GRØNLANDS STØRSTE BUFFETRESTAURANT MED HØJ KVALITET OG GOD SERVICE TIL EN LAV PRIS!

GRILLBUFFET

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.

ALT DET DU KAN SPISE

GRØNLANDSK
KAFFE

KUN 178,-*

KUN 98,-

Børn under 12 år kr. 89,-

Nu er der
også moskus
på grillen!

*Fredag, lørdag og søndag, kr. 198,Børn under 12 år 99,-
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Timersoqatigiit Kattuffiat
Illoqqortoormiinut Tasiilamullu
angalassaaq

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

new season
new styles
38 20 10

Sermersooq/Tasiilaq

Butik Sara - Kangerlussuaq - Ilulissat - Qasigiannguit - Uummannaq • Anuni - Aasiaat • Rita Sport - Maniitsoq
Nanortalik Tourism Service - Nanortalik • Polarmagasinet - Narsaq - Sisimiut • Ittu.NET - Nuuk
Timimut - Paamiut - Qaqortoq • Distribution - Ray Fine Enterprises 001 819 684 5551

GIF tager til
Ittoqqortoormiit og tasiilaq

Auto & Marine Serv ce
Suluk_ads.indd 1

Nuuk & Tasiilaq

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

3z

38 20 20

FÅ DIN ALDER I RABAT
72 år = spar 72%

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

Illit nittarsaatit
uaniissinnaavoq
Denne annonceplads
kan blive din
Saffiginniffissaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl - imaluunniit/eller telefon 38 39 86
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Illoqarfitsinni
nujalerisut
Byens frisører

Salon Nutsat

Blok 5 /Naja Lange
v

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

Tlf. 32 38 00

Tirs.-Fre. 10-19 · Lør. 10-14

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

Tlf: 329797

H.J Rinksvej 33

Salon Puk
Tlf. 32 26 30

Man. - Fre. 8-19 · Lørdag 8-14

Sanne · Puk · Lise · Jonna · Arnannguaq

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE
HANS EGEDESVEJ 29, STUEN TIL VENSTRE - Tlf: 49 94 94

MASSAGE
DIAMANTPEELING
LASERBEHANDLING

Ved Brand

113

PERMANENT FJERNING AF:
Hårvækst, karsprængninger & pigment
REDUKTION AF: Rynker & strækmærker
+299 491111 · info@laserklinik.gl
Iiminaq 41 - www.laserklinik.gl

open 24 hours

fitnessgl.gl
+299 32 55 55

Suliffeqarfiit
Virksomheder

Thai massage
Thipphayaporn Døj

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

HELE BYENS

U G E AV I S

Giv os venligst besked, hvis du ikke
modtaget din avis om onsdagen.

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

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Gu NY
lvs T
lib
nin
g

Skiltning af Din Virksomhed

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

ww

Massage Healing
&
Terapi Sessioner

w.p
a

las

Info & Bestilling
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33

i-n

uuk

.dk

GA
V
KØ EKO
BE RT
S

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

Biludlejning
Bådcharter

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

KIKI
MALERFIRMA

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

v/Lars Kilime

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

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

Grønlands Revisionskontor A/S
Statsautoriserede revisorer

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og salg - under samme tag
• Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
• Kiffartuussiarpugut
• Ikkussilluta tuniniaallutalu
• Taartissaateqarluarpugut
• Servicering
• Montering og
• Salg af hvidevarer
• Godt udvalg af reservedele

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

u Bogføring
u Regnskab
u Revision
u Rådgivning
u Skat

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

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

	
  
	
  
	
  

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Charter sejlads!

Tlf.	
  +299	
  487348,	
  E-‐mail:	
  martek@martek.gl,	
  Web:	
  www.martek.gl	
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Timersoqatigiit Kattuffiat
Illoqqortoormiinut Tasiilamullu angalassaaq
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannit kissaatigaarput nuna tamakkerlugu kikkunnut tamanut
timersornikkut aaqqissuusisarnissaq. Taamaattumik
oktobarip qaammataata aallartinnerani Ittoqqortoormiunukassaagut kingornalu Tasiilamut, pilersaarutit
piginnaaneqarnikkut- suliniutinillu ineriartortitsinerit
– kiisalu kikkunnut tamanut timersorneq, tunuliaqutaralugit.
Aggustip qaammataani ataatsimeersuarneq Kalaallit Nunaanni timersornerup siunissaa ingerlapparput,
tassanilu peqataasut arlallit Nuup avataani sineriammilu aaqqissuussat sammisassallu amigaatigigaat paasivarput. Ataatsimeersuarnermi suliniutinik ineriartortitsineq immikkut sammineqarpoq. Taamaattumik
nuannaarutigaarput Ittoqqortoormiuni Tasiilamilu
sapaatit akunneri marlungajanni timersornermut
tunngasunik sammisassaqartitsinissatsinnut.
Kalaallit Nunaanni Timersoqatatigiit Kattuffiata
Ittoqqortoormiuni sungiusaasunut sungiusaasunngorusuttunullu pikkorissaaneq, nammineq kajumissutsiminnik suliaqartunik sulialinnut pikkorissaaneq,
mini-OL (meeqqanut inuusuttunullu, innuttaasunullu
tamanut timersuutinik assigiinngitsunik misileraatinneri) kiisalu meeqqat atuarfianni saqqummiineq,
ingerlatissavai. Tasiilami Kattuffimminngaanneersut

arlallit klubbiniillu utoqqarnilu sungiusaasut ullualunni meeqqanut inuusuttunullu sammisassaqartitsissapput, sammineqarluassallutillu utoqqarnut
timersorneq, timersornermut attuumassutillit pikkorissartinneqassapput innuttaasunullu tamanut sammisassaqartitsissallutik – kiisalu saqqummiineq mini
OL-ilu ingerlanneqassallutik.
Suleqatigiineq ataqatigiinnerlu sammineqassapput. Kalaallit Nunaannit Timersoqatigiit Kattuffianni
pisortaq imak oqarpoq: ”Oqarutta kikkunnut tamanut
timersorneq, pingaartorujussuuvoq sapinngisamik
nuna tamakkerlugu tikinnissaa, timersornerlu atorlugu ineriartortitseqataanissaq.”
Tasiilamiinissatsinnut tunuliaqutaavoq timersuutit
assigiinngitsut suleqatiginissai, taannalu kikkunnut
tamanut timersorneq pilersinniarlugu suleqatigiinnissamut eqqarsaatissiissutitsinnut tulluuttorujussuuvoq.
Ittoqqortoormiini Tasiilamilu timersornerup nuannersui, kikkunnullu tamanut sammisaqartitsinerit
aalanissamullu kiisalu peqatatigiiffinni peqataanissamut kajumissuseqalertitsinissaq nuannisartitsinissarlu, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannit
siammarternissaa nuannaarutigaarput.

GIF tager til Ittoqqortoormiit
og tasiilaq
I Grønlands Idrætsforbund ønsker vi
at skabe idrætsaktiviteter for alle i hele
landet. Derfor tager vi i begyndelsen
af oktober først til Ittoqqortoormiit og
derefter til Tasiilaq som en del af et
projekt med fokus på både kompetence- og aktivitetsudvikling – og særligt
idræt for alle.
I august afholdte vi en konference
om ”Fremtidens idræt i Grønland”, hvor
flere deltagere sagde, at de savnede

arrangementer og aktiviteter uden
for Nuuk og på hele kysten. Aktivitetsudvikling var tilmed et selvstændigt
fokusområde for idrætskonferencen.
Derfor glæder det os, at vi nu kan tage
til Østgrønland i næsten to uger for at
skabe idrætsaktiviteter for alle.
I Ittoqqortoormiit afholder GIF
træneruddannelse, frivillighedskursus, mini-OL (hvor børn og unge kan
prøve alle mulige former for idræt) og

foredrag for folkeskolen. I Tasiilaq kommer der flere til fra GIF sammen med
repræsentanter fra klubtrænere og ældreidræt, som skal bidrage til at skabe
aktivitetsdage for børn og unge, sætte
fokus på ældreidræt, efteruddanne de
idrætsfaglige og afholde en aktivitetsdag for hele byen – og så afholdes der
samtidig også kurser, foredrag og miniOL i Tasiilaq.
Der er således fokus på samarbejde

og fællesskab om idrætsaktiviteter.
Carsten Olsen, generalsekretær i GIF,
siger følgende om det: ”Når vi siger
idræt for alle, er det meget vigtigt for
os at være med til at komme så bredt
ud i landet som muligt og skabe udvikling.
Vores tur til Tasiilaq er baseret på et
samarbejde med flere idrætsgrene,
hvilket passer rigtig godt i vores tanker
om at samarbejde på tværs og derved
skabe idræt for alle. ”
I GIF glæder vi os rigtig meget til at
sprede idrætsglæde i Ittoqqortoormiit
og Tasiilaq, skabe aktiviteter for alle og
udbrede lysten til at bevæge, deltage i
idrætsforeninger sig og have det sjovt
sammen.
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UT
ATUUTILISSAPP
NEQEROORUTIT
ORNEQ
PINGASUNNG
0 2016
NGORNEQ 01/1
28/09 ARFININ
lder fra
Tilbuddene gæ
/10 2016
til Lørdag d. 01
Onsdag d. 28/09

Arlaat / frit valg

FP MYSLI
GIG CHOKO MYSLI
KLØVER KOLDSKÅL UHT
KNORR KARTOFFELMOS, 3 x 93 g

15.21

SIPAAKKIT
Spar op til

95

HUSK

TILBUDDEN
GÆLDER I A E
LLE
4 PISIFFIK
BUTIKKER
I NUUK

Arlaat / frit valg
MIKADO
TUN I VAND
185 g

5.-

SIPAAKKIT
Spar op til

550

FISKESNACK THAI 3 x 93 g
FP KOKOSMÆLK, 5-7%

10.SIPAAKKIT
Spar op til

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

1195

5

D

YB

T
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F ROS

SPANIEN

ULLUNUT
28-NUT IGAASSAT /
28 Dages Middag, 20,39 kg

899.SIPAAKKIT
Spar

%

Sipaakkit
Spar

20.SIPAAKKIT
Spar

995

YB

D

CASTILLO DE
ANNA, 75 cl
Rosé, Rødimlt. / el.
Hvidvin

SIATASSAT SAANILLIT /
Stegeben, 1 kg

T

79
.20

AKIA / PRIS

300.-

F ROS

Pr. stk.

39

MALACO
MAMAKUJUTTUT /
Slik, 400 - 450 g

Assigiinng. arlallit / flere varianter

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

SIPAAKKIT
Spar

3795

Lynge Olsen Group A/S

95
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Ilaqutariit tamassiullusi
aliikkusersorneqaritsi
Killeqanngitsumik internettersinnaalerit TV kanalillu
70-it sinnerlugit isiginnaarsinnaalerlugit.
Qaammammut akit 249 koruunimiit

UNDERHOLDNING
TIL HELE FAMILIEN
Få ubegrænset forbrug af internet og
mere end 70 TV kanaler
Priser fra 249 kr. pr. måned
Pakke 1

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

Direkte Kanaler

Tidsforsinkede kanaler

249,-

pr. måned

Akikilliliineq

UDSALG

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

Atuutissaaq/Gælder
28. september - 1. oktober 2016

Annoraamerngit
miiterertakkat tamarmik
Alle tekstil metervarer

Puisi amii ilivitsut
Pitsaassueq C

Hele sælskind
Kvalitet C

÷20%

HØJESTE
KVALITET

LAVESTE
PRIS

÷20%

Nuersagassat
nuersaatillu tamarmik
Alle garn & strikkepinde
Umimmaap qiviui minillugit /
Undtagen moskusgarn

÷20%

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

BEDSTE
SERVICE
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Erinarsornermik
nipilersornermilluunniit ilinniarit
ERINARSORNERMIK NIPILERSORNERMILLUUNNIT ILINNIARTITSINEQ AALLARTEQQIPPOQ,
ILINNIARFIUSINNAASULLU ATAANI ALLASSIMASUNI SULI INISSAQARPUT:
• Tumerparpaarneq . . . . . . . . . . . . . . . 7-nik ukioqalereersunut
• Allorarsaajutigaluni qarlortarneq . 7-nik ukioqalereersunut
• Trompeterneq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-nik ukioqalereersunut
• Elektroniskiusunik nipilersorneq . 10-nik ukioqalereersunut
• Aalajangersimasumik ingerlanilimmik
nipilersoqatigiinneq . . . . . . . . . . . . 10-nik ukioqalereersunut
• Sanimoortariamik qarlortarneq . . 10-nik ukioqalereersunut
• Basunimik qarlortarneq . . . . . . . . . 11-nik ukioqalereersunut
• Klarineterneq . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-nik ukioqalereersunut
• Aalajangersimasumik ingerlanilimmik
erinarsoqatigiinneq . . . . . . . . . . . . . 13-nik ukioqalereersunut
Meeqqat inuusuttullu 21-t angullugit ukiullit Nipilersornermik
Npilersoqatigiinnermillu Ilinniarfimmi ilinniartinneqartarput,
atuareernerullu kingorna sapaatip-akunneranut ataasiarluni
minutsinik 30-nik, 45-nik imaluunniit 60-inik sivisussusilimmik
ilinniartinneqartarput. Ilinniartitsineq akeqanngilaq.

