ONLINE BORDBESTILLING PÅ WWW.BRYGGEN.GL

Restaurant BRYGGEN

Børn spiser

GRILLBUFFET
ALT DET DU KAN SPISE

GRATIS!

Børn under 12 år kr. 89,-

Tilbuddet gælder børn under
12 år på alle søndage,
mandage, tirsdage, onsdage
og torsdage i hele januar.

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

TLF. +299 34 80 80 | BORD@BRYGGEN.GL | WWW.BRYGGEN.GL

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.

Restaurant Bryggen på Godthaab Bryghus er en del af HECA Nuuk A/S - www.heca.gl

Restaurant Nasiffik

IGGIAA NUUSSUAQ

32 90 91
TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 25. januar 2017 • Nr. 04

Last week for sale

Møbelmagasinet
ammaqqilerpoq

Sale
-30%
38 20 10

Sermersooq/Tasiilaq

Auto & Marine Serv ce
Nuuk & Tasiilaq

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

Møbelmagasinet
genopstår
18-19z

Lasetek
w

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
Denne annonce plads kan blive din

-40%

85%

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

38 20 20

AKIKILLILIINEQ

Sinissarpassuarnut
aamma kontaktlinsenut
På massevis af stel og kontaktlinser

er
Rad Ripp

Mittens

iSneakers

38 20 12
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Illoqarﬁtsinni
nujalerisut
Byens frisører

Salon Nutsat

Blok 5 /Naja Lange
v

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

Tlf. 323800 el. 559350
Tirs.-Fre. 10-19 · Lør. 10-14

Nauja

DAMEKLIP: Nujalerifﬁk
Man.-Tirs.-Ons. 290,Tors.-Fre.-Lør. 300,Blok 12 A-001 Tlf. 31 15 48
IDHAIR PRODUKTER
v/Arnannguaq Therkildsen
KAN KØBES

Salon Puk

Erene

Tlf: 329797

H.J Rinksvej 33

FRISØRER:
Puk
Lise
Jonna
Sanne

Tlf. 32 26 30

Man. - Fre. 9-20 · Lørdag 9-14
puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

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

Suliffeqarﬁit
Virksomheder

Massage Healing
&
Terapi Sessioner

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE

Info & Bestilling
Tlf. 55 06
Tlf.
0633
33

GA
V
KØ EKO
BE RT
S

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

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

open 24 hours

fitnessgl.gl
+299 32 55 55

Thai massage

Ambulance

ww

w.p
a

Thipphayaporn Døj

las

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

i-n

uuk

.dk

344 112

Skiltning af Din Virksomhed

Profilering af Din Virksomhed

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

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

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

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

Pilluarit Tillykke

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Kontakt: 583640 · jan@sydbo.gl · www.sydbo.gl

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

DEADLINE
Ussassaarutinik
tunniussivissat:
SISAMANNGORNEQ
NAL. 12.00.

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

Ussassaartunik
naqeriaannarnik
tunniussivissaq:
ATAASINNGORNEQ
NAL. 12.00

Deadline
for annoncer:
TORSDAG KL. 12.00.
Deadline for repro
klar annoncer:
MANDAG KL. 12.00
Skal bookes torsdag.

- pingasunngornerit tamaasa
- hver onsdag
Aqqusinnersuaq 32, st. tv Tlf. 312131 info@hvt.gl

Vi har tid til at
forkæle dig
Åbningstider:
Man-Fre 8.30-17.30
Lør. 9-14
Inspektørbakken 31

Biludlejning
Bådcharter

Flyttebilen Tlf 312558

Luksus hotellejligheder

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput

Salon Priscilla
32 31 31

Nuuk-Biludlejning ApS

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

Gu NY
lvs T
lib
nin
g

KIKI
MALERFIRMA
v/Lars Kilime

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

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

Martek Boat Charter

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348
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Naqqup atai ikuallattoornissamut
aarlerinartut
toqartoq takujuartarparput ajoraluartumillu ajornartorsiut ilisimalluarparput pinaveersaarniarlugulu ilungersuuteqartarluta.

All: Heidi Møller Isaksen
heidim@greennet.gl
Kommuneqarfik Sermersuumi upalungaarsimanermut pisortaq:
- Kusanaatsuliaavoq ukiorpassuarni taamaassimasoq
Nuummi illoqarfiup ilaani Narsarsuarmi naqqup atai
sukujunnik ulikkaartut assingi aaqqissuisoqarfimmit
upalungaarsimasuutitat pisortaanut takutinneqarmata tupaallaatigineqanngillat.
Kommuneqarfik Sermersuumi upalugaarsimasuni
pisortap Knud Petersenip assit takunngikkaluarlugit
uppernarsarpaa Narsarsuarmi naqqup atai annertuumik ajornartorsiutaasut.
- Ajornartorsiut ukiuni arlalinni ilisimavarput. Allaat
oqarsinnaavunga kusanaatsuliaasoq. Pissutsit taamaannerat akuerineqarsinnaanngilaq.
Sooq kusanaatsuliatut taavigit?
- Paasisimavarput naqqup ataaniittut tassaaginnanngitsut atisat, pigisat allallu. Aamma ikuallajasortaqarput soorlu benzina, uulia petroliorlu inuit toqqortarisaat. Ikuallattoqartillugu qaartoortoqarsinnaavoq. Sukkaqisumik najugaqartunut ulorianarsisinnaavoq, Knud Petersen oqarpoq.
Naqqup ataa sullivittut
Illoqarfiup qeqqani Inissiaatileqatigiit INI A/S-imi
inspektørip Rasmus Johansenip ”kusanaatsuliaq”
uppernarsarpaa. Oqaluttuarpoq inissiaatileqatigiinni
naqqup ataani ataavartumik saliisarneq sammineqartartoq akuttunngitsumillu ikiortinit misissuiartortoqarartoq suut tamarmik ajunnginnersut takusarlugu. Tamanna naapertuutinngitsoqarneranik
paasinniffiusarpoq.
- Ilaatigut paasisimavarput naqqup atai qamuteralannut iluarsaavittut atorneqarartut ikuallajasoqartartorlu, erngerluta peertakkatsinnik. Tukat-

Qanoq?
- Ikiortivut attartortunut allagaqartarput sapaatit
akunnerisa pingasut ingerlaneranni saleeqqullugit
pigisat eqqagassallu immikkoortiterlugit. Eqqagassat
igeqqusarpavut kingornalu assartuisunut aatillugit.
Ajoraluartumilli qanoq ilinngitsoq tukaqqilersarpoq.
Kipiluttunaqaaq, aamma pigisanik naqqup ataani torsuusani sumi tamaaniittut igittariaqartaratsigik, Rasmus Johansen oqaluttuarpoq. Nangilluni oqarpoq
takorlooruminaatsillugu attartortut kisimik tukannermut pisuusut:
- Tassaasinnaapput aserorteriniartartut, angerlarsimaffeqanngitsut tillinnialluunniit. Matuersaaserfik
akuttunngitsumik taarsertarparput pasisaqaleraangatta, iluaqutaanerli ajorpoq, oqaluttuarpoq.
INI oqaloqataarusuppoq
Inissiaatileqatigiiffimmi inspektøritut najoqqutassaqarpoq suliat taamaattut qanoq suliarineqassanersut.
Ilaatigut Rasmus Johansenip taariigaanit allaanerusumik iliuuseqarnissaminnut pisinnaatitaanatik.
Taamaattumik aaqqissuisoqarfik Inissiaatileqatigiinni Inimi qullersamut aperaaq Narsarsuarmi naqqup
ataani tukattoqarnera aaqqinniarlugu sukaterisoqaqqittoqarsinnaanersoq. Akivorlu:
- Narsarsuarmi immikkoortortaq oqaloqatiginiarparput suliassaq taamaattoq qanoq pitsaanerusumik
iliuuseqarfigisinnaanerupput, inissiaatileqatigiinni
attaveqatigiinnermik suliaqartoq Else Løvstrøm oqarpoq.

Brandfarlige kældre
Af Heidi Møller Isaksen
heidim@greennet.gl
Beredskabschef i Kommuneqarfik
Sermersooq:
- Det er en skandale og har været det i
flere år
Det kom ikke som nogen overraskelse,
da redaktionen viste beredskabschefen billeder af proppede og rodede
kældre på Sletten
Knud Petersen, beredskabschef i
Kommuneqarfik Sermersooq, der uden
at have set billederne bekræfter, at
roderi i kældrene på Sletten er et stort
problem.
– Vi har kendt problemet i flere år.
Jeg vil endda gå så langt som at sige,
at det er en skandale.
Det er ikke i orden, at tingene ser

sådan ud.
Hvad mener du med, at det er en
skandale?
– Vi har konstateret, at det ikke kun
er tøj, ting og sager, som opbevares i
kældrene. Det er også brandfarlige væsker som benzin, olier og petroleum,
folk opbevarer på stedet. Hvis der
opstår en brand, kan der opstå en stor
eksplosion. Det kan meget hurtigt udvikle sig til stor fare for beboerne, siger
Knud Petersen.
Kælder som værksted
Rasmus Johansen, A/S boligselskabet
INIs inspektør for bymidten bekræfter
”skandalen”. Han fortæller, at boligselskabet løbende har fokus på oprydning af kældrene og har jævnligt
assistenter ude for at tjekke, om der er
orden. Det har ført til en del uhensigts-

Tukak ajornartorsiutaavoq uteqqiasoq aammali najugaqartunut ikuallattoornissamut
navianartupilussuaq.
Rod er et tilbagevendende problem men også
særdeles brandfarligt for beboerne.
Ass./Foto: HMI

mæssige opdagelser.
– Vi har blandt andet opdaget, at
kældrene blev brugt som værksted til
scootere, og at der lå brandfarlig væske, som vi fjerner med det samme. Vi
ser tit rod, og desværre kender vi alt for
godt til problematikken, men vi gør alt,
hvad vi kan for at forebygge.
Hvordan?
- Vores assistenter sender skrivelser ud
til lejerne, som får tre uger til at rydde
op og sortere i ejendele og skrald. Vi
beder dem smide skrald ud, hvorefter
vi sørger for at få det hentet af et transportfirma. Men desværre går der ikke
lang tid, før der er rodet til igen. Det er
meget frustrerende, også fordi vi må
smide tingene ud, fordi de flyder på
gangene i kælderene, fortæller Rasmus
Johansen. Han tilføjer, at han har svært
ved at forestille sig, at lejerne alene er
skyld i al den rod:
– Det kan lige så godt være hærværksudøvere, hjemløse eller tyve.

Vi skifter jævnligt låsecylinder, hvis vi
fatter mistanke, men intet hjælper, fortæller han.
Ini vil nu i dialog
Som inspektør hos boligselskabet
findes der retningslinjer for, hvordan
den type sager skal gribes an. Det indebærer blandt andet, at de ikke har ret
til at gøre mere, end som er beskrevet
af Rasmus Johansen.
Redaktionen spørger derfor Boligselskabet Inis overordnede, om der kan
strammes yderligere op, for at få styr
på rodet i kældrene på Sletten. Deres
svar lyder således:
– Vi vil gå i dialog med afdelingsbestyrelsen i Narsarsuaq om, hvordan vi
bedst håndterer denne udfordring,
siger Else Løvstrøm, kommunikationsmedarbejder i boligselskabet.
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AKIKINNERPAA

SIPAAKKIT /
SPAR

ERRORSIVITTAAT
AGGIULLUGULU
IKKUSSORSINNAAVARPUT

SIPAAKKIT /
SPAR

800.-

2.199.Erruinermut maskiina /
Opvaskemaskine
•
•
•
•

14

Kuverter

44
dB

A++

Energiklasse

500,-

2.499.-

KNOWHOW™

V KAN LEVERE &
VI
MONTERE DINE NYE
HÅRDE HVIDEVARER

Erruivik / Opvaskemaskine

• 60 cm silissusaa / Bred, 14 kuverter
• 8 programmit / Programmer
• Errugassanut annikitsunut /
Funktion til mindre opvaske
• LDW60W16N

60 cm underbygget, 12 kuverter
6 programmer, 12 temperaturer
Hurtig opvask- og Halvfyldt-funktioner
MDW60W16N
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r
le
nd
ha
tid
al
du
at
i sikre dig,
gst. Vores prisgarant
lli
bi
re
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nkurrenter i Grønland.
l
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lli
bi
.
um 100 kr
Vi vil altid være minim

SIPAAKKIT /
SPAR

1.100,-

1.499.-

SIPAAKKIT /
SPAR

1.000,-

SIPAAKKIT /
SPAR

3.599.-

1.500,-

1.999.-

Errorsivik / Vaskemaskine

Errorsivik / Vaskemaskine

Panersaat / tørretumbler

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Kapacitet: 5 kg
1000 omdrejninger
Energiklasse A+
M510WM13E

1400 omdrejninger & kulfri motor
Kapacitet på 7 kg
Energiklasse A+++
EWF1476GDW

Kondenstørretumbler
Kapacitet: 7 kg
Energimærke B
GCC570NBS

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 25/01-miit Marlunngorneq 31/01 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 25/01 til og med tirsdag den 31/01 – 2017
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GILAQ /
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I
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AKIKINNERPAA

SIPAAKKIT /
SPAR

SIPAAKKIT /
SPAR

13.000.-

SIPAAKKIT /
SPAR

7.999.-

Artisan køkkenmaskine i råhvid

Lifestyle 235

9.999.-

1.500.-

3.499.-

UUDSTILLINGSMODEL
UD
DSTI
DS
TIL
ILLIN
ING
IN
NGS
GSM
SMO
MOD
ODE
DEL
EL
•
•
•
•

300 Watt
Kapacitet: 4,8 l
Fuld metalkonstruktion
5KSM175PSE

16.000.-

U
UDSTILLINGSMODEL
55” X9 4K Ultra HD-tv
•
•
•
•

Kom nærmere virkeligheden med 4K Ultra HD-opløsning
Stream indhold fra din NFC-kompatible smartphone på dit TV
Energiklasse: B
KD55X9005ABAE

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
• Tilslutning af op til 6 HD-video og musikkilder
• BOSE® RF-universalfjernbetjening
• iPod/iPhone-kompatibel dock

T
N
O
M
G
O
G
N
LEVERAIT – AKIKINNERPAAJUAANNARPUGUT

ILLIT QINIKK

T
S
IG
L
IL
B
ID
T
L
A
R
VALGET ER DIT – VI E

SIPAAKKIT /
SPAR

500.-

SIPAAKKIT /
SPAR

2.499.Magnifica espressomaskine

• Manuel cappuccino-system
• Personliggjort kaffe
• Integreret stillegående kaffekværn

1.500,-

SIPAAKKIT /
SPAR

700,-

2.299.-

11.499.iMac 21.5" 4K Retina MK452

Ipad mini 2 32gb grå eller sølv

•
•
•
•

•
•
•
•

Intel Core i5 Quad-Core
21,5” Retina 4K-skærm
8 GB RAM og 1000 GB harddisk
IMACMK452DKA

7,9" Retina-skærm
Wi-Fi og Bluetooth
Slank, let og kompakt
IPADME277KNA

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 25/01-miit Marlunngorneq 31/01 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 25/01 til og med tirsdag den 31/01 – 2017
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40”

SAMSUNG 40" FULL HD TV
❖ 40" LED TV
❖ ConnectShare Movie, Full HD
❖ PQI 200, 5-serien

65”

PHILIPS 65'' 4K UHD SMART TV
❖ 65'' LED Smart TV
❖ 4K UHD, Miracast
❖ 800 PPI, 6121-serien

9.999.SIPAAKKAT / SPAR

3.000.-

2.699.1.300
0.-

SIPAAKKAT / SPAR

KALAALLIT NUNAANNI ELEKTRONIK
ELEKTRONIK-IMI
IMI PISINIARFIIT ANNERSAAT
A
AT

Grønlands største elektronik butik

TCL 32" HD READY TV
❖ 32" LED TV
❖ Pure Image 3, HD Ready
❖ USB Multimedia browser, B39-serien

❖ 40" LED TV
❖ Smart, Full HD-opløsning
❖ X-Reality PRO, WD6-serien

2.999.-

1.299.SIPAAKKAT / SPAR

700.-

55”

TCL 55" LED
❖ 55" LED Smart TV
❖ SmartTV2, 4K UHD
❖ Miracast, S69-serien

4.499.SIPAAKKAT / SPAR

40”

SONY 40" FULL HD SMART TV

32”

500.-

SIPAAKKAT
SIPA
PAA
PA
AAKKA
KAT
KA
AT / SPAR
SPA
P R
PA

1.500
0.-

55”

PHILIPS 55" 4K UHD SMART TV
❖ 55" LED Smart TV
❖ SmartTV Alliance, 4K UHD
❖ 800 PPI, 6101-serien

5.999.SIPAAKKAT / SPAR

2.000.-

Følg os:
www.facebook.com/notabene.gl
Atuutissapput Pingasunngorneq 25/01-miit Marlunngorneq 31/01 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 25/01 til og med tirsdag den 31/01 – 2017
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Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa. – tall. Nal.: 10:00 – 18:00 / Mandag-fredag kl. 10.00 - 18.00
Arf. Nal.: 10:00 – 16:00 / Lørdag kl. 10.00 - 16.00

PLAYSTATION 4 KONSOL 500GB
❖ Afspil Blu-ray film
❖ DualShock 4 controller
❖ 500 GB harddisk

1.999.SIPAAKKAT / SPAR

1.000.PLAYSTATION 4 KONSOL 1TB
❖ Afspil Blu-ray film
❖ DualShock 4 controller
❖ 1000 GB harddisk

2.199.SIPAAKKAT / SPAR

1.100.-

PLAYSTATION 4 KONSOL 1TB PRO
❖ Afspil Blu-ray film
❖ DualShock 4 controller
❖ 1000 GB harddisk

3.299.SIPAAKKAT / SPAR

200.-

KALAALLIT
K
KA
ALAALLIT NUNAANN
NUNAANNI ELEKTRONIK-IMI PISINIARFIIT ANNERSAAT

Grønlands største elektronik butik

PLAYSTATION VR-HEADSET/
ISARUSSAT / BRILLE

GOPRO HERO5 BLACK
ACTION-KAMERA

POLAROID CUBE PLUS
ACTION-KAMERA - SORT

❖ 5.7" OLED-igalaasartaa / Skærm
❖ 120 fps, 3D-nipaa / Lyd
❖ 3D piviusorpalaartoq / Realistiske 3D-verdener

❖ 12 megapixel sensor
❖ 4K UHD/30 fps video
❖ Vandtæt ned til 10 meter

❖ 1440p/60 fps video
❖ Wi-Fi, livestreaming til app
❖ Vejrresistent design

AGGERLUTIT MISILIKKIARTORUK! /
KOM IND OG PRØV!!

3.699.SIPAAKKAT / SPAR

300.-

899.SIPAAKKAT / SPAR

2.999.SIPAAKKAT / SPAR

500.-

300.-
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ULLUT ASSUT
P I L E R I N A RT U L L I T
NC
CENTER TORVET
NUUK
AMMASARFIIT:
Åbningstider:
Marlunngorneq / Tirsdag d. 31/1

Nal. / kl. 10:00-20:00
Ping. / Onsdag d. 1/2

Nal. / kl. 10:00-20:00
Sisa. / Torsdag d. 2/2

Nal. / kl. 10:00-20:00
QINIGASSARPASSUIT
UKUNANI:

Arnanut iluatigut atisat
Meeqqanut atisat pitsaasut
Inuusuttunut, arnanut, angutinut atisat
ulluinnarsiutit mutit

MASSER AF UDVALG AF:

Undertøj til kvinder
Kvalitetstøj til børn
Moderne hverdagstøj til både unge,
kvinder og mænd

ATISAT TAMARMIK
Alt tøj

-50%

* CRAZY DAYS-IMI PISIAT TAARSERNEQARSINNAANNGILLAT UTERTINNEQARSINNAANATILLU
*Varekøb ved Crazy Days ombyttes ikke og tages ikke retur
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Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Naasunik pisiguit qulissaa

akeqanngitsumik
pissavat 150 kruuninik nalilik
Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Sap. ak.
tamaasa naas
nutaat tikittar ut
put.
Vi får friske
blomster hver
uge.

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk
Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (34 sovepladser i alt)
VANDREHUSET , inkl. wifi:
Enkeltværelse kr. 495 pr. nat.
Dobbeltværelse kr. 695 pr. nat

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:
Stort enkeltværelse kr. fra 595 pr. nat
(velegnet til kursister)

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

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Få et 10-turs kort og
få den 10. buket

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler.

– værdi 150 kr.

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
10%
Vi giver ÷
de og
n
til studere
ter
is
n
pensio

iq NAASUT

KUN kr. 995 pr. nat
KUN kr. 795 pr. nat
KUN kr. 400 pr. nat

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

gratis

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

VANDREHUSET 3, inkl. wifi:
Hotellejlighed med alt tilbehør. Egen indgang.
Dobbeltværelse.
Seng i sovesal.

