, men også møde Inuk Silis
Høegh og Èmile Hertling Peronard, der har lavet filmen
»Sume – Lyden bag en revolution«. Èmile, der også er aktiv
i filmforeningen vil fortælle om en karriere med film og
filmproduktion, og hvilke muligheder, der ligger i dette for
Grønland og unge grønlændere.
Pia Rosing Heilmann vil fortælle om arbejdet med unge
under uddannelse i Danmark for Sumut – det grønlandske
hus i København, og sidst vil Kaleeraq M. Andersen vise en

kort udgave af den film, som han og hans kammerater fra
GUX Sisimiut har lavet om unges holdninger, og hvordan
unge ser på selvstændighed i dag. Kaleeraq M. Andersen
vil også indgå i den efterfølgende ungdomsdebat om
de udfordringer og muligheder unge i Grønland har, og
hvordan unge ser samfundet i dag og i fremtiden.
NAIP vil med teater afslutte denne dag efter ungdomsdebatten med en kulturel event.

De Vestnordiske fagforbund vil diskutere om den
nordiske arbejdsmarkedsmodel er relevant for
Grønland
Formændene for de vestnordiske fagforbund er samlet og
vil ved en diskussion, om den nordiske arbejdsmarkedsmodel er relevant for Grønland, argumentere for, hvordan
lønmodtagere bedst sikres stabil beskæftigelse og uddannelse i de erhverv, der er er dominerende i Vestnorden.

Porten ind og ud af Grønland
For at kunne tale vækst og beskæftigelse, så er det vigtigt
at vide, hvordan landes forbindes både internt og til andre
lande, så vi har inviteret et par talere til at fortælle om
infrastruktur.
Først fortæller Kuno Fencker, der er formand for
bestyrelsen i Royal Arctic Line og CCO i Aluu Arlines,
om grønlandsk infrastruktur i en transformationsproces,
herefter Air Greenlands administrerende direktør Michael
Højgaard taler om, hvordan nye landingsbaner åbner nye
muligheder.

Partilederdebat
Partilederne vil være samlet og være med til at afrunde og
fejre demokratiet med en debat om aktuelle emner og de
diskussioner, der er startet på Qassimiuaarneq.

Onsdag 29. juni
Råstoffer og mineindustri
Som beskrevet i sidste uge, så bliver det muligt at møde
flere aktører med viden og erfaring indenfor råstof- og mineindustri fra både Canada, Norge og Sverige. Til at styre
disse debatter har vi Ole Christiansen, der har meget lang
erfaring indenfor denne industri i Grønland. Først vil de
enkelte aktører få mulighed for at holde oplæg, hvorefter
der sidst på dagen er lagt op til debat med både politikere
og eksperter.
Harmonika og Kalattut
Om aftenen bliver det muligt at komme og høre harmonika spil og danse kalattut.
Torsdag 30. juni
Denne dag starter med event og debat om
sikkerhed og beredskab
Initiativtager til eventet er Uffe Jakobsen fra Københavns
Universitet og Ilisimatusarfik inviterer både Kim Jesper
Jørgensen fra Arktisk Kommando, Bjørn Bay fra Grønlands
Politi, Lonnie Wilms fra Greenland Oil Spill Response og så
Beredskabschef Knud Petersen til debat om sikkerhed og
beredskab.
Stort fokus på vækst, innovation og beskæftigelse
Denne dag vil der i events og på hovedscenen blive sat
stort fokus på vækst, innovation og beskæftigelse. Både
på iværksættere og ved debat om det finansielle økosystem som Greenland Business arrangerer sammen med
Grønlandsbanken og Vækstfonden. Men også Politiken og
McKinsey vil være værter for events om vedvarende vækst
og beskæftigelse.

Afslutning
Ved afslutningen af Qassimiuaarneq vil der være taler og
til allersidst en koncert, som værtskommunen – Kommuneqarfik Sermersooq sponsorerer.
Deltagende og repræsenterede organisationer
AK, Air Greenland, ASÌ – Islands Fagforbund, Aluu Airlines,
Atassut, Arctic Greens, Beredskab og frivillighed, Center
for Arbejdsskader, Demokratiit, Digitaliseringsstyrelsen,
Frelsens Hær, Greenland Business, Grønlands Statistik,
Grønlandske Hus i København – Sumut, Hallo Norden,
Hotel Arctic Iceland Ocean Cluster, Ili-Ili, Illimmarfik, Inuit
Ataqatigiit, Inuk Hostel, ICC, Kalaallit Nunaata Siunissaa,
Kommuneqarfik Sermersooq, McKinsey, Mio, Napa, Partii
Naleraq, Politiken, Royal Arctic Line, Royal Greenland,
Sermersooq Erhvervsråd, SIK, Siumut, Sisa, SIK-p Inuusuttai,
Steel Workers Union fra Canada, Sundhedsstand – Tuberkulose Sygeplejerskerne, Holdet bag og filmen Sume
– Lyden af en revolution, Sermitisiaq.AG, SSK, True North
Gems, Visit Greenland, Vestnordisk Råd, Vækstfonden og
World Nuclear Association samt KNR.

Tapiisut – Sponsorer

SIK – Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat
NORA – Nordisk Atlantsamarbejde
Sermitsiaq.AG
Air Greenland A/S
Royal Greenland A/S
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Grønlandsbanken A/S
Tele Greenland A/S
Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik/
Digitaliseringsstyrelsen

Malinnaavigitigut – Følg os

www.facebook.com/qassimiuaarneq
#qassimiuaarneq
@qassimiuaarneq
www.qassimiuaarneq.gl

Mennesker samles om fremtiden
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Pilersaarut

Oqallinnermut peqataagit
qanoq iliornikkut Nunatsinni aalisakkanik suliffissuaqarnermut kajungernarnerulersitsisinnaanermut.

Julie Rademacher
Julie@sik.gl
Oqaluttuarisaanermi pisuuvoq Nunatsinni inunnik ataatsimiititsineq – Qassimiuaarneq sapaatit akunnerata tulliani
juunip 28-anni, 29-anni 30-annilu ingerlanneqarpat. SIK
aallarniisuuvoq Sulisartoqarnerup ukiunik 60-inngortorsiorluni nalliuttorsiuutigineqarneranut atatillugu aaqqissuisullu nuannaarutigaat kattuffiit 30 peqataallutik tapersersuimmata, kiisalu Nunatsinni sumiiffinnit assigiinngitsunit 25-nit aamma nunanit allanit arfinilinnit inunnik
timmisartukkut assartuinissaq periarfissaammat.
Pilersaaruteqarpoq pingaarnermik oqalugiarnerit, oqallinnerit aamma sammisaqartitsinerit ingerlanneqassallutik,
kisianni aammattaaq saniatigut sammisaqartitsisoqassaaq
tassani kattuffiit peqataasut tamarmik periarfissaqassallutik
takutitsillutik, aliikkusersuillutik aamma oqallitsitsillutik.
Pilersaarummi pingaarnermi qitiutinneqassaaq qanoq
iliornikut annertusiartortitsinermik, suliffissanik aamma ilinniarfinnik pilersitsisoqarsinnaanersoq, tassa aalisarnermi,
aatsitassarsiornermi aamma takornariartitsinermi Nunani
Avannarlerni aamma Nunani Avannarlerni Killerni misilittakkat tunngavigalugit. Politikikkut oqallinnerit aamma
inuussutissarsiornermi ineriartortitsineq kiisalu ilinniartitaaneq pillugit oqallinnerit saniatigut, taamatuttaaq periarfissaqassaaq kulturimut taamatullu inuunermut sammisunik
misigisaqarnissamut periarfissaqassaaq Kalattuut, Karl
Lynge supputaasartoq, erinarsoqatigiinneq, atuffassineq,
isiginnaartitsineq aamma nipilersorluni tusarnaartitsineq
tusassallugit periarfissaqassaaq.
MARLUNNGORNEQ juunip 28-at
Tikilluaqqusineq ilisarititsinerlu
SIK-p siulittaasua Jess G. Berthelsen qilanaarpoq oqaluttuarisaanermi pisumik aaqqissuussinermik matuminnga
ammaanissaminut, tamatuminnga SIK aallartitsisuuvoq
Sulisartoqarnerup ukiunik 60-inngortorsiorneranut atatillugu. Kommuneqarfik Sermersuumi borgmester Asii
Chemnitz-Narup illoqarfimmut tikilluaqqusissaaq kiisalu
kulturikkut sammisaqartitsisoqassaaq qitinnertalimmik.
Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffianni generalsekretær, Inga Dora Gudmundsdottir Markussen,
Islandimit tikisinneqartoq kalaallisut, tuluttut, islandimiutut
aamma danskisut oqalussinnaasoq ulluni taakkunani pingaarnertut aqutsisuussaaq aaqqissuussinerullu aallartinnerani pilersaarut saqqummiutissallugu.

Namminersolrutik Oqartussat Tusagassiiviat

Toqqaannartumik aalisakkanik suliffissuaqarneq
pillugu saqqummiussinermut oqallinnermullu
ingerlaqqinneq
Tamatuma kingorna tikeraaq tulleq Islandimeersoq –
Haukur M. Gestsson oqalugiassaaq aalisakkanillu suliffissuaqarnermi ineriartortitsinermut oqallinnissamut kissassaassalluni, kiisalu aamma inuusuttunut amerlanernut

