Simon Lynge
Koncert på Manhattan Nightclub
Fredag den 29. september fra kl. 22.00
Oplev efterårets nye koncert tour med Simon Lynge og Richard Lobb.
Billetter sælges på Daddy’s i forsalg til 150,(Billetter koster 198 i døren)

Maalia Skifte klippede snoren
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Maalia Skifte qiorsisuusoq

38 20 10

12-13z

Andelsboligen er atter
blevet populær

Qulleerniarfik Lysbutikken
NC 1. sal

Suliffeqarfiit ilusilersugassanik imaluunniit
nittarsaassutissianik atortunik amigaateqarpit?
- taava Info Design
attavigiuk...

Postboks 889 · Noorlernut 33
3900 Nuuk · Tel: +299 32 25 41
Mail: le@infodesign.gl
www.infodesign.gl

48 25 55

Har din virksomhed brug
for design og produktion
af grafiske produkter?
- så kontakt Info Design

38 20 10

85 ÅR = SPAR

85 %
PÅ ALLE STEL

ALDERS
RABAT

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

38 20 20
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Illoqarfitsinni
nujalerisut

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

Salon Puk

Tlf. 32 26 30

FRISØR SØGES

Mandag-Fredag 9-19
Lørdag 9-14

Frisører: PUK · LISE · JONNA · ULRIKKE
puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

salon puk

Salon Nutsat

Blok 5 /Naja Lange
v

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

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

Nauja

Frisør søges

Erene

Tlf: 329797
Open 24 hours
365 days

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære
Thai massage
Thipphayaporn Døj

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

Suliffeqarfiit
Virksomheder

fitnessgl.gl

+299 32 55 55
Kr. 149 pr. month

Laserbehandling
Diamantpeeling
Massage & Ledmanipulation
Reduktion af cellulite
Neovitaprodukter
Permanent hårfjerning m.m.

+299 491111
laserklinik.gl

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

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

Malermester
JOHAN OLSVIG

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

H.J Rinksvej 33

• 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

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

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Profilering af Din Virksomhed

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

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

Sara´s Bogføring
- Bogføring
- Løn administration/ Akissarsialerineq,
allaffissornertaalu
- Økonomi & Regnskabs assistance/
Aningaasanik naatsorsuutinik sulianut ikiorti
- Indrivelse/ Akiliisitsiniarneq

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

Mobil: 55 52 48

Martek Boat Charter

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

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

Pilluarit Tillykke
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

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Arpatsitsineq ukioqatigiiaanit
tamanit peqataaffigineqarpoq.
Alle aldersklasser deltog i løbet.
Ass./Foto: Leiff Josefsen.

Siallersumi 42 kilometerinut arpanneq
(JSN) Frederik Brummerstedt Nuummi arfininngormat marathonimut arpalluni unamminermi, borgmesterimit Asii Chemnitz Narupimit illuinnarsuut
atorlugu aallartinneqartumi, ajugaavoq. Illuinnarsuut
iluatsinngitsoorpoq, arpattussalli isumalluaqisut 140t taamaanngillat.
Arpanneq isorartussutsinut arlalinnut aggulunneqarsimavoq, tamatumanilu arpattartut 22-t isorartunerpaamik misileerusussimallutik – marathonimik

42.195 meterinik isorartussusilimmik.
Borgmester Asii Chemnitz Narupip arpattussarpassuit aallannginnerminni kissassimaarniarlutik pississaartut oqalugiarfigai.
- Silaginnerunissaa neriuutigisimagaluarpara. Kisianni kakkaqaasi. Ataqqisorujussuuassi, borgmesteri
gummilersimallunilu oqortumik qaatiguulersimasoq,
oqarpoq. Illoqarfimmi inuit taama amerlatigisut arpattarnerat timigissartarnerallu nuannaarutiginerar-

42 kilometer
i regn
(JSN) Frederik Brummerstedt vandt lørdagens store
marathon-løb i Nuuk, der blev sat i gang med en
højt hævet pistol af borgmester Asii Chemnitz
Narup. Pistolen fejlede, men det gjorde de 140 forventningsløbere ikke.
Løbet var opdelt i flere distancer, hvoraf 22 løbere
ville prøve benkræfter med den ædle klassiker –
marathon-distancen på 42.195 meter.
Borgmester Asii Chemnitz Narup holdt tale for de
mange løbere, der stod og hoppede på stedet for at
holde varmen, før det gik løs.
- Jeg havde håbet på bedre vejr. Men I er så seje. I
har min store respekt, sagde borgmesteren, der var
iført gummistøvler og en varm frakke. Hun glædede sig over, at der er så mange i byen, der løb og
dyrkede motion.
Borgmesteren fik udleveret en pistol, der imidlertid blot klikkede, da løbet blev talt i gang. Måske
regnen havde gjort krudtet vådt.
Alle deltagere modtog præmie. Nogle større end
andre. I målområdet var der musik og hygge for
dem, der kunne klare det våde efterårsvejr.

Frederik Brummerstedt
marathonimut arpalluni
unamminermi ajugaavoq,
42 kilometerinut 3 timer
aamma 2 minutter atorsimallugit.
Frederik Brummerstedt
vandt det store marathonløb, da han løb de 42 kilometer på tre timer og to
minutter.
Ass./ Foto: Leiff Josefsen.

paa.
Borgmesteri illuinnarsuummik tunineqarpoq,
taannali arpanneq aallartinneqarmat, seqqunngitsoorluni. Paassat immaqa sialummit isuguttarsimassapput.
Peqataasut tamarmik akissarsisinneqarput. Ilaat allanit anginermik. Apuuffissami ukiap masannartuliarneranut qaajutuujunngitsunut nipilersukkanik appisimaarfigineqarlutillu aliikkutassaqartinneqarput.
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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

SUPER
TILBUD

SUPER
D
U
B
L
I
T

43”

SAMSUNG 43" FULL HD SMART TV
❖ 43" LED Smart TV
❖ Flot billedkvalitet i Full HD
❖ PQI 800, 5-serien

PHILIPS HUE (FARVET)
STARTER KIT

SIPAAKKAT / SPAR

4.999.SIPAAKKAT / SPAR

❖ Kan lyse i 16 mio. forskellige farver
❖ Lyskilde 9W LED, svarer til 40W
❖ E27 (stor) fatning

.

200.-

1.299-

700.-

KALAALLIT NUNAANNI ELEKTRONIK-IMI PISINIARFIIT ANNERSAAT

Grønlands største elektronik butik

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

APPLE WATCH SERIES 1
SPORT - 42 MM
❖ 42 mm aluminiumshus
❖ Sportsrem i kakaobrun
❖ WatchOS 3

2.699.SIPAAKKAT / SPAR

300.-

Atuutissapput Pingasunngorneq 27/09-miit
Marlunngorneq 03/10 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 27/09 til og med tirsdag den 03/10 – 2017

SUPER
TILBUD

SUPER
TILBUD
VK WORLD Z3310
❖ blå/orange/grå
❖ 3D Screen
❖ 2MP Rear Camera

299.SIPAAKKAT / SPAR

100.-

SONY XPERIA E5 HVID
❖ 5" HD igalaasartaa / Skærm
❖ Android 6.0 Marshmallow
❖ Bateeria ulluni marlunni atasinnaasoq /
Op til 2 dages batteritid
❖ 13 megapixels assiliivik / Kamera
❖ 245255

999.SIPAAKKAT / SPAR

700.-

Lynge Olsen Group A/S

SUPER
TILBUD

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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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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50”
Fra nal/kl.

19-20

Fra nal/kl.

18-19

PHILIPS 50" 4K UHD SMART TV
❖ 50" LED Smart TV
❖ 4K UHD, HDR+
❖ Quad Core, 6162 series

ZOO'O PROANIMAL STØVSUGER

3.999.-

SIPAAKKAT / SPAR

❖ 850 Watt
❖ HEPA13 filter
❖ Velegnet for dyreejere

1.499.SIPAAKKAT / SPAR

1.500.-

3.000.-

T
H
G
I
N
Y
B
N
E
OFRP
0
.0
22
KL
L
TI
EN
ÅB
R
BE
EM
PT
SE
.
ED AG D. 29
VARE R
TINNG ILAQ / GÆLD ER IKKE I FORV EJEN NEDS ATTE
NIOQ QUTIS SANU T AKIKI LLISA AREE RSUN UT ATUU neril lu sillim affig eqqu neqa rput / Der tages forbe hold for trykf ejl og udsol gte varer .
aneri nut allan nguis itsisi nnaa
Naqin nerlu tanut nioqq utillu nung uttoo rsima sinna

Fra nal/kl.

21-22

Fra nal/kl.

20-21

IPHONE SE 128 GB

IPHONE 7 - 256 GB - ROSAGULD

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

❖ 4,7” Retina HD-skærm
❖ A10 Fusion processor, Force Touch
❖ 12 megapixel kamera, 4K video

700.-

5.999.SIPAAKKAT / SPAR

700.-

Lynge Olsen Group A/S

3.299.SIPAAKKAT / SPAR

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

Teologisk Forening
Torsdag 28. september kl. 19:30
Prodekan og filosof, ph.d.

Anne Marie Pahuus
Aarhus Universitet:

Nuuk Golf Klubbens i alt 17 sponsorer afholder
match den 30. september 2017.
Nuuk Golf Klubben vil i den anledning takke alle
sponsorer, som har været med til at gøre
sæsonen 2017 sjovere at være medlem.

Kærlighed

Livet og særligt andre mennesker kommer tæt på os i kærligheden og derfor
kan vi opleve sjældne øjeblikke af stor lykke og en afgrundsdyb smerte i netop
kærligheden.
Men ikke al kærlighed er ekstrem, den er også et hverdagsfænomen og noget,
vi kan blive ved at lære nyt om gennem bl.a. kunst, filosofi og teologi.
I foredraget skal vi ud fra den lille bog ”Kærlighed” skrevet af Anne Marie
Pahuus i 2013 se på kærlighedens historiske rødder, på romantisk kærlighed og
på kilderne til nogle af de forventninger til ægteskab, forældreskab og venskab,
som vi i dag lever med.
Mødet finder sted i Auditoriet, Ilimmarfik, 1. sal
Efter foredraget vil der være spørgsmål og diskussion.
Der serveres kaffe og kage i pausen.

FØLGENDE GULDSPONSORER:

Der er fri adgang, og alle er velkomne!

OKI

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek

FØLGENDE SØLVSPONSORER:

Central Library of Greenland

ATUAKKANIK TUNINIAANEQ
BOGSALG
Nunatta Atuagaateqarfia atuakkanik
tuniniaaniarpoq

FØLGENDE BRONZE SPONSOR:

Tallimanngorneq sept. 29-anni nal. 12-18
Arfininngorneq sept. 30-anni nal. 12-14
Sapaat okt. 1-ianni nal. 12-15
CLOCK GREEN SPONSOR:

Nunatta Atuagaateqarfia
holder bogsalg
Fredag den 29. september fra kl. 12-18
Lørdag den 30. september fra kl. 11-14
Søndag den1. oktober fra kl. 12-15

FØLGENDE SCOREKOR SPONSOR:

TANDLÆGE
NIELS NYGAARD

Med venlig hilsen
Nuuk Golf Klub

Atuagaq ataaseq
5 kr. imalt. puussiaq
ulikkaarlugu 20 kr.

5 kr. pr. bog eller fyld
posen for 20 kr.
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ULLUT TAMAASA AMMASARPUGUT

ÅBEN
HVER
DAG
Akiki Nuuk Center 2.sal • TLF: 38 11 43

Mandag – Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

PISINIARFIMMIITTUT
TAMAAVIMMIK /
På alt i hele butikken

-10%

t atuuppoq
Neqerooru
a
fr
er
ld
æ
G

nal. /

kl. 18-19

PISINIARFIMMIITTUT
TAMAAVIMMIK /
På alt i hele butikken

-20%
q nal. /

t atuuppo
Neqerooru
a
fr
er
ld
Gæ

kl. 19-20

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00 – 18.00
10.00 – 19.00
10.00 – 17.00
11.00 – 17.00

b y n ight

Tall. 29. september /
fredag d. 29 september

PISINIARFIMMIITTUT
TAMAAVIMMIK /
På alt i hele butikken

%
0
4
-30%
PISINIARFIMMIITTUT
TAMAAVIMMIK /
På alt i hele butikken

q nal. /

o
ut atuupp
Neqeroor
a
Gælder fr

2
2
1
2
.
l
k

poq nal. /

t atuup
Neqerooru
a
Gælder fr

kl. 20-21

K
K
A
L
A
I
AKIK

I
K
I
K
A
i
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r
o
f
g
i
K
/
ARUK

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

Plastik affald i havet

– nunarsuarmi illoqarfinnilu ajornartorsiut,
aamma Kalaallit Nunaanni

– en global og lokal problemstilling,
også i Grønland

IImmami eqqakkat tamakkulu avatangiisinut sunniutaat
pillugit 2016-mi 2017-imilu Kalaallit Nunaanni misissuinerit
malitsigisaattut sammisaqarluni unnussiuaarneq.

Temaaften om forekomst og miljøeffekter af affald
i havet som opfølgning på undersøgelser udført i
Grønland i 2016-2017.

Imaani plastikkinik eqqakkat nunarsuarmi tamarmi ukiuni
kingullerni eqqumaffigineqaleraluttuinnarput, Naalagaaffiit
Peqatigiinnilu ullutsinni avatangiisini suliassat unammillernarnerpaat ilaattut isigineqalersimallutik. Misissuinerit nutaat
takutippaat eqqakkat nunarsuarmi immat sarfaat atuarlugit
angallanneqartartut – issittumullu allaat apuunneqartartut.

Plastik affald i havet har fået stor opmærksomhed
verden rundt i de seneste år og anses af FN for at
være en af de største miljømæssige udfordringer
i dag. Nye undersøgelser har vist at havstrømme
transporterer affaldet rundt i verdenshavene - også til Arktis.

Unnummi sammisaqarfiusumi immami plastikkinik eqqakkat
pillugit misissuinernik suliallit saqqummiussaqassapput.
Kalaallit Nunaanni misissuinernit angusat takutippaat Kalaallit
Nunaata sineriaani plastikkinik tappiorannartunik eqqakkat
aamma takussaasut, ilaatigut timmissat imarmiut nerisat
aqqutigalugit iisarilersimagaat naammattuugassaalersimalluni. Kalaallit Nunaanni inoqarfinneersut eqqakkat, umiarsuarneersutut ungasissumiillu sarfaatsitittutut pingaaruteqartigisut misissuinerit ilimanarsisippaat.

Denne temaaften byder på faglige oplæg om plastik affald i havene. Resultater fra nye undersøgelser udført i Grønland viser at forskellige typer af
affald også er udbredt på kysterne i Grønland og
små plastik partikler (kaldes mikroplastik) optages
i bl.a. havfugle. Undersøgelserne peger bl.a. på at
lokale grønlandske kilder kan være mindst ligeså
betydende som skibe til havs og langtransport af
affald med havstrømme.

Unnuk sammisaqarfiusoq Pinngortitaleriffimmi aamma
Aarhus Universitetimi sulisut suleqatigiinnerisigut aaqqissuunneqarpoq. Danskisut saqqummiussisoqartassaaq.

Temaaften afholdes i samarbejde mellem
Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet.
Oplæggene foregår på dansk.

Pinngortitaleriffik
Grønlands Naturinstitut
Greenland Institute of Natural Resources

Eqqakkat ilaatigut iloqarfinnit, umiarsuarnit aalisariutiniillu pisut Kalaallit Nunaata
sineriaani immikkoortukkuutaani tallimaasuni katersorneqarlutillu nalunaarsorneqarput. Ukua Nuup Kangerluaneersoiorput.
Indsamling og registrering af affald på
kysterne i Grønland, hvor der kan findes
affald fra bl.a. byer, skibe og fiskeri. Her
fra Nuuk fjord.

Sumiiffissaq:
”Inersuaaraq”, Katuami, Nuuk
Piffissaq:
Sisamanngorneq oktobarip
tallimaat, nal. 18-20, Nuuk.
Sted:
”Lille Sal” i Katuaq, Nuuk
Tidspunkt:
Torsdag den 5. Oktober
kl. 18-20.