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15

ANMELDELSER FRA BOOKING.COM - GENNEMSNIT 8,4
10 Han fra Polen
Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!
Nice stay.

8,3 Peter fra DK
Stedet lever fuldt
op til beskrivelsen. God service.
Gode faciliteter
med køkken og
tøjvask.

9,6 James
fra USA
Good value place to stay while
you explore the
spectacular
Nuuk region.

9,6 Marie
fra Irland
Enestående.

10 Laura fra
Canada
”Perfection in
Nuuk”

VANDREHUSET.COM VH@GREENNET.GL
TLF. 551155 / 553201

Qimatut Pension

Qimatut Pension

Illit aamma takorloorpiuk utoqqalineq
aningaasatigut eqqasuuteqarfiunngitsoq?

Drømmer du også om en alderdom
uden økonomiske bekymringer?

GrønlandsBANKEN-imi Qimatut Pension
tassaavoq utoqqalinissamut ileqqaarivik
ingerlakkuminartoq nunatsinniittuusorlu.
Aningaserivimmi siunnesortit sianerfigiuk
naapinnissamillu isumaqatigiissuteqarfigalugu, taava
qanoq iliorsinnaanerit takujuminarsassavarput.

GrønlandsBANKENs Qimatut Pension er en
nem og overskuelig pensionsopsparing placeret
i Grønland.
Ring og aftal tid med din rådgiver, så skaber vi et
overblik for dig.

GrønlandsBANKEN-ip – Soraarnermusiassanik aaqqiinissaq aaliangeruminartunngortipaa
GrønlandsBANKEN - vi gør det nemt at vælge pensionsopsparing

www.banken.gl · tlf. 70 1234
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Møbelmagasinet Nuuk
Skal det være billigt og smart, så kig ind snart!
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Reception
fra kl. 15-18
Det vil glæde os, at se gamle som nye
forretningsforbindelser samt venner af huset,
til en lille bid mad og lidt vådt til ganen.

Møbelmagasinet
Issortarfimmut 1A
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Møbelmagasinet Nuuk
Skal det være billigt og smart, så kig ind snart!

5 zonet boxmadras
m/ pocket fjedre inkl. Topmadras i 40 mm
latex og stålben.
140x200 vejl. Udsalgspris kr. 7548

Pre Opening tilbud
kr. 3998 SPAR KR. 3550
180x200 vejl. Udsalgspris kr. 8199

Pre Opening tilbud
kr. 4998 SPAR KR. 3201
Tæpper

÷40%
på vejl. pris

÷20%
på alt andet i
butikken

Mocca Sofabord
Normalpris 299,-NU 199,-

Mocca Sofabord
Normalpris 199,-NU 149,-

WHYOMING CHAISELONG SOFA
Vejl. 5499,-

WHYOMING HJØRNESOFA
Vejl. 9999,-

ÅBNINGSTILBUD 4999,-

ÅBNINGSTILBUD 7999,-

MIRA SPISEBORDSTOL
Vejl. pris pr. stk. 599,- 2. sortering

FAMILY SPISEBORD 90x180 valnød
Vejl. pris 1699,- Stol 299,-

ÅBNINGSTILBUD 299,-

ÅBNINGSTILBUD 1299,-

PRIS
GARANTI
Pris garanti
betyder;
Hvis man finder den
samme varer i danske
eller grønlandske
butikker, sælger vi den
billigere.

BEMÆRK VORES ADRESSE: ISSORTARFIMMUT 1A - UNDER DEN NYE KNR - 32 21 76
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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

HØJESTE
KVALITET

LAVESTE
PRIS

BEDSTE
SERVICE

SUCCES ONLINE 2.0
12. feb. - Hotel Hans Egede

Nal. 9.00-12.00
Webimik misissueqqisaarneq - Google Analytics
Masterclassimi tassani ilikkagaqarfigissavatit:
• Sooq illit aalajangiininnut webimik misissueqqissaarneq tunngaviusariaqaraluarnersoq
• Webimik misissueqqissaarneq atorlugu ilisimasassat
pissarsiarisinnaasatit
• Paasissutissat qanoq niuernikkut anguniakkannik
tapertatut atussaneritit

Kl. 9.00-12.00
Webanalyse - Google Analytics
Til denne Masterclass bliver du klogere på:
• Hvorfor webanalyse bør være fundamentet for dine
beslutninger.
• Den type viden, du kan få ved at bruge webanalyse.
• Hvordan du bruger data til at understøtte dine
forretningsmål.

Nal. 13.00-16.00
Ujarliutip nittarsaannissaanik (SEM) ilisarititsineq
Google AdWordsi aallaavigissavarput. Masterclassimi
tassani ilikkagaqarfigissassatit tassaapput:
• SEM sunaava
• SEM qanoq atorneqartarnersoq
• Sooq SEM pitsaanerunersoq

Kl. 13.00-16.00
Introduktion til søgemaskinemarkedsføring (SEM)
Vi tager udgangspunkt i Google AdWords. Til denne
Masterclass bliver du klogere på:
• Hvad SEM er
• Hvordan SEM fungerer
• Hvorfor SEM fungerer så godt

Peqqataaniarlutit nalunaarit/tilmeld dig: https://dinvirksomhedonline.dk/gronland
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Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq
pillugu inatsit paatsiveqartippiuk?
Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit pillugu paasissutissiinissanut
marlunnut Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik aamma Justitsministeria qaaqqusipput.
Taakkunani Danmarkimi Justitsministeriamit aamma Datatilsynimit aallartitat inatsit nutaaq
pillugu paasissutissiissapput.
Paasissutissat inunnut tunngasut sumi tamaani nassaassaapput
Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit 1. decembari 2016 Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarpoq. Inatsit inunnut paasissutissat elektroniskimik aamma nammineq qaqugukkut aamma
qanoq suliarineqarsinnaanerannut tunngavoq.
Pisortat oqartussaqarfiisa aamma suliffeqarfiit namminersortut paasissutissat inunnut tunngasut
qanoq ittut piginerlugit, aamma taakku qanoq isummannaatsuutinneqarlutillu atorneqarnerisa,
nakkutiginissaat akisussaaffigalugulu pisussaaffigivaat.
Inatsisip qanoq atorneqarnissaa paasissutissiilluni ataatsimiititsinerni paasisaqarfigissavat.
Kalaallit Nunaanni inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsimmut Datatilsynip ilitsersuusiaa takoreersimagukku iluaqutaassaaq. Ilitsersuut kalaallisut danskisullu Datatilsynip nittartagaani
nassaassaavoq.
Paasissutissiilluni ataatsimiititsinerit Hotel Hans Egedemi ingerlanneqassapput.
Pisortat oqartussaqarfiinut:
Pingasunngorneq, ulloq 1. februaari nal. 13.00 – 15.30
Suliffeqarfinnut namminersortunut, peqatigiiffinnut il.il, kiisalu pisortat namminersortullu
ilinniarfeqarfiinut:
Sisamanngorneq, ulloq 2. februaari nal. 9.00 – 11.30
Peqataaniarluni nalunaarfissaq hnor@nanoq.gl aamma paasissutissat arlaqarnerusut 56 55 26-mut
sianerluni pissarineqarsinnaapput.
Paasissutissiilluni ataatsimiititsinerit tamarmik akeqanngitsumik peqataaffigineqarsinnaapput. Kaffi, tii
tumannguersaatissallu sassaalliutigineqassapput.

Har du styr på Persondataloven?
Digitaliseringsstyrelsen og Justitsministeriet inviterer til to informationsmøder
om Persondataloven.
Her vil repræsentanter fra Justitsministeriet og Datatilsynet fra Danmark
informere om loven.
Persondata er overalt
Persondataloven blev sat i kraft for Grønland den 1. december 2016. Loven handler om hvornår og
hvordan personoplysninger må behandles.
Det er både offentlige myndigheders og private virksomheders ansvar og pligt at holde styr på, hvilke
personoplysninger de ligger inde med, og hvordan de sikres og anvendes.
På informationsmøderne får du et overblik over, hvordan loven håndteres.
Det vil være en fordel, hvis du forinden har gjort dig bekendt med Datatilsynets vejledning om persondataloven for Grønland. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside på grønlandsk og
dansk.
Informationsmøderne foregår på Hotel Hans Egede
For offentlige myndigheder:
Onsdag den 1. februar kl. 13.00 – 15.30.
For private virksomheder, foreninger mv. samt offentlige og private
uddannelsesinstitutioner:
Torsdag d. 2. februar kl. 9.00 – 11.30.
Tilmelding til hnor@nanoq.gl og yderligere oplysning på 56 55 26.
Alle informationsmøder er gratis. Der bliver serveret kaffe, te og en forfriskning.
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Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Naasunik pisiguit qulissaa

akeqanngitsumik
pissavat 150 kruuninik nalilik
Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Sap. ak.
tamaasa naas
nutaat tikittar ut
put.
Vi får friske
blomster hver
uge.

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster

Levering af
mad ud af
huset

· Receptioner
· Familiefester
Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Få et 10-turs kort og
få den 10. buket

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

gratis

– værdi 150 kr.

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin
ut
igisarpag
akikilliliiv
10%
Vi giver ÷
de og
n
til studere
ter
is
n
pensio

iq NAASUT

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter
· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde

10%-nik

Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

· Kurser

o.lign.
Naasunik qulinngiluanik pisiguit qulingat akeqassanngilaq
Køb 9 buketter og få den 10. gratis Værdi 150,-

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15

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

Vil du spare ligeså mange penge på din
varmeregning som din nabo?

GRØNLANDS VVS APS
-din lokale climate partner.
Kontakt Nic Rasmussen og få
uforpligtende tilbud på en ny
energieffektiv varmeløsning fra
Bosch

Grønlands VVS ApS i samarbejde med
Pukuffik 12 · Postboks 237 · 3900 Nuuk
Telefon: +299 52 42 37 · Mail:cowboy1@greenet.gl

GRØNLANDS VVS APS er i år 2016 blevet

VARMEPUMPE

certificeret Bosch Climate Parnter for Varmepumper

KLIMA
OG ENE
RGIVENLIG
OPVAR
MNING
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2017-mi kommunimut qinersinissamut paasissutissiineq

Informationsmøde vedrørende kommunalvalget 2017

Apriilip 4-aanni 2017 kommunalbestyrelsimut qinersinissamut tunngatillugu, Kommuneqarfik Sermersooq
qineqqusaarnissamik soqutiginnittunut tamanut
paasissutissiissaaq.

I anledning af valg til kommunalbestyrelsen den 4. april
2017 afholder Kommuneqarfik Sermersooq informationsmøde for alle, som er interesseret i at stille op til valget.

Tassani partiinut aamma kisimiillutik qinigassanngortittunut,
Inatsisartut inatsisaat nr 27, 28. novembari 2016-meersoq akuersissutigineqaqqammersoq taavalu qineqqusaarnissamut allanillu apeqquteqarnissamut periarfissalimmik malittarisassanillu
paasissutissiisoqassaaq.
PAASISSUTISSIINEQ KOMMUNIMI:

FEBRUAARIP 9-ANNI 2017, NAL. 16.30

På mødet bliver der informeret om reglerne omkring opstilling
for både partier og enkeltkandidater i henhold til den nyligt
vedtagne Inatsisartutlov nr. 27 af 28. fra november 2016. Der vil
yderligere være mulighed for at stille spørgsmål om opstilling,
kandidatur med mere.
INFORMATIONSMØDET FINDER STED:

TORSDAG 9. FEBRUAR 2017 KL. 16.30
i kommunens lokaler

ingerlanneqassaaq

Nærmere information følger efter tilmeldingsfristens udløb.

Tassunga tunngasumik nalunaarfissaq qaangiutereerpat annertunerusumik
paasissutissaqarumaarpoq.

Tilmelding skal ske på valg@sermersooq.gl
senest den 7. februar 2017.

Nalunaarfissaavoq valg@sermersooq.gl
kingusinnerpaamik februaarip 7-anni 2017.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

Saqqummersitsineq nutaaq

Ny kunstudstilling

Sisamanngorneq 2. feb. nal. 16.30-18.00

Torsdag den 2. feb. kl. 16.30-18.00

Assilialiorluni eqqumiitsuliortartup

Holder vi fernisering på vores nye udstilling med

Buuti Pedersen suliaanik nutaanik

værker af billedkunstneren Buuti Pedersen.

saqqummersitsinissarput ammaanersiussavarput.

Ferniseringen er åben for alle.

Ammaanersiornissaq tamanut ammavoq.

GrønlandsBANKEN-imi takuss!
Vi ses i GrønlandsBANKEN!

www.banken.gl · tlf. 70 1234
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OQALUGIARNEQ

FOREDRAG

Qarasaasiaq
piginnaanilerujussuaq
Kvantefysikimi professorip Klaus Møllerip, Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet,
oqalugiarnera.
Atomit molekylillu silarsuaat mikisuararsuaq
kvantefysikkemit aqunneqarpoq, tamannalu
ulluinnatsinni uumaatsulerinermi pisartunik
allaaserinninnermit allaanerujussuuvoq:
partikilit atomit (sananeqaatsit minnerpaat
ilaat) piffissaq ataatsikkut sumiiffinni arlalinniissinnaarpasipput aamma uuttortaraanni
angusat sukkut tamaanaartartorujussuupput.
Kvantefysikkip uumaatsulerineq siumut
alloriarterujussuarpaa aammalu 2000-kkut
aallartinneranni nunarsuarmi tamakkuninnga isiginnaattaseq allanngortinneqarluni,
uffa taassuma siulittuutiginiagaa uumaatsulerinerup aamma kemip silarsuaanni sutigut
tamatigut misilerarneqarsimagaluartoq.
Oqalugiarnermi kvantefysikkemik ilisaritinneqassaatit tamatumalu kingorna ”kvantemi
siumut alloriarujussuarneq (kvanterevolution)” tusagaqarfigissavat, taanna teknologini
tamani atomit molekylillu pissusilersortarnerat iluaqutigalugu atorsinnaavoq. EU-mit
qanittukkut kvanteteknologimik ineriartortitsinissamut 1 mia. euronik tunniussisoqaqqammerpoq aamma Danmarkimi ingeniørit
uumaatsulerisullu – suliffissuaqarnermi 80
mio. koruuninut suliniut aallarteqqammersoq – teknologit kvantemi pisartuni alutor-

narsarigunaannik tunngaveqartut ineriartortinneqalereerput.
Ingammik qarasaasianik piginnaanilerujussuarnik ilisimatusartoqartorujussuuvoq, qarasaasiat tamakku atomit kvantisut atorlugit
kisitsiserpassuit ataatsikkut naatsorsortarpai.
Oqalugiarnermi qanoq atuuttartut aamma
sumut atorneqarsinnaanersut tusassavat.
Assersuutigalugu Canadamiut suliffeqarfiutaat D-Wave piginnaanilerujussuarnik qarasaasiaqalereerpoq immikkut ittunik suliaqarsinnaasunik aamma Google, IBM aamma
Kinamiut qarasaasialerinermik suliffeqarfiutaat Alibaba qarasaasianik suli piginnaaneqarnerusunik ineriartortitsinerni unammillertorujussuupput.
Aamma atomit kvantefysikimi aalasarnerat
spil tabletinut App Storemi imaluunniit Gogle
Playimi akeqanngitsoq ”Quantum Moves”
aagukku nammineq tamakku aqullugit misilissinnaavatit. Oqalugiarnermi ”Quantum
Move”-mik spilertartut millionilippassuit qanoq ilillutik Aahus Universitetimi ilisimatusartut qarasaasianik piginnaanilerujussuarnik ineriartortitsineranni ikioraat takusinnaavatit tusarlugillu.

Kvantecomputeren

Foredrag ved professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet.
Atomernes og molekylernes mikroskopiske verden er styret af kvantefysikken
som er meget forskellig fra beskrivelsen af
fysikfænomener i vores dagligdag: atomare
partikler er tilsyneladende flere steder på én
gang, og målinger på dem giver altid tilfældige resultater.
Kvantefysikken revolutionerede fysikken
og rystede mange fysikere i deres verdensbillede i starten af det 20. århundrede, men
dens forudsigelser er afprøvet med stor præcision i alle områder af fysikkens og kemiens
verden.
I foredraget vil du få en introduktion til
kvantefysikken og herefter vil du høre om
en ny ”kvanterevolution” som åbner perspektiver for teknologier som virker netop i
kraft af atomers og molekylers kvantefysiske
opførsel. EU har netop tildelt 1 mia. euro til
udvikling af kvanteteknologier og i Danmark
er ingeniører og fysikere – i et nystartet
industrielt initiativ til 80 mio. kr. – allerede

i fuld gang med at udvikle og markedsføre
teknologier der bygger på de mest paradoksale kvantefænomener.
Der foregår især en intens forskning i
kvantecomputere som bruger atomare
kvantetilstande til at regne på mange tal på
samme tid. I foredraget vil du høre hvordan
de virker og hvad de kan bruges til. Fx sælger
det canadiske firma D-Wave allerede kvantecomputere der kan løse specielle opgaver og
Google, IBM og det kinesiske it-firma Alibaba
er i skarp konkurrence om udviklingen af
endnu kraftigere kvantecomputere.
Du kan for øvrigt selv prøve at styre atomers kvantefysiske bevægelse hvis du downloader det gratis spil ‘Quantum Moves’ til
smartphones og tablets på App Store eller
Google Play. I foredraget vil vi se hvordan
de mange mio. spillere af ‘Quantum Move’
hjælper forskerne ved Aarhus Universitet
med udviklingen af deres kvantecomputer.

2017 tallimanngorneq januarip
27-ani Katuap `Inersuaaraani´
nal. 19-21
Pinngortitaleriffik aamma
Aarhus Universitet pinngortitalerinermi oqalugiaatini tamanut ammasuni oqalugiaammik
nutaamik saqqummiussisussanngorput. Oqalugiarnermik
aallarniissaaq Pinngortitaleriffimmeersoq Thomas JuulPedersen oqalugiarnerullu
qeqqata missaani kaffisuunnertalimmik unillatsiartoqassaaq.
Oqalugiartup Aarhus Universitetimi oqalugiarneranit video
immiussaq takutinneqassaaq.
Danskisut oqalugiartoqassaaq.
Iserneq akeqanngilaq.
Fredag den 27. Januar, 2017.
Katuaq ’Lille Sal’ kl. 19-21
Grønlands Naturinstitut og
Aarhus Universitet præsenterer
et nyt foredrag i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab.
Foredraget indledes ved Thomas Juul-Pedersen fra Grønlands
Naturinstitut og midtvejs er der
kaffepause. Foredraget er en
optagelse af et liveforedrag på
dansk ved Aarhus Universitet.
Der er gratis adgang.
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Ny pianist på Skyline Bar
FREDAG DEN 27. OG LØRDAG DEN 28. JANUAR

Nina Reichel

skaber den velkendte
atmosfære på hotellets
pianobar.
SKYLINE BAR FINDES PÅ 5. SAL PÅ
HOTEL HANS EGEDE.
ALDERSGRÆNSEN ER 21 ÅR.

Thailandsk massage
Eksklusiv thailandsk massage med uddannnet massør

Bestil tid:

+299 322 399
Åbningstider:
Tirs-Fre 12.00-20.00
Lør-Søn 11.00-19.00

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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Møbelmagasinet genopstår
Efter fem års pause genopstår Møbelmagasinet nu med et nyt koncept, der opfordrer til, at man handler lokalt
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Møbelmagasinet, der for fem år siden blev overtaget
af Sweet Home, genopstår nu med nyt koncept.
Manden bag forretningen er selvsamme, Jackie
Lyng, der ikke har ligget på den lade side, siden han
solgte forretningen.
Officiel åbning
Forud for den officielle åbning har Møbelmagasinet
allerede haft åbent flere weekender til pre-opening.
Ejeren, Jackie, fortæller at der har været stor interesse for forretningen lige fra starten. Han glæder sig
derfor også meget til 26. Januar, hvor forretningen
officielt åbner med normale åbningstider.
Prisgaranti uden forbehold
Den nye butik, der ligger under det nye KNR, er
ikke et kæmpe bolighus. I forretningen finder
man primært senge og sofaer, men Jackie lover, at
næsten alt kan skaffes. Han lover ligeledes, at man
altid vil finde det møbel, man søger, billigst hos
ham. Det betyder, at hvis man enten i Danmark eller
i Grønland finder helt den samme vare, så vil man
kunne købe denne billigere i Møbelmagasinet.
Formålet er at få folk til at handle lokalt i stedet for at
benytte internettet, når de handler møbler, fortæller
Jackie Lyng.
Lokale overpriser
Egentlig var Jackies planer ikke at skulle genåbne
forretningen. Men da han gentagne gange er stødt

på varer hos en lokal lavprismøbelbutik, der ligger
adskillige hundrede kroner over, hvad den burde
koste ifølge hans udregninger og den pris, han
kunne finde på nettet, så ser han sig nødsaget til at
reagere. Generelt mener Jackie, at der er en tendens til, at lokale i Grønland får lov til at betale en
uforholdsmæssig høj pris for de varer, vi kan købe
lokalt. Han forstår derfor godt, at der er så mange,
der handler via internettet, da kunderne ikke er
dumme. Han ærgrer sig dog over dette.