Immikkut filmi sammillugu Indianerit tupianni
Sumé, Uninnak aamma Kalaallit Nunaata siunissaa
kiisalu inuusuttunut pilersaarut
Sammisaqartitsineq MIO-mit aamma Kommuneqarfik
Sermersuumit immikkut meeqqanut inuusuttunullu
sammisoq, periarfissaassaaq takussallugu imaluunniit takoqqissallugu kisianni aammattaaq naapissallugit Inuk Silis
Høegh aamma Èmile Hertling Peronard, tassa filmiliorsimasut uannga; »SUME – Mumitsitsinerup nipaa Lyden bag
en revolution«. Èmile, aammattaaq filmiliortartut peqatigiiffianni suleqataasoq filminik aamma filmiliornermik
suliaqarneq pillugu oqaluttuassaaq, kiisalu tamatumani
Nunatsinni kiisalu kalaallinut inuusuttunut qanoq periarfissaqarnersoq.
Pia Rosing Heilmannip inuusuttut Danmarkimi ilinniarnermik ingerlatsisut sullinneqarnerat oqaluttuarissavaa
SUMUT – Københavnimi Kalaallit Illuutaat, SUMUT, naggataatillugu Kaaleeraq M. Andersen filmiliamik naalisakkamik
takutitsissaaq, taanna nammineq GUX Sisimiuni ikinngutini peqatigalugit suliarisimavaat, inuusuttut isumaat pillugit
aamma ullumikkut inuusuttut namminiilivinnermut qanoq
isumaqarnersut sammillugit. Kaleeraq M. Andersen tamatuma kigorna inuusuttut oqallinneranut ilaassaaq inuusuttut Nunatsinni ullumikkut unamminartut naapittagaat
aamma periarfissaat pillugit, kiisalu inuusuttut ullumikkut
aamma siunissami inuiaqatigiinnik isiginninnerat pillugu.
Ulloq taanna naggaserlugu N.A.I.P., inuusuttut oqallisereerpata, isiginnaartitsissaaq kulturikkut sammisaqartitsilluni.
Nunatsinnut aamma tamaanngaanniit isaaffiit
Annertusiartortitsineq suliffissaqarnerlu oqaluuserissagaanni tamatumani pingaaruteqarpoq ilisimassallugu
nunami namminermi aamma nunanut allanut attaveqarneq qanoq ittuunersoq, taamaattumik oqalugiartussanik
marlunnit aggersaavugut attaveqaasersuutit oqaluttuaritinniarlugit.
Siulliussaaq Kuno Fencker, Royal Arctic Linemi siulersuisut siulittaasoq aamma Aluu Airlinesimi aningaasaqarnermut pisortaq, oqaluttuarissavaalu nunatsinni attaveqaasersuutit allanngoriartorneranni, tamatuma kingorna Air
Greenlandip pisortaanera Michael Højgaard aallartissaaq
oqaluuserissallugulu mittarfiit nutaat qanoq ilillutik periarfissanik ammaassinersut.
PINGASUNNGORNEQ juunip 29-at
Aatsitassat aatsitassarsiornermilu suliffissuit
Soorlu sapaatit akunneranni kingullermi nassuiaassutigineqartoq taava periarfissaalissaaq ingerlatsisut arlaqartut
naapissallugit, taakkua Canadami, Norgemi aamma Sverigemi aatsitassarsiornermut aamma aatsitassarsiornermi
suliffissuaqarfinni ilisimasaqarput misilittagaqarlutillu.
Oqallinnernik taakkuninnga aqutsisuussaaq Ole Christiansen Nunatsinni ingerlatsinermi tamatumani sivisoorsuarmik misilittagaqartoq. Siullermik peqataasut saqqummiussinissaminnut periarfissaqassapput tamatuma kingorna
ullup naalernerani politikerit aamma immikkut ilisimasaqartut oqallitsinneqassallutik.
Supputaasaq kalattuullu
Unnukkut periarfissaassaaq supputaasarpalaamik tusarnaarnissamut kalattoorluni qittarnissamut.
SISAMANNGORNEQ juunip 30-at
Ulloq taanna aallartinneqassaaq
sammisaqartitsinermik aamma isumannaallisaaneq
upalungaarsimanerlu pillugit oqalinnissamut

Sammisaqartitsinermut aallartitsisuuvoq Uffe Jakobsen
Københavnip Universitetianeersoq Ilisimatusarfiullu
aggersarpai Kim Jørgensen, Arktisk Kommando (Issittumik
sakkutooqarfik), Bjørn Bay Kalaallit Nunaani Politiit, Lonnie
Wilms uanngaanneersoq Greenland Oil Spill Response,
kiisalu Upalungaarsimanermut pisortaq Knud Petersen,
taakku oqallisigissavaat isumannaallisaaneq upalungaarsimanerlu.
Annertusiartortitsineq, nutaaliorneq
suliffissaqartitsineq annertuumik
qitiutinneqassapput
Ulloq taanna takutitsivimmi pingaarnermi sammisaqartitsisoqassaaq annertuumillu annertusiartortitsineq, nutaaliorneq aamma suliffissaqartitsineq qitiutinneqassapput. Aallartitsisartut kiisalu piujuartitsineq tunngavigalugu aningaasalersuineq pillugu oqallittoqassaaq, Greenland
Business aaqqissuissuussaaq Grønlandsbanken aamma
Vækstfonden peqatigalugu. Taamatuttaarlu Politiken
aamma McKinsey sammisaqartitsinermut ataavartumik
annertusiartortitsinermut aamma suliffissaqartitsinermut
tunngasumik aaqqissuussissallutik.
Nunani Avannarlerni Killerni sulisartut
kattuffiisa oqallisigissavaat Nunani Avannarlerni
sulisartoqarnermi aaqqissuussineq Nunatsinnut
naleqquttuunersoq
Nunani Avannarlerni Killerni sulisartut kattuffiisa siulittaasui ataatsimoorput oqallisiginiarpaallu Nunani Avannarlerni sulisartoqarnermi aaqqissuussineq Nunatsinnut
naleqquttuunersoq, tunngavilersuissappullu aningaasarsiaqartut pitsaanerpaamik aalaakkaasumik suliffeqarnissamut aamma ilinniaqarnissamut qanoq iliornikkut qulakkeerussiffigineqarnissaat pillugu, tassa nunani avannarlerni
killerni inuussutissarsiorfinni saqqumilaarnerusuni.
Partiit siulittaasuinik oqallitsitsineq
Partiit siulittaasui ataatsimuussapput aamma kikkut
tamarmik oqartussaaqataanerata nalliuttorsiutiginera
naggaseeqataaffigissavaat, sammisat maannakkorpiaq
pissut oqallisigalugit kiisalu oqallissutit Qassimiuaarnermi
pilersinneqartut oqallisigalugit.
Naggataarnersiorneq
Qassimiuaarnerup naggaserneqarnerani oqalugiartoqassaaq naggataarutigalugulu nipilersortunik tusarnaartitsisoqassaaq, taanna kommunip aaqqissuussinermik ingerlatsiffiusup – Kommuneqarfik Sermersuup aningaasaliiffigaa.
Kattuffiit peqataasut aamma sinniisuutitaqartut
AK, Air Greenland, ASÌ – Islandimi Sulisartut Kattuffiat, Aluu
Airlines, Atassut, Arctic Greens, Beredskab og frivillighed,
Sulilluni Ajoquserneq pillugu sullissivik, Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik, Frelsens Hær, Greenland Business,
Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik, Københavnimi Kalaallit Illuutaat – Sumut, Hallo Norden, Hotel Arctic
Iceland Ocean Cluster, Ili-Ili, Illimmarfik, Inuit Ataqatigiit,
Inuk Hostel, ICC, Kalaallit Nunaata Siunissaa, Kommuneqarfik Sermersooq, McKinsey, MIO, NAPA, Partii Naleraq,
Politiken, RAL, Royal Greenland, Sermersooq Erhvervsråd,
SIK, Siumut, SISA, SIK-p Inuusuttai, Steel Workers Union fra
Canada, Sundhedsstand – Tuberkulose Sygeplejerskerne,
Holdet bag og filmen SUMÈ – Lyden af en revolution,
Sermitisiaq.AG, SSK, True North Gems, Visit Greenland,
Vestnordisk Råd, Vækstfonden & World Nuclear Association

Siunissamut Inuit Katteriffiat

20

ONSDAG 29. JUNI 2016

UDENDØRSKONCERT MED

OLE KRISTIANSEN BAND
LØRDAG DEN 2. JULI FRA KL. 1200

Grønlands Ejendomskontor
er vært på arrangementet
i samarbejde med Somersby,
TELE Greenland og Heca Nuuk A/S

I GÅRDEN VED DADDY´S OG RESTAURANT BRYGGEN.

GRATIS
ENTRÉ
VI GRILLER OG HYGGER
UNDER ÅBEN HIMMEL.
GLÆD DIG TIL
HELSTEGT PATTEGRIS.

ONLINE BORDBESTILLING PÅ WWW.BRYGGEN.GL

Restaurant BRYGGEN

GRILLBUFFET
ALT DET DU KAN SPISE

KUN 178,-*
Børn under 12 år kr. 89,*Fredag, lørdag og søndag, kr. 198,Børn under 12 år 99,-

Nu er der
også moskus
på grillen!

Velkommen til grønlands største buffet med 3 slags brød,
40 slags salat, 10 varme retter og 15 slags spændende
kvalitetskød hver eneste dag, hele ugen.

TLF. +299 34 80 80 | BORD@BRYGGEN.GL | WWW.BRYGGEN.GL
Restaurant Bryggen på Godthaab Bryghus er en del af HECA Nuuk A/S - www.heca.gl

INDLANDSIS
FREDAG & LØRDAG
SERVERER VI DRINKS
MED INDLANDSIS
PÅ DADDY´S BREWPUB &
MANHATTAN NIGHTCLUB

OLE KRISTIANSEN BAND
FREDAG DEN 1. JULI
ENTRÉ, KR. 98,-

Vi serverer drinks med indlandsis så længe lager haves, og indtil senest kl. 01.00.
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Kristinemu
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MUTTEN ∙ TUGTO ∙ TULLEMUT ∙ MINIMUTTEN

KONCERT PÅ KRISTINEMUT

KOM OG DANS!

STINEM
RI

M

UT

K

FREDAG 1. OG LØRDAG 2. JULI ER DER LEVENDE MUSIK PÅ SCENEN

TORSDAG
DEN 30. JUNI

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

Levende
musik på Mutten
i aften!

HAPPY ØL

TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00

Vælg mellem
Tuborg og Carlsberg

GRATIS ENTRÉ!

UTTEN

25,-

HAPPY
SØNDAG

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-18.00
I DAG
R
ER DE
DE
LEVEN !
MUSIK

DEN 3. JULI

25,-

TUBORG ELLER CARLSBERG

KUN
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Nationaldagen 2016

Nationaldagen 2016 vil blive
husket for sol, sommer og rigtig
mange glade mennesker i en
sand folkefest
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Allerede tidligt fra morgenstunden var
der liv i byen. En stor del folk var mødt
op for at se den traditionelle procession fra Rådhuset til Kolonihavnen.
Dagen igennem var der et tæt pakket
program med både taler, dans og
andre kulturelle indslag alt sammen
badet i solskin.
I pomp og pragt
Festlighederne startede allerede for
den morgenfriske ved Rådhuset, hvor
en faneallé ført an af Nuuk Byorkester
marcherede bag Katuaq og ned
til Kolonihavnen fulgt af en række
foreningsmedlemmer og en lang
række tilskuere. Dette skete under høj
musik og i højt humør. I Kolonihavnen
var der flere smukke fælles flag- og
nationalsange med koret, Nunarput
Erfalasorput, af Frederik Kunngi Kristensen og Ludvig Kuluk Kristensen,
Pingajussaanik qamutilittoqarnerani
puiseqqaanniuteqataasussat
aallakaapput.
Tredje skud fra kanonen skød sæljagten
i gang.

