Eric The Red
BREWED IN GREENLAND
BY GODTHAAB BRYGHUS
VOL. 5,09%

STORT UDVALG AF

Local brew
on bottles

LOKALE ØL

Friskbrygget øl fra Godthaab Bryghus

Qulleerniarfik Lysbutikken
NC 1. sal
TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 22. november 2017 • Nr. 47

Kommuneqarfik Sermersuumi
inuusuttut kommunalbestyrelsitaassasut

38 20 12

De unge får deres egen
kommunalbestyrelse i Sermersooq
3z

Restaurant Nasiffik

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

32 91 90

IGGIAA NUUSSUAQ

SPAR OP TIL

4.250,-

TRANSPORT ELLER LEJE AF BIL.
PRISGARANTI MED KUNDEN I CENTRUM.

KONTAKT OS: +299 26 60 61
Nutaat/Nyheder

Fenix 5

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

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

ABEL Parfume
38 20 10

50%

PÅ ALLE

GLAS

Gælder til 30.12.17 for alle glas v/køb af stel.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

38 20 20

2

ONSDAG 22. NOVEMBER 2017

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

FORHANDLER
AF ØKOLOGISK
BEHANDLET
TØJ

Salon Puk

Tlf. 32 26 30

Frisører:

Mandag-Fredag 9-19
Lørdag 9-14

PUK · ROSA · HELGE · LISE · JONNA · BOLA
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

ØKOLOGISKE PRODUKTER 32

92 20

Ring og bestil tid

Erene

Tlf: 329797

Nuuk
uuk Center · Imaneq 1B · Postboks 377 · 3900 Nuuk

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

Open 24 hours
365 days

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

aFrøkenaSmørblomsta
RetroaVintagea
Antika butik

Suliffeqarﬁit
Virksomheder

fitnessgl.gl

+299 32 55 55
Kr. 149 pr. month

+299 491111
laserklinik.gl

Åbningstider:
Man./Fre. 9-19 · Lør. 9-14

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

Ambulance

344 112

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

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

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

Biludlejning
Bådcharter

TAATI Budbilen
Transport af lette og
mindre opgaver

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Ring eller SMS: 23 93 14

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

“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

GÂBA BROBERG

543858/326479

BÅDCHARTRING

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

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

DEADLINE
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

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis.
Sendes senest torsdag kl. 12.00

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

Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis – det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendtsenest torsdag kl. 12.00
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Kommuneqarfik Sermersuumi inuusuttut
kommunalbestyrelsitaassasut
Inuusuttuaqqat 13-it aamma 17-it akornanni ukiullit Kommuneqarfik Sermersuumi politikkikkut oqallinnermut sunniuteqarnissamut periarfissaqartitaalissapput.
JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN

nermi oqaluuserisassanik namminneq toqqartuisassapput, taakkualu kingorna kommunalbestyrelsivimmut saqqummiunneqartassallutik. Ilitsersuisunik suliamik aqutsisussanik attuumassuteqartitsisoqassaaq.
- Inuusuttut kommunalbestyrelsiat takoqqusaarutaannaassanngilaq, kisiannili suleqataassalluni pimoorunneqartoq. Tamanit
tamaviaarluni sulinissaq pisariaqassaaq, inernerali tassaalluni inuusuttut tunniusimalluartut suliniuteqarluartullu amerlasuut,
Kommuneqarfik Sermersuumi inuusuttunut
atugassarititaasunik ilorraap tungaanut allanngortitseqataarusuttut, kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaani inassuteqaammi
allassimasoqarpoq.
Inuusuttut kommunalbestyrelsiannut nutaamut ilaasortat kommunimi atuarfinnit/
atuarfinnit namminersortunit tamanit marluk nunaqarfiullu aqutsisoqarfiineersut marluk qinerneqartassapput.

LEIFF JOSEFSEN

Kommunalbestyrelsi inuusuttut kommunalbestyrelsiannik pilersitsinissamut piareersimavoq.
Kommunalbestyrelsi juuni isumaqatigiilluni aalajangerpoq inuusuttut ”akisussaaqataanerat peqataatinnerisigut” annertunerulersinniarlugu qanoq iliuuseqartoqartariaqartoq.
Siunertaq tassaavoq inuusuttut suliani
atukkaminnut, ilikkagaqarnissaminnut ineriartornissaminnullu tunngassuteqartuni
isumamminik saqqummiussinissamut pe-

riarfissaqalernissaat. Inuusuttut tamat
oqartussaaqataaneranni suleriaatsinut taamaalillutik aamma sunniuteqarnerulissapput kommunimilu sulinermut soqutiginninnerulissallutik.
Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut inassuteqaammi atuarneqarsinnaavoq,
periuseq Inuusuttut Inatsisartuinut assingusoq, akikinnerpaajusoq ukiumullu piviusunngortinniassallugu 500.000 koruuninik
akeqartoq, toqqarneqarsimasoq.
Inuusuttut 26-t ”atuartunut oqartussaaqataanerup ulluani” qinerneqartut ukioq ataaseq allortarlugu ulluni pingasuniit tallimanut ataatsimeeqatigiittarnissaat, tamatumanilu najugaqarfigeqatigiittarnissaat angajoqqaarsianilu najugaqartarnissaat, pilersaarutaavoq. Ukiuni naapeqatigiilluni ataatsimiiffiunngitsuni oqarasuaatikkut ukiumoortumik ataatsimiinneq ingerlanneqartassaaq.
Inuusuttut eqimattakkuutaarluni suliaqar-

De unge får deres egen kommunalbestyrelse
i Sermersooq
Unge mellem 13 og 17 år får nu mulighed for at præge den politiske debat i
Kommuneqarfik Sermersooq.
AF JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN

Kommunalbestyrelsen er klar til at etablere
en ungdomskommunalbestyrelse.
I juni var byrådet enige om at der skulle
gøres noget for at øge de unges ”medansvarlighed ved at involvere dem”.
Formålet var, at unge kan få mulighed for
at tilkendegive deres meninger i sager, der
vedrører deres trivsel, læring og udvikling. De
unge skulle også gerne få større indflydelse på
de demokratiske processer og øge deres inter-

esse for arbejdet i kommunen.
Det fremgår af indstillingen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde, at man
har valgt en model, der læner sig op af Inatsisartuts Ungdomsparlament, der er langt den
billigste og kun koster 500.000 kroner årligt
at gennemføre.
Planen er, at 26 unge, der vælges på ”Elevernes demokratidag”, skal mødes en gang
hvert andet år over tre til fem dage, hvor de
bor hos hinanden og hos værtsfamilier. I de år,
hvor man ikke mødes fysisk, holdes det årlige
møde telefonisk.
Det er de unge selv, der vælger emner, der
skal debatteres i gruppearbejder for derefter
at blive fremlagt den rigtige kommunalbes-

tyrelse. Der bliver tilknyttet vejledere til at
styre processen.
- Ungdomskommunalbestyrelsen skal ikke
blot være en kransekagefigur, men derimod en
seriøs medspiller. Det kræver hårdt arbejde
fra alle, men resultatet vil blive, at man vil
få en stor gruppe engagerede og initiativrige
unge, der vil være med til at ændre de unges
vilkår i en positiv retning i Kommuneqarfik
Sermersooq, hedder det i indstillingen til det
kommende kommunalbestyrelsesmøde.
Medlemmerne af den nye Ungdomskommunalbestyrelse skal vælges med to elever fra
hver enkelt folkeskole/friskole i kommunen
samt to elever fra hvert bygdebestyrelsesområde.

4

ONSDAG 22. NOVEMBER 2017

Lynge Olsen Group A/S

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

q nal. /

t atuuppo
Neqerooru
a
Gælder fr
ppoq nal.

t atuu
Neqerooru
a
fr
er
ld
Gæ

kl. 8-9

/

kl. 7-8

IPAD 32 GB WI-FI
❖ 9,7" Retina touchskærm
❖ Op til 10 timers batteri
❖ Wi-Fi, Touch ID
❖ 261206

SAMSUNG GALAXY J3 2017
❖
❖
❖
❖

5" HD skærm
Android 7.0 Nougat
13 MP bagsidekamera
240971

999.800.-

SIPAAKKAT / SPAR

2.599.SIPAAKKAT / SPAR

600.-

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

al. /
uuppoq n

t at
Neqerooru
a
Gælder fr

kl. 9-10

MACBOOK AIR 13,3" MQD32
❖
❖
❖
❖

Intel Core i5, 1,8 GHz
Intel HD Graphics 6000
8 GB RAM, 128 GB SSD
264831

6.999.SIPAAKKAT / SPAR

Nuuk
N
k

2.900.-

Atuutissapput
A
At
uutissapput Pingasunngorneq 22/11-mii
22/11-miit
Marlunngorneq 28/11 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 22/11 til og med tirsdag den 28/11 – 2017

hele dagen

-30%
på alle ikke
nedsatte tv

-20%
på alle vægbeslag

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

40”

55”
SAMSUNG 55" 4K UHD SMART TV

PHILIPS 40'' FULL HD TV
40PFT4101
❖
❖
❖
❖

❖ 55" Ultra HD Smart-TV
❖ Slankt eksklusivt design
❖ Premium Smart Remote
❖ 261434

40'' LED TV
Full HD-opløsning
2 x HDMI, 4100-serien
247247

7.899.SIPAAKKAT / SPAR

2.899.SIPAAKKAT / SPAR

1.100.-

3.300.-

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

55”

50”
PHILIPS 50" 4K UHD SMART TV

TCL 55" 4K UHD LED SMART TV
❖
❖
❖
❖

❖ 50" LED Smart TV
❖ 4K UHD, HDR+
❖ Quad Core, 6162 series
❖ 264926

55" LED Smart TV
4K UHD, HDR
Android TV
264925

4.699.-

4.999.SIPAAKKAT / SPAR

2.000.-

SAMSUNG 40" 4K UHD SMART TV
❖
❖
❖
❖

40" LED Smart TV
4K UHD med HDR
Tizen, 6 series
267957

Nuuk

40”

2.300.-

32”
SAMSUNG 32" LED-TV

3.999.SIPAAKKAT / SPAR

SIPAAKKAT / SPAR

1.500.-

Atuutissapput
A
At
uutissa
apput
a
pput Pingasunngo
Pingasunngorneq 22/11
22/11-miit
miit
Marlunngorneq 28/11 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 22/11 til og med tirsdag den 28/11 – 2017

❖ 32" LED-TV
❖ Full HD-opløsning
❖ Alt-i-én skærm
❖ 244917

2.299.SIPAAKKAT / SPAR

200.-

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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CIRQULA
1250 ml - Hvid

89,95
SPAR 71,96

CIRQULA
350 ml - Nordic Blush

CIRQULA
500 ml - Sort

49,95

SPAR 39,96

59,95

-20
-20%
20%
SPAR 47,96

på alle
Mepal
Skåle
CIRQULA
2000 ml - Hvid

109,95
SPAR 87,96

CIRQULA
2250 ml - Sort

119,95
SPAR 95,96

CIRQULA
3000 ml - Nordic Blush

129,95
SPAR 103,96

Neqeroorutit atuupput marl. 28/11-2017 ilanngullugu
anngullugu / Tilbuddene gælder til og med tirsdag d
d. 28/11 - 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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JYSK-imi aKit SilanngaJaalEqaat /
SILKEBORG TV-BORD
Siullermik /
Før: 1.399,-

JYSK GåR pRIS-aMOK
KOMMODE
3+3 SKUFFER
Siullermik /
Før: 2.999,-

Sipaakkit /
Spar

SILKEBORG KONSOLBORD
Siullermik /
Før: 1.499,-

1.500.-

Sipaakkit /
Spar

Sipaakkit /
Spar

750.-

700.-

699.- 749.-

1.499.-

-50%
HELE SILKEBORG-MØBELSERIEN
UDgÅR aF SORtimEnt
SILKEBORG VITRINE
Siullermik /
Før: 3.599,-

SILKEBORG KOMMODE
4 SKUFFER, BRED
Siullermik /
Før: 2.499,-

Sipaakkit /
Spar

Sipaakkit /
Spar

1.800.-

1.250.-

1.799.- 1.249.LAGERIMIITTUUTITTA NUNGUNNISSAANNUT / Så længe lager haves
atuutissaaq pingasunngornermiit 22.nov. – marlunngorneq 28. nov 2017 tikillugu /
Gælder fra onsdag d. 22 november til og med tirsdag d. 28. november 2017

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

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

lørdag...........................10.00 - 16.00
Søndag.........................lukket
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GILAQ /
AKISUNERUSARIAQANNFO
R MEGET
LE
A
ET
B
AT
T
M
U
D
ER
DET
AAJUNIARPUGUT
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
BILLIGST! PR
JUNIARPUGUT – VI VIL VÆRE

AKIKINNERPAA

MENALUX 2000
STØVSUGER POSER

99 95

SODASTREAM
CLASSICS COLA

2 STK

120.-

349.-

299.-

SIPAAKKIT/SPAR 150,-

ÅVIKEN VAFFELJERN
• 1600 watt
at
at
• Sikker
gn
• Flot design

SIPAAKKIT/SPAR 100,-

SODAVAND-ILIUUT /
JET MASKINE

Prisgaranti
på ALLE
varer

Sekundialuit sodavand-iliorit / Få sodavand på få sekunder
1 liter PET-pujuusaq ilaareerpoq / Flaske inkluderet
Miljøvenlig
Eqqaamallugu gaspatron-imik pisinissat, ilaariinngilaq /
Husk at købe gaspatron, den medfølger ikke.