ILINNIARNISSAMUT
NALUNAARAANNI UKU
TUNNIUNNEQASSAPPUT:
• Ateq
• Ukiut
• Oqarasuaatip normua
• Ilinniarfigerusutaq

• Trommegruppe . . . . .
• March fløjte . . . . . . . . .
• Trompet . . . . . . . . . . . .
• Elektronisk musik. . . .
• Rytmisk sammenspil .
• Tværfløjte. . . . . . . . . . .
• Trækbasun . . . . . . . . . .
• Klarinet . . . . . . . . . . . .
• Rytmisk sanggruppe .

fra 7 år
fra 7 år
fra 8 år
fra 10 år
fra 10 år
fra 10 år
fra 11 år
fra 11 år
fra 13 år

Undervisningen i Musik- og Orkesterskolen
er for børn og unge op til 21 år og foregår en
gang om ugen efter skoletid i 30, 45 eller 60
minutter. Undervisningen er gratis.

ARFINGINNGORNEQ
1. OKTOBARI NAL. 14

uunga Kenneth Horsbrugh
nipilersornermik ilinniarfimmi aqutsisoq
keho@sermersooq.gl
Oqarasuaat 36 62 90/22 45 30
Nipilersorneq nuannerpoq, kikkunnilluunniit aamma aallunneqarsinnaapput.

Nipilersornermik Nipilersoqatigiinnermillu Ilinniarfimmi!
takunissat qilanaaraarput!
Malinnaavigitigut nittartakkami uani:
facebook.com/musikskoleninuuk

Lær at synge eller spille et instrument
MUSIK-SÆSONEN ER STARTET,
OG VI HAR STADIG PLADSER
PÅ FØLGENDE HOLD:

Nipilersornermik
Ilinniarfiup agiartartoqatigiivi tusarnaartitsissapput

TILMELDING MED:
• Navn
• Alder
• Telefonnummer
• Ønsket hold

Qassimi
Nipilersornermik Ilinniarfiup agiartartoqatigiivi arlariikkuutaarlutik
immikkoorlutilluunniit inuiaat nipilersuutaannik, erinniarsuarnik, qitigiarsornernik agiarlunilu nipilersornernik appisimaartut tusarnaariakkit.
Neriuppugut ilinniartuvut pikkorissut
amerlasuunit tusarnaariarneqassasut.
ISERNEQ AKEQANNGILAQ

Koncert med Musikskolens strygeorkester
LØRDAG 1. OKTOBER KL. 14
i Qassi, Seminariets festsal

til Kenneth Horsbrugh
musikskolens leder
keho@sermersooq.gl
tlf. 36 62 90/22 45 30

Kom og hør folkemusik, klassisk, dansemusik
og strygerpop af Musikskolens strygeorkester,
mindre ensembler og solister.

Musik er sjovt, og det er for alle.

Vi håber, at der kommer mange og hører vores
dygtige elever.
FRI ENTRÉ

Vi glæder os til at se dig i

Musik- og Orkesterskolen!
Følg os på:
facebook.com/musikskoleninuuk

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

9

ONSDAG 28. SEPTEMBER 2016

GILAQ /
AKISUNERUSARIAQANNFO
R MEGET
LE
A
ET
B
AT
T
M
U
D
ER
DET
AAJUNIARPUGUT
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
BILLIGST! PR
JUNIARPUGUT – VI VIL VÆRE
13
44 A

AKIKINNERPAA
A++

8

Kg

Energiklasse

+++

Kuverter

dB

Energiklasse

1400
Omdrej.

1.000.-

SIPAAKKIT /
SPAR

SIPAAKKIT /
SPAR

1.000.-

4
.999.- 5.499.4.799.SIPAAKKIT /
SPAR

1.200.-

iQ700 Panersaat / Tørretumbler

i-Dos Errorsivik / Vaskemaskine

Denne tørretumbler fra Siemens er pålidelig i alle aspekter. Tørretumbleren behandler dit tøj skånsomt, minimerer behovet for vedligeholdelse takket være selvrensende kondensator og har smarte funktoner som tromlelys samt display med
touch-kontrol.
• 9 kg: tør større mængder tøj
• Varmepumpeteknologi
• LED-display, tromlelys

Erruivik / Opvaskemaskine
• Nipaa taamaallaat 44 db /
Lydniveau på kun 44 db
• Zeolith-tørreteknologi
• Atuinera A+++ / Energiklasse A+++

Q
E
N
I
S
S
U
U
S
S
U
K
K
I
A
M
M
A
A
Q
E
N
I
S
S
U
I
G
AG
ERING

• 8 kg: stor fleksibilitet
• Omdr./min: 1400
• i-Dos: Automatisk dosering af vaskemiddel

T
N
O
M
G
O
G
N
I
LEVER T – AKIKINNERPAAJUNIARPUGUT

ILLIT QINIKKA

T
S
IG
L
IL
B
E
R
Æ
V
IL
VALGET ER DIT – VI V

A++

Energiklasse

227
L. Køl

237

111
L. Frys

A+
Energiklasse

A++

Energiklasse

345
L. Køl

L. Frys

SIPAAKKIT /
SPAR

SIPAAKKIT /
SPAR

500.-

6.999.Qerititsivik / Fryser
• Qerititsivik elektronisk-eq inissanillu
ulikkaartoq 237 liter, atuineralu: A++ /
Fryseskab med elektronisk styring og
meget plads.
• 237 liter og energiklasse A++
• H: 186 x B: 60 x D: 65 cm

500.-

4.499.-

SIPAAKKIT /
SPAR

1.300.-

5.499.-

Nillataartitsivik
qerititsivittalik /
Kølefryseskab

Nillataartitsivik /
Køleskab

• Imaqqortussusaa: /
Nettovolumen: 227/111 liter
• Portussusaa: / Højde: 188,5 cm
• 6th Sense cooling-teknologi
• H: 188,5 x B: 59,5 x D: 65,5 cm

• Nillataartitisivik atuinikitsoq
inissaqarluartoq 346 liter /
Energieffektivt køleskab med
god plads med hele 346 liter
• H: 186 x B: 59 x D: 65 cm

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 28/09-miit Marlunngorneq 04/10 – 2016 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 28/09 til og med tirsdag den 04/10 – 2016
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NEDSAT 100.000,-

NYHED

NYHED

Stor villa centralt belligende Nyere 3-rums lejlighed med 2-rums lejlighed - centralt i
Huset er højt belligende på Kunuutip aqqutaa og
ugeneret udsigt.
Nuuk
ligger med 2 minutters gang til Nuuk Center, med en
god stor terrasse er der stortset sol i alle dagtimerne
hvor man kan nyde udsigten mod nordlandet.

Huset er i 1½ plan og rummer hele 170 kvm med
blandt andet hele 5 værelser, bryggers, stue samt
spisestue i forbindelse med køkken.Huset anvendes
i dag som investeringsejendom og udlejes pt. til kr.
24.000 pr. måned med ophøret ved udgangen af
året. Hvorfor huset også bærer præg af dette, der
er eksempelvis etableret et ekstra værelse i stuen.
I stueplan indeholder boligen:
Rummelig entré med parketgulve, indbygget skabe
og garderobe, regulær stue med brændeovn i stuen er der skillevæg for etablering af værelse, ideelt
til et hjemmekontor eller spillestue til børnene.
Stor mellemgang ind til køkkenet, 1 rummeligt
soveværelse, badeværelse, bryggers og trappe til 1.
sal. Køkkenet har rigeligt med skabsplads og fremstår med oprindelige skabselementer og laminatbordplade, endvidere er der alle nødvendige hårde
hvidevarer.
Badeværelse med bruseniche med klinker med
gulvvarme. Håndvask nedfældet i skabselementer
med indbygget skabe. Bryggers med vask, afløb,
klinker, tørretumbler Bosch og vaskemaskine fra
Bosch. Med lidt arbejde kan dette laves om til endnu et badeværelse.
1.sal: Repos/mellemgang til 2 værelser, gennemgangsværelse/tvstue ind til et værelse.
Til huset er der endvidere et vitorialerum og en
uisoleret bagindgang som kan bruges som integreret depotrum..

Lækker 3-rums lejlighed – opført i 2013.
Beliggende i Nussuaq med ugenret udsigt
fra lejlighedens altan.

Særdeles velbeliggende 2-rums ejerlejlighed i
Nuuk. Boligen er beliggende på 1. sal i ejendom
med i alt 30 boliger. Der er dørtelefon og elevator i
ejendommen og en velfungerende ejerforening.

Indretning:
Stor entré med klinkegulv
og garderobe, møblerbar
fordelingsgang med adgang
til 2 gode værelser. Stort
badeværelse med klinkegulv,
brus, væghængt toilet og plads
til vaskemaskine. Opholdsstue
med direkte adgang til stort
køkken med
hvidt inventar
fra HTH –
desuden god
spiseplads
og udgang til
altan. “

Indeholder rummelig entré med garderobe og
flisegulv med gulvvarme. Badeværelse med plads
til vaskemaskine, gulvvarme og afskærmet bruseniche. Rummelig og lys stue i åben forbindelse til
flot køkken med hvide elementer. Fra stuen er
der udgang til altan. Stort soveværelse med god
skabsplads.
Endvidere brugsret til depotrum i kælder samt til
fælles cykelkælder og barnevognsrum.
Nuummi inissiaq nammineerluni pigisaq marlunnik
initalik inissisimalluartoq. Inissiaq inissiarsuarmi,
katillugit 30-nik inissiartaqartumi init quleriit 1-anniippoq. Inissiarsuaq matumut oqarasuaateqarpoq
elevatoreqarlunilu, aammalu ingerlalluartumik
inissiaatillit peqatigiiffiannik peqarluni.
Paarleq inituujuvoq, atisaajartarfeqarluni aammalu
naqqi marraat kiassagaallutik. Uffarfimmi errorsivik
inissaqarpoq, naqqa kiassagaalluni uffarfillu kuutsitsisarfik ungalusaalluni. Ini initooq qaamasorlu,
igaffimmut qaqortunik atortulersukkamut kusanartumut ammaannartoq. Inimiit aneerasaartarfimmut anisarfeqarpoq. Sinittarfik angisooq inissaqarluartunik sikaavilik.

Lejligheden fremLarseeraq Chemnitz
står indflytningsEgede
klar med pæne
Huset er en god investeringscase og har i de sidste to
parketgulve og nymalede vægge.
år været udlejet til en månedlig leje på kr. 24.000 –

Kiisalu naqqup ataani pequusivimmik atuisinnaatitaasoqarpoq, kiisalu sikkiliisivik aneerussiviisivillu
ataatsimoorussaq tassaniilluni.

Adresse:
Ejendomstype:
Rum:
Areal:
Kontant:
Udbetaling:

Adresse:
Ejendomstype:
Rum:
Areal:
Kontant:
Udbetaling:

dermed kan den give en forretning på 10 %

Kunuutip aqq. 2
Villa, 1 fam.
6
171 m2
2.300.000
115.000

Adresse:
Ejendomstype:
Rum:
Areal:
Kontant:
Udbetaling:

Natsiaq 2C 106
Ejerlejlighed
3
91 m2
2.395.000
120.000

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

Tuapannguit 3 104
Ejerlejlighed
2
65 m2
1.895.000
95.000
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Naasuerniarfik

GROENLANDICA

Nunarput Inuilu Pillugit Atuagaateqarfik / Grønlands Nationalbibliotek – Box 1074 – 3900 Nuuk
Oqarasuaat/tlf.: +299 38 56 30 – E-mail: groenlandica@katak.gl – Web: www.groenlandica.gl

Gør et kup!

Iluatsitsigit!

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Sap. ak.
sut
tamaasa naa ut.
p
ar
nutaat tikitt
ke
is
fr
r
få
Vi
r
blomster hve
uge.

Groenlandicami (Ilimmarfimmi) atuakkanik tuniniaanersuaq.
Tuniniagassat tassaapput atuagassiat nutaajunerusut
pisoqaanerusullu kiisalu atuakkat 2,00 kr.-imiit akillit.

