FADØLSSERVICE
Godthaab Bryghus leverer fadøl til private fester,
receptioner og firmafester.
Få mere information og bestil fadøl til din fest
på tlf. 34 80 60 eller via info@heca.gl

NUUMMI IMMIUGAQ MAMARSAATIGIUK

Sælg din bolig med byens
billigste salær

SALÆR FRA

KR. 32.000

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 30. august 2017 • Nr. 35

NUUMMI UNNUAMI INUUNEQ

Kissarneqqortuunnguaq 7
Tlf. 31 27 00 · info@igdlo.gl

Matulerisoq ernumassutilik

facebook.com/igdlo

@igdlo

38 20 10

NUUKS NATTELIV

Bekymret dørmand står frem

54-59z

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq

DENNE ANNONCE PLADS KAN BLIVE DIN

48 25 55

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

new season
new styles

85 ÅR = SPAR

85 %
PÅ ALLE STEL

38 20 10

ALDERS
RABAT

Min. 50% på alle stel. Gælder til 21.10.17 ved køb af glas.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

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

Suluk_ads.indd 1

2015-08-25 2:22 PM

Qulleerniarfik
Lysbutikken
Nuuk Center 1. sal

Ukiut Qulit
10 år

38 20 20
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Illoqarﬁtsinni
nujalerisut

Salon Puk

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

Byens frisører

Tlf. 32 26 30

FRISØR SØGES

Mandag-Fredag 9-19
Lørdag 9-14

Frisører: PUK · LISE · JONNA · ULRIKKE
salon puk

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

Salon Nutsat

Nauja

Blok 5 /Naja Lange
v

Frisør søges

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

Erene

Tlf: 329797
Open 24 hours
365 days

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

fitnessgl.gl

+299 32 55 55
Kr. 149 pr. month
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

aFrøkenaSmørblomsta
RetroaVintagea
Antika butik
Åbningstider:
Man./Fre. 9-19 · Lør. 9-14

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

H.J Rinksvej 33

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

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

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Salon Priscilla
32 31 31
Vi har tid til at
forkæle dig
Åbningstider:
Man-Fre 9.00-17.30
Lør. 10.00-14.00
Inspektørbakken 31

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

Biludlejning
Bådcharter

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

Martek Boat Charter

Malermester
JOHAN OLSVIG

Mail: olsvigjohan@gmail.com · Mobil 58 28 12

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

38 20 10

Skiltning af Din Virksomhed

Se priser og tilbud på
www.martek.gl

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

E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

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

Profilering af Din Virksomhed
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

Nukullaq 3-A Tlf. 312131

info@hvt.gl

DEADLINE
Ussassaarutinik
Deadline
tunniussivissat:
for annoncer:
SISAMANNGORNEQ TORSDAG KL. 12.00.
NAL. 12.00.
Deadline for repro
klar annoncer:
Ussassaartunik
naqeriaannarnik
MANDAG KL. 12.00
tunniussivissaq:
Skal bookes torsdag.
ATAASINNGORNEQ
NAL. 12.00

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

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 indsendtsenest torsdag kl. 12.00

3

ONSDAG 30. AUGUST 2017

FOTO: LEIFF JOSEFSEN

Imissarput
nalunnguarfigiunnaarsiuk

AAQQISSUISOQARFIK
REAKTION@NUUKUGEAVIS.GL
Nuummi silagisseruttornerani kiatseruttorneranilu
nalunnguarialaarnissaq orniginarsinnaasarpoq.
Tasermili Qallussuarmili nalunnguartoqartarnera
tamatsinnut kingunerlussinnaavoq. Imissarput
colibakterianissinnaavoq, taamaattoqassappallu
Nukissiorfiit akuutissianik bakteriaajaatinik akoorinerulertariaqarnerannik kinguneqarsinnaavoq.
Sapaatip akunnerata siuliani Nuuk Ugeaviisi Kitte
Wittingimit attavigineqarpoq. Taanna taseq Qallussuaq kaajallallugu pisuttuarnermini inuit ataatsimoortut nalunnguaqqammersimallutik allartileruttortut naammattoorsimavai.
”Takusara upperiuminaatsippara. Ikinnerpaamik

inuit pingasut nalunguarsimallutik tatsip killingani
avannaatungaani kuup nalaani allarterujoortut takuakka. Kommunimi susassaqartut piaartumik sianerfigaakka, taakkuli oqaatigiinnarpaat imissatta nalaani
mingutsitsinerup inerteqqutaaneranik allagartaliisoqarnikuusoq” Kitte oqaluttuarpoq.
Aatsaat taamaattoqalinngitsoq
”Aasami matumani meeqqat qimmilerlutik tatsimi
Qallussuarmi, imaarsaatip nalaani, pinnguartut uima
naammattoorsimavai. Upperinngilara meeraqartoq
taama nillertigisumi nalunguarnermini quinngitsoorsinnaasumik. Inuppassuit imissatta nalaani
pinngortitami kusanarluinnartumi pisuttuartarput,
tamannalu pitsaasuuvoq. Taamaattoq Qallussuarmi
taseq tassaasoq imissarput paasititsiniutigineqarnera
annikippallaarpoq. Allagartaliussami allassimavoq

mingutsitsineq inerteqqutaasoq. Isumaqarpungali inuit ilaasa timertik mingutsitsisuusinnaanerat
eqqarsaatigineq ajoraat.” Kitte oqarpoq.
Imeqarfimmi aamma taamaappoq
Qingorneq UV-usoq atorlugu Nukissiorfiit imissarput piareersartarpaat, imerngullu bakteeriai,
napparsimalissutaasinnaasut, peerniarlugit klorimik salittarlugu. Imeqarfimmi imissarput mingoqarnerpaasartoq imilerisup, Nukissiorfinneersup,
Hussain Ghubeship oqaatigaa. Tassanimi Nuummi
innuttaasut qimmitik aneeruttarpaat. Matumuuna
aaqqissuisoqarfimmit kaammattuutigissavarput:
Nunarsuarmi imeq minguinnerpaaq pigaarput.
Paarilluarniartigu.

Stop badning i vores drikkevand
AF REDAKTIONEN
REAKTION@NUUKUGEAVIS.GL
I Nuuk oplever vi indimellem skønne, varme dage,
som indbyder til en svalende dukkert. Men det kan
få alvorlige konsekvenser for os alle, når folk bader i
Cirkussøen. Der er risiko for forurening med blandt
andet colibakterier, og det kan tvinge Nukissiorfiit til
at skrue op for mængden af bakteriebekæmpende
stoffer i vores drikkevandet.
I sidste uge blev Nuuk Ugeavis kontaktet af Kitte
Witting. Hun havde på en gåtur rundt om Cirkussøen set en gruppe personer stå og tørre sig efter en
badetur i Cirkussøen.
”Jeg troede ikke mine egne øjne. Jeg så en flok

på mindst tre personer, der stod og tørrede sig i
håndklæder på den lille strand ved nordenden af
søen ved vandfaldet. Jeg ringede med det samme
til kommunens Tekniske Forvaltning, der påpegede
at der jo er sat skilte op om, at man ikke må forurene
i drikkevandsområdet, og at badning er forbudt”,
fortæller Kitte.
Ikke første gang
”Min mand har tidligere på sommeren set en flok
børn med en hund plaske rundt i vandet ved pumpestationen ved Cirkussøen. Jeg tror ikke det barn
findes, der kan lade være med at tisse en lille tår, når
det svømmer rundt i det kolde vand. Der går rigtig
mange mennesker rundt ved vores smukke drikkevandsreservoir, og det er godt. Men der oplyses for

lidt om, at Cirkussøen er vores drikkevand. På skiltet
står, at forurening er forbudt. Men jeg tror ikke nogen mennesker egentlig tænker over, at deres egen
krop kan være en kilde til forurening.”
Det gælder også vandsøen
Nukissiorfiit behandler vores drikkevand med UVbestråling og klor for at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier. Vandmester Hussain Ghubeshi,
Nukissiorfiit, gør opmærksom på, at problemet med
forurening af drikkevandet især er slemt i Vandsøen,
hvor rigtig mange borgere lufter deres hunde. Her
fra redaktionen giver vi opfordringen videre: Vi har
verdens bedste drikkevand. Lad os passe godt på
det.
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SALTUM NERRIVIK / spiseBorD
str.: l: 195/285 cm

Siullermik / Før: 3.999,-

ORE ISSIAVIK /
spiseBorDstol
B: 47 x h: 82 x D: 54 cm

Siullermik / Før: 69995

Sipaakkit /
Spar

350.-

Sipaakkit /
Spar

1.999.-

2.000.-

Sipaakkit /
Spar

1.250.-

349

95

ARBOL ISSIAVIK
TAKISOOQ / Bænk

1.249.-

1/2 PRIS
600.Sipaakkit /
Spar

1.700.-

Siullermik / Før: 2.499,-

OSAKA ATUAKKANIK ILISIVIK
TALLIMANIK AMUSARIALIK /
Bogreol meD 5 hylDer

1.699.Siullermik / Før: 3.499,-

Sipaakkit /
Spar

750.-

OSAKA ATUAKKANIK ILISIVIK
MARLUNNIK AMUSARIALIK /
Bogreol meD 2 hylDer

CARRERA
NEW YORK ISSIAVIK
KAAVITTARTOQ /
Drejestol

Sipaakkit /
Spar

999.-

Siullermik / Før: 1.599,-

749.Siullermik / Før: 1.499,-

LAGERIMIITTUUTITTA NUNGUNNISSAANNUT / Så længe lager haves
Tilbuddene gælder fra
den 30. august til den 05. september 2017

industrivej, Boks 1032
3900 nuuk
tlf. nr.: +299 32 58 10

Åbningstider:
mandag-torsdag.....10.00 - 18.00
Fredag...........................10.00 - 19.00

lørdag...........................10.00 - 16.00
søndag.........................lukket
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ISSIAVIILLU TAMARMIK /
Alle skrivebordsstole

- 40%
SNEDSTED ALLAFFIMMI
ISSIAVIK AMIUSAQ /
kontorstol i læDerlook

JESBY
ALLAFFIMMI
ISSIAVIK /
kontorstol

issiaviup ornavaﬃa
nikisissinnaasoq, gaspatron-ilik /
med justerbare armlæn
og gaspatron

LAGERIMIITTUUTITTA NUNGUNNISSAANNUT /
Så længe lager haves
Tilbuddene gælder fra
den 30. august til den 05. september 2017

industrivej, Boks 1032
3900 nuuk
tlf. nr.: +299 32 58 10

Åbningstider:
mandag-torsdag.....10.00 - 18.00
Fredag...........................10.00 - 19.00

lørdag...........................10.00 - 16.00
søndag.........................lukket
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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
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fra nal/kl.
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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

IPHONE 7 - 256 GB - ROSAGULD
v 4,7” Retina HD-skærm
v A10 Fusion processor, Force Touch
v 12 megapixel kamera, 4K video

IPHONE 5S, 16GB - GREY
v
v
v
v

IPHONE SE 16 GB - GOLD

Smartphone med A7 processor
Touch ID
Processori sakkortooq / Kraftig A7 processor
206949

SIPAAKKAT / SPAR

v 4,0" Retina HD-skærm
v 12 megapixels, 4K-video
v Touch ID-fingeraftrykssensor

.

800.-

2.199-

SIPAAKKAT / SPAR

6
.
499
.
.
SIPAAKKAT / SPAR

1.100.-

700
0.-

2.999-

KALAALLIT
K
KA
LAALLIT NUNAANN
NUNAANNI
ANN
NI ELEKTRONIK
ELEKTRONIK-IMI
K-IMI
K
IMI P
PISINIARFIIT ANNERSAAT
A
AT

Grønlands største elektronik butik

Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SANASUNUT
OQARASUAAT /
HÅNDVÆRKERTELEFON

v
v
v
v

5" HD igalaasartaa / skærm
Ninngusooq / Ultraholdbar skal
Android 7.0 Nougat
265327

v 5.2" HD sAMOLED skærm
v Android 7.0 Nougat
v 13 Mpx front-/bagudvendt kamera

1.699.SIPAAKKAT / SPAR

SAMSUNG GALAXY J5 2017

200.-

SAMSUNG GALAXY A5 2017

1.999.SIPAAKKAT / SPAR

Atuutissapput Pingasunngorneq 30/08-miit
Marlunngorneq 05/09 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 30/08 til og med tirsdag den 05/09 – 2017

300.-

v
v
v
v

5,2" Full HD sAMOLED igalaasartaa / skærm
IP68 illersuutitaa / klassificeret beskyttelse
16 MP saani/tunuani assiliiviit / front-/bagkamera
257745

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

500.-

LLynge
Ly
nge Olsen Group A/
A
A/S
S

SAMSUNG GALAXY XCOVER 4

Følg
Fø
ølg os: www.facebook.com/notabene.gl
www.facebook.com//notabene.gl
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QULLERMIK EQQUIGIT
Louis Poulseniminngaanneersumik

VIND EN LAMPE FRA
Louis Poulsen

PANTHELLA MINI

Design: Verner Panton

Kina ilusilersuisuuva? - Hvem er designeren?
Krydsiliigit - Sæt et kryds
A Verner Petersen
B Vera Peterson
C Verner Panton

Akissutit niuertarﬁtsinnut tunniuguk.
Aﬂever dit svar i butikken.
Ateq/Navn:
Telefon:

Qulleerniarﬁk Lysbutikken, NC 1. sal

Kontor udlejes

Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk

Issortarfimmut 1, 1. tv
Areal
304 m2
Leje pr. måned
32.900 kr.
A conto forbrug
2.500 kr.
A conto fællesomk.
1.650 kr.
Depositum
98.700 kr.
Ledigt pr.
1.9.2017
Sagsnummer
1742

Fællesareal

• Nyistandsat
• God beliggenhed

Kan lejes samlet.

Issortarfimmut 1, th
Areal
227 m2
Leje pr. måned
24.500 kr.
A conto forbrug
1.750 kr.
A conto fællesomk.
1.150 kr.
Depositum
73.500 kr.
Ledigt pr.
1.9.2017
Sagsnummer
1710

Erhversejendomsmægler
Thomas Rix
Tel. 48 41 12
thomas@netbolig.gl
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SIPAARUK / SPAR 40%

iganut siatsivinnut tamanut Nuance-meersuniit
på alle Nuance gryder og pander
NUANCE GOMA
IGAARAQ /
KASSEROLLE,
2,3 LITER

NU

NUANCE GOMA
IGAQ MATULIK / GRYDE
MED LÅG, 3 LITER

299,97
SPAR 199,98

PR. STK.

NU

359,97
SPAR 239,98

NU FRA
NUANCE GOMA
SIATSIVIK /
STEGEPANDE,
Ø28/24 CM

NANERUUSERFIK /
LYSESTAGE,
14x12 CM

209,97
SPAR OP TIL 159,98

NU

119,97

BALDUR
MULTISTAGE,
Ø4,5 CM

SPAR 79,98

INERITITANUT
KOORI /
FRUGTKURV,
Ø20 CM

NU

299,97

NU

209,97

SPAR 199,98

SPAR OP TIL 159,98

IGAFFIMMI
ATORTUNUT
ILIORAAVIK /
KØKKENREDSKABSHOLDER
EL. TANIISSUTIT /
PENSEL
NERRIVIUP
QALIANUT
KIGGEQQUTIT /
DUGKLEMMER,
4 STK.

NU

209,97
SPAR 89,98

FRIT VALG

159,96
SPAR 39,99

Neqeroorutit atuupput marl. 5/9-2017 ilanngullugu / Tilbuddene gælder til og med tirsdag d. 5/9 - 2017
Nioqqutissat nunguttoorsinnaaneri, naqitsinerlussinnaanerput aammalu assinik kukkusumik ikkussisoorsinnaanerput
ilisimaqquarput. / Med forbehold for udsolgte varer, trykfejl og billedfejl
facebook.com/inspirationnuuk

FRIT VALG
QAJUUTTAQ /
OPØSESKE EL.
SASSAALLIUT /
SERVERINGSSPADE

119,96
SPAR 29,99

ONSDAG 30. AUGSUT 2017
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ISTEKANDE,
0,5 LITER

NU

101,97
SPAR 67,98

ISTEKANDE,
3,0 LITER

PR. STK.

ARLAAT / FRIT VALG

NU

NU FRA

167,97
SPAR 111,98

239,97

NU

359,97
TEKANDE,
1,5 LITER

SPAR 239,98

STEMPELKANDE,
0,35/1,0 LITER

SPAR OP TIL 279,98

NU

239,97
SPAR 159,98
TEKANDE, 1,0 LITER

NU

419,97
NU FRA
SKÅÅLI
PLASTIKKI /
PLASTIK SKÅL,
Ø16/23 CM

47,97
SPAR OP TIL 47,98

TERMOGLAS,
11/20/40 CL
2-PAK (11 CL.) 89,97
2-PAK (20 CL.) 119,97
6-PAK (20 CL.) 239,97
6-PAK (40 CL.) 479,40

NU FRA

89,97
SPAR OP TIL 319,60

SPAR 279,98

TEKANDE, 1,3 LITER

Imaneq 27, Postboks 1063, 3900 Nuuk

12
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y
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a
Cr
-iliarit
SIPAARUK / SPAR

25%
Pisiniarfimmiittunut tamanut /
På hele butikken*

*Nioqqutissanulli Royal Copenhagen-imeersunut
akikilleriikka atuutinngilaq / Gælder dog ikke i
forvejen nedsatte vare samt
Royal Copenhagen

d. 1. september kl. 10-18
Imaneq 27, Postboks 1063, 3900 Nuuk

13
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Qulleerniarﬁk Lysbutikken, NC 1. sal
31. august
Ukiut 10-nngorlugit nalliuttorsiussaagut

÷15%

÷15%

÷15%

Neqeroorutigissavagut
nioqqutissat tamarmik

÷15%
31. august - 3. september
(Piniagasat pinnagit)

÷15%
Dots fra Muuto

a
k
k
i
n
i
M
i
E
G
A
D
3 RASKE
ugust kl. 10
Starter torsdag 31. a

Frasorterede varer

FRIT VALG

Frasorterede varer

FRIT VALG

Kr. 50,- Kr. 100,-

Vi s

es i

00

Frasorterede varer

FRIT VALG

Kr. 200,-

14
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GILAQ /
AKISUNERUSARIAQANNFO
R MEGET
LE
A
ET
B
AT
T
M
U
D
ER
DET
AAJUNIARPUGUT
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
BBILLIGST! PR
JUNIARPUGUT – VI VIL VÆRE

AKIKINNERPAA

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
qularnaatsuupp
ut

4K UHD BLU-RAY
AFSPILLER

Prisgaranti
på ALLE
varer

2.499.SIPAAKKIT/SPAR 500,-

A

136

EEnergikl.
ne

Watt

UNIVERSEL TV
VÆGMONTERING

399.SIPAAKKIT/SPAR 600,-

6 4K UHD
65"
LLED SMART TV
• 65" LED Smart TV
• Active 4K HDR
es
• WebOS 3.5, UJ63 series

A+

Energikl.

55" QLED TV
• 55" Samsung Curved Smart
r TV
rt
T
• 4K UHD, HDR, Tizen
• PQI 3200, Q7F series

B

Energikl.

140
Watt

16.999.SIPAAKKIT/SPAR 5.000,-

194

189

kWh/år

31

Watt

SIPAAKKIT/SPAR 5.000,-

46

kWh/år

OFA INDENDØRSANTENNE AKTIV

199.SIPAAKKIT/SPAR 80,-

STRONG 32"
HD READY TV
• 32" HD Ready TV
• DVB-T/T2/C tuner
• 100 Hz IQR, Y4 series

kWh/år

9.999.-

1.499.SIPAAKKIT/SPAR 500,-

R

LOFTSBESLAG TIL
PROJ
O EKT
OJ
KTO
KT
TOR
PROJEKTOR

349.SIPAAKKIT/SPAR 150,-

3.9
999
9 .-

SIPAAKKIT/SPAR 600,-

SOUNDLINK REVOLVE
TRÅDLØSE HØJTTALER
• Trådløs højttaler
• Op til 12 timers brug

SIPAAKKIT/SPAR 500,-

BEOPLAY - M5
BLUETOOTH HØJTTALER

3.499.SIPAAKKIT/SPAR 1.000,-

LYNGE OLSEN GROUP A/S

1.499
9 .-

FULL HD
PROJEKTER,
X1278H

Elgiganten akikinnerpaajorusuppoq. Elgigantenimut pisiniarninni tamatigut isumannaatsumik akikinnerpaanillu pisisinnaanerit, nioqutissaatitta akimikkut qularnaveeqquseriigaanerisa ilinnut
iluaqqutissartaqartereerpaa. Kalaallit Nunaanni unammillertitsinnut sanilliulluta tamatigut minnerpaamik 100 koruunimik akikinnersaarusuppugut.
Elgiganten vil være billigst. Vores prisgaranti sikre dig, at du altid handler billigst i Elgiganten. Vi vil altid være minimum 100 kr. billigere end alle konkurrenter i Grønland.
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 30/08-miit Marlunngorneq 05/09 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 30/08 til og med tirsdag den 05/09 – 2017
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GILAQ /
AKISUNERUSARIAQANNFO
R MEGET
LE
A
ET
B
AT
T
M
U
D
ER
DET
AAJUNIARPUGUT
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
BILLIGST! PR
JUNIARPUGUT – VI VIL VÆRE

AKIKINNERPAA

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
ut
qularnaatsuupp

Prisgaranti
på ALLE
varer

SIDE-BY-SIDE - RF62QEPN
62QEPN
• 332 liter køl og 108 liter frys
ring
• Multiflow sikrer god luftcirkulering
• NoFrost teknologi

A+

Energikl.