799.SIPAAKKIT/SPAR 400,-

STØVSUGER
S
• Arbejdsradius 9 meter
• Kompakt størrelse
• 4 liters støvpose

2.499.- 1.499.- 599 95
SIPAAKKIT/SPAR 200,-

SIPAAKKIT/SPAR 600,-

SIPAAKKIT/SPAR 200,-

HØJTTALERSYSTEM Z906

SOUNDLINK REVOLVE
TRÅDLØSE HØJTTALER - GRÅ

WITT
WITTI
T I DEBBI
TT
GLOW ALARM CLOCK

• THX-certificeret 5.1 højttalersystem
• 500 watt (RMS)
• Digitale og analoge indgange

• Trådløs højttaler
• 360-graders lyd
• Op til 12 timers brug

• Simuleret solopgang
• Bluetooth
• USB ladningsstation

Elgiganten akikinnerpaajorusuppoq. Elgigantenimut pisiniarninni tamatigut isumannaatsumik akikinnerpaanillu pisisinnaanerit, nioqutissaatitta akimikkut qularnaveeqquseriigaanerisa ilinnut
iluaqqutissartaqartereerpaa. Kalaallit Nunaanni unammillertitsinnut sanilliulluta tamatigut minnerpaamik 100 koruunimik akikinnersaarusuppugut.
Elgiganten vil være billigst. Vores prisgaranti sikre dig, at du altid handler billigst i Elgiganten. Vi vil altid være minimum 100 kr. billigere end alle konkurrenter i Grønland.
Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa - sisamanngornermut 10 -18 • Tallimanngorneq 10-19 • Arfininngorneq 10-17 • Sapaat 11-17
Oqarasuaat: 38 11 19 / Mandag til Torsdag 10-18 • Fredag 10-19 • Lørdag 10 - 17 • Søndag 11-17 • Tlf.: 38 11 19
Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

Atuutissapput Pingasunngorneq 22/11-miit Marlunngorneq 28/11 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 22/11 til og med tirsdag den 28/11 – 2017

LYNGE OLSEN GR
ROUP A/S

•
•
•
•

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
ut
qularnaatsuupp
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ULLUT TAMAASA AMMASARPUGUT

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

Mandag – Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

kl.
kl.
kl.
kl.

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

NAL / KL.

TALL. / FREDAG

D. 24/11-2017

07.00 - 10.00

SIPAAKKIT / SPAR 40%
På ALT Jul og legetøj
NAL / KL. 10.00 - 19.00

20%

PÅ HELE
BUTIKKEN

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

K
K
A
L
A
I
AKIK

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

Neqit assigiinngitsut
akii appartippagut

ter

Vi har sænket prisen på flere kødproduk

Pålægsmarked
Mange varianter
Pr. pk. KUN

13.-

Fersk Kylling
Ca. 1000 gr.
Før 49,95

Ny normalpris

39.Akikitsorpassuit
Meget mere discount

Hakket
Okse-/Svinekød
500 gr. Før 44,95
Ny normalpris

30.-
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NERIUUT KAJUMISSUSEQARNERLU -

timersornerup silarsuaani sapiissuseqalernissamut inoqatitit ikiukkit
Oqalugiartussat pingasut arpattartoq Anton
Møller Petersen, ujakkaarnermut sungiusaasoq
peqatigiiffilerisorlu Poul Petersen aammalu
assammik arsartartoq sungiusaasorlu
Johannes Groth tamarmik immikkut neriuut
kajumissuseqarnerlu pillugu oqaluttuassapput.
Qanoq inuttut siunissaq qaamanerusoq
inerisaaffigisinnaanerlugu nukiillu malitsigisai
qanoq atussallugit piareersarsinnaavigit
sinnatutillu anguniarlugit?
Oqalugiarnermi isiginnittariaatsit assigiinngitsut
sakkussallu attuumassuteqarsinnaasut
eqqartorneqassapput,
peqatigiiffissi iluani neriuummik
ineriartortitsinermi atorneqarsinnaasut
kajumissuseqalersitsisinnaasullu.
Oqalugiartussat assigiinngitsunik
misilittagaqarput assersuutigalugu ajoquserneq,
ajoqusersimalluni sungiusaqqinneq,
qaffasissumik timersorneq, ataatsimoortitsineq,
nerisaqarneq, anguniagaqarneq allarpassuillu.

KIKKUT PEQATAASINNAAPPAT?
Oqalugiarneq kajumissutsimik sulisunut,
sungiusaasunut aammalu peqatigiiffinni
ikiortinut peqataaffigineqarsinnaavoq.
Assersuutigalugu ilaasortat qanoq
iliuusissaaruttunik imaluunniit
navianartorsiortunik naapitsisaruit, taakkualu
inuunermi sapiissuseqarnerulernissaannut
ikiuerusukkuit oqalugiarneq ilinnut
piukkunnarpoq.
Oqalugiarnermut peqataanermut annerusumik
piumasaqaatitaqanngilaq, pingaaruteqarporli
piareersarsimanissat peqataanissallu
eqqartueqatigiinnermut. Peqataanerillu
pissarsiaqarfiulluassappat pingaaruteqartoq
oqalugiarnermit misilittakkatit nammineq
misilittarnissai
PIFFISSAQ
Sapaat 3 december 2017 nal. 14:00 - 17:00
SUMI
“IVIGAQ” KAJUMISSUTSIMIK SULISUT ILLUAT,
STADIONVEJ 1

Amerlanerpaamik peqataasinnaapput inuit
35-it, minnerpaamik 10-it oqalugiarneq
piviusunngortinneqassappat
Oqalugiarneq kalaallisut ingerlanneqassaaq,
tamulugassaqarumaarpoq
IMATUT INGERLANNEQASSAAQ
Oqalugiarneq oqalugiartunit ingerlanneqassaaq,
oqaloqatigiittoqarsinnaassaaq, ataatsimullu
imminut qivialaarluni eqqartuineq
periarfissaassaaq. Periarfissaqarputit
misilittakkatit ingerlateqqissallugit peqataasut
allat peqatigalugit.

NALUNAARNEQ UUNGA PISSAAQ
E-mail: peqatigiiffiit@sermersooq.gl imaluunniit tlf. 36 73 11 aamma 36 61 84 Peqqinneq
Sunngiffillu pillugu immikkoortoqarfimmut
Kingusinnerpaamik nalunaarfissaq:
ataasinngorneq 27. november.

HÅB OG MOTIVATION -

Hjælp mennesker med at få mere mod i idrætslivet
I tre foredrag fortæller løber Anton Møller
Petersen, langrendstræner- og foreningsmand
Poul Petersen og håndboldtræner/-spiller
Johannes Groth hver deres historier om håb og
motivation.
Hvordan udvikler man som mennesker et positivt syn på fremtiden og mobiliserer kræfter til
at forfølge sine drømme?
Til foredragene får du forskellige synspunkter
og relevante værktøjer, som gør dig i stand til at
hjælpe dig selv eller jeres forenings brugere til
at udvikle håb og motivation. Foredragsholderne har forskellige erfaringer inden for skader,
genoptræning, elite, facilitering, kost, målsætninger og meget mere.
HVEM KAN DELTAGE?
Foredraget er for frivillige, trænere eller
medhjælpere i foreninger. Det er dig, der for
eksempel møder modløse og umotiverede

brugere og udsatte mennesker, som du gerne vil
hjælpe med at få mere mod på livet. Foredraget
kræver ingen særlige forudsætninger, men det
er vigtigt, at du forbereder dig og deltager aktivt
og i diskussioner. For at få det fulde udbytte er
det også vigtigt, at du efter foredraget sætter tid
af til at afprøve dine erfaringer fra foredraget.
TID
Søndag 3. december 2017 Kl. 14.00 - 17.00
STED
”IVIGAQ” FRIVILLIGHEDSHUSET, STADIONVEJ 1
Der er plads til 35 deltagere. Minimum 10 deltagere skal være tilmeldt, før foredraget gennemføres. Foredraget foregår på grønlandsk. Der er
forplejning til deltagere.

SÅDAN FOREGÅR DET
Foredraget er tilrettelagt som en blanding af
oplæg fra foredragsholdere, drøftelser og fælles
refleksion.
Du får også mulighed for at udveksle erfaringer
med de øvrige deltagere.
TILMELDING
Du tilmelder dig her:
E-mail: peqatigiiffiit@sermersooq.gl, eller på
tlf. 36 73 11 eller 36 61 84, Afdeling for Sundhed og Fritid i Kommuneqarfik Sermersooq.
Tilmeldingsfrist:
Mandag d. 27. november

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Peqqinneq Susassaqartitsivillu
Sundhed og Fritid
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Har vi fået alle vores vinterstøvler fra

÷20%
på alle de nye modeller fra Duffy.
TORSDAG, FREDAG & LØRDAG.
Vi beklager meget, til alle
Jer der har gået forgæves

Alle efterårsvarer fra
KOMPAGNIET:
Zhenzi Str. 42-54
Ze-Ze Str. S-XL
D-Xel Str. 8-14 år
Kids-Up Str. 2-8 år

÷20%

Der tages forbehold for yderligere forsinkelser

HUSK
FREDAG
Åbent til

kl. 20.00
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Uumissuilluni oqaaseqartarnerit
pillugit innuttaasunik
ataatsimiisitsineq
Norgep Meeqqanut Naligiissitaanermullu Ministeriaqarfiani
siunnersortaaneq takkullutit Unni Mathisen tusarnaaruk,
taanna Norgemi uumissuilluni oqaaseqartarneq atornagu
qanoq oqallitsitsisarnersut pillugu oqaluttuassaaq.
Isumaginninnermut, Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut
Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq Sara Olsvig
tikilluaqqusissaaq.
Aaqqissuussaq Katuap Inersuaaraani ulloq 23. november
2017, nal. 16:00-imiit 17:30-mut pissaaq.
Kaffeqarlunilu, teeqarlunilu kaageqassaaq.
Kalaallisut/danskisut toqqaannartumik oqaluttaasoqassaaq
Kikkulluunniit tikilluaqqusaapput.

Offentligt møde
om hadefulde ytringer
Kom og hør Unni Mathisen, seniorrådgiver i det norske
Børne- og Ligestillingsministerium, fortælle om, hvad
man gør i Norge for at skabe en debat uden hadefulde
ytringer.
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig holder velkomsttale.
Arrangementet foregår i Lille Sal, Katuaq,
torsdag den 23. november 2017 kl. 16:00-17:30.
Der vil være kaffe og te og kage.
Simultantolkning grønlandsk/dansk
Alle er velkomne.

ISUMAGINNINNERMUT, ILAQUTARIINNERMUT, NALIGIISSITAANERMUT, INATSISINILLU ATUUTSITSINERMUT NAALAKKERSUISOQARFIK.
DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE, LIGESTILLING OG JUSTITSVÆSEN.

Orpiup ikinneqarnissaa
Juletræstænding
SAPAAT/SØNDAG 3. DEC. NAL./KL. 15.30

Arsiffimmi/Arsiffik-pladsen

Illoqarfiup orpiata
ikinneranut
najuukkiartorit!
Kom og se byens
juletræ blive tændt!

1. viceborgmester Nivi Olsen oqalugiassaaq
Tale ved 1. viceborgmester Nivi Olsen
Maalia Mathiassen tikilluaqqusissaaq
Maalia Mathiassen byder velkommen

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Utoqqalinersilialinnut + 65
Juullimi nerrinneq

Julefest for
alderspensionister +65

Helene & Svend Jungip Fond-ia utoqqalinersialiallit + 65
qaaqqusivoq Juullimi nerrinnissamut.

Helene & Svend Junges Fond inviterer alderspensionister +65
til julefest.

Nerrinneq pissaaq Katersortarfimmi ulloq
marlunngorneq 28. november nal. 17.00-21.00.

Julefesten afholdes i Forsamlingshuset,
tirsdag den 28. november kl. 17.00-21.00.

Juullerpaluttunik nerisassaqassaaq, sodavand-it aamma kaffi/the
kaagillu.