Billigt og gør-det-selv
I den nye møbelforretning vil man kunne få møbler
i alle prisklasser, og både standardvarer og mærkevarer vil man kunne bestille til senere levering. Mod
et gebyr bliver varerne leveret, men stadig må man
selv samle møblerne, hvis de skal det. Jackie oplyser
dog, at man senere vil kunne købe sig til en løsning,
hvor Møbelmagasinet samler møblerne efter, man
har købt dem.

Genererer arbejdspladser
Hele idéen med at rykke noget af salget tilbage til
Nuuk er at få folk i arbejde og få pengene til at blive
i landet. Med den nye butik vil der være tre fuldtidsansatte og en deltidsansat chauffør. Håbet er, at der
på sigt vil være behov for flere ansatte. Jackie lægger
dog ikke skjul på, at han håber på at kunne etablere
forretningen og få godt gang i den for derefter at
kunne sælge den i nær fremtid.
Mange jern i ilden
Jackie er selvlært, men åbnede den første Møbelbutik for 19 år siden. Han elsker hele processen i det at
få idéer og føre dem ud i livet. Møbelforretningen er
derfor også langt fra hans eneste projekt. I de fem år,
der er gået, siden han solgte forretningen, har han
blandt andet åbnet Vandrehuset, der centralt i Nuuk
består af flere huse, hvor man kan leje værelser. Han
har samtidig en hytte i Præstefjord, hvor han laver
luksusturisme. For tiden har han ligeledes gang i et
større byggeprojekt og har andre planer i ærmet,
men mere om det en anden gang.

Aallarnisaasoq Jackie Lyng Nuummi pequtaarniarfimmik ammaaqqinnissaminut piareerpoq.
Iværksætteren Jackie Lyng er nu atter klar til at åbne
en møbelforretning i Nuuk
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Møbelmagasinet ammaqqilerpoq
Ukiuni tallimani uninngareerluni Møbelmagasinet maannakkut nutaamik najukkami niuernissamik kaammattuisumik
najoqqutassaqarluni ammaqqinneqalerpoq
Allattoq Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Møbelmagasinet, ukiut tallimat matuma siorna
Sweet Homemit tiguneqartoq, maannakkut nutaamik najoqqutassaqarluni ammaqqilerpoq. Angut
niuertarfimmik pilersitsisoq taannaavoq, Jackie Lyng,
niuertarfik tunigamiuk uninngaannarsimanngitsoq.
Pisortatigoortumik ammaanersiorneq
Pisortatigoortumik ammaanersiortoqannginnerani
Møbelmagasinet sapaatit akunnerisa naaneranni
arlalinni ammarsarsimavoq. Piginngittoq, Jackie,
aallaqqaammulli niuertarfik soqutigineqartorujussuusoq oqaluttuarpoq. Taamaattumik januaarip ulluisa 26-annut qilanaarpoq, tassa taamanikkussamut
niuertarfik pisortatigoortumik nalinginnaasunillu
ammasarfeqarluni ammassammat.
Akit aalajangersimasut
allanngortinneqarsinnaanngitsut
Niuertarfik nutaaq KNR-ip nutaap ataa´tunginnguaniittoq pequtinut illorujussuunngilaq. Niuertarfimmi
annertunerusumik siniffiit nalaarsaarfiillu pigineqarput, kisianni suut tamangajaasa pissarsiarineqarsinnaasut Jackiep neriorsuutigaa. Jackiep aamma pequtit ujarneqartut imminermini akikitsuutinneqartut
tamatigut nassaarisineqarsinnaassasut aamma neriorsuivoq. Tassa imaappoq Danmarkimi Kalaallit Nunaanniluunniit nioqqutissat assigiit nassaarigaanni

taava nioqqutissaq taanna Møbelmagasinet-imi
akikinninngorlugu pisiarineqarsinnaassaaq.
Najukkami inuit internet atornagu pequtit
pineqartillugit niuerniartarnissaat siunertaasoq
Jackie Lyng oqaluttuarpoq.
Najukkami nioqqutissat akisuallaat
Niuertarfiup ammaqqinneqarnissaa Jackiep pilersaarutigeqqaarsimanngikkaluarpaa. Kisianni najukkami pequtinik akikitsunik niuertarfimmi nammineq naatsorsukkani naapertorlugit internetsikkut
akigitinneqartut nassaarisinnaasaminit 100 koruuninik arlalinnik akisunerusunerusarmata taava qanoq
iliuuseqartariaqarsimavoq. Nalinginnaasumik Kalaallit Nunaanni najukkani pisiniartartut nioqqutissanik
akisuallaanik pisitinneqartarput. Taamaattumik inuit
taama amerlatigisut internetsikkut pisiniartarnerat
paasisinnaavaa, tassami pisiniartartut sianiitsuunnginnamik. Tamannali uggoraa.
Suliffinnik pilersitseqataavoq
Tuniniagassat ilaasa Nuummut uterteqqinneqarnissaanik isuma tamarmi inuit sulisinneqarnissaat aamma nunamiiginnarnissaminnut aningaasassaqarnissaat isumaavoq. Nutaamik niuertarfeqalernermi
ulloq naallugu sulisut pingasuussapput biilinillu ingerlatitsisartoq piffissap ilaanna sulisartoq ataaseq.
Siunissami ungasinnerusumi suli amerlanerusunik
sulisoqalernissaq neriuutaavoq. Jackielli niuertarfik
pilersissinnaallugu ingerlalluartilersinnaallugulu ta-

matumalu kingorna piffissami qaninnerusumi tunissallugu isertuutinngilaa.
Sorpassuarnik suliaqarpoq
Jackie imminut ilinniartissimavoq, kisianni ukiut 19-it
matuma siorna Møbelbutik siullermik ammarpaa.
Sulinermi tamarmi isumassarsisarnerit tamakkuninngalu piviusunngortitsisarnerit nuannarai. Taamaattumik pequtaarniarfik suliniutaani kisiartaanngilaq.
Niuertarfiup tunineraniit ukiut tallimat qaangiuttut
ilaatigut Vandrehuset, Nuup qeqqani illuni arlalinniittoq ineeqqanillu attartorfiusinnaasoq, ammarpaa.
Tamanna ilutigalugu Kangerluarsunnguami illuaraateqarpoq, tassanilu akisuumik takornariartitisarpoq. Maannakkut annertunerusumik sanaartornermik suliaqarpoq aammalu allanik pilersaarutaateqarluni, kisiannit tamakku ullumi allami sammineqarumaarput.
Akikitsut nammineq katitigassat
Pequtaarniarfimmi nutaami pequtinik assigiinngitsorpassuarnik akilinnik pisisoqarsinnaavoq, nioqqutissat nalinginnaasut aamma meqqillit kingusinnerusukkut tunniunneqartussanngorlugit inniminnerneqarsinnaapput. Akitsuumik akiliilluni nioqutissat
tunniunneqartarput, kisianni pequtit suli nammineq
katiterneqartarput. Kisianni kingusinnerusukut pequtisigaanni Møbelmagasinet-imi pequtit katiterneqartalerumaartut Jackie paasissutissiivoq.

Pequtaarniarfik nutaaq siniffinnik nalaasaarfinnillu annertunerusumik
tuniniagaqassaaq.
Den nye møbelforretning vil primært have
senge og sofaer i forretningen
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KONCERT PÅ KRISTINEMUT
Fredag den 27. og lørdag den 28. januar

ISUMA

Gratis entré!
Iserneq akeqanngilaq!

Nipilersortut, qitik, ikinngutit immiaaqqallu nillertut! Inuuneq nuanneqaaq Kristinamut-mi!

HAPPY
SØNDAG

TORSDAG DEN 26. JANUAR

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

KOM OG SYNG MED
PÅ MUTTEN!

75 cl. for kun kr.

20,-

HVER TORSDAG FRA KL. 19.00 PÅ TUGTO

Billardturnering
og happy øl

TU

GTO

STINEM
RI

M

UTTEN

STINEM
RI

M

UT

STINEM
RI

UT

LLEMU

kr. 25,-

UT

STINEM
RI

TU

BILLARDTURNERING

Tilmelding på Tugto senest torsdag kl. 18.00.

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

25,-

VIND EN KASSE ØL HVER TORSDAG

25,K

Udenlandske øl, Tuborg og Carlsberg

CUP

KUN

K

Lille Rødhætte

MUS

DEN 29. JANUAR

TUBORG ELLER CARLSBERG

K

nguaq,

Aappaluttumik Nasalin

ER
I DAG N DE
E
V
E
L
DER
IK!

K

FRA KL. 17.0

KARAOKE

T

SUPER
OUR
HAPPY H
0 - 24.00

IN

IMUTTE

N
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ONLINE BORDBESTILLING PÅ WWW.BRYGGEN.GL

American Weeks
FRA DEN 1. TIL DEN 28. FEBRUAR

GIGANTISK
AMERIKANSK
BUFFET
ALT DET DU KAN SPISE

KUN

178,-*

*Fredag, lørdag og søndag

Restaurant BRYGGEN går amok med den lækreste amerikanske luksusbuffet!
Glæd dig blandt andet til Beef short ribs, Sloppy Joes og atomic Buffalo Turds

Børn under
12 år kr. 89,*Fredag, lørdag

ÅBEN ALLE
UGENS DAGE,
MANDAG –
SØNDAG, FRA
KL. 17.30

og søndag
børn under 12 år
99,-

kr. 198,-

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

OLD & NEW SCHOOL RAPPERS
Manhattan Nightclub

OLD SCHOOL
NEW SCHOOL
TuuMotz, John O & Anda Josef Tarrak & Uyarakq
Featuring DJ
Uyarakq

at 23.00
s
n
i
g
e
b
y
The part ce until 00.00
,-)
an
Free entr rance fee DKR 100
night, ent
d
i
M
r
e
t
f
Friday, February 3rd & Saturday, February 4rd
(A
ONLINE BORDBESTILLING PÅ WWW.BRYGGEN.GL

VALENTINE’S DAY

VALENTINE PÅ RESTAURANT BRYGGEN
Vi fejrer årets mest romantiske dag på Restaurant BRYGGEN.
Tirsdag den 14. januar.

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

BOOK BORD
ALLEREDE NU
PÅ 34 80 80
ELLER VIA
BRYGGEN.GL
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2017-imi Qipoqqarniarnissamut qinnuteqarsinnaanermut nalunaarut

Meddelelse om
ansøgning til pukkelhvalsfangst for 2017

Namminersorlutik Oqartussat tusagassiutitigut 2016-imi
decembarip 20-iani nalunaarutigaat Kommuneqarfik
Sermersooq ukioq 2017-imut qipoqqartassanik sisamanik
(4) tunineqarsimavoq. Qinnuteqarnissap killerivaa
marlunngorneq 31. januar 2017 nal. 12.00. Qinnuteqaat
Innutaasunik Sullissivimmut tunniunneqassaaq.

Grønlands Selvstyre har med pressemeddelelse af
20. december 2016 meddelt, at Kommuneqarfik
Sermersooq har fået tildelt fire pukkelhvaler for året
2017. Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. januar
2017 kl. 12.00. Ansøgning afleveres i Borgerservice.

Akuersissutit allagartallu agguaanneqartut qinnuteqaatinit
tiguneqarsimasunit ikinnerussagaluarpata arfernik angisuunik
piniarnissamut agguaassisoqassaaq tulleriiaarilluni, ukiumi
siuliani pisarineqarsimasut kiisalu piniarsinnaanermut
akuersissutit atorneqanngitsut eqqarsaatigalugit.
Taamaallaat inuit arfanniarnissamut licensiuteqartut qipoqqarnisarnissamullu atortunik akuerisanik peqartut qipoqqarniarsinnaapput, Arfernik angisuunik illersuineq piniarnerlu pillugit
Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 12, 22. december 2014-imeersoq takukkit §§ 4, 21 aamma 22. Atortut ingerlatsivinnit Piniarnermut Naalakkersuisumit taamaaliornissamut
pisinnaatissimasaanit akuerineqarsimasussaapput.

SOORLU UKUA:
• Akuerisaasumik qaartartortalimmik tuukkartalimmik
qamutililimmik angallatilinnut sakkullu piumasaqaataasut.
• Piginnittoq nammineerluni imaluunniit inuttaasoq
arfanniarnermut qaartartumik tuukkartalimmik
qamutilimmik atuinissamut pikkorissartitsinermut
peqataasimanermut atuuttumik uppernarsaateqassaaq.
Qinnuteqarsimasunut Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut
Inuussutissarsiornermullu ataatsimiititaq februuarip
2-ani 2017 ataatsimiinnermini makitsissaaq.

I tilfælde af at der er flere ansøgere end licenser,
foretages fordelingen efter en turnus, hvor der
tages hensyn til sidste års fangst samt ikke
anvendte licenser og tilladelser.
Kun personer med licens og godkendt udstyr til
pukkelhvalfangst kan søge, jf. §§ 4, 21 og 22 i
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december
2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler.
Udstyret skal være godkendt af den virksomhed
Naalakkersuisoq for Fangst har bemyndiget hertil.

DET VIL SIGE:
• Fartøjer med godkendte hvalharpuner samt udstyr.
• Besidder et gyldigt bevis for at have deltaget
på kursus om brugen af hvalgranater, den der
har kursusbeviset skal være ejeren eller et
besætningsmedlem tilknyttet kutteren.
Lodtrækning sker, når der er udvalgsmøde i
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
torsdag den 2. februar 2017.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
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Air Greenlandimut
ussattoqarluarpoq

kingorna tusaamasat taakkua pingasut
tuaviinnaq ingerlaqqipput, taamaattumik orniguttorpassarnut atsiornernik
amerlavallaanngitsunik tunniussipput.

Unnummi kulturisiorfimmi tupaallannanngitsumik
ukioq manna Air Greenland soqutigineqartorujussooqqippoq
All.: Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com

ilisimaneqartumi ilikkakkami ilai ingerlateqqimmagit.

Unnummi kulturisiorfimmi meerarpassuit inersimasorpassuillu Air Greenlandimut ornigussimapput. Ukioq
manna ussassaarutaapput meeqqanut
aallakaatitassianik aqutsisartut pingasut Sofie Linde, Jacob Riising aamma
Joakim Ingversen, ilaatigut Ultramit,
X-factorimit, MGP-mit Vild med Dansimillu ilisimaneqartut
Aliikkusersuinerullumi ilarujussua
qitinnermik takutitsineruvoq, tassani
Joakimip qitinnermik aliikkutassiami

Angakkuarneq nassakkullu
oqalunneq
Sofie Linde angakkuarnermik tupinnartumik takutitsivoq, tassa isiginnaartut akornanniittut angutit sisamat
qangattartikkamigit, Jacob Riisingillu
isiginnaartut ilaat tiguvaa scenemukartillugu kiinarpalerlugulu tassani
gdangnam stylemik qititsillugu.
Meeqqat nuannisaqaat, taamaattumik suut tamarmik ajunngilluinnartumik ingerlapput. Aliikkusersuinerup

Qulimiguullit timmisartorlu
napparsimasunik angallassissut
Amerlasuut soorunami takkussimapput Air Greenlandip timmisartui qulimiguuliutaalu qanimut takuniarlugit.
Timmisartuaraq napparsimasunik angallassissut takuneqarsinnaavoq, Dash
8-ip aquttarfianut isertoqarsinnaalluni
imaluunniit qulimiguuliaqqat AS-350it ikiffigineqarsinnaallutik. Air Greenlandimi sulisut sumi tamaani takussaapput, apeqqutinik akisinnaallutik
arlaatigulluunniit ikiuussinnaallutik.
Ukioq manna aamma Issittup Sakkutooqarfia peqataavoq, ilaatigut asimi
sakkutuut taquarisartagaat takuneqarsinnaallutik aammalu sakkutuuni ilinniagaqarfiit suunersut tusarneqarsinnaalluni.

Poqersuugaanni unnummi kulturisiorfimmi Air Greenlandimi qitinnermi alloriarnernik ilikkartoqarsinnaavoq.
Var man lærenem kunne man tage et par dansetrin med
hjem fra kulturnatten hos Air Greenland

Stor tilstrømning til
Air Greenland
Ikke overraskende var der atter i år stor
interesse for Air Greenland på kulturnatten
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Mange både børn og voksne var et smut forbi Air
Greenland på kulturnatten. Trækplastret var i år de

tre børneværter Sofie Linde, Jacob Riising og Joakim
Ingversen kendt fra blandt andet Ultra, X-factor, MGP
og Vild med Dans. Det var da også dans, der kom til
at fylde en del i showet, hvor Joakim ville videregive
nogle af de talenter han havde lært sig i det kendte
danseshow.
Tryllekunst og bugtalning
Sofie Linde stod bag et magisk trylleshow, hvor hun
fik fire mænd fra publikum til at svæve og Jacob
Riising fandt sig et offer blandt publikum, der skulle
på scenen med maske og danse gangnam style.
Børn morede sig kosteligt og så er alt jo godt. Efter
showet havde de tre stjerner meget travlt med at

Julie Senderovitz scenemukartinneqarpoq Jacob Riisingimillu nassakkut oqaluunneqarluni.
Julie Senderovitz blev kaldt op på
scenen og udsat for Jacob Riisings
bugtaling

Peqqinnissaqarfiup nassuiarpaa timmisartoq napparsimasunik angallassissut qanoq
atorneqatarnersoq aammalu qanoq isilluni
kuvøse nassarneqarsinnaanersoq.
Sundhedsvæsenet forklarede om, hvordan
ambulanceflyet anvendes, og hvordan man
kan medbringe en kuvøse.

komme af sted, så det var ikke mange autografer der
nåede at blive skrevet til de mange besøgende.
Helikoptere og ambulancefly
Mange var naturligvis også kommet for at se Air
Greenlands fly og helikoptere på nært hold. Man
kunne både se det lille ambulancefly, komme ind
i cockpittet på en Dash 8 eller sidde i en af de små
AS-350 helikoptere. Overalt var der ansatte fra Air
Greenland, der kunne svare på spørgsmål eller
hjælpe til. I år var også Arktisk Kommando repræsenteret, hvor man blandt andet kunne se en feltration
og høre noget om uddannelse indenfor forsvaret.
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Malene Lynge Nuuk
Ugeavisimi sapaatitakunneri tamaasa
atuisunut pisisartunullu
tunngasunik
allaaserinnittassaaq.

Pisisartunut
TIL

FORBRUGERNE

Malene Lynge skriver
relevante forbrugerartikler hver uge i Nuuk
Ugeavis

Pisisartunut tunngasut sammillugit
Nuuk Ugeavis pisisartunut tunngasunik sammisaqalerpoq,
siunissamilu Kalaallit Nunaanni pisisartunut atuagassiisalissalluni. Nuuk Ugeavisimi pisisartunut tunngasunut
immikkoortortaqalerpoq taasatsinnik »Pisisartunut – til
forbrugerne.
PISISARTUNUT quppernermi pisisartut namminneq
misigisartagaat atuarsinnaavatit, akinullu aammalu pisisartunut tunngasunik allanik malinnaasinneqartassaatit.
Quppernermi immikkoortoq pingaarutilik alla aamma
tassaavoq pisisartunik oqallitsitsineq. Oqallinnermi peqataasinnaavutit imaluunniit pisisartut oqallinnerat aviisimi
maani atuarsinnaavat.
Aaqqissuisoqarfik
Nuuk Ugeavisip Malene Lynge suleqatigaa, taannalu Nuuk
Ugeavisip pisisartunut tusagassiortuussaaq pisisartunullu
aaqqissuisoqarfimmi akisussaasuulluni.
Malene ulluinnarni atuisartunut unammilleqatigiinnermillu aqutsisoqarfimmi pisisartunut siunnersortitut
atorfeqarpoq, tassanilu ukiut sisamassaa atuisartut
saaffiginnissutaannut akissuteqarnermik aammalu pisisartunut tunngasuni malittarisassanik pisinnaatitaaffinnillu
siunnersuinermik suliaqarsimavoq. Atorfimmi saniatigut
Malenep Nuuk Ugeavisip pisisartunut aaqqissuisoqarfia
ingerlatissavaa.
Isummannik nassiussigit
PISISARTUNUT – til forbugerne-mut oqaaseqaatissaqaruit
imaluunniit sammisassatut siunnersuutissaqaruit aaqqissuisoqarfimmut allassinnaavutit uunga: pisi@sermitsiaq.gl.
Sapaatip akunnerani uani
Sapaatip akunnerani uani akinik misissueqqissaagut.
Tamatumuuna nuna tamakkerlugu nujaleriffinni akit
qimerluualaassallutigit.