332
L køl

108

L frys

MIKROOVN
V
VN

1.299.SIPAAKKIT/SPAR 700,-

• Mikroovnseffekt: 900 Watt
• Volumen: 30 liter
• Automatiske programmer

11.999.SIPAAKKIT/SPAR 4.000,-

3.299.SIPAAKKIT/SPAR 1.100,-

ROBOTSTØVSUGER
• XLife batteri
• Smart navigationssystem
• Skemafunktion

VINDUESVASKER

349.-

2.799.SIPAAKKIT/SPAR 2.200,-

ARTISAN
N
FOODPROCESSOR

SLOWJUICER
S
CER

2.299.SIPAAKKIT/SPAR 700,-

Tilbered smagfuld og næringsrig juice

DAMPRENSER
D
ER
• XLife batteri
• Smart navigationssystem
• Skemafunktion

999.SIPAAKKIT/SPAR 500,-

Elgiganten akikinnerpaajorusuppoq. Elgigantenimut pisiniarninni tamatigut isumannaatsumik akikinnerpaanillu pisisinnaanerit, nioqutissaatitta akimikkut qularnaveeqquseriigaanerisa ilinnut
iluaqqutissartaqartereerpaa. Kalaallit Nunaanni unammillertitsinnut sanilliulluta tamatigut minnerpaamik 100 koruunimik akikinnersaarusuppugut.
Elgiganten vil være billigst. Vores prisgaranti sikre dig, at du altid handler billigst i Elgiganten. Vi vil altid være minimum 100 kr. billigere end alle konkurrenter i Grønland.
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 30/08-miit Marlunngorneq 05/09 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 30/08 til og med tirsdag den 05/09 – 2017

LYNGE OLSEN
O
GROUP A/S
/

SIPAAKKIT/SPAR 150,-
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Stegt ﬂæsk
med kartoﬂer og persillesauce

Fredag den 1. september fra kl. 17.00 til 19.00

Kun kr.

50,-

Grill

2 pølser & 2 brød

Fredag fra kl. 16.00 til 18.00

Kun kr.

20,-

Gæstebartender på Manhattan Nightclub
Fredag den 1. og lørdag den 2. september kl. 23.00

Festen
begynder
kl. 23.00!

ELLIJAH FRA ARGENTINA
ER GÆSTEBARTENDER PÅ
MANHATTAN NIGHTCLUB

Kæmpe fest og ekstra gode priser!

HALF & HALF

Fra kl. 23.00 til 24.00 - Porter + citronvand, 40 cl. .................

20,-

FADØLSFEST

Fra kl. 23.00 til 24.00 - Bâja eller
Sassuma Arnaa/Brown ISE, 40 cl. ...........................................

SHOTSFEST

Fra kl. 00.00 til 00.30 - Alle shots, 2 cl. .................................

20,30,-

17
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ULLUT NUANNERSUT
BÂJA, 40 CL.

ULLUINNAAT NUANNARAAGUT AAMMA AASAQ NUANNARAARPUT

25,-

Taamaammat massakkut ammasalerpugut nal. 12.00 Minimuttenmi aamma ulluinnarni aasaanera ilorrisimaarutigivarput immianik
maqitanilerluta Kalaallit Nunaanneersunik akii pitsaasut.

Neqeroorut atuuppoq ataasinngornermiit – tallimanngornermut
nal.12.00-niit 18.00 tungaanut

NUTAARSIASSAQ! SEQINNISAARIARIT ANEERASAARTAFIVARATSINNUT!

TORSDAG

DEN 31. AUGUST
KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

Levende
musik på Mutten
i aften!

Fredag den 1.
og lørdag den 2. september

HAPPY ØL

TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00

Vælg mellem
Tuborg og Carlsberg

Støttekoncert
på Kristinemut

25,-

HAPPY
SØNDAG

Nipilersortartut kræftimut
akiuiniarnermi
tapersersueqataapput,
Ida Heinrich tapersersoruk
Musikere i kampen mod kræft
støtter sangerinden Ida Heinrich

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

25,-

GTO

M

UTTEN

K

STINEM
RI

M

UT

TU

STINEM
RI

UT

LLEMU

STINEM
RI

UT

TU

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

K

Entré, kr. 50,(Går ubeskåret til Ida Heinrich)

K

KUN

K

MUSIK

T

ER
I DAG N DE
EVE
DER L !

DEN 3. SEPTEMBER

TUBORG ELLER CARLSBERG

IN

IMUTTE

N
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Kapisilinni
Qeqertarsuatsiaanilu isertigut
Besøg os i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat
Pilersuisumi nerisassanik imeruersaatinillu neqeroorutinik pitsaasunik nassaassaqartuarpoq. Aammali sorpassuarnik angerlarsimaffimmi, pinialunnermi aalisarnermullu atortussarpassuarnik peqarpugut. Taamaattumik
angalaartillutit tikiffinni pisiniarfivut alakkarigit.

I Pilersuisoq finder du altid gode tilbud på mad og
drikke. Men du finder også masser af gode tilbud til
hjemmet, til jagt og fiskeri. Så kig forbi vores butikker
næste gang du er ude og sejle.

Imassat
tamarmik

10%

SIPAARUK - AT SPARE
På alt
ammunition*

Imermik pujoralammillu pitarneqarsinnaanngitsoq/
Vand- og støvafvisende.

Allunaasat
tamarmik

10%

SIPAARUK - AT SPARE
På alt reb
og tovværk*

Samsung Galaxy S7 Sort imal./eller Guld
32 GB, 5.1’’ Quad HD sAMOLED-touch-skærm,
12 megapixel, 4K/UHD-videooptagelse.
Nalinginnaasumik aki/Normalpris 4.299,00

Ataaseq | pr. stk.

Sipaaruk I Spar

500,-

3.799,-

*Vi kan ikke garantere, at de viste varer findes i alle butikker.

Nuuk_Ugeavis_Uge_35-36_230x301mm.indd 1

15/08/2017 15.07
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Luncheon Meat

Klassisk imal./eller Finthakket, 300 g.
Nalinginnaasumik aki/Normalpris 17,95

Sipaaruk I Spar

1090

Marluk | 2 for

25,Spar op til

Sipaaruk I Spar

9,-

445

angullugit sipaakkit

Poortaq | pr. pakke

1995

Avaleraasartuut
Tomatimi imal. Nerpii
Tomatimi/Makrel eller
Makrelfilet i tomat
3x125 g.

Normalpris op til 28,95 tikillugu
nalinginnaasumik akilik

Marluk | 2 for

25,-

Kunngip Inalugai/
Spaghetti
1 kg.

Nalinginnaasumik aki/Normalpris 17,95

Safti/Saft

Blandet, Cola, Appelsin, Hindbær, Grøn
imal./eller Blå isbjørn, 2 ltr.
Nalinginnaasumik aki/
Normalpris 43,95

Sipaaruk I Spar

7,-

Dunki | pr. dunk

36

95

Kapisillit ammasarfii:
Ataasinng. - Tallimanng. 10:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00
Arfininng.
10:00 - 14:00
Sapaat
10:00 - 14:00

Sipaaruk I Spar

490

Marluk | 2 for

25,-

Poortaq | pr. pose
Issingigassat
Saalisilluakkat/
Finvalsede havregryn
1 kg.

Nalinginnaasumik aki/Normalpris 14,95

Qeqertarsuatsiaat ammasarfii:
Ataasinng. - Tallimanng. 08:00 - 16:00
Arfininng.
09:00 - 13:00
Sapaat
10:00 - 13:00

29

Kapisillit åbningstider:
Mandag – Fredag 10:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00
Lørdag
10:00 - 14:00
Søndag
10:00 - 14:00

95

Qaqqulaagassat
Kakaavitallit/
Kakaoknas
450 g

Qeqertarsuatsiaat åbningstider:
Mandag – Fredag 08:00 - 16:00
Lørdag
09:00 - 13:00
Søndag
10:00 - 13:00

Naqinnerlutat nioqqutissallu nunguttoorsinnaanerat sillimaffigeqquneqarpoq. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Neqeroorutit taamaallaat atuupput Kapisilinni Qeqertarsuatsiaanilu,
ulluni 24. august - 3. september 2017. Tilbuddene gælder kun Pilersuisoq Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, og i perioden 24. august - 3. september 2017.

Nuuk_Ugeavis_Uge_35-36_230x301mm.indd 2

15/08/2017 15.07
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Asiarpak 12D - 3905, Nuussuaq

NY PRIS!

Qinngorput området er præget af nyere lejligheder
og rækkehuse, mange børnefamilier og nem adgang
til naturen.
Rækkehuset er et ende-rækkehus, der er blevet etableret en lækker terrasse med rig mulighed for at nyde
eftermiddags- og aftensolen. Boligen fremstår i rigtig
velholdt stand med gode materialer.
Kontakt Grønlands Ejendomskontor for fremvisning af
boligen.
SAT
D
E
N
.000
200

Pris:
Pris:
Størrelse:
Størrelse:
Rum:
Rum:
Byggeår:
Byggeår:

3.295.000
3.095.000
2 2
142
mm
142
55
2002
2002

H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl

Qernertunnguanut 6B, St. tv.,
Qernertunnguit - 3905, Nuussuaq

Inissianik nalilersuititsineq

Meget lækker og rummelig lejlighed med fredelig
beliggenhed i række til fjorden med skøn udsigt over
Fjorden og Nordlandet.

Beliggende i stueetagen med en skøn, stor altan hvorfra såvel eftermiddags- og aftensolen som den skønne
udsigt kan nydes. Alt i alt en lækker lejlighed, hvor
kvalitet og beliggenhed går hånd i hånd.

Pris:
2.695.000
Størrelse: 104 m2
Ataatsimik
Rum:
4 arlalinnilluunniit nalilersortikkusutannik inissiaateqarpit?
Byggeår:
2005
Nalilersuinermut
nalunaarusiamik neqeroorfigineqarsinnaavutit

naatsorsuutinut, akuerisamik naatsorsuisumullu
– uunga attavigitigut salg@ejendomskontoret.gl imaluunniit
+299 343536-mut isumaqatigiissusioqatigitigut.
H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl

21

ONSDAG 30. AUGUST 2017

Maannakkorpiaq inissiat attartugassat
paasiniarneqartarmata Grønlands
Ejendomskontor-ri illunik immaqalunniit inissianik attartortissinnaasarnik
ujartuipput.
Jens-Frederik aammalu Louise tutsaqarfigineqarsinnaapput isumaqatigiissusiorniarluni uunga tlf. +299 34 35 36
Der er i øjeblikket stor efterspørgsel
efter lejeboliger, kontakt derfor
Grønlands Ejendomskontor hvis du
har et hus eller en lejlighed som du
ønsker at leje ud.
Kontakt Jens-Frederik eller Louise på
tlf. +299 34 35 36

Værdiansættelse
af ejendomme

Har du én eller flere ejendomme som du ønsker en
værdiansættelse på? Vi kan tilbyde dig vurderingsrapporter til regnskabet og revisoren
– kontakt os på salg@ejendomskontoret.gl eller
på +299 343536 for nærmere aftale.

22
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E
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7
1
0
I2

Adolf Jensensvej 16-001

Asiarpak 8-102

Avalequt 12-3

Eqalugalinnguit 91C 1

Alleriissanngivit 1519, Qaqortoq

Børnehjemsvej 1

Gertrud Raskvej 13

Igimaq 1-201

Quassunnguaq 21

Iiminaq 45

Illumiut 99, Ilulissat

Innannguaq 34B

Jagtvej 9-405

Natsiaq 2B-004

Kigutaarnat 23

Kussangajaannguaq 11, Ilulissat

Musaq 15

Jagtvej 9-705
fortsættes.

H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl
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Paassaasivik 10

Piloq 5

Pitoqeq 2A, Ilulissat

Paarnat 15-102

jagtvej 9-901

Timerlia 32

Ole Brandtsvej 9A

Sipisaq avannarleq 12

Qernertunnguanut 12 A 302

Uiffak 7-103

Nigerleq 59

Severin Kristoffersennip aqq. Ilulissat

Musaq-15 (2)

Tuapannguit 3-101

Rækkehus 45-32

Unaaq 12-201

Jagtvej 13-1002

Tuapannguit 11B-501

H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl
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Quikasik 1, Ilulissat

Tuapannguit 3-501

Qimerlua 1

Ole Brandtsvej 5B

Tuapannguit 11B 502

Quassunnguaq 5

Larseeraq
Chemnitz Egede

“Ønsker du også
din bolig solgt?
Kontakt Grønlands
Ejendomskontor”

Peter
Jensen

Louise
Halling

Jens-Frederik
Nielsen

Rækkehus 41-006

Musaq 15 (3)

Tuapannguit 3-103

Ole Brandtsvej 1A

Qunguleq 1-001

Quassunnguaq 42

Jens Kreutzmannip aqqutaa 22

Iiminaq 36 A

H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl
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2017 har indtil nu været et rigtig godt år for boligsælgere.
Vi har solgt mere end nogensinde før, og mangler derfor boliger
til køberne i vores køberkartotek.
Overvejer du at sælge eller ønsker du bare en gratis og
uforpligtende vurdering af din bolig, så kontakt os på
tlf. +299 343536 eller kig forbi vores nye kontor på
H. J. Rinksvej 15 i Nuuk.

H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl
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Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

Umiarsuit takornariartaatit tikiffissaat
Anløbsprogram for krydstogtskibe
Umiarsuaq/Skib

Ulloq/Dato

Tikiff./Ank.

Aall./Afg.

Sumin./Fra

Ilaasut/pax

Sumiut/Nationalitet

Hamburg

03.09.2017

14.00

19.30

Kangerlussuaq

420

Tyskland

AIDAcara

05.09.2017

08.00

16.00

Akureyri, Island

1180

Italien
Ilusilersuisoq/Layout & Photo: iCICERO Nuuk

Masser af nye T-SHIRTS
i Tupilak Shop & Tupilak Travel
Junior

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

Levering af
mad ud af
huset

Junior pige

· Kurser

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter
· Møder

Dame
Dame

Herre
Herre

Herre
Herre

· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

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

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

(+299) 31 32 18 info@tupilaktravel.gl
www.tupilaktravel.com
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Møbelmagasinet Nuuk
Skal det være billigt og smart, så kig ind snart!

hammel-turniture.dk
REOLSYSTEMER

÷20%

skovby.dk
SPISEBORD + REOLER

innovationliving.com
SOVESOFAER

på bestillinger
inden
30. september

ﬂexawold.dk
BØRNEMØBLER

NYHED

Persienner
Lamelgardiner
Plisségardiner
Solafskærming
÷20% på bestillinger
inden 30. september

BEMÆRK VORES ADRESSE: ISSORTARFIMMUT 1A - UNDER DEN NYE KNR - 32 21 76 - www.sofa.gl
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Ta’ 1 kasse Tuborg
TilbuddeT gælder fredag 1. 9. og lørdag 2.9. 2017

KUN

275,-

excl.
pant

Stk. pris 17,50
excl. pant

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

Vin specialisten

tlf. 34 85 13

tlf. 34 85 17

Fredag
erder
der GRATIS
GRATIS KAFFE i alle butikker
Fredag d.
d.1.9.
18 er
butikker

tlf. 34 85 15

29

ONSDAG 30. AUGUST 2017

Ta´2 fl. Nero Marone

5 L Nanoq Cola saft

Ta’ 2 fl.

KUN

258,-

6995
spar 1505

spar 80,-

Ta´2 pk. Libero
Up & Go bleer

Ta´3 Hjemmelavede
Spegepølser
ca. 350 g/stk.

ArlAAt Frit vAlg

Frit vAlg mellem rensdyr,
moskus eller lAm
pr. stk.
6995

Ta’ 2

Byens
billigste

3 stk. KUN

300,-

150,-

pr. pk. 159,-

Spar 5995

deres tank - nukøb - minimarked - centermarked

Buffet

tlf. 34 85 16

Vin specialisten

tlf. 34 85 13

Buffet

aften

MorgenMadsMorgen
MorgenM
MadsMads-

59,-

Hver dag fra 8:00 til 11:00

M

ÅBEN ALLE DAGE MELLE

8.00 - 21.00

tlf. 34 85 17

tlf. 34 85 15

Mandag - torsdag:

99,-

Børn op til 12 år:

59,-

Fre-søndag:

119,-

Hver dag fra
16:00 til 21:00

30

ONSDAG 30. AUGUST 2017

KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua
Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
+299 36 37 70
www.katuaq.gl

Ensemble Sirius
30. august
ISERNEQ/ENTRÉ:

nal./kl.

18.30

kr. 80,-

Hans Lyngep Inersuani / I Hans Lynge Salen
"Nunat Avannarliit pinngortitaanni angalaneq".
Arnat klassiskimik nipilersortartut nunani avannarlerni angalanerminni Katuami tusarnaartitsisussanngorput.
Den unge, lovende kvintet, Ensemble Sirius tager på
en jomfrurejse, når de i august og først i september
for første gang turnerer i Norden med deres nye
kammermusik: ”Rejsen gennem den nordiske natur".

Mariina - Ukiut 25 år
1. september
PISIAARNERMI/FORSALG:

Olsen Kids
1. september
Katuap paarlersuani / I Katuaqs Foyer
Matut ammassapput / Dørene åbnes: Nal./kl. 16.45
Tusarnaartitsineq/Koncert: Nal./kl. 17.15
ISERNEQ/ENTRÉ: kr. 50,-

MATUMI/VED DØREN:

16. september

kr. 250,-

kr. 300,-

Katuap paarlersuani / I Katuaqs Foyer

Klassiskimik guitarerluni
tusarnaartitsineq

MATUT AMMASAPPUT/DØRENE ÅBNES:

21.00

OLSEN KIDS: 22.00
MARIINA: 23.40

Klassisk guitarkoncert

15-17-inik ukiullit inersimasumik ingiaqateqarlutik isersinnaapput.
Kinaassitsimut uppernarsaateqarnissaq eqqaamaqquneqarpoq.

Katuap paarlersuani / I Katuaqs Foyer
Nal. / Kl. 12:00

15-17 årige kan komme ind med voksen ledsager.
Husk at medbringe ID.

ISERNEQ AKEQANNGILAQ / GRATIS ENTRÉ

Billetsit Katuap saaffiginnittarfiani pisiarineqarsinnaapput
Du kan købe billetter i
Katuaqs reception

Nipilersortussat / Line-up
TIU (GL) · Nikolaj Lønstrup (GL)
Kelly Fraser (NU) · Qarsoq (GL)
INUK (GL) · Apunnguaq (GL)
Frederik Elsner F (GL)
facebook.com/qooqqutfestival

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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CAFÉTUAQ

Katuaq Bio
Ataa./Man – Sap./Søn. 16.00 – 21.00
+299 36 37 70
www.katuaq.gl

Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.30
Arf./Lør. nal./kl. 10.00 – 21.30
Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 15.00
+299 36 37 70

CAFÉ

CAFÉTUAMI NUTAARSIASSAT / NYT MENUKORT

SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

Skaldyrsanretning
The Hitman's Bodyguard
Action, 1 time 51 min.
AKIA/PRIS: kr. 90,-

SIDSTE FORESTILLING: 13. SEPTEMBER

Snekrabbe, skaldrejer og dagens overraskelse
(fra havet). Hertil safran aioli, guacamole, salsa,
salater, citron og pommes frites. Hjemmebagt
manitoba brød og hvidsløgsbrød.

s
um
læ
bi film

si n
se le
Vi esa
ll
Li

Ju

AKIA/PRIS: kr. 495,- (nok til 2 personer)

The Dark Tower

Fish’n’Chips

Adventure, 1 time 35 min.
AKIA/PRIS: kr. 90,-

Katuaqs egen fish`n Chips
med tatarsauce.