Der vil blive serveret en julemiddag, sodavand og kaffe/the m/kage.

Eqqugassartalimmik makitsisoqassaaq, aliikkusersuisoqassaaq aamma
erinarsoqatigiittassaagut.

Der vil være lodtrækning af gavekurve, underholdning og
fælles sang.
Tilmelding senest den 25. november til:

Ulloq kingulleq nalunaarfissaq 25. november uunga:

Nuuk Kontor- og Bogføringsassistance ApS
H.J. Rinksvej 9, Tlf. 32 39 01, mail: Thala@nkb.gl

Helene & Svend Junges Fond til velgørende formål
Postbox 7218 3905 Nuussuaq Tlf. 323901 Fax 322212 E-mail: lisbeth@nkb.gl

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

Vi giver ÷20 % på alle sofa bestillinger
foretaget inden 31/1-2018.
Og du kan endda købe den på afbetaling.

Design din egen sofa med hav af valg muligheder og
55 forskellige læder og stof farver.

CHAISE R
99 × 162 cm

75 cm

75 cm

CHAISE L
99 × 162 cm

65 cm

50 cm

REST MODULE R
90 × 129 cm

FAVOURITE 2
Rest module + corner + 2,5-seater + arm R
W: 261 × D: 219 × H: 76 cm

FAVOURITE 3
2 × arm (L+R) + 2 × 2,5-seater + corner 45˚
W: 279 × D: 279 × H: 76 cm

FAVOURITE 4
2 × arm (L+R) + 2-seater + 2,5-seater + corner
W: 261 × D: 241 × H: 76 cm

65/75/90 cm

50 cm

REST MODULE L
90 × 129 cm

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

75 cm

REST MODULE L
WITH STORAGE
90 × 129 cm

REST MODULE R
WITH STORAGE
90 × 129 cm
90 cm

99 cm

FAVOURITE 1
2 × arm (L+R) + 2,5-seater + chaise
W: 267 × D: 162 × H: 76 cm

75 cm

75 cm

75 cm

CHAISE L WITH
STORAGE
99 × 162 cm

CHAISE R WITH
STORAGE
99 × 162 cm

65 cm

1-SEATER
65 × 92 cm
75 × 92 cm
90 × 92 cm

75 cm

65 cm

75 cm

90 cm

2-SEATER
130 × 92 cm

75 cm

75 cm

2,5-SEATER
150 × 92 cm

CONSTRUCT NO. 3
Does your corner sofa need the perfect style for
lounging? You can easily shape your wished-for
sofa by choosing the high front panel.

CONSTRUCT NO. 2
Are you looking for a sofa that calls for
cosiness and comfort? You can build your
own sofa with our medium front panel.

CONSTRUCT NO. 1
The Scandinavian sofa style with lots
of air and lightness is easy to create
by choosing the slim front panel.

65 cm

3-SEATER
180 × 92 cm

90 cm

CONSTRUCT NO. 3
Does your corner sofa need the perfect style for
lounging? You can easily shape your wished-for
sofa by choosing the high front panel.

CONSTRUCT NO. 2
Are you looking for a sofa that calls for cosiness
and comfort? You can build your own sofa with
our medium front panel.

CONSTRUCT NO. 1
The Scandinavian sofa style with lots of air and
lightness is easy to create by choosing the slim
front panel.

90 cm

99 cm

CORNER
WITH 45˚ FRONT
108 × 108 cm

CORNER
90 × 90 cm

MERANO R + L
90 × 21 cm

ADELANTO R + L
90 × 21 cm

TALIDA R + L
90 × 21 cm

BEDFORD R + L
90 × 21 cm

FAVOURITE 5
Rest module + 2 × 2,5-seater + 2 × corner + arm R
W: 330 × D: 261 × H: 76 cm

75 cm

FAVOURITE 6
Rest module + corner 45˚ + 2,5-seater + chaise + arm R
W: 354 × D: 237 × H: 76 cm

75 cm

75 cm

75 cm

FAVOURITE 7
2,5-seater + 2-seater + 4 × arm (2×L + 2×R)
W: 192 (2,5-seater) / 172 (2-seater) × D: 92 × H: 76 cm

75 cm

75 cm

75 cm

LARGE PUFF
WITH STORAGE
122 × 72 cm

HEADREST
W: 75 cm
W: 65 cm

75 cm

SMALL PUFF
WITH STORAGE
72 × 72 cm

65 cm

65 cm

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

DRONNING INGRIDIP PEQQISSAAVIA

Råd fra

NAKORSAMIIT

LÆGEN

siunnersuutit

Illup iluata silaannaa peqqinnarnerusoq
Illup iluata silaannaa pingaaruteqaqaaq, tassami
inuit amerlanersaat inuunermik 90 procentiata
missaani illup iluaniittaramik.
Akoorutissat ippinnaatillit minnerulersinnissaannut periarfissaqarpoq.
Qanoq iliorsinnaaninnut siunnersuutit aajuku:
Eqqiaanikkut pujoralak
minnerulersinneqartarpoq
Sapaatip akunneranut ataasiarlutit pujoralaajaasarit; støvsugerlutit erruummillu tagiartuillutit.
Ilisivinni igalaallu saavini suarsunnik ilioraanaveersaarit, tamakkumi pujoralaat unerarfigisarmatigik.
Silaannarissaasarneq silaannaap
pitsaassusaanut pingaaruteqarpoq
Ullut tamaasa minutsini tallimani ullormut pingasoriarlutit silaannarissaasarit. Sueq ingerlasinnaanngorlugu silaannarissarit. Tamatuma
saniatigut nerisassioreeraangavit, ini silaannaqarpianngitsumik tipeqarpat aamma igalaat aallersimagaangata aamma silaannarissaasarit.

• Qipiit ullut tamaasa issuttortakkit siniffiliortinnallu nalunaaquttap akunnerini arlalinni uninngatillugit. Oqorutit qalii sapaatip akunnera allortarlugu errortakkit.
• Qipiit akitsillu ukiumut marloriarlutit aamma alliat imusartut ukiumut sisamariarlutit errortakkit.
• Tamakku saniatigut qipiit akuttunngitsumik silami silaannarissartakkit.
Sapinngisamik taamaallaat silami pujortartoqartassaaq.
Sananeqaatit minnerit tipigissaatineersut, silaannarmik tipigissaatineersut naneruutineersullu pinaveersaartariaqarput.
Inigisat nutarteraangakku, pujoralammit aamma
sanaartornermi atortut silaannaannit peqqinnanngitsunit ippigusulersinnaavutit. Aamma pequtit
nutaat, natersuit il.il. peqqinnanngitsunik silaannartaqartarput. Silaannaat peqqinnanngitsut
akornutaasut nutsoruuttumik silaannarissaanikkut minnerulersinneqarsinnaapput.

Indeklima til et bedre helbred
Vores indeklima spiller en stor rolle, idet de
fleste mennesker er indendørs omkring 90 %
af tiden.
Det er muligt at nedbringe mængden af de
generende stoffer.
Her finder du råd til hvordan:
Rengøring mindsker mængden af støv.
Støvsug og tør støv af en gang om ugen.
Undgå nips på hylder og i vindueskarme som
samler støv.
Udluftning er vigtigt for luftkvaliteten
Luft ud 3 gange dagligt af 5 minutters
varighed. Sørg for at der er gennemtræk. Luft
derudover ud efter madlavning, hvis der lugter
indelukket og hvis ruderne dugger.

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

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

• Ryst dyner dagligt og lad dem ligge nogle
timer inden sengen redes.
• Vask sengelinned hver anden uge.
• Vask dyner og puder 2 gange årligt og rullemadrasser 4 gange årligt.
• Luft derudover dynerne udendørs indimellem.
Tobaksrygning bør kun foregå udendørs.
Partikler fra parfume, luftfriskere og stearinlys
bør undgås.
Når du sætter din bolig i stand, kan du blive
generet af støv og afgasninger fra byggematerialer. Der kommer også afgasninger fra nye
møbler, gulvtæpper mv. Gener fra afgasninger
nedsættes ved at lufte ud med gennemtræk.

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

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

Musik og dans til 03.00

345,Fredag, d. 24. november kl. 19.00

ROCK NALLE
Rock Nalle spiller
2x50 minutter,
og derefter er der
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

395,HOTEL HANS EGEDE

4-STAR HOTEL WITH A 5-STAR CONFERENCE CENTRE

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

Billetbestilling på 32 42 22
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努克
Better take-away

Nu kan du endelig få rigtig sushi i Nuuk!
Åbningstider for udbringning via Takanna.gl
Alle dage fra 12.00 til 20.00

Få din mad leveret

Bestil online og få din mad leveret via www.takanna.gl
Eller hent selv din mad. Bestil på takanna.gl eller hos
HECA Nuuk A/S på tlf. 34 80 80 for selvafhentning

Take away

ORDER
ONLINE
www.takanna.gl

PERFECT PIZZA

®

by Godthaab Bryghus

FÅ DIN PIZZA LEVERET
BESTIL ONLINE OG FÅ DIN
PIZZA LEVERET VIA WWW.
TAKANNA.GL

ELLER HENT SELV DIN
PIZZA. BESTIL HOS
HECA NUUK A/S VIA

34 80 80

Godthaab Bryghus og Perfect Pizza© er en er en del af HECA Nuuk A/S, som er det førende
underholdnings- og restaurationsselskab i Grønland. www.heca.gl

PERFECT
PIZZA®
by Godthaab Bryghus
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på hele butikken
(undtagen Rock´n Blue)

NUUKUGEAVIS 47/17

Vi ses ❤

H. J. Rinksvej 13 · Tlf. 32 12 14
tingonuuk@outlook.com · www.tingo.gl
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Kære interesserede

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

Levering af
mad ud af
huset

· Kurser

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter
· Møder
· Sejlture

Velkommen til Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 9. december kl. 14:00
på Jern og metalskolen
Dagsorden for den ordinære
generalforsamling vil omfatte flg punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Valg af 2 stemmetællere.
4) Formandens beretning
5) Godkendelse af budget samt regnskab
6) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelse: 5 medlemmer 5 suppleanter.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

· 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

Pisarneq malillugu Nunatta Atuagaateqarfia

qiortaasitsinissamut
qaaqqusivoq
Ilaqutariinnut qiortaasitsineq
arfininngorneq nov. 25-anni nal. 14-17
Bilitsit pisiarineqarsinnaalissapput ping. nov. 22-anni, meeraq ataaseq 5 kr. inersimasoq ataaseq 10 kr. Inuup ataatsip pisiarisinnaavai
amerlanerpaamik bilitsit 4. Inissat killeqarput.

Inersimasunut qiortaasitsineq
marlunngorneq nov. 28-anni nal. 19.30-21.30

Traditionen tro inviterer Grønlands Landsbibliotek

til juleklip
Familiejuleklip
lørdag den 25. november kl. 14-17
Billetter kan købes fra d. 22. november, børn 5 kr. og voksne 10 kr.
Max 4 billetter pr. person. Der er et begrænset antal pladser.

Juleklip for voksne
tirsdag den 28. november kl. 19.30-21.30.
Maja Nielsen fra ’De Kreative Kasser’ står for inspiration og
spændende skabeloner.

Maja Nielsen ’De Kreative Kasser’iniit isumassarsiortitsillunilu
ilisserutinik isumaginnissaaq.

Arrangementet er gratis.

Aaqqissuussaq akeqanngilaq.

Der vil blive serveret te, kaffe, saftevand og
småkager til begge arrangementer og
biblioteket stiller materialerne til rådighed.

Tii, kaffi, safti kaageeqqallu aaqqissuussani tamani sassaalliutigineqassapput atugaateqarfiullu atortussat isumagissavai.

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Nunatta Atuagaateqarfia Grønlands Landsbibliotek Central Library of Greenland
Imaneq 26 | Postbox 1011 | 3900 Nuuk | Tlf.: 32 11 56 | Fax 32 10 11 | e-mail: nalib@katak.gl
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Sweet Home

Montering af køkken er uden beregning af alle
køkkenhandler på over 100.00,- kr. indgået inden årets
udgang. Kom ind i vores forretning, og tag en snak med
vores dygtige køkkenekspert Jan, som kommer med tips,
inspiration, gode råd og vejledning, for erhverv og private.

BlacK
Day s

Tallimanng. · Fre. 24. nov. nal. 10-19
Arfininng. · Lørdag 25. nov. nal. 10-14

Design dit eget
drømmekøkken
Der findes utallige
muligheder og alt
kan kombineres

Tuttuaraq
akikilliliinermut silaaruppoq
Tuttuaraq går total i sort,
med vanvittige tilbud

Continental mvc-70
Hårdhed: medium
Med to skuffer
180×200 cm.