Aarhus Universitet
Aarhus University

Qatserisartuusaarit

Brandmand for en dag

MARLUNNGORNEQ 10. OKT. NAL. 9 -15

TIRSDAG 10. OKTOBER KL. 9 -15

Qatserisartutut inuuneq sulinerlu misiliguk

Prøv livet og arbejdet som brandmand

Kommuneqarfik Sermersuup Nuummilu Qatserisartut
ukiaanerani atuanngiffimmi qatserisartutut qatserinermik
ikiueqqaarnermillu misiliisinnissannut periarfissippaatsit.

Brandstationen i Nuuk og Kommuneqarfik Sermersooq giver
dig et indblik i jobbet som brandmand med brandslukning
og førstehjælp i din efterårsferie.

Aaqqissuussaq atuartunut naleqqussagaavoq.
Arfineq pingasuleereersimassaatit.

Arrangementet henvender sig til skolebørn.
Du skal mindst være 8 år gammel.

Taquarnissat
eqqaamallugu!

Peqataasinnaasut
killeqarput

NALUNAARFISSAQ/ KOMMUNEQARFIK
TILMELDING:
SERMERSOOQ

Husk madpakke!

Begrænset
antal pladser

Arnanguak Lyberth
alyb@sermersooq.gl
Tlf. 36 60 81
Kingusinnerpaamik/
Senest: 6. oktober
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Tallimanngorneq 29/9 -2017 /
Gælder fredag den 29/9 - 2017

ppoq nal.

t atuu
Neqerooru
a
Gælder fr

/

kl. 18-19

b y n ight

MEETERERTAKKANUT
TAMANUT /
Alle metervarer

-50%

SIPAAKKIT /
SPAR

OQORUTIT QALII TAMANUT /
Alle sengesæt
q nal. /

t atuuppo
Neqerooru
a
Gælder fr

kl. 19-20

ISSIAVIILLU TAMARMIK /
Alle skrivebordsstole
q nal. /

t atuuppo
Neqerooru
a
Gælder fr

kl. 20-21

LAGERIMIITTUUTITTA NUNGUNNISSAANNUT / Så længe lager haves
NIOQQUTISSANUT AKIKILLISAAREERSUNUT ATUUTINNGILAQ / Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

Tilbuddene gælder
den 29. september

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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Få din ejerbolig vurderet og
vind kr. 15.000,- til Airgreenland

Sådan deltager du:
Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering
af din ejerbolig inden 1. december 2017 og
deltag i lodtrækningen om et gavekort til
Airgreenland værdi kr. 15.000,Kontakt os på 343536 eller på
salg@ejendomskontoret.gl for aftale.
*Andelsboliger og lejeboliger undtaget. Lodtrækning foretages mandag d. 4/12 2017
og vinderen får direkte besked. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Gælder for postnr. 3900 & 3905

H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl
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Illuutit tuniniarnissaa siunertaralugu
nalilersiguk Airgreenlandimilu
pisissutissanik kr. 15.000-inik eqquillutit

Ima peqataasinnaavutit:
Akeqanngitsumik pisussaaffiliinngitsumillu illuutit tuninissaa
siunertaralugu nalilersiguk, 1. december 2017 nallertinnagu,
Airgreenlandimullu pisissutissap 15.000 kr-nik naleqartup
makitsissutigineranut peqataallutit.
Isumaqatiginiarluta attavigisigut: 343536
imaluunniit: salg@ejendomskontoret.gl
Piginneqatigiilluni inissiat attartukkallu ilaanngillat. Makitsisoqassaaq ataasianngorneq 04/12 2017Ajugaasoq toqqaannartumik kalerrinneqassaaq. Unammisitsineq pisinissamik
piumasaqaatitaqanngilaq. Allakkeriviit normuinut ukununnga atuuppoq: 3900 & 3905

H.J. Rinksvej 15 ST 3900 Nuuk Tlf.: +299 343536 salg@ejendomskontoret.gl
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Andelsboligen er atter blevet populær

Sanaartornermik suliffeqarfik Larsen & Co. naluttarfiup Maliup eqqaani kangerliumanermi imarsiortorpalaartumik sanaartornissamik suliniuteqarpoq.
Entreprenørfirmaet Larsen & Co. vil skabe et maritimt miljø i bunden af bugten med svømmehallen
Malik. (Tegning: Carlsen & Clement).

Entreprenørfirmaet Larsen & Co. opfører
et maritimt miljø ved lystbådehavnen
Iggia i Nuuk
Kurt Kristensen

kurt@sermitsiaq.gl

I Nuuk-bydelen Nuussuaq vil entreprenørfirmaet
Larsen & Co. skabe et maritimt miljø, som er placeret
i hjertet af den nye havnefront i den nordlige ende
af lystbådehavnen Iggia mellem svømmehallen Malik og den nye forbindelsesvej til atlanthavnen Sikuki.
Projektet omfatter i alt syv byggefelter med et
maritimt multihus, to bådskure og fire boligtårne på
seks etager med hver 17 boliger - i alt 68 boliger.
Boligtårnene rummer fire typer lejligheder: 87,
118, 120 og 123 kvadratmeter.
Arkitektfirmaet Clement & Carlsen har tegnet bygningerne på en sådan måde, at lejlighederne ligger i
en vifteform. På denne måde får alle boliger altan og
udsigt mod vandet.
Et stisystem fra bådebroerne forbi svømmehalen
til boligerne binder projektet sammen. (Reykjavik har
for øvrigt et kvarter magen til den nye bebyggelse).
Arbejdet med projektet, hvor Larsen & Co. er
totalentreprenør, har stået på siden 2013, og på
to møder i Grønlandsbanken er projektet blevet
præsenteret for en kreds af interesserede, som planlægger at købe en andelsbolig.
Ny kundekreds
Efter mange års pause, hvor interessen har samlet

sig om ejerlejligheder, er andelsboliger atter blevet
populære.
I Nuuk koster en ejerlejlighed i Qinngorput typisk
mellem 2,2 og 2,5 millioner kroner, og markedet
for denne boligtype er ved at være mættet. En ny
kundekreds, ofte et yngre ægtepar med to mellemindkomster, efterspørger en billigere bolig med et
lavere indskud. Og det skaber fornyet interesse for
andelsboligen.
Derfor samarbejder Larsen & Co. og Grønlandsbanken om to af tårnene med i alt 34 boliger, som
bliver omdannes til to selvstændige andelsboligforeninger med hver 17 boliger.
Sideløbende arbejder Larsen & Co. selv med de
to andre tårne og det maritime multihus, som skal
rumme aktiviteter i forbindelse med vandet.
Grønlandsbanken tilbyder et nøglefærdigt projekt.
En andelsbolig i den nye bebyggelse i Nuussuaq
får en forventet kvadratmeterpris på 23.000 kroner
inklusiv rådgiver og finansieringsomkostninger.
Indskuddet går fra 99.000 kroner for en bolig på
87 kvadratmeter til 139.000 kroner for en bolig på
123 kvadratmeter.
Den månedlige husleje og fællesudgifterne til
andelsboligforeningen går fra 6.667 kroner til 9.330
kroner - dertil kommer privatforbruget af el, vand og
varme. (Se skema).
Der var på de to orienteringsmøder i Grønlandsbanken et stort fremmøde, og interesserede har
siden drøftet deres økonomi med banken.
Ansøgning om at blive medlem af de to nye andelsboligforeninger har deadline 2. oktober.
Er der flere ansøgere end boliger, vil der blive

Inissiaq
Boligtype

Ineq. akiligassaq
Husleje

Ataats. aningaas.
Fællesudgift

Nammimeq
Indskud

Inissiaq 123 kvadratmeteri
Lejlighed 123 kvadratmeter

7.794 koruunit /
kroner

1.536 koruunit /
kroner

138.994 koruunit /
kroner

Inissiaq 120 kvadratmeteri
Lejlighed 120 kvadratmeter

7.635 koruunit /
kroner

1.505 koruunit /
kroner

136.159 koruunit /
kroner

Inissiaq 118 kvadratmeteri
Lejlighed 118 kvadratmeter

7.533 koruunit /
kroner

1.485 koruunit /
kroner

134.345 koruunit /
kroner

Inissiaq 87 kvadratmeteri
Lejlighed 87 kvadratmeter

5.569 koruunit /
kroner

1.098 koruunit /
kroner

99.314 koruunit /
kroner

foretaget lodtrækning 4. oktober.
Byggeriet af de to tårne, som bliver omdannes til
andelsboligforeninger, starter til maj 2018, og indflytningen forventes at ske i maj/juni 2019.
Flere projekter
Grønlandsbanken arbejder med flere lignende
projekter - både i Nuuk og i de byer, hvor banken har
en filial.
– Det er vor erfaring, at arbejdet med at danne
en andelsboligforening fra grunden kan være svært
på grund af al papirarbejdet, og derfor tilbyder vi
et nøglefærdigt projekt, siger Grønlandsbankens
filialdirektør Mads Andersen til Sermitsiaq.
I Sisimiut samarbejder banken med entreprenørselskaberne Permagreen og Polar Entreprise om at
etablere en andelsboligforening.
I Qaqortoq samarbejder banken med entreprenørselskabet Permagreen om at at etablere en
andelsboligforening.

Tre kilder
Finansieringen af en andelsbolig kommer fra
tre kilder:
- Et lån fra landskassen og kommunekassen,
som er rente- og afdragsfrit i hele foreningens
levetid, er på højest 50 procent af byggeprisen.
(Der er dog et loft på det offentlige lån, så det
højest er på 19.100 kroner pr. kvadratmeter
og højest på 110 kvadratmeter. Vil man bygge
dyrere og større, må man selv finansiere resten).
- Et bank- eller kreditforeningslån på 45 procent af den samlede pris. (I det aktuelle tilfælde
med Larsen & Co’s projekt ved Iggia forudsætter Grønlandsbanken et kreditforeningslån
på 23,9 millioner kroner med 2,0 procent
obligation i 30 år med en effektiv rente på 2,2
procent).
- En egenbetaling på mindst fem procent,
som kan lånes i Grønlandsbanken efter en
kreditvurdering af ansøgerens økonomi.
kurt@sermitsiaq.gl
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Piginneqatigiilluni initaarnissaq
nuannarineqaqqilersoq
Sanaartornermut suliffeqarfik Larsen &
Co. Nuummi angallataatillit inissiiviata
Iggiaata eqqaani imarsiortorpalaartumik
sanaartorniarpoq
Nuummi illoqarfiup immikkoortuani Nuussuarmi sanaartornermut suliffeqarfik Larsen & Co. imasiortorpalaartunik pilersitsiniarpoq, taannalu talittarfiup nutaap qanittuani Iggiaani angallataatillit inissiiviata
qeqqaniissaaq naluttarfiup Maliup umiarsuarnullu
imarpikkoortunut talittarfimmut aqqutip nutaap
akornanniissalluni.
Suliniummiipput katillugit sanaartorfissat nutaat
imarsiortorpalaartumik illumik arlalinnik siunertalimmik ilaqartut, angallataasiviit marluk inissiallu quleriinnik arfinilinnik portussutillit arfinillit tamarmik
17-inik inissiaqartut – katillugit inissiat 68-it.
Inissiassat arfinilinnik quleriinnillit inissianik assigiinngitsunik sisamanik imaqarput: 87, 118, 120
aamma 123 kvadratmeterinik angissusillit.
Illussanik titartaasarfik Clement & Carlsen inissiassanik titartaasuuvoq inissiat arlaarsaatitut ilusilimmik inissisimallutik. Taamaalillutik inissiat tamarmik
imaanut aneerasaartarfeqarlutillu isikkiveqassapput.
Angallatinut puttasulianiit naluttarfik aqqusaarlugu inissiat akornanni pisuinnaat aqqutaat suliniummik attaviliissaaq.
(Reykjavikimi aamma taamaattumik nutaanik illuliortoqarsimavoq).
Suliniutip suliarinera Larsen & Co. tamakkiisumik
sanaartortitsisoralugu 2013-imiilli ingerlanneqarpoq,
Grønlandsbankenimilu ataatsimiinnerni marlunni
suliniut piginneqatigiilluni illuliornissaminnik pilersaarusiorlutik soqutiginnittunut saqqummiunneqarsimavoq.

Pisisinnaasut nutaat
Ukiuni arlalissuarni pisoqarfiunngeriarluni namminerisamik inissialiorneq soqutigineqareersorlu piginneqatigiilluni inissialiorneq nuannarineqaqqilersimavoq.
Nuummi Qinngutsinni inissiamik pigiligassamik
pisineq nalinginnaasumik 2,2 aamma 2,5 million koruunit akornanni akeqartarpoq, inissianillu taamaattunik pisisinnaasut naammatsereersimapput.
Pisisinnaasut nutaat tassaasut aappariit inuusukaat marlunnik akunnattunik isertitaqartut inissianik
akikinnerusunik piumasaqarput appasinnerusumik
akiliinertalimmik. Tamannalu piginneqatigiilluni inissiap soqutigineqaqqilerneranik pilersitsivoq.
Taamaattumik Larsen & Co. Grønlandsbankenilu
inissianik portusuunik marlunnik katillugit 34-nik
inissialinnik suleqatigiipput, taakkulu piginneqatigiilluni inissiaatileqatigiinnut marlunnut namminersortunut tamarmik 17-inik inissiartarlinnut avinneqassapput.
Tamatuma saniatigut Larsen & Co. nammineq inissianik portusuunik marlunnik imarsiortorpalaartumillu illumik katersuuttarfissamik imaani sammisassanut
attuumassuteqartumik nammineq suliniuteqarpoq.
Nuussuarmi inissialiorfissami nutaami piginneqatigiilluni illuliaq kvadratmeterimut 23.000 koruuninik
akeqassangatinneqarpoq siunnersuineq aningaasaliinermilu aningaasartuutit ilanngullugit.
Nammineq akiliutissaq inissiamut 87 kvadratmeteriusumut 99.000 koruuniniit 123 kvadratmeterimut
139.000 koruuninik annertussuseqarpoq.
Qaammammut ineqarnermut akiliut piginneqatigiilluni inissiaatileqatigiinnut ataatsimut aningaasartuutit ilanngullugit 6.667 koruuniniit 9.330 koruuninut annertussuseqassaaq – tamatuma saniatigut
sarfamut, imermut kiassarnermullu aningaasartuutit
(Skema takuuk).

Grønlandsbankenimi paasititsiniaalluni ataatsimiinnernerni marlunnit takkuttut amerlasuupilussuupput, soqutiginnittullu kingorna aningaasaqarnertik aningaaserivik peqatigalugu oqaluuseraat.
Piginneqatigiilluni inissiaatileqatigiit peqatigiiffiinut marlunnut ilaasortanngorniarluni qinnuteqaammut tunniussiffissaq kinguleq tassaavoq oktobarip
aappaat.
Qinnuteqartut inissianit amerlaneruppata oktobarip sisamaani makitsisoqassaaq.
Inissianik portusuunik marlunnik sanaartorneq piginneqatigiilluni inissiaatileqatigiinngortussaq maajimi 2018-imi aallartissaaq maajimilu/juunimi 2019imi isertertoqarnissaa naatsorsuutigineqarluni.
Suliniutit amerlanerusut
Grønlandsbanken suliniutinik taamaatut ittunik
amerlanerusumik suliniuteqarpoq – Nuummi illoqarfinnilu aningaaseriviup immikkoortortaqarfiani.
Misilittakkavut tunngavigalugit naqqaniit piginneqatigiilluni inissiaatileqatigiinnik peqatigiiffimmik pilersitsiniarneq ajornakusoorsinnaavoq pappilissatigut
suliaq annertusarmat, taamaattumik suliniummik
piariikkamik neqerooruteqarpugut, Grønlandsbankenimi immikkoortortami pisortaq Mads Andersen
Sermitsiamut oqarpoq.
Aningaaseriviup Sisimiuni sanaartornermut ingerlatseqatigiiffik Permagreen aamma Polar Entreprise
piginneqatigiilluni inissiaatileqatigiit peqatigiiffianik
pilersitsinissami suleqatigai.
Qaqortumi aningaasariviup sanaartornermut ingerlatseqatigiiffik Permagreen piginneqatigiilluni
inissiaatileqatigiit peqatigiiffianik pilersitsinissami suleqatigaa.