Nuna Asiilasoq af Jontahn Petersen og
Nunarput Utoqqarsuanngoravit af Henrik Lund og Jonathan Petersen med
Hanne Saandvig som dirigent.
Stor opmærksomhed
Kommunen bød velkommen og
kanonerne bragede med tre skud.
Det sidste skud markerede starten på
dette års sæljagtkonkurrence, hvor
omkring 20 joller deltog. Borgmester,
Asii Chemnitz Narup holdt en smuk
tale til de fremmødte borgere om
årets gang, om fejringen af nationaldagen, opfordring til sammenhold og
erindrede om at huske børnene i vort
land og tage ansvar for dem. Byorkesteret spillede flere numre, men da den
første fanger, Klaus Eugenius, allerede
efter ca. 30 minutter kom tilbage med
en sæl, forsvandt fokus totalt fra alt
andet og folk strømmede til kajen for
at hylde den dygtige jæger og se ham
komme ind med sit bytte.

Både børn og voksne var meget
optagede af bådene, der kom ind.
Samtidig var flere fra koret samlet omkring flagstængerne ved kanonerne,
hvor de sang en række sange.
Maskedans og rap
Eftermiddagen bød på en lang række
oplevelser for alle aldre. På programmet var der både maskedans med Leif
Emanuelsen på tromme, børnekorsang, rap fra Nuuk Posse, kajakopvisning, Kaalatut af NAIP, trommedans i
det fri og en lang række andre indslag.
Man kunne mæske sig i grillet sæl,
få pølser fra grillen eller andet godt.

Smuk flagallé
Efterfølgende var der atter flagallé til
kirken, Annaassisitta Oqalufifa, hvor
nationaldagsgudstjenesten fandt sted.
I mellemtiden kom de øvrige jægere
ind med deres fangst, stadig under
stor bevågenhed og højlydt applaus.
Inuppassuit Nuutoqqami katersuussimanerat takorannerluinnarpoq.
Smukt var det med alle de mennesker der var samlet i Kolonihavnen.

Kolonihavnen var centrum for en sand
folkelig fest på denne fantastiske sommerdag.
Liv i fjeldet og på fjorden
Mange havde valgt at bruge dagen
i bådene eller i hytter inde i fjorden,
mens andre havde pakket madkurven
og var gået en tur ud i fjeldet. Langs
kysten kunne man dagen igennem se
røgen stige op fra en lang række bål,
hvor alle mulige former for lækkerier
blev tilberedt. Dagen blev på alle
måder fejret på bedste vis.

Oqaluffiup tungaanut
katinngatilisaartut.
Flagallé på vej
mod kirken
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Inuiattut
ullorsiorneq 2016

Ukioq manna puiseqqaanniunnissaq aallartiinnaqaaq.
Så gik starten på dette års sæljagtkonkurrence.

Inuiattut ullorsiorneq seqinnarissuartut, aasarissuartut inuppassuillu nuannaarfiattut eqqaamaneqartussanngorpoq
Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com

Piniartoq puiseqqaarsimasoq
nillerratigineqaqaluni tikikkiartortoq.
Første fanger, Klaus Eugenius, på vej ind
med sin sæl for at blive hyldet

Illoqarfik ullaraalaamiilli inugasaalerpoq. Inuppassuit kommunip allaffianiit
Nuutoqqamut pisarneq malillugu ingerlaaqatigiinneq peqataaffigiartorlugu takkussimapput. Ulloq naallugu
pisorpassuaqarpoq, oqalugiarnerit,
qitinnerit piorsarsimassutsikkullu aaqqissuussat allat seqinnarissuugaa ingerlanneqarlutik.
Takorannersoq
Nalliuttorsiorneq itiaallusunut ullaakkulli kommunip allaffiata eqqaani aallartippoq, tamatumanilu katinngatilisaartut Nuuk Byorkester siulersortigalugu Nuutoqqap tungaanut ingerlaaqatigiimmata peqatigiiffiit ilaasortaannik najuukkiartortunillu allanit ingiallorneqarlutik. Tamanna nipituumik
nipilersortoqarluni qiimalluarlunilu ingerlanneqarpoq. Nuutoqqami erinarsoqatigiit tusarnivissumik arlaleriarlutik
erinarsorput.
Eqqumafigineqarluartut
Kommunip tungaaniit tikilluaqqusisoqarpoq pingasoriarlunilu qamutilittoqarluni qamutilinnermilu kingullermi
ukioq manna puiseqqaanniunneq
umiatsiaaqqnit 20-t missaanniittunit

peqataaffigineqarluni aallartinneqarluni. Borgmester Asii Chemnitz Narup
taama pisoqareermat takkussimasunut
ukiup qanoq ingerlasimanera, inuiattut ullorsiortarnerput eqqartorlugit
kiisalu nunatsinni meeqqatta eqqaamaneqarnissaat akisussaaffimmillu
tigusiffigineqarnissaat eqqaasitsissutigalugit. Illoqarfiup nipilersoqatigiivi
erinnanik arlalinnik atuipput, puiseqqaanniunnermili piniartut peqataasut
siullersaat puisimik pisaqarsimalluni
minutsit 30-t qaangiutiinnartut tikimmat allat tamaasa tunuinnarlugit sissiukkamut ussattoqalerpoq piniartoq
pikkorissoq taanna suaarutiginiarlugu

Inuiattut ullorsiornermi ingerlaaqatigiit aqqusin
på nationaldagen.

pisaqarsimallunilu tulakkiartortoq
isiginnaarniarlugu.
Erfalasulisaartut
kusanarluinnartumik
Tamatuma kingorna Annaassisitta
Oqaluffiata tungaanut erfalasulisaartoqaqqippoq, tasaani inuiattut ullorsiornermi naalagiaqatigiinneqarmat.
Tamatuma pinerata nalaani piniartut
sinneri pisaqarsimallutik eqqumaffigineqaqalutik ersaartaanneqartarlutillu
tikerarput. Meeqqat inersimasullu angallatinik tikerartunik eqqumaffiginnittorujussuupput. Tamatuma peqatigisaanik erinarsoqatigiinneersut ar-

Inuusuttut utoqqaallu ullaarnganiilli Nuutoqaliaasimapput.
Unge som gamle havde fundet vej til Kolonihavnen allerede fra morgenstunden.

lallit qamutileqarfimmi erfalasulerfiit
eqqaannut katersuussimapput erinarsuutinillu arlalinnik erinarsorlutik.
Uaajeerneq rappernerlu
Ualikkut ukioqatigiiaanut tamanut
misigisassarpassuaqarpoq. Pisussatut
pilersaarutit allassimaffianni uaajeertoqarpoq Leif Immanuelsen qilaatersortoralugu, meeqqat erinarsoqatigiivi
erinarsorlutik, Nuuk Possemeersut rapperlutik, qaannamik takutitsisoqarluni,
NAIP-meersut kalattoorlutik, maaniinnarmi qilaatersortoqarluni kiisalu allarpassuarnik pisoqarluni. Puisip neqaanik siaasakkanik, pølsinik allanillu siaasaasuninngaanniit pissarsisoqarsinnaavoq. Nuutoqaq taamaalilluni aasap
ulluani alutornartumi tassani inuit nalliuttorsiornerannut nuannersumut qitiuvoq.
Nunaliaallutillu
kangerlummukaasut
Inuppassuit ulloq umiatsiamik angalaarfigissallugu kangerlummilu illuaqqamiiffigissallugu toqqarsimavaat, allallu taquassaminnik nassarlutik nunaliaasimallutik. Sissaq sinerlugu mamartunik tamalaarpassuarnik igaartortut
pujui takuneqarsinnaapput. Ulloq sutigut tamatigut ajunnginnerpaamik
nalliussineqarpoq.

Katinngatilisaarlutik ingerlaaqatigiit naalagiaqatigiinnissaq sioqqullugu oqaluffiup saavani
inissitsitersimasut.
Flagparaden opstillet foran kirken forud for
nationaldagsgudstjenesten
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NUUK GOLFKLUB
har, med et fantastisk godt vejr, afholdt stort golfarrangement lørdag den 18., søndag den 19. og
tirsdag den 21. juni, venligst sponsoreret af Larsen & Co. A/S.

MATCH ALLE 3 DAGE - OVER 54 HULLER
Resultater
A-RÆKKEN:
Nr. 1: Lars-Karl Johansson
Nr. 2: Jan Rasmussen
Nr. 3: Jens Paulsen
B-RÆKKEN:
Nr. 1: Daniel Thorleifsen
Nr. 2: Mogens Øgaard Larsen
Nr. 3: Susanne Bisgaard Rasmussen
MATCH SØNDAG 19. JUNI:
Nr. 1: Anni Damgaard
Nr. 2: Lars Bo Jensen
Nr. 3: Rasmus Hohwü Mortensen
MATCH TIRSDAG 21. JUNI:
Nr. 1: Apollo Jeremiassen
Nr. 2: Albrecht Damgaard
Nr. 3: Kirsten Østergaard

203 nettoslag
207 nettoslag
212 nettoslag
123 point
100 point
92 point

Mika Boat Charter
Sommertilbud !

Kabinebåd, fart 26 knob, max 5 passagerer.
Vil du sejles i hytte eller på fjordtur?
Priser:
De første 2 timer
2.250,- DKK
Efterfølgende timer
775,- DKK/time
Transport mellem:
Nuuk og Qooqqut
2.375,- DKK
Nuuk og Kapisillit
3.925,- DKK
Nuuk og Qoornoq
2.750,- DKK

Se særlige tilbud og information på www.martek.gl.

32 point
32 point
31 point
36 point
35 point
33 point

Nuuk Golfklub
takker sin sponsor:

Kontakt på e-mail martek@martek.gl
eller telefon +299 487348.
airgreenland.gl

Misigisat nuannersut Islandimi aallartipput
Uniﬃk siulleq: Keflavik. Tullinnguuttut: Pinngortitaq nuannersoq
misigisassallu asseqanngitsut. Hiisterneq, kuussuarni qajariarsorneq, biilinik
nukittuunik nunaannarmi angalaarneq. Islandip pissanganartuutaasa qanoq
migisinissaat nammineq aalajangiinnassavat. Misigisassassarsiorneq tassa
airgreenland.gl-mi aallartiinnaqaaq.

Pitsaanerpaamik apuussisarpugut
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MYGGENET TIL HAT/HOVED

995,-

145,-

DEWALT
BOREMASKINE

DEWALT BITSSÆT

DCD710C2. 10,8 volt.
Kompakt letvægtsdesign. Vægt: 1,1 kg.

Ekstra tætmasket myggenet med elastik i
halsåbningen.
(Best. nr. 9674221)

DT7969. 32 dele bitsæt. Leveres i praktisk
opbevaringsæske med bæltekrog.