Ibiza sofa

6.999,Sipaakkit · Spar

5.000,-

Hjort Knudsen er kvalitets
polstermøbler i holdbart
og stilfuldt design.
Oplev kvaliteten hos din
møbelforhandler

Tuttuaraq
Qilanaalereerpoq meeqqat
pulaarnissaannut, tuttuaraq piffissami
uani naapinneqarsinnaavoq.
Tuttuaraq
Glæder sig til alle de børn,
som vil komme og besøge ham

Continental seng

9.999,-

Tallinanng. · Fredag 24. nov. nal. 16-19
Arfininng. · Lørdag 25. nov. nal. 11-13
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Sipaakkit · Spar

10.000,-

½
Pris

Nilfisk Coupé
Støvsuger

599,Sipaakkit · Spar

600,-

Sumi ussassaaruterput »Black Days« takuiuk?
Hvor så du vores annonce om »Black Days«?
Nuuk Ugeavis
Busstop
Scandomestic
Microovn

349,Sipaakkit · Spar

350,-

Facebook

Instagram

Opslagstavler i byen

VIND
eqquigit
din drømmeseng

Continental mvc-70
Værdi 19.999,- kr.

Alla · Andet (skriv venligst)
Ateq · Navn:

Ukiut · Alder:

E-mail:
For at deltage i lodtrækningen, skal du blot udfylde formularen,
og give accept til, at modtage vores nyhedsbrev på e-mail.
Formularen skal senest afleveres hos Sweet Home, i vores
»Black Days boks« lørdag 25. november kl. 12.
Vinderen trækkes i forretningen lørdag 25. november kl. 13.
Kræves tilstedeværelse i Sweet Home ved lodtrækningen,
for at vinde præmien. Konkurrencen er ikke købsbetinget.
Ansatte i Sweet Home må ikke deltage i konkurrencen.

Pukuffik 2 · 3905 Nuussuaq · Tlf. 34 21 00
sweethome.gl
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- 24. November 2017

-25%
PISIASSAT TAMARMIK / PÅ ALT
*GÆLDER IKKE PÅ NEDSATTE VARER

NUKAGREENLAND

AMMAFFISSAQ /ÅBNINGSTID 10:00 – 19:00

Tlf.: +299 32 48 22
Aqqusinersuaq 3A
adm@nukagreenland.gl.gl

Ammaffissat / Åbningstider:
Ataas. / Man. – Sis. / Tors. : 10:00 – 17:30
Tall. / Fre. : 10:00 – 19:00
Arf. / Lør. : 10:00 – 14:00
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Julega
Dør pynt

110,25,Fyrfadsstage
Knallerter

80,-

150,Adventskrans
LED lys 4 stk. 60,-

25,-

40,-

Pr. pakke

50,-

Glaskugler

Topstjerner

Jule te
40,45,-

45,-

40,-

45,-

Jule kaffe
Mandel

Grøn te

Rooibush

Jule te

Nisse te

Jens Kreutzmannip Aqquta 2 · 31 30 81
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Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk
Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (34 sovepladser i alt)
VANDREHUSET , inkl. wifi:
Enkeltværelse kr. 595 pr. nat
Dobbeltværelse kr. 695 pr. nat

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

• Fælles stue/køkken og toilet/bad
• Gratis adgang til vaskemaskine og tørretumbler.
VANDREHUSET 3, inkl. wifi:
Hotellejlighed med alt tilbehør. Egen indgang
Dobbeltværelse
Seng i sovesal

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

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

Hele
Hele
november
november

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler.
Dame

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

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

9,6 Marie
fra Irland
Enestående.

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

Herre

10 Laura fra
Canada
”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 551155 / 553201

÷20 %
Herre

på
på alle
alle T-shirts
T-shirts

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

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

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

2017

MAANI PAASILLUAKKIT UKU:

HER KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ:

• Illit BMI-it

• Dit BMI

• Aappit naqitsinera

• Dit blodtryk

• Qitikkut uuttornitit

• Dit taljemål

• Puappit sulineri uuttortikkit

• Din lungefunktion

• ... immaqalu aappi sukkua uuttortillugu

• ... og evt. dit langtidsblodsukker

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek og en snak!

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

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

AGGIALLUARISI ! !

VEL MØDT !

SISAMANNGORNEQ
TORSDAG

30. november
nal./kl. 16.00 -17.30

INFO DESIGN · NUUK · 1-2017
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Møbelmagasinet Nuuk
Skal det være billigt og smart, så kig ind snart!

÷ 50% PÅ ALT SENGETØJ OG DYNER

3 + 2 + 1 Sofasæt

KONTINENTALSENG

Fås i sort/rød/ eller sort/hvid

180 x 200, incl. gavl, ben og topmadras

Normalpris kr. 11.999,-

Normalpris kr. 14.999,-

(fås også som hjørnesofa)

NU KUN 9.999,-

(Begrænset antal)

NU KUN 7.999,-

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

Reykjavikimut juullimut niuerniariartorit
Ilaquttannut tunissutissarsiniarit, ilorrisimaarnartumillu
naluttarfimmeeriarlutit Reykjavikimi juullerpalaartumi nerilluartaarit.
Massakkut inniminniigit qasuersaarnissannullu qilanaalereerlutit.
Ukioq kaajallallugu Nuummiit Keflavikimut timmisartuussisarpugut.
Juulli airgreenland.gl-mi massakkorpiaq aallartippoq

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

NUUMMI IMMIUGAQ MAMARSAATIGIUK

Eric The Red
BREWED IN GREENLAND
BY GODTHAAB BRYGHUS
VOL. 5,09%

FADØLSFEST
Manhattan Nightclub

5-liters Pullartat
KUN KR. 235,-

t

ffe
re juryleghbusu
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t
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r
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b
å Godthaa
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okoster!
ets julefr
t.
til alle år
s d. 15. ok
re
te
Koncerter
n
se
met præ
- program

48,2
.
R
K
KUN
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.

Tilbuddet gælder på Manhattan Nightclub fredag den 24.
og lørdag den 25. november fra kl. 23.00 til 00.00.
Der serveres ikke til tydeligt berusede gæster.
Alle gæster skal fremvise ID på forlangende.
Ingen servering eller adgang for personer under 18 år.

ov.
dag 25. n
r
lø
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o
.
en 24
Fredag d
n 2. dec.
e
d
g
a
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r
en 1. og lø
Fredag d
n 9. dec.
e
d
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a
d
r
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en 8. og
Fredag d
.
n 16. dec
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d
g
a
d
r
lø
en 15. og
Fredag d
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STRIP OG ARMLÆGNING

FREDAG DEN 24. OG LØRDAG DEN 25. NOVEMBER

KONCERTKALENDER
Gode musikoplevelser
på Kristinemut
Fredag den 24. og lørdag den 25. november

Titarneq

Fredag den 1. og lørdag den 2. december

Taaq

Fredag den 8. og lørdag den 9. december

Mariina

Fredag den 15. og lørdag den 16. december

Chilly Friday

Fredag den 22. og lørdag den 23. december

Ulf Fleischer & Paarisa Band
Tirsdag den 26. december

Ulf Fleischer & Paarisa Band
Fredag den 29. december

Ulla Band

Lørdag den 30. december

Ulf Fleischer & Paarisa Band

KOM OG OPLEV MISS SWEET,
DER STRIPPER PÅ MUTTEN
KL. 22.00 FREDAG
OG LØRDAG

TEST DIN STYRKE!

Søndag den 31. december - NYTÅRSAFTEN

Ulla Band

Vi elsker god musik!
– og vi elsker en god fest!
Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/Kristinemut/

T

TU

GTO

UTTEN

K

K

K

M

STINEM
RI

M

UT

LLEMU

STINEM
RI

UT

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

K

GODE PRÆMIER,
HVIS DU VINDER OVER
DANMARKSMESTEREN
I ARMLÆGNING

IN

IMUTTE

N
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Illoqarfimmi
Bonuskortit
pitsaanerpaartaat

Byens bedste bonuskort
Bonusisiatit ingerlaannaq pisiniarfinni
ukunani atorsinnaavatit
Brug din bonus med det
samme i følgende butikker:

Nuuk

PIKKORI
SPORT

NEXT GENERATION
(Gælder fra 2018)

#NajukkanniNiuerit
#KøbLokalt

Nuuk Handelsstands forening
* Bonuspointit pisinerpit aqaguani bonuskortinnut ikineqassapput
* Bonuspoint sættes ind på dit bonuskort dagen efter dit køb.
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Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Lækre
julekalender

fra Summerbird
til voksne og børn er kommet
Inersimasunut/Til voksne

Tunissutissaqqissut mamartunik
naasunillu imallit.
Vi laver flotte julekurve med blomster
og med forskellige lækkerier

Meeqqanut/Til

børn

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Tag på juleshopping i Reykjavik
Find gaver til hele familien, nyd et spabesøg og spis en god
middag i et julepyntet Reykjavik. Bestil nu og glæd jer til skønne
og afstressende dage. Vi flyver Nuuk-Keflavik hele året.
Julen begynder lige nu på airgreenland.gl

Vi bringer det bedste frem
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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

Wisdom of the Roots
23. november

nal./kl.

19.00

Hans Lyngep Inersua / I Hans Lynge Salen

Naja Abelsen

Wisdom of the Roots isiginnaartitsineruvoq taallat, soqutiginartumik nipilersukkat, qitinneq aammalu ilusilersuineq aallaavigalugit ingerlanneqassaaq.

23. november - 17. december
Naja Abelsenip eqqumiitsuliai kusanarluinnartut Katuami
saqqummersitat alakkakkit.
Kom og se Naja Abelsens flotte værker i Katuaq.

Wisdom of the Roots er en fremvisning af skuespil, lyrik, spændende musik, dans
og design.
Inersimasoq / Voksen: kr. 100,-

I

Meeraq / Barn: kr. 50,-

Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré

Ullukinneq / Vintersolhverv
22. december
Katuap paarlersuani seqernup qullariartoqqinnera
nalliuttorsiutigissavarput.
Vi fejrer vintersolhverv i Katuaqs foyer.

UKIOQ MANNA TUSARNAARTITSINEQ
KINGULLEQ - G60 & INUA
ÅRETS SIDSTE KONCERT - G60 & INUA

29. december
Ukioq manna tusarnaartitsinissamut kingullermut qilanaalereerit!
Glæd dig til årets sidste koncert!

Katuami Unnuk Kulturisiorfik
Nuummi Peqatigiiffiit unnuk Kulturisiorfimmi
Katuami nerrivimmik tunineqarsinnaapput.
Nalunaarneq e-mailerluni uunga pisinnaavoq:
information@katuaq.gl
OBS! Nerriviit amerlassusai killeqarput!

Kulturnatten i Katuaq

Sapaassuarmi Tusarnaartitsineq / Adventskoncert
3. december

nal./kl.

14.00

Sapaassuaq siulleq tusarnaartitsineq / Koncert den 1. søndag i advent

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Foreninger i Nuuk kan få tildelt et bord under
Kulturnatten i Katuaq. Tilmelding kan ske ved at
skrive til e-mail: information@katuaq.gl

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Iserneq/Entré: kr. 50,-

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

OBS! Der er begrænset pladser!

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

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

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

CAFÉ

SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

CAFÉTUAMI NUTAARSIASSAT / NYT MENUKORT
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Skaldyrsanretning
Snekrabbe, skaldrejer og dagens overraskelse
(fra havet). Hertil safran aioli, guacamole, salsa,
salater, citron og pommes frites. Hjemmebagt
manitoba brød og hvidsløgsbrød.
te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

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

Fish’n’Chips
30. NOVEMBER

30. NOVEMBER

30. NOVEMBER

Katuaqs egen fish`n Chips
med tatarsauce.