Mange forskellige
lanterner
til den mørke tid

Atuakkanik tuniniaaneq ammassaaq:
Tallimanngorneq septembarip 30-anni 2016 nal. 10 - 16 aamma
Arfininngorneq oktobarip aallaqqaataani 2016 nal. 11 - 14
Alakkaagina – takunissarsi qilanaaraarput!
KL

KL

KL

Stort bogsalg i Groenlandica (Ilimmarfik), hvor vi sælger ud af både
nyere og ældre tidsskrifter og bøger med priser fra 2,00 kr.
Bogsalget er åbent:
Fredag den 30. september 2016 kl. 10-16 og
Lørdag den 1. oktober 2016 kl. 11-14

SAQQUMMERSITSINEQ
UDSTILLING
Seqininnguaq Lynge Poulsen
qalipakkani Inuit Mytologimik
taaguutilik saqqummersissavai
19.9. - 19.10.16
Seqininnguaq Lynge Poulsen
holder udstilling med teamet
Inuit mytologi fra
19.9. - 19.10.16

Ilinnartut
utoqqalinersi
al

10%-nik

akikilliliivigis

arpagut
Vi giver ÷10
%
til studerend
e og
pensionister

Kig forbi - vi glæder os til at se jer!

iq NAASUT
HUS

T .1
BEN P. - KL

Å
G

SDA

TOR

DEN

29.

0

6.0

Tlf. 321676

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

0

17.0

L.
-K

SE

Unikt arkitekttegnet dobbelthus med pragtfuld placering.
Halvt dobbelthus med attraktiv
beliggenhed. Boligen er på ca.
105 m2 incl. integreret udestue og altan/terrasse – og er
beliggende i lukket og fredeligt
område, med pragtfuld udsigt
til fjorden, Nordlandet og Sermitsiaq.

Videre adgang til repos med
indgang til bryggers/kammer med
vaskemaskine og vask. Via lem er
der adgang til teknikrum med god
plads til opbevaring. Fra reposen
er der adgang til et godt værelse
med loft til kip og god skabsplads.
Lille trappe ned til stor lys stue i
åben forbindelse til pænt køkken
med hvide elementer og massiv
Via udvendig trappe er der indtræ-bordplade. Fra stuen er der
gang til rummelig entré, garderobe udgang til udestue samt til god
og videre adgang til bagindgang
terrasse.
med udang til morgenterrasse.

Lille trappe op til repos med indgang til badeværelse med vinyl på
gulv og i den rummelige bruseniche. Fra reposen er der adgang til
husets største værelse med loft til
kip og god skabsplads.
I alle opholdsrum ligger massive
plankegulve og væggene er opbygget i en spændende trækonstruktion, der giver et ganske særligt
udtryk. Spændende arkitektur –
og hvis du er på kig efter en bolig,
der adskiller sig fra det, alle vi
andre har, er dette en bolig for dig.

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

lillu

ÅBENT HUS

TORSDAG DEN 29. SEP. - KL.16.00 - KL.17.00

Ejendomsdata:
Ejendomstype
Boligareal
Bebygget areal
Opførelsesår
Kontant
Udbetaling
Brutto
Netto

Villa, 1 fam.
105 m2
105 m2
2001
2.695.000
135.000
13.295
9.580
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Ilinniartuunermiit
Tullersortimut

Aputsiaq Bjerge ukiut marluk ilinniartooreerluni Qallunaat Nunaanni JYSK Academy-mi, qaammat september-imi ilinniarnini naammassiinnartoq Tullersortitut Nuummi Jysk-imi atorfinippoq. Aputsiaq ilinniartoqatimini tamani angusarissaarnerpaasimavoq,
holde-qatiminilu normu 1-ngorsimalluni.
Tuniniaanermi Pisortaq Jens Bang tulluusimaaqaluni taamak oqaluttuarpoq. Aputsiap ilinniarnermini
annertuumik soqutiginninnini takutissimavaa Jyskimi, Jysk-imilu Tullersortimik pissarsiormata allat
qinnuteqartut peqatigalugit qinnuteqarsimavoq.
Apeqquserneqarsinnaagunanngilaq JYSK-imi
ilinniartuunerup ingerlaarnera imaannaanngimmat.
Annertuumik piumasaqaatitaqarpoq JYSK Academymiit, Aputsiarlu misigisimavoq tapersersorluarneqarnerminit pisiniarfiup ittuaniit Hans Egede Kristensenimiit aammalu siornatigut Tullersortaasimasumiit,
mentor-itut atorsimasumiit Jysk Academy-mut atatillugu.
”Ilinniartuunera assut pissanganarsimavoq, qularutissaanngilarlu aallartinninniit annertuumik pisiniarfimmi akisussaaffimmik tunineqarsimanera uannut
inuttut ineriartuutaasimanera. Isumalluutigineqarsimavunga misigisimanngilangalu ”ilinniartuinnaallunga” Aputsiaq taamak oqaluttuarpoq imalu nangippoq:” Taamaattumik erngertumik pikkorissipallappunga ulluinnarni ajornartorsiutaasinnaasunik
takunnissinnaalerlunga, qanorlu nammineerlunga
iliuuseqarfigisinnaallugit”
Aputsiamut misigisaq nuannersuusimavoq JYSK
Academy-mi atuarneq, tassani ilinniartut ilinniartinneqartarput Jysk-ip leverandør-ianiit arlalinniit, atuariartornerillu tamarmik aaqqissuussaasarput, tassa

ilinniartut pisiniarfimmut toqqaannarlutik utertarput,
atuarnerminiillu teori ingerlatartik inger-laannaq
atorsinnaallugu. ”Torrassuuvoq angerlaraangatta
ingerlaannaq paasisatta pisiniarfimmi misilittarsinnaaneri piviusumik, aammalu suliaakkiisutigineqartut malinnaavigineqarneri”. Ilinniarnerup ingerlaarnerani ilinniartut allat eqqaasarsimavaat Aputsiaq
namminerminniit Qallunaat Nunaanni pisiniarfinniit
namminersornerujussuutinneqartoq imminnut sanilliullutik.” Kalaallit Nunaanniinnerput tassani iluaqutaavoq, taamak sukangatigisumik aqunneqannginneq pisuulluni, koncept-inut sanilliullugu Qallunaat
Nunaanniit. Tamaattumik Aputsiaq pisinnaatissimavarput misileraanissaanut isumassarsianik immaqa
ilaatigut ilinniagassat piumasarineqartut sippornissaanut killinganiilaartarluta, kisiannili aamma tassaniuvoq annertuumik naleqartunik misilittagaqalernera”, taamak oqarpoq Jens Bang.
Aputsiaq aperigaanni suut nuannernerpaat ajornerpaallu misigisimanerai illalaajutigaluni akivoq ”
Misigisaq ajornerpaaq ujartussallugu nalunarpoq,
kisianni eqqaasinnaavara, akunnerit arfineq-pingasut
uninngalluni issianissaq atuarfimmiikkaangama.
Misigisat annersaat tassalu Berlin-imut ilinniarnitsinnut tunngatillugu angalaarnerput, tassani pulaarsimavarput Daenisches Bettenlager, Jysk Nordic-mut
ilaasoq, tassani paasitinneqarpugut qanoq Tysklandimi Jysk ingerlanneqartarnersoq aammalu pisiniarfiit
JYSK-it arlallit pulaarpagut Berlin-imi.”
Aputsiap siunnersuutigerusuppaa inuusuttunut
ilinniarusuttunut detail-ip iluani, pisiniarfik qineruk
angerlarsimaffittut misiginartoq, ”koncept-it ujartukkit tuniniassallugit soqutigisatit, pissanganartutut

Fra elev til Souschef
Aputsiaq Bjerge tiltrådte som souschef i Jysk, Nuuk
nu i september måned samtidig med, at han blev
færdig som elev efter to års læretid og med topkarakter fra JYSK Academy i Danmark, og som nummer 1 på sit hold.
Det er en stolt salgschef for Nuuk Nonfood Jens
Bang, som fortæller om denne succeshistorie. Aputsiaq har gennem hans elevtid vist et stort engagement i JYSK, og da der skulle findes en ny souschef,
søgte han stillingen på lige fod med øvrige ansøgere.
Der er ingen tvivl om, at det er en rejse at
gennemføre et elevforløb hos JYSK. Der stilles store
krav på JYSK Academy, men Aputsiaq har følt sig
godt støttet af hans butikschef Hans Egede Kristensen og den nu tidligere souschef, som har virket som
en mentor i forhold til Jysk Academy.
”Min elevtid har været meget spændende, og det
at jeg fra starten fik meget ansvar i butikken, har
helt klart været med til at udvikle mig. Jeg er blevet
brugt som en ressource og har ikke oplevet, at jeg
”bare” var en elev”, fortæller Aputsiaq, og fortsætter
”Derfor blev jeg hurtigt god til at se dagligdagens

problemstillinger, og kunne agere på egen hånd.”
For Aputsiaq har det været en god oplevelse at gå
på JYSK Academy, hvor eleverne bliver undervist af
flere af JYSKs leverandører, og hvor alle skoleophold
er tilrettelagt, så eleverne tager direkte tilbage til butikken, og arbejder med den teori, som de har fået
på opholdet. ”Det er så fedt, at vi straks skal hjem og
prøve vores nye viden af i praksis, og der bliver fulgt
op på det med opgaver”. Gennem elevforløbet har
flere af de øvrige elever på holdet fra danske butikker også udtrykt, at Aputsiaq har kunnet få lov til
lidt mere end dem. ”Det er fordelen her i Grønland,
hvor vi ikke er så stramt styret, som konceptet er i
Danmark. Derfor har vi kunnet lade Aputsiaq teste
ideer af, som måske lå lige på grænsen af de givne
opgaver, men det er også her, at han har fået nogle
af de mest værdifulde erfaringer”, fortæller Jens
Bang.
Når man spørger Aputsiaq om de bedste og
værste oplevelser, griner han lidt. ”Den værste oplevelse er svær at finde, men skal jeg nævne noget, må
det være det at skulle sidde stille i 8 timer, når jeg var
på skole. Den største oplevelse var vores studietur til

isigisatit pimoorukkusutatillu. Taakku saniatigut imminut piumaffigeriissaatit suleruloortarnissannut
aammalu ataannarnissannut, ilinniarnersiutit appasikkaluarpataluunniit. Sivusunerusoq eqqarsaatigalugu tamanna imminut akilersinnaavoq.”

Oqaluttuassaq:
Aputsiaq Bjergep ilinniarnera:
- Ukiut marluk efterskole Qallunaat Nunaanni
- Ukiut marluk HG-mik ilinniarneq Handelsskole-mi Qallunaat Nunaanni
- Ilinniartuuneq JYSK-imi Nuummi, aammalu
JYSK Academy

Berlin, hvor vi var på besøg hos Daenisches Bettenlager, som er et datterselskab til JYSK Nordic. Her fik
vi en introduktion til, hvordan man driver JYSK i Tyskland og var på besøg i flere JYSK butikker i Berlin.”
Aputsiaq råd til andre unge, som gerne vil uddanne sig indenfor detailbranchen er at finde den
type butik, hvor man føler sig hjemme, ”Søg til koncepter, som sælger et produkt, som du interesserer
dig for. Du
kommer meget lettere gennem elevtiden, når
du laver noget, som er spændende, og som du
brænder for. Derudover skal du være indstillet på at
arbejde hårdt og hænge i, også selv om elevlønnen
er lille. Det belønner sig på den lange bane. ”

Faktaboks:
Aputsiaq Bjerges uddannelse:
- 2 års efterskole i Danmark
- 2-årig HG uddannelse på Handelsskole i
Danmark
- Elevforløb i JYSK, Nuuk/JYSK Academy
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Vi er på Center Torvet
den 29. september fra kl. 14.00-17.30
med rigtige gode tilbud fra 3 leverandører

Kundeaften

i Kop & Kande

Vi holder kundeaften
den 29. september
fra kl. 18.30-20.30

20%

på alt i butikken

Vi har besøg af Thuesen Jensen,
Le Creuset og Nicolas Vahé,
som står klar med demonstrationer.
Kom frisk og tag endelig
en ven eller 2 med

Imaneq 1 – Postboks 1888 – 3900 Nuuk – tlf. +299 31 25 25/+299 48 73 26 – e-mail: nks@kop-kande.dk – www.nice.gl
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ELPLUS GRØNLAND A/S

Imaneq 22 St. 3900 Nuuk
Web:
www.elplus.gl
Mail:
elplus@elsplus.gl
Tlf.:
+299 365000

P
L
E
S
O
H
D
U
B
TIL
,
0
0
3
R
SPA

999,
LINE KOMMODE
Model 702374949AK

3+3 skuffer. Hvid/eg. Højde 76,3 cm.
Bredde 155,6 cm. Dybde 39,1 cm.

BEN BOGREOL

BRIGHT SKOSKAB

Hvid 40×105 cm

Højde 147,2 cm. Bredde 74,5 cm.
Dybde 17 cm.

Model 7185949

Model 4106849

BE FRA
SKOSKA

LER FRA
O
E
R
G
O
B

399,-

ANELA BARSTOL
Model 0000064698

Beige. Mål: B:40,00 cm x
D:47,00 cm x H:113,00 cm

549,-

KARLA
SPISEBORDSSTOL

PIANA
PIANA
SPISEBORDSSTOL
SPISEBORDSSTOL

(grå) H000016114

Mørkegrå
Mørkegrå

Model
Model0000049180
0000049180

Model
eller

Stolen
Stolensælges
sælgeskun
kuni ihele
helecolli.
colli.
Den
Dener
erpakket
pakketi ikasser
kassermed
med22stk.
stk.