Aningaasaliisussat pingasut
Piginneqatigiilluni inissialianik aningaasaliisussat pingasuupput:
Nunatta kommunillu karsiannit taarsigassarsineq peqatigiiffiup
atuunnerani tamarmi erniaqaranilu taarsersugassaanngitsoq,
annerpaamik sanaartornerup akiata 50 procentia. (Taamaattoq
pisortanit taarsigassarsineq annerpaaffissaqarpoq, taamaalilluni kvadratmetarimut 19.100 koruuniulluni annerpaamillu 110
kvadratmeteriulluni. Akisunermik annermillu sananiaraanni sinnera nammineq aningaasalerneqassaaq).
Aningaaserivimmit kreditforerningimmuulluut taarsigassarsineq
akip tamakkiisup 45 procentiuvoq. (Uani Larsen & Co.-mut tunngatillugu Iggiaani suliniummut Grønlandsbankenip piumasaraa
kreditforeningimit taarsigassarsineq 23,9 million koruuniussasoq
2,0 procentinik erniaqarluni obligationiullutik ukiuni 30-ni ingerlasussat 2,2 procentimik erniaqarlutik).
Namminerisamik akiliut minnerpaamik 5 procentiussaaq taannalu Grønlandsbankenimit taarsigassarsiarineqarsinnaavoq qinnuteqartup aningaasaqarnerata nalilerneqareernerata kingorna.
kurt@sermitsiaq.gl
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Timersortartut ulluat 2017
Ukiut tamaasa ileqqutoqqat malillugit Kommunimit ingerlanneqartartoq timersortartut
ullorititaat januaarip 6-iani ingerlanneqartartoq
qanilleqqilerpoq.
Tassunga atatillugu pisarnertut 2017-mi pissartarnngorsimasut nersorneqassapput, taamaattumik
timersoqatigiiffiit piumaffigerusuppagut: Nunatsinni, Danmarkimi, Nunani avannarlerni, Europami
imaluunniit Nunarsuarmi pissartanngortitaqarsimagunik aqqi, timersoqatigiiffik ilaasortaaffigisaa, timersuut aallutaq, pissartanngorfigisimasaq imaluunniit paasissutissat pingaaruteqarsinnaasut. Taakkattorneqartut Sunngiffiup
immikoortoqarfianut nassiutilaaqqullugit.

Tassungalu atatillugu inussiarnersumik
piumaffigerusuppassi ukioq 2017-mut
atatillugu malunnaateqarluarsimasunik
timersoqatigiiffissi iluanni tunngavilersuuteqarluartunik innersuussuteqaqqullugu ukuninnga:

Ukiup timersullammaa
Ukiup sungiusaallammaa
Iligiillammaat
Kajumissaat
Aqutsisuullammak
Piukkunnaatilik

Siunnersuutit tamarmik
tunngavilersorluagaassapput.
Qulaani taakkartorneqartut
kingusinnerpaamik 4. oktober.
Sunngiffiup immikkoortortaqarfianiit tigoreerneqassapput.
Nassiussivissaq e-mailikkut:
peqatigiiffiit@sermersooq.gl
Allakkatigullu nassiussiniaraanni uunga:
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sunngiffik Pillugu Immikkoortoqarfik, Kuussuaq 17,
Postbox 1005 · 3900 Nuuk

Idrætsdag 2017
Traditionen tro afholder Kommuneqarfik
Sermersooq idrætsdag lørdag 6. januar og
den tid nærmer sig igen.
I den forbindelse skal kommunen uddele
diplomer til mestrene i 2017, derfor vil vi
anmode idrætsforeningerne om at sende
mestres navn, klub man er medlem af,
sportsgren og disciplin, hvis den pågældende er blevet Grønlands-, Nordisk-, Danmarks-, Europas- eller Verdensmester.

Ligeledes anmodes foreningerne om, at
komme med deres forslag til nedenstående
udnævnelser fra 2017 til årets priser:

Årets idrætsnavn
Årets leder
Årets træner
Årets hold
Årets talent
Opmuntringsprisen

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Alle forslagene skal være velformulerede og velbegrundet.
Ovenstående skal være
afleveret hos Fritidsafdelingen
senest onsdag 4. oktober.
Forslagen skal sendes til e-mail:
peqatigiiffiit@sermersooq.gl
Eller via brev til adressen:
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Fritidsafdelingen, Kuussuaq 17,
Postbox 1005 · 3900 Nuuk
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Vi har mange års erfaring med vask og rens, tillige med kæmpe udvalg i
hjælpemidler og udstyr til erhversrengøring og private.

OKTOBER TILBUD

OKTOBER TILBUD
OKTOBER TILBUD
OKTOBER TILBUD

VASK & RENS af Vinterjakker
VASK & RENS af Soveposer
VASK & RENS af Arbejdstøj
VASK & RENS af Dyner & Puder

Er der noget du er i tvivl om at det kan vaskes,
spørg Ludvig i Vaskeriet, som har mange års erfaring!

Mange årige
sponsor ved v
ask af
Spilletøj til
Idrætsklubbe
r

GODTHÅB DAMPVASKERI
Kissarneqqortuunnguaq 14 - Postboks 772 - Tlf. +299 321866 - info@uloren.gl
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IMMIAAQQAT IMMIORNEQAQQAMMERSUT
GODTHAAB BRYGHUSIMEERSUT
Brown ISE

Sassuma Arn
Arnaa
5,09% VOL.
GODTHAAB BRYGHUS

TORSDAG

DEN 28. SEPTEMBER
KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN
HAPPY ØL
Levende

TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00

Vælg mellem
Tuborg og Carlsberg

HAPPY
SØNDAG

25,-

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

m/Kali & Jenseeraq

25,-

TUBORG ELLER CARLSBERG
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FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT
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Gratis entré
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Fredag den 29. og
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DJ JOHN OLSEN
Fredag den 29. og lørdag den 30. september
fra kl. 23.00 til 03.00 på Godthaab Bryghus

GRATIS ENTRÉ!
t
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48,2
.
R
K
KUN
Godthaab Bryghus præsenterer

Oktoberfester
Vi åbner en festlig oktoberfest
restaurant på Godthaab Bryghus!

Vælg mellem disse datoer:

Fredag den 29. og lørdag den 30. september
Fredag den 6. og lørdag den 7. oktober
Fredag den 13. og lørdag den 14. oktober
Fredag den 20. og lørdag den 21. oktober
Fredag den 27. og lørdag den 28. oktober

Perfekt til firmafester!

- men du kan også booke bord til
enkeltpersoner og grupper i alle størrelser!
Book bord via tlf. 34 80 60 eller info@heca.gl

heca.gl
ia info@
Bestil v tlf. 34 80 60
eller på

VI ER GODE TIL AT
HOLDE FEST.
DET ER FAKTISK DET
VI LEVER AF.
OG VI ELSKER DET.
DERFOR VIL VI OGSÅ
GERNE HOLDE
DIN FEST!

Festligere

JULEFROKOSTER

VÆLG DEN TRADITIONELLE JULEBUFFET
OG TAL MED OS, HVIS DU HAR SÆRLIGE
ØNSKER TIL FESTLIGE INDSLAG, TEMAER MV.
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NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek

Container-inut inissiisarfik
Qeqertani (Nuuk Imeq-rup
eqqaa) imaarneqassaaq
Nuussinissamut killiliunneqartoq 30. september 2017
Siornatigut nalunaarutigineqareersutut Nuuk Imeq-rup eqqaani
Container-inut inissiisarfik ukioq
manna imaarneqartussaavoq. Nunaminertaq Container-inut ilioraaviusussaq Qinnguttinni Isuliffik-mi
maanna piareerneqarsimalerpoq,
taamalu Kommuneqarfik Sermersooq erseqqissaateqassaaq sumiiffiup pineqartup, tassalu Qeqertat
imaarneqarnissaa sukkanerpaamik
pissammat, tassalu Container-imik
piginnittuuguit piumaffigissavatsigit,
kingusinnerpaamik 30. september
2017 containeriutit nooqqullugu.
Ulloq taanna qaangiuppat
Container-it sinneruttut taakku
Kommuneqarfik Sermersooq-miit
nuunneqassapput tunniunneqarsinnaasallutillu aatsaat piginnittuusup
nuussinermi allaffissornermilu
aningaasartuutaasut akilereerpagit.
Nuunneqarnerani ajoqquserneqar-

sinnaanera piginnittuusup nammineq akisussaaffigissavaa.
Taamaattumik Container-imik peqaruit nunaminertamillu atuinissamik
akuersissummik pisimanngikkuit
piaarnerpaamik qinnuigissavatsigit Kommuneqarfik Sermersooq,
Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik attavigalugu qinnuteqaasioqqullutit, taamalu Container-ip nuunneqarnissaa piaarnerpaamik sulissutigeqqullugu.

Central Library of Greenland

Oktobarip 1-ianiit ammasarfiit
Åbningstider fra den 1. oktober
Ataasinngorneq / Mandag

12-18

Marlunngorneq / Tirsdag

12-18

Pingasunngorneq / Onsdag

10-18

Sisamanngorneq / Torsdag

12-18

Tallimanngorneq / Fredag

12-18

Arfininngorneq / Lørdag

11-14

Sapaat / Søndag

12-15

SANARFINERMUT
AVATANGIISINULLU
INGERLATSIVIK ATTAVIGIUK:
Vilhelm Lynge Hard
oqar. 36 76 42
vilh@sermersooq.gl
Andreas Mølgaard-Christiansen
oqar. 36 74 49
amch@sermersooq.gl

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Containerbyen ved Admiralitetsøerne (ved Nuuk Imeq)
skal rømmes
Deadline for rømning er 30. september 2017
Som tidligere meddelt skal Containerbyen ved Admiralitetsøerne (ved
Nuuk Imeq) rømmes i indeværende
år. Området, der skal anvendes til
containeroplag, er klar ved Isuliffik
i Qinngorput, og Kommuneqarfik
Sermersooq skal gøre opmærksom
på, at området ved Nuuk Imeq skal
være rømmet hurtigst muligt og
senest 30. september 2017.
Efter denne dato flyttes resterende
containere på Kommuneqarfik
Sermersooqs foranstaltning, og
containere kan først udleveres, når
omkostningerne til flytning samt
administrationsgebyr er betalt af
ejerne. Flytning af containerne sker
på ejerens egen risiko.

Ejer du derfor en container, og
har du endnu ikke fået arealtildeling, skal vi anmode dig hurtigst
muligt om at søge en tildeling ved
henvendelse til Forvaltningen for
Anlæg- og Miljø, Areal- og Bygningsmyndigheden, og sørge for at
containeren flyttes hurtigst muligt.

KONTAKT AREAL- OG
BYGNINGSMYNDIGHEDEN:
Vilhelm Lynge Hard
tlf. 36 76 42
vilh@sermersooq.gl
Andreas Mølgaard-Christiansen
tlf. 36 74 49
amch@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Naasunik pisiguit qulissaa

akeqanngitsumik
pissavat 150 kruuninik nalilik

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

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

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

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

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

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

gratis

– værdi 150 kr.

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

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

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10%-nik

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

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

iq NAASUT

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

Tlf. 321676

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

4 RASKE

Skal det være billigt og smart, så kig ind snart!

holder

Tilbuddet gælder fra
den 27/9 til og med
30/9-2017

UDSALGSDAGE

50%

på Dyner og Puder
samt Sengetøj

40%

30%

på alle Tæpper

på alle Lamper

BEMÆRK VORES ADRESSE: ISSORTARFIMMUT 1A - UNDER DEN NYE KNR - 32 21 76 - www.sofa.gl

FOOD FESTIVAL 2017
Sermersooq Business Council qujaffigerusuppai Borgmesterip tikilluaqqusinera, saqqummersitsisut suliffeqarfiit, INUK band aammalu pingaartumik Nuummi illorsuaq timersortarfik. Minnerunngitsumillu isertunut tamanut qujanaq!
Sermersooq Business Council vil gerne sige tak til Borgmesteren for sin velkomst tale, udstil
lerne, INUK band og særligt Godthåbhallen. Ikke mindst også en stor tak til alle gæsterne.

Seri Cortzen
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Fredag, d. 24. november kl. 19.00

ROCK NALLE

Serveres ved bordet

Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild med rødløg
Tomatsild med lime
Stegte sild med løgringe
Fiskefilet med citron og remoulade

Fra buffeten

Bordreservation på tlf. 32 42 22
eller restaurant@hhe.gl

395,-

Rock Nalle spiller 2x50 minutter og derefter går
Nukannguaq Geisler med band på scenen

HOTEL HANS EGEDE

4-STAR HOTEL WITH A 5-STAR CONFERENCE CENTRE

Phone +299 32 42 22 | www.HHE.gl

Æg med mayonaise & kaviar
Røget ål med asparges og røræg
Røget hellefisk
Gravad laks med rævesauce
Rejer med mayonaise og citron
Dampet laks med dildmayonaise og agurk
Sylte med rødbeder og sennep
Hønsesalat med bacon
Glaseret skinke med grønlangkål
Ribbensteg med rødkål og brune kartofler
Andesteg med æbler, løg og svesker
Grønlandske frikadeller med agurkesalat
Svinemørbradbøffer med bløde løg
Blodpølse med sirup, kanel og sukker
Æbleflæsk
Ostebord
Julens småkager
Ris a la mande med lun kirsebærsauce

Julefrokost
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1. + 2., 8. + 9., 15. + 16. december
Alle dage kl. 19.00

Musik og dans til 03.00
Serveres ved bordet

Marinerede sild med karrysalat
Kryddersild med rødløg
Tomatsild med lime
Stegte sild med løgringe
Fiskefilet med citron og remoulade

Fra buffeten

Æg med mayonaise & kaviar
Røget ål med asparges og røræg
Røget hellefisk
Gravad laks med rævesauce
Rejer med mayonaise og citron
Dampet laks med dildmayonaise og agurk
Sylte med rødbeder og sennep
Hønsesalat med bacon
Glaseret skinke med grønlangkål
Ribbensteg med rødkål og brune kartofler
Andesteg med æbler, løg og svesker
Grønlandske frikadeller med agurkesalat
Svinemørbradbøffer med bløde løg
Blodpølse med sirup, kanel og sukker
Æbleflæsk
Ostebord
Julens småkager
Ris a la mande med lun kirsebærsauce

Bordreservation på tlf. 32 42 22
eller restaurant@hhe.gl

HOTEL HANS EGEDE

4-STAR HOTEL WITH A 5-STAR CONFERENCE CENTRE

Phone +299 32 42 22 | www.HHE.gl

345,-
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Maalia Skifte qiorsisuusoq

Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen Nuummi
umiarsualivimmik containerersorfiusumik nutaamik
tallimanngornermi septembarip 22-ani pisortatigoortumikl atoqqaartitsigami qulingiluanik ukiulimmit
Maalia Skiftemit aataavanillu Gustav Skiftemit ikiorneqarpoq. Sikuki Nuuk Harbour aamma Royal Arctic Line
ammaanersiornissamut Nuummiunik tamanik qaaqqusipput.
– Ukiorpassuarni kissaatigineqarsimasoq ullumikkut
piviusunngortipparput – umiarsuarnut imarpikkoortaatigut qitiusumik umiarsualivik nutaaq, nunatsinni tamarmik aqqusersuutinut ineriartornissamullu pingaarutilerujussuanngortussaq.
Nuannaarutigaara Gustav, Nuummi umiarsualiviup
ulluinnarni ingerlanneqarneranut ukiorpassuarni siuttuusimasoq peqatigalugu umiarsuarnut imarpikkoortaatinut umiarsualivittaarput atoqqaartissinnaagakku
nuannaarutigaara.
Umiarsualivittaaq nunatsinni kinguaariinni tulliuttussani ineriartornermik ataqatigiinnermillu pilersitsiumaartoq neriuutigaara. Taamaattumik umiarsualivittaamik pisortatigoortumik maanna atoqqaartitsinissatsinut Gustavip ernuttani Maalia siunissami Kalaallit Nunaannut sinniisutut peqatigimmagu. Maalia qalermik
aappaluttumik qiorsisuussaaq, Naalakkersuisut siulittaasuat oqarpoq.
– Gustav Skiftep Nuummi umiarsualivik allanit ilisi-

VAGN HANSEN

AAQQISSUISOQARFIK
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.GL

maarineruaa. Gustav ilinniareerluni maani Nuummi
umiarsualivimmik aqutsisutut 1972-imi atorfinitsinneqarpoq. Gustav ukiorpaalunni aalisartooreerluni Royal
Arctic Linemi aallartinneqaqqammersumi 1993-imi
sulilerpoq – umiarsualivimmilu ukiut 20-t ingerlaneranni kiinnat immaqa ilisimaneqarnerpaartaralugu,
umiarsuaatileqatigiiffimmi atorfinni assigiinngitsuni
suliffeqarluni.
Naalakkersuisut sinnerlugit Sikuki Nuuk Harbour

aamma Royal Arctic Line suliffittaavannik pilluaqquakka. Qularinngilara ilissinnit nunallu sinneranit umiarsualivittaarput nuannaarutigineqarumaartoq, Kim Kielsen
atoqqaartitsinermi oqarpoq.
Assartugalerivittaamit nunatta niueqatigineqarnera
ajornannginnerulersinneqassaaq. Kalaallit Nunaannilu
tamarmi siunissami aqqusersuutinut pingaarutilimmik
inissimassaqalissalluni.