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

november

Thor: Ragnarok

18.00

AKIA/PRIS: kr. 125,-

Justice League

21.00

Morgen Brunch

november

Justice League

Lækker brunch serveres med:

21.00

·
·
·
·
·

november

Justice League

18.15

A Bad Mom’s Christmas

21.00

november

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

A Bad Mom’s Christmas

18.15

Justice League

21.00

AKIA/PRIS: kr. 145,-

november

Ballerina

16.00

A Bad Mom’s
Justice League 18.15 Christmas

21.00

Katuaq Brew

november

Ballerina

16.00

A Bad Mom’s
Christmas

18.15

Justice League 21.00

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

kr. 65,-

40 CL:

kr. 75,-
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november

Justice
Ballerina 16.00 League

18.15

The HandA Bad Mom’s
maiden 19.00 Christmas 21.00

te ng
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november

Justice
A Bad Mom’s
POLAR
Christmas 13.00 Ballerina 16.15 Pilot afsnit 19.00 League
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

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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SLM-KLUBBEN

Lars Trap-Jensen
Det danske sprog-og litteraturselskab
– som for tiden er gæstelærer i Afdeling for Sprog,
Litteratur og Medier

HOLDER OFFENTLIG FORELÆSNING
Torsdag den 23. november
kl. 19.30 i Auditoriet, Ilimmarfik

Hvor skal vi hen du?
Om det danske sprogs udvikling og behandlingen af det i ordbogen
Det er en del af sprogets natur at være i konstant bevægelse. Men hvor bevæger det sig hen netop nu, og hvorfor gør det mon det? Kan og skal vi gøre noget
for at påvirke udviklingen, og gør vi mon det rigtige?
I mit oplæg vil jeg se på nogle af de spørgsmål som optager danskerne mest for
tiden. Udgangspunktet er ikke videnskabelige undersøgelser, men de danske
sprogbrugeres egne bekymringer og holdninger som de kommer til udtryk i de
mange henvendelser som vi daglig modtager på ordbogssitet ordnet.dk. I foredraget vil jeg se nærmere på forskellige aspekter af den sproglige bevægelse og
komme med nogle bud på hvad, hvordan, hvorfor og hvorhen.
Med udgangspunkt i den aktuelle diskussion af ordet ”grønlænderstiv” i Den
Danske Ordbog ser jeg også på hvad en ordbogs opgave er, og hvordan ordene
udvælges. I foredraget inddrages eksempler fra udtale, ordforråd, stavning,
grammatik og sprogbrug og kommer blandt andet ind på mediernes betydning,
politisk korrekthed, påvirkningen fra engelsk og dialekternes status i dag.
Og for en god ordens skyld: Det drejer sig om dansk sprog generelt, ikke dansk
i Grønland. Men publikum opfordres til at deltage i diskussionen og gerne
med en lokal vinkel, fx tilsvarende problemstillinger for dansk og grønlandsk i
Grønland

QAAQQUSISSUT
INDBYDELSE
Naligiissitaanissamut siunnersuisoqatigiinnit pissanganartumik
suleqatigiissutaasumillu oqalliseqatigiinnissamut aggersaapput

Katuami arfininngorneq nov. 25-ani nal. 14.00 - 17.00
SAMMISASSAQ
Inuiaqatigiinni angutit atugaat sammisaralugit
naligiissitaanerunissaq nakuusernaveersaarnerlu
anguneqarsinnaanersoq
Kikkulluunniit tikilluaqqusaapput. Aaqqissuussap ingerlanneqarnera tamaat ilaannaaluunniit peqataaffigisinnaavat. Piffissami pineqartumi matut ammajumaarput.

Kalaallisut
qallunaatullu ing
erlanneqassaaq, toqqaa
nnartumillu
nutserisoqarluni.

Ligestillingsrådet indbyder til en spændende og interaktiv debat i

Katuaq lørdag den 25. november fra 14.00 – 17.00
TEMA
Om vi kan skabe mere ligestilling og mindre vold ved at
se på mænds vilkår i samfundet
Arrangementet
Alle er velkomne. Du kan deltage i hele arrangementet
eller i dele af det. Dørene er åbne i tidsrummet.

foregår på grønla
ndsk
og dansk med sim
ultantolkning.

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

Alle er velkomne.

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND
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Sapaat novemberip 26-at
nal. 14.00-15.30,
Nuup Katersortarfiani
Nipilersornermik Ilinniarfik Nuuk
Byorkersterillu juulli aallartissavaat
ilaqutariinnut juullip erinaanik
atuillutik, nipilersortoralugit
ilinniartitsisut ilinniartullu.
Kaffi thelu pisiassaassapput
mamartullu.

saavusi,
Tamassi tikilluaqqu
qilanaarpugut
q
Iserneq akeqanngila

Naligiissitaanissamut siunnersuisoqatigiit
Ligestillingsrådet i Grønland

s
n
e
l
o
k
s
k
i
s
u
M
t
r
e
c
n
o
k
e
l
u
J
Søndag d. 26. november
kl. 14 – 15.30
i Nuuk Forsamlingshus
Musikskolen og Nuuk Byorkester skyder
julen i gang med et festligt program af julemusik for hele familien spillet og sunget
af musikskolens elever og lærere.
Der vil være mulighed for at købe kaffe,
the og diverse julegodter.

og vi glæder os
Alle er velkommen,
gratis adgang.
til at se jer! Der er

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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NUUMMI NERIUFFIMMIIT
Neriuffik Nuuk – Boks 1445 – tlf. 558598 – GER nr. 36188944 Facebook: Neriuffik Nuuk

Kræftemik nappaateqalersimasunut
qanigisaasunullu qaaqqusissut
Siunertaavoq kræfteqalersimasunut qanigisaasunullu
annertoqqusersoqatigiiffiusumik qaammammut
ataasiarluni naapeqatigiinneq.
Siulersuisuni ilaasortanit oqaloqatiginnittartunillu
peqataasoqassaaq, naapisimaarnerlu tulleq pissaaq:
Sisamanngorneq 23. nov. 2017 nal. 19:00 – 21:00
Ole’s Varehus-ip ataatsimiittarfiani.

Invitation til træf for
kræft-ramte og
familiemedlemmer
Formålet er at mødes månedligt med kræftramte og
pårørende for at støtte og give hinanden styrke.
Bestyrelsesmedlemmer og samtalepersoner vil være
til stede, og næste træf sker:
Torsdag den 23. november kl. 19:00 – 21:00,
i Ole’s Varehus’ mødelokale.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta/Med venlig hilsen
Siulersuisut – bestyrelsen
Neriuffik Nuuk

Qujassut

Sofie Skifte

5. april 1966 - 2. nov. 2017
Panimma, qatanngutitta asasatta Sofie Skiftep, Arnap, sivikitsumik
napparsimareerluni toqunerani ilisaaneranilu ikiuuttunut najuuttunullu,
naasorpassuarnullu, qamannga pisumik tamassinnut qujangaarpugut.
Artorsarnitsinni oqilisaaqataavusi, qujanaq.
Anaanaa Juliane, qatanngutai ilaqutaallu

=
Hjertelig tak
For alle kondolencebreve, blomster samt det flotte
fremmøde i forbindelse med min mand,
Landsdommeren i Grønland

Søren Søndergård Hansens
udsyngning fra Rigshospitalet, bisættelse fra Hejls kirke samt
mindegudstjeneste i Annaassisitta Oqaluffia i Nuuk.
Tak til Nordisk Koncertkor for deres smukke sang, samt for
indbetalinger til Foreningen Grønlandske Børn,
som samlet androg 22.000 kr.
På familiens vegne
Beth Krogh

Kigutilerisumut oqarasuaat

801110

Akeqanngilaq!

KIGUTILERISUMUT AKEQANNGITSUMIK SIANERLUTIT KIGUTILERISUMIT
KIGUTILERITINNISSAMUT PIFFISSAMIK INNIMINNIIGIT
Kigutilerisumit kigutileritinnissamut inniminniinniarlutit Nal. 07:30 -ip 07:45-illu akornanni 80 11 10
-mut sianerit. Pitsaanerpaamik sullinniarlutit piareersimavugut. Ulloq taanna killilinnik piffissaliisoqarsinnaavoq. Aaqqissuussinermi nutaami nammineq takkulluni utaqqisarneq atorunnaassaaq.

Kigutigissaasumut piffissamik inniminniineq
Kigutigissaasumit misissortinnissamut kigutillu salitsinnissaannut taamatuttaaq nal. 09:00-ip 09:15-illu
akornanni uunga sianerlutit piffissamik inniminniigit: 34 84 84

Annonce_TAND_EFTER_LANCERING.indd 2

10-11-2017 13:47:55
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Juulli Julen 2017
Det er julefrokosternes tid
og de fleste modebutikker
har allerede fået deres
julekollektion frem. Nuuk
Ugeavis har været på besøg i
syv af Nuuks modebutikker

Klædt på til

julefrokost

Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Foto: Leiff Josefsen

LEGIT

Takutitsisoq Malik Pars:
Ilulleq Siksilkimeersoq
Qarliit Pelle pellemeersut
Takutitsisoq Hanne Heilmann:
Tujuuluk NÜ Luxurymeersoq
Atequt NÜ Luxurymeersoq.
Model Malik Pars:
Skjorte fra Siksilk
Bukser fra Pelle pelle
Model Hanne Heilmann:
Trøje fra NÜ Luxury
Nederdel fra NÜ Luxury

BROR OG SØSTER

Kjole putoortulik, Rosemundemeersoq
Alersit Decoyimeersut
Skuut Ethnomeersut.
Blondekjole fra Rosemunde
Strømper fra Decoy
Sko fra Ethno
Takutitsisoq/Model: Ivalo Hegelund

IN FASHION

Arnanut:
Kjole InWearimeersoq
Skuut Biancomeersut
Pooqattaq Moss Copenhagenimeersoq
Pinnersaatit Pilgrimimeersut
Angutinut:
Jakke oqitsoq aamma aaqanngitsoq
Bruun & Stengademeersut
Ilulleq aamma qarliit Kronstadtimeersut.
Dame:
Kjole fra InWear
Sko fra Bianco
Taske fra Moss Copenhagen
Smykker fra Pilgrim
Til manden:
Blazer og vest fra Bruun & Stengade
Skjorte og bukser fra Kronstadt

MINIKKA

Kjole Pbomeersoq
Alersit cettemeersut
Skuut wondersimeersut.
Kjole fra Pbo
Strømper fra cette
Sko fra wonders
Takutitsisoq/Model: Vibeke Vogt
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Julefrokosternissamut
assuutissat

NUKA DIN TØJMAND

Takutitsisoq Nuka Ivaaq Heilmann:
Jakke qarlittalik Duffel Rumsimeersoq
Ilulleq Boss weelimeersoq
Qilerniusaq Portiameersoq
Unngersaq Portiameersoq
Skuut Lloydimeersut
Takutitsisoq Christina Lange:
Tujuuluk Salsameersoq
Atequt Oroblumeersoq
Skuut Sproximeersut
Qungasequt Portiameersoq
Pooqattaq Salasameersoq
Takutitsisoq Elias Jeremiassen:
Ilulleq Eternameersoq
Qilerniusaq Portiameersoq
Qarliit Red Greenimeersut
Skuut Base Londonimeersut.
Model Nuka Ivaaq Heilmann:
Habit fra Duffel Rums
Skjorte fra Boss weel
Butterfly fra Portia
Bælte fra Portia
Sko fra Lloyd
Model Christina Lange:
Trøje fra Salsa
Nederdel fra Oroblu
Sko fra Sprox
Halstørklæde fra Portia
Taske fra Salasa
Model Elias Jeremiassen:
Skjorte fra Eterna
Slips fra Portia
Bukser fra Red Green
Sko fra Base London

Julefrokostit naligaat, mutinillu
atisaarniarfiit amerlanerit
juullimut katersaatitik
nittarsaatilereerpaat. Nuummi
mutinik atisaarniarfiit arfineq
marluk Nuuk Ugeavisimit
pulaarneqarput
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Ass. Leiff Josefsen

ITTUMan

Jakke Malene Birgerimeersoq
Kjole Malene Birgerimeersoq
Alersit takisuut nylonit Falkemeersut
Tullequtit Heartmademeersut
Støvlettit Vagabondimeersut.
Jakke fra Malene Birger
Kjole fra Malene Birger
Stay ups fra Falke
Øreringe fra Heartmade
Støvletter fra Vagabond
Takutitsisoq Model:
Ivalo Hammeken Schultz

NØNNE

Takutitsisoq Mike Larsen:
Jakke qarlitalik Bertonimeersoq
Ilulleq Bertonimeersoq
Skuut Playboyimeersut
Takutitsisoq Nivi Nielsen Birch:
Kjole Minimumimeersoq
Alersit nylonit Wolfordimeersut
Skuut takutitsisup nammineq pigisa.
Model Mike Larsen:
Habit fra Bertoni
Skjorte fra Bertoni
Sko fra Playboy
Model Nivi Nielsen Birch:
Kjole fra Minimum
Nylonstrømper fra Wolford
Sko er modellens egne.

TINGO

Kjole King Louiemeersoq
Alersit King Louiemeersut
Qarliit Crétonimeersut
Tujuuluk Crétonimeersoq
Qitequt Bæltekompagnietimeersoq.
Kjole fra King Louie
Strømper fra King Louie
Bukser fra Créton
Trøje fra Créton
Bælte fra Bæltekompagniet.
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Pilluarit
Tillykke
Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester

Levering af
mad ud af
huset

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

· Kurser

SÆLGES
Professionelt løbebånd,
Technogym Run Exc 700 Excite

Løbebåndet bliver før salg efterset
af Pendan A/S (leverandøren)
For detaljerede oplysninger
Kontakt mail:
a030453b@gmail.com

KISSARTUT
MENU

23.-29. november
SISAMANNGORNEQ TORSDAG
Glaseret skinke med
flødekartofler og grønt

TALLIMANNGORNEQ FREDAG

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

· Møder

Lammerullesteg med
skysovs, kartofler og rødkål

ARFININNGORNEQ LØRDAG
Steak med stegte kartofler,
bearnaisesovs og grønt

ATAASINNGORNEQ MANDAG

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

· Sejlture
· Rejsegilde

Gordon bleu med ris og sovs

MARLUNNGORNEQ TIRSDAG

Karbonader med stuvet grønt

PINGASUNNGORNEQ ONSDAG

o.lign.