(rød) H000014091

Frit valg
Stolen sælges kun i hele colli.
Den er pakket i kasser med 2 stk.

,SPAR 150

549,-

K
DK
V
VEED

VED KØB

4 STK.

MANDAG - TORSDAG: 09.00 - 17.30
Opslag_200916.indd 4

977,,--.
39
R3
AR
PA
S
SP
K.
AFF44SSTTK
BA
Ø
ØB

,SPARA7F74 1
STK.

1.599,-

2.345,-

•

FREDAG: 09.00 - 18.00

4 STK.

•

LØRDAG: 10.00 - 13.00
21/09/2016 15.31
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S
U
L
P

WAVY BORDLAMPE
Model 90987

LEVERING
O
MONTERIN G
G

LEVERING
O
MONTERIN G
G
KR

0,-

*

KR

0,-

*

AEG
VASKEMASKINE

PANASONIC
VASKEMASKINE

Energiklasse A+++. 1400
o/min. 7 kg.

Energiklasse A+++, men
er 40 % mere effektiv.
8kg. 1.600 o/min

Model LFL64704

149,-

TRINITY BORDLAMPE
Model bordlampe

Højde: 40 cm.
Diameter Ø 15 cm

00,SPAR 1.0

,SPAR 250

5.999,-

249,-

PRIMO 2 SPOT

PHILIPS SAFTCENTRIFUGE

Model 27778

,
0
0
5
R
A
SP

Dæmpbar 2´er spot i sort

999,LEVERING
O
MONTERIN G
G
KR

0,-

,SPAR 250

149,-

OXANA BORDLAMPE
Model Oxana bordlampe

Højde 32,5 cm.
Diameter Ø 22,5 cm

,SPAR 299

*
KR

0,-

*

ZANUSSI
FRYSESKAB

ELECTROLUX
KØLE/FRYSESKAB

Energiklasse A+
276 liter

Energiklasse A++

Model ZFU27500WA

600,-

LEVERING
O
MONTERIN G
G

Model EN3201MOW

MAMBO
BORDLAMPE

Der tages forbehold for trykfejl og evt. udsolgte vare. Tilbudene gælder fra d. 28/09/16 t.o.m. 14/10/16 eller så længe lager haves.
Neqeroorutit 28/09/16 anit, 14/10 iat 2016 ilanngullugu atuupput. Toqqorsivmmiititaqarnerput tamaat akit aatuupput.
Naqitatigut kukkusoqarsinnaanera pilersuinerullu ajalusoorsinnaanera malugeqquarput.

4.999,Op til 2,5 liter
700 W motor

,SPAR 150

Model NA168XR1

,SPAR 500

Model HR1869

Højde 45 cm.
Diameter Ø 14 cm.

Model blå, hvid eller pink

Frit valg

,SPAR 150

,SPAR 500

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

Opslag_200916.indd 5

,SPAR 500

4.499,-

299,-

g
i
l
e
g
l
ø
f
v
l
- Vi sender se

n
e
t
s
y
k
l
i
t
å
ogs
k
eboo
c
a
F
s på
- Følg o

21/09/2016 15.31

16

ONSDAG 28. SEPTEMBER 2016

ÅRETS TRADITIONELLE JULEFROKOST PÅ HOTEL HANS EGEDE 2016 • ALLE DAGE KL. 19.00

JULE-

FROKOST
25/11 &
n
e
d
g
a
Fred
n 26/11
e
d
g
a
d
lør

/
N
E
S
M
O
MIKÈ THALIA/
MA
AQ
U
G
N
N
A
NUK LER
GEIS

/12 &
6
1
n
g de
Freda den 17/12
lørdag
EN/

MS
O
H
T
MIKÈ AALIA/
M
AQ
U
G
N
N
NUKA ISLER
GE

Fredag d
en 2/12
&
lørdag d
en 3/12
Fredag d
en 9/12

STUBKJÆ
RS
DUO

UDSOLGT

lørdag den 10/12

ALT SAMMEN
FOR KUN

SERVERES VED BORDET

Marinerede sild med løg og citron
Kryddersild med rødløg
Tomatsild med lime

Stegte sild med løgringe
Karrysalat
Fiskeﬁlet med citron & remoulade

FRA BUFFETEN

Æg med mayonaise & kaviar
Røget ål med asparges og røræg
Røget laks med æble-/
peberrodsdressing
Gravad laks med rævesauce
Rejer med mayonaise & citron
Dampet laks med dildmayonaise &
agurk
Sylte med rødbeder og sennep
Vildtterrine med syltede bær og
dressing

Klassisk hønsesalat med bacon
Røget Moskushjerte og tunge med
æblesalat
Glaseret skinke med grønlangkål
Ribbensteg med rødkål & brune
kartoﬂer
Andesteg med æbler, løg & svesker
Frikadeller med agurkesalat
Svinemørbradbøffer med bløde løg
Blodpølse med ahornsirup, kanel og
sukker

Der er

345,PR.
KUVERT

Æbleﬂæsk
Ostebord med syltede nødder &
ﬁgenmarmelade
Fad med ﬁgner, dadler & nødder
Pebernødder, brunkager og klejner
Ris à la Mande med lun kirsebærsauce

SKYND DIG AT BESTILLE ÅRETS JULEFROKOST PÅ TLF. 32 42 22 ELLER VIA RESTAURANT@HHE.GL
Hotel Hans Egede 4 - S TA R H OT E L W I T H A 5 - S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E

Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl
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COCKTAIL WEEKEND
Cocktail tastings & cocktail dinner
Fredag d. 8. oktober kl. 21.00

Lørdag d. 9. oktober kl. 19.30

Cocktail smagning med klassiske
cocktails

Coctail'n Dinner

Classic: Martini, Manhatten, Rusty Nail, El Presidente
Twist: Vesper Martini, Sazerac, Rusty Nail m. drambuie
skum, Rum old fashioned

Kr. 295,00

Sammensætning af Mad og Coctails
Velkomstcocktail
4 retters Sarfalik menu inkl. cocktailmenu
Kaffe & petit four
After dinner cocktail i Vinstuen

Classic: Bourbon Sour, Daiquri, Margarita og
Old Fitzgerald
Twist: Rattlesnake, Hemmingway Daiquiri,
Lagarita, Bramble

Menu:
Skaldyr ”lasagne”
Kammusling, jomfruhummer, krebs, fennikel,
krondild og riesling
Rørt tartar af rensdyr
Rensdyrhjerte, rødbede, kapers, rødløg og peberrod
Krondyr
Teksturer af løg, lakrids, sanchopeber og kvan
Sortebær XL
Med kvan i sit naturlige miljø

Kr. 295,00

Kr. 995,00

-·-

Lørdag d. 9. oktober kl. 17.30

Cocktail smagning med klassiske
Sour drinks

BILLETSALG – RECEPTIONEN PÅ HHE 32 42 22
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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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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ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

SLM-KLUBBEN

Ukiunik
25-inngortorsiortoq
25-års-jubilæum

Fonetiker Niels-Jørn Brostrøm-Dyhr
Niels-Jørn Dyhr var som fonetisk ekspert med i arbejdet med at udvikle den
grønlandske talesyntese ”Martha” – og fik gennem den proces stor indsigt i
grønlandsk fonetik. Han er for tiden gæstelærer ved Afdeling for Sprog,
Litteratur og Medier, hvor han skal hjælpe vores studerende med at tilegne sig
grundlæggende viden om fonetik og ortografi. I forbindelse med sit ophold ved
SLM holder han en offentlig forelæsning:

1. okt. 2016 Jørgen Aarup Jensen
GrønlandsBANKEN-imi sanaartornermik
akisussaasutut atorfeqarnermini ukiunik
25-inngortorsiussaaq.

Torsdag den 29. september kl 19.30 i Auditoriet, Ilimmarfik

Aningaaseriviup Jørgen pilluaqquaa ukiorpassuarnilu sulilluarsimaneranik qutsavigalugu.

Fonetik – hva’ er det?
En gennemgang af fonetikkens forskellige discipliner før og nu.
Hvor og hvordan anvendes fonetik, fx i undervisning, i audiologopædi
og i taleteknologi. - Og hvad vil fremtiden bringe
Efter foredraget vil der være kaffe/te og kage
– og tid til spørgsmål og diskussion.
Alle er velkomne.

Tlf. 70 1234
www.banken.gl

Den 1. okt. 2016 kan bygningsansvarlige
Jørgen Aarup Jensen fejre 25-årsjubilæum i GrønlandsBANKEN.
Banken ønsker Jørgen tillykke og takker for
indsatsen i de mange år.

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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SUSSAT

KONCERT PÅ KRISTINEMUT
FREDAG DEN 30. SEPTEMBER OG
LØRDAG DEN 1. OKTOBER FRA KL. 22.00

ENTRÉ, KR. 50,-

Tilmelding på Tugto senest torsdag kl. 18.00.

Billardturnering
og happy øl

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

25,-

!
MUSIK

STINEM
RI

TU

GTO

KUN

25,-

STINEM
RI

M

UTTEN

STINEM
RI

M

UT

LLEMU

D

DEN 2. OKTOBER

TUBORG ELLER CARLSBERG

UT

TU

ER
I DAG N DE
E
V
ER LE

UT

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00

HAPPY ØL

Levende
TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00
musik på Mutten Vælg mellem
i aften!
Tuborg og Carlsberg

K

kr. 25,-

DEN 29. SEPTEMBER

K

VIND EN KASSE ØL HVER TORSDAG

HAPPY
SØNDAG

TORSDAG

K

HVER TORSDAG FRA KL. 19.00 PÅ TUGTO

K

BILLARDTURNERING

T

CUP

IN

IMUTTE

N
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Vol. 5.09%

Sparkling Greenland

B Â JA

GODTHAAB BRYGHUS
5,09% vol.

Friskbrygget fadøl fra Godthaab Bryghus
Coco Porter serveres i en begrænset periode.
Nyd de lokale øl på Daddy’s BrewPub, Godthaab Bryghus, Takuss, Manhattan Nightclub,
Kristinemut, Skyline Bar eller Restaurant BRYGGEN.
(Nogle barer fører ikke fuldt sortiment. Nærmere information via info@heca.gl eller på tlf. 34 80 60)

JUULLISIORNEQ
Det store julebal

OLE KRISTIANSEN BAND
på Manhattan Nightclub

FREDAG DEN 2.
OG LØRDAG DEN 3.
DECEMBER
SAMT
FREDAG DEN 9. OG
LØRDAG DEN 10.
DECEMBER

Dybvaaaaad!
TV-optagelse af Dybvaaaaad til
TV2 ZULU på Manhattan Nightclub.

FREDAG DEN 28. OKTOBER

Book din
julefrokost i dag
og få fri adgang til
årets store julebal!
Tlf. 34 80 60 eller
info@heca.gl

BILLETPRIS
KR. 98,INKL. GEBYR
Billetterne sælges
hos Daddy’s BrewPub

Dørene åbnes kl. 18.30,
tv-optagelsen
begynder kl. 19.00

FESTLIGERE JULEFROKOSTER
Vi er gode til at holde fest. Det er faktisk det vi lever af. Og vi elsker det.