SIDSTE FORESTILLING: 30. AUGUST

te ng
ds lli
Si sti
re
fo

august

The Dark Tower

21.15

Morgen Brunch

august

Biler 3

16.00

Mit Liv i
Hampstead

18.30

The Hitman's
Bodyguard
21.00

september

Ingen filmforestilling
september

Biler 3

13.30
16.00
september
august

The Hitman's
Bodyguard 18.30

Den Lille Grå
Inderst
Traktor
Fergie 14.00 Inde

Mit Liv i
Hampstead

Mit Liv i
Hamp18.30
16.00 stead

16.00

Lækker brunch serveres med:
·
·
·
·
·

røræg & bacon
brie, emmentaler & marmelade
røget laks & avocado
parmaskinke og melon
græsk yoghurt & honningristet
müesli
· frugt
· croissant & ristet toast
· 1 kande valgfri te eller kaffe
Tidsbegrænset mellem 11:00 - 15:00

21.00

AKIA/PRIS: kr. 145,-

The Hitman's
Bodyguard
21.00

Katuaq Brew

september
august

Biler 3

AKIA/PRIS: kr. 125,-

The Hitman's
Bodyguard 18.30

Mit Liv i
Hampstead

21.00

Nyd en frisk afkølet Katuaq Brew til
din måltid eller snack.
30 CL:

kr. 65,-

40 CL:

kr. 75,-

august
september

Biler 3

16.15

Hinnarik
Sinnattunilu 18.15

Biler 3

Barndom 19.00

Tilladt for alle

Premierefilm

Frarådes for børn under 7 år

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 11 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

te ng
ds lli
Si sti
re
fo

si n
se le
Vi esa
ll
Li

september
august

The Hitman's
Body16.00 guard
18.30

The Hitman's
Body guard 21.00
Mit Liv i
Hamp- 13.00
stead
21.00

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

Igaffik / Køkken
Ataa./Man – Tall./Fre.
Arf./Lør.
Sap./Søn.

Brunch (Arf./Lør. & Sap./Søn.)
Voksne: kr. 155,Børn:
kr. 75,-

11.00 – 21.30
– 21.30
nal./kl. 10.00 – 15.00
nal./kl.

nal./kl. 10.00

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl
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TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Illoqarfimmi illoqannginnersaq 5 – Imaneq
Kommuneqarfik Sermersooq Nuup illoqarfiata qeqqani suliassat tullinnguuttut makku tamanut
suliariumannittussarsiuullugit neqeroorutigai. Suliat tamakkiisumik suliarineqarnissaat neqeroorutigineqarpoq pingaarnertullu imatut isikkoqarlutik:
− 2000 m² –it missaannik annertussuseqartumik qaartiterineq, qalliusersuineq qaartiternerlukkunillu nutaanik toqqaviliornerit
− 2250 m² –it missaannik annertuussuseqartunik pladenik betoninik ujaqqanillu qalliusersuinerit
− 330 m² –it missaannik annertussusilimmik sukuutsertarfissamut il.il. assigiinngitsunik ilusilinnik betonilersuinerit
− 83 meterisut takitigisumik asfaltilersukkamik aqquserniorneq
− Aqqusinermik qullilersuineq qinnguartaaserfilersuinerillu
− Kussiami 90 lbm-inik ruujorilersuinerit
− Innaallagialersuinerit aamma innaallagissap aqqutaanik kabelinik allanngortiterinerit
Suliassaq tamakkiisumik suliassatut suliariumannittussarsiuunneqarpoq
− Nunalerinerit, betonilerinerit innaallagissamullu tunngasulerinerit
Suliassat 2017—imi septembarimiit 2018-imi oktobarip tungaanut suliarineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq
Suliassamik tunniussinissami akikinnerpaamik neqerooruteqartoq suliakkerneqassaaq.
Neqeroorutigisap ilanngunneqarnissaa naatsorsuutigissagaanni neqerooruteqartup, suliassap
tunniunneqannginnerani, akileraartarnermut oqartussanit akiliisitsiniartarfiup neqerooruteqartumut 100.000 koruunit sinnerlugit akiitsunik akiligassarisinnaasaanik piumasaqaateqarsimannginneranik uppernarsaat aamma aningaaserivimmit sillimmasiisarfimmiilluunniit neqerooruteqartup qularnaveeqqusiisinnaanermut periarfissai pillugit oqaaseqaat neqeroorumminut
ilanngutissavaa.
Qaqugu sumilu suliariumannittussarsiuussisoqassanersoq neqeroorut pillugu allakkani allassimassaaq.
Neqerooruteqarnissamut atortussat uani inniminnerneqarsinnaapput:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: psa@inuplan.gl.
Neqerooruteqarnermut atortut fiilitut pdf-iitut mailikkut nassiunneqassapput, kisianni naqiterinerit nassiussinerillu akileraanni atortussat papilianngorlugit allakkatigut aamma tigunissaannut
akiligassartalerlugit nassiunneqarsinnaapput.

OFFENTLIG LICITATION

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Nuuk, Byrum 5 – Imaneq
Kommuneqarfik Sermersooq udbyder i offentlig licitation udførelsen af følgende arbejder i
Nuuk bymidte. Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter i hovedtræk:
− Opbrydning af ca. 2000 m² eks. befæstelser og etablering af nye sprængstensbærelag
− Etablering af ca. 2250 m² ny befæstelse med betonplader og chaussésten
− Etablering af ca. 330 m² multiform af beton til skøjtebane m.m.
− Etablering af 83 meter asfalteret adgangsvej
− Etablering af gadelys og projektørmaster
− Ca. 90 lbm rørlægning af grøft
− El-installationer og omlægning af højspændingskabler
Arbejdet udbydes i én hovedentreprise
− Jord-, terræn-, beton- og el-entreprisen

SPEJDERLEDERE SØGES
Nuuk Spejdergruppe søger 3-4 spejderledere til 20-25 glade børn,
der går til spejder hver onsdag. Det vil vi rigtig meget gerne fortsætte med.

Arbejdet forventes udført i perioden september 2017 til oktober 2018
Tildelingskriteriet er laveste pris.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra
skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over
100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld, samt en erklæring fra et pengeinstitut eller
forsikringsselskab om hans mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.
Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.
Udbudsmaterialet kan bestilles hos:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: psa@inuplan.gl.
Udbudsmaterialet vil blive fremsendt som pdf-filer pr. mail men kan mod betaling for tryk og
fragt, modtage udbudsmaterialet i papirformat med postopkrævning

INUPLAN A/S
Issortarfimmut 13
Postboks 1024
3900 Nuuk

Som spejderleder skal man have en interesse for at arbejde med
børn i aldersgruppen 8-12 år i kreative og friluftsaktiviteter samt
kunne få en ren børneattest. Du må gerne have været spejder før
og kan begå dig på grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav. Vi
skal høre fra dig senest den 22. september 2017.
Så er der en spejderleder gemt i dig eller kender du nogen, som har
lyst til at være spejderleder. Så kontakt os på mail:
nuukspejdergruppe@gmail.com eller på telefon 554920.
Hvis du har nogle spørgsmål til arbejdet som spejderleder kan du
kontakte Erik Overby på mail: erik@katak.gl
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LIGE NU: SPAR OP TIL 50
50%
%
på udvalgte TEMPUR® senge

SPAR

SPAR

10.000,-

50 %

TEMPUR® Relaxation Basic Box

TEMPUR® Relaxation Slideback

180 x 200 cm boksseng inkl. 7 cm trykaflastende TEMPUR®
topmadras. Vejl. pris 24.999,- SPAR 10.000,-

180 x 200 cm elevationsseng inkl. 15 cm TEMPUR®
madrasser.. Vejl. pris 34.996,- SPAR 17.498,-

VEJL. NU

14.999,-

Prisen er ekskl. ben,
gavl og opredning.

VEJL. NU

17.498,-

Konkurrence:
Vi har besøg af ryg- og sengespecialist Lis Jacobsen fra TEMPUR
og hun har taget en masse gode
tilbud med i skattekisten. Mød Lis
i butikken fra torsdag d. 31. august
til og med mandag d. 4 september

Find præmier i skattekisten og vind bl.a.
TEMPUR® puder, gavekort, sengesæt m.v.
Mandag d. 4. september trækkes der
lod blandt alle rigtige besvarelser
kl. 17.00. Vi trækker desuden lod
om en 90 x 200 x 15 cm
TEMPUR® madras.

Sådan finder du vej...
us
ern
a

På gensyn i butikken!

Pukuf
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nn

iita

pA

qq

fik
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Pukuf
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ffi

k
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fik

Borg

Pukuf
me

ste

Forbrændingen

r An

niita

p Aq

qus

ern

a

fik

Postboks 838
Pukuffik 2b · 3905 Nuussuaq
Tlf. +299 342100
kundeservice@sweethome.gl

www.sweethome.gl

Åbningstider
Mandag - torsdag...............10.00-17.30
Fredag .......................................10.00-18.00
Lørdag .......................................10.00-16.00
1. søndag i måneden ..........12.00-16.00

Prisen er ekskl. ben,
gavl og opredning.

Tilbuddene gælder fra den 31.08.-04.09.2017 eller så længe, lager haves. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

FÅ MEST MULIGT UD AF DIN SKAT
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Kaagiliornemi
unammisitsersuarneq 2017

Makkulu
eqqorneqarsinnaapput
Eqqugassaq 1: gavekorti 1000kr
Eqqugassaq 2: gavekorti 500kr
Eqqugassaq 3: gavekorti 250kr.
Gavekortit tamarmik Brugsenimi
atorsinnaapput aningaasanngortinneqarsinnaanatillu.

Den store kagekonkurrence 2017

Kina ”kaagi mamarluinnartoq” kusanarnerpaamik mamarnerpaamillu
sanasinnaavaa? Food Festival 2017mi Brugseni kaagilionermi unammisitsersuaarnerani peqataagit

Hvem kan bage den flotteste og
lækreste kagedrøm? Deltag i Brugsenis store kagekonkurrence ved Food
Festival 2017

Peqataaniarlutit imak iliussaatit

For at deltage

Ilinnut paasissutissat uunnga nassiutissavatit
info@business.gl kingusinnerpaamik 21.september peqataaniarlutit nalunaarsinnaavutit.

Send dine kontaktoplysninger til info@business.gl
senest 21. september for at tilmelde dig.

”Kaagi mamarluinnartoq” sanajuk namminerlu
isummat atorlugu allanngortissinnaavat! Kaagiliat immikkuullarilaartuutiuk.
Najoqqutassaq ”kaagi mamarluinnartoq” quppersakkami ”kaffillerneq” nassaarissannaavat.
Brugseni nittartagaani quppersagaq aasinnaavat www.brugseni.gl
Kaagiliat Godthåbhallimukaatissuat ulloq 23.
September nal. 13-13.30 akornanni, nerrivimmi
ataatsimut saqqummeqqajumaarput.
Nal. 15 eqquisut pingasut taatikkumaarput.

Lav din egen version af ”Kagedrømmen” og spar
ikke på kreativiteten! Kagen må gerne skille sig ud.
Find opskriften i Brugsenis seneste opskriftshæfte
”Kaffillerneq”.
Hæftet kan downloades på www.brugseni.gl.
Aflever kagen i Godthåbhallen lørdag 23. september mellem kl. 13-13.30 ved kagebordet.
Vi kårer de tre heldige vindere kl. 15.
Læs mere om reglerne for konkurrencen, som du
modtager i en mail efter tilmelding.

Unamminermi peqataanermi malittarissassat
atuarsinnaanngussavatit, peqataaniarlutit
nalunaareeruit mailikkut tigujumaarpat.

Arnanut nutaaq
saqqummerpoq
•••

NYT MAGASIN
ER UDKOMMET

Du kan vinde
følgende præmier
1. præmie: Gavekort på 1000 kr.
2. præmie: Gavekort på 500 kr.
3. præmie: Gavekort på 250 kr.
Alle gavekort er til Brugseni
og kan ikke byttes
til kontanter.
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Gælder til og med 30. september 2017

ILBUD!
R GODT Tds
ET SUPEfra
hele Grønlan bolighus
Neqeroorutitsialak Kalaallit Nunaata pisataarniarfianinngaanniit

SPAR

20%
PÅ ALLE VARER
Møbler, Boligtilbehør, Gardiner,
Gulve, Køkken & Hårde
hvidevarer

Sådan finder du vej...
us
e
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a

På gensyn i butikken!
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Postboks 838
Pukuffik 2b · 3905 Nuussuaq
Tlf. +299 342100
kundeservice@sweethome.gl

www.sweethome.gl

Åbningstider
Mandag - Torsdag...............10.00-17.30
Fredag.........................................10.00-18.00
Lørdag.........................................10.00-16.00
1. søndag i måneden...........12.00-16.00

Lynge Olsen Group A/S

gælder også bestillingsvarer, hvis ordre
er afgivet i tilbudsperioden
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Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Pisiassanut nutaanut
inissaqartitsiniassagatta
Vi skal have plads til nye varer
Pisiassat
tamarmik

Neqeroorut
sisa. 31/8-2/9
tungaanut
atuuppoq

÷25%

Tilbuddet
gælder fra tors.
31/8 til 2/9

på alt

(Naasut, sukkulaatit
viinnillu pinnagit)
(Undtagen blomster,
chokolade og vin)

iq NAASUT

Tlf. 321676

Sap. ak.
tamaasa naasut
nutaat tikittarpu
t.
Vi får friske
Åbningstider:
blomster hver
Mandag-fredag 10-18
ug
e.
Lørdag 10-16 · Søndag 12-16

INUITQUALITY
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Lokalmuseet lægger hus til
spændende designudstilling

ONSDAG 30. AUGUST 2017

der har kunnet dele ud af deres grønlandske fagviden.
Overraskende resultat
Resultatet af det specielle samarbejde kan nu og
frem til slutningen af september ses på Nuuk Lokalmuseum, hvor Nuuk Tourism tidligere havde til huse.
Udstillingen er lys og imødekommende, og man
skal give sig tid til at se finurlighederne, der gemmer
sig bag hvert af værkerne. Måden flere af designerne
har formået at kombinere deres teoretiske viden
med de lokale præg og teknikker, er overraskende
spændende.

Immikkut ittumik suleqatigiinnermit suliarineqartut Nuuk
Lokalmuseummimi mannakkut takutinneqarput.
Produkterne, der er kommet ud ar det specielle samarbejde, kan lige nu ses på Nuuk Lokalmuseum.

En række udenlandske designede har afsluttet deres månedlange ophold i Nuuk,
hvor de har samarbejdet med lokale.
Resultatet kan nu ses på Nuuk Lokalmuseum
REDAKTIONEN
REDAKTIONEN@NUUKUGEAVIS.GL
Tager man en håndfuld udenlandske designere og
lader disse samarbejde med en række lokale, der
kan deres kram, så er det ikke til at gætte udfaldet på
forhånd. Ikke desto mindre er dette hvad der er sket
denne sommer. syv produktdesignere fra henholdsvis Frankrig, Colombia, Belgien, Schweitz og Island
har besøgt byen og har i en måned arbejdet tæt
sammen med en række kunstnere og håndværkere,

Nye vinkler på gammelt håndværk
Hvordan flere af designerne har formået at afkode
og benytte de gamle grønlandske teknikker, er
ganske fascinerende. Eksempelvis har Simón Ballen
Botero fra Colombia arbejdet tæt sammen med systuen Kittat og har lavet en skål i sælskind med teknikkerne, der anvendes, når der laves såler til kamikkerne. Mønstrene og materialet er genkendelig,
men formen og anvendelsen er ny og bryder med
traditionerne. På samme måde har designeren
Jenna Kaës fra Frankrig arbejdet med sæltarmenes
gennemsigtighed og skabt et værk, som hylder tågen, der til tider præger Nuuk.
Duo på vådbinderi
Den belgisk/schweiziske design duo LeviSarha har
været en tur forbi vådbinderiet Qalut Vónin, hvor de
har arbejdet med at benytte materialerne og de
specielle knuder, der anvendes i fiskenet, til at skabe
anvendelige og smukke møbler, der igen kombinerer nytænkning med traditionelt håndværk. De to
modeller, der er blevet ud af det, er blot prototyper,
som parret håber på vil kunne arbejdes videre på til
et design, der vil kunne produceres og sælges.
Kirkegård som inspiration
Ragna Ragnarsdottir fra Island har opholdt sig en del
på skibskirkegården i Nuuk, hvor hun har fundet alle
materialerne hun har anvendt i sine værker. Værker-

Ilusilersuisartut arlallit Qaanniorfik suleqatigisarsimavaat
qisummillu peqitsitsinermik periusaasoq ilinniarsimallugu.
Nogle af designerne arbejdede tæt sammen med Qajaq
værkstedet, hvor de lærte teknikker til bøjning af træ.

ne er klart nautisk inspirerede med teaktræ og instrumenter fra bådene. Det er blevet til tre installationer, der kan justeres med blandt andet barometer
og kompas. Hun har ligeledes arbejdet sammen
med Qalut Vónin, der har lært fra sig med teknikker
om nautiske knob.
International bevågenhed
Hors Pistes Project, som projektet hedder, har fået
international opmærksomhed. Blandt andet en journalist fra den franske avis Le Monde besøgt Nuuk
i forbindelse med projektet. Planen er ligeledes at
udstillingen, der lige nu kan ses i Nuuk, skal videre
rundt flere steder i Europa og en tur til New York.
Håber på come back
Folkene, der står bag Hors Pistes Projektet, håber
på allerede til Nuuk Nordisk Kulturfestival at kunne
vende tilbage til Nuuk og fortælle om projektet.
Ligeledes har de fået så positiv feedback fra alle
deltagerne, både lokale og udefrakommende, at de
håber på om et par år at kunne gentage projektet
enten i Nuuk eller i en anden grønlandsk by, der har
mod på at samarbejde.
Udstillingen er absolut et besøg værd og har man
spørgsmål står museumsleder Vinni Sølvblad klar til
at svare på disse. Museet har åbent tirsdag-fredag
13:00-15:00 og søndage 13:00-17:00.

Hors Pistes Projecktimi suleqataasut inuusuttuupput.
Taakkua ilusilersuisartuusut qaammatip ataatsip missaani Nuummiinnerminni eqqumiitsuliortut assassortartullu suleqatigaat.
Det er et ungt team, der står bag Hors Pistes Project, hvor
udenlandske designere har tilbragt en måned i Nuuk, hvor
de har samarbejdet med lokale kunsthåndværkere.
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Katersugaasivik
ilusilersukkanik
alutornartunik
saqqummeritsivoq
Ilulisilersuisartut nunani allamiut arlaqartut qaammatip ataatsip missaani Nuummiissimalerput illoqarfiullu katersugaasiviani suliaqarlutik. Suliaasa inernerat Nuuk
Lokalmuseumimut alakkarterneqarsinnaavoq
AAQQISSUISOQARFIMMIT
REDAKTIONENNUUKUGEAVIS.GL
Ilulisilersuisartut nunani allamiut arlalialuit nunaqavissunik pisinnaasalinnik suleqateqartikkaanni suliaasa inernerat eqqoriarneqarsinnaasanngilaq. Taamalumi aasaq manna pisoqarpoq. Ilulisilersuisartut
Frankrigimeersut, Colombiameersut, Belgiameersut,
Schweitzimeersut Islandimeersullu aasaq manna
qaammatip ataatsip missaanik sivisussusilimmik illoqarfitsinniipput eqqumiitsuliortunillu assassorlutillu
suliaqartartunik suleriaasiminnik avitseqateqarsinnaasunik qanimut suleqateqarlutik.
Inernera tupaallannartortalik
Suleqatigiinnerup immikkut ittup inernera Nuuk
Lokalmuseummimut, Nuuk Tourismip allaffeqarfigisimasaanut, septembarip naanissaata tungaanut takuniarneqarsinnaavoq. Saqqummersitat qaamasuupput takujuminartuullutillu suliallu ilaanni immikkuualuttortai piffissaqarluarluni isiginnaarusaarneqarsinnaallutik. Ilusilersuisartut teoriit ilinniarsimasa-

tik Nuummi ilisimasanik teknikkinillu ilallugit suliaat
tupaallannartortaqarlutillu alutornarluinnartuupput.
Assassorluni suliarisartagatoqqat nutaaliaralugit
Kalaallit teknikkiat ilusilersuisartut arlallit paasillugu
tupinnarluinnartuliorlutik atorsinnaasimavaat. Asseruutigalugu Simón Boterop Colombiameersup mersortarfik Kittat qanimut suleqatigisimavaa puisillu
amianik atungassiamik niaquutsaliorluni.
Allai atortuilu ilisarnarput qanorli iliorluni suliarisimaneraa takullugu ileqqunik allanngortitsinerusoq
maligineqarsinnaalluni. Aamma ilusilersuisartup
Jenna Kaësip Frankrigimeersup pujoq Nuummi
atuutikulasoq takutinniarlugu puisip inaluaanik qaamasunngortitamik suliaqarpoq.
Suleqatigiit qaluleriffimmi
Belgiamiu Schweizimiorlu ilusilersuisartut LeviSarha
qaluleriffimmi Qalut Vóninimiissimapput tassanilu
atortut aalisakkanullu qassutit qilerneri immikkut ittut atorlugit kusanartunik peqqusiorlutik aammaarlutillu nutaaliorlutik isumaliorlutik suliaqarlutik.
Suliaat marluk misileraataannaapput suleqatigiillu
ilusilersugartik nangillugu suliareqqinneqarsinnaasoq tuniniarneqarsinnaajumaartorlu neriuutigaat.
Eqqaavik isumassarsiorfigalugu
Ragna Ragnasdottirip Islandimeersup Nuummi angallatinut eqqaavik ornissimavaa tassanilu atortut
suliassaminut atugassani nassaarisimallugit. Suliaa
imaanut tunngasuusoq qisummik teakkimik angal-

Islandimiu ilusilersuisartoq, Ragna
Ragnarsdottir,
Nuummi angallatinut eqqaavimmut
isumassarsioriartorsimavoq.
Den islandske
designer, Ragna
Ragnarsdottir, har
ladet sig inspirere af
skibskirkegården i
Nuuk.

latillu aquttarfiani atortunik sanaajuvoq. Pingasunik
iluarsineqarsinnaasunik suliaqarpoq, soorlu silasiut
barometeri sumiissusersiullu. Taassumattaaq Qalut
Vónin suleqatigaa tassanilu umiartortut periusaannik
qilersuisarnerannillu ilinniarluni.
Nunanit allanit maluginiarneqartut
Suliaq, Pistes Project, nunanit allaneersunit soqutigineqarpoq. Frankrigimi aviisip Le Monde-p tusagassiortua suliamut atatillugu Nuummiippoq. Aamma
saqqummersitap maanna Nuummi saqqummersinneqartup Europami sumiiffinnut arlalinnut aammalu
New Yorkimut angallanneqarnissaa pilersaarutaavoq.
Uteqqinnissartik neriuutigaat
Hors Pistes Projektimi suleqataasut Nuummi Nordisk
Kulturfestivaleqaqqilerpat uteqqillutik suliartik oqaluttuarisinnaajumaaritsik neriuutigaat.
Peqataasunit, Nuummiunit nunanillu allamiunit,
tamanit iluarineqarpoq taamalu Nuummi Kalaallit
Nunaanniluunniit illoqarfimmi allami suleqataarusuttumi ukiut marlussuit qaangiuppata suliaqaqqissinnaajumaarlutik neriullutik.
Saqqummersitsineq takusassallugu pilerinarpoq
apeqqutissaqaraannilu katersugaasiviup ningiua
Vinni Sølvblad akisinnaalluni piareersimassalluni.
Katersugaasivik marlunngornermiit tallimanngornermut ualikkut ataatsimiit pingasup tungaanut sapaammilu nalunaaqutaq ataatsimiit tallimap tungaanut ammasarpoq.