Osso Buco med kartoffelmos

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

Illoqarfimmi
ussassaariffiusartuni
juullimut niuernissat
sakkortusaruk
Juullimut ussassaarinissannut
ikiussallutit piareersimavugut

Saaffiginniffissaq/Henvendelse:
annoncer@sermitsiaq.gl

40,-

Ataaseq
Pr ret

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Allanngortinniissaanut ilisimatitsissutigeriissaavarput
Vi tager forbehold for ændringer

Boost dit julesalg via
lokale platforme
Vi står klar til at hjælpe dig
med din julekampagne
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EN AFTEN MED AKVAVIT
Kom til en aften, her før jul, hvor vi smager på forskellige typer akvavit
og snaps.

TIRSDAG DEN 28. NOVEMBER KL 18.30
PÅ RESTAURANT NASIFFIK
Laver vi en varierende smagning af forskellige nordiske akvavitter og
snaps fra mindre danske destillerier, samt hjemmelavede grønlandske
kryddersnapse.

Pris
pr. kuvert

kr. 345e,varer

k
Øvrige drik
kan købes i
restauranten

Restaurant Nasiffik serverer en anretning af traditionelle juleretter,
hertil smages der akvavit og kryddersnaps fra Cafe Mik.
Lai Johnsen fra Cafe Mik er aftenens guide i akvavittens verden og
der smages og fortælles om de forskellige typer.
Biletter til dette arrangement kan købes hos:
Cafe Mik Industrivej 4 (åbent 10-16)
Rest. Nasiffik Iggia (åbent 17-21)

Restaurant Nasiffik

Nuuk Center

Iggiaa Nuussuaq

TORSDAG 23. NOVEMBER

Ilungersuussilluartut Nuuk
Centerimi nallius sineqarneranni
peqataagit

Kom til ildsjælefest i Nuuk Center
Sisamanngornermi 23. november, ukioq manna ilungersuussilluartut Nuuk Centerimi nalliuttorsiorpalaartumik toqqarneqassapput.
Aaqqissuussineq nal. 15:30-miit 17:00-mut ingerlanneqassaaq,
ingerlanneqarneranilu Malu & Rita band aliikkusersuissapput.
Ukioq manna Ilungersuussilluartutut toqqangaasut scenemi ilisaritinneqassapput pinnattaatillu tigulligit.
Peqataagit Kommuneqarfik Sermersuumillu nakuusortagut tapersersorlugit.
Aaqqissuussinerup ingerlanerani akeqanngitsumik kaageqassaaq, kaffi,
te imerlu.

Torsdag den 23. november
vil årets ildsjæle blive kåret ved
et stort, festligt arrangement i
Nuuk Center.
Arrangementet strækker sig fra klokken 15:30 til 17:00, og der vil undervejs være underholdning ved Malu & Rita Band.
Årets vindere af ildsjæleprisen vil blive præsenteret på scenen og modtage
deres pris.
Mød op og støt de stærke, lokale kræfter i Kommuneqarfik Sermersooq.
Der vil under hele arrangementet være gratis kage samt kaffe, te og vand.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Slut med ondskabsfuldheder
i byrådssalen
En ondskabsfuld, fordrejende og
nedladende debattone blev for
meget for borgmester Asii Chemnitz
Narup, der forud for kommunalvalget bebudede, at der skulle laves et
kodeks for god debattone.
AF JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN,
SERMITSIAQ.AG

LEIFF JOSEFSEN

Mere end et halvt år senere er forslag til
kodeks blevet udarbejdet og fremlægges
nu på det kommende kommunalbestyrelsesmøde den 21. november.
Kodekset har fået form af ni anbefalinger til
det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen
– inddelt i tre temaer.

Det interne arbejde
- Vi udviser gensidig respekt
- Vi arbejder på baggrund af konkrete mål,
strategier og politikker
- Vi tager fælles ansvar for kommunalbestyrelsens beslutninger
- Kommunalbestyrelsens samspil med om
verdenen
- Vi arbejder med dialog og inddragelse
- Vi har et højt informationsniveau (på begge
sprog)
- Vi samarbejder med alle, der kan bidrage
konstruktivt til kommunens udvikling
- Samspillet mellem kommunalbestyrelsen
og administrationen
- Vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag
- Vi adskiller det politiske lederskab fra administrationens faglighed
- Vi samarbejder med en loyal og troværdig
administration.

ONSDAG 22. NOVEMBER 2017

Asii Chemnitz Narup begrundede ønsket
om et kodeks på følgende måde i marts:
”I erkendelse af at tonen i det politiske
arbejde ofte bliver unødigt hård og sjældent
gavner hverken de politiske løsninger for
borgerne eller borgernes indtryk af det
politiske arbejde, mener jeg tiden er inde
til, at der udarbejdes et kodeks for politisk
arbejde og god politisk omgangsform for
kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik
Sermersooq.
Den daværende 1. Viceborgmester Justus
Hansen fra Demokraterne kunne tilbage i
marts over for Sermitsiaq.AG bekræfte, at
tonen gennem årene var blevet hårdere.
Justus Hansen var især bekymret over,
at der havde været eksempler på, at kommunalpolitikere har overskredet god adfærd
over for den kommunale administration, som
har været udsat for anklager om, at administrationen ikke arbejdede upartisk.
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Kommunip allaffiani ajorniarumatunerit
taamaatissapput
Kommuninut qinersinermi ajorniarluni, killormut saatitsilluni aamma nikanarsaalluni oqallinneq borgmester
Asii Chemnitz Naruppimut ingasapallaalerput, taamaattumillu borgmesterinngoqqissagunik pitsaasumik attaveqatigiinnissamut maleruagassanik
saqqummiussinissani kalerriutigaa.
ALL. JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN,
SERMITSIAQ.AG

Ukiup affaa qaangiutereersorlu maleruagassanik suliaqartoqarpoq, maannalu kommunalbestyrelsimi novembarip 21-anni ataatsimiinnissami saqqummiunneqassapput.
Innersuussutit qulingiluat
Kommunalbestyrelsimi sulinermi maleruagassat qulingiluanik taanna innersuussutitaqarpoq - sammisanut pingasunut avinneqarsimapput.

Kommunalbestyrelsimi sulineq
- Immitsinnut ataqqeqatigiissaagut
- Aalajangersimasunik siunnerfeqarluta, periuseqarluta politikkeqarlutalu sulivugut.
- Kommunalbestyrelsip aalajangigai ataatsimoorluta akisussaaffigaavut
- Kommunalbestyrelsip avatangiisitsinnik suleqateqarnera
- Oqaloqatigiinneq peqataatitsinerlu atorlugit
sulivugut
- Qaffasissumik paasissutisseeqatigiittarpugut (oqaatsit marluk atorlugit)
- Kommunip siuariartornissaanut kikkulluunniit siunnerfilimmik peqataajumasut tamaasa suleqatigaavut
- Kommunalbestyrelsip allaffeqarfiullu ataqatigiinnerat
- Paasissutissinneqarluarsimaneq tunngavigalugu aalajangiisarpugut
- Politikkikkut aqutsineq allaffissornikkut sulianik ilisimanninnermit immikkoortissavarput
- Allaffeqarfik unneqqarissoq tatiginartorlu
suleqatigaarput

Asii Chemnitz Naruppip maleruagassanik
kissaateqarnini marsimi ima tunngavilerpaa:
- Qinikkatut sulinermi sakkortuumik pisariaqanngitsumik nipeqartarneq, aammalu innuttaasunut politikkikkut aaqqiissutissanut
imaluunniit innuttaasut qinikkat sulinerannik paasinnittarnerannut iluaqutaarpiarneq
ajornerat nassuerutigalugu, Kommuneqarfik
Sermersuumi Kommunalbestyrelsimi qinikkatut sulinermi, qinikkatullu pitsaasumik attaveqaqatigiittarnissamik ataatsimoortumik
malittarisassaliortoqarnissaa piffissanngorsoraara.
Nipi sakkortunerusoq
Taamani borgmesterip sinniisuata siulliup
Justus Hansenip Demokraatineersup marsimi
Sermitsiaq.AG-mut uppernarsarpaa, ukiut
ingerlanerini oqallittarneq sakkortunerulersimasoq.
Justus Hansenip ingammik kommunimi
politikerit kommunimi ingerlatsisut pissuserissaarneq qaangerlugu pisoqarsimasoq
assersuutigalugu ernumassutiginerarpaa,
taakku ingerlatsisut illuinnaasiunngitsumik
sulinermik pasillerfigineqarnikuummata.
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Sapaatip-akunnerani
uumasutsialak
UGENS DYR
Kalaallit Nunaanni Uumasut ikinngutaat suleqatigalugit, uumasup nutaamik angerlarsimaffeqalernissaminut
piareersimasup oqaluttuassartaanik, sapaatit akunneri
tamaasa ilanngussisassaagut.
I samarbejdet med Dyrenes Venner i Grønland, vil hveruge sætte fokus på et dyr, som er klar til et nyt hjem.

Neymarip misigisai
Ullut ilaanni sulereerlunga Neymar naapeqqaarpara.
Pisiniarfiup saavani pitoqqasoq igalaakkut takoqqaarpara, ullullu ingerlanerani qiviallattaajuarlugu. Isumaqarpungami qimmiusoq kusanartoq angajoqqaamalu qimmiannut Danmarkimiittumut maqaaseqisannut eqqaanarluni. Soraaruma suli pitussimaffimminiissasoq neriuutigaara, sanioqqutilerukku ilassilaarsinnaaniassagakku.
Soraarama suli pitussimavoq ornikkakkulu nuannaaqaluni inussiarnerlunilu ilassivaanga, ilakkuminartuunera
ingerlaannarluni malugineqarsinnaavoq!

Neymar´s
nye eventyr
Mit første møde med Neymar var en dag efter arbejde.
Jeg havde spottet ham ud af vinduet, han stod bundet
ude foran en butik, jeg gik og kiggede lidt efter ham resten af dagen. Jeg synes han var en flot hund, han mindede mig om mine forældres hund, som jeg savnede
hjemme fra Danmark.
Jeg håbede han stadig var der når jeg havde fri, så jeg
kunne gå forbi for at hilse på. Det var han, jeg gik hen i
mod ham og blev mødt med glæde og stor venlighed,
man kunne straks mærke hans gode sind! Vi snakkede
en stund og jeg måtte derefter videre. De efterfølgende
dage var han der også, jeg gik forbi ham og fik en lille
”snak”, det var hyggeligt! Jeg tænkte for mig selv, at
hvis jeg nu skulle have en hund, skulle det være en som
ham, han var bare sød.
Weekenden kom og den efterfølgende uge så jeg
ham ikke. En torsdag aften sad jeg og bladrede dagens
opslag fra Facebook igennem. Pludselig popper et billede af Neymar op fra de frivilliges facebookside, han var
netop ankommet på internatet. Men det var problematisk da der var 3 andre hanhunde og de blev pressede af
hinandens tilstedeværelse. Jeg tog en lynhurtig beslutning og meldte, at jeg kunne tage ham i pleje med det

KONTAKTINFO VED INTERESSE:
Telefon 32 92 67
Mail:dyrenesvenner@gmail.com
Eller skriv på Facebook - eller se vores
åbningstider på Facebook og kom forbi :-)