Derfor vil vi også gerne holde din fest!
Årets julefrokost kan være super traditionel eller noget helt nyt og
spændende. Alt kan lade sig gøre hos os, og Pia er klar til at tale
med dig om dine ideer og ønsker.
Vi har ikke en selskabsbrochure eller standardvarer på hylderne.
Vi har til gengæld gode priser, masser af gode ideer og glæder os
til at tale med dig.
Ring til Pia Haugaard på tlf. 34 80 60 eller send en mail til ph@heca.gl

Pia Haugaard, HECA Nuuk A/S
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Cirkus
illoqarfimmut tikilerpoq
Allattoq: Christian Warrer, Cirkus Arena
warrer@arena.dk
Cirkus Arena pisarnermisut avannaarsualiaqqinnissaanut Kalaallit Nunaannilu takutitsisaqattaariartorluni angalaqqinnissaanut piffissanngoqqippoq.
Arena 1984-imiilli ukiat tamaasa Kalaallit Nunaaliartarpoq, ukioq mannalu
Ilulissat, Aasiaat, Maniitsoq, Sisimiut
aamma Nuuk, tikeraarneqassapput,
cirkusip pisortaa 70-ileeqqammersoq,
Benny Berdino, oqarpoq.
– Uanga nammineq angalaqataassaanga. Misigisassaq tamanna pinngitsoorsinnaanngilara. Takutitsinissamik
nuannerluinnartumik katiterisimavugut, taamalu isiginnaariat qilanaarutissaqartilerlugit, kikkunnut tamanut
nuannersunik takutitsisoqassaaq,
pisortaq oqarpoq.
Eqaalluinnassutsimik takutitsineq,
arnaq eqaalluinnartoq Afrika Kujallermeersoq Sarah Florees isiginnaartut

tupigusutserujussuarlugit takutitsippat taama pisoqassaaq, imaluunniit
miss Juliap qilaamut nutsaminik
nivinngarluni piginnaanerminik takutitsipput.
Francesco Fratellini ilaqutariinnit
cirkusilerisutoqqanit pisuuvoq, sikkiliminut ataasiinnarmik asakaasulimmut portusuumut nakkaanaveersaajutigaluni qaqippat tamanna tassaassaaq circus pitsaalluinnartoq.
Nassamigut oqaluttartoq Preben
Palsgård inuusaatini alutornarluinnartut peqatigalugit isiginnaarianut
tupigisuttorujussuarnut salloqittaasaqattaalerpat imminut aperisoqassaaq,
kinaana oqaluttoq, tamatumanilu
illartunnguaqassalluni ….
Papikuujuk takutitsisinnaava? – Aap,
takutitsisinnaavoq, tamannalu isiginnaariat namminneerlutik misigisinnaassavaat Daniel papikuujuutaalu
angisooq Ara, siullerpaamik Kalaallit
Nunaanni papikuujummut tunnga-

Cirkus
i byen

Af Christian Warrer, Cirkus Arena
warrer@arena.dk
Så er det igen blevet tid til, at Cirkus Arena vender
blikket mod nord og tager på den årlige traditionens
rige turne i Grønland.
Siden 1984 har Arena hvert år i efteråret lagt ruten
omkring Grønland, og i år bliver det Ilulissat, Aasiaat,
Maniitsoq, Sisimiut og Nuuk, der bliver besøgt,
oplyser cirkusdirektør Benny Berdino, der netop er
fyldt 70 år.
– Jeg er selv med på turneen. Den oplevelse vil
jeg ikke undvære. Vi har sammensat en rigtig god
forestilling så publikum kan godt glæde sig, der
bliver noget for alle, siger direktøren.
Forrygende flot akrobatik, det er når slangemennesket Sarah Florees fra Sydafrika tryllebinder publikum, eller når unge miss Julia viser sin kunnen højt
oppe under loftet hængende i sit hår.
Francesco Fratellini er ud af ældgammel cirkusslægt, han ar sublime, når han hopper op på den
meterhøje monocykel mens han jonglerer – det er
cirkus i verdensklasse.
Hvem er det der snakker – spørger man sig selv
når Bugtaleren Preben Palsgård sammen sine fantasifulde dukker tager gas på det måbende publikum,
her bliver noget at grine af….
Kan en papegøje optræde? – ja det kan den, det

sunik takutitsilerpata.
Cirkusi pinngitsoornani klovneqartussaavoq – meeqqanit nuannarineqarnerpaat qallunaat klovnit nunarsuarmi tusaamasat Martino & Co.
ukioq manna quiasaarutinik sunik
nassataqarsimanersut takussallugu
pissanganarluinnassaaq.
Quiasaarinerilli tamaanga killeqassanngillat, tamanna qallunaap klovnip
Bonbonip isumagissavaa. Isiginnaariat
nukarlersaat ikiortigalugu angakkuarluni sianaamik nipilersukkamik appississaaq, unammisanilu peqatigalugu

kan publikum ved selvsyn opleve når Daniel og hans
store Ara papegøje, for første gang i Grønland, viser
papegøjekunster.
Ingen cirkus uden klovner – det bliver spændende
at se, hvad børnenes favorit, de danske verdensklovner Martino og Co. har medbragt af løjer i år.
Men det stopper ikke her endnu flere klovnerier
står den danske klovn Bonbon for. Han tryller klokkespilmusik frem med hjælp fra det yngste publikum, og han spiller overrumplende badminton med

takutitsinermi asseqanngitsumik quianartumilu uissuumminarluinnartumik
sulorassalluni.
Takutitsisartut inuusuttut Joakim
aamma Julia piiaasunik takutitsinermi
alutornarluinnartumi misigineqassapput, pannanik, savinnik ikualasunillu
nakkaanaveersaagaqassallutik.
Benny Berdino takutitsineq tamakkerlugu Cirkus Pjerrotimit, qiimassaasumit, ikiorteqassaaq.
Cirkus Arena Nuummi Inussivimmi
oktobarip 9-ani marloriarluni takutitsissaaq.

sin partner i et originalt og vittigt nummer”
To helt unge artister Joakim og Julia skal vi opleve
i et spektakulært “Pirat-nummer” med sværdbalance,
kniv og ildjonglering.
Benny Berdino er gennem forestillingen flankeret
af Cirkus Pjerrot, som sørger for den rette cirkusstemning.
Cirkus Arena er I Nuuk 9. oktober med to forestillinger i Inussivik.

Cirkusip pisortaa Benny Berdino peqataasussallu, Kalaallit Nunaaliariartortut.
Cirkusdirektør Benny Berdino med de medvirkende, some e r på vej til Grønland. Ass./Foto: Cirkus Arena
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Pingasunngornermiit 28. september
sapaammut 02. oktober akikillisat
atuutissapput.
Tilbudene er gældende fra onsdag den
28. september til søndag den 02. oktober
2016.

Ullut tamaasa · Alle ugens dage 9-21

· Meget mere discount · Akikitsorpas

ount · Akikitsorpassuit · Meget mere
Tørret Frugt
150-200 gr.
Pr. ps.

et mere discount · Akikitsorpassuit ·

15.-

unt · Akikitsorpassuit · Meget mere
Spot
varer

get mere discount · Akikitsorpassuit

Spot
ount · Akikitsorpassuit
· Meget mere
varer

Meget mere discount · Akikitsorpassu
Nesquick/
Cheerios
375 gr. Pr. pk.

· Akikitsorpassuit · Meget mere disc
Brødblandinger
1 kg. Pr. pk.

15.- 25.-

t · Meget mere discount · Akikitsorpa
Sipaakkit/Spar
7.95

unt · Akikitsorpassuit · Meget mere

it · Meget mere discount · Akikitsorp
Akikitsorpassuit · Meget mere disco

Meget mere discount · Akikitsorpass

count · Akikitsorpassuit · Meget mer

et mere discount · Akikitsorpassuit ·
Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut sillimaffigeqquneqarput
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer! www.aammadiscount.gl
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Pingasunngornermiit 28. september
sapaammut 02. oktober akikillisat
atuutissapput.
Tilbudene er gældende fra onsdag den
28. september til søndag den 02. oktober
2016.

Ullut tamaasa · Alle ugens dage 9-21

· Meget mereSpotdiscount · Akikitsorpas
varer

Hamburgerryg
Pr. ½ kg.

ount · Akikitsorpassuit · Meget mere

24

95

et mere discount · Akikitsorpassuit ·

unt · Akikitsorpassuit · Meget mere

get mere discount · Akikitsorpassuit
Lasagne/
Lasagnette
Pr. pk.

17
.
Meget mere discount · Akikitsorpassu

ount · Akikitsorpassuit · Meget mere

· Akikitsorpassuit · Meget mere disc
Kylling
1100 gr.
Pr. stk.

Spot · Akikitsorpa
t · Meget mere discount

25
.it · Meget mere discount · Akikitsorp
varer

unt · Akikitsorpassuit · Meget mere
Sipaakkit/Spar
14.95

Akikitsorpassuit · Meget mere disco
Remoulade
/Mayonaise
375 gr. Pr. fl.

13
.
count · Akikitsorpassuit · Meget mer

Meget mere discount · Akikitsorpass

et mere discount · Akikitsorpassuit ·
Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut sillimaffigeqquneqarput
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer! www.aammadiscount.gl
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Pingasunngornermiit 28. september
sapaammut 02. oktober akikillisat
atuutissapput.
Tilbudene er gældende fra onsdag den
28. september til søndag den 02. oktober
2016.

Ullut tamaasa · Alle ugens dage 9-21

· Meget mere discount · Akikitsorpas
Derma
Hygiejne
Pr. stk.

ount · Akikitsorpassuit · Meget mere

35.-

et mere discount · Akikitsorpassuit
·
Spot
Sanex
Hygiejne
Pr. stk.

17
.
get mere discount · Akikitsorpassuit
varer

unt · Akikitsorpassuit · Meget mere
Spot
varer

ount · Akikitsorpassuit · Meget mere

Meget mere discount · Akikitsorpassu
Neutral
Storvask
1,275 kg. Pr. pk.

25
.
t · Meget mere discount
· Akikitsorpa
25
.unt · Akikitsorpassuit · Meget mere
19
.
it · Meget mere discount · Akikitsorp
Neutral
Flyd. Vask
940 ml. Pr. stk.

Spot
· Akikitsorpassuit
· Meget mere disc
varer
Neutral
Hygiejne
Pr. stk.

Spot
varer

Akikitsorpassuit · Meget mere disco

Meget mere discount · Akikitsorpass

count · Akikitsorpassuit · Meget mer

et mere discount · Akikitsorpassuit ·
Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut sillimaffigeqquneqarput
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer! www.aammadiscount.gl
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Gu NY
lvs T
lib
nin
g

Sæson lukning d. 1. oktober

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

Besøg os

KIKI
MALERFIRMA
v/Lars Kilime

-40%
på ALT i butikken

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

Kom forbi Touring Greenland
i Kolonihavnen 12.00 - 17.00

Grønlands Revisionskontor A/S
Statsautoriserede revisorer

u Bogføring
u Regnskab
u Revision
u Rådgivning
u Skat

las

i-n

uuk

.dk

KISSARTUT · MENU
29. september - 5. oktober

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Frikadeller med
brun sovs, kartofler og surt

Roastbeef med pommes frites
og bearnaise sovs
ARFININNGORNEQ · LØRDAG

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

Tiderne i tabellen er
gælder lokaltid.
Bringes med
Farvandsvæsenets
tilladelse.

w.p
a

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Vi befinder os på Industrivej 4

Ulittarnerit
tinittarnerillu
Tidevand 2016

ww

Glaseret skinke
med flødekartofler

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Chili con carne med ris

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

Ta./Fr. L:01.38 Tvh: 0.7
30/9
H:07.48 Tvh: 4.
L:13.51 Tvh: 0.7
H:20.00 Tvh:4.3

At./Ma. L:03.10 Tvh: 0.6
03/10 H:09.19 Tvh: 4.3
L:15.30 Tvh: 0.7
H:21.30 Tvh: 4.1

Si./To. L:04.39 Tvh: 1.0
06/10 H:10.46 Tvh: 3.9
L:17.10 Tvh: 1.2
H:22.57 Tvh: 3.5

Ar./Lø. L:02.10 Tvh: 0.6
01/10 H:08.20 Tvh: 4.3
L:14.25 Tvh: 0.6
H:20.32 Tvh: 4.3

Ma./Ti. L:03.39 Tvh: 0.7
04/10 H:09.48 Tvh: 4.2
L:15.02 Tvh: 0.8
H:21.57 Tvh: 4.0

Ta./Fr. L:05.12 Tvh: 1.2
07/10 H:11.21 Tvh: 3.7
L:17.51 Tvh: 1.4
H:23.36 Tvh:3.3

Sa./Sø. L:02.41 Tvh: 0.6
02/10 H:08.50 Tvh: 4.3
L:14.57 Tvh: 0.6
H:21.02 Tvh: 4.2

Pi./On. L:04.09 Tvh: 0.8
05/10 H:10.16 Tvh: 4.1
L:16.35 Tvh: 1.0
H:22.26 Tvh:3.8

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Stegt kylling med
ristede kartofler, paprika sovs
PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Solopgang: 07.33
Solnedgang: 18.57

Nymåne: 30. september
Tabellimi piffissat sumiiffimmut tunngapput.
Danmarkimi Imarsiornermut aqutsisoqarfimmit
akuerineqarluni saqqummiunneqarput.

Hvalbøffer med bløde løg,
brun sovs og surt

40-,
ATAASEQ
PR. RET

Brugseni.gl

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

B
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Arnanut nutaaq
saqqummerpoq
•••

NY ARNANUT
ER UDKOMMET

27
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• Qitilunnerit
• Naggualuutit
• Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut
• Amerluutit
• Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon,
tyktarm) & tingummik &
imal. timi tamakkerlugu.
• Niaqorlunnerit
• Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut
• Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt
• Pujortasaarniarneq
• Alt problemer med ryg
• Led samt spændinger
• Rygestop
• Rensning af organismen,
• Diæt vejledning
• Rygestop,
• Micræne m.m

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

Dato og tid:

Lørdag d. 29. Oktober kl. 10:00 -18:00
Søndag d. 30. Oktober kl. 09:00 -17:00

Hvor:

Nuuk. Kursuslokale er endnu ikke
afgjort, da det afhænger af antal
deltagere.
Der serveres kaffe/te og vand på
stedet, mens du selv skal medbringe
frokost.
Medbring evt. indendørs sko eller
sokker.