Puisip inalugaa panertitaq tungujorsiarlu atorlugit
Nuummi pujornera takusassiarineqarpoq.
Tørrede sæltarme og sortmalet sælskind i værk, der
hylder tågen omkring Nuuk.
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SMUKKE
HÅNDTEGNEDE

Ta n d l æ g e

13 nye
SAGAMAPS

niels nygaard aps

100 x 140 cm

Stednavne igennem 1000 år

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02
sud_cs0087.tif

www.sagamaps.com

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

Tømrer
søges snarest
Henvendelse personligt til:

TØMRER- & SNEDKERMESTER
Sven Erik Holst
Mobil 484905 - 553222 - seholst@greennet.gl

KISSARTUT
MENU

31. august-6. september
SISAMANNGORNEQ TORSDAG
Braiserede oksehaler

TALLIMANNGORNEQ FREDAG
Farsbrød
med kartofler, sovs og grønt

ARFININNGORNEQ LØRDAG
Braiserede svinekæber
med kartoffelmos og grønt

ATAASINNGORNEQ MANDAG
Pasta med kødsovs

Ulittarnerit
tinittarnerillu
Tidevand 2017
Tiderne i tabellen er
gælder lokaltid.
Bringes med
Farvandsvæsenets
tilladelse.

Ta./Fr.
01/09

H:04.25 Tvh: 2.9
L:10.24 Tvh: 1.7
H:17.13 Tvh: 3.4
L:23.30 Tvh: 1.7

Ar./Lø. H:05.32 Tvh: 3.1
02/09 L:11.29 Tvh: 1.6
H:18.03 Tvh: 3.6
L:00.18 Tvh: 1.5
Sa./Sø. H:06.18 Tvh: 3.3
03/09 L:12.18 Tvh: 1.3
H:18.42 Tvh: 3.9
L:00.57 Tvh: 1.2

At./Ma. H:06.56 Tvh: 3.6
04/09 L:12.59 Tvh: 1.0
H:19.16 Tvh: 4.1
Ma./Ti. L:01.32 Tvh: 0.9
05/09 H:07.30 Tvh: 3.9
L:13.36 Tvh: 0.8
H:19.49 Tvh: 4.3
Pi./On. L:02.06 Tvh: 0.6
06/09 H:08.05 Tvh: 4.1
L:15.14 Tvh: 0.6
H:20.23 Tvh: 4.5

Si./To.
07/09

Ta./Fr.
08/09

L:02.40
H:08.40
L:14.51
H:20.57

Tvh: 0.5
Tvh: 4.3
Tvh: 0.4
Tvh: 4.6

L:03.15 Tvh: 0.3
H:09.16 Tvh: 4.5
L:15.28 Tvh: 0.4
H:21.33 Tvh: 4.6

Solopgang: 06.10
Solnedgang: 20.42

Fuldmåne: 6. september
Tabellimi pifﬁssat sumiifﬁmmut tunngapput.
Danmarkimi Imarsiornermut aqutsisoqarﬁmmit
akuerineqarluni saqqummiunneqarput.

MARLUNNGORNEQ TIRSDAG
Stegte kyllingelår
med ris, sovs og grønt

PINGASUNNGORNEQ ONSDAG
Fiskefrikadeller med
persillesovs, kartofler og grønt

40,-

Ataaseq
Pr ret

Allanngortinniissaanut ilisimatitsissutigeriissaavarput
Vi tager forbehold for ændringer

SPEJDERLEDERE SØGES
Nuuk Spejdergruppe søger 3-4 spejderledere til 20-25 glade børn,
der går til spejder hver onsdag. Det vil vi rigtig meget gerne fortsætte med.
Som spejderleder skal man have en interesse for at arbejde med
børn i aldersgruppen 8-12 år i kreative og friluftsaktiviteter samt
kunne få en ren børneattest. Du må gerne have været spejder før
og kan begå dig på grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav. Vi
skal høre fra dig senest den 22. september 2017.
Så er der en spejderleder gemt i dig eller kender du nogen, som har
lyst til at være spejderleder. Så kontakt os på mail:
nuukspejdergruppe@gmail.com eller på telefon 554920.
Hvis du har nogle spørgsmål til arbejdet som spejderleder kan du
kontakte Erik Overby på mail: erik@katak.gl

NUKAGREENLAND
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KOM OG SE VORES NYE LOKALER
PÅ ISSORTARFIMMUT 9

AEG Kummerfryser
Energiklasse A++
Kapacitet 216 liter
Mål: B: 106 cm

AEG Vaskemaskine

PANASONIC Vaskemaskine

Normal 4999,-

Normal 4299,-

Maks. fyldmængde 8 kg.
Centrifugering 1400 o/min
Energiklasse A+++

NU 4.444,-

Normal 4499,-

NU 3.999,-

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

NU 3.499,ELECTROLUX
Kaffemaskine

DAY Brødrister
Sort - Rustfristål
Trinløs timer
Tænd/sluk knap

14, liter
Autosluk funktion

Normal 349,-

Normal 399,-

NU 299,-

NU 299,LED Børne bordlamper

Forskellige motiver. Det
børnesikrede design omfatter et
blødt LED-lys, der aldrig bliver
varmt at røre ved.

Normal 549,-

NU 399,Nioqqutissat nungussimatinnagit naqinnerliuisoqarsimanngippallu neqeroorutit atuutissapput.
Neqeroorutit 30.08.-miit 07.09.17 ilanngullugu atuutissapput imaluunniit nioquutissat nungunnissaasa tungaanut.
Forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Tilbudende gælder fra den 30.08 t.o.m den 07.09.17 eller så længe lager haves.
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ISSORTARFIMMUT 9-MI INIUTIVUT
NUTAAT TAKUSARSIGIT

Her finder du:

HÅRDE HVIDEVARE
MØBLER
LAMPER
SYMASKINER

HER BOR VI

Issortarfimmut 9 - Tlf. 36 50 00

www.elplus.gl
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Food Festival
2017
Nerisassat peqqinnartut.
Kalaallit nerisassiaataat.
Nerisassiassanik aamma nerisassianik
nutaanik isumassarsiffik.
Sund kost.
Grønlandske fødevarer.
Inspirerende nye retter og madlavning.

23.- 24. September 2017
Godthåb Hallen
Kissarneqqortuunnguaq 2
23. September nal. 12.00 - 16.00
24. September nal. 16.00 - 20.00

www.business.gl
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Sullitatsinnut paasissutissiineq
2017-imi aggustip ingerlanerani ininut nutaanut nuussaagut.
Taamaammat nassiussanik, mini containerinik tunniussinermi
aallernermilu kiisalu gatemi containerinik tunniussinermi aallernermilu
piffissami sivikitsumi allannguuteqassaaq.
Piffissami septembarip sisamaanit 22-anut 2017 nassiussanik
tunniussineq aallernerlu:
Tunniussineq
Nassiussanik, mini containerinik kiisalu containerinik gatemi tunniussineq
quersuartaami terminalitaamilu pissaaq, adressemi uani:
Qeqertanut 46, B-4057, 3900 Nuuk.
Aallerneq
Nassiussanik, mini containerinik kiisalu gatemi containerinik aallerneq
quersuarmi terminalimilu maanna atuuttumi umiarsuup atlantikoortaatip
1734 tungaanut pissaaq, adressemi uani:
Aqqusinersuaq 52, 3900 Nuuk.

TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Iggafimmik nuusineq, Neriusaaq
Kommuneqarfik Sermersooq Iggaffimmik pioreersumik igutserineq, nuutineq nutaamillu
iggaffiliorneq. Fritidsklubben Neriusaaq adressia Narsaviaq 12, B-2543, 3900 Nuuk. tamanut suliariumannittussarsiuuppaa.
Suliassaq Hovedentreprisitut suliariumannittussarsiuuneqarpoq.
Sulissat makku pingaarnersatut suliarineqassapput:
1. Igutserinerit
2. Sanasut suliassait
3. Ruujorilerisut suliassait
4. Qullilerisut suliassait
5. Qalipaasut suliassait

Quersuarni terminalinilu marluusuni ammasarfiit:
Ataasinngorneq – Tallimanngorneq
Nal. 08.00 – 16.00.

Suliassaq ulloq: 09.10.2017 aallartinneqassaaq naammassineqassallunilu ulloq:
15.12.2017.

Ataasinngornermi septembarip 25-ani 2017-imi atuutilersumik
tunniussineq aallernerlu adressemit nutaamit, Qeqertanut 46-mit,
taamaallaat pissaaq.

Neqerooruteqartoq neqeroornissamut peqataasinnaassaguni, neqeroortup pisortanut
100.000,00 kr-it sinnerlugit akiligassanngoreersimasunik akiitsoqannginnini Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup allakkiaatigut uppernarsassavaa. Taamaattoq neqerooruteqartoq
pisortanut naafferartumik akilersuinermik isumaqatigiissut naapertorlugit ingerlataqarpat,
akiitsut 100.000,00 kr-imit annertunerusut, neqerooruteqartup peqataasinnaaneranik
mattutissanngilaa. Akileraaruseriffimmit uppernarsaat neqeroorummut ilanngunneqassaaq, imaluunniit sanaartortitsisup piumasaqaateqarneranit ullut suliffiusut pingasut
qaangiutsinnagit sanaartortitsisumut nassiunneqarsimassalluni.

Allanik apeqqutissaqartoqarpat, Royal Arctic Line reception@ral.gl-ikkut
imaluunniit oqarasuaatikkut 34 91 00-ikkut attavigineqarsinnaavoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Nuup umiarsualiviani terminali
Royal Arctic Line

Suliassamik tunniussinermi aki akikinnerpaaq toqqammaviussaaq.

Neqeroortitsinerup sumi qaqugulu ingerlanneqarnissaa neqeroortitsinermi allakkiami
takuneqarsinnaassaaq.
Neqeroortitsinermut atortussiat kigusinerpaamik 27.09.2017 uani piniarneqarsinnaapput:

Information til vores kunder
I løbet af august 2017 flytter vi i nye lokaler.
Der vil derfor være ændringer for ind- og udlevering af gods, mini
containere samt gate ind- og udlevering af containere i en kort periode.
Ind- og udlevering af gods i perioden 4.-22. september 2017:
Indlevering
Indlevering af gods, mini containere samt gate indlevering af containere
skal ske på det nye pakhus og terminal på adressen:
Qeqertanut 46, B-4057, 3900 Nuuk.
Udlevering
Udlevering af gods, mini containere samt gate udlevering af containere
skal ske på det nuværende pakhus og terminal til og med atlantskibet
1734, på adressen:
Aqqusinersuaq 52, 3900 Nuuk.
Åbningstiderne på begge pakhuse og terminaler:
Mandag – Fredag
Kl.08.00 – 16.00.
Fra og med mandag 25. september 2017 vil ind- og udlevering
udelukkende foregå på den nye adresse, Qeqertanut 46.
For yderligere spørgsmål, kontakt Royal Arctic Line på reception@ral.gl
eller på telefon 34 91 00 .

Med venlig hilsen
Havneterminalen Nuuk
Royal Arctic Line

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg og Miljø
Kuussuaq 2, 3900 Nuuk
Rasmus Hansen
raha@sermersooq.gl

OFFENTLIG LICITATION

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Flytning af køkken, Neriusaaq
Kommuneqarfik Sermersooq udbyder i offentlig licitation udførelsen af nedrivningen af
eksisterende køkken, flytning samt etableringen af et nyt køkken i fritidsklubben Neriusaaq
på adressen Narsaviaq 12, B-2543, 3900 Nuuk.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise
Arbejder udføres i nedenstående opgaver.
1. Nedrivningsarbejder
2. Tømrer-/snedkerarbejder
3. VVS-arbejder
4. EL-arbejder
5. Malerarbejder
Arbejdet forventes udført i perioden fra: 09.10.2017 til 15.12.2017.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra
skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over
100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld, samt en erklæring fra et pengeinstitut
eller anden garant om dennes mulighed for garantistillelse.
Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.
Udbudsmaterialet kan frem til og med 27.09.2017 bestilles hos:
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg og Miljø
Kuussuaq 2, 3900 Nuuk
Rasmus Hansen
raha@sermersooq.gl
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Spar op til

Åbningstider
Mandag - Fredag
kl. 8.00 - 16.30

50%

på alle Eames stole

PRISERNE ER GÆLDENDE
HELE SEPTEMBER MÅNED
OG KUN LAGERVARER
SÅ LÆNGE LAGER HAVES.

Alle stole er med ahorn ben eller meder. Der haves
forskellige farver og antal af de enkelte modeller.

FRIT VALG 1.995,-

EAMES DSW

EAMES DAR

EAMES RAR

Det karakteristiske Eiffel-stel og
et bøjlestel gør det muligt
at stable stolene.

Eames DAR stolen er en komfortabel
spise, møde- og caféstol.

Sædeskallen fremstilles i polypropylen,
et miljøvenligt plastmateriale,
med siddekomfort og styrke.

50%

HAY
PINOCCHIO

2.495,SPAR 2500,-

HANG IT ALL
KNAGERÆKKE

HAY PINOCCHIO
MULTIFARVET TÆPPE

De farvestrålende trækugler
nærmest frister til at blive brugt.
Hang it All kan fungere alene, eller
hænge i forlængelse af hinanden
og er et muntert alternativ til
traditionelle kedelige knagerækker, ikke blot i børneværelset,
men også i den moderne entré.
Str.: L: 50, 5 cm. H: 37 cm.
D: 17 cm.

Flot rundt gulvtæppe i en
masse farver der er mikset
sammen af en masse små
farvede filt kugler. Hver kugle
er filtet og syet sammen
i hånden. Materiale: 100%
pure new wool.

HANG
IT ALL

50%

995,SPAR 950,-

Industrivej 14 · 3900 Nuuk · Tlf. 36 36 70 · info@arcticimport.gl
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Grønlandsbanken ukiunik 50-inngortorsiornermini Nunatta Katersugaasivia Toqqortaasivialu
Nuup Saavani katersugaasiviup silataanut inissinneqartumik eqqumiitsuliamik kusanaqutaasussamik tunniussaqarpoq.
Grønlandsbanken har i anledning af sit 50 års
jubilæum skænket Grønlands Nationalmuseum &
Arkiv en udsmykning, som er opsat ved museets
indgangsparti i Kolonihavnen i Nuuk.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Gå på opdagelse i ny skulptur
Naja Rosing-Asvid har skabt Grønlandsbankens gave til Grønlands Nationalmuseum &
Arkiv
KURT KRISTENSEN
KURTSERMITISAQ.GL
– Hvor mange børn, fugle og kvaner kan du finde i
den nye skulptur, som er opstillet foran Grønlands
Nationalmuseum & Arkivs indgangsparti i Koloniavnen i Nuuk?
Der er ved første øjekast en række børn, fugle og
planter, måske otte i alt, men efterhånden, som man
ser nærmere efter, dukker endnu flere op, både i
positiv og negativ.
Det er kunstneren Naja Rosing-Asvid, der har skabt
skulpturen, som Grønlandsbanken har skænket
museet i anledning af sit 50 års jubilæum.
– Jeg ville skabe en skulptur, hvor betragteren
kan gå på opdagelse; lige som i naturen, hvor en
busk kan rumme mange flere ting, når man først ser
nærmere efter, fortæller Naja Rosing-Asvid til Nuuk
Ugeavis.
Dengang for længe, længe siden...
Naja Rosing-Asvid har ladet sig inspirere af et sagn,
som Arnaaluk fortalte Knud Rasmussen i Thuledistriktet i 1903:
»Da jorden var blevet til, kom menneskene. Man
fortæller, at de opstod af jorden. Småbørn kom ud

af jorden; de kom frem mellem pilebuske, fulde af
pileløv, og så lå de der mellem dværgbuskene med
lukkede øjne og sprællede; de kunne ikke engang
kravle. Deres mad fik de af jorden«.
– Da jeg fik opgaven med en skulptur placeret
foran nationalmuseet, var det oplagt at bruge et
sagn som inspiration, fortæller Naja Rosing-Asvid.
Og det blev Arnaaluks skabelsesberetning.
De besøgende kan ved museets indgang se,
hvordan menneskene blev skabt, og de kan derefter
gå ind på museet og se, hvordan menneskene har
levet i Grønland.
Foranderligt materiale
Skulpturen er skabt i corten-stål - et materiale som
ruster hurtigt i overfladen, men hvor rusten derefter
lægger sig som et beskyttende lag.
På grund af vejr og vind ændrer den flotte røde
farve sig gradvis gennem årene.
Det er en proces, som vi i Nuuk kan følge på
rådhuset facade og i skulpturen ved Grønlands kulturhus Katuaq, som blev opsat som et minde over
Arctic Winter Games i Nuuk i 2016.
Også den lukkede anstalt, som bliver bygget i
denne tid, bliver beklædt med corten-stål.

Samarbejde
Naja Rosing-Asvid har arbejdet for både Grønlandsbanken og Grønlands Nationalmuseum & Arkiv.
Naja Rosing-Asvid udsmykkede i 2010 bankens nye
kantine med værket »Symbiose«, hvor hun samlede
affalds- og genbrugsmateriale på gaden, i containere og på jerndumpen. Alt sammen materialer,
som havde haft en historie, og som blev sat sammen til en ny historie.
Også i denne udsmykning kan betragteren gå på
opdagelse, og de ansatte i banken finder til stadighed nye elementer i værket.
– Det giver anledning til samtale hen over frokosten i kantinen.
Naaja Rosing-Asvid har i en halv snes år designet
nationalmuseets faste udstillinger.
– Hver eneste lille ting i museets udstillinger har
jeg haft i hænderne. Jeg har skullet sætte mig ind
i, hvad den er blevet brugt til, så jeg kunne placere
den rigtigt.
Naja Rosing-Asvid kendteste udsmykning i det
offentlige rum er bronzeskulpturen Sæler i Flok
fra 2009, som står på selvstyrepladsen Katerittarfik
Amisut i Nuuks bymidte.
Kaffemik og sangbøger
Grønlandsbanken fyldte 1. juli 50 år, men på grund
af sommerferien blev der først inviteret til kaffemik i
sidste uge i afdelingerne i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.
Jubilæet bliver også markeret med lokale fotoudstillinger i alle filialer, og Grønlandsbanken udgiver
en sangbog, som senere på året bliver foræret alle
forsamlingshuse rundt om i landet.
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Qiperorneqaqqammersumi paasisassarsiorit

Grønlandsbankenip Nunatta Katersugaasivianut Toqqortaasivianullu tunissutaa
Naja Rosing-Asvidip suliarisimavaa
KURT KRISTENSEN
KURTSERMITISAQ.GL
– Nuup Saavani Nunatta Katersugaasiviata Toqqortaasiviatalu silataanut inissinneqarsimasumi qiperukkami meeqqat, timmissat kuannillu qassit nassaarisinnaavigit?
Qiviaqqaarlugu meeqqat, timmissat naasullu arlaliupput, immaqa katillugit arfineq-pingasut, kisianni
isigillualeriarlugu suli amerlanerusut pitsaasut pitsaasuunngitsullu takkussuutilersarput.
Eqqumiitsuliortup Naja Rosing-Asvidip qiperugaq
Grønlandsbankenip ukiunik 50-inngortorsiornermini
Nunatta Katersugaasivianut Toqqortaasivianullu tunissutaa suliarisimavaa.
– Qiperukkamik isiginnaartup paasisassarsiorfigisinnaasaanik sananiarpunga; pinngortitami orpikkat isigillualeriarlugit sorpassuarnik peqartut takuneqarsinnaasartutut, Naja Rosing-Asvid, Nuuk Ugeavisimut oqarpoq.
Qanga, qangarsuarujussuaq...
Naja Rosing-Asvid oqaluttuamit Arnaaluup Knud
Rasmussenimut Thulep eqqaani 1903-imi oqaluttuaanit isumassarsisimavoq:
»Nunarsuaq pinngortinneqarmat inuit takkupput.
Nunamit pinngortut oqaluttuarineqarpoq. Naalungiarsuit orpikkat akornannit, orpikkat pilutaannik ulikkaarlutik takkussuupput, aamma sikornerlutik aalallutillu orpikkat akornanniipput; paanngorsinnaanngillalluunniit. Nunamit nerisaqarput «.