Maalia Skifte
klippede snoren

VAGN HANSEN

AF REDAKTIONEN
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.GL

Formanden for Naalakkersuisut Kim
Kielsen fik hjælp af ni-årige Maalia Skifte
og hendes morfar Gustav Skifte, da han
fredag den 22. september officielt indviede den nye containerterminal i Nuuk.
Sikuki Nuuk Harbour og Royal Arctic
Line, inviterede hele Nuuk til indvielsen.
– Vi realiserer i dag et mangeårigt
ønske – en ny central atlanthavn, som
vil få stor betydning for hele landets
infrastruktur og udviklingsmuligheder.
Det er en stor glæde, at jeg kan indvie
vores nye Atlanthavn her i dag sammen
med Gustav, som i så mange år har stået
i spidsen for den daglige drift af havnen
i Nuuk.
Forhåbentligt vil den nye Atlanthavn
skabe udvikling og sammenhængskraft
i landet i generationer fremover. Derfor
er jeg glad for, nu hvor vi officielt skal
indvie den nye havn, at Gustav har taget
sit barnebarn Maalia med, som repræsentant for fremtidens Grønland. Maalia

skal have æren at klippe det røde bånd,
sagde formanden for Naalakkersuisut.
– Vores gæst Gustav Skifte kender
om nogen havnen i Nuuk. Efter endt
uddannelse blev Gustav i 1972 ansat
som havneforvalter her i Nuuk. Efter en
årrække som fisker kom Gustav i 1993 til
det nystartede Royal Arctic Line – og var
gennem 20 år måske det mest kendte
ansigt på havnen, i en række forskellige
stillinger i rederiet.
På vegne af Naalakkersuisut ønsker
jeg Sikuki Nuuk Harbour og Royal
Arctic Line tillykke med deres nye
arbejdsplads. Jeg er sikker på, at både
I og resten af landet vil have glæde af
vores nye havn, sagde Kim Kielsen ved
indvielsen.
Den nye terminal skal gøre det lettere
at handle med Grønland. Og kommer til
at spille en væsentlig rolle for den fremtidige infrastruktur i hele Grønland.
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PR. STK.

HOLM
SLOWJUICER

55x20cm, 187,74

NU FRA

112,47

PR. STK.

46x15cm, 149,97

SPAR OP TIL 62,21

NU

HOLM
SERVERINGSBRÆT

1874,25

32x20cm, 112,47

PR. STK.

NU

SPAR 624,75
HOLM
MANDOLINJERN

HOLM
KNIVBLOK

263,47

299,97

SPAR 86,48

SPAR 99,98

1.2 Liter, 187,74

SIPAAKKIT / SPAR

PR. STK.

NU

34,47
SPAR 15,48

HOLM
EDDIKER, 200ML

25%
På alt fra HOLM

PINGA. / ONSDAG 27/9 TIL OG MED
MARL. / TIRSDAG 3/10 - 2017

HOLM
TERMOFLASKE
0.5 LITER

112,47
SPAR OP TIL 62,21

HOLM
BORDSKÅNER

59,97
SPAR 19,98
23x23cm, 374,97

28x28cm, 524,97

39x25cm, 524,97

PR. STK.

NU

29,97
SPAR 9,98

HOLM
KRYDDERIER

HOLM
GAS
BRÆNDER

299,97
SPAR 99,98

PR. STK.

NU FRA
HOLM
STEGE
TERMOMETER

149,97
SPAR 49,98

374,97
HOLM
GRILLPANDER

SPAR OP TIL 174,98

Neqeroorutit atuupput marl. 3/10-2017 ilanngullugu / Tilbuddene gælder til og med tirsdag d. 3/10 - 2017
Nioqqutissat nunguttoorsinnaaneri, naqitsinerlussinnaanerput aammalu assinik kukkusumik ikkussisoorsinnaanerput
ilisimaqquarput. / Med forbehold for udsolgte varer, trykfejl og billedfejl
facebook.com/inspirationnuuk

Imaneq 27, Postboks 1063, 3900 Nuuk
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Malik deltager igen i den
store svømmedag
Vær’ med i konkurrencen og hjælp os med at vinde

AF BRUNO HEILMANN
FUNGERENDE INSPEKTØR
FOR SVØMMEHAL MALIK
BRHE@SERMERSOOQ.GL

Når det landsdækkende svømmearrangement Den
Store Svømmedag løber af stablen søndag den 1.
oktober, vil Svømmehal Malik være med i kapløbet
om flotte pengepræmier. Den Store Svømmedag
arrangeres af Dansk Svømmeunion og HI (Halinspektørforeningen) i samarbejde med de deltagende
svømmeklubber og svømmehaller i hele rigsfællesskabet.
Den Store Svømmedag, som er Danmarks største
landsdækkende svømmebegivenhed, er et breddearrangement, hvis primære formål er, at få flest
mulige svømmeglade mennesker en tur i den lokale
svømmehal. Der stilles ikke krav til deltagerne om
hvor langt der svømmes – alle meter tæller!
Derfor er det også Svømmehal Malik’s håb, at så
mange som muligt vil kigge forbi Svømmehal Malik
søndag den 1. oktober i tidsrummet 08.00-14.00,
hvor dørene er åbne for en gratis svømmetur.
Alle er velkomne: unge som ældre, store som
små. Det eneste krav, vi stiller er, at du skal kunne
svømme og have lyst til at hjælpe Svømmehal Malik
med at få svømmet flest meter og/eller få flest
personer i vandet.

Præmierne til Den Store Svømmedag
Der svømmes i år i mere end 40 svømmehaller
fordelt over hele rigsfællesskabet, hvor der dystes
om følgende præmier:
Der er præmier til de arrangementssteder, som
opnår at få flest personer i vandet.
De arrangementssteder, som opnår at få flest
personer i vandet i forhold til byens indbyggertal,
vinder også præmier.
Endelig er der også præmier til de arrangementssteder, som tilbagelægger flest meter pr.
deltager i løbet af de seks timer, som arrangementet
løber over.
Præmierne er fordelt på følgende måder:
Flest deltagere i vandet:
1. præmie: 5.000 kroner
2. præmie: 3.000 kroner
3. præmie: 2.000 kroner
Flest deltagere i forhold til by:
1. præmie: 5.000 kroner
2. præmie: 3.000 kroner
3. præmie: 2.000 kroner

LEIFF JOSEFSEN

Flotte diplomer til alle deltagere
Alle, som møder op og hopper en tur i vandet,
modtager et flot diplom som bevis for deltagelse i
arrangementet. Samtidig hjælper du vores ”Nuummi
Naluttartut Peqatigiiffiaq”/Naluttarfik Malik tættere
på de mange flotte præmier.

Flest svømmede meter:
1. præmie: 5.000 kroner
2. præmie: 3.000 kroner
3. præmie: 2.000 kroner
Følg konkurrencen på Internettet
På Dansk Svømmeunions hjemmeside: www.svoem.
org/svoemmedag kan du hele dagen følge slagets
gang og på den måde have føling med, om der er
pengepræmier inden for rækkevidde for os.
Arctic Import
Arctic Import sponsorerer i år frugt til alle deltagere,
der møder op og svømmer i svømmehallen.
Tak for det gode samarbejde til Arctic Import.
Der vil også være vand/drikkevarer til alle deltagere.

Med for 13. gang
Det er 13. gang, at Svømmehal Malik er med i dette
efterhånden traditionsrige svømmestævne. I 2015
blev Malik nummer 2 i konkurrencen om flest svømmede meter.
For yderligere information om Den Store Svømmedag kan Bruno Heilmann kontaktes på tlf.: 366310
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LEIFF JOSEFSEN

Unamminermut peqataagit ajugaaniaqatigalutalu

Naluttarfik Malik Den Store
Svømmedagimi peqataaqqilerpoq
SULIARINEQARTOQ BRUNO HEILMANNIMIT
NALUTTARFIK MALIMMI PISORTAAGALLARTOQ.
BRHE@SERMERSOOQ.GL

Nalunnermik aaqqissuusaq Den Store Svømmedag
nuna tamakkerlugu sapaammi oktobarip aallaqqaataani ingerlanneqalerpat, Naluttarfik Malik aningaasanik eqquiniarnermi peqataasaaq. Den Store
Svømmedag Dansk Svømmeunionimit aamma
HI-mit (Halinspektørforeningen) naalagaaffik tamakkerlugu naluttartut klubbii naluttarfiillu peqataasut
suleqatigalugit aaqqissuuneqarpoq.
Den Store Svømmedag, Danmarkimi nuna tamakkerlugu nalunnermi aaqqissuusani annersaavoq,
inuit nalunnermik nuannarisallit najukkami naluttarfimmut nalukkiartinniarlugit tamanut aaqqissuussaasoq. Peqataasunut qanoq takitigisumik naluttoqarnissaanik piumasaqaateqartoqanngilaq - miiterilli tamaasa pisariaqartippavut!
Naluttarfik Malimmiit peqataasinnaasut tamarmik
alakkaasinnaanerat kissaatigineqarpoq, sapaammi
oktobarip aallaqqaataani nalunaaqutap 08.00-14.00
akornanni, piffissami tassani nalunneq akeqassanngilaq.
Tamassi tikilluaqqusaavusi: inuussuttut utoqqaat,
mikisut angisuullu. Piumasaqaatituaraarput nalussinnaassasutit Naluttarfik Malillu miiterinik amerlanerpaanik nalunnissaanik aamma/imaluunniit naluttarfimmut aqqartoqarnerpaanissaanik ikioqataassasutit.

Peqataasut tamarmik kusanartunik
diplominnassapput
Takkuttut tamarmik naluttarfimmullu aqqarsimasut
tamarmik aaqqissuussamut peqataasimanermut uppernarsaatissamik diplominnassapput. Saniatigut
”Nuummi Naluttartut Peqatigiiffiat”/Naluttarfik Malik
eqqugassanut assigiinngitsunik eqquinissaanik
periarfississavatit.
Den Store Svømmedagimi eqqugassat:
Ukioq manna naalagaaffimmi naluttarfinni 40-nit
ikinnerunngitsunik naluttoqassaaq, taakkunanilu
ukua eqqorniarneqarput:
Aaqqissuussiffinni sapinngisamik inunnik amerlanerpaanik peqataatitsinermi eqqugassaqarpoq.
Aaqqissuussiffinni innuttaasut amerlassusaat naapertorlugu nalukkiartoqarnerpaaq eqqugassaqarpoq.
Naggataatigullu aaqqissuussiffinni peqataasunut
agguaqatigiissillugit akunnerit arfinillit sinnerlugit ingerlanneqartumut meterinik amerlanerpaanik ingerlatsisimasut pinnatassaqartitsisoqassaaq.
Eqqugassat ima agguataagaapput:
Naluttarfimmi peqataasut amerlanerit:
Eqqugassaq anneq: 5.000 koruunit
Eqqugassap tullia: 3.000 koruunit
Eqqugassap pingajuat: 2.000 koruunit
Illoqarfimmut naleqqiullugu peqataasut amerlassusaat.
Eqqugassaq anneq: 5.000 koruunit

Eqqugassap tullia: 3.000 koruunit
Eqqugassap pingajuat: 2.000 koruunit
Nalunnermi meterit amerlanersaat:
Eqqugassaq anneq: 5.000 koruunit
Eqqugassap tullia: 3.000 koruunit
Eqqugassap pingajuat: 2.000 koruunit
Unammineq internetikkut malinnaaffigiuk
Dansk Svømmeunionip nittartagaa: www.svoem.
org svoemmedag ulloq naallugu pisunik malinnaavigisinnaavatsigut, taamaliornikkullu uagutsinnut
inornanngitsumi aningaasanik eqquiliivinnerlutit.
Arctic Import
Arctic Import ukioq manna peqataasunut tamanut
naluttarfimmut takkuttunut naluttunullu naatitanik
tapersiivoq.
Arctic Importimut suleqatigiilluarnitsinnut qujanarujussuaq.
Peqataasunuttaaq tamanut imeqassaaq imeruersaateqarlunilu.
13-issaanik peqataaneq
Nalunnermik unammineq ileqquliussimasanik sammisassarpassuaqarfiusumi Naluttarfik Malik 13-issaa
peqataavoq. 2015-imi Malik nalunnermi metereqarnerpaanik normu 2-nngorpoq.
Den Store Svømmedagi pillugu paasisaqarnerorusukkuit Bruno Heilmann attavigineqarsinnaavoq
oqarasuaammut: 366310.
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Nutaarsiassat
pigilerpavut
NYHEDER PÅ LAGER
Katiternagit
tuninniunneqassapput
LEVERES USAMLET

Katiternagit
tuninniunneqassapput
LEVERES USAMLET

3899,-

3999,Katiternagit
tuninniunneqassapput
LEVERES USAMLET

SKÆNK
I HVID HØJGLANS

med stel i egebejdset ask.
2 låger og 4 skuffer.
Ydermål: 194,0 x 45,0 x H: 83,0 cm.

COPE SPISEBORD

2499,-

I finer eg hvidpigmenteret lak
Mål L: 180 B: 90 H: 75 cm

COPE SOFABORD

COPE VITRINE SKAB

I eg finer hvidpigmenteret lak.
Mål L: 135 B: 75 H: 50 cm.

Vitrine i hvidpigmenteret eg finer lak
2 stk klar glas , 1 skuffe
Ydermål: 91,6 x 37,0 x H: 192,6 cm.

Katiternagit
tuninniunneqassapput
LEVERES USAMLET
Katiternagit
tuninniunneqassapput
LEVERES USAMLET

2499,JACKSON FOLDE
SPISEBORD

I finer eg, oliebehandlet.
Mål L: 80/160 B: 80 H: 75 cm.

1799,FAGUS
SPISEBORDSSTOLE
I hvidpigmenteret massiv eg.
Sæde i sort læderlook.

Ataaseq
Pr. stk.

829,www.elplus.gl
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Needlite lysterapi- og
arbejdslampe

Med Needlite lysterapi- og arbejdslampe
får du både den gode arbejdsbelysning og
lysterapi, mens du arbejder på kontoret.
Selv om sommeren kan en Needlite være
lige det du mangler for at bevare dit energiniveau og humør. Det gælder naturligvis
især i ikke tilstrækkeligt oplyste kontorer
og om vinteren.