Underviser:

Lars Mygind
www.mygind.dk

Pris

kr. 2.600,- inklusiv kaffe/te og vand

Betaling:

Der betales et depositum på 500 kr.
ved tilmelding – restbeløbet senest 1
mdr. før kursusstart. Ved framelding
senest 1 mdr. før kursusstart
returneres depositum. BankNordik
reg: 8120 konto: 0005823390

GÂBA BROBERG

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Grundkursus i
Tankefeltterapi TFT
og Emotional Freedom
Techniques EFT
2 dage i Nuuk
SLIP DIT UBEHAG
– ELLER HJÆLP
ANDRE MED AT
SLIPPE DERES

Tilmelding:

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.

Lene Kaastrup Nielsen
nielsen.soerensen@greennet.gl eller
tlf +299 585744

Spørgsmål:

Har du spørgsmål til kurset eller er i
tvivl om noget, kan du kontakte Lene
Kaastrup Nielsen nielsen.soerensen@
greennet.gl eller tlf +299 585744
www.mygind.dk og
www.tankefeltterapi.dk

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

GRUNDKURSET I TANKEFELTTERAPI (TFT) OG
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES (EFT) ER
FOR ALLE – DET KAN FORANDRE DIT LIV!
Gennem en passende blanding af teori,
praksis og demo behandlinger, bliver du
fortrolig med denne meget simple metode,
der kan bruges til behandling af alle
former for problemstillinger, såvel mentale,
emotionelle og fysiske.
BASISTEKNIKKERNE
På de 2 dage lærer du alle basisteknikkerne
indenfor tankefeltterapi (TFT) og Emotional
Freedom Techniques (EFT)
Du lærer at behandle dig selv og dine

nærmeste, for de mest gængse ubehag.
Efter kurset kan du få bevis på at du har
gennemført grunduddannelsen.
Dette giver mulighed for at tage
uddannelsen som tankefeltterapuet hos
Dansk Skole for Tankefeltterapi.
INDEN KURSET
Inden kurset skal du have læst vores bog
”Tankefeltterapi og EFT” og set vores DVD ”Kom
godt i gang med tankefeltterapi og EFT” – begge
kan købes I webshoppen her: https://
mygind.dk/produkt/bog-tankefeltterapi-ogeft-2014-2/

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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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

SEP - OKT

”UPPERISAPALAAQ IMALUUNNIIT ANGAKKUARNEQ?”
”OVERTRO ELLER MAGI?”
Saqqummersitsineq / Udstilling

OKTOBER

TUSARNAARTITSINEQ PISSANGANARTOQ
SPÆNDENDE KONCERT
Paarlersuarmi tusarnaartitsineq / Foyer koncert
Nipilersornermik Ilinniarfik, Nuup illoqarfiata nipilersortartui &
Egedal-mi nipilersornermik ilinniarfik
nal. 19.00 - 20.00
Akeqanngilaq

OKTOBER

Musikskolen, Byorkestret & Egedal Musikskole

AKISUANERIT FESTIVAL 2016

kl. 19.00 - 20.00

Katuami Tusarnaartitsineq / Koncert i Katuaq
Tall./Fre. 7. oktober
Maalia & Jonas
Qarsoq
Mariina
Ulf Fleischer / Paarisa Band

Paarlersuarmi / I Foyeren,
nal./kl. 22.00 - 02.45

Arf./Lør. 8. oktober
Inuk
Rikka
Outlandish
Christopher

Paarlersuarmi / I Foyeren,
nal./kl. 21.00 - 02.30

Sap./Søn. 9. okt.
Simon Lynge

Hans Lyngep Inersuani / I Hans
Lynge Salen nal./kl. 20.00 - 21.15

Outlandish & Christopher

Pisiariaarlugu/Forsalg: kr. 150,Matumi/v. døren: kr. 200,-

(Pulaartut/Gæster)

Gratis

Pisiariaarlugu/Forsalg: kr. 300,Matumi/v. døren: kr. 350,-

Pisiariaarlugu/Forsalg: kr. 400,Matumi/v. døren: kr. 450,-

OKTOBER

FROM ICE TO STEAM
Hans Lynge-p inersuani / I Hans Lynge Salen
Isiginnaagassiaq nal. 19:00 takutinneqassaaq
Inersimasunut aki: 50 kr.
Meeqqanut 12-liineqanngitsunut iserneq: 25 kr.
Bilitsit www.katuaq.gl-mi pisiarikkit imaluunniit Katuap
saaffiginnittarfiani.
Forestillingen starter kl. 19:00
Pris for voksne: 50 kr.
Pris for børn under 12 år: 25 kr.
Køb billetter på www.katuaq.gl eller i Katuaqs reception.

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

NunaFonden

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
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
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Berlingske

21.00

september

18.00

21.00

18.15

21.00

Bridget Jones’ Baby

Jacob Holdt: Mit Liv I Billeder

Genre: Komedie
Spilletid: 1 time 45 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 60,-

Genre: Dokumentar
Spilletid: 1 time 30 min.
Akia/Pris: kr. 60,- / kr. 40,-

Sidste forestilling 28. september

Sidste forestilling 5. oktober

september

Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children

oktober

Genre: Adventure
Spilletid: 2 time 7 min.
Akia/Pris: kr. 105,-

18.00

21.00

18.00

21.00

Instruktør: Tim Burton
Medvirkende: Eva Green, Asa Butterfield,
Samuel L. Jackson, Allison Janney

Naggataaq/Sidste forestilling 12. oktober, vises i 2D fra d. 6. oktober

oktober

Berlingske

The Magnificent Seven

oktober

Genre: Action, Western
Spilletid: 2 timer 12 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

18.15

21.00

Naggataaq/Sidste forestilling 5. oktober

Kommende film

oktober

13.00

18.15
Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl

18.00
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oktober

Instruktør: Antoine Fuqua
Medvirkende: Denzel Washington, Chris Pratt,
Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio

10. oktober

11. oktober

Storkene

Ixcanul

13. oktober

23. oktober

Trolls

Bien Maja &
Kung Fu Panda 3

21.00

Sidsteing
ll
foresti

18.00

21.00

MED DANSK TALE

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

MED DANSK TALE

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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Nuna ikuallattoq
Unnuakkut qerinnarsisalerpoq, imaanngilarli nuna taamaalilluni
isugutasalersoq. Ameralimmi sapaatip-akunnerani kingullermi nunap
ikuallannera nunap panertorujussuuneranik eqqaasitsivoq
Af: Toke Brødsgaard
Nuummi Qatserisartut Amerallip qinnguani nunap annertuup ikuallannera tamaviaarutigaat. Ikuallattoq Kapisillit Kilaarsarfiullu akornanniippoq qatserisartunullu tikikkuminaatsumiilluni.
Taamaattumik ikuallanneq pingasunngornermi kalerriutigineqartoq aatsaat tallimanngornermi ualikkut qaminneqarpoq.
Ikumatitsisoqartillu inneq
nakkutigineqartassaaq
Ikuallannerup innermik tamatta nakkutiginneqqissaartarnissatsinnik aamallu qamilluartarnissaannik kiisalu
pinngortitami sikaritsikunik assigisaan-

nillu igitsisannginnissatsinnik eqqaasippaatigut. Unnuakkut kanerluni qerinnarsisaleraluartoq nuna panertorujussuuvoq ikuallannermillu aallartitsisoqarnissaanut imaluunniit ikuallannerup nunamut annertuumut siaruaatilertornissaanut annikitsuinnarmilluunniit pisoqarsinnaalluni.
Nuna ikuallattoq
Imaanngilarli pinngortitami angalanissaq pinaveersaarneqassasoq. Pinngortitaq maannakkorpiaq kusanarnerpaaffissaminiippoq. Narsartat qaqqallu
naasunik aappaluttunik appalungusersunillu qalipaateqarput sunalu tamarmi ikualanerujussuartut isikkoqarluni. Pingaartumik kigutaarnaqutit

Naturen i
flammer
Nattefrosten har sat ind, men det er ikke ensbetydende med at det er fugtigt. En brand i Ameralik
i sidste uge mindede om, at det er knasende tørt
derude
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Sidste uge kæmpede Nuuk Brandvæsen mod en
større brand i bunden af Ameralikfjorden. Branden,
der geografisk befandt sig nær drikkevandsdepotet
mellem Kapisillit på den ene side og Sandnæs ud
mod Ameralikken på den anden side var svær at
komme til for det lokale brandvæsen. Derfor blev
branden, der blev anmeldt onsdag, først slukket
fredag eftermiddag.
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aappaluttumik qalipaateqalersimasut
tungujortunik isseqarluartunik kigutaarnartallit ukiup taamaalinerani kusanarluinnartuupput. Kigutaarnat
paarnallu unnuakkut qerinnarsisalerneranit nalaanneqarlutik aamma tungusunnilluinnalersimapput pukullugillu mamarluinnartuullutik.
Tuttunniarnissamut periarfissaq
kingulleq – nalunaarutiginninnissaq eqqaamallugu
Sunngiffimmilu pinialuttartut ukioq
manna naggataamik tuttunniarnissaq
aamma qanittuararsuanngorpoq. Tallimanngornermi tuttut sunngiffimmi
pinialuttartunit naggataamik pisarineqarsinnaassapput. Ilaqutariippassuarni qerititsiviit neqinik mamarluartu-nik
immerneqarluareersimapput nalinginnaasumillu ukioq manna tuttunniartoqarnerani inuppassuit iluatsitsilluartarsimanerat tusarsaavoq. Tamatumunnga atatillugu pisanik kommunimut nalunaarutiginninnissaq eqqaamaneqassaaq pisanillu sullissivik.gl

Hold ild under opsyn
Branden minder os alle om, at vi skal huske at holde
al ild under observation og sørge for at slukke
gløder helt og undlade at smide cigaretskod og
lignende i naturen. Trods nattefrosten er der meget,
meget tørt i naturen, og der skal ikke meget til at
antænde en brand, eller at denne hurtigt spredes
over et større område.
Naturen i flammer
Men dette betyder absolut ikke, at man skal holde
sig fra at færdes i naturen. Lige nu viser naturen sig
fra sin smukkeste side. Sletter og fjelde er dækket
af vegetation i røde og orange nuancer, der får det
hele til at ligne et stort flammehav. Navnligt de
smukke mosebølle, der står i helt røde nuancer og
bærer de saftige blåbær er ualmindelig flotte på
denne årstid. Da både blåbær og sortebær har fået
et bid af frost er de også blevet søde og rigtig lækre
at kaste sig over.

Nuna aappaluttumik, sungaartumik aappaluaartumillu
qalipaateqartiterluni maannakkorpiaq ikualanersuartut
isikkoqarpoq.
Med de røde, gule og orange nuancer ser det ud til,
naturen omkring os er et flammehav for tiden

aqqutigalugu nalunaarutiginninnissamut periarfissaq kingulleq tassaavoq oktobarip 15-iat. Aappaagumut
piniarnermut allagartasamik oktobarip
aallaqqaataaniit qinnuteqarsinnaaleriissaatit. Tamanna sullissivik.gl aqqutigalugu aamma pissaaq.
Piffissaq umiatsiamik angalaffiusoq
naajartulerpoq
Umiatsiamik angalanerit nuannersut
pingaartitarigaanni suli qaamanerata
angallaviginissaa aamma alutorsaatigineqartariaqarpoq. Taamatuttaaq
ungasinngitsukkut issilivinnissaa aamma eqqumaffigineqassaaq. Iggiaaniittumik umiatsiaqaraanni puttasut qallorneqalinnginneranni umiatsiap puttasunit peernissaanut periarfissaq kingulleq tassaavoq pingasunngornermi
novembarip 9-ani nal. 08:00. Umiatsiat
taamanikkussamut suli puttasuniittut
umiatsiaatillit peqatigiiffiannit piginnittumut akiligassanngorlugit peerneqassapput.

Sidste jagtmulighed - husk indberetningen
Vil man nå en sidste jagttur i år som fritidsjæger er
det også ved at være sidste chance. Fredag er sidste
dag, hvor der lovligt kan jages rensdyr for fritidsjægere i år. I mange familier er fryserne allerede
fyldte med lækkert kød og generelt forlyder det, at
mange har været heldige på deres jagtture i år.
Husk i den forbindelse at indberette jagten både
til kommunen på licenserne og på sullissivik.gl.
Fristen for indberetning af jagten er 15. oktober.
Allerede fra 1. oktober kan du søge om jagtbevis for
den kommende sæson. Også dette gøres på sullissivik.gl
Sejlsæsonen lakker mod enden
Er man til gode sejlture er det også med at nyde,
at der stadig er en del lys at sejle i. Ligeledes skal
man inden længe til at være opmærksom på,
hvornår frosten for alvor sætter ind. Har man sin båd
liggende i Iggia er fristen for at få fjernet sin båd, så
broerne kan tages op, onsdag 9. november kl. 08:00.
Både, der stadig ligger ved broerne, vil blive fjernet
for egen regning af bådeforeningen.