Naja Rosing-Asvid nunarsuup pileqqaarneranik
inuillu qanoq pinngornerannik oqaluttuamit
Thuleq eqqaani 1903-mi Arnaaluup Knud Rasmussenimut oqaluttuaanit isummersorneqarsimavoq. Naja Rosing-Asvid har ladt sig inspirere
af en skabelsesberetning, som Arnaaluk fra
Thule-distriktet fortalte Knud Rasmussen i 1903.
(Ass./Foto: Leif Josefsen).

– Nunatta Katersugaasiviata Toqqortaasiviatalu
saavanut inissinneqartumik qiperukkamik suliakkerneqarama oqaluttuaq isummersorfigissallugu pissusissamisoorsimavoq, Naja Rosing-Asvid, oqaluttuarpoq.
Qiperugarlu tassaalerpoq Arnaaluup nunarsuup
inuillu pileqqaarnerannik oqaluttuaa.
Katersugaasiviup silataanut takuniaasut inuit qanoq pinngortinneqarsimanersut takussavaat aamma
tamatuma kingorna katersugaasivimmut iserunik
inuit nunatsinni qanoq inuunersut takusinnaavaat.
Atortussiaq allanngortartoq
Qiperugaq sisammik cortenimik sanaajuvoq – atortussiassaq sukkasoorujussuarmik manngertornertartoq, tamatumali kingorna manngertorneq illersuutinngortarpoq.
Anorlertarnera, siallertarnerai l.il. pissutigalugit
manngertorneq qalliutaa aappaluttoq kusanartoq
ukiut ingerlaneranni allanngoriartussaaq.
Taamatut iliartorneq maannakkut Nuummi Kommuneqarfiup Allaffiata silataani aamma Kulturikkut
Illorsuup Katuap eqqaani, 2016-imi Nuummi Arctic
Winter Gameseqarnera eqqaaniarlugu inissinneqartup, qiperukkani malinnaaffigisinnaalerparput.
Aamma parnaarussivissap maannakkut sanaartorneqartup silataa sisammik corteniusumik qalliuserneqassaaq.
Suleqatigiinneq
Naja Rosing-Asvidip Grønlandsbanken aamma Nunatta Katersugaasivia Toqqortaasivialu sullittarpai.
Naja Rosing-Asvidip 2010-mi aningaaseriviup nerisarfia eqqumiitsuliamik »Symbiose«-mik kusassarpaa,
tamatumani containerini saviminernullu eqqaavissuarmi aqqusinermi eqqakkanik atoqqitassanillu kater-
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sisimavoq. Atortussiassat oqaluttuassartaqarsimasut
oqaluttuamullu nutaamut ilanngullugit ataatsimut
katersorneqartut.
Kusanartunngortitsinermi tassani isiginnaartoq
aamma paasissarsiorsinnaavoq aamma aningaaserivimmi sulisut eqqumiitsuliami immikkoortunik nutaanik suli takusaqartuartarput.
– Tamanna nerisarfimmi ullo´qeqqasiornermi oqaloqatigiinnissamut pissutissiivoq.
Naaja Rosing-Asvid ukiuni qulini nunatta katersugaasiviani saqqummersinneqartut aalajangersimasumik kusassartarsimavai.
– Katersugaasivimmi saqqummersinneqartut
sunnguit tamaasa tigummisimavakka. Eqqortumik
inissinniassagakkit sumut atorneqartarsimanerat
paasiniartarsimavakka.
Naja Rosing-Asvidip illoqannginnersani kusassaanerisa ilisimaneqarnersaat tassaavoq Nuup qeqqani
Katerittarfimmi bronzemik eqqumiitsuliaa Amisut
2009-meersoq.
Kaffillerneq erinarsuutillu
Grønlandsbanken juulip ulluisa aallaqqaataanni
ukiunik 50-inngortorsiorpoq, kisianni aasaanerani
atuanngiffeqarneq pissutigalugu sapaatit akunnerisa
siulianni Qaqortumi, Nuummi, Aasianni Ilulissanilu
immikkoortortaqarfinni aatsaat kaffillertoqarpoq.
Nalliuttorsiorneq immikkoortortaqarfinni tamani
inini assinik saqqummersitsinernik aamma malunnartinniarneqarpoq aamma Grønlandsbanken erinarsuutinik saqqummersitsivoq, taakkulu ukioq´
manna kingusinnerusukkut Kalaallit Nunaanni tamarmi katersortarfinnut tamanut agguaanneqarumaarput.
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Pisisartutut misigisaq
pitsaasoq

Den gode
kundeoplevelse

Sullitavit pitsaanerpaamik misigisaqartinnissaa ilikkaga
qarfigitinniarluguServicemind’imeersupSørenLybyepso
qutiginartumikoqalugiartinnissaanutSermersuumiInuus
sutissarsiornermutSiunnersuisooqatigiitqaaqquaatit.
Oqalugiarneqsapaammiulloq3.septembarinal.13:00–
15:00ingerlanneqassaaq,aammaluullunimarlunni5.6.
septembarinal.17:00–21:00workshopinikmalitseqartin
neqassalluni.

SermersooqBusinessCouncilinviterertiletspændende
foredragmedSørenLybyefraServicemind,dervillære
digatskabedenbedstekundeoplevelse.Foredraget
afholdessøndagden3.septemberkl.13:00–15:00og
bliverefterfulgtaf2dagesworkshopden5.6.september
kl.17:00–21:00.

Peqataaniarluni nalunaarnissamut killiliussaq tassaavoq
1. septembari 2017 nal. 14.00.

Tilmeldingsfrist er den 1. september 2017 kl. 14.00.

Peqataaniarluninalunaarneqaammasuliffeqarfiutit/suliffe
qarfiutersipillugupaasissutissatuunganassiutikkitpanin
nguaq@business.glimaluunniituungasianerit:341088.

Sendtilmeldingogoplysningeromdin/jeresvirksomhed
tilpaninnguaq@business.glellerring:341088.

FONDEN
Tel: (+299) 34 10 80 | info@business.gl | www.business.gl
Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO Nuuk · Photo: Sermersooq Business Council

Qitinnermut allatsinneq
Qiajuk Studio –annut Katuami

Sisamanngorneq Aggustip 31- ani nal. 16.00- 19.00 tunngaanut
Arﬁnninngornerlu septembari 2-anilu nal. 10.00- 13.00

Tilmelding til dans
ved Qiajuk Studios i Katuaq

Torsdag den 31. august kl. 16.00 – 19.00
Lørdag den 2. september kl. 10.00-13.00
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NIUERNERMIK ILINNIARFIK NUUMMIITTOQ

ilinniartitsisussamik akunnermusialimmik pissarsiorpoq.
Kalaallit Nunaanni inuusuttunik ilinniartitseqataarusuppit?

Niuernermik Ilinniarfik ilinniarfiuvoq ingerlalluartoq, inuutissarsiornerup iluani ilinniakkanik assigiinngitsunik neqerooruteqartoq.
Kalaallit Nunaanni inuutissarsiornerup iluani niuernermi piginnaasanik
aammalu ilisimasanik misilittakkanillu ineriartortitsinermi qitiusutut
inissisimanissarput anguniagaraarput. Suleqatigiiuvugut sanngisuut
ineriartornermik piviusunngortitsinermillu pingaartitaqartut, tatigeqatigiinneq, qanittumik suleqatigiinneq, nutaanik eqqarsarneq aammalu
ilisimasatigut qaffasissumik inissisimaneq qitiutillugit ilikkagaqarniarnermi isumassarsiorfiusinnaasumik avatangiisillit. Niuernermik
Ilinniarfik suliniutinik pissanganartunik aallarnisaaffiusunik siunissami
naapitassaqarpoq. Ulappuppugullumi. Taamaattumik maannakkorpiaq
ilinniartitsisunik akunnermusialinnik nutaanik ujarlerpugut.
Ilinniartitsissutissatit ukuupput...
• Inuussutissarsiornermi aningaasaqarneq (TNI/EUD qaffasissuseq
najoqqutaralugu)
• Tuniniaaneq kiffartuussinerlu (TNI/EUD qaffasissuseq najoqqutaralugu)
Kissaatigaarput…
• Inuk ilisimasamigut aammalu oqaatsitigut annertuumik tunuliaqutalik, eqimattakkuutaarluni ingerlalluartunik aamma eqaatsumik suleqatigiiffiusumi suleqataasussaq, piginnaasaqarneq suleqatigiinnerlu
pingaarnerutillugit suleqatigiiffiusumi.
• Inuk naleqquttumik ilinniagaqarsimasoq (niuernermi højskolemiissimasoq, kandidatitut angusaqarsimasoq, ilinniarfissuarmi ilinniarsimasoq SØK EVU imaluunniit taassuma assigisaanik ilinnigaqarsimasoq).
• Inuk niuernermut tunngasuni inuutissarsiutinik siunissamik qulakkeerinnikkusussuseqartoq, tassami Niuernermik Ilinniarfik ilinniakkat
iluanni imaluunniit suliniutinik nutaanik suliffeqarfimmi tamarmi ineriartortitsinermik ingerlataqarmat.
Makku pissarsiarissavatit....
Suleqatit sulerusussuseqarluartut suleqatiginissaannut periarfissaqarpoq, ilinniartullu uummaarissut aamma quiasaarumatut suliffigalugit – suliffik unamminartunik naapitsiffik, illillu siunissami sunniuteqarfigisinnaasat.
Paasissutissat allat
Ilinniartitsisutut maani atorfeqalernissat takorloorsinnaagukku allanillu atorfimmut tunngasunik paasisaqarusullutit, ilinniarnermut
nakkutilliisoq Frederik Lundblad attaveqarfigisinnaavat oqarasuaammut 34 25 73- iimut, maluunniit frlu@ninuuk.gl –imut mailerfigalugu.
Niuernermik Ilinniarfik pillugu annerusumik paasissutissat uani www.
ninuuk.gl atuakkit
Qinnuteqarfissaq
Qinnuteqaatit, ilinniarsimanermut, sulisimanermullu uppernarsaatit
ilanngullugit piaartumik nassiutikkit, kingusinnerpaamillu ulloq 11.09
2017. Atorfininnissamut oqaloqatiginninnerit ataavartumik ingerlanneqassapput.
Piaartumik atorfinittussamik.

GRØNLANDS HANDELSSKOLE I NUUK

søger en timelærer
Vil du være med til at uddanne Grønlands ungdom?

Grønlands Handelsskole er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, som udbyder et bredt udsnit af uddannelser inden for det
erhvervsfaglige område.
Vores vision er at være det grønlandske erhvervslivs naturlige center
for kompetenceudvikling samt viden- og erfaringsopbygning på det
merkantile område.
Vi er et stærkt hold af innovative og engagerede medarbejdere, hvor
tillid, tæt samarbejde, nytænkning og et højt fagligt niveau er omdrejningspunktet for et inspirerende læringsmiljø. Grønlands Handelsskole
går en fremtid i møde, hvor nye spændende tiltag er i støbeskeen. Og vi
har travlt. Derfor leder vi netop nu efter en timelærer.
Dine undervisningsfag vil være…
• Erhvervsøkonomi (TNI/EUD niveau)
• Salg og service (TNI/EUD niveau)
Vi ønsker …
• En person med bred faglig og sproglig baggrund, som er interesseret
i et teambaseret, dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er kompetence og samarbejde.
• En person med en relevant uddannelsesbaggrund (seminarieuddannet, erhvervsuddannelse, SØK EVU uddannelse eller tilsvarende)
• En person med interesse i fremtidssikring af det merkantile erhvervsliv, idet Grønlands Handelsskole er i gang med en række udviklingsopgaver i form af nye uddannelser eller gennemførsel af nye tiltag i hele
organisationen.
Til gengæld får du …
Muligheden for at arbejde i et miljø med dygtige og initiativrige kollegaer og livlige og humoristiske studerende – en arbejdsplads, hvor
du møder nye udfordringer og kan være med til at sætte dit præg på
fremtiden.
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som underviser her på stedet, og vil du vide mere
om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesinspektør
Frederik Lundblad på tlf. 34 25 73 eller mail frlu@ninuuk.gl. Læs mere
om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl.
Ansøgning
Send din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest mandag den
11.09.2017. Vi behandler ansøgninger og indkalder til samtaler løbende
så søg gerne allerede i dag.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Tusarfiginissat qilanaaraalugu!

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk · Postboks 1038 · 3900 Nuuk
www.ninuuk.gl · +299 32 30 99 · ninuuk@ninuuk.gl
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ALLU

Nuummi
najugaqarfittut
neqeroorut
angerlarsimaffippalaartoq
ALL.: TRINE JØRGENSEN, ATTAVEQAQATIGIINNERMI
SULISOQ, NUNAMI ATUGARISSAARNEQ PILLUGU
ILISIMARTUSARFI MISISSUEQQISSAARISARFILLU DET
NATIONALE FORSKNINGS- OG ANALYSECENTER FOR
VELFÆRD
Nuummi najugaqarfittut neqeroorut Allu, SFI-mit nalilersorneqarsimavoq. Allu inuusuttunut inooqatigiinnermi ajornartorsiutillinnut najukkami najugaqarfimmik angerlarsimaffippalaartumik neqerooruteqarpoq.
Naliliinerup ersersippaa, sinaakkutissat inuusuttut
ilaannut ajunngitsut ilaasali artornarnerutikkaat.
2014-imi nunatsinni Nuummi Allu ammarneqarpoq.
Allu inooqatigiinnikkut perorsaanermik aallaaveqarluni inuusuttunut atugarliortunut 12-iniit 18-inut
ukiulinnut neqeroorutaavoq, inuusuttunut arfinilinnut
inissalik. Allu Mælkebøttecenterip ilagaa, tassanngalu
VIVE qinnuigineqarpoq Allup atuunnerata ukiua siulleq
nalilersorneqaqqullugu.
Allumi siunertaavoq inuusuttunut perorsaanermik
aallaaveqarluni ilaqutariittut sinaakkutissalimmik neqerooruteqarnissaq, taassuma saniatigut inuusuttut

Botilbud i Nuuk
skaber hjemlige
rammer
AF TRINE JØRGENSEN, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, DET NATIONALE FORSKNINGS- OG
ANALYSECENTER FOR VELFÆRD
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) har evalueret botilbuddet Allu i Nuuk,
som tilbyder socialt udsatte unge et familielignende
hjem tæt på deres lokalsamfund. Rammerne fungerer godt for nogle af de unge, men er svære at
håndtere for andre, viser evalueringen.
I 2014 åbnede Allu i Nuuk i Grønland. Allu er et
socialpædagogisk botilbud til socialt udsatte unge
mellem 12 og 18 år og har plads til seks unge. Allu
er en del af Mælkebøttecentret, som har bedt Vive
evaluere Allus virke de første år.
Formålet med Allu er at tilbyde de unge et socialpædagogisk tilbud i familielignende rammer, samtidig med, at de kan bevare kontakten til deres familie
og det sted, de voksede op og dermed udnytte
ressourcer i netværket og omgivelserne.
Det betyder, at Allu ikke er et afsondret sted, men

ilaquttaminnut peroriartorfimmillu attaveqaannarnissaat, taamaaliornikkut attavigisanit avatangiisinilu nukissanik atorluaasoqarsinnaaqqullugu.
Tamana isumaqarpoq, Allu immikkoorluinnarluni
inissisimasuunngitsoq kisianni najugakkami inuiaqatigiinnut atalluinnartoq, aamma ulluinnaat aalajangersimasumik aaqqissuussaasut inuusuttuniillu naatsorsuutigineqartut erseqqissuullutik, aammali inuusuttut
namminneq ulluinnarminni aaqqissuusseqataanissaminnut kiffaanngissuseqartut. Allumi inuusuttut atuarfitsik ilinniarnermulluunniit atasumik sungiusarfitsik
nakkutigissavaat, allamik isumaqatigiinnikkut aaqqissuussisoqarsimanngippat; illumiittut allat nereqatigisassavaat, illumi suliassanut peqataallutik, taamatullu
illumi malittarisassanik malinnillutik ass. aalajangersimasumik innartarfinnik. Taakkua saniatigut najukkami
sumiluunniit angalaarsinnaapput, pulaarlutik ikinngutiminnilluunniit pulaartoqarlutik ineeqqaminneerujoorlutilluunniit.
Naliliinerup ersersippaa, inuusuttut ilaat sinaakkutissatut taasat iluanni ajunngitsumik inuusut allalli sinaakkutissat iluanni artorsarnerusut. Inuusuttut ilaasa Allu
angerlarsimaffittut akuerisimavaat aamma atuarner-

en integreret del af lokalsamfundet, og at der nok er
en fast hverdagsstruktur og klare forventninger til de
unge, men også en vis frihed til at de unge selv kan
være med til at tilrettelægge deres egen hverdag.
De unge i Allu skal således passe deres skole eller
praktikplads, de skal med mindre andet er aftalt
spise sammen med de andre i huset, de skal deltage
i huslige pligter, og de skal følge husets regler om
fx faste sovetider. Derudover har de frihed til at bevæge sig rundt i lokalområdet, besøge eller få besøg
af venner eller bare hænge ud på værelset.
Evalueringen viser, at nogle af de unge trives med
disse rammer, men andre har svært ved at håndtere
dem. Nogle unge accepterer Allu som deres hjem
og tager ansvar for deres skolegang og fremtid,
mens andre falder dårligere til og for eksempel er
ude om natten eller overnatter hos familie og bekendte uden at give besked til Allus medarbejdere.
Generelt ser det ud som om de unge, der flytter ind
i Allu som relativt unge og de unge, der har boet på
Mælkebøttens andre institutioner har nemmere ved
at forstå og udnytte Allus muligheder, mens ældre
unge, der er blevet anbragt sent, finder det sværere.
– Medarbejderne på Allu arbejder på at skabe
hjemlige rammer og danne relationer til de unge,
og det fungerer godt for nogle af de unge. En del af
dem har dog aldrig kendt til et hjem, der ligner det
man prøver at genskabe hos Allu, og derfor oplever
de ikke rammerne som hjemlige eller naturlige,
fortæller analytiker Karen Margrethe Dahl ph.d., der
har lavet evalueringen.

minnik sunngiffimmilu akisussaassuseqartumik ingerlatsillutik, allalli ajornarnerusumik sungiussiniarput,
aamma ass. unnuakkut angerlanngitsoortarput imaluunniit ilaquttaminni nalunngisaminnilu tukkusarlutik,
Allumi sulisut kalerreqqaarnagit. Nalinginnaasumik ima
isikkoqarpasippoq, inuusuttut suli inuusoqalutik aamma Mælkebøttemi angerlarsimaffinni allani najugaqarsimasut Allumi periarfissanik paasinnillutillu atorluaarnerusinnaasut, inuusuttut allat utoqqaanerit kingusissukkut inissinneqarsimasut ajornarnerusumik sungiussiniartartut.
”Allumi sulisut, inuusuttunut najugaqarfimmik angerlarsimaffippalaartumik aamma inuusuttunut attaveqarluarniarlutik suliamik ingerlatsipput, aamma
inuusuttut ilaannut ajunngitsumik sunniuteqarpoq.
Inuusuttulli ilaasa angerlarsimaffimmi Allumi pilersinniarneqartumut assingusumik sungiusimasaqanngillat, taamaattumik tassani sinaakkusiussatut inississukkat angerlarsimaffippalaartutut imaluunniit pissusissamisoortutut isiginagit”, naliliinermik suliaqartoq
paasiniaaqqissaartartoq Karen Margrethe Dahl ph.d.,
oqarpoq.

Sisamanngormat augustip ulluisa
24-ianni . august nalunaarusiaq ”ALLU
- Inuusuttunut atugarliortunut najugaqarfissatut neqeroorummik naliliineq”
saqqummiunneqarpoq, taannalu nunami atugarissaarnermik ilisimatusarfimmit
misissueqqissaarisarfimmillu (siornatigut
SFI), (Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI),
suliarinearpoq.
ALLU pillugu nalunaarusiaq aajuk - Inuusuttunut atugarliortunut najugaqarfissatut neqeroorummik naliliineq.
Torsdag den 24. august udkom rapporten ”ALLU – Evaluering af et botilbud
for udsatte unge” / ”ALLU - Inuusuttunut atugarliortunut najugaqarfissatut
neqeroorummik naliliineq”, som er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI).
Download rapporten ALLU – Evaluering
af et botilbud for udsatte unge.
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NÛK assammik arsarneq / NÛK Håndbold
Sungiusarfiit/Træningstider sæson 2017-2018
Nal./Kl.