SENZ KUMMERFRYSER

Energiklasse: A+
Frysekapacitet: 200 liter
Mål H: 85 x B: 94,5 x D: 52,3 cm

Normal pris 3.699,-

TILBUD

2499,-

Normal pris
2999,-

2499,LAMPESKÆRME
TILBUD
Priser fra 79,-

SENZ KUMMERFRYSER

Energiklasse: A+
Frysekapacitet: 102 liter
Mål H: 85 x B: 56,5 x D: 52,3 cm

Normal pris
2499,-

1999,-

Tilbuddene gælder fra den 27.09 til og med den 08.09.17 eller så længe lager haves.

www.elplus.gl
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Plastikit immamut eqqakkat
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– nunarsuarmi, illoqarfinni
Nunatsinnilu ajornartorsiutaasut
Immami eqqakkat tamakkulu avatangiisinut sunniutaat pillugit 2016-imi 2017-imilu Kalaallit Nunaanni misissuinerit malitsigisaattut sammisaqarluni unnussiuaarneq

ALL.: AAQQISSUISOQARFIK
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.gl
Plastikit imaanut eqqakkat nunarsuarmi tamarmi
ukiuni kingullerni eqqumaffigineqaleraluttuinnarput, ullutsinnilu avatangiisini suliassat unammillernarnerpaat ilaattut Naalagaaffiit Peqatigiinnit isigineqalerlutik. Misissuinerit nutaat takutippaat imaanut eqqakkat nunarsuarmi immat sarfaannit angallanneqartartut - issittumullu allaat annguttarlutik.
Unnummi sammisaqarfiusumi plastikit immamut

eqqakkat pillugit misissuinernik suliallit saqqummiussaqassapput. Kalaallit Nunaanni misissuinerni
angusat takutippaat Kalaallit Nunaata sineriaanut
eqqakkat plastikinik tappiorannartunik aamma akoqartut, ilaatigut timmissat imarmiut aqajaruini naammattuugassaalersimasunik. Kalaallit Nunaanni eqqakkat inoqarfinneersut, umiarsuarneersutut ungasissumiillu sarfaatsitittutuulli pingaaruteqartigisut
misissuinerit inerneranni tikkuarneqarpoq.
Unnuk sammisaqarfiusoq Pinngortitaleriffimmi
aamma Aarhus Universitetimi sulisut suleqatigiinnerisigut aaqqissuunneqarpoq.
Qallunaatut saqqummiussisoqartassaaq.
Sumiiffissaq: ”Inersuaaraq”, Katuami, Nuuk
Piffissaq: Sisamanngorneq, oktobarip tallimaat,
nal. 18-20.

Eqqakkat illoqarfinneersut, umiarsuarneersut aalisariutineersullu Kalaallit Nunaata sineriaani immikkoortukkuutaani tallimani katersorneqarlutillu nalunaarsorneqarput. Ukua Nuup Kangerluaneersuupput.
Indsamling og registrering af affald på kysterne i Grønland, hvor der kan findes affald fra bl.a. byer, skibe og fiskeri. Her fra Godthåbfjorden. Ass./Foto: Aarhus Universitet

Plastikaffald i havet – også et lokalt problem
Temaaften om forekomst affald i havet og
betydningen for miljøet efter undersøgelser udført i Grønland
AF REDAKTIONEN
REDAKTION@NUUKUGEAVIS.GL
Plastik affald i havet har fået stor opmærksomhed
verden rundt i de seneste år og anses af FN for at
være en af de største miljømæssige udfordringer
i dag. Nye undersøgelser har vist at havstrømme
transporterer affaldet rundt i verdenshavene - også
til Arktis, oplyser Naturinstituttet i en pressemeddelelse.
Derfor arrangerer Grønlands Naturinstitut og
Aarhus Universitet twemaaften om plastik affald i
havene torsdag i Katuaq.
Resultater fra nye undersøgelser udført i Grønland
viser at forskellige typer af affald også er udbredt på
kysterne i Grønland og små plastik partikler (kaldes
mikroplastik) optages i blandt andet havfugle.
Undersøgelserne peger blandt andet på, at lokale
grønlandske kilder kan være mindst ligeså betydende som skibe til havs og langtransport af affald
med havstrømme.
Oplæggene foregår på dansk.
Sted: ”Lille Sal” i Katuaq, Nuuk
Tidspunkt: Torsdag den 5. Oktober kl 18-20.
Plastikit tappiorannartut timmissap imarmiup (qaqulluup) Maniitsup avataaniittup aqajaruani
naammattoorneqartut.
Stykker af mikroplastik fundet i maven fra en havfugl (mallemuk) indsamlet ud for Maniitsoq.
Ass./(Foto: Aarhus Universitet
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Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster

Levering af
mad ud af
huset

· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter
· Møder
· 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

Naasuerniarfik

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

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Naasunik pisiguit qulissaa

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

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

Junior

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

Junior pige

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

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

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

gratis

– værdi 150 kr.

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

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

Dame
Dame

Herre
Herre

Herre
Herre

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10%-nik

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

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

iq NAASUT

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

Tlf. 321676

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

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

(+299) 31 32 18 info@tupilaktravel.gl
www.tupilaktravel.com

30

ONSDAG 27. SEPTEMBER 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

Utaqqinak isissutissatit
nittartakkatsinni pisiarikkit.
Spring køen over, og køb
dine billetter på vores
hjemmeside.

1. oktober

www.katuaq.gl

Akisuanerit Festival Meeqqanut / For Børn
Katuap paarlersuani / I Katuaqs Foyer
Nal. / Kl. 15:00 - 16:15
ISERNEQ AKEQANNGILAQ / GRATIS ENTRÉ

Utaqqinak isissutissatit
nittartakkatsinni pisiarikkit.
Spring køen over, og køb
dine billetter på vores
hjemmeside.

3. november

TUNISSUT MIKISOQ
MISIGISAQ ANGISOOQ

www.katuaq.gl

Ulf Fleischer & Paarisa Band & Naneruaq

LILLE GAVE
STOR OPLEVELSE

Katuap paarlersuani / I Katuaqs Foyer
Nal. / Kl. 21:00
PISIAARNERMI / FORSALG: 250 KR.

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

MATUMI / VED DØREN: 300 KR.

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

NunaFonden

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

31

ONSDAG 27. SEPTEMBER 2017

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
Snekrabbe, skaldrejer og dagens overraskelse
(fra havet). Hertil safran aioli, guacamole, salsa,
salater, citron og pommes frites. Hjemmebagt
manitoba brød og hvidsløgsbrød.
si n
se le
Vi esa
ll
Li

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

Fish’n’Chips
5. OKTOBER

American Assassin

te ng
ds lli
Si sti
re
fo

september

Katuaqs egen fish`n Chips
med tatarsauce.

5. OKTOBER

18.30

AKIA/PRIS: kr. 125,-

Logan Lucky

21.00

Morgen Brunch

september

Lækker brunch serveres med:

Ingen Forestilling

·
·
·
·
·

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

september

Ingen Forestilling
september

Tidsbegrænset mellem 11:00 - 15:00
AKIA/PRIS: kr. 145,-

Ingen Forestilling
oktober
august

Mother!

18.30

Logan Lucky

21.00

Katuaq Brew

oktober
august

Logan Lucky

18.30

Mother!

21.00

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

Mother!

18.30

Mother!

19.00

Logan Lucky

21.00

te ng
ds lli
Si sti
re
fo

oktober
august

Springtur
i Toscana

18.30

Black Sabbath:
The End of the End

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

40 CL:

kr. 75,-

te ng
ds lli
Si sti
re
fo

si n
se le
Vi esa
ll
Li

oktober
august

kr. 65,-

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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Inuussutissarsiornikkut oqaluttuarisaanerup
ilaa peeruttussaq

ALL. AAQQISSUISOQARFIMMIUT
REDAKTION@SERMITSIAQ.GL
Namminersorlutik Oqartussat Nuummi Kujallerpaani
illuutit B-461, B-462, B-1380, B-1381, B-1418, B-1419,
B-453 aamma B-454 isaterniarpaat ilinniartunut inissianik nutaanik qulinik 3-4-nik quleriilinnik inissaqartitsiniarlutik. Inissiat isaterneqartussat katillugit 2.720
kvadratmeteriupput.
Taamaalilluni Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornikkut oqaluttuarisaanerup ilaa tammassaaq.
Suliiffimi GTO-lejrenimik taaneqartartoq Grønlands
Tekniske Organisationimit aallaaveqarpoq. 1950-ik-

kunni 1960-ikkunnilu sanaartornerujussuup nalaani
barakkit sanaartorneqarput, taamanikkut aasaanerani qallunaat sulisartorpassuti tikittarlutik Kalaallit
Nunaata nutaaliaasup takorloorneqarneranik piviusunngortitsisussat.
GTO-lejrenimi inuuneq sakkortoqaaq, ullormut
sivisuumik sulisoqartarluni inissallu ajorlutik, aammali iloqarfimmi innuttaasunik ikinngutigiilernerit
amerlallutik. GTO-lejrenimi inuuneq arlalinni allaaserineqartarpoq, ilaatigut Jørgen Liljensøep atuakkiaqqaani »Barakkerne«.
Atuakkami »aasaanerani Kalaallit Nunaannut suliartortartut ilaat allaaserineqarput, qallunaat

Et stykke erhvervshistorie
forsvinder
AF REDAKTIONEN
REDAKTION@SERMITSIAQ.GL
Grønlands Selvstyre vil sanere bygningerne B-461, B462,B-1380, B-1381, B-1418, B-1419, B-453 og B-454
på Kujallerpaat i Nuuk for at gøre plads til 10 nye
kollegiebygninger i 3-4 etager.
Bygningerne, som skal rives ned, er på i alt 2.720
kvadratmeter.

Dermed forsvinder et stykke erhvervshistorie i
Grønland.
Området blev kaldt GTO-lejren efter Grønlands
Tekniske Organisation. Barakkerne blev opført i
forbindelse med de store anlægsopgaver i 1950’erne
og 1960’erne, hvor en hærskare af danske håndværkere i sommersæsonerne skulle virkeliggøre
visionerne om et moderne Grønland.
Livet i GT0-lejren var hårdt, præget af lange

Nuummi Kujallerpaani GTO-lejrenimi barakkit kingulliit isaterneqassapput ilinniartunut inissianik qulinik nutaanik inissaqartitsiniarluni, soorlu ilinniartunut inissiat qaqortut ungataani takuneqarsinnaasut assinginik.
De sidste barakker i GTO-lejren på Kujallerpaat i Nuuk skal rives ned
for at give plads til 10 nye kollegiebygninger, som i arkitektur svarer
til de hvide kollegier i baggrunden.
(Ass./Foto: Sermitsiaq)

sulisartut kalaallillu kulturikkut aporaannerat allaaserineqarluni. Atuakkiami aamma asanninneq ikinngutigiinnerlu, neriunneq nalaatsornerinnaallu allaaserineqarput«.
Kommuneqarfik Sermersuumit kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut septembarip 13-aniit novembarip 8-anut tusarniaassutigineqarpoq.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami aamma periarfissaavoq sinerial sinerlugu pisuinnarnut
aqqusiornissaq sumiiffik taanna aqqusaarlugu.

arbejdsdage og dårlig indkvartering, men der blev
knyttet mange venskaber - også med lokalbefolkningen. Livet i GTO-lejren er beskrevet flere steder,
blandt andet i forfatteren Jørgen Liljensøes debutroman »Barakkerne«.
Bogen er »en skildring af en gruppe sæsonarbejdere,
der tager ophold på Grønland, og af kultursammenstødet mellem de danske arbejdere og de lokale
grønlændere. Romanen er samtidig en historie om
kærlighed og venskab, håb og tilfældighed«.
Kommuneqarfik Sermersooq har fremlagt et forslag
til et kommuneplantillæg i offentlig høring fra 13.
september til 8. november.
Kommuneplantillægget giver også mulighed for
at etablere en kyststi som en forbindelse gennem
området.
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ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

Offentligt foredrag
ved antropolog Gritt B. Nielsen, ph.d.

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30
i Auditoriet, Ilimmarifk

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

Gritt B. Nielsen forsker i uddannelsespolitik og reformer af velfærdsstaten med særlig interesse i unges ændrede muligheder for indflydelse
og demokratisk deltagelse. Hendes ekspertise dækker også spørgsmål om uddannelse ift. nationsopbygning, afkolonisering og dannelse
til aktivt medborgerskab. Hun har lavet længerevarende feltarbejder i
Danmark, New Zealand og Burkina Faso og er for tredje år i træk nu
på et to-måneders forskningsophold i Nuuk. Gritt er ansat som lektor i
pædagogisk antropologi ved Aarhus Universitet, DPU.

Junior

Afkolonisering af Viden?
Om nye studenterbevægelser og deres kamp for social retfærdighed
Over det seneste årti er der sket en stor stigning i studerendes protester og aktivistiske tiltag i mange lande. Med afsæt i antropologiske
studier af studenterbevægelser i Danmark og New Zealand, og med
sammenligninger til især Sydafrika og USA, ser vi nærmere på, hvordan
studerende på nye måder er begyndt at stille spørgsmålstegn ved både
det etablerede ’moderne/vestlige’ universitet og det større samfund,
de er en del af. Fælles for disse bevægelser er at de organiserer sig på
mere diffuse og fleksible måder end tidligere, de eksperimenterer med
nye former for demokrati (bl.a. inspireret af »Occupy Wall Street«-bevægelsen) og har et stadigt større fokus på social retfærdighed og afkolonisering af viden i bred forstand. Oplægget stiller skarpt på hvad
præcis disse nye bevægelser kæmper for, hvordan de organiserer sig
og hvilke effekter deres tiltag og kritikker har haft.

Junior pige

Dame
Dame

Herre
Herre

Herre
Herre

Foredraget holdes på dansk.

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

Thipphayaporn Døj

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

Alle er velkomne!

(+299) 31 32 18 info@tupilaktravel.gl
www.tupilaktravel.com

Ulittarnerit
tinittarnerillu
Tidevand 2017

Thai massage

Efter foredraget vil der være kaffe/te og kage
– og tid til spørgsmål og diskussion

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

Tvh: 2.9
Tvh: 1.8
Tvh: 3.1
Tvh: 1.9

At./Ma. H:05.45 Tvh: 3.3
02/10 L:11.46 Tvh: 1.4
H:18.04 Tvh: 3.8
L:00.21 Tvh: 1.1

Si./To.
05/10

L:01.34
H:07.39
L:13.50
H:19.55

Tvh: 0.5
Tvh: 4.3
Tvh: 0.5
Tvh:4.5

Ar./ Lø. H:03.34 Tvh: 2.8
30/09 L:09.35 Tvh: 1.8
H:16.21 Tvh: 3.3
L:22.45 Tvh: 1.7

Ma./Ti. H:06.25 Tvh: 3.7
03/10 L:12.30 Tvh: 1.0
H:18.42 Tvh: 4.1
L:00.58 Tvh: 0.8

Ta./Fr.
06/10

L:02.10
H:08.15
L:14.29
H:20.33

Tvh: 0.3
Tvh: 4.6
Tvh: 0.3
Tvh: 4.6

Sa./Sø. H:04.54 Tvh: 3.0
01/10 L:10.51 Tvh: 1.7
H:17.21 Tvh: 3.5
L:23.39 Tvh: 1.4

Pi./On. H:07.02 Tvh: 4.0
04/10 L:13.11 Tvh: 0.7
H:19.19 Tvh: 4.3

Ta./Fr.
29/09

H:01.46
L:08.04
H:14.51
L:21.27

Solopgang: 07.31
Solnedgang: 19.02

Fuldmåne: 5. oktober
Tabellimi piffissat sumiiffimmut tunngapput.
Danmarkimi Imarsiornermut aqutsisoqarfimmit
akuerineqarluni saqqummiunneqarput.
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Inunnguaq Hegelund qanimut
ALL.: IRENE JEPPSON, ATTAVEQATIGIINNERMI
SULEQATAASOQ, KNB
IRENE.JEPPSON@KNBMARKETING.GL
Marlunnik paneqarpoq sisamariarlunilu nunatsinni
nerisassiornermi pissartanngorniunnermi ajugaanikuulluni.
Ukiut: 30
Ilaquttat:
Marlunnik paneqarpunga, 8-nik ukiulik Nita kiisalu
pingasunik ukiulik Nuuna Ivaana, avinnikuuvunga.
Ilaqutariit akornanni igasutut ilinniarsimasut marluuvugut, ernæringsassistenteqarlutalu. Aleqara napparsimavimmi sulivoq. Anaanaga pædagog-tut
sulivoq ataatagalu el-instrallatøriulluni.
Ilinniarneq:
2008-mi igasutut naammassivunga, ukiuni sisamani
atuareerlunga. Thule Air Basemi hotel Arctic-milu
ilinniartuuvunga.
Sumi igaffimmi suleqqaarpit?
Randers-mi, erruisutut suleqqaarpunga. Nuanneqaaq uannooqqissaarlunilu. Weekendit tamaasa
erruisarpunga, allat fiistattut. Avatangiiseq nuanneqaaq, ulapaartut akornanniilluni nuanneqaaq.
Soormi igasunngorusussimavit?
Meeraallungali anaana igagaangat ikiortarnikuuvara.
Soorlu frikadellelioraangat imaluunniit kaagilioraangat. Immaqa qulit missaani ukioqarlunga aalajangivippunga igasunngorniarlunga. Anaanaga kaagiliortarnikuuvoq mamangaartorsuarmik. Ullut ilaanni
aperivara kaagi sanasinnaannginneraa. Oqarpoq

nammineq sanallugu misilissinnaaginga ilitsersuutitaa maliinnarlugu. Kaagiliara iluatsingaarmat nuannaarpunga. Taassumalu kingorna nuannisippara.
Tupinnaqaaq nerisassat qanoq inunnik nuannaartitsisinnaatigisut.
Qanoq ililluni mesterinngortoqarsinnaava?
Nunatsinni kisiartaallunga ilinniartut akornanni igasullu akornanni sisamariarlunga pissartanngornikuuvunga. Pissartanngortoqarsinnaavoq pitsaanerpaamik igasinnaagaanni, isumassarsiullaqqikkaanni,
piffissamik eqqorluaasinnaagaanni kiisalu eqqiluisaarnissamut pingaartitsigaanni.