Ukioq manna sunngiffimmi pinialuttartunut tuttunniarnissamut
periarfissaq kingullerpaaq.
Absolut sidste udkald for dette års fritidsjagt
på rensdyr
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Q
SAMMISA
Q
IMARTOO
KÆMPE
TEMA

TAKORNARIAQARNEQ
- siunissamut aningaasaliineq

USSASSAARUTINIK
INNIMINNIINISSAMUT
PIFFISSAQ
KINGULLEQ TASSA
AVOQ
5. OKTOBER
DEADLINE FOR BOO
KING
AF ANNONCER
DEN 5. OKTOBER.

Atlantikup Avannaani takornariaqarneq siuariartupiloorpoq. Nunarsuarmiunit nunarsuup avannaa pimoorullugu isiginiarneqalerpoq.
Tamanna aamma Kalaallit Nunaannut atuuppoq, tamatumanilu
takornariaqarneq najukkami nunallu tamalaat akornanni inuussutissarsiutitut suli annerulersinniarneqartussatut toqqarneqarsimalluni.
Kalaallit Nunaanni takornariaqarneq periarfissarpassuarnik tunniussassaqarpoq. Kisianni aallartilluni sulisoqartariaqarpoq. Sunaluunniit
isumaminik takkuttanngilaq.
AG Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoqarfik suleqatigalugu
takornariaqarneq pillugu sammisamik pissanganartumik, periarfissarpassuarnik takornariaqarnermilu periarfissarujussuarnik
sammisaqarfiusumi, oktobarip 12-ani saqqummersitsissaaq. Tamatumani pineqartut tassaapput ilaatigut kisermaassinissamik akuersissutit nutaat Naalakkersuisut takornariaqarneq pillugu periusissiaannut qanoq isumaqassanersut kiisalu takornariaqarnermut saniatigut
inuussutissarsiutitut assersuutissat siunissamilu takornariaqarnermi
ornigassat. Sammisaq allaaserisanik isumassarsinartumik qaammarsaataasunillu ulikkaartoq.
Saqqummersitaq AG-mut ilanngussatut aviisimik sapaatip-akunneranut atuartartunut 10.000-it missaanniittunut siammarterneqassaaq. Tamatuma saniatigut sammisaq nunatsinni nutaarsiassanik
nittartakkat annersaanni Sermitsiaq.AG-mi e-avisitut akeqanngitsutut inissinneqassaaq. Tamakkua tamarmik tusagassiuutit nuna
tamakkerlugu saqqummersartut aqqutigalugit soorunami sukumiilluinnartumik nittarsaanneqassapput. Taamaattumik apuukkusulluinnakkannik oqariartuutissaqaruit periarfissaq atorluaruk. Saqqumilaarnerulersinnaanngilatit.
Suliffeqarfiutit sammisami ussassaaruteqarpat tamanna inunnut
siammasissumiittunut attaveqarnissamut asseqanngitsumik periarfissiissaaq. Tamanna aallaavimmik, suliaqarfiup iluani attaveqarfinnik
nutaanik pilersitsinissamut aalajangiisartullu attaveqarfiginissaannut periarfissiisumik pilersitsissaaq.

TURISME

- en investering i fremtiden
Turismen brager frem i Nordatlanten. Verden har for alvor fået øje
på toppen af kloden. Det gælder også Grønland, hvor turisme er
udset til at blive et endnu større lokalt og internationalt erhverv.
Turismen i Grønland byder på mange muligheder. Men der skal
tages fat. Intet kommer af sig selv.
Sammen med Departementet for Erhverv udgiver AG den
12. oktober et spændende turisttema, der over en bred kam
fokuserer på mulighederne og de store potentialer, der ligger i
turisterhvervet. Det gælder alt fra, hvad de nye koncessioner
betyder til Naalakkersuisuts turismestrategi og eksempler på
turisme som sideerhverv og fremtidens turistdestinationer.
Et tema, der vil sprudle af inspirerende og oplysende artikler.
Udgivelsen distribueres som indstik i AG til avisens cirka
10.000 ugentlige læsere. Dernæst lægges temaet som gratis e-avis
på landets største nyhedshjemmeside, Sermitsiaq.AG. Alt dette
markedsføres naturligvis massivt gennem de landsdækkende
medier. Så grib chancen, hvis du har et budskab, du brænder for
at få ud. Synligere bliver du ikke.
Tegner din virksomhed en annonce i temaet, giver det en unik
mulighed til at komme i kontakt med en bred skare. Det skaber en
platform, der giver mulighed for at skabe nye relationer inden for
branchen samt komme i kontakt med beslutningstagerne.
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Ta n d l æ g e

Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq
nal. 12.00

Skal være indsendt
senest torsdag
kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Qujassut

Barselaj BMP Petersen
inuusoq 22. 10. 1948 toqusoq 9. 9. 2016
Toqunerani misiginneqataasunut. Sana-mi sulisunut Portørinullu qanoq
pinerani sulllilluartarsimagassiuk Uumagallarmat qujanaq.
Ilisaanerani najuuttunut ilaquttat jorngui ilisarisimasaalu.
Minnerunngitsumillu ajoqip Kaj Peter Heinrichip ilisinermini oqaasiinut
tuppallernangaatunut qujavugut.

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Tuniniaavik
INISSAT/BOLIGER

Attartugassarsiorpugut: Aappariiuvugut
ataatsimik meerallit,
piaarnerpaamik inimik
attartugassarsiorpugut.
Imeq ajorluta tamattalu
suliffeqarluta piffissarlu
eqqorlugu akiliisarluta.
Ini attartugarput
qimalerattigu inuttaata
tigoqqileramiuk. Saaff.:
245331/295228.
Sinittarfik: Igaffik, wclu, arnamik attartorneqarsinnaavoq.
Saaff. 588762, nal. 16.00

kingorna.
ASSIGIINNGITSUT/DIV.

Sælges: 3 personers
sort lædersofa i god
stand med et sort
aflangt sofabord i
massiv træ, sælges for
kr. 800,- Tørretumbler
Miele m/aftræk sælges
for kun kr. 1000,-, nyrenoveret hos elværksted – stor tromle.
Rensdyrskind sælges kr.
700,- Lille spisebord m/
klap + 2 spisebordsstole
i bøgetræ m/blomstret
stof Kr. 350,- Henv. tlf.
551386.

Danmarkimiillu tutsiuttunut qujanaq.
Aammalu kaffillernermi ikiuuttunut kaaginut qujanaq.
Barselaj-p Aajup eqqaaneqarnera ataqqinartuuli.
Qatanngutai Jorngorpassui ilaqutaasullu

SULIFFEQARFIK IMMINUT PIGISOQ MÆLKEBØTTECENTRET

NIPILERSORNERMUT ILINNIARTITSISUMIK
pissarsiorpoq

Qujaniut

sap. ak. marloriarluni 3 tiimit sulisinnaasoq
Atorfik pillugu sukumiinerusumik paasissutissanik pisoqarsinnaavoq saaffiginninikkut ulluinnarni aqutsisumut Naja Sarkov
Petersen, Tlf. +299 38 19 51, mobil: +299 53 71 19 imal. mail
sarkov@mb.gl
Qinnuteqaat nassiunneqassaaq olsen@mb.gl imaluunniit
Mælkebøttecentret, Postbox 1335, 3900 Nuuk.
Sulisut suliassanut sulinissamullu tunngavissaat takukkit uani
www.mb.gl

Asasatta ataatap

Einar Heilmann

•

inuusoq 13. maj 1931 toqusoq 22. august 2016

DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTECENTRET SØGER

misiginneqataasunut qujalluta, asannittumik inuulluaqqusivugut
– qitornai ilagisaallu.

til Børne- og Ungehuset der kan arbejde 3 timer,
2 gange om ugen

Ataatatta asasatta nuliaqqiutaa Nicolina anaanatut qiviarfigisarput
aamma toqoreermat. Ilissi meerai uagutsitut qimagaagassi.
Qujassutissaqarattalu tamatta asannittumik misiginneqatigalusi
inuulluaritsi, inuunitsinnilu inuunerput paarilluarisigu, immikkullu
utoqqaat illuanneeqataannut qutsavigalusi tamannguassi
asannittumik inuulluaqquassi – ajunngikkisilu qitornai ilaqutaallu.
Aammattaaq qutsaviginiarpavut erinarsoqatigiit ‘Nipe’.
Ajoqilu Kaj-Peter Heinrich.
Kiisalu Kommuneqarfik Sermersooq, ataatatta Einar Heilmann-ip
toqunerani ataqqinnittumik eqqaaniaanissinnut qujangaarpugut,
sullissilluartuaritsilu.
Asannittumik qitornai erngutai ilaqutaalu

Musiklærer

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
daglig leder Naja Sarkov Petersen, Tlf. +299 38 19 51, mobil: +299
53 71 19 eller sarkov@mb.gl
Ansøgningen kan sendes til enten olsen@mb.gl eller til
Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk
Se funktions- og arbejdsgrundlag for medarbejdere
på www.mb.gl
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

 Asasarput

Aaja T. Lyberth 
27.09.2016
marluliinerni qamannga pisumik
pilluaqquatsigit! Asannittumik
Anaana Ataatalu

Kistanguaq Brandt
29.09.2016
 -lig tillykke med de 70 år.

Kalaallit nunaani angutit
isumasioqatigiinnerat
Nunatsinni angutit oqaloqatigiiffissaannik pilersitsinissaq siunertaralugu
ulluni 19. september - 21. september
2016 Kangerlussuarmi ingerlanneqartumi isumasioqatigiinnerat naammassilluarpoq.
Angutit isumasioqatigiinneranni nunatsinni angutinut saaffissaaleqisarneq annertuumik sammineqarpoq,
tassani angutitut inooqataasutut akisussaaqataasutullu annerusumik oqartussaaqataaneq kissaatigineqarmat.
Pingaaruteqartorujussuuvoq siunissamut eqqarsarluta angutit ersarissumik atugarisatik pillugit namminneq
peqataanermikkut saqqumilaarnissaat.
Isumasioqatigiinneq peqataasuniit

tigulluarneqarpoq, taamaattumik angutit oqaloqatigiittarfissaannik illoqarfimminni pilersitsinissaminnik pilersaarusioqatigeereerlutik piareerput.
Illoqarfinni ukunani pilersitsiffiusussat tassaapput: Upernavik, Aasiaat,
Maniitsoq, Qaqortoq Nanortalillu.
Nuummi oqaloqatigiiffimmik ingerlatsineq pioreerpoq. Aammattaaq siunniunneqarpoq illoqarfiit peqataatitaqanngitsut 2017-ip affaani siullermi
pilersitsivigineqarnissaat siunertaralugu naapisinniarneqassasut.
Anda Poulsen
Terkild Huusum - Isaksen

Børn, børnebørn og Ivan

Angaa Kunuuti

Knud Poulsen

26.09.69 - 26.09.16
60-nik ukioqaleravit uummammik pisumik
pilluarit. Ulloq 16.09.16 nukappiaqqamik
ernutartaarninni pilluaritsi.
Laila Poulsen

Andrea Cordt Olsen
2 år

Kære Pia og Kasper.
Stooort tillykke med Andrea´s 2 års
fødselsdag i mandags.
Knus fra ittu og iiju

01.10.2015 – 01.10.2016

Larisa H Kristiansen
”angajunnguara” ukioqaleqqaarninni
ilaqutannguatillu tamassi pilluaritsi, qujanarlu maani Nuummi nalliuteqqaaleravit, nuannaartippatsigut
Asannittumik
Kaalannguaq ilanilu Nuuk

Pilluarit Tillykke Pilluarit Tillykke Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12