Sivikitsumik oqaloqatigiippugut ingerlaqqittariaqaramami. Ulluni tulliuttuni aamma tassani pitussimasarpoq,
aqqusaartarparalu ”oqaloqatigilaarniarlugu”, tamannalu nuannersuuvoq! Nammineerlunga eqqarsaatersorpunga qimmitaassagaluaruma taama ittumik qimmitaarusullunga, inequnaqigamimi.
Sapaatip akunnera naammat sapaatillu akunnerani
tulliuttumi takunngilara. Facebookimi saqqummiunneqarsimasut sisamanngornikkut unnukkut qupperarujoorpakka. Taava Neymarip assinga kajumissutsiminnik
ikiuuttartut facebookimi qupperneranni takuleriataarpara, uumasunut inissiisarfimmi paarineqaleqqammersimasoq. Tamannali ajornartorsiutitaqarsimavoq tassami qimminik angutivissanik allanik pingasunik paarisaqareeramik, taamaalillutillu eqqissisimasinnaanatik.
Sukkanerpaamik aalajangerpunga nalunaarlungalu ingerlaannarlunga paarilersinnaallugu. Kajumissutsiminik
suleqataasup sukkasuumik iliuuseqarluni aggiunneqarnissaa isumagaa, nalunaaquttallu akunneri arlaqanngitsut qaangiummata angerlarsimaffinnut apuulluni.
Qasoqqaqaaq! Minutsit qulit qaangiutiinnartut tippimini qanermigut qapuliortuinnaalluni sinilerpoq, ullormi
atorsimasaa ilungersunarsimagunaqigami.
Ulluni tulliuttuni uffarneqarlunilu, meqqui børsterneqartarput inequssuunneqarluarlunilu, qimmiuvoq unatoorujussuaq, taavalu sapaatip akunnerata naavoq.
Taamani silageqimmat aapparalu asimi pisuttuarniarluta isumaqatigiippugut. Neymar soorunami ilagaarput
aamma qaqqamilu angalaallaqqeqaaq! Tamanna sungiusimalluaraa paasinarsivoq eqqarsaatigillualaariarlugulu
pituussaarniarlugu aalajangerpugut. Tamanna nuannareqaa tupaallaatigisatsinnillu aggeqquneqaraangami
assut naalattarluni. Nuannisaqaaq uagullu aamma sunnerneqarluta. Ullup taassuma kingorna uumasut nakorsaannit peqqissusianik misissuineq sapaatip akunnerani
tulliuttumi pisussaq, ilungersunartumik ajoquteqarnera-

nik paasisaqarfiunngippat, tigummiinnarniarlutigu aalajangiupparput. Uatsinnut nuannaarutaasumik ajoquteqaranilu peqqissuusoq paasinarsivoq taamaalillutalu
aalajangiussarput aalajangiusimaannarparput.
Tamatuma kingorna paasitinneqarpunga ittannerulluinnarluni matunik ammaasinnaasartoq, perorsarsimanngitsutut pissusilersortartoq, qimaariallaqqissuusoq aamma qimminik angutivissanik nuannarisaqanngitsuusoq. Pissusilersornerilli tamakku angerlarsimaffitsinni pissusilersuutigineq ajorpai. Tamatumami akerlianik isersimatilluni nipaattaqaaq eqqissisimasarlunilu,
naalatsikkuminakannerluni, silamiitillunilu pituuttaqarluni pisuttuaqatigiuminarluni aamma tupaallannartumik
qimminut arnavissanut angutivissanullu ilakkuminartuuvoq. Taamaattorli qimmiuvoq angutiviaq ajoquteqanngitsoq aalajangiisoorusuttarlunilu. Qimmit amerlanerit
pangaleqattaaqatigalugillu pinnguaqatigisinnaavai ilasseraarluartuullunilu tamannalu nuannersuuvoq.
Qimminik eqqaamiutsinniittunik ikinngutitaartorpoq
ullullu tamaasa pangaleqattaaqatigalugillu pinnguaqatigisarlugit. Piffissami matumani pinnguaatigissallugu
nuannarisaa tassaavoq frisbee, nuanneqaarmi qanoq
nuannaritigineraa takusinnaallugu, pangaleqattaartarpormi nuannaarluni apuserillunilu!
Danmarkimut qaqugu pinerpoq angerlartussanngorutta soorunami ilagissavarput, nutaanik misigisaqartinnissaa qilanaaraarput, soorlu sissap eqqaani orpippassuaqarfimmukaattassallutigu. Tamatuma saniatigut
qitsuutiga tappavani suli utaqqisoq ilagisassavaa kingusinnerusukkullu qimmimik ikinngutitaarsinnaassalluni.
Qularutissaanngitsumilli ”qaqugumulluunniit angerlarsimaffissaminut” pisimavoq. Qimmiuvoq nuannaartoq nukatsitaasorlu marlunnillu nuannarinnittunik pilluaatiginnittunillu piginnittoqartoq! Qimmiuvoq uatsinnut
naleqqulluinnartoq.

samme. En Anden frivillig var hurtig til, at hjælpe med
transport og et par timer senere ankom han hjemme
hos mig. Han var træt! Der gik ikke meget mere end 10
min. Før han lå og snork boblede på sit tæppe, det må
også have været en presset dag for ham.
De næste par dage gik med badning, børstning og
masser af nus, han er en meget kælen hund og weekenden kom atter. Vejret var rigtig dejligt og min kæreste
og jeg besluttede os for, at tage på en fjeldtur. Neymar
var selvfølgelig med og sikke en bjergged! Det så ud til
det var vante omgivelser for ham og efter et par overvejelser besluttede vi os for, at slippe ham løs. Han nød
det i fulde drag og var overraskende dygtig til at komme tilbage når vi kaldte. Det var lykken for ham og det
smittede dejligt af på os. Efter den dag besluttede vi at,
hvis sundhedstjekket hos dyrlægen den efterfølgende
uge ikke viste noget alvorlig, skulle han blive hos os.
Til vores store held var han sund og rask, beslutningen
blev endelige taget.
Jeg har efterfølgende fået af vide, at han kan være
snu til at åbne døre, uopdragen, hurtig til at stikke af
og at han ikke kan lide hanhunde. Men det er ikke en
adfærd han har vist herhjemme.
Han er derimod meget stille og rolig inden døre, rimelig lydig, ret dygtig til at gå i snor udenfor og faktisk
overraskende god til andre hunde af begge køn. Han er
dog stadig en intakt hanhund og vil gerne bestemme.
Han kan sagtens løbe og lege med de fleste og ellers
hilse fint, det er en fornøjelse.
Han har fået et par gode hundevenner fra vores om-

råde og kommer dagligt ud at løbe og lege. Favoritaktiviteten er pt. Frisbee, det er fantastisk den glæde det
kan give, at se en hund løbe glad og fjolle rundt i sneen!
Når vi engang vender snuden hjem mod Danmark
igen skal han selvfølgelig med, vi glæder os til den nye
tilværelse vi kan give ham, med store skovområder
langs vandet. Desuden får han selskab af min lille kat
der venter derhjemme og senere nok endnu en hundeven.
Det er i hvert fald helt sikkert han har fundet sit ”forever home”. Han er en meget glad og forkælet hund
med 2 meget glade og lykkelige ejere! Han er en perfekt
hund for os.

DU KAN OGSÅ STØTTE DYRENE:
Et medlemskab hos Dyrenes Venner
koster kr. 100,00 pr. kalenderår.
Medlemskab og donationer kan indbetales til denne konto i Grønlandsbanken:
6471-4080944

SOQUTIGINNITTUT UUNGA
PAASINIAASINNAAPPUT:
Oqarasuaat 32 92 67 - mail:
dyrenesvenner@gmail.com
Imaluunniit Facebookimi allagit – imaluunniit ammasarfivut Facebookimi takukkit
aqqusaarlutalu alakkarluta :-)

UUMASUNIK AAMMA
TAPERSERSUISINNAAVUTIT:
Uumasut Ikinngutaannut ilaasortaaneq
ukiumut akeqarpoq: 100,00 kr.
Ilaasortaanermut akiliut tunissutiginiakkallu Grønlandsbankimi kontomut uunga aki
lerneqarsinnaapput: 6471-4080944
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Generalkonsulinngortoq
Island nunatsinni nutaamik aallartitaqalerpoq
Islandip nunatsinni generalkonsulini
novembarip 1-ani allamik taarserpaa.
Pétur Asgeirsson nuannarineqarluarsimasoq, Nuummi 2013-imiilli generalkonsuliusoq, Skafti Jónssonimittaarserneqarpoq, taassumalu nunatsinni aallartitatut atorfeqarneq kisiartaalluni ingerlateqqissavaa.
Skafti Jónsson Islandimi nunani allani kiffartornermi nunat tamalaat
akornanni ukiunik arlalinnik misilittagaqarpoq ilaatigut Afrikami Malawimi, Washington D.C.-mi, Palæstinami Norgemilu. Tamatuma saniatigut
Røde Korsip nunat tamalaat akor-

nanni nunarsuarmi sumiiffinni assigiinngitsuni suliaqarneranit misilittagaqarpoq.
Nunat tamalaat akornannit misilitta gaqarluarlunga tikippunga, Kalaallit Nunaalli misilittagaqarfigivallaarnagu, Skafti Jónsson, marlussoriarluni Ilulissaniissimasoq, nassuerluni oqarpoq.
Kisianni atorfimmut akuersinissaq
neqeroorfigineqarama pinasaarfiginngilara, ilassuteqarpoq.
Kalaallit Nunaanni atorfik atorfigisimasannut allanut assingunngilaq.
Islandimi Kalaallit Nunaannilu pissutsit imminut assingusorujussuupput assigiissuterpassuaqarlutalu.
Sorpassuartigut suleqatigiinnerup
siulima aallartissimasaata ineriartor-

Ny generalkonsul
Island har fået ny diplomat i
Grønland
Den 1. november skiftede Island sin generalkonsul
i Grønland ud. Den populære Pétur Asgeirsson, der
har været generalkonsul i Nuuk siden 2013, blev
afløst af Skafti Jónsson, der fortsætter på som den
eneste professionelle diplomat i Grønland.
Skafti Jónsson har flere års erfaring på den internationale scene i den islandske udenrigstjeneste fra

teqqinnissaanut periarfissarpassuarpoq, Skafti Jónsson oqarpoq.
Tamatumani pineqarput takornariaqarneq, timmisartuussinerit, umiarsuarnik angallannerit, niuerneq,
aalisarneq, peqqinnissaqarfik, timersorneq, sanaartorneq kiisalu kulturi,
ineriartortitsinissamut periarfissarpassuarnik takusaqarfigisinnaasani,
ilaatigut inuiaat taakkua marluk
akornanni misilittagarineqartut atorluarneqarfigisinnaasaat, ilaatigullu
ikorfartoqatigiiffiusinnaasut.
Islandimi kulturilerinermi inuppassuaqarpoq nunat tamalaat akornanni
suleqateqartunik, tamatumunngalu
Kalaallit Nunaanni kulturilerineq
ilanngukkusupparput, ilassuteqarluni oqarpoq.
Ammasumik eqqarsariaaseqarlunga tikippunga. Kalaallit Nunaannut
tunngasuni immikkut ilisimasaliun-

poster Malawi i Afrika, Washington D.C., Palæstina
og Norge. Desuden har han erfaringer fra røde
Kors’ internationale arbejde rundt om i verden.
Jeg kommer med stor erfaring i det internationale miljø, men ikke så stor erfaring i Grønland,
erkender Skafti Jónsson, som har været i Ilulissat
et par gange.
Men det tog mig ikke ret lang tid at sige ja til
posten, da jeg blev den tilbudt, tilføjer han.
Jobbet i Grønland ligner ikke de andre poster, jeg
har haft. Forholdene i Island og Grønland ligner
meget hinanden og vi har mange ting til fælles.
Der er store muligheder for at videreudvikle det
samarbejde på for en lang række områder, som min
forgænger har startet, siger Skafti Jónsson.

Skafti Jónsson

ngilanga, kisianni nunami maani pissutsit nunattalu marluk akornanni
kalluaqatigiiffiusut kiisalu ineriartornermik nutaamik pilersitsivigisinnaasavut iserfiginiarlugit aallartilluareerpunga, Skafti Jónsson oqarpoq.

Det omfatter både turisme, flytrafik, skibstrafik, handel, fiskeri, sundhedsvæsen, idræt, anlæg
og byggeri samt kultur, hvor han ser mange nye
udviklingsmuligheder, hvor man dels kan udnytte
hinandens erfaringer, dels kan støtte hinanden.
Der er mange i det islandske kulturliv, som har
internationalt samarbejde, hvor vi gerne vil have
det grønlandske kulturliv med, tilføjer han.
Jeg kommer med et åbent sind. Jeg er ikke ekspert i grønlandske forhold, men jeg er i fuld gang
med at sætte mig ind i samfundsforholdene her i
landet og de berøringsflader der allerede er mellem
vore to lande, og hvor vi kan skabe ny udvikling,
siger Skafti Jónsson.

Tandlægetelefonen

801110

Gratisnummer!

RING TIL TANDLÆGETELEFONEN GRATIS OG BESTIL TID TIL TANDLÆGEKONSULTATION
Ring mellem kl. 07:30 og 07:45 på tlf: 80 11 10 for tid til tandlægekonsultation.
Vi er klar til at give dig den bedste behandling. Begrænset antal tider gives samme dag.
Med den nye ordning er den gamle ordning med personlig fremmøde udgået.
Tidsbestilling hos tandplejer
For tidsbestilling til undersøgelse og tandrensning hos tandplejer ring da stadig mellem
09:00-09:15 til 34 84 84.

Annonce_TAND_EFTER_LANCERING.indd 1

10-11-2017 13:47:55
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

80-iliillunga
ullorsiorninni takkuttunut tutsiuttunullu
uummammik pisumik
qujanaq. Nuannisarteqaarsinga!