Mere fokus på forbrugerstof
Nuuk Ugeavis sætter nu fokus på forbrugerstof og vil fremover levere læsestof til Grønlands forbrugere. Der er afsat
en sektion af Nuuk Ugeavis til forbrugerstof, som vi kalder
”PISISARTUNUT – til forbrugerne”.
Under PISISARTUNUT vil du kunne læse om forbrugeres
egne oplevelser og blive opdateret på priser og andre
forbrugerrelaterede emner. Et vigtigt element i sektionen
bliver også forbrugerdebatten. Du vil aktivt kunne deltage
i, eller læse om forbrugerdebatten her i avisen.
Redaktionen
Nuuk Ugeavis har indgået et samarbejde med Malene
Lynge, der er Nuuk Ugeavis's forbrugerjournalist og ansvarlig for forbrugerredaktionen.
Malene arbejder til daglig som forbrugerkonsulent i forbruger- og konkurrencestyrelsen, hvor hun på 4. år svarer
på henvendelser fra forbrugere og rådgiver om regler og
rettigheder indenfor forbrugerområdet. Sideløbende med
sit job vil Malene varetage forbrugerredaktionen i Nuuk
Ugeavis.
Send os din mening
Har du kommentarer eller forslag til emner i PISISARTUNUT – til forbruger, kan du skrive til redaktionen på: pisi@
sermitsiaq.gl.
Denne uge
I denne uge laver vi endnu en prisundersøgelse. Denne
gang kigger vi på priserne i frisørsalonerne rundt om i
landet.

Prisundersøgelse – frisørsaloner
PISISARTUNUT har ringet rundt til frisørsaloner i landet, for at høre hvad det koster for
henholdsvis mænd og kvinder, at blive klippet hos dem. Priserne svinger mellem 225,og 610,- kr.
Malene Lynge, forbrugerjournalist
pisi@sermitsiaq.gl
For herrernes vedkommende, er der en prisforskel på 108 %, fra den billigste frisør i landet til den
dyreste. For kvinderne drejer sig om en prisforskel på
144 %. Prisforskellen mellem mænd og kvinder varierer meget fra by til by. I hovedstaden er forskellen
på herre- og dameklip gennemsnitligt 27 % mens
der i Sisimiut og Aasiaat er hhv. 7 % og 8 % forskel
på priserne mellem mænd og kvinder. I Ilulissat er
prisforskellen ca. 14 %.
Konkurrencedygtig hovedstad
Ikke overraskende finder vi de dyreste klipninger
i hovedstaden. Ikke desto mindre kan storbyens
frisører sagtens konkurrere med kystens frisører.
Svært at finde frisørsaloner
Overordnet set, var det en sværere opgave end
forventet at finde saloner her i landet. Søgning
på nettet og facebook gav kun få resultater. Teles
nummeroplysning kom til undsætning og kunne

bekræfte, at der ikke i telefonbogen kunne findes
frisører i Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Qasigiannguit,
Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ittoqqortoormiit
eller Tasiilaq.
Hvad gør man så
Da vi kom til Qasigiannguit i eftersøgningen af
frisører gennem nummeroplysningen, svarede
medarbejderen, at de ikke havde nogen i byen (nummeroplysningen ligger fysisk i Qasigiannguit, red.).
På spørgsmålet om, hvad de så gjorde svarede hun
-Så hjælper vi hinanden. Nogle gange kommer der
opslag af nogen, der kan klippe og ellers kommer
der en sjælden gang imellem frisører fra de andre
byer, forklarede medarbejderen fra Tele Posts nummeroplysning
I næste uge
Om priserne er et udtryk for velstand, udbud og
efterspørgsel og hvordan priserne i frisørbranchen
har udviklet sig over årene, kan du læse mere om
i næste uge, hvor vi kigger lidt nærmere på, hvad
priserne egentlig fortæller.
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Akinik misissuineq
– nujaleriffiit
PISISARTUNUT nuna tamakkerlugu
nujaleriffinnut sianeqattaarsimavoq,
paasiniarlugu tamakkunani angutit arnallu
kipitinnerat qanoq akeqarnersoq. Akit
225,- kr.-nit aamma 610,- kr.-nit akornanni
nikerarput
Malene Lynge, pisisartut tusagassiortuat
pisi@sermitsiaq.gl
Angutit eqqarsaatigalugit nunami nujalerisup akikinnerpaap akisunerpaallu akornanni aki 108 %-imik
nikingassuteqarpoq. Arnani akit nikingassutaat 144
%-iuvoq. Angutit arnallu akornanni akit illoqarfimmiit illoqarfimmut nikerartorujussuupput. Illoqarfiit
pingaarnersaanni arnat angutillu kipitinnerisa akiata
nikingassutaa agguaqatigiissillugu 27 %-iuvoq, Sisimiuni Aasiannilu angutit arnallu kipitinnerisa akia 7
% aamma 8 %-imik nikingassuteqartoq. Ilulissani akit
nikingassutaat 14 %-it missaanniippoq.
Illoqarfiit pingaarnersaat unammillersinnaasoq
Tupaallannanngitsumik illoqarfiit pingaarnersaanni kipitinneq akisunersaavoq. Taamaakkaluartoq
illoqarfissuarmi nujalerisut sinerissami nujalerisunut
unammillersinnaalluarput.
Nujaleriffiit nassaariuminaatsut
Ataatsimut isiglugu nunami maani nujaleriffinnik
ujarlernerput naatsorsuutigisatsinnit ajornakusoornerusimavoq. Nettimi facebookimilu ujarlernerit
ikittuinnarnik kinguneqarput. Telep normunik paasiniaavia ikiortigalugu uppernarsivarput Nanortalimmi, Narsami, Paamiuni, Qasigiannguani, Uummannami, Upernavimmi, Qaanaami, Ittoqqortoormiini
Tasiilamilu nujalerisunik telefonbogimi allassimasoqanngitsoq.
Taava qanoq iliortarpat
Normunik paasiniaavik aqqutigalugu nujaleriffinnik
ujarlernitsinni Qasigiannguanut killikkatta sulisup
akivaatigut illoqarfimmi nujalerisoqanngitsoq (normunik paasiniaavik Qasigiannguaniippoq, aaqqiss.).
Aperiganni taava qanoq iliortarnersut taanna akivoq:
– Taava immitsinnut ikioqatigiittarpugut. Ilaanneeriarluni nujaajaasinnaasut allagarsiisarput, ilaanneeriarlunilu qaqutigooraluartumik illoqarfinnit allanit
nujalerisunik tikittoqartarpoq, Tele Postip normunik
paasiniaaviani sulisoq nassuiaavoq.
Sapaatip akunnerani tullermi
Akit pigissaarnermut, neqeroorutit amerlassusaannut imaluunniit qanoq piumaneqartiginerannut
takussutissaanersut aammalu ukiut ingerlaneranni nujaleriffinni akit qanoq ineriartorsimanersut
sapaatip akunnerani tullermi atuarsinnaavat, tassani
sukumiinerusumik misissussagatsigu akit qanoq
oqaluttuarnersut.

Angut
Herreklip

Arnaq
Dameklip

Qulitsinneq
nutsallu
panersernerat
ilanng.
Inkl. vask og føn

Salon Puk – Pukimik (piginnittumit kipitinneq) /
klip v/ Puk (ejer)

470,-

610,-

X

Salon Puk – sulisuinit /
klip v/ assistenter

420,-

545,-

X

Salon Puk – atuisartut aalajangers.: klippekort /
faste kunder: klippekort

-10%

-10%

Salon Elisa

360,-

460,-

X

Salon Lulu

350,-

435,-

X

Salon Nutsat

310,-

395,-

X

Nujaleriffik Salon Event
ataas/ marl/ pingas
man/ tir/ ons

290,-

290,-

Nujaleriffik Salon Event
sis/ tall/ arf
tor/ fre/ lør

290,-

300,-

Center Salon

300,-

325,-

Glibstrup Hår

370,-

395,-

X

285,-

310,-

X

Salon Matti

225,-

250,-

Salon 56

255,-

300,-

Nujalerivik - sumi
Frisør - sted
3900 Nuuk

3911 Sisimiut

3950 Aasiaat
Nujaleriffik Linda

3952 Ilulissat
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KISSARTUT · MENU
26. januar-1. februar

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Hakkebøf med
hvide kartofler og sovs

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Svinemørbrad a lá créme

ARFININNGORNEQ · LØRDAG

Grillmedister med rødkål

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Stegt rødfisk med ris og sovs

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Simon Trolle
 03/07 1989 -  07/01 2017
Tak for opmærksomheden ved Simons alt for tidlige bortgang og
begravelse.
En inderlig tak til snescooterkørerne der var med
under redningsauktionen og til personalet på Sana.
Vi ved, at I alle gjorde hvad I kunne.
En stor tak til alle Simons fantastiske venner og familie
der rejste til Nuuk for, at sige et sidste farvel.
Tak til alle jer, i Nuuk, Sisimiut og Danmark der gjorde Simons
bisættelse til et helt særligt minde,
som vi alle vil have –for evigt.
Ikke mindst tak for kondolencer og blomster fra nær og fjern.
Hver og en har givet os støtte i vores sorg over tabet af Simon.
I er alle i vore hjerter.
De kærligste hilsener
Familien

Flanksteak med
kartofler, sovs og grønt

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Boller i karry

40-,
ATAASEQ
PR. RET

Brugseni.gl

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

B

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Qaaqqusissut/Indbydelse til foredrag:

pingasunngorneq/onsdag 25. januar kl. 19:30

“Kalaallit Nunaanni rubinit”
GrønlandsBankimi, nerisarfia, Imaneq 33
Ullumikkut ilisimasavut malillugit nunarsuarmi rubinit pisoqaanersaat Kalaallit Nunaanniipput. Tamatuma saniatigut Kalaallit Nunaanni rubinit immikkuullarissuupput pissutigalugu pinngoqqaarfimminni suli misissorneqarsinnaagamik.
Oqalugiaammi taamaattumi Danmarkimi Kalaallillu Nunaanni naalagaaffiup ujarassiornikkut ingerlatsivianit GEUS-imit ilisimatooq Nynke Keulen oqaluttuassaaq
Kalaalit Nunaanni rubinit sumiinnersut qanorlu pinngortarnersut.
Kalaallit Nunaanni rubinit ilisimaneqarnerpaat Qeqertarsuatsiaat eqqaaneersuupput, Kalaallit Nunaanni rubinisiorfiit siullersaat tassani ammangajalerluni. GEUS-ip
Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik suleqatigalugu Qeqertarsuatsiaanit rubinit misissorsimavai uppernarsisinnaaniarlugu rubinit Kalaallit Nunaanneersuusut.
Aggialluarisi!
MALUGIUK: Oqalugiarneq qallunaatut ingerlanneqassaaq.

“Rubiner i Grønland”
GrønlandsBanken, kantinen, Imaneq 33
I Grønland findes, efter vores nuværende viden, de ældste rubiner i verden. Derudover er de grønlandske rubiner specielle, fordi de stadigvæk kan undersøges i
deres oprindelige dannelsessted.
I dette foredrag fortæller seniorforsker Nynke Keulen fra De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor der findes rubiner i Grønland, og hvordan de er dannet.
De mest kendte grønlandske rubiner stammer fra området ved Qeqertarsuatsiaat/
Fiskenæsset, hvor Grønlands første rubinmine snart åbner. GEUS har undersøgt
rubinerne fra Qeqertarsuatsiaat i samarbejdet med Råstofdepartementet med det
formål at kunne bevise at rubinerne stammer fra Grønland.
Vel mødt!
OBS: foredrag holdes på dansk.
Grønlands Teknologiske Selskab . Box 1044 . Tlf. 345454 . www.inutek.gl

27

ONSDAG 25. JANUAR 2017

®

Iserlutit Paninnguaq
inuulluaqqujartoruk. Ukiut
11-nit Pisifimmi sulereerluni
allanik misiliiniarpoq.
Kaffi – tii – kaagit –
Inspiration-imilu
neqerooruterpassuaqassaaq
Tallimanngorpat
arfininngorpallu
27 & 28 januari.

Kom ind og sig farvel til
Paninnguaq, som efter 11
år i Pisiffik har valgt at søge
nye udfordringer.
Der vil være kaffe, kage
og masser af gode tilbud
i INSPIRATION fredag og
lørdag d.27 & 28.januar

Pisiassanik immikkoortitanik
60% tikillugu sipaakkit

®
®

inspiration

- køkken og
boligindretning,
for dig og dem du elsker

Imaneq 23 • Tlf. 362600 • 3900 Nuuk
Imaneq 27 • Postboks 1758 • Tlf. 321060 • 3900 Nuuk

inspiration

- iggavimmi inigisamilu
aaqqissuussineq,
ilinnut asasannullu

Priserne gælder fra 27 januar til og med fredag d. 9. februar

spar op til 60%
på udvalgte varer
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DRONNING INGRIDS SUNDHEDSCENTER

DRONNING INGRIDIP PEQQISSAAVIA

Råd fra

NAKORSAMIIT

LÆGEN

siunnersuutit

Nappaatinut akiuussutissamik kapitinnissaq pingaaruteqartorujussuuvoq
Meeqqat nappaataannut akiuussutissamik kapitinnissaq Peqqinnissaqarfitsinni
pitsaaliuinermi neqeroorutigisartakkatta pingaarnerit ilagaat.

Marloriarluni kapisisoqartassaaq.
Siullermik meeraq 15-inik qaammateqalerpat tullianillu meeraq sisamammiippat.

Nappaammut akiuussutissat meeqqatta napparsimanissaannut aamma meeqqat
nappaataasa malitsigisaannik ilakutaannut illersortarpaat.

Dronning Ingridip Peqqissaavianit imatut pisoqartillugu angajoqqaa
kapititsiartornissaannik atorluaaqqullugit kaammattorneqarput:
• Meeqqat 15-nik qaammateqalereersimappat aamma suli MRF-imik kapitissimanngippat
• Meeqqat sisamaniit qulinut ukioqarpat aamma marloriarluni suli MFR-imik
kapitissimanngippat.
• Illit meeqqat MFR-mik kapitissimanersoq nalornissutigigukku.

Ukiuni kingullerni nappaatinut akiuussutissamik kapitittarnernut peqataasartut ikiliartortut malugaarput. Tassa imaappoq assersuutigalugu mæslingertoqalersinnaavoq,
tawannalu nappaat ilungersunartorujussuusinnaavoq.
Taamaattumik matuma ataaniittunik neqerooruteqarpugut:
MFR—mik arfininngornermi februaarip ulluisa sisamaanni nal. 10 – 14
Dronning Ingridip Peqqissaviani kapuuisoqassaaq.
Qitornat mæslingernissaanut, savarnissaanut aappaluararnissaanullu illersuutissanik
kapisinissamik neqerooruteqarpugut:
Arfininngornermi februaarip ulluisa sisamaanni nal. 10-14. Illu ammasoq.
Akiuussutissaq MFR-imik (Priorix) taaneqartartoq meeqqat nappaataannut
nalinginnaasunut akiuussutissat nalinginnaasut ilagaat.

Meeqqat 38°C-it sinnerlugit kiaqarluni napparsimaleriasaarpat imaluunniit sapaatit
akunnerini sisamani kingullerni nappaammut akiuussutissamik kapitissimappat
taarsiullugu kingusinnerusukkut kapitinnissaanut inniminniisinnaavutit.
Meeqqat nappaatinut akiuussutissanik kaporneqarnissaannut ulluinnarni nal. 8-15.30
oqarasuaatikkut 34 44 00-ikkut inniminniisoqarsinnaavoq.
Nappaatinut akiuussutissanik kapuineq pillugu paasissutissat amerlanerusut ukunaniipput:
www.peqqik.gl
www.ssi.dk

Vaccination er meget vigtig
Vaccination mod børnesygdommer er et af de vigtigeste forebyggelsestiltag der
tilbydes i vores sundhedsvæsen.
Vaccinationer beskytter vores børn mod sygedage og de komplikationer der er
følger af børnesygdomme.
Gennem de seneste år har vi erfaret at der har været en faldende deltagelse i vaccinationsprogrammet. Det betyder at der er en risiko for udbrud af fx. mæslinger som
kan være en meget alvorlig sygdom.
Vi har derfor valgt at tilbyde nedenstående:
MFR-Vaccinationsdag Dronning Ingrids Sundhedscenter
lørdag 4. Februar kl 10-14.

Den skal gives to gange.
Første gang når barnet er fyldt 15 måneder,
anden gang når det er fyldt 4 år.
Dronning Ingrids Sundhedscenter opforder forældre til at benytte vaccinationstilbudet hvis:
• Dit barn er fyldt 15 månder, og endnu ikke er MFR-vaccineret
• Dit barn er 4 til 10 år gammelt og endnu ikke er MFR-vaccineret to gange.
• Hvis du er i tvivl om dit barn er MFR vaccineret.
Hvis dit barn er akut syg med feber over 38°C eller er vaccineret indenfor de sidste 4
uger, skal du istedet bestille tid børnevaccination senere.
Tid til børnevaccination kan bestilles på telefon 34 44 00 hverdage 8-15.30.

Vi tilbyder at vaccinere dit barn mod mæslinger, fåresyge og røde hunde
Lørdag den 4 februar kl. 10-14. Åbent hus.

For yderligere information om vaccinationer:
www.peqqik.gl
www.ssi.dk

Vaccinen kaldes MFR (Priorix) og er en del af det almindelig børnevaccinationsprogram.

• LÆGETELEFONEN 80 11 11 hverdage 8:15-8:30
• RECEPTIONEN I DIS 34 44 00 hverdage 8:00-15:30
• DIABETES, BLODTRYK OG RYGESTOP 34 44 22 tirs, ons, fre. 8:15-8:45
• WWW.DOKTOR.GL Receptfornyelse, velafgrænsede spørgsmål.
Ikke tidsbestilling.
• SKADESTUE 34 44 00
• AMBULANCETELEFONEN 344 112 (kun alarmopkald)

Råd fra lægen skrives af Lægerne på Dronning Ingrids sundhedscenter, rådene
omhandler noget af de problemer vi hører om.
Forslag til emne modtages gerne.

• TELEFONI NAKORSIARTARFIK 80 11 11 ulluinnarni 8:15-8:30
• DIS-imi SAAFFIGINNITTARFIK 34 44 00 ulluinnarni 8:00-15:30
• SUKKORNERMUT AALLU NAQITSINERANUT, PUJORTARTARUNNAARNERMUT
TELEFONI: 34 44 22 marlu, pinga, aamma talli. 8:15-8:45
• www.doktor.gl Nakorsaatinut allagartap nutarternera, apeqqutit.
Piffissamik inniminniiffiunngitsoq
• AJOQUSERSIMASUNUT NAKORSIARTARFIK 34 44 00
• AMBULANCENUT TELEFONI 344 112 (taamaallaat pinartoqartillugu)
Dronning Ingrid-p Peqqissaavianiit siunnersuutit nakorsanit allanneqartartut,
ulluinnarni ajornartorsiutit naammattoortakkatsinniit aallaaveqarajuttarput.
Siunnersuutaasinnaasut allat tigulluarsinnaavagut.
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Royal Greenlandimi
suliarpassuit

RG-ip kilisaataataanut
pulaarnissaq
soqutigineqartorujussuuvoq.
Interessen for at besøge
RG’s trawler
var meget stor.