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

Workshop for mænd
i Grønland
I forbindelse med oprettelse af
Mandegrupper for mænd i Grønland
var der workshop i Kangerlussuaq i
perioden 19. september 2016 til 21.
september 2016, som blev veloverstået.
Under workshoppen blev der talt
meget om mænds manglende muligheder for at kunne henvende sig for
at få hjælp for deres problemer, hvor
de som mænd og med medansvar for
deres liv kan ytre sig, og være mere
medvirkende i deres daglige liv.
Det er meget vigtigt at påpege, at vi
som mænd skal tænke fremadrettet,
hvad mænds livsvilkår angår og tyde-

liggøre dette fremover.
Workshoppen blev velmodtaget af
deltagerne, og derfor er deltagerne
også klar til at oprette mandegrupper
i deres byer.
Fra følgende byer var der deltagere,
som opretter deres grupper: Upernavik, Aasiaat, Maniitsoq, Qaqortoq og
Nanortalik. Der er en gruppe i Nuuk,
som kører nu. Det er også påpeget
under mødet, at der skal oprettes
mandegrupper fra ikke deltagende
byer i medio 2017.
Anda Poulsen
Terkild Huusum - Isaksen
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Aqqusinikkut angallanneq ajuittoq, naak politiit

suaqqaartoqassaaq aamma nunaminerujussuit atorneqaqqaassapput. Taamaakkaluartoq illoqarfik amerliartortunik bileqarpoq. Tamanna aamma kinguneqarpoq suli amerlanerusut bilertalermata. Ajoraluartumik politiit akulerukkumanngillat.
Bilit amerlasuut, ilami amerlavallaartut, ingerlanermi qulliit atugassat atorneq ajorpaat, ilaasali qulliit
pujornerani atugassiat taamaallaat ikumatittarpaat.
Qullit pujornerani atugassiat bilertut illuaniit ingerlasut taartumi isaasigut qinnguartarpaat isiginiarnerat akornguserlugu (taartorussisillugit). Aammattaaq
bilertorpassuaqarpoq ingerlanermi qulliminnik inissillutanik bilertut illuanniit ingerlasut isiginiarnerannik
akornusiiuartunik, qullitilli namminneq aaqqeriaannaagaluarlugit. Bilit nutaajunerusut attataasaqarput
qullit qummut ammullu naleqqussaataannit, bilit illuaniit aggersut quttuneqarnera pissutigalugu isiginiarnerat akornuserniarnagu. Bilertartut amerlanersaat
ajoraluartumik pinngitsoorani allat saneqqutereernissaanut (ubetinget vigepligt) utaqqeqqaarnissamik
ataqqinninngitsut.
Bilertartoqarpoq kalaaliungaaramik qulleeqqat sumiinnermik nalunaarutit (positionslys) aappaluttoqartillugu utaqqitillutik atuisartut ingerlanermi qulliit
atuinnarnagit (kiaaku taamatut ilitsersuussimagai?).
Ingerlalluni qulliit ikumatinneqartarput ingerlanermi
aamma soorlu aappaluttumut utaqqinermi. Sumiinnermi qulliit (positionslys) atorneqartarput uninnganermi, taamaaliorluni ingerlasut allat ’oqaluttuunneqartarput’ ingerlalersaarani, uninngalluni naliginnaasumik bilinik ingerlaviup avataani.
Kiisalu københavner cyklisteqarluni. Pisulluni ikaagassiakkut ammukajaaq tamannguat ingerlaartarput,
bilertuulluni annakkusummeernartarluni. Ullut arlaanni ajutoortoqassaaq, cykilertup meeqqanik imalimmik kalitallip bilertoq apullarpagu.
Tamakkorpassuarnut politiit qinerpaat soqutigasaqarniaratik. Pissutsinut taamaattunut nukitik piffissarlu atorusunngillat.
Nunatsinni bilit pinngitsuugassaanngitsumik nakkutigineqarnissaannut aaqqissuutaqanngilaq. Bile-

qarpoq qernertorsuarmik pujoortunik. Bileqarpoq
qaqorujuttumik pujoortunik. Pujoornerit taakku
kræftimik pilersitsisarput piffissarlu sivisunerusoq isigigaanni toqunartumik migutsitsinerullutik. Naamik,
politiit taxasaarusunnerupput, suleqatitik paarlannermi angerlartut suliartortullu angallakkusunnerullugit,
politiit bilii atorlugit kaginik ullullu qeqqanut nerisassanik allerusunnerullutik.
Ilaatigut politiit 400 Vejen-imi qamasarput 400
Vejen-ip kangimut isuani kaajallariami aappaluttumik
qaangiisut pisariniarlugit. Qullermi aappaluttoq taannarpiaq eqiasunnerup qulleraa, inuimmi siusinnerusukkut ingerlaannarsinnaapput, allarpassuullutalu
kilometererpassuit uiarterisariarunnaassaagut. Politiit
isertik tappiitsoq bilertorpassuit pinngitsooratik utaqqinissaminnik (ubetinget vigepligt) suusupagiisunut
atortarpaat. Taamatut unioqqutitsinerit taamaattut
Danmark-imi annertuumik akiliisitaanermik, kørekortip ’teqeqquinik’ qiortaanermik kiisalu bilersinnaanermik misilitseqqittariaqarnermik kinguneqarsinnaasut.
Tamakkuli Nunatsinni isornaqarsimanngillat.
Kamaammernareqaara imminuinnaq pilluni allat
soqutiginagit pissusilersornerit, ingerlanermi qulliit
atornagit imaluunniit bilit allat illuatungaaneersut
qulliminnik taartoruusisillugit akornusiisarnerit politiinit nipaatsumik akuersaaginnarneqarnerat.

Steffen Petrussen
steffenp@greennet.gl
Nuuk

Ass./Foto:Leiff Josefsen

Rædsom færdsel, hvor er politiet
Byens vejsystem kan dårligt blive bedre, dertil er prisen og pladsbehovet for stort.
Derimod vokser byens bilpark. Det betyder også
flere bilister. Desværre har politiet meldt sig helt
udenfor.
Der kører mange biler, rigtig mange biler, uden
kørelys. Dog har nogen af dem alene tågelygterne eller positionslys tændt. De tændte tågelygter blænder
modkørende i mørke. Der er også mange med kørelys som blænder modkørende, hvor lygterne blot
skal reguleres. Nyere biler har indbygget justering for
at undgå at blænde modkørende ved bakkekørsel.
Hovedparten af bilisterne kender åbenbart ikke noget til ubetinget vigepligt.
Så er det der kalaaliungaaramik bilister, hvor de slår
over til positionslys, når de holder for rødt, specielt
ved tunnelen (hvem dælen har lært dem det?). Kørelys har man tændt, når man kører eller holder for rødt.

Positionslys har man tændt når man holder stille, så
man ’fortæller’ andre færdende, at man holder stille
normalt udenfor vejbanen.
Så er der københavner cyklisterne. De kører på fuld
hammer ned ad over fodgængerfelterne, hvor vi
som bilister må forsøge at overleve. En dag går det
galt, hvor en cyklist med anhænger, hvor der er børn
i, kører ind i en bil.
Mod alt det har politiet bare meldt sig ud. De gider
tilsyneladende ikke bruge tid og kræfter på den slags.
Da landet ikke har pligtigt bilsyn, så er det politiet,
vi sætte vores lid til i stedet. Der kører biler med sort
røg ud af udstødningen. Der kører biler med hvidligt
røg ud af udstødningen. Begge former er kræftfremkaldende og i længden dødelige forureningskilder.
Nej, politiet har tilsyneladende mere travlt med
at lege taxa for deres kolleger på vej hjem og på vej
til arbejde ved vagtskifte, og hellere hente kager og

frokostmad i politibiler.
Politiet holder ind imellem på 400 Vejen og skuer
efter de få, som kører overfor rødt ved rundkørslen i
øst enden af 400 Vejen. Der er bare det, at det røde
lys er bekvemmeligheds lysregulering. Folk kan bare
køre tidligere hjemmefra, så kunne vi andre slippe for
at skulle køre flere kilometers omveje. Men de sætter
det blinde øje til de rigtig mange, som ikke respekterer deres ubetingede vigepligt. Noget som i Danmark kan betyde, at man ikke alene får en stor bøde,
men også risikerer både klip i kørekort og risikerer at
skulle til køreprøve igen. Det er åbenbart helt i orden
her til lands.
Jeg er vred over hensynsløse bilister, der ikke respekterer ubetinget vigepligt, kører uden kørelys eller blænder modkørende, og at dette tilsyneladende
stiltiende billiges af politiet.

Steffen Petrussen
steffenp@greennet.gl
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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

Umiarsuaaqqamut nutaamut
Royal Arctic Line A/S umiarsuaaqqamut
nutaamut, Minik Arcticamut, Qeqqani
ingerlaartartussamut Kabysassistentimik
pissarsiorpoq. Piukkunnaatilik erngerluni
aallartissinnaavoq.
Nerisassiorneq eqqiaanerlu misilittagaqar
figaagit angalaarnerlu nuannarisaralugu?

Kabysassistenti
Nammineersinnaavit akisussaaffimmillu
annertuumik tigummiagaqarusullutit?
Taamaappat ILLERPIAQ atorfimmut
pissanganarluinnartumut amigaaterput.
Qinnuteqaatit maritimansogning@ral.gl
imut nassiuguk paasiniaagilluunniit inutta
lerisunut +299 349100imut sianerlutit.

Kabysassistent til nyt bygdeskib
Royal Arctic Line A/S søger Kabys
assistent på et af de nyeste skibe,
Minik Arctica, der skal sejle i Midt
grønland. Såfremt du er den rette,
kan du starte med det samme.
Har du erfaring med madlavning samt
rengøring og elsker du også at sejle?

Er du selvstændig og har interesse
i at have mere ansvar? Så er det lige
DIG vi mangler til en spændende stilling.
Send din ansøgning til
maritimansogning@ral.gl eller
ring til bemandingsafdelingen og
hør nærmere på +299 349100.
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

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

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

Centrum Grill

Ved Brand

Tlf. 32 42 74

113

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

NAKORSAMUT

Børnekryds & Tværs

289

289

Profilering af Din Virksomhed

FISK
289

MØDES

SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

ØSTRIG

FNES

80 11 11

38 20 10

SPYT
FODDEL

MORSOMHED

Ta n d l æ g e

FRED

ROVDYR

niels nygaard aps

SLANK

EFTER A

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

DRIK

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

IKKE
STEREO

289

MIDT I
BØNNEN
RØGEN

LUKKE
OP

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

PRÆSTERE
MØNTENHED

BESKT

VANDLØB

FØR

Begge 12 pass.

STØRRELSE
SKOLEOPGAVE

VÆLGE

Tlf. 31 32 18

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

Skiltning af Din Virksomhed
JEGER

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

FJERNSYN

GAV
BRYST

LAB
EFTERLIGNING

GENNEMSIGTIGE

KARNEVALSUDSTYRET

NOBEL
RACERLØB
INDEHAVERE

FRISØRREDSKAB

DONNAS
DYREKLINIK

ARRIG
OPVARME
HALVT

FØR B

LARVER

REGNING
DRATTE

EFTER K

UMAGE

UDMÆRKET
DANMARK

FEDTPUDEN
P.T.
SØGTE
STEDORD

VIRKE

UOPHØRLIG

Distr. www.pib.dk

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Inutsiaq Kleist
Postboks 7010, 3905 Nuussuaq

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

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

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

Pilluarit Tillykke
FORMÅR

Ateq/Navn:

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

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.
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ww

w.p
a

las

i-n

uuk

Natilerisoq
.dk

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

Byens
billigste
tæpper

39

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Charter sejlads!

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

NAKORSAMUT
SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

80 11 11

Profilering af Din Virksomhed

Kom og se nyhder fra Klim & TOBE

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

Autoriseret Volvo Penta & Yamaha forhandler

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

qvist.gl
kørekort

Fra kr.

2.500
-miit

Køreskolerit akittunnginnerani 1. oktobari
Unammisitsineq Facebook-imi del-eruk billet Akisuarnerit
Festival-imut eqqugassaavoq – makitsisoqassaaq 1. oktobari

Iggiaanut 6-10 - Tlf. 31 15 40 - www.nmc.gl

Køb køreundervisning inden prisstigningen 1. oktober
Del Facebook-opslaget og vind en billet til
Akisuanerit Festival – lodtrækning 1. oktober

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

TLF. 55 71 68

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

EBBE@QVIST.GL

FACEBOOK: QVIST.GL KØREKORT

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02
Nuuk Vand & Varmeservice ApS
Tlf. 32 50 22 e-mail: nvvs@greennet.gl
Alt indenfor VVS, Blik og Smedearbejde

Døgnvagt telefon 55 23 35

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

SORT MEGA 10 års jubilæum

Spar op til

Coupe tallerkner

Tallerkner

-20%

130,-

Juullerpaluttut tikeqqipput

Royal Copenhagen Julestel er igen på lager

NUTAAQ
NYHED

19 cm
95

119

Spar 40,-

23 cm
95

129

Spar 50,-

27 cm
95

159

Spar 60,-

Flora Danica
sengesæt

69995
Slowjuicer
Inkl. juicekande, beholder
til restaffald og lille børste.
150 watt. Rustfrit stål.

Chokolade

2995

spar 10 kr

2499,-

Donut bagemaskine
Savimmik
ipissaaneq

69995

Naatsiianik ameraajaat sarfatortoq

Knivslibning

50 kr

Elektrisk
kartoffelskræller

pr. kniv

NU

59995
Spar 100,-

Kapacitet til ca. 1 kg.
kartofler. Plastbeholder
tåler maskinopvask.
Skridsikre fødder.
85 watt

Lacor vacuummaskine

NU

29995
Spar 100,-

Priserne gælder fra d. 28. september til og med d. 9. oktober 2016

®

Toqqorsivimmiititaqarnerput
tamaat akit atuupput.
Naqitatigut kukkusoqarsinnaanera
pilersuinerullu ajalusoorsinnaanera
malugeqquarput.

Imaneq 27 • Postboks 1758 • Tlf. 321060 • 3900 Nuuk

Priserne gælder så længe vores
lager rækker.
Vi tager forbehold for trykfejl og
svigtende leverancer.