Holdit/Hold

Inunng./Årgang Sungius./Træner Oqaras./Mobil

Facebook/NuKHandbold—E-mail: NUKHAANDBOLD@OUTLOOK.DK—mobil: 55 11 78

Ataas./Mandag: Inussivik, bane 1
16.15—17.15

U10 Drenge

2007-2008

Alex

59 74 25

17.15—18.45

U18 Piger

1999-2001

Erni

48 31 35

18.45—20.15

Damer

1998 og op

Torben

58 02 98

20.15—22.00

Herrer

1998 og op

Thorkild

52 34 49

16.00—17.30

U12 Drenge

2002-2004

Finn

25 46 18

17.30—19.00

U15 Piger

2002-2004

Mari

55 11 78

19.00—20.30

U15 Drenge

2002-2004

Angu

58 73 22

20.30—22.00

Fælles

Ataas./Mandag: Inussivik, bane 2

Pingas./Onsdag: Godthåbhallen
16.00—17.00

U8 blandet

2009-2010

Victoria/Ludvig

55 88 58

17.00—18.15

U15 Piger

2002-2004

Mari

55 11 78

18.15—19.30

U15 Drenge

2002-2004

Angu

58 73 22

19.30—21.00

Damer

1998 og op

Torben

58 02 98

21.00—22.30

Herrer

1998 og op

Thorkild

52 34 49

16.15—17.15

U10 Piger

2007-2008

Lillian/Mari

48 41 06 / 55 11 78

17.15—18.30

U12 Piger

2005-2006

Avi/Pilu

55 07 40 / 55 06 49

18.30—20.00

U18 Piger

1999-2001

Erni

48 31 35

2002-2004

Mari

55 11 78

kontakt

55 11 78

Sisam./Torsdag: Inussivik, bane 1

Tallimanng./Fredag: Kangillinnguit gym.sal
18.00—19.30

U15 Piger

19.30—21.00

Efter aftale

Arfininng./Lørdag: Inussivik, bane 1
11.00—12.00

U10 Piger

2007-2008

Lillian/Mari

48 41 06 / 55 11 78

12.00—13.15

U12 Piger

2005-2006

Avi/Pilu

55 07 40 / 55 06 49

13.15—14.45

U18 Piger

1999-2001

Erni

48 31 35

14.45—16.30

Damer

1998 og op

Torben

58 02 98

16.30—18.00

Herrer

1998 og op

Thorkild

52 34 49

11.00—12.00

U6 Blandet

2011-2013

Lillian

48 41 06

12.00—13.00

U8 Blandet

2009-2010

Victoria/Ludvig

55 88 58

13.00—14.30

U10/U12 Drenge

2005-2008

Finn/Alex

25 46 18 / 59 74 25

14.30—16.00

U15 Drenge

2002-2004

Angu

58 73 22

kontakt

55 11 78

Arfininng./Lørdag: Inussivik, bane 2

Sapaat/Søndag: Kangillinnguit gym.sal
18.00—21.00

Efter aftale
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NUUKS NATTELIV

Bekymret dørmand står frem
Ifølge dørmand, Christian Langsted, ødelægger hashsalg, vold og manglende uddannelse hos dørmændene sikkerheden
blandt nattelivets gæster
REDAKTIONEN
REDAKTIONEN @NUUKUGEAVIS.GL
Det har taget et stykke tid for dørmand Christian
Langsted at samle mod til at stå frem med sin historie. I syv år har han arbejdet som dørmand i Nuuk,
og han ser en bekymrende udvikling, som han håber at kunne få folk til at få øjnene op for, ved at han
står frem med sine observationer. Selv føler han, at
værtshusejere og politikere må vågne op og gribe
ind, før situationen bliver så alarmerende, at folk ikke
længere tør gå i byen længere.
Stolt at sit fag
Christian kom til Nuuk tilbage i 2011, hvor han startede som dørmand på Mutten. Han har fra Danmark
den seks måneder lange uddannelse som vagt, der
er den lange uddannelse til dørmand. I Nuuk har
han haft flere forskellige arbejdsgivere. Han har set
mange sider af branchen både som dørmand, bartender, vagt og inspektør. Forud for Nuuk har han to
års erfaring som dørmand fra Danmark. Han er stolt
over sit arbejde og den rolle, som dørmænd udgør,
men han ser en foruroligende udvikling, som han
ønsker at belyse.
Manglende uddannelse blandt dørmænd
Christian Langsted nævner en række problemstillinger, der bekymrer ham. En af dem er dørmændenes
manglende uddannelse. Han forklarer, hvordan han
har kollegaer, der er mere eller mindre tilfældige
unge mennesker, der ikke er klædt på til de problemstillinger, de som dørmænd bliver stillet overfor.
Der er intet krav til uddannelse eller alder blandt
dørmænd, når blot man er over 18 år. Ifølge ham er
der heller intet krav om en ren straffeattest, og selv
er han aldrig blevet spurgt om dette. Han nævner
et otte dages kursus, som i Danmark er minimumskravet blandt dørmænd, for at man kan få det såkaldte dørmandskort, der er et lovkrav i Danmark.
Hashsalg kæmpe problem
Problemet med hash er kæmpe stort beskriver
Christian Langsted, der fortæller at dette både sker
indenfor og udenfor værtshusene. Problemet er så
stort, at selv flere både bartendere og dørmænd deltager i hashsalget, fortæller han. Han forklarer, hvordan han og kollegerne ikke kan stille noget op overfor dette problem, da det bringer deres sikkerhed
som dørmænd i fare. Han beskriver ligeledes, hvordan politiet ignorerer problemet og ikke griber ind,
selv når dørmændene gør opmærksom på problemet. Ydermere fortæller han, at hashsælgerne ofte er
venner med dørmændene, og at disse derfor ikke
griber ind. Christian Langsted forklarer også, hvordan hashsælgerne, når det går godt med salget,
betaler store drikkepenge “hashpenge” til personalet

på barerne, hvis de lader dem sælge i fred.
Mindreårige på værtshuse
En af de ting, der går Christian Langsted på, er, at
han ser mindreårige på værtshusene. Han forklarer,
at det er noget, de snakker om internt blandt dørmændene, men at et af de store problemer i den
sag er, at de ikke er nok til at foretage en egentlig
dørkontrol. Han forklarer, hvordan dørmændene har
ansvar for en række værtshuse, men selv kan tilrettelægge, hvor de ønsker at være, og hvad de laver.
Det gør, at flere af hans kolleger blot sidder sammen og snakker i stedet for at deltage aktivt i arbejdet. Han nævner samtidig, at stort set ingen har ID
på sig, når de går i byen, så det ikke er muligt at lave
en ID kontrol.
For mange opgaver
Som dørmand i Nuuk skal man være parat til lange
vagter, forklarer Christian Langsted. Man kan ikke
stole på, at ens kolleger faktisk møder på arbejde
som aftalt. Ligeledes omfatter arbejdet meget mere
end det typiske dørmandsarbejde, da dørmændene
ligeledes løbende skal rydde af og efter lukning
hjælpe med at fylde op i baren samt slæbe øl til
værtshuset, hvis der skal fyldes op i beholdningen.
Christian Langsted efterlyser, at der bliver plads til
at være dørmænd, hvilket i hans øjne er et servicefag, hvor det handler om hele tiden at have overblik,
fange tvister i opløbet og med ID kontrol sikre, at
kun folk der er gamle nok, kommer ind. Han savner
ligeledes konsekvenser for, når gæsterne har udvist
voldelig adfærd. Tidligere kunne folk få karantæne
fra et værtshus, men det er ikke noget, der anvendes
længere, fortæller han.
Den kolde vinter
Et bedre samarbejde mellem dørmænd, politi og
værtshusejerne ville være en kæmpe fordel nævner
Christian Langsted. Han forklarer, at det ikke er tilladt, at gæsterne må sove på beværtningerne, og at
de derfor skal smide folk ud, når de er blevet så
fulde, at de falder i søvn. Da alkohol og kulde er en
meget farlig cocktail, ville han ønske, at det her var
muligt at kontakte politiet, for at de kunne tage over,
men det siger han ikke giver nogen reaktion. Han
frygter at komme til at sende fulde folk ud i kulden,
der ikke vil overleve den farlige cocktail.
Tiltagende vold og trusler
Som dørmand gennem syv år i Nuuk har Christian
Langsted oplevet en stigning i vold på værtshusene.
Selv har han oplevet at få slag, og flere af hans kolleger har fået decideret tæsk og er efterfølgende stoppet. Han frygter selv at blive udsat for noget af det,
hans kolleger har oplevet. I den forbindelse nævner
han, at deres radioer flere gange svigter, og at de
ikke er udstyret med overfaldsalarmer eller andet
sikkerhedsudstyr. At samfundet er så lille, siger han
ligeledes, er et problem. Heldigvis møder han
mange glade kunder, når han har fri, men han frygter også, at han i sin fritid skal møde hashsælgere
eller gæster, han har smidt ud, der har truet ham,
mens han var på arbejde.

Christian Langstedip 29-nik ukioqartup Nuummi ukiuni
arfineq-marlunni matulerisuusimasup suleqatit ilinniarsimasut politiinillu taperserneqartarnissaq ujartopai.
29-årige Christian Langsted har i syv år været dørmand i
Nuuk og efterlyser uddannede kolleger og større opbakning fra politiet.

Klæd de unge på til byturen
Med opråbet håber Christian Langsted på også, at
forældre vil hjælpe deres børn med at være forberedte på, hvad der møder dem i byen. Han opfordrer
til, at de unge skal huske på, at dørmændene ikke er
udsmidere, men er der for at sikre, at alle har en god
aften. Han opfordrer forældre til at lære børnene
mådehold med hensyn til alkohol og være klar til at
hente dem, hvis der er behov for det. De unge skal
ligeledes holde sig væk, når der er slagsmål i stedet for at komme for tæt på som tilskuere. Hent dørmænd og lad dem neddrosle urolighederne i fred,
opfordrer han.
Vælger at stå frem
Når Christian Langsted vælger at stå frem med sin
identitet, er det et meget bevidst valg. Han ser en
foruroligende udvikling i branchen, som han håber
at kunne belyse både overfor værtshusgæsterne,
ejerne, politiet og politikerne. Ifølge Christian Langsted bakkes han op om sine udtalelser af en række
kolleger, der ikke tør stå frem.
Jeg håber det, at jeg står frem, vil sætte fokus på
en række faktorer som manglende uddannelse af
dørmænd, store problemer med hash salg, stigende
vold og manglende samarbejde mellem politi og
dørmænd, fortæller Christian Langsted.
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NUUMMI UNNUAMI INUUNEQ

Matulerisoq ernumassutilik
Matulerisup Christian Langstedip oqarnera najoqqutaralugu unnuami imerniartarfiliartut
isumannaallisaaffigineqarnerat hashimik tuniniaaneq, persuttaasarneq matulerisullu ilinniagaqannginnerat peqqutigalugit ajorsilluinnarpoq
AAQQISSUISOQARFIMMIT
REDAKTIONENNUUKUGEAVIS.GL
MADS PEDERSEN
MAASIPEDERSENGMAIL.COM
Matulerisup Christian Langstedip oqaluttuassani
oqaluttuarerusullugu sivitsajaamik sapiillisaarniartariaqarsimavoq. Nuummi ukiuni arfineq-marlunni
matulerisuusimavoq ineriartornerlu ernumagalugu
malittarisimallugu. Takusartakkani oqaluttuarigunigit
inuit paasisaqaleriartulerumaartut neriuppoq. Pissutsit ima ajorsitigalutik inuit imerniartarfiliarnissaminnut sapilinnginneranni imerniartarfiutillit politikerillu
eqeerlutik iliuuseqartariaqartut nammineq misigisimavoq.
Suliani usorsisimaarutigaa
Christiaat 2011-imi Nuummut pivoq Muttenimilu
matulerisunngorluni. Danmarkimi pigaartutut
qaammatinik arfinilinnik sivisussusilimmik ilinniarsimavoq matulerisutullu ilinniagaq sivisunerusoq
aamma ilinniagaralugu. Nuummi assigiinngitsunik
sulisitsisoqarsimavoq. Matulerisutut, bar-imiittutut,
pigaartutut nakkutilliisutullu sulinermini suliani assigiinngitsunit ilisimasaqarfigaa. Nuummut tikinngikkallarami ukiuni marlunni Danmarkimi matulerisutut
misilittagaqarpoq. Suliani matulerisutullu atuuffini
usorsisimaarutigisarpai, ineriartornerli ernumagisani
pillugu oqaluttuarusulluni.
Matulerisut ilaat ilinniagaqanngitsut
Christian Langstedip ajornartorsiutit arlallit ernumassutigisani eqqartorpai. Taakkununnga ilaavoq matulerisut ilinniartannginnerat. Inuusuttunik tiguinnakkanik suliassaminnut piareersagaanngitsunik suleqateqartarluni nassuiaavoq. Ilinniagaqarnissamut ukiunulluunniit tunngasunut matulerisunut piumasaqaateqartoqanngilaq taamaallaallu 18-ileereersimanissaat naammagineqarluni. Aamma pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik piumasaqarfigineqarneq ajorput namminerluunniit tamakku
pillugit aperineqarsimanani. Ulluni arfineq-pingasuni
pikkorissarsimanissaq Danmarkimi matulerisuuniartunut minnerpaatut piumasaqaataasartoq eqqaavaa,
taamatullu pikkorissaraanni matulerisutut allagartaqalissaaq, taamaattoq Danmarkimi inatsisitigut
piumasaqaataavoq.
Hasheerniarneq ajornartorsiuterujussuuvoq
Hashimik ajornartorsiut angeqisoq Christian Langstedip oqaluttuaraa. Hasheerniarnerlu imerniartarfiup iluani silataanilu pisartoq aamma oqaluttuaralugu. Ajornartorsiut ima angitigaaq allaat matulerisut
bar-iniittullu tuniniaaqataasarlutik, oqaluttuarpoq.
Nammineq suleqatinilu ajornartorsiut pillugu matulerisut isumannaallisaavigineqarnerat innarlersinnaagamikku soriarsinnaasarnatik nassuiaavoq. Politiit
ajornartorsiut soqutiginngitsuusaaginnaraat allaallu
matulerisut ajornartorsiut tikkuartoraluaraat soriartannginnerat ilanngullugu oqaluttuaraa. Hashimik

tuniniaasut eqqissillutik tuniniaatinneqaraangamik
bar-iniittunut hasheerniarnermit aningaasarpassuarnik sulisumut kajumissaarutitut akiliisartut Christian Langsted oqaluttuarpoq.
Ukiukitsut imerniartarfinni
Ukiukitsut imerniartarfinni takusarneri Christian
Langstedip iluarinngisaasa ilagaat. Matulerisut akunnerminni oqaloqatigiissutigisarlugu matumi sukumiinerusumik nakkutilliinissaminnut ikippallaar-nertik
ajornartorsiuterujussuunerarlugu nassuiaatigaa.
Matulerisut imerniartarfiit arlariiaallugit akisussaaffigisarlugit namminneq sumiikkusunnerlutik sulererusunnerlutillu aalajangertaritsik nassuiaatigaa.
Taamaammat suleqataat arlariiaarlutik issiaannalersarput oqaloqujuuginnarlutik suliassaminnillu suleqataanatik. Amerlanerpaat illoqarfiliaraangamik
kinaassutsiminnut uppernarsaateqartanngitsut ilanngullugu eqqaavaa taamaammallu kinaassusaat pillugu nakkutilliisinnaanatik oqarluni.
Suliassaqarpallaartut
Nuummi matulerisuuniaraanni sivisoorsuarmik sulisarnissaq piareersimaffigisariaqarpoq, Christian
Landsted oqaluttuarpoq. Suleqatitit isumaqatigiissutaasut malillugit suliartorumaarnerat ilimagisinnaanngilat. Aamma sulineq matulerisup suliassaanit
allaanerusunik ilaqartarpoq, matulerisummi imerniartarfiit matugaangata iluarsaasisussaasarput,
bari immerlugu immiaaqqanillu imerniartarfimmut
eqqussuillutik. Christian Langstedip matulerisutut
sulinerup inissaqartinneqarnissaa ujartorpaa, namminermi kiffartuussinertut isigaa. Sunami tamaat
paasisimasariaqarpaat, kamaateqqajaasut ajorsinnginnerani unitsillugit, kinaassutsimut uppernarsaatit aamma isertut inuutinnginnersut nakkutigalugit.
Aamma imerniartarfimmiittut peqqarniisaaraangata kinguneqartinneqartarnera amigaatigisoraa.
Siusinnerusukkut iseqqusiunnaartoqartarpoq
maannali taamaattoqartarunnaarluni, oqaluttuarpoq.
Ukiukkut issinnerani
Matulerisut, politiit imerniartarfiutillillu akornanni
suleqatigiinneq pitsaanerusoq iluaqutaassaqisoq
Christian Langsted oqarpoq. Imerniartarfimmiittut
artuliinnaqqusaanngillat taamaammallu aalakoorpallaalerlutik artuleraangata anisittariaqartarlugit
nassuiaavoq. Imigassaq issilu ataatsikkoortillugit navianartuuvoq taamaammallu politiit artuleqqasunut

tunngatillugu suliamik tigusinissaat periarfissaasariaqaraluarpoq, tamannali qisuariarfigineqarneq ajortoq oqarpoq. Inuit aalakoortut silamut navialisillugit
anisinnissai ernumagisarpaa.
Persuttaanerit sioorasaarisarnerillu
Christian Langstedip Nuummi ukiuni arfineq-marlunni matulerisutut sulinermini imerniartarfinni persuttaasarnerit ingatsikkiartornerat misigisimavaa.
Nammineq tillutsittarpoq suleqataasalu ilaat unatartissimapput kingornalu suliunnaarlutik. Suleqatigisimasami pineqarnerisut pineqarnissani ernumagisarpaa. Radiotik amerlasooriarlutik atorsinnaasannginnerat tassunga atatillugu eqqaavaa saassutsikkaluarunillu kalerrisaarutissaminnik allatulluunniit sillimaniarnermut tunngasumik soqarnatik oqaatigalugu.
Inuiaqatigiit taama ikitsiginerat immini ajornartorsiutaasoq ilanngullugu oqaatigaa. Qujanartimilli
sulinngikkaangami nuannaartorpassuarnik naapitsisarpoq, aammali sulinnginnermini hashimik tuniniaasartumik anisissimasaminnilluunniit sioorasaarisimasunik ilumikkersimasunillu naapitsinissani
ernumagisarpaa.
Inuusuttut illoqarfiliartarnissaannut
sungiusarneqarlik
Christian Langsted taamatut kajumissaaruteqarluni
angajoqqaat qitornatik unnukkut illoqarfiliarneranni
sunik naapitaqartarsinnaanersut piareersartariaqaraat oqarpoq. Matulerisut anisitsisartuunatik isersimasut tamarmik unnussiuaarluarnissaannik qularnaarisussaanerat inuusuttunut eqqaamaqqullugu
kajumissaarutigaa. Aamma angajoqqaat qitornatik
imigassartornermi ingasaassinaveersaartarnissaannik ilinniartissagaat angajoqqaanut ilanngullugu
kaammattuutigaa. Inuusuttut kamaattoqaleraangat
isiginnaarlutik qaninngoorpallaarnatik qimagutiinnartarnissaannik aamma kaammattuivoq. Matulerisumik eqqissisaasussanik qaaqqusisarnissaannik
kajumissaarpai.
Sassarnissani toqqaraa
Christian Langstedip kinaassutsini taallugu taamatut saqqummernini aalajangiutereersimagamiuk
ajorunngilaa. Suliamini ineriartorneq ernumanartoq takusinnaavaa neriullunilu imerniartarfiutillit,
piginnittut, politiit politikerillu pisartut matumuuna
paasilerumaaraat. Christian Langstedip oqarneratut
suleqatiminit arlalinnit kinaassutsiminnik taasinissaminnut ernummateqartunit taperserneqarpoq.
- Taama saqqummerlunga matulerisut ilinniartitaanerisa amigaataanera, hashimik tuniniaanersuaq
persuttaasarnerillu ingatsikkiartuinnarat kiisalu politiit matulerisullu akornanni suleqatigiinnerup amigaataanera paasineqarumaartoq neriuutigaara,
Christian Langsted oqaluttuarpoq.