Unnuk Kulturisiorfik Royal Greenlandimi suliarpassuarnik
takutitsiffiuvoq, tassani piffissap sivikippallaarnera kisimi
ajornartorsiutaavoq
Allattoq Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Nalunaaqutaq pingasunnguinnartoq
Royal Greenlandip matorsuani ammarpai periarfissarlu tamanna inuppassuit atorluarpaat. Unnuk Kulturisiorfik
RG-mi pisorpassuaqarfiuvoq, tassani
suut tamarmik piareersarneqarput,
taamaalillutik pulaartut nuannersunik
misigisaqarniassammata. Illorsuup
pingaarnersaat, fabrikki kilisaallu ammapput.
Nina qanganitsanik nutaanillu
erinarsortoq
Nerisarfimmi pulaartut Ninamit aamma Malimmit aliikkusersorneqarput,
taakku ilaatigut qangali nalunngisatsinnik nutaanillu Ninap CD-liaanit nutaameersunik appisimaaqattaarput.
Nipilersortut tusarnaarneranni
tamulugassat mamartut ussernissaannut periarfissaqarpoq, tamakku Royal

Greenlandip tunisassiassaataasa ilaannik suliaapput. Tamanna ilutigalugu
skærmikkut ilinniartitaanernik ingerlatseqatigiiffissuarmi ingerlanneqarsinnaasunik takusoqarsinnaavoq.
Illoqarfimi raajanik
qalipaajaallaqqinnerpaaq
Fabrikkimi raajanik qalipaajaaneq
aamma misilinneqarsinnaavoq. Unnuk
Kulturisiorfimmi raajanik qalipaajaanermik nerpiaanermillu unammisoqarpoq. Inuppassuit aqqusaartoramik
unamminermut peqataaginnarsinnaagamik. 13-inik tipserit imaluunniit
meeqqanut tasiliaq misiliguk.
Fabrikkimi puttasumiinneq
Talittarfimmi Royal Greenlandip kilisaataata angisooq talinngavoq, aamma
taanna ammavoq. Tassani nerisarfimmi
tamuluttoqarsinnaavoq inuttallu ilaannik oqaloqatiginnittoqarsinnaalluni.
Holdikkuutaat ingerlaavartumik umiarsuaq tamaat ulikkaangajallugu angi-

tigisumut fabrikiliaqatigineqartarput.
Tassani qalorsuit qaqinneqaraangata
aalisakkallu kuitsivimmut kuineqareeraangata atortorpassuit aallartinneqartartut ajunngitsumik paasisaqarfigineqartarput. Ilaat maskinaqarfiliarput
tassanilu motoorerujussuit kilisaammik
ingerlatsitsisut aamma qalorsuarnik
immap itisoorsuup naqqaniit kilisaammut amoornermut atortuusut takuneqarsinnaapput.

Apeqquterpassuit
Nukappiaqqat arlallit takornariartinneqarput aamma nuannisartorujussuupput apererusuttorujussuullutillu.
Inuttat tamarmik aperisunut tamanut
akinissaminnut piumassusilerujussuupput. Annikitsunnguaniit annertoorsuarnut apeqqutigineqarput.
Taamaalilluni inuttat 24-usut
imaamiitillutik qanoq sulisarnersut
paasineqakannersinnaavoq. Sulineq
tamanna ataqqinaatigaat.

Masser af aktiviteter hos
Royal Greenland
Kulturnatten bød på et væld af aktiviteter hos Royal Greenland, hvor det eneste
problem var den knappe tid
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Allerede kl. 15:00 slog Royal
Greenland dørene op, og den
mulighed benyttede mange sig
af. Kulturnatten er en stor begivenhed hos RG, hvor alle sejl var
sat ind for, at besøgende skulle få
en god oplevelse. Der var åbent
både i hovedbygningen, i fabrikken og ombord på en trawler.
Nina med klassikere og
nye sange
I kantinen blev man godt underholdt af Nina og Malik, der
bød på et blandet repertoire af
både gamle kendinge og nogle
af de nye sange, der er på den
nye CD fra Nina. Mens man nød
musikken, var der mulighed for at
smage på lækre små retter, lavet
med nogle af Royal Greenlands

råvarer. På en skærm kunne man
samtidig se noget om de uddannelsesmuligheder, der er i det
store selskab.
Byens bedste rejepiller
I fabrikken var der mulighed for
at teste sig selv i rejepilningens
kunst. Aftenen bød på konkurrencer i både rejepilning og i
filetering. Mange lagde vejen
forbi og kunne så også deltage
i konkurrencen Tip en 13’er eller
prøve børnenes fiskedam.
Ombord på en flydende fabrik
Langs kajen lå en af Royal
Greenlands store trawlere, hvor
der ligeledes var åbent hus. Her
kunne man få lidt at spise i messen og få sig en god snak med
nogle af besætningsmedlemmerne på skibet. Løbende kunne
man tage med et hold ned i
fabrikken, der fylder det meste

af skibet. Her kunne man få et
rigtig godt indblik i, hvor stort et
apparat, der er i gang, når først
nettet med de mange fisk bliver
hevet ind. En anden tur gik ned i
maskinrummet, hvor man kunne
se de enorme motorer, der driver
både skibet og nettet når det skal
trækkes den lange vej fra havbunden op til skibet.
Masser af spørgsmål
Flere af drengene, der blev vist
rundt, var meget fascinerede og
havde en rigtig god spørgelyst.
Alle besætningsmedlemmer
var meget velvillige til at svare
på alt, hvad de kunne. Det var
alt fra småt til stort. Man kunne
derved få en god fornemmelse
af, hvordan de 24 besætningsmedlemmer arbejder, når de er
ombord på skibet, mens det er på
havet. Det giver en vis respekt for
deres arbejde.

Unnummi Kulturisiorfimmi Royal Greenlandimi
mamartunik sutugassanik sassaallertoqarpoqDet var virkelig lækre små smagsprøver Royal
Greenland bød på til Kulturnatten.
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

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

R I KATUAQ

a

Katuaq Kulturip Illorsua

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
JANUAR
ASANNINNERMIK NALUNAARUTIGINNINNEQ
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
EN
KÆRLIGHEDSERKLÆRING
www.katuaq.gl
Saqqummersitsineq / Udstilling

ZEDNA & TANYA TAGAQ

NALUSUUNERUP TAARNERANI /
UNDER UVIDENHEDENS MØRKE

Tusarnaartitsineq / Foyerkoncert

Isiginnaartitsineq / Teaterforestilling

Tusarnaartitsineq qaqutigoorluinnartoq! Aatsaavissuaq Zednami
arnat tamakkerlutik tusarnaartitsilerput, Nunavumiillu Tanya Tagaq
nipilersortunilu unnuk aallarnissallugu.

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

En sjælden koncert! For første gang samles alle kvinderne fra
Zedna til en brag af en fest. Tanya Tagaq, Nunavut-stjernen, varmer
op med sit verdensrejsende band.

Kom til Grønlandspriemere af musikteaterforestilling “Nalusuunerup Taarnerani - Under uvidenhedens mørke”

FEBRUAR
FEBRUAR

NANOOK

Matut ammasapput/Dørene
åbnes:
kl. 21:00
Ilaqutariinnut
tusarnaartitsineq
/ Familiekoncert
Pisiarluni/Forsalg: kr. 200,Matumi/Ved døren: kr. 250,-

Nanook ilaqutariinnut akeqanngitsumik tusarnaartitsissapput
15-17-illu
nal.
16:00akornanni ukiullit inersimasumik peqateqarlutik isersinnaapput.
Eqqaamallugu kinaassutsimut uppernarsaat assitalik

Gratis
foyerkoncert
alle
med
Nanook
kl. 16.00
15-17 årige
kan kommetilind
med
voksen
deltagelse.
Husk id med billede.

Nunatsinni isiginnaagassiaq ”Nalusuunerup Taarnerani - Under
uvidenhedens mørke” takuteqqaarneqarneranut peqataagit.

Sivisussusaa/Varighed: 1 time
Oqaatsit/Sprog: Inuit / Grønlandsk
Naleqquppoq/Censur: 10-nik ukioqalereersimasunut / fra 10 år
Akia/Pris: kr. 95,Paasisaqarnerorusukkuit www.katuaq.gl takuuk
For mere informationer se www.katuaq.gl

Tusarnaartitsinissaanut
qilanaalereerit

SNAPCHATIMI MALITSIGUT/
FØLG OS PÅ SNAPCHAT:

KATUAQ

Glæd dig til koncert med

F
25. februar 2017

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
si n
se le
Vi esa
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Li

januar

Sidsteing
ll
r
fo esti

18.00

16.15
16.00

Sidsteing
ll
r
fo esti

19.30

21.00

si n
se le
Vi esa
ll
Li

januar

19.30

18.30

21.00

Iqbal & Superchippen

Dræberne fra Nibe

Genre: Familiefilm
Spilletid: 1 time 30 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 60,-

Genre: Komedie, Krimi
Spilletid: 1 time 30 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Naggataaq/Sidste forestilling 25. januar

Sidste forestilling 25. januar

si n
se le
Vi esa
ll
Li

januar

Film og Q & A med
Ole Christian Madsen
18.00

21.00

Steppeulven
Q&A
Pause
Pris uddeling
Flammen & Citronen

si n
se le
Vi esa
ll
Li

januar

Film og Q & A med
Ole Christian Madsen
18.30

+ film.gl prisen Innersuaq

+ film.gl prisen Innersuaq

21.00

17.00 – 18.50
18.50 – 19.20
19.20 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 22.10

Iserneq akeqanngilaq / Gratis entre

18.00

18.30

21.00

Jackie

Genre: Dokumentar
Spilletid: 1 time
Akia/Pris: Akeqanngilaq / Gratis

Genre: Drama
Spilletid: 1 time 40 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Naggataaq/Sidste forestilling 26. januar

Naggataaq/Sidste forestilling 1. februar

si n
se le
Vi esa
ll
Li

si n
se le
Vi esa
ll
Li

21.00

si n
se le
Vi esa
ll
Li

Sidsteing
ll
foresti

19.00

18.30

Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl

Voices of East Greenland

si n
se le
Vi esa
ll
Li

19.00

18.00

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput

Naggataaq/Sidste forestilling 1. februar

21.00

januar

februar
Sidsteing
ll
foresti

Genre: Action
Spilletid: 1 time 47 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

si n
se le
Vi esa
ll
Li

januar

januar

xXx: Return of Xander Cage

21.00

Det Spritnye Testamente

Al Magt Til Folket

Genre: Komedie
Spilletid: 1 time 53 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 60,-

Genre: Dokumentar
Spilletid: 1 time
Akia/Pris: kr. 90,-

Naggataaq/Sidste forestilling 31. januar

Sidste forestilling 1. februar

Tilladt for alle

Premierefilm

Sidste forestilling

Frarådes for børn under 7 år

For premierefilm

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 11 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq. 7.1 surround
sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit assigiinngitsut arfineq
pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.
Katuaqs digitale biografmaskine viser film i 4K. Filmoplevelsen nydes med 7.1
surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.
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Piffissat sumiiffissallu
AA Nuuk
Ataatsimiittarfiit/Møder:
Café Tumit, Blok 1 kælder
Ataa./man.............................................19.30, kal.
Mar./tirs..................................................19.30, kal.
Pi./ons.......................................................19.30, dk
Sisa/tors.................................................19.30, kal.
Tall./fre.....................................................19.30, dk.
Tall./fre.....................................................19.30, kal
Arfin./lør................................................13.30, kal.
Aallarterlaat/Nykommer-møde
Arfin.&Lør...............................................19.30 kal.
Lysmøde:
Arfin.&Lør......................................22.00 kal./dk.
Arnanut/Kvinde-møde
Sap./søn.................................................13.30, kal.
Sap./søn.................................................19.30, kal.
Nalliuttuni............................................19.30, kal.
Qaqiffik
Pinga./ons.....................................................19.30
AL-ANON
AL-Anon, kalaallisut Sisa. nal. 19.3021.00, Katsorsaavik Nuuk, Noorlernut 22.
AL-Anon, dansksprogede. Hvis du har
behov for at holde møde så henvend
digpå tlf. 550418.
ACA, Kalaallisut
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
ACA, Dansksproget
Mødes hver tirsdag kl. 19.-20.30. Sted:
Katorsaavik, Norlernut 22. Kontakt Lars
for nærmere oplysninger på 233214.

Godthåb Bridgeklub
Velkommen. Vi spiller hver torsdag aften kl.
19.00 på Hotel Hans Egede.

Ajagaq ’07 Basketball seniorer
I basketballklubben Ajagaq har vi fået
nye træningstider. Hver søndag 12-14 i
Nuussuaq Hallen.

Inuit Games - Grønlandske lege
Træner hver mandag og onsdag kl.
20.00-21.30 på USK. Træner: Bent Jakobsen.

Aliikkusiarfik Ikinngut ”Qivioq”
Postboks: 4077, 3900 Nuuk
Aliikkusersoqatigiittarpugut/sammenkomster sker i Qilannqaq mandag nal:
19.00-22.00 & Fredag & Lørdag nal:
19.00-23.00. Ilaasortaanermut akiliut /
Kontigent Meeqqanut 25. Inersimasunut.
50. Ukiumut /pr. år.
Angutit Ikorfartoqatigiit
Naapiffissat: 4. feb. nal. 19-21
18. feb. nal. 19-21
3. marts nal.19-21
Ingerlanneqartassaapput:
C.P. Holbøllsvej 8
Arnat Ikorfartoqatigiit
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
B-67 Badminton
B 67 Badminton - Børnebadminton
Se vores træningstider på:
www.B67badminton.gl
B 67 Badminton - Motionsbadminton
Der er ledige baner som kan bookes på
ad@polarseafood.gl.
Erinarsoqatigiit Appitta
Siulersuisut 2016:
Siulittaasoq: Josef Jakobsen
rate@greennet.gl - 583157.
Siulittaasup tullia: Beathe Nielsen
bea@rkb.gl - 254683.
Aningaaserisoq :Ane Mathæussen
anma@nanoq.gl - 484150.
Allatsi: Trine Jakobsen
tjos@sermersooq.gl - hemmeligt nr.
Siulersuisunut ilaasortaq: Daniel Petersen
dp@kaf.gl - 552216.
Sinniisussaq siulleq: Julie Petersen
juliekkpetersen@gmail.com 222165.
Sinniisussap appaa: Lars Adolfsen
Lars.Adolfsen@attat.gl/
ernuttat@icloud.com - 234253.
Erinarsoqatigiit NIPE
Sungiusartarfii: Ataasinngornikkut H.E.
oqaluffiani, nal. 19.30- Sisamanngornikkut.
ASK-p aulaani, nal. 19.30. Saaff.
482590. Soqutiginnittut tikilluaqquagut.

Godthåb Jagtforening
Jagtvej 51. Åbningstider: April-September:
Søndage kl.13.00-17.00.
Oktober-Marts: Søndage kl. 11.00-15.00
Der skydes Skeet, Jagt og Trap. Instruktion
tilbydes. Firmaarrangementer og
polterabend afholdes. For info. kontakt:
godthaabjagtforening@gmail.com
GSS HÅNDBOLD
Træningstider: se hjemmeside:
www. gsshaandbold.gl - Håndbold
for børn, unge og voksne og oldgirls,
oldboys i Inussivik og Godthåbhallen
og Hans Lynge Hallen.
GSS Volleyball
Træningstider i Inussivik:
For voksne, for herre og damer: Tirsdag
kl.18-20. Fredag kl.18-22. Søndag
kl.18.20. For børn, 9-14 årige: Tirsdag
kl.18.15-19.45, Søndag kl.17-19.
Ilinniartunut Siunnersuisarfik
Ammasarfiit: Ataa.–Tall. nal: 8:00-16:00
Studenterrådgivningen
Åbningstider: Man.–Fre. kl. 8:00 – 16:00
Imaneq 24 B, 1. sal. Oqa./Tlf. 383530
Email: its@aqqut.gl

Ilaqutariinngorlaanut ikorfartuiffik
IVAAQ
Kongevej 8 Blok D
Siusinaarluni iliuuseqartarfik/
Tidlig Indsats
Ilaqutariinngorlaanut naartusunullu
Indsats for småbørnsfamilie og gravide.
Ammasarfiit/Åbningtider: Ataa.-Tall.
8.00 – 16.00 Man.- Fre. 8.00 – 16.00
Saaffissat:
Annette 553582 - Naja 533859
Martha 523728 - Haldora 582695
Regine 582697 – Birgitte 564529
Mette Marie 582696
Kalaallit Nunaanni Napparsimasut
Kattuffiat
Postbox 396, 3900 Nuuk Telefon:
241656, Fax: 322456 Email: ashanuna@
gmail.com
Grønlandsbanken 6471-7836616
Ilaasortanngorneq ukiumut 100,00.
Klatreklubben Aapakaaq
Klatring 1-2 gange ugentligt afhængigt
af sæsonen. Skriv en mail til klatreklubbenaapakaaq@gmail.com for nærmere
information om træningstider og sted.
Kyusho. Vi træner Kyusho i USK gymnastiksalen på mandage og onsdage, begge
dage fra kl. 17-18.00. www.kyushogreenland.com og på www.facebook.com/
KyushoGreenland.
Løbeklubben NAAPE
Fællestræning 3 dage om ugen. Tirsdag
og torsdag kl. 17.15. Lørdag kl. 10.00.
Mødested alle dage er NSP Klubhus.
Træning er for alle - øvede som uøvede.
www.naape.gl
Meeqqat Erinasoqatigiit Ikinngutaat
Nuuks børnekorforening arbejder for at
skabe gode muligheder for at dyrke
korsang for børn og unge i Nuuk. Spørg
om mere: niemirosing@gmail.com eller
tlf. 32 94 43.
Natteravnene i Nuuk
- det er dem i de gule jakker mail:
nuuk@natteravene.dk - tlf. 241999,
info: nuuk.natteravnene.dk

Tid & Sted

Noqartilik
arbejder for at støtte klaverspillende
børn og unge samt fremme klassisk klavermusik i Nuuk. Spørg om mere: niemirosing@gmail.com eller tlf. 3294 43.
Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv
Kontakt: meeqqat@gmail.com. For flere
oplysninger se www.mibb.gl
Motionister & Old Girls
Timigissartartut old girlsillu
Spiller fodbold hver onsdage kl. 18 i
Kangillinnguit Hallen. Timigissartartut
old girlsillu arsaattarput Kan´gillinnguit
Timersortarfiani pingasunngornerit
tamaasa nal. 18.
Nanoq Fight-Club
Træning: Mandag kl. 18-20, onsdag kl.
18-20. Fredag kl. 18-20. I USK, træner:
Mahmoud Minnaei.
Neriuffik Kattuffiat
Box 1546. Imaneq 41, Tlf. 49 04 89, Fax 31
25 04. Allaffik ammasarpoq nal. 8.00-miit
16.00 tungaanut ataasinngornermiit tallimanngorneq ilanngullugu.
Neriuffik Nuuk
Oqarasuaat: 558598. Box 1445, 3900 Nuuk
Konto nr. 6471-7658734
ilaasortaanermut akiliiffigineqarsinnaavoq;
ilaasortap aqqa ullorlu inuuffik nalunaarlugit.
Nordisk Koncertkor
4-stemmigt kor med herre- og kvindestemmer. Koret synger klassiske satser, viser,
nordiske sange, jazz, gospel og rock. Koret
øver hver onsdag kl. 18.45 i festsalen på
ASK. Kontakt: Tlf. 583565 / e-mail koncertkor.nordisk@gmail.com
Nordisk Koncertkor
Arnat angutillu erinaat tulleriit sisamaallutik
erinarsoqatigiittarput. Jazz, gospel, rock,
erinniarsuit, nunallu avannarliit erinarsuutaat aamma erinarsuutigisarlugit.
Erinarsoqatigiit sungiusartarput pingasunngornerit tamaasa nal. 18.45 ASK festsaliani.
Attavigiuk: tlf. 583565 / mail koncertkor.
nordisk@gmail.com
NÛK fodbold, sungiusartarfiit
Arnat inersimasut, sungiusaasoq:
Ataa. 19.00 - 21.00, GHBhallen
Sisa. 18.00 - 21.00, Atuarfik Hans LyngeArfinin. 14.00 - 15.30, GHBhallen. Angutit
inersimasut, suniu-saasoq:
Ataa.: 21.00 - 23.00, GHBhallen.
Pinga.: 20.00 - 22.00, Atuarfik Hans Lynge.
Arfinin.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
NÛK fodbold, træningstider
Dameseniorer, træner John Thorsen
Man.: 19 - 21 GHBhallen
Tors.: 18- 20, Atuarfik Hans Lynge.
Lør.: 14.00 - 15.30, GHBhallen
Herreseniorer, træner Charles Mølgaard
Man.: 21 - 23, GHBhallen
Ons.: 20. - 22., Atuarfik Hans Lynge
Lør.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Nuuk Aikido Klub
Træner mandag og torsdag kl. 18-20 i
gymnastiksalen på ASK. Træner Michael
Rosing, tlf. 530531.
Nuuk Gynmastikforening
Tirsdage 16.30-18 Kangillinguit Minihal
1.-3. klasse spring
Torsdage 16-17.30 AHL hallen 1.-3. klasse
spring
Torsdage 17.30-19 AHL hallen 4.-6. klasse
spring
Torsdage 19-20.30 AHL hallen Juniorspring
( 7. klasse + )
Lørdage 10-11 Kangillinguit Minihal Rytme
for kvinder

Lørdage 11-12 Kangillinguit Minihal Rytme
3.-6. klasse
Søndage 10-11 AHL hallen Vuggestuebørn
Søndage 11-12 AHL hallen Børnehavebørn
Find os på www.nuukgym.gl eller på
Facebook

Palaseqarfik/Præstgæld, Kirkevej 13, .
Telefon: 321809. Allaffiup ammasarfii /
Kontortider:Ataa. - sisaman. nal. 10-13.
Tallimanngorneq nal. 10-12
Man. - tors. kl. 10-13. Fredag. kl. 10-12.
www.palasi-nuuk.dk

Nuuk Martial Arts
Træningstider for Nuuk Martial Arts
(Godthåbhallens holdrum)
Mandag: Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ) fra
kl 19:00 til 20:30.
Onsdag: MMA (Mixed Martial Arts) fra
kl 18:30 til 20:00
Søndag: Selvforsvar for kvinder fra 14:00
til 15:30.