Suna pikkoriffigiviuk?
Isumassarsiorluarsinnaaneq.
Suna sanngiiffigaajuk?
Sanngiiffittut isiginngikkaluarpara, kisianni ullaakkut
makiaarneq uannoorpallaanngilaq. Uanga ajorinngilara aatsaat qulinut aallartissagutta.
Kisivit sulissallutit iluarineruik imaluunniit
suleqateqarlutit?
Assigiinneq ajorpoq, ingammik suliffimmi uani inuppassuarnik suleqateqarluni iluartarpoq. Kisianni
apeqqutaavoq suliaq sunaanersoq.
Piumaneqarluartarputit. Qanoq ippa
aallaqattaartarluni?
Ajunngivippoq. Taamatut inuuneq nuannareqaara.
Aallaqqaammut artornarnikuuvoq, kisianni maannakkut sungiunnikuuvara.

AF IRENE JEPPSON, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, KNB
IRENE.JEPPSON@KNBMARKETING.GL

Han er far til to skønne piger, og så har
han vundet kokke mesterskaberne i
Grønland fire gange

nelsen i 2008, efter fire års uddannelse.
Jeg var i lære på Thule Air base og
Hotel Arctic.

Alder:
30

Dit første køkkenjob?
Randers, som køkkenopvasker. Det
var fint, og det var lige noget for mig.
Alle mine weekender blev brugt til at
vaske op i stedet for at feste. Det var et
fedt miljø, der var travlhed og fart på.

Uddannelse:
Jeg blev færdig med kokkeuddan-

Ukiut qulit qaangiuppata sulerissavit?
Asuki, maannakkorpiaq oqaatigiuminaappoq. Naluaraluunniit qaammatit pingasut qaangiuppata sulerissallunga. Nammineq neriniartarfittaarusuppunga,
taannalu ukiut qulit qaangiutsinnagit ammassaaq.

Nerisassani suna mamarinerpaaviuk?
Apeqqut akisinnaanngilara. Nerisassat pitsaasut
mamartullu amerlanermut.

Tæt på
Inunnguaq Hegelund

Familie:
Jeg har to døtre, 8-årige Nita og
3-årige Nuuna Ivaana, og jeg er fraskilt.
Vi er to kokke i familien og en ernæringsassistent. Min søster arbejder
på et hospital. Min mor er pædagog
og min far er el-installatør.

Atorfiit kingulleq?
Silarsuarmi pissartanngorniunnermut peqataaneq,
Top Dog Charity – hotdog-liorluta.

Hvorfor kok?
Som barn plejede jeg at hjælpe min
mor, når hun lavede mad. Det var ikke
det vilde, det kunne være frikadeller
eller en kage. Jeg tror jeg var 10 år, da
det ”ramte mig”. Jeg var helt vild med

Inunnguaq Hegelund:
-Ukiut qulit ingerlanerini neriniartarfimmik
aallartitsissaanga.
– Jeg åbner min egen restaurant inden for
ti år.

en kage, som min mor plejede at lave.
Jeg spurgte min mor, om hun ikke
ville lave den. Hun sagde til mig, om
jeg ikke selv kunne prøve at lave den
ved at følge opskriften. Det lykkedes
så godt, at jeg fik blod på tanden. Det
er faktisk utroligt, at folk kan blive så
glad for mad.

starter klokken 10.

Hvordan bliver man mester?
Jeg er den eneste, der både har vundet mesterskaberne blandt eleverne
og kokkene. Jeg har vundet fire gange.
Man bliver mester ved at lave det bedste mad, at være den mest kreative,
punktlige og mest renlige.

Du er meget eftertragtet. Hvordan
er det at ”leve i en kuffert”?
Det er fint. Jeg elsker den måde at
arbejde på. I starten var det hårdt,
men nu har jeg vænnet mig til at leve
på denne måde.

Hvad er din livret?
Den kan jeg ikke svare på. Der er så
meget god mad.
Hvad er din styrke?
Min kreativitet.
Hvad er din svaghed?
Jeg ser det ikke som svaghed, men jeg
er dårlig om morgenen. Jeg er ikke et
A menneske. Det gør ikke noget, at vi

Arbejder du bedst alene eller
sammen med nogen?
Det er forskelligt, specielt i denne
branche er det dejligt at arbejde med
flere. Men det kommer an på, hvad
opgaven er.

Dit sidste job?
Verdensmesterskab i hotdog (Top Dog
Charity).
Hvad laver du om 10 år?
Asuki, det er lang tid at tænke frem,
lige nu. Jeg ved ikke engang hvad jeg
skal lave om tre måneder. Der har jeg
forhåbentligt min egen restaurant.
Jeg skal have mit eget spisested. Den
bliver åbnet indenfor ti år.
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Sara´s Bogføring
- Bogføring
- Løn administration/ Akissarsialerineq,
allaffissornertaalu
- Økonomi & Regnskabs assistance/
Aningaasanik naatsorsuutinik sulianut ikiorti
- Indrivelse/ Akiliisitsiniarneq

Mobil: 55 52 48

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

KISSARTUT

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

MENU

28. sept.-4. okt.

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

mmineq
na

RE

D

V

O

ut
pig

Lam i karry med ris

Uagu
t

SISAMANNGORNEQ TORSDAG
S G RØ N LA

N

TALLIMANNGORNEQ FREDAG
Oksesteg
med kartofler, sovs og grønt

ARFININNGORNEQ LØRDAG

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

ATAASINNGORNEQ MANDAG

Hilsen kan også mailes

Braiseret vildsvinenakke
med kartofler, sovs og grønt

– det er helt gratis

Pasta med kødsovs

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

MARLUNNGORNEQ TIRSDAG

Sprængt oksebryst med
peberrodssovs, kartofler og grønt

PINGASUNNGORNEQ ONSDAG
Braiseret nekkesteg
med kartofler, sovs og grønt

40,-

Ataaseq
Pr ret

Allanngortinniissaanut ilisimatitsissutigeriissaavarput
Vi tager forbehold for ændringer

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Vi besøger
1. oktober Nuuk kl. 13.00 og kl. 16.00 i Inussivik
2. oktober Maniitsoq kl. 18.30 i sportshallen
3. oktober Sisimiut kl. 18.30 i sportshallen
4. oktober Aasiaat kl. 18.30 i sportshallen
5. oktober Ilulissat kl 18.30 i sportshallen

Billetter kan købes
hos Pisiffik samt
ved døren 1 time før
forestillingen
pris 130 kr.

Cirkus Arena i Grønland 2017
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Grønland er ikke
attraktiv nok

Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik pilersaarutit malillugit ukioq manna naammassinavianngilaq aatsaalli 2018-imi. Tamatumani ilaatigut
sanaartornermut sulisussanik pissarsiniarneq ajornartorsiutaavoq.
Anstalten i Nuuk bliver ikke som planlagt færdig i år, men først i 2018. Det skyldes blandt andet udfordringer med at skaffe arbejdskraft til byggeriet.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Byggebranchen har svært ved at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til byggerier
i Grønland.
AF TRINE JUNCHER JØRGENSEN
TRINE@SERMITSIAQ.GL
Anstalten i Nuuk er forsinket yderligere seks måneder grundet mangel på arbejdskraft i 2015 og 2016,
en dårlig vinter sidste år og tekniske vanskeligheder
i byggeriet.
At byggeriet er forsinket er ikke usædvanligt i
Grønland. Og ofte spiller mangel på arbejdskraft ind
i regnestykket. Det fortæller Preben Kold Larsen, der
er direktør i entreprenørvirksomheden Permagreen,
der har fagentreprisen på anstalten. Han så gerne,
at det blev meget lettere for selskaber at rekruttere
arbejdskraft uden for landet.
– Hver gang der kommer de her ryk med mange opgaver, så er der ikke arbejdskraft nok i Grønland. Og
vi oplever store udfordringer med at rekruttere arbejdskraft uden for landet. Skal vi for eksempel hente
en betonarbejder eller tømrer uden for Norden, så
skal vi igennem udlændingeservice, og i selvstyret
forholder man sig meget skeptisk til, om der nu er
behov for denne arbejdskraft. Det betyder, at der let
kan gå 3-4 måneder med det administrative arbejde,
og så har vedkommende fundet et andet job.

Topskat er gift for håndværkere
Ifølge Preben Kold Larsen så har den arbejdskraft,
man benytter sig af i Grønland flyttet sig fra Danmark og videre ud i Europa.
– Førhen kunne man i højere grad hente arbejdskraft i Danmark. Men i dag er den danske byggebranche domineret af østeuropæisk arbejdskraft. Og
der står ikke erfarne tømrere, murere og betonarbejdere parat til at tage jobs i Grønland. Det er simpelthen blevet sværere at rekruttere folk. Grønland
er ikke et attraktivt land at arbejde i. Det ligger langt
væk fra andre lande og lønnen er ikke bedre, end
den er i Danmark, hvor mobiliteten er langt større,
siger Preben Kold Larsen, der frygter yderligere kollaps, hvis Naalakkersuisut, som nævnt i Finanslovsforslaget, indfører topskat.
– Hvis man indfører topskat, så skærer man den
gren over, man selv sidder på. Så bliver det umuligt
for os at rekruttere dygtige arbejdsfolk til Grønland.
Den dygtige håndværker, der måske kan se en mulighed i at tjene penge, vil slet ikke finde Grønland
attraktiv, hvis han skal betale topskat. Så kan han
ligeså godt være andre steder, betale skat, komme
hurtigere ud og hjem og have færre udgifter, siger
Preben Kold Larsen.
Bølger udfordrer rekruttering
I Nuuk er der ikke sat gang i større byggerier i 2016
og 2017. Man er i stedet ved at afslutte en del byggerier såsom Naturinstituttet, boliger i Qinngorput,
kollegier, Sikuki-havnen og anstalten. Derudover er
der nogle private byggerier i gang. Men ifølge

Preben Kold Larsen kommer der til at mangle arbejde allerede fra vinteren 2017-2018.
– Havde vi ikke de private boliger, var vi blevet
arbejdsløse til vinter, siger Preben Kold Larsen, der
efterspørger byggerier i en jævn takt frem for i store
bølger, som giver udfordringer i rekrutteringen.
– Jeg kan frygte, at når vi kommer frem til midten
af 2018 og 2019, så vælter det ind med opgaver
igen. Og kommer der for mange opgaver på samme
tid, så bliver de lokale virksomheder reduceret til
tilskuere. Hvis man vil have en udvikling i Grønland,
hvor virksomheder inden for byggebranchen har
tid til at uddanne arbejdskraft undervejs, og firmaer
kan udvikle sig, så skal udbud køre i en takt, hvor
man kan følge med. Det er klart, at skal man bygge
en lufthavn, så kommer der en overophedning, der
kræver, at vi supplerer med arbejdskraft udefra. Og
her bør selvstyret give os mulighed for at rekruttere i stedet for at sætte en bremse op. Vi har brug
for en langt lettere sagsbehandling på arbejdskraft
uden for Norden. Ellers kommer vi med garanti til at
mangle hænder.
Til at bygge anstalten i Nuuk har Permagreen
blandt andet hyret 14 betonarbejdere fra Polen.
– Det har været en kæmpe hjælp. Har vi ikke adgang til den arbejdskraft, så kan vi slet ikke løfte den
store opgaver. Vi er et lille land befolkningsmæssigt,
og vi kan ikke lave alting selv. Vi er nødt til også at
gøre os attraktive og fleksible for arbejdsstyrken
udefra, siger Preben Kold Larsen.
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Kalaallit Nunaat naammattumik
soqutiginanngilaq

Sanaartornermik suliallit Kalaallit Nunaanni sanaartornermut nunanit allaniit
sulisussarsiorneq ajornakusoortippaat
TRINE JUNCKER JØRGENSEN
TRINE@SERMITSIAQ.GL
Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfissaq 2015-imi 2016-imilu sulisussanik amigaateqarnermik, siorna ukiorlunneranik sanaartornermilu
teknikkikkut ajornartorsiuteqarnermik peqquteqartumik suli qaammatinik arfinilinnik kinguaattooqqissaaq.
Sanaartornerup kinguaattoortarnera Kalaallit
Nunaanni nalinginnaasuuvoq. Amerlanertigullu
sulisussanik amigaateqarneq peqqutaasarpoq.
Taamak oqaluttuarpoq sanaartornermut suliffeqarfimmi Permagreenimi pisortaq Preben Kold Larsen,
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfissamik sanaartortuusoq. Kissaatigigaluaqaa suliffeqarfiit nunap avataanut sulisussarsiortarnerisa ajornannginnerunissaa.
Suliassarpassuit takkussuukkaangata Kalaallit Nunaanni sulisussat naammanneq ajorput. Nunallu
avataanut sulisussarsiortarnermi annertuumik ajornartorsiuteqartarpugut. Assersuutigalugu Nunat
avannarliit avataannut betonilerisinnaasumik sanasumilluunniit aallissagutta nunat allanut kiffartuussivik aqqusaaqqaartussaavarput, Namminersorlutillu
Oqartussat apeqqusertarpaat sulisussaq pisariaqarnersoq. Taamaalilluni allaffissornermik sulinermi
qaammatit pingasut-sisamat ingerlasinnaasarput,
taamaalineranilu pineqartoq suliffittaareersimasarpoq.
Topskat sulisartunit nuannarineqanngitsoq
Preben Kold Larsen naapertorlugu sulisussat Kalaallit
Nunaannit atorneqartartut Danmarkimit nuullutik
Europamut ingerlaqqissimapput.
Siusinnerusukkut Danmarkimiinnerusoq sulisussanik aallertoqartarpoq. Ullumikkulli Danmarkimi
sanaartorneq Europap kangianeersunit sulisoqarneruvoq. Sanasullu, qammaasut betonilerisullu misilittagallit Kalaallit Nunaanni sulilernissaminnut piareersimanngillat. Sulisussarsiorneq ajornarnerulersimavoq. Kalaallit Nunaat suliffissatut pilerinanngilaq.
Nunanit allaniit ungaseqaaq akissarsiallu Danmarkimiit nooriaannarfiunerusumiit pitsaanerunngillat,
Preben Kold Larsen oqarpoq, ernummatigaalu suli
ajorseriartoqarsinnaasoq Naalakkersuisut aningaasanut inatsisissamut siunnersuutaanisut topskat
eqqunneqassappat.
Toskat eqqunneqassappat taava tunngavissaq
peerneqassaaq. Taava sulisussanik pikkorissunik
Kalaallit Nunaannut pissarsiorneq ajornarsivissaaq.
Assassorluni sulisartup pikkorissup immaqa isertitaqarnissaminik periarfissanik takunnissinnaasup
Kalaallit Nunaat soqutiginartinnavianngilaa topskatimik akiliisalissaguni. Taava allamiiginnassaaq akile-
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raarluni, sukkanerusumik aallarluni uteqqillunilu
aningaasartuutikinnerulluni, Preben Kold Larsen
oqarpoq.
Sanaartugassat ataatsikkoortarnerisa
sulisussarsineq ajornarnerulersittaraa
Nuummi 2016-imi 2017-imilu sanaartugassanik annertuunik aallartitsisoqarsimanngilaq. Taarsiullu-gu
sanaartugassat arlaqartut inaarsarneqarput, soorlu
Pinngortitaleriffik, Qinngutsinni inissiat, ilinniartunutinissat, Sikukimi talittarfik pineqaatissinneqarsimasunullu inissiisarfik. Tamatuma saniatigut inuinnaat
inissialiorput. Preben Kold Larsenili naapertorlugu
2017-2018-imi ukiuuneranili suliassanik amigaateqartoqalereersimassaaq.
Inuinnaat namminerisaminnik inissialiorsimanngitsuuppata ukioru suliffissaaleqilersimassagaluarpugut, Preben Kold Larsen oqarpoq, sanaartornikkullu
assigiinnerusumik ingerlatsinissaq ujartorlugu ataatsikkut takkusuuttarnerat pinnagu taamaaligaangammi sulisussatigut ilungersunartoqartarmat.
Ernummatigisinnaavara 2018-ip qiteqqunnerani
2019-ilu suliassat takkusuuteqqilissasut. Ataatsikkullu suliassarpassuit takkukkaangata sumiiffinni suliffeqarfiit isiginnaartuinnanngortarput. Kalaallit Nunaanni ineriartorneq piumagaanni sanaartornermut suliffeqarfiit sulinerminni ilinniartitsillutik suliffeqarfiillu
ineriartorlutik, taava sulissat malinnaaffigineqarsinnaasumik ingerlanneqartariaqarput. Soorunami
mittarfiliussagaanni suliassat amerlavallaalersimassapput, taamaalilluni avataaniit sulisussarsiortoqartariaqarluni. Tassanilu Namminersorlutik Oqartussat
sulisussarsiornissatsinnik periarfissittariaqarpaatigut
akimmisaarfilersuinatik. Nunat avannarliit avataanut
sulisussarsiortarnermi sullissineq ajornaannerujussuaq atorfissaqartipparput. Taamaanngippat qularnaatsumik sulisussanik amigaateqassaagut.
Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfiup sanaartornerani Permagreen ilaatigut Polenimiit
betonimik sulisartunik 14-inik aallersimavoq.
Tamanna iluaqutaasimaqaaq. Taakku sulisorisinnaasimanngitsuugutsigik suliassaq taamak angiti-