Unnuami imerniartarfimmiittarnerup tunngavigisai
matulerisup erloqissuteqartup
saqqummernermigut oqallisinngortikkumaarlugit
neriuutigaa.
Frustreret dørmand står frem og
håber at kunne åbne op for en
dialog omkring rammerne for
nattelivet på byens værtshuse.
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Matulerisumut akisussaassuseqartumut
sapiitsumullu qujanaq
ALL.: AGATHE FONTAIN
PEQQISSUTSIMUT NAALAKKERSUISOQ
Christian Langstedip matulerisutut unnuakkut pissutsit
ajortumik ineriartornerat pillugu isumakuluutiminik saqqummiussineranut qujarusuppunga. Nipangersimaannarnani sapiinnera nersugassaavoq, inuit Christianitut
ajornartorsiutit takusatik pillugit oqaaseqarusuttut, naak
nipangersimaannarneq ajornannginnerugaluartoq,
pisariaqartippavut.
Christian Langstedip Nuummi unnuakkut pissutsinik allaatiginninnera ilumoorpat – tamatumalu apeqqusernissaanut pissutissaqanngilanga – annilaarnartortaqangaarmat kikkut tamarmik, soorunalimi minnerunngitsumik
imerniartarfiutillit oqartussaasullu inatsisinik maleruaasoqarnissaanik isumaginninnissamut pisussaaffillit, qisuariartariaqarput.
Tamatuma saniatigut Christianip aviisimut ilanngutassiaa imigassaq ikiaroornartullu allat pillugit oqallinnermut pingaaruteqarpoq. Ajornartorsiutit Christianip uparuagai imigassamillu naleqqutinngitsumik maanna
kultureqarnerup toqqaannartumik ataqatigiinnerat takusinnaavara. Piffissap sivikitsup iluani imigassartornerujussuarneq, amerlanertigut ajortorujussuarmik kingunerlutsitsisartoq, imigassartornermut tunngatillugu kultureraarput.

milu inatsimmik unioqqutitsinerupput.
Inatsimmi maanna atuuttumi piumasaqaatit arlallit
neriniartarfinnit eqquutitinneqartussaapput: Hashimik
tuniniaaneq soorunami isiginngitsuusaarsinnaanngilaat
Inunnik aalakoortunik imigassartortitsisinnaanngillat
imaluunniit ima amerlatigisunik imigassartortitseqqusaanngillat allaat pisiniap aalakuungaatsialernissaa naatsorsuutigineqarsinnaalluni. Imigassartortitsisarfiup aamma pisussaaffigaa qulakkiissallugu pisiniartup imerniartarfimmiinnissaminut imigassamillu sassaallerfigineqarnissaminut ukiuminik uppernarsaasinnaanissaa.
Ukiukippallaartut nal. 20.00 kingorna ingiallorteqaratik
imigassartortitsiffimmeeqqusaanngillat.
Piumasaqaatit taakku eqqaavakka kikkut tamaasa
eqqaasinniarlugit inatsit taamaattoq kikkullu tamarmik
inatsimmik maleruaanissamik pisussaaffeqartut.
Ikiaroornartunut tunngatillugu ajornartorsiutit takusartakkatta pitsaaliornissannut inuiaqatigiit tamarmik
ikiuuttariaqarlutillu ikiuussinnaapput. Ajornartorsiutit
Christianip eqqaasai aaqqikkumallugit pisortat namminersortullu suliffeqarfiutaat suleqatigiinnissamik pisussaaffeqarput. Namminersorlutik oqartussat, kommuni,
politiit neriniartarfiillu iliuuseqarnissamut akisussaaffeqarlutillu periarfissaqarput. Christianip ajornartorsiutit
allaatigisaasa aaqqiissutissarsinissaat tamatta pisussaaffigaarput.

Inatsimmut tunngatillugu qasungasoqarpoq
Christian naapertorlugu isertuarnani hashimik tuniniaaneq nalinginnaavoq. Ukiukitsunik imerniartarfinniittoqarnersoq iluamik nakkutigineqanngilaq. Assut aalakoortut imigassartuinnarnissaat akuerineqartarpoq. Imerniartarfimmiittut akornanni matulerisunullu pagginneq, nakuuserneq sioorasaarinerlu takornartaarpasinngillat.
Tamakku tamarmik akuerineqarsinnaanngillat. Sooruna-

Aaqqiissutissatut siunnersuutitsialaat
Christianip matulerisut pitsaanerusumik ilinniartinneqarnissaasa pisariaqarnera erseqqissarpaa, siunnersuullu
nersoriaqartuuvoq. Tassami matulerisut inatsimmik ilisimanninnissaat inuusuttullu imerniartarfimmut isilersut
kinaassusaasa uppernarsaataannik takusiumasarnissamik
ileqquliussinissaat ilaatigut pingaaruteqarpoq. Taamatuttaaq naleqqussaaq akerleriinnerit nakuuserninngu-

Tak til ansvarsbevist og
modig dørmand
AF AGATHE FONTAIN
NAALAKKERSUISOQ FOR SUNDHED
Jeg vil gerne takke Christian Langsted for
at stå frem med sin bekymring om den
negative udvikling, han som dørmand
oplever i nattelivet. Det er flot, og det
er modigt, at han ikke bare vælger at tie
stille, for vi har brug for mennesker som
Christian, der tør åbne munden om de
problemer, de ser, selv om det er nemmere at holde mund.
Såfremt Christian Langsteds beskrivelse
af forholdene i Nuuks natteliv er sandfærdig – og det har jeg ingen grund til
at betvivle - så er det så alarmerende, at
alle bør reagere – ikke mindst naturligvis
værtshusholderne og de myndigheder,
der har pligt til at sørge for, at loven bliver
overholdt.
Christians indlæg er desuden et vigtigt
bidrag i debatten om alkohol og andre
rusmidler. Jeg ser en direkte sammenhæng mellem de problemer Christian

påpeger, og vores nuværende uhensigtsmæssige alkoholkultur. En alkoholkultur,
hvor der drikkes store mængder alkohol
på kort tid – ofte med meget alvorlige
konsekvenser til følge.
For slap forhold til loven
Ifølge Christian, så er åbenlys hashsalg
almindelig. Der føres ikke ordentlig kontrol med om mindreårige opholder sig på
værtshusene. Stærkt berusede mennesker
får lov til at fortsætte med at drikke. Slagsmål, vold og trusler gæsterne imellem og
overfor dørmændene er åbenbart heller
ikke sjældne begivenheder. Intet af dette
er i orden. Og det er naturligvis også i strid
med loven.
I den nuværende lovgivning er der en
række krav, som restaurationsbranchen
skal opfylde: De må selvsagt ikke lukke
øjnene for hashhandel. Der må ikke
udskænkes til berusede personer eller i
så store mængder, at man kan forvente,
at kunden bliver væsentlig beruset.
Udskænkningsstedet har også pligt til

LEIFF JOSEFSEN
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Agathe Fontain

unnginnerini aaqqinnissaannik ilinniarpata.
Tamatuma saniatigut Christianip kaammattuutigaa
angajoqqaat qitornatik imigassaq pillugu qanorlu unnuakkut qiimasaarnermi pissusilersortoqassaneranik oqaloqatigippatigit. Taanna aamma siunnersuutitsialaavoq.
Uagut angajoqqaatut qitornavut ikiaroornartumut
tunngatillugu satsillutik pissusilersornissaat akuerissanngilarput. Maligassiuilluassaagut qitornavullu imigassamut tunngatillugu akisussaassuseqarnermik ilinniartissallugit. Imigassaq ikiaroornartullu p illugit qitornat
qanoq oqaloqatigineqarsinnaanerannik Paarisa saqqummersitsisimavoq. Taanna www.peqqik.gl-imi aaneqarsinnaavoq.
Imigassaq pillugu inatsit nutaaq akisussaassuseqartoq
Naalakkersuisut imigassaq pillugu inatsisissatut siunnersuutaasa ukioq manna ukiakkut ataatsimiinnermi saqqummiussassaata peqqinnarnerusumik akisussaassuseqarnerusumillu imigassamut tunngatillugu kultureqarnissamik tapersiissaaq. Akisussaassuseqartumik imigassartortitsinissaq inatsimmi siunnersuutit nutaartaraat, tassa
unnuakkut qiimasaarnermik toqqissisimanarnerulersitsinissaq anguniarlugu sulisut tuniniaasut imigassartortitsisullu akisussaassuseqartumik imigassartortitsinermik
pikkorissarneqartarnissaannik piumasaqartoqartalissammat.
Imigassaq pillugu inatsisissatut siunnersuummi soorunami nunatsinni ikiaroornartumut atornerluinermullu
tunngatillugu ajornartorsiuterpassuit annertuut tamarluinnaasa aaqqiivigineqanngillat. Allarpassuit sakkugisariaqarpavut. Inatsimmilli allannguineq sakkussat ilagaat,
inatsillu nutaaq ilorraap tungaanut alloriarneruvoq.

at sikre sig, at kunden kan dokumentere
sin alder, før vedkommende får lov til at
opholde sig på værtshuset og få serveret
alkohol. Mindreårige må ikke opholde sig
på et udskænkningssted uden ledsager
efter kl 20.
Jeg nævner disse krav for at minde alle
om, at sådan er loven og alle har pligt til at
sørge for at loven bliver overholdt.
Hele samfundet bør og kan bidrage, når
det handler om at forebygge de problemer vi ser med rusmidler. Både den offentlige og private sektor har et ansvar for
at arbejde sammen om at komme de problemer Christian afslører til livs. Selvstyret,
kommunen, politiet og restaurationsbranchen har både ansvar og mulighed for at
gøre en større indsats. Vi har pligt til sammen at finde løsninger på de problemstillinger, som Christian beskriver.
Gode forslag til løsninger
Christian fremhæver behovet for bedre
uddannelse af dørmændene, og det forslag er prisværdigt. Det er jo blandt andet
vigtigt, at dørmændene kender loven og
helt rutinemæssigt kræver legitimation af
unge værtshusgæster. Ligesom det også
er hensigtsmæssigt, at de har lært at løse
konflikter, inden de udvikler sig til vold.

Christian opfordrer desuden forældre
til at tale med deres børn om alkohol og
om, hvordan de skal gebærde sig i nattelivet. Igen et rigtig godt forslag. Vi må som
forældre ikke lade børn famle sig frem i
forholdet til rusmidler. Vi skal vise et godt
eksempel og hjælpe vore børn til at få et
ansvarligt forhold til alkohol. Paarisa har
udgivet materiale, som handler om, hvordan man taler med sine børn om alkohol
og andre rusmidler. Det kan hentes på
www.peqqik.gl
Ny ansvarlig alkohollov
Forslaget til ny alkohollov, som Naalakkersuisut fremlægger ved efterårssamlingen i år, skal understøtte en sundere
og mere ansvarlig alkoholkultur. Netop
ansvarlig udskænkning er et af de nye
forslag i loven, der som noget nyt kræver
at salgs- og udskænkningspersonale skal
gennemføre et kursus omkring ansvarlig
udskænkning – med den hensigt at skabe
et tryggere natteliv.
Den nye alkohollov løser naturligvis
ikke alle de alvorlige problemer, som vi
har med rusmidler og misbrug her i Grønland. Der skal meget mere til. Men ændret
lovgivning er et af midlerne og den nye
lov vil være et skridt i den rigtige retning.
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POLITIMESTERI:

Matulerisutut nakkutilliisutullu
ilinniartoqarsinnaalernissaa kissaatigaarput

AAQQISSUISOQARFIMMIT
REDAKTIONEN@NUUKUGEAVIS.GL
Christian Langstedip isummersuutai ernumassutaalu
paasisinnaavakka, taamaattorli tamanut atuuttutut
oqaatiginninnissaq mianersuuttariaqartoq isumaqarpunga, politimesteri Bjørn Tegner Bay, matulerisuusimasup allaaserisami allami oqaatigisaanut, oqaaseqaateqarluni allappoq.
Matulerisutut nakkutilliisutullu ilinniarfeqalernissaa
politiinit kissaatigigipput qularutigineqassanngilaq,
aamma matulerisut nakkutilliisullu qanoq ittuunissaannik piumasaqaateqarnissaq pissutissaqarluarsoraarput
(atuaruk: pinerlussimasutut pineqaatissinneqarsimappat?). Matulerisut pikkorissut ulluinnarni naammattoortarpagut, taamaattorli qularutissaanngilaq ilinniarnerup pitsaassusermik qaffatsitsisinnaanera, taamatullu matulerisut piginnaasanik sulinermi atorsinnaasaminnik pissarsisinnanerat – arsersuutigalugu akerleriittoqartillugu aaqqiiniarnermi ikiueqqaarnermiluunniit,
politimesteri oqarpoq.
Sutorniartarfinni ajornartorsiutaasutut Christian
Langstedip taakkartugai, soorlu; matulerisut qassiusarnerannut ikiaroornartunillu hashinik tuniniaasoqartaneranut tunngasut politimesterip ilisarilluarsinnaavai.
Naammattoortakkagut assigiinngisitaarput. Tassami
sutorniartarfiit arlallit suleqatigisarneri pitsaalluinnartumik ingerlapput – pingaartumik aaqqissuussaalluartut

– unnuakkut qiimasuttut toqqissisimanissaannik qulakkeerinnikkisuttuupput. Taamaakkaluartoq nassuerutigisariaqarpoq taakkartorneqartut akerlingi aamma
naammattoortaratsigit, politimesteri oqarpoq.
Nuannaarniartarfinni suliamik naammassinnilluarsinnaasunik naammattunik - soorlu matulerisunik sulisoqarnissaq sutorniartarfiutillik akisussaaffigaat.
Taamatuttaaq nuannaarniartarfiit inatsisit malillugit
ingerlanneqarnissaat; soorlu inatsisip ersarissumik
aalakoortunut sassaalleeqqusaannginnermut tunngasup malinneqarnissaa piginnittut akisissaaffigaat, politimesteri ersarissaavoq.
Inatsisit malinneqarnissaat qulakkeerniarlugu sutorniartarfiit arlallik iliuuseqartartut nalunngilarput, taamaakkaluartoq saneqqutsisoqartarpoq. Tassunga atatillugu naatsorsuutigilluinnaqqissaarpara sutorniartarfiutillik akisussaassuseqarlutik ikiaroornartumik hashimik akuersaarinninnatik piaartumik iliuuseqartassasut.
Tamanna anisitsinikkut, piffissami aalajangersimasumi
iseqqusaajunnaarsitsinikkut hashimillu tuniniaasup
politiinut nalunaarutigineqartigut pisarsinnaavoq.
Taamatuttaaq aamma naatsorsuutigaara inuit ima aalakootigilissanngitsut allaat nerivinni siniliinnartarlutik,
Bjørn Tegner Bay oqarpoq.
Christian Langstedip isornartorsiuinermini ilaatigut
ikiaroornartumik hashimik tuniniaasoqarsimatillugu
matulerisut ilisimatitsigaangata politiit ajornartorsiummik soqutiginninngittarnerarlugit iliuuseqartanngin-

POLITIMESTEREN:

Vi ser meget gerne en dørmands- og vagtuddannelse
AF REDAKTIONEN
REDAKTIONEN@NUUKUGEAVIS.GL
Der er flere af Christian Langsteds bekymringer og synspunkter, jeg deler,
men jeg synes samtidig, man skal passe på med at generalisere for meget,
siger politimester Bjørn Tegner Bay i en
kommentar til den tidligere dørmands
udtalelser i en anden artikel.
Der er ingen tvivl om, at vi i politiet
også meget gerne ser, at der indføres en
dørmands- og vagtuddannelse, ligesom
vi kan se fordele i, at der stilles krav til dørmænds og vagters
vandel (læs: er de dømt for kriminelle
forhold?). Selvom vi dagligt oplever
mange dygtige dørmænd, så er der
ingen tvivl om, at en uddannelse vil
løfte det gennemsnitlige niveau og bl.a.
derigennem give dørmændene nogle
bedre kompetencer til at udføre deres
opgaver – eksempelvis konfliktløsning
og førstehjælp, siger Politi-mesteren.
Udfordringerne på restaurationerne som Christian Langsted beskriver

med hensyn til eksempelvis antallet af
dørmænd og hashsalg kan politimesteren også genkende.
Her oplever jeg dog, at billedet er
noget mere nuanceret, idet vi har et
glimrende samarbejde med en række
restaurationer – navnlig den organiserede del - som vi oplever meget
gerne vil gøre en indsats for et trygt
natteliv, men jeg må erkende, at vi også oplever det modsatte, siger politimesteren.
Det er restauratørernes ansvar, at
der er det tilstrækkelige antal kompetente medarbejdere – herunder dørmænd – på deres etablissementer, og
at forretningen i øvrigt drives i over-ensstemmelse med lovgivningen; blandt
andet at der ikke udskænkes til synligt
berusede personer, påpeger han.
Det oplever vi, at flertallet af restauratørerne helt generelt gør en stor indsats for at sikre, men der er som sagt
også undtagelser. Jeg har i den forbindelse en helt klar forventning om, at
man som ansvarlig restauratør ikke

nerarlugillu isornartorsiorpai.
Tamannali politimesterip isumaqatiginngilaa.
Christian Langstedip ajornartorsiummik isiginninnera allanngortissinnaanngilara, taamaattoq innuttaasut nuannaarniartarfinni sutorniartarfinnilu atuisuusut
killormuanik oqariartuuteqassasut qularutiginngilara,
politimesteri oqarpoq, nagillunilu:
Hashimik tuniniaasarnerup akiorneqarnera politiinit
pingaartinneqaqaaq, tamanna assersuutigiinnarlugu
Sermitsiaq.ag-mi ”hash”-i ujaarlerfigineratigut imaluunniit politiit kisitsisit atorlugit nassuiaasiaanni takuneqarsinnaapput. Taamaakkaluartoq politiit unnuami alapernaarsuisuusut ikiaroornartoqarneranik nalunaarfigineqarsimatillutik pingaarnersiuisarsinnaanerat ilumuunnginnerarsinnaanngilara. Tassami persuttaasoqarsimatillugu, angerlarsimaffinni eqqissiviilliortoqartillugu, pinngitsaaliisoqartillugu ikuallattoqartilluguluunniit ikiaroornartulerisoqarsimaneranik nalunaartoqartilugu qisuariannginnissaq allatut ajornarsinnaasarpoq, Bjørn Tegner Bay nassuiaavoq.
Christian Langsted isumaqatigilluinnarpara oqarmat; Sutorniartarfinni toqqissisimaneq anguniarlugu
suleqatigiinnerusariaqartugut. Suleqatigiinneq piffiit ilaanni pioreerpoq, tamannali pitsaanerulersinneqarsinnaallunilu piffinni amerlanerni atuutilersinneqarsinnaavoq, politimesteri oqarpoq.

accepterer hash, og at der straks skrides
ind. Dette kan blandt andet ske ved
bortvisning, karantæne og ved at
meddele politiet, hvem, der sælger
hash. Jeg har endvidere en forventning
om, at man sikrer, at ens kunder ikke
bliver så berusede, at de falder i søvn
ved bordene, tilføjer Bjørn Tegner Bay.
Christian Langsted retter et konkret
kritikpunkt direkte mod politiet, idet han
oplyser, at politiet ignorerer problemet
omkring hash og ikke griber ind, selvom
dørmændene gør opmærksom på
problemet.
Dette er politimesteren ikke enig i.
Jeg kan ikke fratage Christian
Langsted, at han opfatter problemstillingen sådan, men jeg tror omvendt, at
mange gæster på byens restaurationer
vil kunne berette om det modsatte,
vurderer han.
Politiets indsats mod hash er et prioriteret område for os og vil endvidere
eksempelvis kunne belyses ved en
simpel søgning på ordet ”hash” på
www.sermitsiaq.ag samt i vor årlige statik. Jeg skal dog samtidig slet ikke afvise,
at det kan ske, at mine kolleger,
der patruljerer i nattelivet, ved en konkret henvendelse om tilstedeværelse af
hash, har måttet tage en beslutning om,
at det haster mere at komme videre til