Patientforeningen Grønland
Postbox 396, 3900 Nuuk
Telefon: 241656. Fax: 322456
Email: ashanuna@gmail.com
Grønlandsbanken: 6471-7836616
Medlems kontingent 100,- kr. pr. år
Peqatigiiffik Illerfissarsiutileqatigiit
Allaffiata ammasarfii ulluinnarni ataas.tall. ilanngullugu nal. 10.00-15.00, ilaasortat akiliiniartut ornigullutik akiliisinnaapput, aamma bankimut saaffiginnilluni
akiliisoqarsinnaavoq.

Nuuk Shotokan Karate
Nye medlemmer: Voksne ons. & fre. kl.
18-19. NYHED: Børn 5-7 år leg og bevægelse ons. 16.30-17.00. Mail: kontakt@
shotokan.gl www.shotokan.gl - Mobil
554728. Træning i Karate-Dojoen Kissarneqqortuunnguaq 4 (ved siden af
GHB-Hallen).
Nuuk Skak Klub
Faste klubaftener tirsdage kl. 19-22. i
”Palleq” H.J. Rinksvej, Blok 10, lokale 002.
Alle interesserede er vekomne. Nuuk
Skak Klub-i marlunngornerit tamaasa
nal. 19-22 ”Palleq”-mi, blok 10, lokal
002. Soqutinginnittut tamarik tikilluaqqusaapput.

Plejefamiliernes Lokalforening
Postboks 1785, tlf. 237720. Bliv medlem
på www.plejefamilierne.gl der finder du
indmeldelsesblanket og mere information om foreningen, der har tilrettelægger
mange forskellige arrangementer.
Puiguttortunut qanigisaasunut Paasiniaaffissaq: 557146.
PVN Volleyball
Dame – og herrehold:
Tirs.18:00-20:00 Inussivik. Tors. 20:0022:00 Inussivik. Lør. 20:00 til 22:00 Inussivik.
Alle er velkommen.

Nuuk Teater
Isiginnaartitsisartut nutaat aallartipput.
Dramatik amma isiginnaagassiornerit
ingerlanneqartassapput. Kikkulluunniit
peqataasinnaapput. ASK-ip katersuuttarfiani, ataasinngorneq aamma marlunngorneq nal. 19-21 sungiusartoqartarpoq. Tikilluaqqusivugut.

Qimarnnguvik/Krisecenter
Mobil: 554647. Røde Korsip atornikuerniarfia Oles Varehusiusimasumiittoq
ammasarpoq:Sisa./talli. nal.13-17, aamma
arfin. nal. 10.30-13.30. Atisat errortat
ilivitsuusullu – poortorneqarsimasut
– pisiniarfiup tunuani containerimut
ikineqartassapput.

Nuuk Orienteringsklub - NASP
Info om træningssted på faste ugedage
skriv til NASPOK@gmail.com og kom på
vores mail-liste. Mere info om klubben på
www.NASP.gl

Røde Kors genbrugsbutik
i det tidligere Oles Varehus holder åbent:
Torsdag og fredag kl. 13 til kl 17 og lørdag
kl. 10.30 til kl. 13.30. Rent og helt tøj - der
skal være emballeret - puttes i containeren
bag butikken.

Nuummi Angajoqqaarsiat
Peqatigiiffiat
Postboks 1785, tlf. 237720. Ilaasortanngorsinnaavutit ugguuna: www.plejefamilierne.gl immersuiffissaq tassaniippoq aamma paasissutissat allattassani
atuarsinnaavatit.
Nuummi Arnat Peqatigiiffi
Nuummi Arnat Peqatigiit pisarnermisut
pinga-sunngornermi Arnat Illuanni Kongevej 6-mi naapisimaartarput.
Nuummi Bruno Gröning Ikinngutai
ataatsimiissapput
Bruno Gröning Vennekreds afholder møde
Arfininngorneq / Lørdag 28. Jan. 2017
BG Oqalugiaatigineqarnera / BG Informationsmøde. Soqutiginnittunut nutaanut /
Nye interesserede Nal./Kl. 13:30 – 14:30
BG Ikinngutaasa ataatsimoornerat / BG
Vennekredsmøde Nal./Kl. 15:00 – 17:00
Blok 10 Palleq – Nuummi narsarsuarmi
Aggialluarisi , peqataaneq akeqanngilaq –
Vel mødt, mødet er fri entré
Nuummi Gigtertut Peqatigiigffiat
Ataasinngornikkut nal. 13.00, Nikkiffik,
pingasunngornikkut ammatitsineq nal.
13.00. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaaput. Tlf. 586696/241632.
N.U.P.
Træningstider for N.U.P. i Kangillinnguit
Hallen. Man. & Torsd.: KL. 18-20: Op til 12
år, træner Ole Lynge Hansen, tlf. 484994.
Træner Mariane Hansen, tlf. 550487.
Mandag & Torsdag: Kl. 20-22: 13-17 år,
træner Sinjagik Nielsen, tlf. 295987.
Træner Erik Amodsen, tlf. 270230.

Timersoqatigiiffik Qeersaat
Timigissaqatigiittarput ataasinngorneq
nal.10.00 aamma sisa. nal. 10.00,
Godthåb-Hallen. Utoqqalinersiutillit siusinaartumillusulissinaajunnaarnersiutillillu
tikilluaqqusaapput. Paasisaqarnerorusukkuit. Qeersaat mobil: 553541.
Rigsombudsmanden i Grønland
Tlf. 32 10 01. Åbnings- og telefontid:
Man., tirs. og ons.: 10.00-14.00.
Tors.: 10.00-16.00. Fre.: 10.00-12.00. Rigsombuddet holder lukket den første onsdag i
hver måned.
Skiklubben NSP´s træningstider
Tirsdage: 9-13 år + voksne træner kl. 17.1518.30 fra NSP’s klubhus.
Onsdage: 0-14 år kl. 17.30-18.30 i Kangillinnguit Hallen.
11+ år og voksne kl. 19-21 i Kangillinnguit
Hallen.
Torsdage: Voksne træner kl. 17.15-18.30 fra
NSP’s klubhus.
Værestedet for HIV positive
Mandage fra kl. 19-21 (ulige uger ),
i Blok 6 - 001.
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Uto q
qarnut katerisimaartitsineq
Ældre-samvær
KATUAQ LILLE SAL AAMMA PAARLERSUARMI
I KATUAQS LILLE SAL OG FOYER

29. JANUAR 2017

NAL.:
11.30 Pisoqatigiittussanut tikilluaqqusineq
Katuamiit pisuttualaarnissamut kissasserneq,
kissassaasuussapput Timersoqatigiiffik Qeersaat
11.40 Pisoqatigiinneq (plan B: Sila ajorpat Timersoqatigiiffik
Qeersaakkut Katuap paarlersuani eqaarsaartitsissapput)
12.10 Tikilluaqqusineq
Pisussanillu tulleriissaakkamik saqqummiineq
12.15 Utoqqarnut politikki saqqummiunneqassaaq
12.30 Katerisimaarneq
13.00 Saqqummiissapput Utoqqaat Peqatigiit
13.15 Erinarsoqatigiit Appitta erinnanik atuissapput
13.25 Katerisimaarneq
13.55 Kaj Olsen appisimaaqatigalugit Abel
aamma Najaaraq erinnanik atuissapput
14.15 Katerisimaarneq
14.30 Saqqummiisoqassaaq Timimit
sungiusaasumit Mikael Kemner
14.50 Erinarsoqatigiit Appitta erinnanik atuillutik naggasiissapput
15.00 Naggasiineq
Kajumissutsiminnik ikiuukkusuttut ullormut ikiuutissapput

Kikkulluunniit innuttaasut
utoqqaat tikilluaqqusaapput

KL.:
11.30 Velkomsttale inden gåtur
Timersoqatigiiffik Qeersaat opvarmer til gåtur
11.40 Gåtur (plan B: Hvis det er dårligt vejr, holder
Timersoqatigiiffik Qeersaat gymnastik i foyen)
12.10 Velkomsttale
og fremlægge dagens program
12.15 Fremlægning af ældrepolitikken
12.30 Hygge og samvær
13.00 Fremlægning af Utoqqaat Peqatigiit
13.15 Koret Appitta synger
13.25 Hygge og samvær
13.55 Kaj Olsen spiller musik sammen med
Abel og Najaaraq
14.15 Hygge og samvær
14.30 Fremlægning af fysioterapeut Mikael Kemner
14.50 Koret Appitta synger
15.00 Afslutning
Frivillige hjælper til ved arrangementet

Alle ældre borgere
er velkomne

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Peqqinneq, Pitsaaliuineq Susassaqartitsivillu
Sundhed, Forebyggelse og Fritid

34

ONSDAG 25. JANUAR 2017

Bamsit napparsimasut
katsorsarneqarput
Ileqquusumik bamsit anniaatiminnik Dronning Ingridip
Napparsimmavissuani katsorsarneqarsinnaapput periarfissarlu
tamanna meerarpassuit atorluarpaat

Allattoq Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
SANA-p silataanut piinnarluta ambulancemik tungujortumik ikittaartulimmik naapineqareerpugut. Kisianni
ambulancemik ingerlatsitsisoq ikittaartitsinngilaq, meeqqalliuku aquttup
issiavianiittut ikittaartitsisut. Ilaanneeriarluni siggartaataa atorneqartarpoq
aamma meerarpassuit ambulancet
iluaniit qanoq isikkoqarnersut takorusuppaat.
Iluatsitsilluarneq
Dronning Ingridip Peqqissaavianut
iseraanni aqutsinermut pisortamit
nutaamit, Peter Henriksenimit peqqinnissaqarfimmilu aqutsisunit allanit
tikilluaqqusisoqartarpoq. Tassanngaanniillu napparsimmavissuarmi
angalaartoqarsinnaavoq, ukioq´manna
ukiunut siuliinut sanilliullugu takusassaqarneruvoq. Bamsinullu napparsimmavissuaq soqutigineqarnersaavoq,
tassani bamsit 100-t arlallit unnuup

ingerlanerani misissorneqarput.
Asannittumik isumassuineq
Peqqissaasunngorniat arlallit bamsit
ullormi tassani aqqusaartut tikilluaqqussallugit piareersimapput. Napparsimasut maavaartut assigiinngitsorpassuarnik nappaateqarput, soorunalumi
tamakku pisariaqartitsineq malillugu
katsorsarneqarput. Ilaat poortuusersorneqarput allallu qinnguartarneqarlutik assilineqarput, aaversipput
nap-paammulluunniit akiuussutissamik kapineqarlutik. Peqqinnissaqarfimmit unnuup ingerlanerani bamsit
arlaan-naalluunniit toqusimanngistoq
oqaatigineqarpoq, naak tamakku nappaaterpassuaqaraluartut.
Ilisimaviuk?
Unnuk Kuturisiornermi paasititsiniaaneq Nalunngiliuk aallartinneqarpoq.
Paasititsiniaaneq innuttaasut inooriaatsimik peqqinnarnerusumik inuutilernissaat aamma peqqinnissaqarfiup
suuneranik paasissutissanik tunniussinissanik siunertaqarpoq. Torsuusar-

Bamsit napparsimanerminni sunik takussutissaqarnersut tusarnaarneqarput, taamaalillutik eqqortumik katsorsarneqarniassammata.
Der blev lyttet meget til, hvilke symptomer bamserne havde haft, så der
kunne ydes den rette behandling.
passuarni tamani paasissutissat
ullutsinnut tunngasut nivingapput,
tamakku siunnersuisartut oqarasuaataanniit napparsimasut qassit
ukiumut nunatsinni angallanneqartarnersut oqaluttuarineqarnerannut
tunngapput. Meeqqat titartaallutik
unammeqataasinnaapput, tassanilu
uppik paasititsiniaanerup ilisarnaataa
titartarneqarpoq.
Napparsimasunik siunnersuisartoq
naapiguk
Unnuk Kulturisiorfimmi Grethe Lindip
naapinnissaanut aamma periarfissaqarpoq, taanna napparsimasunut siunnersortitut atorfinitsinneqarsimavoq.
Napparsimasunik siunnersuisartoq
Stor succes
Når man kom ind i Dronning Ingrids
Sundhedscenter, blev man budt
velkommen af den nye styrelseschef,
Peter Henriksen, og den øvrige
sundhedsledelse. Herfra kunne man
så begive sig rundt på hospitalet, hvor
der i år var mere at se til end tidligere
år. Størst var interessen dog for bamsehospitalet, hvor adskillig hundrede
bamser blev tilset i løbet af aftenen.

DIH-p saani Unummi Kulturisiorfimmi qulliit tungujortut ikittaqattaarput
Der var blå blink foran DIH hele aftenen under kulturnatten

Syge bamser blev
behandlet

Vanen tro kunne bamser behandles for deres skavanker på
Dronning Ingrids Hospital, og det benyttede mange børn
muligheden for
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Allerede uden for DIH blev man mødt
af en ambulance med blå blink. Det
var dog ikke ambulanceførerne, der

havde sat gang i blinket, det var børn,
der sad bag rettet. Af og til fik hornet
også en tur, og der var en lind strøm
af børn, der også skulle se, hvordan
ambulancen tog sig ud indefra.

Kærlig omsorg
En lang række sygeplejestuderende
stod klar til at modtage alle de bamser,
der i dagens anledning lagde vejen
forbi. De bløde patienter havde alle
former for skavanker og blev naturligvis behandlet efter behov. Nogle fik
bandage på mens andre blev røntgenfotograferet, fik taget blodprøve eller
blev vaccineret. Sundhedsvæsenet
orienterer, at ingen bamser omkom
på aftenen trods de mange dårligdomme.
Vidste du
I forbindelse med kulturnatten blev
kampagnen ”Nalunngiliuk/Vidste
du?” skudt i gang. Kampagnen har til
formål at give borgere informationer

atuuffiuvoq nutaaq, taassuma napparsimasut ingerlaatsit pisinnaatitaaffiillu
pillugit eqqortumik siunnersortarpai.
Peqqinneq qitiutillugu
Napparsimmavissuarmi sumi tamaani
aamma atuuffiit allat naammattoorneqarsinnaapput. Ilaatigut tagiartuisartut peqqissaavillu, taakkunani
inooriaatsimik peqqinnarnerusumik
pitsaasunik siunnersuisoqartarpoq
aammalu allornernut kisitsissutinik
tunniussisoqartarpoq, tassani ullormut
naammattumik pisuttoqarsimanersoq
takuneqarsinnaasarpoq.

om en sundere livsstil og om, hvad
sundhedsvæsenet er. Rundt på alle
gangene hang en række faktuelle informationer, der fortalte om alt lige fra
rådgivningstelefoner til, hvor mange
patienter, der årligt transporteres
rundt i Grønland. Børn kunne deltage i
en tegnekonkurrence, hvor man skulle
tegne uglen, der er kampagnens
kendetegn.
Mød patientvejlederen
På kulturnatten havde man også
mulighed for at møde Grethe Lind, der
er blevet ansat som patientvejleder.
Patientvejlederen er en ny funktion,
der skal hjælpe patienter til at få den
rette vejledning omkring deres forløb
og deres rettigheder.
Fokus på sundhed
Rundt på hospitalet kunne man ligeledes møde flere af de andre funktioner. Blandt andet fysioterapeuterne og
sundhedscenteret, hvor man kunne få
gode råd om en sundere livsstil og få
udleveret en skridttæller, der synliggør,
om man får gået nok i løbet af en dag.
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Kommunalbestyrelsimut
qinersineq 2017
KOMMUNALBESTYRELSIMUT QINERSINEQ

MARLUNNG. APRIILIP 4
Qinersiviit nal. 9imiit-20 tungaanut ammatinneqassapput
Qinersiviit allattorsimaffiat uani sermersooq.gl-imi takuuk
Apriilip sisamaanni 2017 qinersinermi Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsimut ilaasortanik 19-inik qinersisoqassaaq. Kommunalbestyrelsimi inissat sisamat
Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Paamiut Nuullu sumiiffimmi sinniisuutitaannit ilaasortaaffigineqassapput.

NUNAQARFINNI AQUTSISUNUT QINERSINEQ

Kommunalvalg 2017
KOMMUNALVALG

TIRSDAG DEN 4. APRIL
Valgstederne vil være åbne kl. 9 -20
Se liste over valgstederne på sermersooq.gl
Der skal ved valget den 4. april 2017 vælges 19 medlemmer til
kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Fire af
posterne i kommunalbestyrelsen besættes af geografiske repræsentanter for hhv. Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Paamiut og Nuuk.

BYGDEBESTYRELSESVALG

TIRSDAG DEN 4. APRIL
Valgstederne vil være åbne kl. 9 -20

MARLUNNG. APRIILIP 4
Qinersiviit nal. 9imiit-20 tungaanut ammatinneqassapput

Bygdebestyrelsesvalget afholdes på samme valgsteder som
kommunalvalget.

Nunaqarfinnut aqutsisunut qinersineq kommunalbestyrelsimut ilaasortanik qinersivinni ingerlanneqassaaq.

Bygdebestyrelserne er de samme som de nuværende:

Nunaqarfinnut Aqutsisut maannakkut aqutsisuusut assigaat:
• Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq – taakkununnga ilaasortat tallimat qinerneqassapput
• Kuummiut, Sermiligaaq – taakkununnga ilaasortat tallimat qinerneqassapput
• Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat – taakkununnga ilaasortat tallimat qinerneqassapput
• Arsuk – tassunga ilaasortat pingasut qinerneqassapput

ILAGIIT SINNIISAANNUT QINERSINEQ
Ilagiit sinniisaannut qinersineq kommunalbestyrelsimut qinersinermi ulloq taanna
aamma ingerlanneqassaaq, ilagiit sinniisaannut taasinertaqanngitsumik qinersisoqanngippat. Annertunerusumik paasisaqarniaraanni palaseqarfimmi qaninnerpaami palasi
attavigeqquneqarpoq.

QINIGASSANNGORTITTUT
Qinigassanngortittut, kommunalbestyrelsimut qinersinermut qineqqusaarusuttut,
Kommunalbestyrelsinut, Nunaqarfinni Aqutsisunut Ilagiillu sinniisaannut qinersisarneq
pillugu Inatsisartut inatsisaat nr 27, 28. november 2016imeersoq naapertorlugu nalilersuutinik naammassinnissapput. Qinersinermut inatsimmi § 14imiit 17imut takukkit.

QINIGASSANNGORTITTUT ALLATTORSIMAFFIISA
TUNNIUNNEQARNISSAANNUT PIFFISSALIUSSAQ
Qinigassanngortittunik nalunaaruteqarnissamut piffissarititaq
tassa marlunngorneq ulloq 21. februar 2017 nal. 12.
Qinigassanngortittut allattorsimaffii Qinersinermut siulersuisunut
nassiunneqassapput, uunga:
KOMMUNQARFIK SERMERSOOQ
Kuussuaq 2 · Postboks 1005 · 3900 Nuuk
Imaluunniit mailikkut uunga: valg@sermersooq.gl
Qinersineq pillugu paasisaqarnerorusukkuit uunga alakkaagit sermersooq.gl

• Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq – her skal vælges 5 medlemmer
• Kuummiut, Sermiligaaq – her skal vælges 5 medlemmer
• Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat – her skal vælges 5 medlemmer
• Arsuk – her skal vælges 3 medlemmer

MENIGHEDSREPRÆSENTATIONSVALG
Menighedsrepræsentationsvalget afholdes samme dag og på
samme valgsteder som kommunalvalget, såfremt der ikke er
fredsvalg i den enkelte menighed. Der henvises til præsten i
nærmeste præstegæld for nærmere information.

KANDIDATER
Kandidater, der ønsker at stille op til kommunalbestyrelsen, skal
opfylde kriterierne beskrevet i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. fra
november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. Se valglovens § 14 til 17.

FRISTEN FOR INDLEVERING AF KANDIDATLISTER
Frist for anmeldelse af kandidater er tirsdag den 21. februar kl. 12.
Kandidatanmeldelser skal indsendes til valgbestyrelsen på:
KOMMUNQARFIK SERMERSOOQ
Kuussuaq 2 · Postboks 1005 · 3900 Nuuk
Eller pr. e-mail via: valg@sermersooq.gl
Se mere information om valget på sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq
nal. 12.00

Skal være indsendt
senest torsdag
kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Massage Healing &
Terapi Sessioner
Alm. Massage
Healingsmassage
KropsTerapiMassage
(massagene dækker
forskellige dybgående formål)

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

Info & Bestilling
Tlf. 55 06 33

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester

Kommandør G. de Lichtenbergs Fond
Postbox 213 •3900 Nuuk

Indkaldelse til

Admiralforsamling
Lørdag den 25.02-2017
Kun for medlemmer
– dørene bliver låst præcist kl. 14.00.
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter
Forslag, der ønskes til afstemning, skal afleveres
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før.
NB: Kontingent for 2017 skal være betalt
for at kunne deltage.