Sulisussanik pissarsiniarneq ajornarnerulersimavoq.
Kalaallit Nunaat suliffigissallugu soqutiginanngilaq.
Nunanit allanit ungaseqaaq akissarsiallu Danmarkimiit
nuunnissamut ajornannginnerungaartumiit pitsaanerunatik, Preben Kold Larsen oqarpoq, isumaqarlunilu naalakkersuinikkut nassuerutigineqartariaqartoq
sanaartugassanut angisuunut nunanit allaniit sulisoqarnissaq pisariaqartoq.
Det er simpelthen blevet sværere at rekruttere folk. Grønland er ikke et attraktivt land at arbejde i. Det ligger langt
væk fra andre lande og lønnen er ikke bedre, end den er
i Danmark, hvor mobiliteten er langt større, siger Preben
Kold Larsen, der mener at der er behov for en politisk
erkendelse af, at der til de store byggeprojekter er brug for
udenlandske hænder.

gisoq kivissinnaanavianngikkaluarparput.
Nunaavugut inukitsoq, suut tamaasa nammineq
suliarisinnaanatigik. Avataaniit sulisussanut soqutiginartuusariaqarpugut eqaatsuullutalu, Preben Kold
Larsen oqarpoq.
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Sæsonstart i

NUUK FLOORBALL CLUB
Nuuk Floorball Club opstartede i 2016 junior floorball for børn i alderen 9-14 år.
Takket være et annoncesponsorat fra Nuuk Ugeavis, blev den første sæson med
junior floorball i Nuuk en meget stor succes, med over 20 børn til den ugentlige
træning i hallen ved Atuarfik Hans Lynge.
Der har netop været sæsonstart for den nye sæson, hvor træningen for
juniorholdet igen foregår i AHL, og i år onsdag fra 17.30-19.00.
Både piger og drenge er meget velkomne, uanset om man har prøvet floorball før
eller ej. Man behøves heller ikke medbringe en stav, da klubben har stave man
kan låne.
Seniortræningen er ligeledes i gang, og her trænes der onsdag fra
19.00-21.00 i AHL hallen.

Qimatut Pension
Takorloorpiuk utoqqalineq aningaasatigut
eqqasuuteqarfiunngitsoq?

Drømmer du om en alderdom uden
økonomiske bekymringer?

GrønlandsBANKEN-imi Qimatut Pension tassaavoq
utoqqalinissamut ileqqaarivik ingerlakkuminartoq
nunatsinniittuusorlu.

GrønlandsBANKENs Qimatut Pension er
en nem og overskuelig pensionsopsparing
placeret i Grønland.

Aningaserivimmi siunnersortit attavigiuk, taava qanoq
iliorsinnaanerit takujuminarsassavarput.

Kontakt din rådgiver, så skaber vi et overblik
for dig.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Ukiuunerani nutaaliorsinnaanermut sammisassaqartitsineq

PINGASUNNG. 4. OKTOBARI NAL. 16 -22

lerisinnaanissannut
Ukiuunerani suar
isumass sioriartorit
IT TAKUSAKKIT:
UTIT ORNIGULLUT

OR
ILLORPUMI NEQERO

ALLUNAASAKKUT QITINNEQ
Nerinerup kingorna (nal 20 miss.)

NIPILERSORNEQ

AMMERINEQ

KALAALLISUULIORNEQ

MEERAAQQANUT INERIKKIARTUUTAASUNIK
SAMMISAQARNEQ
MERSORTARFIK

INNUTTAASUNUT IGAFFIK

EQQUMIITSULIANIK QALIPAASARFIK
ISIGINNAARTITSINEQ

Kreative vinteraktiviteter

ONSDAG 4. OKTOBER KL. 16 -22

Bliv inspireret til, lvåret
ha
hvad du kan lave i vinterTILBYDER:
KOM OG SE HVAD

LINEDANCE

SÆLSKINDSARBEJDE

efter spisning (ca. kl. 20)

NATIONALDRAGTSYNING
DRAMA

MUSIK

BABY-STIMULASTIK

KUNSTMALERVÆRKSTED

FOLKEKØKKEN

KERAMIKVÆRKSTED

SYVÆRKSTED

Kl. 18 sælger skoleelever mad for at tjene penge
til deres studietur

MARRERINEQ

Nal. 18 atuartut paasisassarsiorlutik angalanissamut
katersiniarlutik nerisassanik tuniniaassapput

INNUTTAASUT ILLUAT

SORLAAT 11 · 3905 NUUSSUAQ · TLF. 36 63 25

MEDBORGERHUS

illorput@sermersooq.gl · facebook.com / illorput

Pilluarit

ILLORPUT

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Verdens bedste far ❤
Asasara ataataga

Jens Carl Jensen

Ulloq 23.09.2017
Asasannguarput

Tannguaraatiga
sisamanik ukioqalerninni pilluangusarit aanaap Tannguaraata
asasarsimasimasaq.
Asannittumik
Aanaa, Uunnguaa, Araara

29.09.2017
57-inik pilluangaarit
Ullorsiorluarina, qanortorlu suli
ukiut amerlasuut angugigit.
Asavakkit ❤
Pilu

1.Oktober 1987-2017

Amalie K. Poulsen
Ukiuni 30-ni suliffinni ullorsiornerni
uummammik qamannga pisumk
pilluangaarit. Ullorsiorluarnissarnik
kissaappatsigit.
Suleqatitit
Hjertelig tillykke med
30 års jubilæum på jobbet.
Ønsker dig en dejlig dag.
Dine kollegaer fra
Airgreenland.gl

23. september 2017
Najaateq Panipput

Qivioq Olsen
Ataasiliilersoq ileqqunik pissusilersuutsinillu immikkuullarilluinnartunik atugalik.
Inequnaqaatit, ataasiliininni
pilluarit.
Asasitit
Ani, Ataata, Anaana
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Piumalleruit aningaaseriviliarit

– Mobilbank-imi Netbank-ilu atorlugit makku isumagisinnaavatit:
• Taarsigassarsiamik qinnuteqarit
• Aningaasanik nuussineq
• PIN-kodemik piumaqqissinnaavutit*
• Kortinik akiliutigisartagassarnik inniminniigit*
• Konto-nik pilersitsigit*
* Netbankimi taamaallaat suliarineqarsinnaapput

Gå i banken når og hvor det passer dig
– I Mobilbank og Netbank kan du:
• Ansøge om lån
• Overføre penge
• Genbestille PIN-kode*
• Bestille kort*
• Oprette konti*
* Kan kun udføres i Netbank
www.banken.gl · Tlf. 701234

NordStar 26 sælges
Med Volvo Penta D4 225 HK m/Duoprop.
Varm og koldt vand
Bovpropel
Trimflaps
Sprinkler til forruden
Radio/CD
Automatisk ildslukker
Ankerspil
Kortplotter
VHF Radio
+ diverse udstyr.
Pris kr. 650.000,- nedslag ved hurtig handel.
Prøve sejlads kan arrangeres.

HENVENDELSE: 52 35 58

Pinngortitaq initut atuartitsivittut
Atuartitsissummi pinngortitamut tunngasumi suliat
tikillugit sulineq aatsaavissuaq Nuummi Ilinniarfissuarmi ilinniartitsisunngorniat misilitsinneranni naliliinermi atorneqarpoq.
Institut for Læringimi adjunkt, Lars Demant-Poort,
ilinniartut ilinniarnerminni suliat tikillugit sulinermik
ilinniartinneqartarsimasut oqaluttuarpoq; Pinngortitaleriffimmi ilisimatusartut peqatigalugit nunami
aamma kuuit eqqaanni, qaqqami kangerlummilu suliat tikillugit sulisoqarpoq.

Suliat tikillugit sulinermi aamma ilinniartitsisutut
inaarutaasumik misilitsinnerit pinngortitamik ilinniartitsisunngorumaartussat pitsaasumik pinngortitalerinermik atuartitsinerit silamut nuuttarnissaannik
aamma siunertaqarput.
Pinngortitalerinermik atuartitsineq ilinniartitsisunngorumaartussat meeqqat atuarfiannut nassatassaat pinngortitami ilisimatuussutsikkut sulinermik
nuannarisaqalernermik pilersitseqataasinnaanera
pingaartinneqarpoq. Tamanna assersuutigalugu ilin-
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niartut naasunik uumasunillu namminneq isummatik malillugit misissuisinnerisigut pisinnaavoq, pingaarnertulli – ilinniartut nunarsuaq pillugu arajutsiniannginnerat nukittorsassallugu.
Pinngortitalerinermi suliat tikillugit sulinerit aamma ilinniartut meeqqat atuarfianni nalinginnaasumik
pinngortitalerinermik atuartinneqartarnerisa nukittorsarneqarnissaat siunissamilu inuusuttut amerlanerit pinngortitalerinermik ilinniagaqalerniarlutik
toqqaanissaannut siunertaqarput.

Ilinniartitsisunngorniat arfineq-marluusut ”pinngortitalerinermik” atuartitsisartussat suliat tikillugit
sulinermik misilitsissimapput.
De syv lærerstuderende med linjefaget »naturfag«
har været til eksamen i feltarbejde.
(Ass./Foto: Lars Demant-Poort).

Naturen som klasseværelse
For første gang har det naturfaglige feltarbejde
været bedømt med en eksamen på læreruddannelsen på Ilinniarfissuaq i Nuuk
Adjunkt ved Institut for Læring Lars Demant-Poort
fortæller, at de studerende gennem deres studietid
har haft undervisning i feltarbejde; både på land
omkring vandløb, på fjeldet og på fjorden i samarbejde med Grønlands Naturinstitut.
Formålet med feltarbejdet og den afsluttende

eksamen på læreruddannelsen er at give de kommende naturfagslærere kompetencer til at rykke
undervisningen ud i naturen på en faglig kvalificeret
måde.
Der er lagt særlig vægt på, at den naturfagsundervisning , som de kommende lærere tager med ud i
folkeskolen, kan være med til at vække begejstring
for at arbejde naturvidenskabeligt. Det kan for
eksempel ske ved, at elever undersøger planter og

dyr ud fra egne hypoteser, at elever lærer at undersøge sammenhænge i naturen, og vigtigst af alt – at
elevers nysgerrighed på verden omkring dem bliver
styrket.
Det naturfaglige feltarbejde har yderligere til
formål at styrke elevernes almene naturfaglige dannelse i folkeskolen med et længere sigte på, at flere
unge vælger en naturvidenskabelig uddannelse.
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Iggarissoq inuusuttut peqatigalugit igasoq

Projekt Nerisassaatigut Nuummi ingerlanneqaqqammerpoq
ALL.: IRENE JEPPSON, ATTAVEQATIGIINNERMI
SULEQATAASOQ, KNB
IRENE.JEPPSON@KNBMARKETING.GL
Sap. ak siuliani Inunnguaq Hegelund Nuummi atuartut annerit peqatigalugit igavoq.
- Nuanneqaaq! Qularnanngitsumik inuusuttut
isumassarsisimassapput. Takusinnaavara eqiiallat-tut.
Projekt Nerisassaatigut inuusuttunut tunngatinneqarpoq, taamaattorli sap. ak kingulliit inuppaalussuarnik saaffigineqarpunga ugguartut inuusuttuinnaat
periarfissinneqarsimammata.
- Nerisassaatigut Paamiuni, Maniitsumi, Sisimiuni
Nuummilu ingerlanneqarsimavoq, tullinnguuppullu
Nanortalik, Qaqortoq aamma Narsaq.
Inunnguup qangali takorloorsimavaa nunarput
tamakkerlugu meeqqat atuarfianni atuartunut annernut ilinniartitserusulluni. Nunarsuaq tamakkerlugu nerisassat kissariaannaat atugaaleraluttuin-

narnera Inunnguup nuannarinngilaa, periuseq
taanna aamma nunatsinni atugaaleraluttuinnarpoq.
Taamaattumik Inunnguup inuusuttut allatut eqqarsartikkusuppai, nunatta pissarititaannut sammitilerlugit, minnerunngitsumillu nunatsinni nerisassat
peqqinnarluinnartut atulerseqqullugit. Taamaattumik Brugsenimut saaffiginnissimavoq aperaluni
suleqatigiittoqarsinnaanersoq.
- Naatsorsuutigilluinnarpara suliaq una inuusuttunut eqiiallattitsimassasoq. Inuusuttut paasivaat nunatta pissarititai qanoq ajornanngitsiginersut. Inuppassuit kissariaannarnik nerisaqartarput, tamannalu
uggorisaqaara. Nunattami pissarititai amerlalluinnarput. Minguinnerpaanik, pitsaanerpaanik mamarnerpaanillu nerisassaateqarpugut. Nunatta pissarititaanik atuinissaq pingaartitaqaara. Nunani allaninngaanniit tikisitsinersuaq pisariaqanngikkaluarpoq,
Inunnguaq Hegelund oqarpoq.
Projekt Nerisassaatigut tassaavoq Inunnguaq
Hegelund, Brugseni, Neqi, Lilleholm kiisalu Royal
Greenland akornanni suleqatigiinneq.