(Best. nr. 1691171)

(Best. nr. 1494187)

35,-

STRÆK PRIS

349,-

595,Når du køber en bærepose, støtter STARK MIBB

FRIT VALG

EXPLORER VANDRESKO

RAPTOR STRIKJAKKE

(Best. nr. 9708355)

(Best. nr. 9699594, 9699601)

Model Alaska. Lækker strik med microfleece.
470 grams. Med hætte og lommer med lynlås.

Sikre at dine fødder holder sig tørre og stadig
åndbar.

Tilbuddene gælder fra den 13/6 - 2/7 2016.

SILAMUT PIAREESIMALLUARNEQ
GODT GEARET TIL UDELIVET

STARK Ilulissat

avis eller
Se flere tilbud i vores
eside
besøg vores nye hjemm
på www.STARK.gl
naalerNioqqutinik inniminniisin
tsinni
g-i
alo
kat
nut
putit nioqquti
.
illu
lug
tsil
siu
nas
fra vores
Nu kan du bestille varer
leveret.
dem
få
og
og
nye varekatal

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

airgreenland.gl

Eventyret begynder i Island
Første stop: Keflavik. Næste stop: Inspirerende natur og store
oplevelser. Ridning, rafting, cross country ture i firehjulstrækkere.
Det er helt op til dig, hvordan du vil erobre Islands attraktioner.
Eventyret begynder lige nu på airgreenland.gl

Vi bringer det bedste frem
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NUREPA APS
Tømrer Snedker Malerarbejde

v. Flemming Johansen

Flemming: 551477 · Erik: 585704

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

Postboks 5086 · 3905 Nuussuaq · nurepa@greennet.gl
Telefon: 31 17 72 · Telefax: 31 17 71

Nuutoqaq
Nuummi illutoqqat oqaluttuassartaat · Godthåbs bygningshistorie
Nuuk Ugeavis Nuummi illutoqqat eriagisassat eqqissisimatitalluunniit assinginik
oqaluttuassartaannillu naatsunik ilanngussaqartassaaq.

Ole Christiansen aamma Nunatta Katersugaasivia
Allagaateqarfialu suleqatigalugit saqqummersinneqartoq.
Udgivet i samarbejde med Ole Christiansen
og Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfia

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

John Møllerip Aqq. 5:
Eqqumiitsuliornermik Atuarfiup illutaa saqqumilaanngitsoq 1951-imi sananeqarpoq 1955-imilu allineqarluni. Siullermik naatitaarniarfiuvoq, kingusinnerusukkullu piniarnermut aalisarnermullu atortussanik niuertar-fiulluni. Eqqumiitsuliornermik Atuarfittut 1994-imi
atulinnginnerani toqqorsivittaa ingitserneqarpoq, tunngavianilu init ullumikkut atuartitsivusut sananeqarlutik,
avantangiisaanut naleqqussarlugit.

John Møllerip Aqq. 5:
Grønlands Kunstskole har til huse i denne noget anonyme bygning, der blev opført i 1951 og blev udvidet i
1955. Oprindeligt var der her grøntsagsbutik, og senere
blev der blandt andet jagt- og fiskeributik. Forud for
Kunstskolens indflytning i 1994 blev et tidligere lager i
øvrigt revet ned, og på dets fundament opførtes i stedet
den nuværende undervisningsfløj, men således at den
passer ind i det omgivende miljø.

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu akuersissuteqarneratigut. Med tilladelse fra Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl
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Biilit inissinnissaat
ajornannginnerulissaaq

Pilaasarfitoqqap isaterneratigut nakorsiartarfiup
saani biilinut 44-nut inissiiveqalissaaq.
Nedrivningen af den gamle operationsafdeling
giver mulighed for 44 nye parkeringspladser til
lægeklinikken.
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TILBYGNING

Tegning af p-pladsen, som den skal
se ud, når den er færdig.
Tegning: Inuplan

x18,90

Dronning Ingridip peqqissaaviani pilaasarfitoqqap isaternera aallartippoq, nakorsiartarfiullu eqqaani biilinik inissiisarfinnik
pisariaqaqisunik 44-nik pilersitsisoqassaaq
Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Ullaap tungaani Sanami nakorsiartarfiliarluni ilaannikkut biilinik inissiivissanik nassaarnissaq ajornangajavittarpoq.
Tamannalu maanna iliuuseqarfiginiarneqalerpoq.
Maannakkorpiaq pilaasarfitoqaq isaterneqarpoq. Taamaalilluni oktobarimi nakorsiartarfiup saani biilinik
inissiiviit 44-t nutaat pilersinneqassapput.
Assersimagallartoq
Biilinik inissiisarfiit suliarineqarneranni inuit peqqissar-

tut akunnittarfiata isaa-riaata eqqaani biiliminnik inissiisarnissaat innersuussutigineqarpoq. Tassangaaniit
ajornanngitsumik apotekip eqqaatigut nakorsiartarfiliartoqarsinnaavoq taamaalilluni persaqusersuineq
minnerpaatinneqarluni. Nipiliornerup ajoqutaanera
aamma annikitsuinnaassasoq DIH nalunaarpoq.
Pilersaarutaaqqaartut
Pilaasarfiusimasup isaternissaa pilersaarutaajuaannarsimavoq peqqissaa-vimmi immikkoortumik nutaamik ullumikkut peruluttunut immikkoortumik, nakkutilliivimmik, pilaasarfimmik, ajortusersimasunut
nakorsiartarfimmik steril-centralimillu sanasoqarmalli

Nemmere parkering
i sigte
Nedrivningsarbejdet af denne gamle operationsafdeling på DIH er
påbegyndt, hvilket skaber 44 tiltrængte parkeringspladser ved lægeklinikken
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Det har til tider været noget af en
udfordring at finde en parkeringsplads, når man om formiddagen skulle
på Dronning Ingrids Sundhedscenter

/ lægeklinikken. Det bliver der nu gjort
noget ved. Lige nu er nedrivningsarbejdet i fuld gang af den gamle operationsafdeling. Det betyder midlertidig
forstyrrelse men på sigt 44 nye parkeringspladser lige foran lægeklinikken til
oktober.

periarfissaqalersumik. Peqqissaaviup immikkoortuata
taassuma sananera A.P. Møllerip nuliatalu Chastine
Mc-Kinney Møllerip siunertanut nalinginnaasunut
aningaasaateqarfianit aningaasalerneqarpoq oktobarimilu 2012-mi ammarluni. Kingorna biilinik inissiinissamut periarfissat pitsaanerpaajusimanngillat maannakkullu tamanna suliarineqaleruttorpoq.
Suliffeqarfik isaterinermik suliaqartartoq Kingo
Grønland Aps., isaterinermik suliarinnittuussaaq, biilinilli inissii-sarfiliornissaq aggustimi aallartinneqartussatut ilimagineqartoq pillugu suli isumaqatigiissusiortoqarsimanani.

Midlertidig spærring
Så længe arbejdet med anlæggelsen
af parkeringspladsen pågår henvises
folk til at parkere ved hospitalets nye
hovedindgang ved patienthotellet.
Derfra kan man nemt gå forbi
apote-ket og ind til lægeklinikken,
så forstyrrelsen bliver minimal. De
forventede gener med stød og larm
forventes ligeledes at være beskedne
meddeler DIH.
Oprindelig plan
Nedrivningen af operationsafdelingen
har hele tiden været planen, efter at
sygehuset fik mulighed for at bygge
den nye afdeling, der i dag rummer

intensivafdeling, opvågning, operationsafdeling, dagkirurgi, skadestue og
steril-central.
Byggeriet af denne sektion af
hospitalet blev muliggjort med midler
fra A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal og åbnede i oktober 2012.
Siden da har parkeringsmulighederne
ikke været optimale, og det arbejdes
der nu ihærdigt på.
Det er nedrivningsfirmaet Kingo
Grønland Aps., der står for nedrivningen, mens der endnu ikke er indgået
kontrakt om anlæggelsen af parkeringspladsen, der forventes påbegyndt
i august.
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»Kommunimut pilersaarummut
tapiliussaq 1A16-1/1A18-2«, Nuummi
Imeqarfiup Telellu eqqaa inaarutaasumik akuersissutigineqarnera
»Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1A16-1/1A18-2«
matumuuna Kommuneqarfik
Sermersuumi kommunalbestyrelsip 2016-imi juuniip ulluisa 14-ni
ataatsimiinnerani akuersissutigineqarpoq.

SIUNERTAQ
Kommunip pilersaarutaanut
tapiliussaq suliarineqarpoq Kommuneqarfik Sermersuup suliniummik nutaamik peqataanissamik
kissaatigisaa tunuliaqutaralugu,
tassani siunertarineqarluni inissialioriaatsimik nutaamik ilusilersuinissaq nunatsinni nunap ilusaanut
silallu pissusaanut immikkut
naleqqussakkamik.
Kommunip pilersaarutaanut
tapiliussami misiligummik illumik
pilersitsinissamut pilersaarusiorneq tunngavissinneqassaaq, taanna siunissami eqimattakkuutaat
sanaartugassat 16-it missaanniittut
ilagaat immikkoortortami 1A18.
Tamatuma saniatigut kommunip
pilersaarutaanut tapiliussaq periarfissiissaaq inissianik quleriaanik
qulinik 140-it missaannik initalinnik immikkoortortaq 1A16-imi
sanaartornissamut.
Kommunip pilersaarutaanut
tapiliussaq politikkikkut anguniakkanut naapertuuppoq, Nuuk
tassaassasoq siunissami inissialioriaasissamik ineriartortitsinermut
siuttuusoq, inissianik immikkut
silap pissusaanut nunallu ilusaanut naleqqussakkanik.

INATSISITIGUT ATUUTSITSINEQ
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq inaarutaasumik akuersissutigineqarnikoq tamanut saqqummiunneqareerpat, inatsisinut imalunniit
kommunimut pilersaarummut
tapiliussami aalajangersakkanut
akerliusumik sanaartortoqarsinnaassanngilaq, Pilersaarusiornermut
inatsit § 30 takuuk.

NAAMMAGITTAALLIUUTEQARNISSAMUT ILITSERSUUT
Kommunalbestyrelsip aalajangiinera naammagittaalliutiginiaraanni,
naammagittaalliuut Naalakkersuisunut saaffiginnissutigineqassaaq:
NAALAKKERSUISUT,
Aningaasaqarnermut
Naalakkersuisoqarfik,
Pilersaarusiornermut
Immikkoortortaq,
Postboks 1037, 3900 Nuuk.
Ussassaarisoqareertillugu naammagittaalliuut kingusinnerpaamik
sapaatit-akunneri arfineq-pingasut
qaangiutsinnagit nassiunneqareersimassaaq.