Tillykke Pilluarit

Tillykke Pilluarit
Aataa

Kære Lisbeth

Siverth Josefsen

24.11.17
60-iliininni
uummammit pisumik pilluangaarit
ullorsiorluarnissannik kissaappatsigit
Asannittumik
Ernuttatit Maasi
Nahome-lu

Stort tillykke
med de 60 år den
18/11-17
Vi elsker dig.

Ikinngutinnersumik
inuulluaqqusillunga,
Amalie Egede

Kærligst
hele familien

MIO pillugu paasisaqarusuppit?

Vi du vide mere om MIO?

Soqutiginnittut periarfissinneqarput ulloq novembarip 24-ani. Siunnersoqatigiit ilaasortaasut suliaat pillugit tusarnaartoqarsinnaavoq apeqquteqartoqarsinnaassallunilu.

Interesserede inviteres den 24. november. Der vil være mulighed for
at stille spørgsmål til rådets medlemmer og høre om rådets arbejde.

Meeqqat Siunnersuisooqatigiivi nal. 15-16 oqaloqatigineqarsinnaapput Meeqqat
Illersuisuat Meeqqallu Siunnersuisoqatigiivi naapikkit, suliaallu pillugit apersukkit.
MIO-mi Meeqqat Siunnersuisoqatigiivi naapikkit. Issortarfimmut 1b – 3900 Nuuk.

Kl. 15-16 er der mulighed for at tale med Børnerådet fra MIO. Kom og
hør om og spørg ind til, Børnetalsmandens og Børnerådets arbejde.
Mød Børnerådet i MIO. Issortarfimmut 1b – 3900 Nuuk.

Meeqqat illersuisuat aamma Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaat
nr. 11, 22. november 2011-meersoq § 16 malillugu Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiiannut
inuttaliunneqarnissamut pisinnaatitaasut pisortaqarfiit, namminerisamik suliffeqarfiutillit, peqatigiiffiit
assigisaallu, kiisalu meeqqanik sullissinermi attuumassuteqartut peqatigalugit Meeqqat pillugit
Siunnersuisoqatigiiat ukiumoortumik ataatsimiisitsisartussaatitaavoq.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd § 16 skal Børnerådet årligt afholde et møde
med de offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner og
organisationer og foreninger m.v., der er indstillingsberettigede til
Børnerådet, samt med øvrige relevante interessenter på børneområdet.

– naapinnissaanut aggersaaneq

– indkaldelse til møde

Fight Club Nanoq
BOKSESTÆVNE
afholder

Forsamlingshuset den 27. november 2017 kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 18.00

Kom til årets
boksestævne
Boksere
fra Nuuk

P R I S:
Voksen:
50,Børn u/1
2 år:
25,-
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Nannullu Anersaava
Baseret på Bent Hallers ”Historien om Julemanden” oqaluttualiaanit aallaavilik

Premiere 24. nov. 16:30
Isiginnaartitsinerit / Forestillinger:

25. & 26. nov. Nal. / Kl. 16.00
Akia / Pris: 50 /80 kr.

Industrivej 27-mi
Arfinilileereersimasunut / Fra 6 år og op.

IUK
SIAR NE
I
P
T
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BILLE
UANI ILLETTER ET.DK
B
K
KØB SAFETIC
.
NUIS
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Innuttaasut
peqatigalugit aliikkusiarfik
Alkoholfri hyggeaften

Kommuneqarfik Sermersooq suleqatigalugu
peqatigiiffik Pakkalussat aaqqissuivoq,
imigassartaqanngitsumik unnussiuaarneq
Innuttaasut kikkulluunniit 16-ileereersimasut takkussinnaapput

Kommuneqarfik Sermersooq holder
i samarbejde med foreningen
Pakkalussat alkoholfrit arrangement
16+

Kaffe, te, kaagit tamalaanillu pisiassaqassaaq

ULLOQ:

Tallimanng. 24. nov.

DATO:

NAL.: 19.00 -24.00
SUMI:

For alle borgere over 16 år
Der vil være mulighed for at købe kaffe, te og kager

Fredag 24. nov.

KL.: 19.00 -24.00

Katersortarfik

STED:

Forsamlingshuset

Aningaasat eqqaamallugit
(dankort terminaleqanngimmat)

Husk kontanter
(da vi ikke har dankortterminal)

Sammisassat ilaatigut makkuupput:

Du kan opleve følgende:

NAL. 19.00 -21.00:

KL. 19.00 -21.00:

NAL. 21.00 -24.00:

KL. 21.00 -24.00:

• ERINARSOQATIGIINNEQ
• QITIK
• SPIL, NALLUKATTARNEQ
• UNAMMINEQ
• PIGINNAANITIT TAKUTIKKIT • ASSIGIINNGITSULLU
• PINNGUARNEQ
TAMALAAT

• FÆLLESSANG
• DANS
• SPIL OG KORTSPIL • KONKURRENCER
• TALENTSHOW
• OG DIVERSE
• LEG

Piginnaanitit takutikkit

Kom og vis dit talent

Kikkulluunniit piginnaaniminnik takutitserusuttut suuIlanngullugu
galuarnersumik periarfissinneqarput, innuttaasunut
allassavat suna ta
kutinniarnerlugu aammalu
piginnaanilinnut alloriarneq siulleq periarfissatut
suna atussanerlugu. Immikkut
isigalugu tiguneqarsinnaasoq. Taamatut saqqumpiumasaqaatemerneq nalilersorneqaranilu unamminerussann- qarussi ilisimaannassava
rsi atortut
assigisaalluunniit
gilaq, periarfissatsialaavoq tamanullu ammasupiginngikkutsigit
piumasaqaat naam
mik takutitsiffiusoq.
massisinnaanngikkipput. Na
mmineq
nassarusutat atortu
PIGINNAANITIT TAKUTINNISt assigisaallu nassarneqar
SAANUT PEQATAARUSUPPIT?
sinnaakutsoorput
Taava uunga nalunaarsinnaavutit:

Alle får mulighed for at vise deres talent,
hvad det end måtte være. Denne mulighed
er for at udfolde sig, tage det første skridt
og vise sig frem. Denne afvikles uden
Skriv hvad du
dommere og du vil ikke blive vurdevil vise og evt. hvad
ret. Det er en god mulighed for alle
du skal bruge. Det
er
som ønsker at vise sit talent til alle.
ikke sikkert alle øn
sker
kan imødekomme
s. Du
VIL DU DELTAGE
kan selv medbringe
I TALENTSHOWET?
udstyr eller
Så tilmeld dig på:
lignende

peqatigiiffiit@sermersooq.gl

peqatigiiffiit@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Peqqinneq, Pitsaaliuineq Susassaqartitsivillu
Sundhed, Forebyggelse og Fritid
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Medarbejder søges
til Nordbo A/S
Vi søger en ansvarsfuld og stabil medarbejder
Dine kvalifikationer:
Du er selvstændig, ansvarsbevist og har evnen til at bevare
overblikket i stressede situationer.
Du har mange års erfaring som handy mand indenfor servicebranchen, er fleksibel og vant til at løse de daglige arbejdsopgaver på egen hånd
• Du ved hvad kundeservice er
• Du ved hvad kvalitetssikring er
• Du har en god ordenssans
• Dine hænder er skruet rigtigt på
• Du har overblikket og kan fordele arbejdsopgaverne med det
øvrige personale
• Du har kørekort
• Du har en ren straffeattest
Dine arbejdsopgaverne er bl.a. at:
• Planlægge dagens opgaver sammen med kontoret
• Udførelse af de daglige rep og vedligeholds opgaver herunder
kvalitets tjek af rengøring og snerydning
• Kontakt med hotellets gæster
• Lagerstyring og oprydning på varelageret
Vi tilbyder :
• Et godt arbejdsmiljø med dygtige og glade medarbejdere.
• Mulighed for at være med til at forme og præge din arbejdsdag
• samt personlige udvikling.
Nordbo A/S driver hotelvirksomhed med i alt 49 hotellejligheder
Skriftlig henvendelse med CV og anbefalinger til direktør
Leif Aagaard
Nordbo A/S
Postboks 1470
3900 Nuuk
Eller til e–mail info@nordbo.gl

MEDHJÆLPER/TOLK

til Terapiafdelingen,
Dronning Ingrids Hospital (DIH)
Terapiafdelingen søger en timelønnet medhjælper/tolk, med tiltrædelse
11.12.2017 eller tidligere. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt fra 08.00 –
16.00, mandag til fredag.
Der er 17 medarbejdere i afdelingen: 1 tolk, 2 medhjælpere/tolke, 1 sekretær/receptionist, 1 ledende terapeut, 1 klinisk diætist, 10 fysioterapeuter og
3 ergoterapeuter.
Din funktion er, at du skal varetage de forskellige praktiske opgaver i fysioterapien, f.eks. lettere rengøring/aftørring af træningsudstyr, klargøring af div.
hjælpemidler, vedligeholdelse af træningssal behandlingsrum samt sørge for,
at der er ryddeligt i afdelingen. Du skal endvidere være indstillet på at skulle
passe telefon og reception i forbindelse med sygdom/ferie.
Herudover skal du tolke for terapeuterne i Terapiafdelingen.
Tolkningen foregår både i Terapiafdelingen og på de forskellige afdelinger
på hospitalet.
Kvalifikationer:
Behersker dansk/grønlandsk i tale og gerne skriftligt.
Stabil, fleksibel, imødekommende, serviceminded.
Har en god ordenssans.
Er god til at administrere sine arbejdsopgaver.
Ansættelsesvilkår:
Ansættelse finder sted efter gældende overenskomst ifølge SIK med tillæg
for tolkning.
Vi kan tilbyde:
En spændende arbejdsplads, dygtige og glade kolleger, en aktiv personaleforening.
Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Jørgen Jalving tlf. 34 42 91.
Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse
sendes elektronisk til:
Dronning Ingrids Hospital
Terapiafdelingen
Postboks 1001, 3900 Nuuk
jaja@peqqik.gl
Ansøgningsfrist: 4.12.2017

www.hotelnordbo.gl

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen
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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 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Meeqqanut

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

351

SAMT

Ikuallatoornermi

Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

113

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

NAKORSAMUT

38 20 10

Børnekryds & Tværs

351

351

Profilering af Din Virksomhed

KÆR

VOKSE

SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

80 11 11

YDERLIGERE

REGENT

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

SIGNAL

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

NORGE

351

RYGE
BANGE

UDSNIT

EFTER Z

20. BOGSTAV

DANMARK

DONNAS DYREKLINIK

DIGTE
MENER

VÆREMÅDE

Klinikkens nye åbningstider:
Tirsdag...........................14-18
Onsdag...........................09-16
Fredag............................09-16
1. lørdag i måneden....10-14

FORDI
AFSLAG

OPLYSNINGER

LYD
DÅRLIGT

IKKE
HUSKET

DISTANCE

FUGLE
SYEDE
LØST
SAMMEN
UARTIGE

MIDT I
HUSET

FUGL

GRILLET

HUND

ENDEPUNKT

FRANKRIG
BLODÅREN

STUM

SKRIDT
KÆLEORD FOR
BARN

Husk at hvis
du tegner et
dyrlægeabonnement
så giver vi 10% på
dyrlægekonsultation

Tidsbestilling nødvendig, brug gerne vores mail
donnasdyreklinik@gmail.com
Ved akut opstået sygdom, ring på vores tlf. nr. 38 13 13

Pilluarit
Tillykke

TAL

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

UDRÅB

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

KLARE
VÆRN

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
EFTERMIDDAGSDRIK

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Jens Buhrkal
Postboks 619 . 3900 Nuuk

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

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

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

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

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

Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

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

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

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

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Natilerisoq

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

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

ww

w.p
a

las

ALT I GLAS OG RAMME

Byens
billigste
tæpper

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

i-n

H.A. Bogføring
uuk

.dk

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

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

Telefon 55 43 72

H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq
nal. 12.00

Skal være indsendt
senest torsdag
kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

qvist
kørekort
Fra kr.

2.500
-miit

Bilit benzin-itortut atorpagut
qamitkørekort-itaareeruit qamit
tuujuinnarnerussagavit

TLF. 55 71 68

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

INFO@QVIST.GL

QVIST KØREKORT

Juullimut nassiussiffissaq kingulleq

Danmarkimut nassiussassat
nalinginnaasut qerisullu
Sidste indleveringsfrist for julegods

Fryse- og almindeligt
gods til Danmark

Novembari 1
5
9
10
13
15
17

Tasiilaq
Nanortalik
Maniitsoq
Ilulissat
Qasigiannguit
Uummannaq
Narsaq, Paamiut,
Qaqortoq, Upernavik
21 Nuuk
22 Aasiaat, Sisimiut