Mesterkok laver mad
med de unge
Projekt ”Nerisassaatigut” er kommet til
Nuuk
AF IRENE JEPPSON,
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, KNB
IRENE.JEPPSON@KNBMARKETING.GL
I sidste uge havde Inunnguaq Hegelund gang i
gryderne sammen med nogle af ældste skoleeleverne i Nuuk.
– Det har været super fedt! Jeg er sikker på, at de

unge er blevet inspirerede. Jeg kan i hvert fald se,
at de liver op, når de deltager i projektet. Projekt
Nerisassaatigut har fokus på de unge, og jeg har den
seneste tid fået mange henvendelser fra forskellige,
der ærgrer sig over, at det kun er de unge, der får lov
til at deltage.
Inunnguaq Hegelund har indtil videre været i
Paamiut, Maniitsoq, Sisimiut og Nuuk, og de kommende uger skal han til Nanortalik, Qaqortoq og
Narsaq.
Inunnguaq Hegelund har længe gået med en
drøm om at undervise de ældste klassetrin rundt

Inunnguaq Hegelundip nerisassianik kissariaannarnik nunani tamalaani nerisarnerup atugaanerata Nunatsinni
atugaaleraluttuinnarnera nuannarinngilaa.
Inunnguaq Hegelund er ked af de globale tendenser på
fastfood, som vinder mere og mere indpas i Grønland.

omkring i landet. Han er ked af de globale tendenser
på fastfood, som vinder mere og mere indpas i
Grønland. Derfor vil han gerne være med til at
vende den tendens ved at tage fat i ungdommen, så
de unge får fokus på de unikke lokale og ikke mindst
sunde råvarer, vi har her i Grønland
– Jeg tror helt sikkert, at projektet har været en
øjenåbner. De unge har fundet ud af, at det ikke er
så svært at bruge de grønlandske råvarer.
Alt for mange spiser fastfood, og det er synd, at
vi ikke bruger vore egne råvarer. Vi har den reneste,
smukkeste og mest velsmagende mad i verden. For
mig er det vigtigt at bruge det, vi har lokalt, i stedet
for at importere madvarer fra andre lande, siger
Inunnguaq Hegelund.
Nerisassaatigut er et samarbejde imellem
Inunnguaq Hegelund, Brugseni, Neqi, Lilleholm
samt Royal Greenland.

Atuartut annerit iggarissumik Inunnguaq Hegelundimik nerisassioqateqarnissamut sapaatip
akunnerani kingullermi
periarfissinneqarput.
De ældste skoleelever fik
lov til selv at lave mad i
sidste uge sammen med
mesterkokken Inunnguaq
Hegelund.
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• Qitilunnerit
• Naggualuutit
• Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut
• Amerluutit
• Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon,
tyktarm) & tingummik &
imal. timi tamakkerlugu.
• Niaqorlunnerit
• Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut
• Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt
• Pujortasaarniarneq

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Bogføringsassistance
tilbydes

• Alt problemer med ryg
• Led samt spændinger
• Rygestop
• Rensning af organismen,
• Diæt vejledning
• Rygestop,
• Micræne m.m

Deltid har også interesse.
Kontakt:
Marianne Hansen
kontor@hansenbyg.gl
Mobilnr. 485647

GÂBA BROBERG

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

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

Qaqqaq atitoqqamik
ateqaleqqittoq
Nuup eqqaani qaqqat ilisarnarluartut
ilaat qasseersiutaasumik ateqarunnaarluni ataasersiutaasumik ateqalerpoq.
Nunat Aqqinik Aalajangiisartut
qaammaterpassuarni oqaluuserereerlugu Ukkusissat siunissami ateqalissasoq Ukkusissaq.
Nunat Aqqinik aalajangiisartut allannguinerminni misissuinerit assigiinngitsut toqqammavigivaat, tassaasut
nuummiutoqqat qaqqaq pillugu ilisimasaat, kiisalu naqitarpaalunni qangaaniit maannamut naqitaasuni qanoq
qaqqaq pillugu atuisarsimanerit.
Naqitat assigiinngitsorpaaluit aalajangiiniarnermi toqqammavisseeqataasut tassaapput; Nunat Aqqinik
Aalajangiisartut allagaataasivianniittut
pappiaqqat nalunaarsuinermi atorneqarsimasut, aviisitoqqat, atuakkiat, kiisalu nunap assitoqai pisoqaanersaq
1840-meersuulluni.
Naqitani pineqartuni Ukkusissaq

INSPEKTØRER
SØGES

·
·
·
·
·

at have mange bolde i luften
at bevare overblikket i pressede situationer
være god til personaleledelse
at være stabil og loyal overfor opgaverne
motivere vores servicemedarbejdere

Dobbeltsproget dog ingen betingelse, kørekort nødvendigt for at
klare opgaven.
Ren straffeattest kræves og et godt humør så er det dig vi søger til
et godt job.
Telefonisk henvendelse til:
Tom Andersen, 530743 eller til kontoret tlf.326662

aamma Ukkusissat paarlakaallunilusooq atorneqartarsimanera erseqqippoq, taamaattoqarneratalu oqaluttuuppaatigut qangaaniilli qaqqaq
pineqartoq ataasiinnarmik ateqartinneqarsimanngitsoq. Ilimanarsinnaalluartullu ilagivaat siornatigut ataasersiutaariarluni qasseersiutinngortinneqartalersimanera. Nunatsinni nunat
aterpaalui
ataasersiutaariarlutik qasseersiutinngortikkiartuaarneqartarsimasut takussutissaqarpoq, ataaseq assersuutigisinnaasarput tassaavoq nunaqarfik
Niaqornat allagaatitoqqani aamma
atorneqartarsimammat Niaqornaq.
Nunat Aqqinik Aalajangiisartut
tassaapput siulittaasoq Kirstine Olsen,
siulittaasup tullia Karl-Elias Olsen
kiisalu Mariane Petersen, Niels-Henrik
Lynge aamma Jens Danielsen.

Nuup eqqaaniittoq qaqqaq ilisarnarluartoq 1952-imiilli pisortatigoortumik taaguuteqarsimavoq
Ukkusissat, kisianni Nunap Aqqinik
Aalajangiisartut taassuma aqqa
sivisuumik oqaluuserereerlugu allanngortippaat, taamalu qaqqaq
ateqalerluni Ukkusissaq.
Siden 1952 har det karakteristiske
fjeld ved Nuuk haft det officielel
navn Ukkusissat, men Stednavnenævner har efter svære diskussioner ændret navnet til
Ukkusissaq.
(Ass./Foto: Leiff Josefsen).

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Vi søger med omgående tiltrædelse en inspektør som
er god og parat til:
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Fjeldtop får gammelt
navn tilbage
Et af de karakteristiske fjelde omkring
Nuuk er blevet degraderet fra flertal til
ental.
Stednavnenævnet har efter efter
mange måneders diskussion bestemt,
at Ukkusissat (på dansk Store Malene) i
fremtiden skal hedde Ukusissaq.
(Til vore danske læsere: Ukkusissat er
fedtsten i flertal, Ukkusissaq er fedtsten
i ental).
Stednavnenævnet begrunder ændringen med gamle nuummiutters
viden om fjeldet og skriftlige kilders
måder at skrive fjeldets navn gennem
tiderne.
Nævnet har blandt andet studeret
papirer fra Stednavnenævnets arkiver,
gamle aviser, litteratur og gamle kort,
hvor det ældste er fra 1840.

– I de skriftlige kilder er både Ukkusissaq og Ukkusissat brugt, fortæller
formanden for Stednavnenævnet
Kirstine Olsen.
Sandsynligvis har navnet først været
ental, som så gennem tiden er blevet
til flertal.
– Flere stednavne i Grønland er
blevet ændret fra ental til flertal, siger
Kirstine Olsen.
Et eksempel er bygden Niaqornat,
som i gamle skrivelser er også skrevet
som Niaqornaq.
Stednavnenævnet består af formanden Kirstine Olsen, næstformanden
Karl-Elias Olsen samt Mariane Petersen, Niels-Henrik Lynge og Jens
Danielsen.
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Erfaren
lastvognsmekaniker
søges
Hvis du gerne vil arbejde i et værksted med mange spændende opgaver,
så har vi et godt job til dig.
Det kræver at du har erfaring med reparation og vedligeholdelse af
lastvogne eller entreprenørmateriel.
Vi kræver at:
Du er stabil
Du er ordensmenneske
Du er villige til at tage et par ekstra timer når det kræves

Piffissaq tamaat/Piffissap ilaanut
Ulo rengøring & service ApS suleqatigiinnut pikkorissunut s
uleqataasussanik pissarsiorpoq.
Pingaartumik suliffeqarfinnik eqqiaalluta assigiinngitsorpassuarnik
suliassaqartaratta sulisussarsiorpugut aalajaatsunik tamakkulererusuttunik, suliassat sapaatitakunnerisa naanerni nalliuttunilu aalajangersimasumik sulisarnissaq pinngitsoorniarlugu aaqqissuunneqartarput.
Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut pitsaasut.
Pineqaatissinneqarsimannginnermut allagartamik tunniussisoqassaaq.
Soqutiginnikkuit atassuteqarfigitigut nal. 8.00 - 16.00 akornanni uunga
32 66 62.

Servicemedarbejdere
Heltid/ Deltid

Ulo rengøring & service ApS søger medarbejdere der kan indgå
i et dygtigt team.

Vi tilbyder til gengæld:
God løn efter nærmere aftale.
Afvekslende arbejde.
Gode og dygtige kollegaer, i et uformelt miljø.
Kontakt værkfører Lasse Rosing Berthelsen på tlf. 55 21 74
eller mail lrb@gts.gl

Godthåb Transportservice A/S
Postboks 78 3900 Nuuk Tlf. 32 13 87

Sullissisartut

Fax 32 24 33 www.gts.gl

Vores opgaver er meget alsidige, men består mest af erhvervsrengøring derfor søger vi stabile medarbejdere der har lyst og mod til
dette, arbejdet er tilrettelagt således at der ikke ligger faste rutiner i
weekender og helligdage.
Gode løn og ansættelsesvilkår.
Ren straffeattest skal kunne fremlægges.
Har dette din interesse bedes du ringe til os
mellem kl. 8.00 - 16.00 på telefon 32 66 62.

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

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

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

Sorsunnersuup kingunerisaanik illu una immikkuullarissoq 1941-mi sananeqarpoq USA-p konsuleqarfiatut, 1953 tikillugu atuuttumik. Oqaluttuarineqartut malillugit illu “allatsitaavoq” nunarsuarmi sumiluunniit sananeqarsinnaasutut. Illu kingusinnerusukkut atorfillit inaattut atorneqarpoq, ullumikkullu nuna tamakkerlugu nakorsaaneqarfiup allaffeqarfigaa.
Eriagisassaq.

Som følge af krigen blev denne lidt særprægede bygning i 1941 opført til
USA´s konsulat, som var her frem til 1953. Efter sigende er her tale om et
amerikansk “postordrehus”, der kunne leveres til opførelse hvor som helst
i hele verden. Senere hen er bygningen blandet andet blevet brugt som
tjenestebolig, men nu er det Landslægeembedet, der har kontorer her.
Bevaringsværdigt.

INDALEEQQAP AQQ. 2

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu akuersissuteqarneratigut.
Med tilladelse fra Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.
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Naalakkersuinermik allaaserinnillaqqissumik sulisussarsiorpugut
Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG nunatsinni tusagassiorfinni kiffaanngissuseqartuni
siuttoq Sermitsiami inuussutissarsiornermut aviisimi naalakkersuinermik
sulineq pillugu tusagassiortussarsiorpoq inuiaqatigiinni susoqarneranik
ilisimasaqartumik naalakkersuinermillu sulinermik sukumiisumik
malinnaasumik.

Allattariarsornikkut oqalussinnaanikkullu kalaallisut qallunaatullu
allassinnaasoq piumaneruarput.

Atorfimmi namminersorlutit sulisinnaasariaqarputit aaqqissuisoqarfimmit
allamukarnissat qunuginagu.

Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG neqeroorpoq
Akisussaalluni kiffaanngissuseqarluni allannnissamut atorfiuvoq pissanganartoq
tamatigoortorlu tusagassiorfimmut Kalaallit Nunaanni atuartartunut
nittartakkamillu atuisunut amerlanerpaanut attaveqartumut ilaalernissamut
periarfissaqartoq.

Tusagassiortutut misilittagaqarputit najoqqutassannik peqariinngikkuit
pilersitsisinnaallutit.

Nuummi Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG-mi Sermitsiap aaqqissuisoqarfiani
sulissaatit.

Atorfinittussaq
Suleqateqarsinnaassuseqassaatit aammali namminersorlutit sulisinnaallutit.
Siumoortumik sapaatit akunneri qaammatillu pilersaarusiorsinnaavatit.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaatit aaqqissuisuunermut Poul Krarupimut nassiuguk uunga,
krarup@sermitsiaq.gl, oqarasuaat 55 19 02.

Allaaserisat arlaqartut ingerlatiinnarsinnaavatit sapaatit akunneranut
aalajangersimasumik tunniussiffissaq eqqorlugu tunniussaqarsinnaallutit.
Paasisinnaavallu allaaserisat aamma nittartakkamut tulluarsarsinnaanerat
taamaalilluni aviisimi naqitami allaaserisaq soqutiginarsisillugu.

Qinnuteqarfissaq kingulleq
Sukkanerpaamik.

Eqiasuitsuuvutit eqinnaallutit paasiniaalluareerlutit allaaserisaqarsinnaallutit.

Paasiniaaffissaq
Poul Krarup aamma/imaluunniit sinniisoq Dorthe Olsen, taanna
dorthe@sermitsiaq.gl imaluunniit 38 39 82 aqqutigalugu attavigineqarsinnaavoq.

Skarp politisk reporter søges
Mediehuset Sermitisiaq.AG, der er landets førende uafhængige mediehus, søger
til erhvervsavisen Sermitsiaq en politisk journalist, der ved hvad der foregår
i samfundet, og som holder sig grundigt opdateret i forhold til de politiske
processer.

Vi foretrækker en kandidat, der både behersker grønlandsk og dansk i såvel
skrift som tale.

Jobbet kræver, at du kan arbejde selvstændigt og ikke er bange for at bevæge
dig ud fra redaktionen.

Mediehuset Sermitsiaq.AG tilbyder
Et spændende og alsidigt job med brede rammer til at udfolde sig, frihed under
ansvar og mulighed for at blive en del af et mediehus, der er i kontakt med flest
læsere og onlinebrugere i Grønland.

Du har erfaring som journalist og formår at opbygge et kildenet, hvis du ikke
allerede har et.

Din arbejdsplads bliver på redaktionen på Sermitsiaq i Mediehuset Sermitsiaq.AG
i Nuuk.

Kandidaten
Du er i stand til at arbejde sammen med andre, men trives med at arbejde
selvstændigt.

Ansøgning
Send din ansøgning til chefredaktør Poul Krarup, krarup@sermitsiaq.gl,
mobiltelefon 55 19 02.

Du kan planlægge både uger og måneder frem.

Ansøgningsfrist
Hurtigst muligt.

Du kan have flere historier i kog og kan levere fast til den ugentlige deadline.
Samtidig har du forståelse for, at de fleste historier skal have en elektronisk
vinkling, der kan være med til at skabe interesse for hele historien i den trykte
avis.
Du er flittig og produktiv med sans for såvel den skarpe som dybdeborende
vinkel.

Nærmere information
Poul Krarup og/eller tillidsmand Dorthe Olsen, der kan kontaktes på
dorthe@sermitsiaq.gl eller 38 39 82
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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

113

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

LANGS
MED

SOLDATERRÆKKE

38 20 10

MODSAT
ØVRE

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

LY

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

RÅBTE

FOLK
FRA
LONDON

BØJE
SNAGE
...?
MADRID

Nye
er
åbningstid

PRESSE
STOR
HJORT

RETNING

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

VISE VEJ
FJERDE
MÅNED

donnasdyreklinik@gmail.com

DRAM

BÅD

SØLLE

BRØDINGREDIENS

Pilluarit
Tillykke

I NY OG
...?
LAND
MED ØER

ANLÆG

BJÆFFEN

PLUS

TAL

LUFTART

TYSKLAND

DONNAS
DYREKLINIK
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

14. BOGSTAV
PIGENAVN

GRUMSET

MELLEMØSTLIG
STAT

80 11 11

niels nygaard aps

KILLING
VAND344 PLANTER

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

Ta n d l æ g e

MODSAT
OVER
LANDSKAB

12. BOGSTAV

Tlf. 32 42 74

SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

HENSIGT
KNEB

Centrum Grill

NAKORSAMUT

Børnekryds & Tværs

OMSTED344 GÅENDE
344
ORD

344

Ikuallatoornermi

Profilering af Din Virksomhed

PUKLER

FØR E

TÆRTE

KÆDEDEL

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

SKEMAD
IDET

UDRÅB

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
HAVE
DET
VARMT

STØJE

Ateq/Navn:

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Aili Rosbach
Nigerleq 28 . 3905 Nuussuaq

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

Distr. www.pib.dk

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.

Byens
billigste
tæpper

ALT I GLAS OG RAMME

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
kørekort-itaareeruit qamittuujuinnarnerussagavit

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