PILERSAARUT UANI
TAKUNEQARSINNAAVOQ
• Nunatta atuagaateqarfia
• Kommunip saaffiginnittarfia
• Kommunip nittartagaani
sermersooq.gl
• Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivimmut uunga sianerluni 36 74 36 saaffiginninnikkut
pissarsiarineqarsinnaalluni

Vedtagelse af endelige »Kommuneplantillæg 1A16-1/1A18-2«, Vandsøområdet og Teleområdet i Nuuk
»Kommuneplantillægget 1A161/1A18-2« blev vedtaget af Kommuneqarfiks Sermersooqs kommunalbestyrelse på mødet den
14. juni 2016.

FORMÅL
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Kommuneqarfik
Sermersooqs ønske om at medvirke
til realiseringen af et pilotprojekt,
der har til formål at udforme en
ny boligtypologi, der er særligt
velegnet det grønlandske terræn og
klimaforhold.
Kommuneplantillægget udgør det
planlægningsmæssige grundlag for
etablering af et prøvehus, som en
del af en fremtidig samlet bebyggelse op til 16 klyngehuse i delområde
1A18. Yderligere giver kommuneplantillægget mulighed for opførelsen af 10 etagehuse med omkring
140 boliger i delområde 1A16.
Kommuneplantillægget er i tråd
med de politiske målsætninger om,
at Nuuk skal være en foregangsby
i forhold til at udvikle fremtidens
boliger, som er særligt tilpasset
klima og natur.

RETSLIGE FORHOLD
Når der er foretaget offentlig
bekendtgørelse af den endelige
vedtagelse af kommuneplantillægget, må der ikke retligt eller
faktisk etableres forhold i strid
med kommuneplantillæggets bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker man at klage over kommunalbestyrelsens beslutning, skal
klagen rettes til:
NAALAKKERSUISUT
Finansdepartementet,
Landsplanafdelingen
Postboks 1037, 3900 Nuuk
Klagen skal indgives senest 8 uger
efter denne annoncering.

PLANEN KAN LÆSES HER
• Landsbiblioteket
• Kommunens borgeservicecentre
• Kommunens hjemmeside
sermersooq.gl
• Eller ved henvendelse til
Forvaltning for Anlæg
og Miljø, på tlf. 36 74 36

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltningen for Anlæg og Miljø
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Tuniniaavik
INISSAT/BOLIGER

Til leje: Stort værelse til
leje i bofællesskab i Nuussuaq. Man deler 125
M2 med 2 andre. Flot
udsigt og høj standard.
Ring/Sms til: 562724.

KISSARTUT · MENU

INUTTASSARSIUUSSAT/
FREMLYSNING

30. juni - 6. juli

Pilluarit Tillykke

Nøgler: 2 alm. nøgler
med dyremotiver og 1
stk. cykelnøgle. Henv.
Nuuk Ugeavis.

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

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

Oksegryde med
kartoffelmos og surt

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Skinkeculotte med
flødekartofler og grønt

ARFININNGORNEQ · LØRDAG

Minutsteak med bearnaise og
pommes frites

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Karbonader med
stuvede ærter og gulerødder

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Oksespidsbryst med
peberrodssovs og kartofler

Ulittarnerit
tinittarnerillu
Tidevand 2016
Tiderne i tabellen er
gælder lokaltid.
Bringes med
Farvandsvæsenets
tilladelse.

Pi./On. L:06.09 Tvh: 0.9
26/06 H:12.10 Tvh: 3.7
L:18.18 Tvh: 1.2
H:00.29 Tvh: 3.9

Ar./Lø. H:02.40 Tvh: 3.6
29/06 L:09.09 Tvh: 1.1
H:15.35 Tvh: 3.7
L:21.48 Tvh: 1.4

Ma./Ti. H:06.03 Tvh: 3.7
02/07 L:11.17 Tvh: 0.9
H:17.43 Tvh: 4.2
L:00.03 Tvh: 1.0

Si./To. L:03.02 Tvh: 1.0
27/06 H:13.11 Tvh: 3.6
L:19.19 Tvh: 1.4

Sa./0Sø. H:03.54
30/06 L:10.15
H:16.43
L:23.00

Pi./On. H:06.57 Tvh: 4.0
03/07 L:13.03 Tvh: 0.5
H:19.24 Tvh: 0.5

Ta./Fr. H:01.30 Tvh: 3.7
28/06 L:08.02 Tvh: 1.1
H:14.21 Tvh: 3.6
L:20.31 Tvh: 1.4

Pilluarit

Tvh: 3.6
Tvh: 1.0
Tvh: 3.9
Tvh: 1.3

At./Ma. H:05.03 Tvh: 3.7
01/07 L:11.17 Tvh: 0.9
H:17.43 Tvh: 4.2
L:00.03 Tvh:1.0

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Solopgang: 03.06
Solnedgang: 23.55
Fuldmåne: 19. juli

Tabellimi piffissat sumiiffimmut tunngapput.
Danmarkimi Imarsiornermut aqutsisoqarfimmit
akuerineqarluni saqqummiunneqarput.

Pilluarit

Lammehjerter i flødesovs
med kartoffelmos

40-,
ATAASEQ
PR. RET

Brugseni.gl

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

B

Tillykke

Agnes Pedersen
1. juli 2016
Asasarput aanaannguaq
Inuuinni uummammik
pisumik pilluaqquatsigit
Ullorsiorluarnissannut
kissaappatsigit

Asasara aanaa
Pilluarit. 
Qujan eqqanniittuaanaravit.
Asavakkit
Atana

Asannittumik
ernuttatit, ernitit uiit

1. juli 2016
Hurra hurra hurra
Tillykke med de 2 år
søde dejlige og
sjove Minik
Vi elsker dig 
Kærlig hilsen
mor, far og
storesøster

Fars Big Baby

Ataata kammalaaataaa marlunnik ukioqalerninni
pilluarit.
Asavakkit ataata

1. juli 2016
Hurra hurra hurra
Tillykke med de 2 år søde dejlige og sjove
Minik. Vi elsker dig 
Kærlig hilsen mor, far og storesøster
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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

JUNI - AUG.

GITZ-JOHANSEN: QALIPAASORSUAQ
Saqqummersitsineq / Udstilling

AUGUST

WORKSHOP
Taalliornermik erinniornermillu workshop / Sangskriver workshop
Nammineq taalliannik erinnianillu suliaqarniarlutik takorluugaqarpit? Taalliortut erinniortullu Tobias Trier Danmarkimeersoq aamma
Inunnguaq Petrussen nunatsinneersoq, Katuami ulluni marlunni
pikkorissaaniarput.
Pikkorissaaneq ullaakkut nal. 09 ualikkut 16-ip tungaanut pissaaq.
Inissat 10-jupput Katuap saaffiginnittarfiani allattittoqarsinnaavoq.
Vil du lære at skrive dine egne sange? Mød de to fremtrædende
sangskrivere Tobias Trier og Inunnguaq Petrussen, som på hver
deres måde repræsenterer Danmark og Grønland i en 2 dages
workshop i Katuaq.
Workshoppen starter kl. 09 og slutter kl. 16 begge dage.
Der er plads til 10. Tilmeldning i Katuaqs reception.

JULI

AASAANERANI TUSARNAARTITSINEQ
SOMMERKONCERT
Aasaanerani tusarnaartitsineq Katuap silataani Pikialaarfimmi nipilersortartunik Nunavumeersunik aamma Australiameersunik
Udendørs sommerkoncert med musikere fra Nunavut og Australien
i Pikialaarfik, pladsen foran Katuaq
14:00
15:00
16:00

The Imprints
Agaaqtoq
The Jerry Cans

Akeqanngilaq / Gratis
17:30-21:00 Nunavumiit Inersuaaqqami filmeqassaaq/
Filmvisning med film fra Nunavut
ukunannga/af
Alethea Arnaquq-Baril & Stacey Aglok MacDonald

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub sponsorer:

JULI

NANOOK
Ilaqutariinnut tusarnaartitsineq / Familiekoncert
Tamanut akeqanngitsumik Nanook Katuap paarlersuani
tusarnaartitsineq nal. 16.00
Gratis foyerkoncert til alle med Nanook kl. 16.00

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
si n
se le
Vi esa
ll
Li

Sidste juni
g
forestillin

Sidste
g
forestillin

16.15

18.15

Kommende film

19.00

7. juli

7. juli

Ice Age - Den
Vildeste Rejse

The Neon Demon

21.00

Den Lille Pige Og Profeten

juni

Genre: Animation
Spilletid: 1 time 24 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 60,-

18.00

21.00

Naggataaq/Sidste forestilling 29. juni

si n
se le
Vi esa
ll
Li

juli

juli

18.30

21.00

18.00

21.00

Now You See Me 2

Down To The Bone

Genre: Thriller, Komedie
Spilletid: 2 timer 9 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Genre: Animation
Spilletid: 1 time 48 min.
Akia/Pris: kr. 60,- / kr. 40,-

Naggataaq/Sidste fores. 29. juni

Naggataaq/Sidste forestilling 29. juni

juli

Independence Day: Resurgence

juli

Genre: Sci-Fi
Spilletid: 2 timer
3D: kr. 105,- / 2D: kr. 90,-

18.30

21.00

18.00

21.00

Instruktør: Roland Emmerich
Medvirkende: Liam Hemsworth, Joey King,
Maika Monroe, William Fichtner

Naggataaq/Sidste forestilling 6. juli, vises i 2D fra d. 30. juni

juli

juli

g

g

lin
orestil
f
e
t
s
d
Si

lin
orestil
f
e
t
s
d
Si

18.30
Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl

21.00

Mig Før Dig
Genre: Romantik, Drama
Spilletid: 1 time 50 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 60,-

Instruktør: Thea Sharrock
Medvirkende: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet
McTeer, Charles Dance

Naggataaq/Sidste forestilling 6. juli

Tilladt for alle

Premierefilm

Sidste forestilling

Frarådes for børn under 7 år

For premierefilm

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 11 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq. 7.1 surround
sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit assigiinngitsut arfineq
pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.
Katuaqs digitale biografmaskine viser film i 4K. Filmoplevelsen nydes med 7.1
surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.
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Superyacht og
gammel kending
på besøg i Nuuk
Den nybyggede superyacht Cloudbreak og den ældre tremastede
skonnert, Rembrandt van Rijn, lå side om side i Nuuk i sidste uge

Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
To meget forskellige skibe delte kaj i
den forgangne uge i Nuuk. Begge er
turistskibe, men med meget forskelligt
klientel. Den ene en helt nybygget superyacht og den anden en ombygget
fiskebåd fra 1920’erne. Trods størrelsesforskellen har det lille skib flest turister
ombord.
Imponerende yacht
Superyachten Claudbreak er på
en af sine første ture overhovedet.
Den er netop her i maj 2016 blevet
færdigbygget på det tyske skibsværft
Abeking & Rasmussen og er ”state of
the art”, der har været undervejs i fire
år. Skibets ydre design er i en meget
lys og åben stil af designeren Espen
Oeino, der også står bag det ydre
design af verdens største yacht Octopus. Indretningen er designet af den
meget anerkendte franske designer
Christian Liaigre. Cloudbreak er bygget
til charter i Caribien, så den er langt fra
sin hjemmebane.
Luksus på alle måder
Faktisk er det muligt at chartre denne
yacht. Har man godt på kistebunden
kan den chartres for en pris fra EUR
750.000,- pr. uge + udgifter. Dette
svarer til godt 5,6 millioner kroner per
uge.
Så den er ikke for alle og enhver. Til
gengæld er den proppet med lækkert
udstyr, fuld service og unikt design.
Der er plads til 12 gæster ombord i 7
værelser, og der er en besætning på
22, der sørger for, at alt er optimalt
for gæsterne. Dette inkluderer også
pilot til den helikopter, der står på
dækket. Ombord er der ligeledes to
hurtiggående speedbåde i flot design,
vandscootere, spa, pools, jacuzzi, træningscenter, kajakker og alt mulig andet
ekstraudstyr.
Benytter lokale virksomheder
Superyachten lå i sidste uge i Nuuk
for at blive helt klar til gæsterne, der
skulle ombord. Mens den lå i Nuuk var

det Blue Water Shipping, der handlede
den, altså havde al kontakten med skibet. Manglede de noget, eller var der
noget der skulle laves, så assisterede
Blue Water Shipping med at finde en
lokal assistance, der kunne hjælpe.
Stor oplevelse
En af de lokale aktører, der blev
benyttet, mens skibet var her i Nuuk,
var virksomheden LP Marine Service
ApS. Her var Ivali Lennert og Mike H.
Petersen ombord på yachten for at reparere motoren på den ene af skibets
speedbåde. Grunden til, at netop LP
Marine Service var blevet tilkaldt, er
fordi, de servicerer motorer af mærket
Yanmar, som bådene var udstyret
med. LP Marine Service sælger, servicerer og reparerer både og er et lille
firma med 8 ansatte, der startede for
præcis et år siden af Ivali og Mike, der
begge er bådmekanikere.
Det var imponerende at være
ombord, en kæmpe oplevelse. Alt var
af teak og helt blankpoleret, fortæller
Ivali Lennert.

helt fastlagte, og at der er plads til nye
landinger eller spændende oplevelser
undervejs.
Meget rimelige priser
De fleste af skibets ture i Grønland varer fra 7-9 dage og ligger prismæssigt
mellem 2.500 og 4.000 dollars, hvilket
svarer til omkring 15.000 - 24.000 kroner og er en helt anden prisklasse end
superyachtens. Skibet kan tage op til
33 passagerer i små kahytter. Skibets
centrale rum er fællesrummet, hvor
der spises, holdes oplæg og hygges. I
forlængelse af dette er der et barområde, hvor der også er et lille bibliotek.
På vej mod syd
Lige nu er skibet på vej mod Narsarsuaq. Undervejs sejler den først en
tur ind i Godthåbsfjorden, dernæst
mod Qeqertarsuatsiaat og Ivittuut

før den tager længere sydpå og skal
forbi steder som Uunartoq og Hvalsey
kirkeruin. I Sydgrønland har Rembrandt 5 ture i fodsporet af Nordboerne, før den sejler over på østkysten
af Grønland, hvor andre turister får
oplevet den storslåede natur.
Vemodigt farvel
Skibet Rembrandt van Rijn har de
sidste par år haft udfordringer med
at få solgt turene til Grønland. På den
nuværende tur er der eksempelvis ikke
udsolgt, og det gør desværre, at skibet
ikke kommer tilbage til vestkysten af
Grønland næste år.
I stedet har Oceanwide Expeditions,
der står bag skibet, valgt at lade det
sejle rundt i farvandene omkring Spitsbergen og sidst på sæsonen kommer
den en hurtig tur til Nordøstgrønland.

Lokale guider
To lokale, der også får sig noget af
en oplevelse, er Arne Hardenberg
og Adam Kjeldsen, der med firmaet Greenland Extreme skal guide
gæsterne, der kommer ombord på
skibet, når dette når Ilulissat. De to
guider har erfaring fra lignende ture,
hvor de sidste år eksempelvis var med
ombord på yachten Kamalaya og
ligeledes guider flere gange, når der er
heliski turister både i Nuuk og omkring
Maniitsoq.
Gammel kending
Ved siden af den store yacht lå det
tremastede sejlskib Rembrandt van
Rijn, der de sidste 4 år har sejlet turister rundt i de Grønlandske farvande
primært langs vestkysten. Passagererne ombord på Rembrandt van Rijn
er et helt andet klientel end det, man
finder på naboskibet. Skibet er et
ekspeditionsskib, hvilket betyder, at
der er nogle overordnede planer for
turen, men at destinationerne ikke er

Mike Petersen aamma Ivali Lennert nuannaariartaassuarmi sukkasuuliat immikkut sanaat marluussut aappaanni motoorimik iluarsaassiartorlutik ikiartortut
Mike Petersen og Ivali Lennert på vej ombord for at reparere motoren på en af
skibets to specialdesignede motorbåde. Ass/Foto: LP Marine Service ApS
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Nuannaariartaassuaq ilisarisimalluagarlu
Nuummut tikeraartut

Cloudbreak aamma Rembrandt van Rijn umiarsualivimmi sanileriillutik taleqqasut.
Cloudbreak og Rembrandt van Rijn side om side i havnen.

Nuannaariartaassuaq nutaatut sananeqaqqammersoq Cloudbreak umiarsuaararlu pingasulik pisoqaanerumaartoq
Rembrandt van Rijn sanileriillutik sapaatip-akunnerani kingullermi Nuummiipput
Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Umiarsuit assigiinngitsorujussuit marluk
Nuummi sapaatip-akunnerani qaangiuttumi taleqqapput. Takornarianik angallassissutaapput, assigiinngitsorujussuarnilli sullitaqarlutik. Aappaa nuannaariartaassuuvoq nutaaq aappaalu aalisariutaalluni 1920-kkunneersoq allanngortiterneqarsimasoq. Angissutsimikkut
assigiinngikkaluaqalutik mikineq takornarianik amerlanernik ilaasoqarpoq.
Alutornarluinnartoq
Nuannaariartaassuaq Cloudbreak
siullerpaat ilaannik angalavoq. Tysklandimi umiarsualiviliorfimmi Abeking
& Rasmussenimi maajimi 2016-imi
naammassineqaqqammerpoq nutaaliaalluinnartuullunilu ukiunilu sisamani
sananeqarsimalluni.
Umiarsuaq ilusilersuisartumit Espen
Oeinomit, nunarsuarmi nuannaariartaatit annerpaartaata Octopussyp qallikkut ilusaanik aamma ilusilersuisuusumit,
ilusilersorneqarsimavoq. Umiarsuup
iluata aaqqissuunneranik Frankrigimiu
ilusilersuisartoq tusaamaneqarluartoq
Christian Liaigre suliarinnittuuvoq.
Cloudbreak Caribiami attartortinneqartartussatut sanaajuvoq, taamaattumillu
angerlarsimaffimminit ungasissumiilluni.
Sutigut tamatigut pilimasoq
Nuannaariartaassuaq attartorneqarsinnaavoq. Aningaasarpassuaateqaraanni
sapaatip-akunneranut 750.000 Euronik
tamatu-malu saniatigut aningaasartuutinut akiliilluni attartorneqarsinnaavoq. Tassa sapaatip-akunneranut 5,6
millioner koruunit missaannik akiliilluni, taamaattumillu kikkunnit tamanit

attartorneqarsinnaanani. Tamatuma
akerlianik nutaaliaalluinnartumik atortulersugaavoq, tamakkiisumik kiffaartuussinertaqarluni asseqanngitsumillu
ilusilersugaalluni. Ineeqqani arfineqmarlunni ilaasunut 12-inut inissaqarpoq,
inuttaqarlunilu 22-nik, ilaasunut suut
tamarmik pitsaanerpaanissaannik isumaginnittunik.
Tamatumunnga qulimiguulimmut
umiarsuup qaavaniittumut timmisartortartoq aamma ilaavoq. Umiarsuaq
aamma sukkasuulianik kusanartunik
marlunnik aquuteralaqarpoq, vandscootereqarluni, spamik uffarfeqarluni,
naluttarfeqarluni, jacuzze-qarluni, timigissartarfeqarluni, qaannanik tamalaanillu allarpassuarnik atortoqarluni.
Najukkami suliffeqarfinnik atuisut
Nuannaariartaassuaq sapaatip-akunnerani kingullermi Nuummiippoq,
ilaasussanut piareerluinnarumalluni.
Nuummiinnerani Blue Water Shippingimit isumagineqarpoq, umiarsuarlu
tamakkiisumik attaveqarfigineqarluni. Arlaannik amigaateqartoqarpat
iluarsagassaqarpalluunniit Blue Water
Shipping najukkami ikiuussinnaasunik
pissarsiorluni ikiuuttarpoq.
Misigisarujussuaq
Umiarsuup Nuummiinnerani ingerlatsisut najukkameersut atorneqartut ilaat
tassaavoq suliffeqarfik LP Marine Service
ApS.
Tamatumani Ivali Lennert aamma
Mike H. Petersen nuannaariartaassuarmiipput umiarsuarmi aquuteralaat sukkasuuliat marluusut aappaata motoorianik iluarsaassiniarlutik. LP Marine Servicep aggersarneqarneranut pissutaavoq
motoorinik Yanmarinik sukkasuuliat motoorerisaannik iluarsaassisartuunerat. LP
Marine Service umiatsianik nioqqute-