Politimester Bjørn Tegner Bay:
– Christian Langsted oqarmat; Sutorniartarfinni toqqissisimaneq anguniarlugu suleqatigiinnerusariaqartugut
isumaqatigilluinnarpara.
– Jeg er helt enig med Christian Langsted
i, at vi bør intensivere samarbejdet om et
trygt natteliv. Ass./Foto: Leiff Josefsen

eksempelvis en anmeldelse om vold,
husspektakler, voldtægt eller ildebrand,
og derfor vælger ikke at skride ind,
forklarer han.
Jeg er samtidig helt enig med
Christian Langsted i, at vi bør intensivere samarbejdet om et trygt natteliv.
Et samarbejde, der flere steder er godt
i gang, men som sagtens kan både
udbygges og udbredes videre, siger
politimesteren.
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Direktør er
ikke enig i
kritikken
AF REDAKTIONEN
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.GL
Nicolai Nissen, der er direktør for Heca, og som ejer
og driver Bryghuset, Dady’s, Manhatten, Kristinemut,
Takuss med videre, kan ikke bekræfte indholdet i
artiklen.
Hvis ansatte i nattelivet indtager euforiserende
stoffer i arbejdstiden eller handler med den slags, er
det øjeblikkelig fyringsgrundlag, understreger
Nicolai Nissen.
Vi er ikke interesserede i at have mindreårige i nattelivet, og vi kører regelmæssigt ekstra kampagner
med fokus på den del. Ligesom der løbende følges
op i forhold til inspektører, dørmænd og bartendere
med videre, oplyser direktøren.
Vi er også meget bekymrende for borgere, der bevæger sig beruserede rundt i kulden om vinteren.
Derfor har vi på eget initiativ iværksat flere tiltag,
der har ekstra fokus på den del. Allerede sidste år
skærpede vi fokus på det internt, og vi investerede i
forebyggende kampagner på sociale medier, i aviser,
gennem plakater med videre, oplyser han.
Omkring uddannelse af dørmænd siger Nicolai
Nissen, at virksomheden kører forskellige forløb internt. Dem øger vi. Der er ofte rimelig stor udskiftning, så vi er nødt til at øge fokus på intern træning,
oplyser han men tilføjer, at det er også en god ide
med flere kursusforløb heroppe.
Han kan slet ikke genkende de urimelige anklager
mod Politiet, som han udtrykker det.
Det er ikke retfærdigt, at Politiet fremstilles på den
måde, som det sker i artiklen, siger han.
Politiet yder en meget stor indsats, og foretager
sig langt mere end de fleste lægger mærke til. De
holder også rigtig godt øje med restaurationerne.
Det sker ved hyppige uanmeldte besøg, der dels
er med til at skabe tryghed, dels også virker forebyggende og undersøgende. Det sker ved at holde sær-

deles godt øje med restaurationerne på afstand i
mange af døgnets timer, siger Nicolai Nissen.
Politiet har deres måde at arbejde på. De er grundigt uddannet og meget professionelle. Og det kan
måske i perioder se ud til, at de ikke griber ind øjeblikket, når en borger handler hash udenfor en butik
eller et værtshus. Men jeg er sikker på, at det sker
som en del af deres efterforskning, og der følges op
på de ting, som Politiet er bekendt med af kriminalitet.
Vi har et rigtig godt samarbejde med Politiet. Vi
har en god og konstruktivt dialog, og vi har altid god
adgang til både vagthavende og politiledelsen.
Ligesom de er gode til at kontakte os, når der er
ting, vi kan gøre bedre. Politiet rådgiver os, og de udfører en forebyggende indsats, fastslår Nicolai Nissen.
Det er korrekt, at nattelivet har været præget af
uheldige episoder for år tilbage. For flere år siden var
der behov for at rekruttere specialister fra udlandet
til at deltage i sikkerhedsarbejdet. Sådan er nattelivet
ikke i dag i Nuuk, påpeger direktøren.
Det er dog altid godt at have fokus på sikkerheden og trygheden i nattelivet. Det kan der ikke
være for meget fokus på. Derfor skal både ansatte
og gæster altid kontakte os, hvis der er noget vi kan
gøre bedre, opfordrer Nicolai Nissen men erkender,
at det vil være en god ide med bedre ID.
Der er, som bekendt, ikke foto på bopælsattester.
Og ikke alle gæster har pas eller kørekort.
Derfor er det en god ide, at der indføres bedre
ID-kort, så det er endnu lettere at identificere mindreårige gæster, siger han.
Branchen støtter
Vi kan i branchen heller ikke genkende det billede,
som den tidligere ansatte dørmænd fremlægger,
siger Helge Tang, der er formand for Brancheudvalget for Hotel, Turisme og Restaurationer under
Grønlands Erhverv.
I artiklen giver den tidligere dørmand udtryk for
ideer til forbedringer, som vi også støtter op omkring. Ligesom branchen hele tiden arbejder for at
styrke sikkerheden og gæsternes tryghed i nattelivet. Det er for eksempel en god ide, at der indføres
bedre ID med foto, så både dørmænd og bartendere får endnu bedre værktøjer til at tjekke gæsternes
alder, siger Helge Tang, som heller ikke kan genkende beskrivelsen af restauratørenes og Politiets

Nicolai Nissen: – Hvis ansatte i nattelivet indtager euforiserende stoffer i arbejdstiden eller handler med den slags,
er det øjeblikkelig fyringsgrundlag.
Nicolai Nissen: – Sulisut sulinermik nalaani aanngajaarniutinik atuippata tuniniaappataluunniit, ingerlaannartumik soraarsitaanerannik kinguneqartinneqartarpoq.
Ass./Foto: Ass./Foto: Leiff Josefsen

Helge Tang: – Matulerisuusimasup allaaserisami pitsanngorsaatissatut isumassarsiatut saqqummiussai aamma
uagut isumaqatigaavut.
Helge Tang: – I artiklen giver den tidligere dørmand udtryk
for ideer til forbedringer, som vi også støtter op omkring.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

arbejde.
Politiet udfører et stort og professionelt arbejde
hver eneste dag. Der er også et godt og konstruktivt
samarbejde mellem de professionelle aktører og
myndighederne.
Der er færre tilfælde af vold og anden kriminalitet
i nattelivet nu om dage end tidligere. For flere år
siden måtte man tilkalde sikkerhedseksperter fra udlandet, der blev sat ind som dørmænd og security
managere i nattelivet, da situationen var en helt
anden end i dag, hvor nattelivet er meget mere roligt og præget af en anden positiv gå-i-byen-kultur,
fastslår Helge Tang.
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Isornartorsiuineq pisortap
isumaqatiginngilaa
ALL. AAQQISSUISOQARFIK
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.GL

Nicolai Nissenip, Hecami pisortap aamma ukuninnga piginnittuullunilu ingerlatsisup, Bryghuset,
Daddy’s, Manhattan, Kristinemut, Takuss il.il. allaaserisami oqaatigineqartut uppernarsarsinnaanngilai.
- Sulisut unnuakkut sulitillutik aanngajaarniutinik
atuigunik imaluunniit tamakkuninnga tuniniaagunik,
tamanna ingerlaannartumik soraarsitaanermik kinguneqartinneqassaaq, Nicolai Nissen erseqqissaavoq.
- Ukiumikkut inuuttut imerniartarfinniinnissaat kissaatiginngilarput, tamanna immikkut sammillugu
paasisitsiniaasarpugut. Soorlumi aamma tamanna
qullersanut, matulerisunut, barimi sulisunut allanullu
sulisunut ataavartumik eqqaasitsissutigineqartartoq,
pisortaq ilisimatitsivoq.
- Innuttaasut ukiuunerani aalakoorlutik issittorsuarmi silami angalaartarnerat ernumanartoqartittaqaarput. Taamaattumik nammineerluta suliniuteqarnitsigut tamatumunnga tunngasunik arlalinnik
immikkut suliniutinik aallartitsivugut. Tamanna suleqatigiit iluanni siorna sukannernerulersipparput
aamma tamanna pinaveersaartinniarlugu paasisitsiniaalluta inuit attaveqaqatigiittarfiinut, aviisinut,
allagartarsuarnut il.il. aningaasaliilluta, taanna ilisimatitsivoq.
Matulerisunik ilinniartitsinernut tunngatillugu
Nicolai Nissenip oqaatigaa, suliffeqarfik suliffiup iluani assigiinngitsunik ingerlataqartoq. Tamanna annerulersissavarput. Matulerisut taarseraannerat angigami, taamaalilluta suliffiup iluani sungiusaanissaq
sammisariaqaratsigu, taanna ilisimatitsivoq ilanngulluguli oqaatigalugu maani arlalinnik pikkorissartitsisarnissaq aamma isumassarsiatsialaassasoq.
Politiit pissusissamisuunngitsumik pisuutinniarneqarnerat ilisarisinnaannginnerarpaa, soorlumi taama oqaatigigaa.
- Politiit allaaserisamisut saqqummiunneqarnerat
naapertuilluartuunngilaq, taanna oqarpoq.
- Politiit suliniuteqartorujussuupput, amerlanernillu maluginiarneqartanngitsunik amerlasuunik suliaqartarlutik. Imerniartarfinnik aamma nakkutiginnilluarput. Nalunaaruteqaqqaarani akulikitsumik takuniaasarnikkut tamanna pisarpoq, tamannalu ilaatigut
toqqissisimanerulersitsisarlunilu misissuinerusarluni.
- Tamanna pisarpoq ullup unnuallu ingerlanerini
nalunaaquttap akunnerpassuini imerniarfinnik ungasianit nakkutiginninnikkut, Nicolai Nissen oqarpoq.
- Politiit namminerisaminnik suleriaaseqarput.
Taakku peqqissaartumik ilinniagaqarput pikkorissuullutillu. Piffissap ilaani aamma innuttaasut ilaat
pisiniarfiup silataani imaluunniit imerniartarfiup silataani ikiaroornartumik pisippat immaqa maluginiarneqartartutut ingerlaannarlutik akuliunneq ajorput.
Qularutiginngilarali tamakku misissueqqissaarnerminni ilannguttaraat, politiillu pinerlunnertut ilisima-

ligaat ingerlateqqinneqartarlutik.
Politiit suleqatigilluarpavut. Pitsaasumik kinguneqarluartunillu oqaloqatigisarpavut, aamma pigaartunut politiillu qullersaannut tamatigut attaveqarsinnaasarluta. Soorlumi aamma taakkua pitsaanerusumik isumagisassaqarsorigaangamisigut attaveqarfiginninnissaminnut tunuarsimaarneq ajortut. Politiit
siunnersortarpaatigut aamma pinaveersaartitsinermik suliaqartarput, Nicolai Nissen oqarpoq.
Imerniartarfinni unnuakkut pitsaanngitsunik ukiut
arlallit matuma siornagut pisoqartarsimanera ilumoorpoq. Nunanit allanit immikkut ilisimasalinnik
isumannaallisaalluni suliaqarnermut ikiuuttussanik
tikisitsinissaq ukiut arlallit matuma siornagut pisariaqartinneqarsimavoq. Nuummi imerniartarfinniittarneq ullutsinni taamaakkunnaarsimavoq, pisortaq
tikkuaavoq.
Taamaattorli imerniartarfinni isumannaatsuunissap toqqissisimanartuunissallu aallunneqarnissaat
tamatigut pitsaasuusarpoq. Tamannami ingasaanneqartutut oqaatigineqarsinnaaneq ajorpoq.
Taamaattumik sulisut imerniartarfinniittartullu pitsaanerusumik ingerlatsisariaqarsorigunisigut tamatigut attaveqarfigisinnaavaatigut, Nicolai Nissen
kajumissaarivoq, nassuerutigaluguli pitsaanerusumik
kinaassutsimut uppernarsaateqarnissaq pitsaasuussasoq.
Najukkamut uppernarsaatit ilisimaneqartutut assitaqarneq ajorput. Imerniartarfinniittullu ilarpassui
pas-eqaratillu biilernermut allagartaqarneq ajorput.
Taamaattumik pitsaanerusunik kinaassutsimut uppernarsaatinik allagartaqalernissaq pitsaasuussaaq,
taamaalilluni ukiukitsut imerniartarfinniittut ajornannginnerusumik kinaassusersineqarsinnaaniassammata, taanna oqarpoq.

Imerniartarfiutillit tapersiisut
- Imerniartarfiutilittut matulerisuusimasup saqqummiussai uagut aamma ilisarisinnaanngilavut, Helge
Tang oqarpoq, taanna Akunnittarfinnut, Takornariaqarnermut aamma Neriniartarfinnut ataatsimiititaliami, Sulisitsisut ataaniittumi siulittaasuuvoq.
- Matulerisuusimasup allaaserisami pitsanngorsaatissatut isumassarsiatut saqqummiussai aamma uagut isumaqatigaavut. Soorlumi imerniartarfiutillit
imerniartarfinniittartut isumannaatsuunissaat toqqissisimanissaallu sulissutigiuaraat. Assersuutigalugu
kinaassutsimut allagartat assitallit atugaalernissaat
pitsaasuussaaq, matulerisut barinilu sulisut taamaalillutik imerniartarfinniittut ukiui ajornannginnerusumik paasisinnaassammatigik, Helge Tang oqarpoq,
aamma taassuma imerniartarfiutillit politiillu sulinerisa allaaserineqarnerat ilisarisinnaannginnerarpaa.
- Politiit angisuumik pikkorillutillu ullut tamaasa
sulisarput. Suliaminnik ingerlataqartut pikkorissut
oqartussallu akornanni pitsaasumik kingunissaqarluartumillu aamma suleqatigiittoqarpoq.
- Ullutsinni siornatigumut naleqqiullugu nakuusertoqannginnerullunilu allanik pinerlunniartoqannginnerulerpoq. Ukiut arlallit matuma siornagut
isumannaallisaanermik immikkut ilisimasalinnik tikisitsisoqartariaqartarsimavoq, taakkulu imerniartarfinni matulerisutut isumannaallisaanermilu aqutsisutut sulisinneqartarlutik. Pissutsimmi taamanikkut allaanerugamik, maannami imerniartarfinniinneq eqqissisimanarnerujussuanngorpoq, pitsaasumillu
ileqqoqarluni illoqarfiliartoqartarluni, Helge Tang
oqarpoq.
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Tuniniaavik
SULIFFEQARFIK IMMINUT PIGISOQ MÆLKEBØTTECENTRET

Nipilersornermut Ilinniartitsisumik
pissarsiorpoq sap. ak. marloriarluni 3 tiimit sulisinnaasoq
Atorfik pillugu sukumiinerusumik paasissutissanik
pisoqarsinnaavoq saaffiginninikkut ulluinnarni aqutsisumut
Naja Sarkov Petersen, Tlf. +299 38 19 51, mobil: +299 53 71 19
imal. mail sarkov@mb.gl

INUTTASSARSIUUSSAT/
FREMLYSNING
Briller: Fundet fredag 18/8,
mellem Brugsen, Grillbar.
Henv. Nuuk Ugeavis.
Cykel-qat arpalaartut Deno
inuttassarsiorpagut.
Noorlernut 8 eqqaaniittut.

ASSIGIINNGITSUT/DIV.
2 kondimaskiner: Velfungerende kan afhentes.
Henv. 556628.
Købes: Krustade jern. Henv.
556628

Sulisut suliassanut sulinissamullu tunngavissaat takukkit uani
www.mb.gl

•

Qujassut

DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTECENTRET SØGER

Musiklærer til Børne- og Ungehuset
der kan arbejde 3 timer, 2 gange om ugen
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
daglig leder Naja Sarkov Petersen, Tlf. +299 38 19 51,
mobil: +299 53 71 19 eller sarkov@mb.gl
Se funktions- og arbejdsgrundlag for medarbejdere på
www.mb.gl

* 11.11. 1950  06.08. 2017
Asasarput asannitserput

Jens Jørgen Lyberth
Toqukkut qimagunnerani migisinneqataasunut
tamanut qujaqaagut.
Qatanngutai, nulia, pania,
ningaava, ernutailu

Agguaasartunik
pissarsiorpugut
Immikkut kaasarfimmiussannik aningaasarsisarusuppit ?
Nuuk Ugeavis niviarsiaqqanik nukappiaqqanillu 13-iniit 17-inut ukiulinnik
eqeersimaartunik Nuuk Ugeavisimik agguaasartussanik pissarsiorpoq.
Soqutigaajuk ??? Taava Nuuk Ugeavisiliarlutit agguaasartussatut allatsikkiartorit.
Nahome imaluunniit Mia apeqqutigissavatit.
Takunissat qilanaaraarput
Asannittumik inuulluaqqusilluta
Nuuk Ugeavisermiut

Vi søger bude
Har du lyst til at tjene ekstra lommepenge ?
Nuuk Ugeavis søger friske piger og drenge, i alderen 13-17 år, til omdeling
af Nuuk Ugeavis.
Er det noget for dig ??? Så kom forbi Nuuk Ugeavis og blir skrevet op som bud.
Spørg efter Nahome eller Mia.

Kærlig hilsen
Os fra Nuuk Ugeavis

Foto: Leiff Josefsen

Vi glæder os til at se dig
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Pilluarit

31.08.1997 – 31.08.2017

❤ Adolfine

& Jonas
Reimer

Nunarput
eqqartuussisooqataasartunik
amerlanerusunik pisariaqartitsivoq
Inuiaqatigiit ingerlalluartut pisariaqartitaannik
toqqissisimatitseqataarusuppit?
Eqqartuussisooqataasartutut eqqartuussisoq ilinniarsimasoq pinerluttulerinermi sulianik aalajangeeqatigisassavat.
Eqqartuussisooqataasartut eqqartuussivinni suliassanik inatsisinilluunniit immikkut ilisimasaqartariaqanngillat - inuiaqatigulli sinnerlugit
nalileeqataasassapput.
Eqqartuussisooqataasartut ukiut sisamakkuutaarlugit toqqarneqartarput. Taamaaliornikkut innuttaasut paarlakaajaallutik allanik eqqartuussilluni sulineq pingaarutilik suliarissavaat.
Eqqartuussisooqataasartoorusukkuit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik
imaluunniit illoqarﬁgisanni eqqartuussisoqarﬁk attaveqarﬁgissavat.

Ukiut 20-it katiffissiornissinni
pilluaritsi.

Attaveqarﬁgitigut kingusinnerpaamik 7. september 2017 uunga
domsmand@domstol.gl imaluunniit 363 800.

Arnaq, Dagmar,
Malik

Eqqartuussisooqataasartutut toqqarneqaruit ukiuni sisamani sulinissat
1. januar 2018-imiit aallartissaaq.
Paasisaqarnerusinnaavutit uani: www.eqqartuussivik.gl

Grønland har brug for
ﬂere domsmænd
01.09.1992 – 01.09.2017
25 År

❤ Malik

31. 08 1997 - 31.08 2017
Ukiunni 20-ni katiffissiornitsinik
pilluata. Qujanarlu tamanut.
Nuliat

Kleist Johnsen ❤

Asasarput Erninnguara, Aaju, Ani
25-inik ukioqalerninni uummammik
pisumik pilluaqqungaarpatsigit.
Ilannguatillu ulloq nuanningaartumik
puigunaatsumillu atorisiuk ❤
Asavatsigit.
Asasitit
Anaana, Paalu, Mark, Paarma,
Aanaa, Aataa, Angaaliilu

30.august 2017
Asasarput

Mads Svendsen
30-nik ukioqalerninni uummammit
pisumit pilluaqquatsigit
Asavatsigit ullorsiorluarina.
Asannittumik

❤ Angajoqqaatit najatit
soralussallu ❤

Vil du være med til at skabe den tryghed,
der er nødvendig for et velfungerende samfund?
Som domsmand er du med til at afgøre kriminalsager sammen med en
uddannet dommer.
Domsmænd skal ikke have særlig viden om retssager eller lovgivning det er domsmændenes opgave at bidrage med den almindelige borgers
opfattelse af, hvordan kriminalsagerne skal bedømmes.
Man bliver udpeget til hvervet som domsmand for ﬁre år ad gangen. På
den måde skiftes borgerne til den vigtige opgave det er at være med til
at dømme andre.
Du kan komme i betragtning som domsmand ved at kontakte Retten
i Grønland eller din lokale kredsret. Vi kan kontaktes på domsmand@
domstol.gl eller 363 800 senest den 7. september 2017.
Bliver du udtaget til domsmand, begynder den ﬁreårige periode fra
1. januar 2018.
Du kan ﬁnde ﬂere oplysninger på www.domstol.gl
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

Meeqqanut

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

Ikuallatoornermi

113

Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

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

NAKORSAMUT

Børnekryds & Tværs

341

341

Profilering af Din Virksomhed

341

SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

FORHJORTE
TÆREDE

38 20 10

SLURK

80 11 11

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

FRØS
NED

341

KØREKORT

SOVESTEDER

RELIGION

GØRE
STØRRE
15. BOGSTAV

FEDTET
STADS
GRØNTSAGEN

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

NORD

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

EMBALLAGE

Nye
er
åbningstid

TIDSRUM

EVENTYR

Klinikkens nye åbningstider:
Tirsdag...........................14.00-18.00
Onsdag...........................09.00-16.00
Fredag............................09.00-16.00
1. lørdag i måneden......10.00-14.00

TRYK
VOGNE

DOVNEDE

SANGE
ANMÆRKNINGEN
SÆR

FØR S

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

FRELSTE
RADIUS

HUSKEVERS
GRØNT
LAG

STANK

DÅRLIGT

ENESTÅENDE

NORGE

TELEVISION
DRENGENAVN

FINGERNEM

TILTALEORD

donnasdyreklinik@gmail.com

BELASTNING

BÅLREST

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

NEDRIG

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

DRENG
BIMS
SKANDINAVISK
14. BOGSTAV

DONNAS
DYREKLINIK

VI TO

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

TENDENSER

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Juliane Villadsen
Postboks 501 · 3900 Nuuk

CVR. regn. nr. AS427241
GER-nr. og SE nr. 73454816

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Box 301
3900 Nuuk
Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

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

Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

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

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

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

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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Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

Tlf. 325022 · john@nvvs.gl
Alt indenfor VVS, Blik og Smedearbejde
DØGNVAGT tlf. 552335

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Natilerisoq

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

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

ALT I GLAS OG RAMME

Byens
billigste
tæpper

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

Alt tømrer- og
snedkerarbejde udføres
v/ Karl Kristensen & Jes Møller
H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · 3900 Nuuk · Telefax 32 22 12
arktiskbyggeri@gmail.com

+299 224001 (Karl) /+299 230420 (Jes)

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

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

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

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

qvist
kørekort
Fra kr.

2.500
-miit

Bilit benzin-itortut atorpagut
qamitkørekort-itaareeruit qamit
tuujuinnarnerussagavit

TLF. 55 71 68

Benzinbil som skolevogn
– så kan du sikre dig, at du ikke
får konstant motorstop,
når du har fået dit kørekort

INFO@QVIST.GL

QVIST KØREKORT