· Kurser

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter
· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

Foreningen er efterfølgende vært ved en let anretning.
Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag og helligdage lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · kontakt@cafemik.gl

Velmødt
Bestyrelsen

Gavekort sælges.

Nunaannarmi illuaqqanut
nunaminernik qinnuteqarnernut tusarniaaneq

Høring af arealansøgning til fritidshytter i det åbne land

Piffinni pineqartuni illuaraatillit qinnuteqarfiit
ataani allassimasut eqqaanni nunaminermik
tunineqarsimasut soqutigisaqartulluunniit qinnuigineqarput kingusinnerpaamik 1. februar 2017
qinnuteqaatinut tunngassuteqartunik oqaaseqaateqaqqullugit akerlileeqqullugilluunnit.

Den der har arealtildeling eller interesser i
umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling i det åbne land,
anmodes om senest den 1. februar 2017, at
fremkomme med eventuelle bemærkninger
eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet
Maaluto
Maaluto
Maaluto
Kapisillit
Qoornoq, Utoqqarmiut

Levering af
mad ud af
huset

Nord
64°16’57.00”N
64°16’59.00”N
64°16’58.68”N
64°25’55.45”N
63°46’13.98”N

Vest
51°43’59.00”V
51°43’60.00”V
51°43’55.34”V
50°16’21.69”V
51°26’1.98”V

Anvendelse
Sunng. Illuaraq Fritidshytte
Sunng. Illuaraq Fritidshytte
Sunng. Illuaraq Fritidshytte
Illu ila. ataats.enfamiliehus
Sunng. Illuaraq Fritidshytte

A-nr.
894
895
896
897
898

Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit
uunga nassiunneqassapput:
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu
Oqartussaqarfik
Postboks 1005 · 3900 Nuuk
Evt. bemærkninger eller indsigelser
skal fremsendes til:
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk

Høring 11. jan.-1. feb. 2017

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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NUREPA APS

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Tuniniaavik
INISSAT/BOLIGER

www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

Nuummi Gigtertut Peqatigiit
ataatsimeersuarnissaq 2017
Ukiumoortumik ataatsimeersuarnissaq pissaaq
ataasinngorneq februarip 20-ani nal. 18.00,
Blok 6-imi.
Ataatsimeersuarneq malittarisassat malillugit
ingerlanneqassaaq. Oqaluuserisassat ulllut 14-nit
sioqqullugit siulersisunut tunniunneqassapput.
Ilaasortat pisarnertut aggernissaat kissaatiginarpoq.

Byttelejlighed: Haves:
3-rums i Nuussuaq 45102 med egne indgang.
Ønkes: 2-rums lejlighed i
Nuuk. Henv. 254913, Mina
Eskildsen.
INUTTASSARSIUUSSAT/
FREMLYSNING

er guld eller sølv ved hendelse til Nuuk Ugeavis.
NILLATAARTITSIVIIT IL.IL/
HÅRDE HVIDEVARER M.M.

Købes: Brugt vaskemaskine, max pris 700,- kr.
Hentes og betales den 31.
jan. Henv. 271782.

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

Halskæde: ”Tro, håb og
kærlighed” halskæde
fundet ved Centrum Grill,
man. 9. jan. Oplys om det

Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Siulersuisut

Nuuk Ugeavis støtter CISV - tapersersorpaa

Pilluarit
Tillykke

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

”Asasagut CISV-it angajoqqaallu,

Kære CISV’er og forældre,

Nunarsuatsinni ”kisivit” angalanikuuit –
angajoqqaatit ilaginngiivillugit?

Har du været ude i den store verden ”alene” –
helt uden dine forældre?

Angallaviginikuusat, sumiissimanersutit susimanersutillu, nuannaarutigisaqaarput tusarnissaa.

Det vil glæde os, at høre om din tur, hvor du
har været og hvad du har lavet.

CISVtoqqat nutaajunerusullu tamatta
naapisimaarta

Lad os holde en CISV-kaffemik for gamle og
nyere CISV’er.

Aggerit CISV-qatit allat angajoqqaavilu naapillugit,
misigisatsinnik avitseqatigiitta.

Kom og mød andre CISV’er og forældre,
lad os udveksle hinandens oplevelser.

Naapisimaarfissaq: Ukaliusap atuarfiata nerisarfiani
Mødested: Ukaliusaq skolens kantine

Piffissaq: januaarip 29-iat 2017, nal. 14:30-miit 17:00-ip tungaanut.
Tidspunkt: 29. januar 2017, fra kl. 14:30 til 17:00.

38

ONSDAG 25. JANUAR 2017

Namminersorlutik
Oqartussat
allaffissuani
unnuk kulturisiorfik
Napasuliami namminersorlutik oqartussat
allattoqarfianni elevatorit ulikkaavittarput
arfininngormat Aatsitassanut aamma Namminiilivinnermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiit
tamanut ammatinneqarmata

All.: Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Unnummi kulturisiorfimmi immikkut illuinnartumik
napasuliaq namminersorlutik oqartussat allattoqarfiat, nalinginnaasumik susassaqarani iserfigineqarsinnaanngitsoq, takuniarneqarsinnaavoq. Unnuk
taanna Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik init quleriit aappaanniittoq aamma Namminiilivinnermut,
Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunalerinermullu
Naalakkersuisoqarfik init quleriit arfineq-pingajuanniittoq tamanut ammapput. Taakkunani marlunni
sorpassuarnik sammisaqartitsisoqarpoq.
Ujaqqat qaammartartut
Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfimmi meeqqanit

Kulturnat i
selvstyretårnet
Der var trængsel ved elevatorerne op i selvstyretårnet, da der lørdag var åent hus hos
Råstof og Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Kulturnatten bød på en unik mulighed for at
komme op i selvstyretårnet, der normalt ikke er
tilgængeligt uden et ærriende. Både Råstofdepartementet på 2. sal og Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug på 8. sal havde
åbent hus. Begge steder med et væld af aktiviteter.
Lysende sten
Hos råstof var det store trækplaster blandt børnene
de lysende sten. Nogle sten lyser op, når man
tænder en UV-lampe, og det var dette, de gerne
ville demonstrere hos råstof. Dette gjaldt blandt
andet mineralerne kalcit, scapolit og sågar også
tonicvand. Foruden de lysende sten kunne man se
en række smykkesten og spændende forsiler. Der
var en quiz for børnene, der også kunne biddrage
med lidt læring.
Selvstændighed og skrald

Unnu kulturisiorfimmi kikkunnut tamanut
pissanganartunik sammisassaqarpoq.
På kulturnatten
var der spændende aktiviteter
for alle aldre
ussagarneqartorujussuit tassaapput ujaqqat qaammartartut. Ujaqqat ilaat qaammartarput qulleq UV
ikikkaangat, tamannalu aatsitassanut naalakkersuisoqarfiup takutikkusussimavaa. Ilaatigut aamma takutinneqarput atortusiassat kalcit, scapolit allaammi imeruarsaat tonicvand. Ujaqqat qaammartartut
saniatigut aamma takuneqarsinnaapput ujaqqat
pinnersaasiassat arlallit ujaranngorsimasullu pissanganartut. Meeqqanut ilikkarnalaarsinnaasunik nalorsitsaarisoqarpoq.
Namminiilivinneq eqqagassallu
Init quleriit quppersaata tulliani pulaarneqarsinnaavoq Namminiilivinnermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik,
illoqarfimmit isikkivigilluartoq. Nukarlerpaat takorPå andenøverste etage kunne man besøge Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og
Landbrug, hvorfra der var en flot udsigt over byen.
De yngste kunne bruge deres fantasi med at lave
sjove dyr ud af skrald. Desuden kunne man besøge
naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen, der rundhåndet delte ud af pins og andre merchandise. I løbet

luuisinnaanertik atorlugu eqqagassanik uumasuliorsinnaapput. Tamatuma saniatigut Naalakkersuisoq
Suka K. Frederiksen pulaarneqarsinnaavoq, taannalu
pins-inik takussutissanillu allanik tukkusuumik agguaassivoq. Unnuup ingerlanerani aamma sermersuup
itivinneranik saqqummiussineq tusarnaarneqarsinnaavoq kiisalu filmeeqqat paasissutissiissutit arlallit
takuneqarsinnaallutik. Naalakkersuisoqarfik aamma
mamakujuttullerpoq.
Unnuup ingerlanerani naalakkersuisoqarfinni taakkunani marlunni sammitinneqartut soqutigineqartorujussuupput, taamaattumik amerlasuut napasuliakaapput.

af aftenen kunne man ligeleeds høre et oplæg om
en krydsning af indlandsisen samt se flere mindre
oplysningsfilm. Departementet bød ligeledes på lidt
til den søde tand.
På begge etager var der i løbet af aftenen stor interesse for aktiviteterne, så der var mange, der kiggede
forbi tårnet.

Unnuk kulturisiorfimmi eqqagassat atorlugit pissanganartunik
uumasuliortoqarpoq.
Der blev kreeret spændende
grønlandske dyr i skrald
på kulturnatten
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Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

Tekniker / elektriker søges til 5-stjernet kursus- og konferencecenter i Nuuk, Grønland
Det 5-stjernede kursus- og konferencecenter HHE Conference & Events og 4-stjernede Hotel Hans Egede søger en erfaren, fleksibel og serviceminded
tekniker / elektriker med flair for AV-udstyr og mangeartede tekniske installationer til et spændende og alsidigt job i Nuuk, Grønland.
Faglige kvalifikationer:
• Du har erfaring med AV-udstyr
• Du har et godt kendskab til dansk og engelsk
• Samarbejdsvillig, fleksibel og omstillingsparat
• Du er positiv og problemløsende
• Du er kvalitetsbevist, ansvarsbevidst, stabil og loyal
• Det er en fordel, hvis du er uddannet elektriker
Du får ansvaret for en række faste installationer, teknisk udstyr og indgår i arbejdet med den daglige vedligeholdelsesplan på hotellet og i hotellets eksterne
ejendomme. Det er således vigtigt, at du er en teknisk blæksprutte, der trives med mangeartede udfordringer og motiveres af at løse opgaverne selvstændigt;
ofte under tidspres.
Du vil også servicere hotellets gæster og gæsterne i det nye konferencecenter, hvor der i et vist omfang er behov for teknisk support i forhold til gæsternes
computere samt gæsternes brug af hotellets AV-udstyr. Det er desuden er fordel, hvis du kender til digitale PA-anlæg og afvikling af koncerter mv.
Vi tilbyder et spændende job i et uformelt og sjovt miljø, hvor du får mulighed for såvel personlige som faglige udfordringer og udvikling.
Du får frihed under ansvar, hvor initiativ værdsættes højt.
Løn efter kvalifikationer og erfaring. Møbleret bolig stilles til rådighed efter gældende regler
Ansøgning, gerne vedlagt vellignende foto, sendes med e-mail til info@HHE.gl
Nærmere information kan fås hos administrerende direktør, Jørgen S. Bay-Kastrup, på tlf. +299 34 80 02 eller via e-mail jbk@HHE.gl

Hotel Hans Egede består i dag af 156 velindrettede og helt nyrenoverede værelser, 17 hotellejligheder, 2 restauranter,
1 pianobar samt kursus-, konference- og selskabslokaler.
Læs mere om Hotel Hans Egede på www.HHE.gl og om Grønland på www.GREENLAND.com
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Naluttarfimmi unnuk
kulturisiorfik
Unnummi kulturisiorfimmi naluttarfik ikittuinnarnit pulaarneqarpoq, taamaasillunilu amerlasuut ingerlatsivik pissanganartoq
takunngitsoorpaat
All.: Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Unnummi kulturisiorfimmi sumiiffiit
arlallit ussagarneqarluartut inuit
70-it missaannaanniittut naluttarfik
takuniarpaat. Inassutigissavarput
aappaagu takunianngitsooqqeqqunagu. Naluttarfimmi atortut naluttarfiup
ataaniittut takutinneqarput, tassani
takuneqarsinnaalluni naluttarfiup
ingerlanneqarnerani suliaq qanoq annertutiginersoq. Suliaq amerlaqisugut
naluttarfimmi kusanartuni nalunn-

guartartut eqqarsaatigineq ajugarput.
Sulisoq tunniusimalluartoq
Naluttarfimmut pulaarnermi ilisimasaqarluartumik angalaarussivoq Anthon Thomassen, Naluttarfiup atuunnera tamangajaat tassani sulisimasoq.
Taassuma ulluinnarni teknikkikkut
atortut ajunngitsumik ingerlanissaat
erngullu minguitsuunissaa isumagisarpai. Tassa imaappoq, atortut tamaaa
qanoq ingerlanerat ilisimasaqarfigaa,
apeqqutillu suulluunniit akisinnaavai.
Takuneqarsinnaalluarpoq suliani
pisussaaffiinnartut isiginngikkaa,

Kulturnat i
Svømmehallen
Kun få besøgte svømmehallen på kulturnatten og dermed missede
mange muligheden for at se bag facaden på en spændende virksomhed
Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Mens der flere steder var run på i løbet
af kulturnatten, var det kun ca. 70 der
i løbet af aftenen lagde vejen forbi
svømmehallen. Det kan anbefales

ikke at springe dette over igen næste
år. Svømmehallen bød på rundvisning i anlægget under svømmehallen,
hvor man kunne få et godt indblik i
det store arbejde, der ligger i at drive
svømmehallen. Et arbejde mange af
os tager for givet, når vi svømmer en
tur i den smukke svømmehal.

Naluttarfimmi pisorpassuaqartarpoq nalinginnaasumik
pulaartuinnartut takuneqarneq ajortunik.
Der sker meget i svømmehallen, som man normalt ikke
får indblik i som besøgende
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Anthon Thomassen naluttarfiup
atortuinik, amerlanerpaasugut
pigiinnagassatut
isigisavut, nuannaralugu takutitsivoq.
Anthon Thomassen viste glædeligt
rundt i anlægget
omkring svømmehallen, noget
de fleste af os bare
tager for givet
inooriaatsitulli suliamisullu isigigaa,
ataqqinaataalluartutut isigalugu.
Takutassaq qaqutigoortoq
Angalaarunneqarnerup nalaani naluttarfiup naluttarfittai igalaakkut isiginnaarneqarsinnaapput. Naluttarfimmulli pulaarnitsinni ajoraluartumik naluttarfik atorneqanngilaq, pissanganaqaarli malugisinnaallugu igalaatigut

Passioneret medarbejder
Under besøget blev man under
kyndig vejledning vist rundt af Anthon
Thomassen, der har været i Svømmehallen i næsten hele dens levetid.
Han arbejder til dagligt med at sikre, at
alt teknisk fungerer, og at der er rent
vand. Det betyder også, at han ved
alt om, hvordan anlægget fungerer,
og der var ikke det, man ikke kunne få
svar på. Det lyste ud af ham, at jobbet
ikke er en sur pligt, men en livsstil og
et arbejde, som han sætter en stor
ære i.
Et sjældent indblik
Under rundvisningen fik man ligeledes
mulighed for at kigge ind gennem

tamakkunuunatigut isiginnaarlugu qanoq isikkoqassanersoq. Periarfissaqaruit aappaagu unnuk kulturisiorfimmi
Malik takuniarniariuk. Tamatuma saniatigut immersugassamik apeqqarissaaruteqarpoq, tassanilu nalunnernut
qulinut korti eqqorneqarsinnaavoq.

de vinduer, der er ind i svømmehallens bassin. Desværre var der ingen
aktivitet, mens vi besøgte hallen, men
det var alligevel meget spændende
at fornemme, hvordan det hele tager
sig ud gennem disse vinduer. Bliver
der mulighed for det bør man næste
år kigge forbi Malik på kulturnatten.
Der var desuden et spørgeskema, hvor
man havde mulighed for at vinde et
titurskort.
Kun få besøgte svømmehallen på
kulturnatten og dermed missede
mange muligheden for at se bag facaden på en spændende virksomhed.
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Piniarneq pillugu oqalugiarneq Katuami
(ikinngutigiit inaanni)
26. Januar nal. 19:00 – 21:00
Piniarneq pillugu oqalugiarneq Katuami (ikinngutigiit inaanni)
26. Januar nal. 19:00 – 21:00.
Ukiup ataatsip ingerlanerani Avanersuarmi piniartut Pikialasorsuarmi eqqaanilu piniagassanik inuuniarnermillu
misissuillutik suleqatigiinnermut ilaapput. Tassa siullerpaamik
nunatsinni piniartut ilisimatuullu akornanni pivoq. Piniartut
angalatillutik GPS-it immikkut tulluusakkat nassartarpaat
angallavitsik piniarfiillu nalunaarsorniarlugit. Piniariarnerminni takusatik pisatillu videokkut assiliinikkullu uppernarsartarpaat. Tassa suut namminneq pingaartitatik takutinniarlugit.
Suliap inernera tassaavoq ullutsinni Avanersuarmi nunap isikkua piniagassallu allanngoriartoqisut nalunaarsorpaat.
Sisamanngorneq 26. Januar 2017 suleqatigiilluarnermi angusat assilialersorluakkamik saqqummiunneqassapput.

Foredrag om et borgerinddragende og tværfagligt
forskningsprojet i Katuaq (venskabssal)
den 26. Januar kl. 19:00 – 21:00.
Gennem et år har 19 fangere i Avanersuaq deltaget i et tværfagligt forskningsprojekt
om levende ressourcer og menneskesamfund i og omkring Nordvandet. Det er første
gang i Grønland, at et sådant samarbejde mellem fangere og forskere har fundet sted.
Fangerne har medbragt håndholdte GPS med special-designet software (Piniariarneq) på deres fangstture for således at registrere deres ruter og fangstområder. De
har også registreret observationer og fangst af dyr, såvel som gennem fotografi og
video, kastet lys over mange af de aspekter ved fangerlivet de selv finder vigtige at
formidle.
Resultatet er en ny og levende kortlægning af fangst i Avanersuaq, i en tid hvor fangererhvervet og landskabet er under stor forandring.

Assit filmillu atorlugit uku saqqummiisuussapput:
Antropoloogit Janne Flora aamma Astrid O. Andersen; bioloogit Kasper Lampert Johansen, Anders Mosbech aamma Mads
Peter Heide Jørgensen; kiisalu piniarnermik inuussutissarsiutillit: Mads Ole Kristiansen, Olennguaq Kristiansen, Aaqiunnguaq Qaerngaaq, Qillaq Danielsen aamma Avigiaq Petersen.
Uani takutinniarneqarpoq, akimut suleriaatsit pillugit, aammalu inuiaqatigiinnut takutissallugit tulluartuummat.

Torsdag den 26. Januar 2017 præsenterer vi resultaterne fra dette innovative samarbejde i et billedrigt foredrag.

Kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput.
Kaffeqarluni, teeqarlunilu kaageqarumaarpoq.

Foredraget vil vise, hvordan tværfaglige forskningsresultater kan skabes og se ud,
og samtidig være relevante for samfundet.

Der vil være fotos, film og indlæg fra forskellige deltagere og fag på projektet:
Antropologerne Janne Flora og Astrid O. Andersen; biologerne Kasper Lambert
Johansen, Anders Mosbech og Mads Peter Heide Jørgensen; og erhvervsfangerne:
Mads Ole Kristiansen, Olennguaq Kristensen, Aaqqiunnguaq Qaerngaaq, Qillaq
Danielsen og Avigiaq Petersen.

Alle velkomne, og der serveres kaffe, the og kage.

BARIMI TUNINIAASUSSARSIORNEQ
MATULERISUSSASIORNERLU
HECA NUUK A/S-IMUT, NUUMMI BARINIK, IMERNIARTARFINNIK NERINIARTARFINNILLU
AMERLANERPAAMIK PIGINNITTUMUT INGERLATSISUMULLU NUTAANIK BARIMI
TUNINIAASUSSARSIORPUGUT MATULERISUSSARSIORLUTALU
Qiimasuuvutit, ilassiortuullutillu Kristinamullu isertartut iseraangata,
isersimasutsinnut nuannersunut nuannaartitserusuttuullutit.
Peqqusersuitsuunissat pingaaruteqarluinnarpoq pillagaasimannginnermullu
allagartaqassallutit.
Neqeroorutigaagut suliffeqarfik nuannersoq suleqataalluartullu, aamma
nipilersorneritt, tusarnaartitsinerit aaqqissuinerillu nuannersorpassuit.
Uagutsinni sulilluni susassaaleqinanngeqaaq. Tassungami inuit nuannersut,
piuminartullu amerlaqisut nuannaarlutik isertuartarput ikinngutitaatik
ikinngutitoqqatillu nuannisaqatigalugit.