qartuuvoq, kiffartuussisarluni iluarsaassisarlunilu suliffeqarfeerannguullunilu
arfineq-pingasunik sulisoqartoq, ukiup
ataatsip matuma siorna Ivalimit Mikemillu umiatsiat motooriinik iluarsaassisartuusunit, aallartinneqartoq.
Umiarsuarmiilluni alutornartorujussuuvoq misigisarujussuullunilu. Suna
tamarmi teakiuvoq qillalaartuinnaallunilu, Ivali Lennert oqaluttuarpoq.
Angallassisartut
najukkameersut
Najukkameersut aamma misigisaqartussat tassaapput Arne Hardenberg
aamma Adam Kjeldsen, suliffeqarfik
Greenland Extreme aqqutigalugu ilaasunik umiarsuaq Ilulissanut tikippat
ikisussanik angallassisuusussat. Taakkua
angalanernik asssingusunik misilittagaqarput, siornalu assersuutigalugu nuannaariartaammut Kamalayamut ilaallutik kiisalu Nuup Maniitsullu eqqaanni
heliskimik takornariaqaraanga arlaleriarlutik angallassisuusarlutik.
Ilisarnatutoqaq
Nuannaariartaassuup sanianiippoq
umiarsuaaraq tingerlaataannalik pingasulik Rembrandt van Rijn, takornarianik
Kalaallit Nunaata imartaani pingaartumillu kitaata sineriaani ukiuni kingullerni
sisamani angallassisartoq. Rembrandt
van Rijnimi ilaasut nuannaariartaassuarmut ilaasunit allaanerulluinnarput.
Umiarsuaq ilisimasassarsiornermut
atorneqartarpoq, taamaattumillu angalanerit pingaarnertut pilersaarusiugaasarlutik, ornigassalli aalajangersaqqissaagaasarnatik angalanermilu nunaliarnissaq pissanganartunilluunniit misigisassarsiornissaq inissaqartinneqarluni.
Akit naammaginartut
Umiarsuaaqqap Kalaallit Nunaanni

angalasarnerisa amerlanersaat ullunik
7-9-nik sivisussuseqartarput akeqartarlutillu 2.500 - 4.000 dollarsinik, imaluunniit 15.000 - 24.000 koruunit missaannik,
taamalu akit nuannaariartaassuarmi
akigitinneqartunit allaanerulluinnarlutik. Umiarsuaq ineeqqani mikisuni 33-t
angullugit ilaasoqarsinnaavoq. Umiarsuaaqqap qitiusumik initaa tassaavoq
ini ataatsimoortarfik, nerisarfiutigaluni
oqalugiartarfiusoq aliannaarsaarfiusartorlu. Taassuma ilaani bareqarpoq, atuagaateqarfinnguaqarlunilu.
Kujammukartoq
Umiarsuaaraq maannakkorpiaq Narsarsuup tungaanut ingerlaarpoq
Aqqutaani Nuup Kangerlanukaqqaassaaq, tulliatullu Qeqertarsuatsiaaliarlunilu Ivittuuliassalluni, kingornalu suli kujavarternerussalluni sumiiffiillu soorlu
Uunartoq Qaqortukuloorlu tikissallugit.
Rembrandt Tunumut, takornariat allat
nunatsinnik kusanartumik misigisaqartikkiartorlugit, ingerlaqqinnginnermini
qallunaatsiaat Kujataani tumisiorlugit
tallimariarluni angallassissaaq.
Inuulluaqqusisariaqalersoq
Umiarsuaaraq Rembrandt van Rijn nunatsinnut angallassinerit tuniniartarnerannik ukiuni kingullerni marlussunni
ajornartorsiuteqarsimavoq. Assersuutigalugu maanna angalanermi inissat tamakkerneqarsimanngillat tamatuma-lu
kinguneranik nunatta kitaanut aappaagu uteqqissanani. Oceanwide Expeditions, umiarsuaaqqamik ingerlatsisuusoq, tamatumunnga taarsiullugu
umiarsuaaqqap Spitsbergenip imartaani angalatittalernissaanik piffissallu angallassiviusartup naalernerani Tunup
Avannaarsuanut angalatipallalaartarnissaanik, aalajangiussisimavoq.
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Pilluarit
Tillykke

Mekanikeri

Royal Arctic Line aasaanerani
meerartaarnermilu sulinngif
feqarnermi taartaasinnaasumik
pissarsiorpoq
Alakkarteriffigiuk ral.gl

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

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

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

ISS Grønland A/S

EQQIAASUSSARSIORPOQ
piaartumik Nuummi atorfinittussanik

Ulapeqaagut eqqiaarusuttunillu suleqatissarsiorluta. Pisariaqanngilaq misilittagaqarnissat ilitsersuutissavatsigit. Kisianni piffissat
suliffiit eqqarsaatigalugit eqaatsumik sulisinnaassaatit namminersorlutit suleqateqarlutillu.
Neqeroorutigaavut sulinermi atukkat suleqatigiilluarfiusut ineriartornissamullu periarfissaqartut. Soorunami kalaallisut qallunaatullu
oqaluppugut.
Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut SIK-llu akornanni isumaqatigiissutaasutit naapertorlugit akissarsiaqartitsivugut. Taamaalillutit ataavartumik aaqqissuussaasumillu atorfinitsinneqassaatit SISA-mullu
soraarnerussutisinassannut ileqqaartinneqarlutit.
Soqutiginnikkuit Paninnguaq Knudsen attaveqarfigisinnaavat
oqarasuaatikkut 55 55 01/pkn@iss.gl imaluunniit Michael Sihm
oqarasuaatikkut 55 55 02/msi@iss.gl

ISS Grønland A/S – Industrivej 20 – 3900 Nuuk - Grønland
www.iss.gl - kundecenter@iss.gl - tlf. 34 20 50

Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq

Landsdækkende
gratisservice
ATTAVIK
Imminut toquttarnerup pitsaaliornissaanut inuunermilu
ajornartorsiutit pillugit oqarasuaat
Telefon linje vedrørende forebyggelse af selvmord og personlig
krise
Ullut tamaasa | Alle ugens dage 19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 146
QANIGISARIITTUT SIUNNERSUIFFIK
ANONYM FAMILIERÅDGIVNING
Ullut tamaasa | Alle ugens dage 19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 31 41 51
MEEQQAT INUUSUTTULLU
OQARASUAATAAT
BØRN OG UNGE TELEFONEN
Ullut tamaasa | Alle ugens dage 19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 134
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage 8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
SMS 1899 Meeqqat inuusuttuaqqallu akeqanngitsumik
saaffissaat – ulluinnarni 16:.00 –18:00
SMS 1899 gratis børn- og ungerådgivning
– alle hverdage 16:00 – 18:00.
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl
INERSIMASUNUT KINGUNERLUTITSISUNUT
SIUNNERSUISOQARFIK
Oqarasuaat Inersimasunut meeraanermi kinguaassiutitigut
atornerlunneqarsimasunut 141 pilersinneqarpoq.
Oqarasuaat ammasassaaq ulluni marlunngorneq &
sisamanngorneq nal. 19 - 21 aamma
arfininngorneq nal. 15.00 – 17.00.
TELEFONRÅDGIVNING F OR VOKSNE MED SENFØLGER
Telefonlinjen 141 er for voksne med senfølger efter seksuelle
overgreb i barndommen.
Tirsdag & torsdag kl. 19:00 – 21:00 & Lørdag kl. 15:00 til 17:00.
MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!
BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen Røgfri Nu! Tilmeld
dig på peqqik.gl

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

v

"

Klip ud og gem

Ditte Hammeken
Iggiaanut 10-102

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

TIDSBESTILLING:

Mekaniker

Royal Arctic Line søger
mekaniker til sommer- og
barselsvikariat
Læs mere på ral.gl

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

Vikarinik
pissarsiorpoq
Aaqa neqeroorpoq sap. akunneranut
assigiinngissitaartunik nal.akunnerinik
40-runik, pikkorissarnerit naleqqussakkat aamalu supervision. Isumaqatigiissutit malillugit akissaateqarneq.
Ataani allassimasut
piumasaqaataaput:
• Pinerlussimannginnermut
uppernarsaat
• Eqqarsartaatsikkut nukittuneq
• Tamatigoortuuneq
• 25-inik ukioqalereersimaneq
• Tarnimikkut nappaatilinnik
sullisserusunneq
• Marluinnik oqaaseqartuusinnaavoq (Kal/Qall.)

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

søger vikarer
Aaqa tilbyder en varieret hverdag,
op til 40 timer ugentligt, relevante
kurser og supervision. Løn efter
gældende overenskomster.
Du skal opfylde
nedenstående:
• Ren straffeattest
• Psykisk robust
• Fleksibel
• Være fyldt 25 år
• Have lyst til at arbejde med
psykisksyge
• Gerne dobbeltsproget
(Grl/DK)
Henvend dig til Aaqa,
Adolf Jensensvej 22 eller ring
på tlf. 34 22 68.

Aaqa-mut, Adolf Jensensvej 22,
saaffiginnigit imal. uunga sianerit
34 22 68.

ISS Grønland A/S søger

RENGØRINGSPERSONALE
til snarlig ansættelse i Nuuk

Vi har travlt og søger kolleger, der har lyst til at arbejde med rengøring. Du behøver ikke have erfaring for vi sørger for din oplæring.
Men du må gerne være fleksibel med hensyn til arbejdstider og
kunne arbejde både selvstændigt og i teams.
Til gengæld tilbyder vi dig et godt kollegialt samarbejde og udviklingsmuligheder. Vi taler naturligvis både grønlandsk og dansk.
Vi aflønner i henhold til overenskomst mellem GE (Grønlands
Erhverv) og SIK. Dette sikrer dig faste og regulerede rammer i dit
ansættelsesforhold, samt pensionsopsparing i SISA.
Er du interesseret kan du kontakte Paninnguaq Knudsen på tlf.
55 55 01 / pkn@iss.gl eller Michael Sihm på 55 55 02 / msi@iss.gl.

ISS Grønland A/S – Industrivej 20 – 3900 Nuuk - Grønland
www.iss.gl - kundecenter@iss.gl - tlf. 34 20 50
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Udfordringen for bjergfolket
Sidste søndag i bragende sol blev Nuuk Mountain Challenge afholdt og mange deltagere i alle aldre nåede både på
Lille Malene (Quassussuaq) og Store Malene (Ukkusissaq) eller blot førstnævnte
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Søndag den 19. juni var der særlig
mange løbere at finde på både Lille
Malene og Store Malene. 67 løbere var
med fra start ved bunden af skiliften.
Morten Nordahl stod for opvarmningen og den hurtige pep talk før
starten gik. De to distancer man
kunne vælge var enten at bestige Lille
Malene eller at bestige Store Malene.
Den lange ruter startede med Lille
Malene og fortsætte over kammen op
på Store Malene. 25 seje løbere valgte
den lange tur mens 42 lige så seje
løbere nøjedes med Lille Malene.
Med familie og børn
Målet var at få så mange som muligt
ud i det gode vejr. Der var derfor ikke

Naak arpanneq ilungersunaraluartoq
annuttoqanngilaq.
Trods anstrengelserne var der smil at
se på løbernes læber.

stor fokus på vindere, men på alle
de, der valgte at deltage. Flere havde
valgt at tage deres børn med og nogle
endda også madkurven. Stemningen
var fantastisk, da starten gik, og i hver
deres tempo fik unge som gamle
fundet vej op mod toppen.
Hurtige løbere
Der var dog også de, der tog udfordringen op og kæmpede for at nå
målet først. Allerede fra start fik Michael Clasen lagt sig rigtig flot i spidsen - og denne placering holdt han
hele vejen til toppen af Store Malene
og nåede derfor først frem i tiden
57 minutter. Få minutter efter nåede
efterfølgeren Frederik Lundblad også
toppen i tiden 1 time og 4 minutter.
Lige bag ham kom løbets hurtigløber,
Frederik Brummerstedt i tiden 1 time
og 9 minutter. På toppen stod Finn

Meinel og tog imod løberne.
Imponerende comback
Frederik Brummerstedt var overbevist om, at starten skulle gå kl. 12:00,
hvilket var en time senere end starten
faktisk var.
Han valgte dog at komme i god tid,
men fandt ud af at starten allerede
var gået da han nåede til start. Ca. 10
minutter efter starten var gået var han
derfor ikke startet endnu og fik derfor
travlt, da dette gik op for ham. Hans
tid er målt fra de andres start, så det
var imponerende, at han trods det
sene fremmøde nåede at indhente de
øvrige løbere og faktisk havde en af
løbets bedste tider.
Først på den lille top
Top tre på Lille Malene blev en top fire,
da der var en delt tredjeplads. Første

mand på toppen var Christian Christoffersen i tiden 18:18. På andenpladsen var det Scott Meinel i tiden 23:30
og tredjepladsen blev delt mellem
Nuka Sommer Fleischer og Lone Sommer Fleischer i tiden 26:30. På toppen
nød de alle den flotte udsigt og det
skønne sommervejr med den friske
vind.
Alle havde en skøn dag og nød
udfordringen.
I år var det fjerde år Nuuk Mountain
Challenge blev afholdt og hvert år har
dette været en stor succes fortæller
Morten Nordahl glad og tilfreds.
Er man til denne slags udfordringer,
kan det anbefales at følge med på
Nuuk Mountain Challenge facebookside.

Nuuk Mountain Challengemi
arpaqataasut ukiumikkut
assigiinneqaat.
Løbere i alle aldre deltog i
Nuuk Mountain Challenge
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Qaqqasiorumatuunut
ilungersunartoq
Sapaatiummat kingullermi seqinnarissuugaa Nuuk Mountain Challenge
ingerlanneqarpoq peqataasorpassuillu inuusuttut utoqqaanerusullu
Quassussuarmut Ukkusissanulluunniit qaqipput imaluunniit
taamaallaat Quassussuarmut.

Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Sapaatiummat juunip 19-ani Quassussuarmi Ukkusissanilu arpattartorpassuit amerlaqisut siumugassaapput.
Arpattartut 67-it majuartaatip eqqani
aallartipput. Aallannginneranni Morten
Nordahl kissassertitsisuullunilu qiimmassaasuuvoq. Isorartussutsit marluk
tassaapput Quassussuup qaqinera
imaluunniit Quassussuaq qaqeriarlugu
qaavatigut ingerlaqqilluni Ukkusissat
qaqillugit. Arpattartut qunusuitsut
25-t aqqut takineq ingerlaffigaat 42-llu
aamma taama sapiitsigisut Quassussuakkut majuarlutik.
Ilaqutariit meerartallit
Anguniarneqarpoq silagissuup ataani
sapinngisamik amerlanerpaat peqataanissaat taamaattumillu ajugaanissaq
pingaartinneqartorsuunngilaq, amerlanerpaalli tamarmik peqataanissaat.
Arlallit ilaquttatik ilagalugit angalapput ilaallu allaat taquarlutik. Aallartikkamik nuannisavissorput sukkassusertik
atorlugu qummukarlutik.
Arpattartut sukkasuut
Aammali peqataasut ilaat unammiller-

Nuuk Mountain Challenge tamanit peqataaffigineqarsinnaavoq, meeqqat
inersimasullu silagissiorlutik.
Nuuk Mountain Challenge var for alle og både børn og voksne nød turen
og det skønne vejr.

lutik qaqeqqaarniupput. Aallaqqaammulli Michael Clasen siuttuulluarpoq,
Ukkusissaallu qaqinissaasa tungaanut
siuttuujuarluni, 57 minutsit atorlugit
siulliulluni qaqilluni. Tullersortaa Frederik Lundbald aamma qaqivoq akunneq
ataaseq minutsillu sisamat atorlugit.
Kinguninnguaniippoq sukkasuumik
arpattartoq Frederik Brummerstedt
akunneq ataaseq minutsillu qulingiluat
atorlugit qaqilluni. Qaavaniippoq Finn
Meinel arpattartunik tikulluaqqusisoq.

Kakkattutut saqqummeqqittoq
Frederik Brummerstedt isumaqarluinnarsimavoq arpanneq nal. 12:00 aallartissavoq tassalu arpannerup aallartinnera akunnermik ataatsimik qaangerlugu. Takkutijaarniarsimavorli, takkukkamili paasilerpaa aallareersimasut.
Arpattut minutsit qulit tamatuma siornatigullu aallareersimapput, namminerli suli aallarnani taamaattumillu
paasigamiuk ulappuserpoq. Aallartinnera allat aallartinneranniit uuttortarneqarpoq, taamaattumik arpattut allat

angummagit tupinnarpoq arpattunilu
angusarinnerpaat ilagalugu.
Quassussuarmut qaqeqqaartut
Quassussuarmut qaqeqqaartut pingasut sisamaapput, normu 3-nngortut
marluummata. Qaqeqqaartuuvoq
Christian Christoffersen 18:18 atorlugit
apuulluni. Tulleraa Scott Meinel 23:30
minutsit atorlugit qaqilluni pingajunngorpullu Nuka Sommer Fleischer
aamma Lone Sommer Fleischer 26:30
atorlugit qaqillutik. Qaavani isikkivigilluinnarpoq aasarimmi anoraannguarluni.
Peqataasut tamarmik nuannisarluarput
Nuuk Mountain Challenge ukioq manna sisamassaanik ingerlanneqarpoq
ukiullu tamaasa iluatsilluartarluni, Morten Nordahl nuannaarluni naammagisimaarinnillunilu oqarpoq.
Unamminerit taamaattut nuannerigaanni innersuussutigineqassaaq
Nuuk Mountain Challengep facebookimi nittartagaata malinnaaviginissaa.

Sapaatiummat kingullermi Nuuk Mountain
Challenge ingerlanneqarmat qaqqaq arpattunik ulikkaarpoq.
Fjeldet var fyldt med løbere forrige søndag,
hvor Nuuk Mountain Challenge fandt sted.

Aallaannaqaat.
Så er starten gået på løbet
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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

MALERMESTER

MALERMESTER
MALERMESTER Amalie Kleemann Aps
Mobil 55Kleemann
67 64
Amalie
Aps

Mobil
55· 3905
67Nuussuaq
64
Postboks 5133

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

Mail: a.k.maler@greennet.gl

EFTER T

SPILLEKORT

RELIGION

NAKORSAMUT
SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

DANMARK

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

GEMENE

DØRSLAG

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

KYSER

Begge 12 pass.

Tlf. 31 32 18
IDET

SYLTEAGURK

OLDING

HEVET

VOVER

TEGNESERIEHUND
ØMT

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

RIBSENE

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

DONNAS
DYREKLINIK

INDTAGE

BJÆFFE
PÅ
DETTE
STED

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

AFSNIT
SLAG

FUGL
TANKE
DET
HELE

DUFTSPRAY

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

Skiltning af Din Virksomhed

TILBEREDE

VEST

TO ENS

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

DYNGE

SPOLE

EFTER
DO

80 11 11

38 20 10

FARTE

TILMED

NEDFRYSE

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

Mail: a.k.maler@greennet.gl

KLOVDYR

GRÅ

Tlf. 32 42 74

113

KORTERE
RUTE

276

Centrum Grill

Postboks
5133 · 3905 Nuussuaq
Børnekryds
& Tværs

REGENT
276 FOREGIK 276

276

Mobil 55 67 64

Ikuallatoornermi

RÆKKE

GRØNTSAGER
NODE

Distr. www.pib.dk

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Ina Lynge Pedersen
Niels Hammekenip Aqq. 39 - 3900 Nuuk

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

Pilluarit Tillykke

NOGLE
FÅ

Ateq/Navn:

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

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

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

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

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.

39

ONSDAG 29. JUNI 2016

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

Tlf. 553201

NUUK GULVSERVICE ApS

vh@greennet.gl • vandrehuset.com

Ambulance NAKORSAMUT
SIANERNEQ

Natilerisoq

Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Byens
billigste
tæpper

344 112

ww

w.p
a

las

AKEQANNGITSOQ

80 11 11

3900 Qarmaasoq

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

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

qvist.gl 2.500
kørekort
Fra kr.
-miit

Køreskole suli dumpe-rtoqarfiunikuunngittoq
Køreskolen hvor ingen har dumpet endnu

v. Flemming Johansen

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

NUREPA APS
Tømrer søges
Flemming: 529870

Postboks 5086 · 3905 Nuussuaq · nurepa@greennet.gl
Telefon: 31 17 72 · Telefax: 31 17 71

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

TLF. 55 71 68

EBBE@QVIST.GL

FACEBOOK: QVIST.GL KØREKORT

i-n

uuk

.dk

+299 522221

Uffarfilerineq
isaarialerineq allallu
Badeværelserudskiftning af fliser
m.m.

Kaali HolmDyring
Qarmaasoq/Murer
kshhd@hotmail.com

Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Tlf. 32 50 22
Døgnvagt telefon 55 23 35
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Service & reparation af påhængs- & indenbords motorer m.m.

Johan Marinus Hansen
Bådmekaniker

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

pisiassanik
immikkoortitanik
Vi gør plads til alle efterårets nyheder
50% tikillugu sipaakkit

SPAR

70%

OPspar
TIL op til 50%

på udvalgte varer

på udvalgte varer og udstillingsmodeller
Udvalg kan variere fra butik til butik. Ingen ombytningsret på disse varer.

BlomsterBerg
dråBeskålesæt

sødahl
sengesæt
hvid satin

nu 29995
spar 200,-

SPAR OP TIL

70%

sødahl
Badeforhæng
aqua lines

95
på 299
udvalgte
varer
og14995
nu
nu
udstillingsmodeller
fra 100,spar
100,- spar

MENU
inspiration

- køkken og
boligindretning,
Udvalg kan variere fra butik til butik. Ingen ombytningsret på disse varer.
for dig og dem du elsker
12

coBB grill iserlutit
neqeroosupreme ruterpassuit
allat
takusakkit

SPAR OP TIL

70%

kom ind
og se alle
vore
andre
på udvalgte varer
og
nu
999,gode
udstillingsmodeller
fra
spar 900,- tilBud

NORMANN

COPENHAGEN
inspiration

- iggavimmi inigisamilu
aaqqissuussineq,
Udvalg kan variere fra butik til butik. Ingenilinnut
ombytningsret
på disse varer.
asasannullu