Baritsinni neriniartarfitsinnilu kikkut tamarmik inissaqarput. Taamaattumik
qinnuteqarnissarnut kajumissaarpatsigit ukiutit suminngaaneernerillu
apeqqutaatinnagit. Taamaattoq soorunami minnerpaamik 18-nik
ukioqalereersimasariaqarputit, imigassanik (drinks) soqutiginartunik
kalaallillu baajaannik pitsaasunik tuniniaasinnaassagavit.
Annertunerusunik paasisaqarusullutit namminerluunniit qinnuteqarniarlutit
Gert Rosa BRYGGEN-ini / Godthaab Bryghusimi pulaaruk. Gert Imaneq 30-mi
nal. 15.00-imiit 20.00-imut naapinneqarsinnaavoq
Aamma uani attaveqarfigisinnaavatsigut, telefoni 348060 imaluunniit
qinnuteqaammik uunga allallutit info@heca.gl

Tusarfiginissat qilanaaraarput!
Asannittumik inuulluaqqusilluta
HECA Nuuk A/S
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Nuummi
Aningaasarsiornermut tunngasunik
suliaqartussamik
Finansmedarbejder til Nuuk

Unammilligassanik nutaanik misigisaqarusuppit? Inuinnarnik sullissinitta ineriartuinnarnissaa suleqataaffigerusuppiuk? BankNordik Nuummi immikkoortortaqarfitsinni aningaasarsiornermut tunngasunik suliaqartussamik sulisussarsiorpugut.
Kunne du tænke dig nye udfordringer? Og vil du være med til at sikre vores fortsatte vækst på privatkundeområdet? BankNordik søger en finansmedarbejder til vores filial i Nuuk.
Atugassarititaasut

Du får

Suliffik tamatigoortoq, piginnaasat tungaatigut inerisarneqarnissamik periarfissiisoq.

Et alsidigt job med gode muligheder for løbende kompetenceudvikling.

Suleqatigiinnut nukittuunut aallussilluartunut ulluinnarni
nuannaarlutik sulisartunut ilanngutissaatit. Tamatta suliatigut
akuusuuvugut – aamma inuiaqatigiinni.

Du bliver en del af et stærk og proaktivt team, hvor godt humør
er en naturlig del af hverdagen. Vi yder alle en aktiv indsats
– også socialt.

Suliassatit

Dit job

Aningaasarsiornermut tunngasunik suliaqartutut sulillutit
akisussaaffeqarlutit sunniuteqaqataallutillu suliffeqassaatit,
pissanganarluinnartumik. Immikkoortortaqarfimmi siunnersuisut ikiortaasullu (support) akornanni pingaarnertut attaveqartitsisuussaatit. Ilaatigut makku suliassaassapput: telefonikkut
ornigullutilluunniit saaffiginnittunik sullissineq, pisortatigoortumik nalunaarsuinermut atatillugu naqissusiineq nalunaarsuinerlu, taarsigassarsiniarlutik qinnuteqaatinik suliarinninneq
taavalu inissiamik pisinermi sulianik inaarsaaneq.

Som finansmedarbejder hos os får du en spændende hverdag
med indflydelse og ansvar. Du vil være den primære kontakt
mellem filialens rådgivere og vores support-funktion. Opgaverne
består bl.a. af telefonisk og skrankeekspedition af bankens kunder,
stempel og registreringssager inden for tinglysning, låneansøgninger og afslutning af boligsager.

Imaattuuvutit
Aningaaserivimmi TNI Allaffissornermiluunniit ilinniarsimasuuvutit. Aningaaserivimmi ukiorpassuarni atuisunik
sullissinermik misilittagaqartuusinnaavutit, soorlu inuinnarnik
siunnersuisutut. Kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaallutillu
allassinnaaguit iluarissagaluarparput – tamannali piumasaqaataanngilaq. Inuttut ammasuuvutit, inuillu allat atugaannik
paasinnilluarsinnaallutit. Atuisunik sullissineq pikkoriffigivat,
saaffiginnittullu tamatigut sullilluarneqartarnissaat pingaartitaralugu.

Om dig
Du er uddannet i et pengeinstitut eller er uddannet inden for
TNI Administration. Du må gerne have flere års erfaring med
kundebehandling i et pengeinstitut evt. som tidligere privatkunderådgiver.
Der er en fordel hvis du taler og skriver både grønlandsk og
dansk – men det er ikke et krav.
Som person er du udadvendt og god til at sætte dig i andres
sted, og du har flair for kundeservice, således at kunden altid
får en god oplevelse.

Ansøgning

Qinnuteqaat

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 13. februar
2017. Læs mere om stillingen og ansøg på www.banknordik.gl/job

Kingusinnerpaamik ulloq 13. februar 2017 qinnuteqaatip tigunissaanut qilanaarpugut. Atorfik pillugu paasisaqarnerugit aammalu qinnuteqarit uani: www.banknordik.gl/job

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen
til at kontakte teamleder Jane K. Tobiassen på jkt@banknordik.gl
eller tlf. +299 347 917.

Suliffissaq pillugu sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit
suleqatigiit pisortaannut Jane K. Tobiassenimut saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit uunga: jkt@banknordik.gl
imaluunniit tlf. +299 347 917-mut.

Læs mere på

www.banknordik.gl/job
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Allaﬃmmi pisortassarsiorpoq /

IKIU søger Sekretariatschef
Takuuk/se: www.ikiu.gl & www.suli.gl

KIKI
MALERFIRMA
v/Lars Kilime

Nuummi Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfik

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

suliaqartitsinissamik
siunnersortissarsiorpoq

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

søger Beskæftigelseskonsulent
(vikariat) i Nuuk

Godkendt af søfartsstyrelsen

Læs mere om stillingen på www.kriminalforsorgen.gl

sud_cs0101.tif

55-årig, ufaglært færing,
søger job i Nuuk med start
fra 1. februar 2017 eller
efter aftale, hvor stort set
alt har interesse. Jeg er
pålidelig og stabil, og jeg
hverken ryger eller drikker. Da jeg ikke har noget
sted at bo i Nuuk er det
desværre en afgørende
forudsætning for et muligt
job, at bolig eller værelse
følger med.

Atorfik pillugu annertunerusumik atuaruk uani: www.kriminalforsorgen.gl

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

FÆRING SØGER
JOB MED BOLIG

(taartaasussaq) pissarsiorpoq

Mulige interesserede
bedes venligst kontake
mig på
tlf.: (+298) 312978 /
218978 eller
mail: as-00-dl@olivant.fo

Saqisoq/steward Sarfaq Ittummi
Inussiarnersuuit? Inuit amerlasuut
naapinnissaat nuannaraajuk?
Pitsaasumik kiffartuussinissaq
soqutigaajuk, sullitatillu siulliullutit
qungujuttarlugit? Taava Sarfaq Ittummi
atorfik immaqa ilinnut tulluartuuvoq.
Saqisup suliassai pingaarnerit
tassaapput umiarsuarmi ilaasut
pitsaanerpaamik kiffartuunnissaat
misigisaqartinnissaallu.
Suliarisartagassat
• Ilaasut ikilerneranni ikiuineq
• Café Sarfami sumiiffinnilu
allani ikiuineq
• Ilaasut aqumiullu sumiiffigisartagaannik eqqiaaneq

Stewardesse/steward til Sarfaq Ittuk

Neqeroorutigisinnaasagut
• Sapaatit akunnerini sisamani
umiarsuarmiinneq – tamatuma
kingorna sapaatit akunnerini
sisamani angerlarsimaneq
• Angalanermi aamma angerlarsimanermi akissarsiat assigiit
• Akissarsiat aamma atorfeqarnermi
atugassarititaasut orniginartut

Er du udadvendt? Kan du lide at
møde mange mennesker? Brænder
du for den gode service og smiler
du til kunderne før de smiler til
dig? Så er jobbet ombord på
Sarfaq Ittuk måske noget for dig.
Stewardessens/stewardens
primære funktion er at give
gæsterne den bedste service
og oplevelse ombord.

Nunatsinni najugaqavissut ujartorpagut
– ajornanngippat Nuummi najugaqartut.
Kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuuneq
aamma tuluttut oqaatsinik allanilluunniit
ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq.
Inuttalerisut 34 91 83-imut saaffigikkit
imaluunniit qinnuteqaat kingusinnerpaamik januaarip 31-at 2017 nassiuguk
uunga: maritimansogning@ral.gl

Arbejdsopgaver
• Assistance af passagerer
ved boarding
• Assistere i Café Sarfaq og
andre passagerområder
• Rengøring/servicering af passager- og besætningsområder

ARCTIC UMIAQ LINE

Vi tilbyder
• 4 uger på skibet – efterfulgt
af 4 uger hjemme
• Samme faste løn i både
ude og hjemmeperioder
• Attraktive løn- og
ansættelsesvilkår
Vi leder efter kandidater med
bopæl i Grønland – helst med
base i Nuuk. Det er en fordel hvis
du er dobbeltsproget, grønlandsk/
dansk, samt har kendskab til
engelsk eller andre sprog.
Kontakt bemandingsafdelingen på
telefon 34 91 83 eller send din
ansøgning senest 31. januar 2017
til maritimansogning@ral.gl
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Nuna tamakkerlugu sullissineq
akeqanngitsoq

Landsdækkende
gratisservice
ATTAVIK

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

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

QANIGISARIITTUT SIUNNERSUIFFIK
ANONYM FAMILIERÅDGIVNING

Ullut tamaasa l Alle ugens dage 19:00 - 21:00
Oqar. | Tlf. 31 41 51

MEEQQAT INUUSUTTULLU OQARASUAATAAT
BØRN OG UNGE TELEFONEN
Ulluinnarni | Alle hverdage 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. 9:00 -15:00

E-mail: ikiu@ikiu.gl
Oqar. | Tlf. 32 45 48
www.ikiu.gl

Sullivinni Nakkutilliisoqarfik

ikiortissaminik pissarsiorpoq
Atorfik pillugu
Ikiortitut allaffissornermut sungiusaavissatut misilittagaqarnermik
pissarfiggineqarsinnaavoq kiisalu allaffissornerup iluani Sullivinnik
Nakkutilliisoqarfiup suliaanut paasisaqarluarnartoq.
Suliassat
• Allakkanik suliaqarneq
• Toqqortiterineq
• Qarasaasiamut immiussineq
• Nutserineq, soorlu saffiginnittut oqarasuaatikkullu attaveqartut
oqaluuttarlugit
• Piginnaasatit apeqqutaatillugit suliassat, piumasaappallu allaffimmi ikiuineq, tamatuma saniatigut allaffissornermi suliassat allat.
Sulisussaq
Ilinniarnerit apeqqutaanngilaq, pingaartuuvorli piumassuseqarlutit
aamma allaffissornermut sulerusussuseqartutit, suliassallu nalinginnaasut naammassinissai isumagalugit.
Pingaartumik qasujaatsumillu suliap kusanartumik naammassinissa.
Pimoorussisuuvutit, nammineersinnaallutit suleqatigikkuminartuullutillu, kalallisut qallunaatullu oqallorillutit allassinnaallutillu.
Suliffimmut annertunerusumik paasisaqarusukkuit ittuugallartoq
kredschef Peter Shcubert at@at.gl aqqutigalugu attavigiuk.
Qinnuteqarfissaq
Uunga at@at.gl qinnuteqaatit kingusinnerpaamik 31. januar 2017
nassiutissavat.

Studentermedhjælper
til Arbejdstilsynet

INERSIMASUNUT MEERAANERAMI KINGUAASSIUTITIGUT ATORNERLUNNEQARSIMASUNUT 141

Om stillingen
Som studentermedhjælper vil du få erfaring indenfor administration,
samt få et godt indblik i Arbejdstilsynets arbejde i øvrigt.

141 FOR VOKSNE MED SENFØLGER EFTER SEKSUELLE
OVERGRB I BARNDOMMEN

Dine opgaver vil blandt andet være af følgende typer:
• Håndtering af post
• Arkivering
• Data-indtastning
• Oversættelser af bla. henvendelser samt telefonisk kontakt
• Andre opgaver efter dine kvalifikationer og når der til tider opstår
behov på kontoret, herunder opgaver af mere praktisk karakter.

marlunngorneq & sisamanngorneq 19:00 - 21.00 aamma
arfininngorneq 15:00 - 17:00

tirsdag & torsdag 19:00 - 21:00 samt
lørdag 15:00 - 17:00

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

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

Om dig
Dit studievalg er ikke afgørende, men det er helt afgørende, at du
har forudsætninger for og lyst til at arbejde med både administrativt
arbejde og arbejde af mere praktisk karakter.
Du er grundig og vedholdende og sætter en ære i at levere et arbejde, der er af høj kvalitet.
Du er engageret, selvstændig og god til at samarbejde samt dobbeltsproget i både skrift og tale.
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt fungerende kredschef Peter
Schubert på mail adressen at@at.gl
Vejen til jobbet
Søg stillingen ved at sende en ansøgning til at@at.gl senest den
31. januar 2017.
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Saqisunut aqutsisoq

Oldfrue

Kalaallit Nunaata imartaani atorfik pissanganarnerpaaq
– Saqisunut aqutsisoq Sarfaq Ittummut ujartorneqarpoq

Spændende og udfordrende job på Grønlands mest unikke
arbejdsplads til søs – Oldfrue / teamleder søges til Sarfaq Ittuk

Inussiarnersuuit ullormullu inuppassuarnik naapitsinissat nuannarisaralugu?
Saqisorpassuarnut aqutsisutut ilaasorpassuarnullu kiffartuussisinnaavit
pitsaasumik, sulisutillu eqimattatut sulisissinnaavigit? Taava illit pisariaqartippatsigit.

Er du udadvendt og kan du lide en dagligdag med mange mennesker?
Kan du som leder få dit team til at levere god service til gæsterne
samt få gruppen til at arbejde som et hold? Så har vi brug for dig.

Suliarisartagassat
• Chiefpurseri peqatigalugu saqisut ulluinnarni
suliaannik aqutsineq agguaassinerlu

Det sker gennem arbejdsopgaver
• Lede og fordele stewardessernes daglige
arbejde i tæt samarbejde med chiefpurseren

• Pisariaqartipparput pilersaarutinut, suliaqarnermut
pitsaassutsimillu qulakkeerinninneq ukkatarinnittoqarnissaa

• Fokus på planlægning, opfølgning og kvalitetssikring af rengøringen i kahytter og café mv.

• Saqisut ulluinnarni suliarisartagai
assigiinngitsut peqataaffigisassavatit

• Du indgår også selv som en del af det daglige arbejde med rengøring
mv., men det er bl.a. også dig, der tager i mod vores gæster ombord

Ujartorparput
• Aqutsisoq kiffartuussinermut tuniniaanermullu ilisimasalik

Vi søger
• Service - og salgsorienteret teamleder

• Aqutsinermik misilittagalik assersuutigalugu eqqiaasuni aqutsisutut/
inspektøritut imaluunniit suliffeqarfimmi aqutsisutut

• Gerne erfaring med lignende stillinger, f.eks.
rengøringsleder/inspektør eller ledelsesansvar i en forretning

• Qiimasoq maligassiuisorlu umiartortutut inuunermik sapigaqanngitsoq

• Positiv og energisk rollemodel, der kan klare livet til søs

• IT-mik ulluinnarni atuisinnaaneq

• IT kundskaber på bruger niveau

• Kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuussaq
tuluit oqaasiinullu ilisimasaqarsinnaalluni

• Skal være dobbeltsproget grønlandsk/dansk og
gerne kendskab til engelsk

Neqeroorutigisinnaasagut
• Atorfik allanngorartoq ulapaarfiusorlu, ullut tamaasa suliat allanngorartut

Vi tilbyder
• En dynamisk og travl arbejdsplads, hvor ingen dage ligner hinanden.

• Umiarsuarmi isikkivigissaartumi ataatsimoornermut peqataalissaatit

• Du bliver en del af fællesskabet ombord,
hvor der er højt til loftet og en smuk udsigt

• Sapaatip akunneri sisamat umiarsuarmeeriarlutit
sapaatip akunneri sisamat sulinngiffeqartassaatit,
angalanermi sulinngiffeqarnermilu aningaasarsiat assigiit

• 4 ugers udmønstringer efterfulgt at 4 ugers frihed,
med samme løn i ude- og hjemmeperiode.

• Akissarsiat pilerinartut atorfinitsinneqarnermilu atugassarititaasut
orniginartut, pikkorissarnernut pisariaqartitannut peqataasinnaaneq

• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår samt
de for stillingen nødvendige kurser

Inuttalerisut 34 91 80-imut saaffigikkit imaluunniit qinnuteqaat kingusinnerpaamik
januaarip 31-at 2017 nassiuguk uunga: maritimansogning@ral.gl

Kontakt bemandingsafdelingen på telefon 34 91 80 eller send din
ansøgning senest 31. januar 2017 til maritimansogning@ral.gl

ARCTIC UMIAQ LINE
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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

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

UNDERSKUD
STEDORD

Ta n d l æ g e

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

HESTENE

NEMME
ARTEN

SIGER
IGEN

GULDVINDERE
ØRETÆVE
JORDARTEN

SYD

ANTAL

MYREBOET
BILDEL
STANG
I HJUL
GRUNDSTOF

GRØNT
LAG

BESKIDT
VENEN
FANGET

TONE
HYLDESTDIGT

VED
HÆS
BESAD
FEMTE
BOGSTAV

SNYDE

Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Helle Matthisen
Qernertunnguanut 6A . 3905 Nuussuaq

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

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

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Distr. www.pib.dk

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:

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

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

DES

OPERASANGERE

Ateq/Navn:

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

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

SE

OMTALE

TIDSMÅLERE

DONNAS
DYREKLINIK

SKRAMME
BJERGSTRØM

LIVLØS

DANMARK

SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

niels nygaard aps

SMALL

ILDSTED

NAKORSAMUT

80 11 11

GENNEM

BANDEORD

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

12
MÅNEDER

BROVTE

306

113

SÆDE

VÆRK

Tlf. 32 42 74

38 20 10

Børnekryds & Tværs

INDIAKVÆLERFØR B
306 NERTELT
306
SLANGE

306

Centrum Grill

Ved Brand

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

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

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

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.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Alt i indramning - alt i solafskærmning

Natilerisoq

NUUK GULVSERVICE ApS

uuk

.dk

Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Kom og se nyhder fra Klim & TOBE
Autoriseret Volvo Penta & Yamaha forhandler

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

Byens
billigste
tæpper

Ussassaarutinik
tunniussivissat:
SISAMANNGORNEQ
NAL. 12.00.
Ussassaartunik
naqeriaannarnik
tunniussivissaq:
ATAASINNGORNEQ
NAL. 12.00

TUAPANNGUIT 8
Tlf. 32 13 93 • Mobil 48 26 93
roarc@greennet.gl • www.galleri.gl

Deadline
for annoncer:
TORSDAG KL. 12.00.
Deadline for repro
klar annoncer:
MANDAG KL. 12.00
Skal bookes torsdag.

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

Tlf. 551155/553201

vh@greennet.gl • vandrehuset.com

Snescooterture

ud til udsigten m/chauffør kr. 800,Kør selv snescooter m/guide.
RING FOR PRIS - 55 32 01

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · 3900 Nuuk · Telefax 32 22 12

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

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Lisbeth Kreutzmann: lisbeth@nkb.gl • Else Ezekiassen: else@nkb.gl

Martek Boat Charter
- pingasunngornerit tamaasa
- hver onsdag

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

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

NUREPA APS
• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

www.nurepa.gl

www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Godkendt af søfartsstyrelsen

Ta´ 3 Kondi

6 stk.

ArlAAt - Frit vAlg

Alm. - extrA - Free
ArlAAt - Frit vAlg

6 stk.

99,-

3 stk.

40,-

excl.
pant

Spar 9,-

excl.
pant

Spar 6,-

deres tank - nukøb - minimarked - centermarked
tlf. 34 85 16

Vin specialisten

Tá 2 pk. 500 gr.
Araba Kaffe

tlf. 34 85 13

tlf. 34 85 17

tlf. 34 85 15

5 L.
Nanoq
Cola
saft

ked
r
a
m
i
n
i
M
Ta´2
ingsn
g
y
b
m
O
Grøn
tilbud Monster
500 ml.

KUN

5995
Spar 25,-

2 kg.
Amo
mel
Ta’ 2

4995

2 pk.

99,-

Buffet

aften

59,M

ÅBEN ALLE DAGE MELLE

8.00 - 21.00

Spar 10,-

Se flere spændende tilbud i butikken

MorgenMadSMorgen
MorgenM
MadS
Mad
adS

Hver dag fra 8:00 til 11:00

1995

Spar 2005

Spar 2090

Buffet

KUN

Mandag - torsdag:

99,-

Børn op til 12 år:

59,-

Fre-søndag:

119,-

Hver dag fra
16:00 til 21:00

