努克

Nu kan du endelig få
rigtig sushi i Nuuk!

Better take-away

Bestil online og få din mad leveret eller hent
den selv på Daddy’s.
Bestil via takanna.gl eller på tlg. 34 80 80

Take away
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Ilaqutariinnut pissakilliortunut
juullimut ikiorsiineq

38 20 10

34-35z

Julehjælp til fattige familier
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...

Restaurant Nasiffik

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

32 91 90

IGGIAA NUUSSUAQ

38 20 20

SPAR OP TIL

4.250,-

50%

PÅ ALLE

GLAS

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

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

KONTAKT OS: +299 26 60 61

38 20 10
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Illoqarﬁtsinni
nujalerisut
Byens frisører

FORHANDLER
AF ØKOLOGISK
BEHANDLET
TØJ

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

Salon Puk

Tlf. 32 26 30

Frisører:

Mandag-Fredag 9-19
Lørdag 9-14

PUK · ROSA · HELGA · 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

Erene

Ring og bestil tid

Tlf: 329797

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

Open 24 hours
365 days

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

fitnessgl.gl

+299 32 55 55
from kr. 149 pr. month

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

Suliffeqarﬁit
Virksomheder

aFrøkenaSmørblomsta
RetroaVintagea
Antika butik
+299 491111
laserklinik.gl

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

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

Ambulance

344 112

H.J Rinksvej 33

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

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

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

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

Biludlejning
Bådcharter

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

NAKORSAMUT
SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

80 11 11

Martek Boat Charter
UT
AANERLU, ATAATSIMOORT
KIFFARTUUSSINEQ TUNINI
R SAMME TAG
SERVICE OG SALG - UNDE

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

Igafﬁmmi errorsinermilu
atortorissaarutitigut

Profilering af Din Virksomhed

Kiffartuussiarpugut

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

Ikkussilluta tuniniaallutalu
Taartissaateqarluarpugut

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

Servicering

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

Montering
Salg af hvidevarer

Skiltning af Din Virksomhed

Godt udvalg af reservedele

Nukullaq 3-A Tlf. 312131

Pilluarit
Tillykke

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

info@hvt.gl

Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl
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2018-imi meeqqanut angerlarsimaffiup avataanut
inissitanut neqeroorutit amerlipput

3

Suliniut ”Meeqqat tamarmik angerlarsimaffeqarnissaminnut pisinnaatitaaffeqarput” aqqutigalugu Kalaallit
Nunaanni Red Barnip meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissitat angajoqqaavisalu nuannersumik misigisaqaqatigiittarnissaannik neqeroortalerniarpoq.
All.: Kamilla Falsted Dihle,
Suliniummik aqutsisoq, Kalaallit
Nunaanni Red Barnet
’Meeqqat tamarmik angerlarsimaffeqarneq pisinnaatitaaffigaat’
qulequtsiullugu suliniut 2016-imi
aallarnisarneqartoq Kalaallit
Nunaanni Red Barnip Kommuneqarfik Sermersuullu suleqatigiinnerisigut piviusunngortinneqarpoq.
Meeqqanut angerlarsimaffiup
avataanut inissitanut angajoqqaavinullu iluaqutaasussanngorlugit sammisassat pikkorissaanerillu eqqortut inerisarneqarsinnaanissaat anguniarlugu assigiinngitsunik ilinniagallit arlallit
suliniummi peqataatinneqarput.
Neqeroorutit 2018-imi atorneqarsinnaanngorlutik piareernerat
Kalaallit Nunaanni Red Barnet-ip
Kommuneqarfiullu Sermersuup
nuannaarutigaat.
Meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartut angajoqqaavisalu atugaasa nukittorsarneqarnerat siulittaasutut nuannaarutigaara, suliniutillu aningaasatigut annertuumik tapersersorneqarnera Kalaallit Nunaanni
Red Barnet-ip qujamasuutigaa,
Kalaallit Nunanni Red Barnimi

siulersuisuni siulittaasoq Jonna
Ketwa taama oqaaseqarpoq.
Kalaallit Nuaanni Red Barnip
Kommuneqarfik Sermersuullu
suleqatigiinnerat angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnermi iliuusissanik ataatsimut isiginnittunik pilersitsinissaq inuinnaat,
politikkikkullu suliaqartut pisortallu suliaasa ikorfartoqatigiinnissaannik nukittorsaqatigiinnissaanillu kissaateqarneq tunngavigalugu piviusunngorpoq.
Kommuneqarfik Sermersuumi
pingaartittorujussuuarput ataatsimut isiginnittumik suleriaaseqarnissaq, ilaqutariillu sanngiinnerusut ilaquttaminnut attaveqaataasa nukittorsarnissaat.
Taamaattumik Kalaallit Nunaanni Red Barnilu suleqatigiinnissatsinnut qilanaartorujussuuvugut, suleqatigiinnitsigut ilaqutariit sanngiinnerusut ataatsimoorluta ikiorluarsinnaaniassagatsigit, innuttaasunullu sanngiinnerusunt allanngueqataanerusinnaalluta, Meeqqanik Ilaqutariinnillu sullissinermi pisortaq, Tina Dam Rasmussen Kommuneqarfik Sermersuumeersoq
oqarpoq.
’Meeqqat tamarmik angerlarsimaffeqarneq pisinnaatitaaffigaat’
qulequtsiullugu suliniut misiliu-

taavoq, kingorna nunatsinni illoqarfinnut arlalinnut siammarneqarnissaa siunertaralugu aallaqqaammut Nuummi saqqummiunneqaqqaartussaq. Suliniummi
meeqqanut angerlarsimaffiup
avataannut inissinneqartunut

pingaaruteqarnerpaat eqqarsaatigineqarmata suliniummik ingerlatsinermi angajoqqat angajoqqaarsiallu ilaatinneqarput.

Flere tilbud til plejeanbragte børn i 2018
Gennem projektet ”Alle børn har ret til et hjem” vil Red Barnet Grønland tilbyde plejeanbragte
børn og deres forældre positive oplevelser sammen.
Af Kamilla Falsted Dihle
projektleder, Red Barnet Grønland
Projektet ’Alle børn har ret til et hjem’ blev
igangsat i 2016, og er blevet til i et samarbejde mellem Red Barnet Grønland og
Kommuneqarfik Sermersooq.
Indtil nu har flere fagpersoner været inde
over projektet, så de helt rigtige aktiviteter og
kurser kunne blive udviklet til gavn for plejeanbragte børn og deres forældre. Det glæder
både Red Barnet Grønland og Kommuneqarfik
Sermersooq, at tilbuddene nu står klar til at
blive sat i brug i 2018.

Som formand glæder jeg mig over at plejeanbragte børns vilkår styrkes, og vi er i Red Barnet taknemmelige for den store økonomiske
opbakning, der har været til projektet, siger
bestyrelsesformand Jonna Ketwa fra Red
Barnet Grønland.
Samarbejdet mellem Red Barnet Grønland
og Kommuneqarfik Sermersooq er blevet til
på baggrund af et ønske om skabe helhedsorienterede indsatser på anbringelsesområdet,
hvor civilsamfundet og det offentliges arbejde
understøtter og styrker hinanden.
I Kommuneqarfik Sermersooq lægger vi rigtig stor vægt på at arbejde
helhedsorienteret, og styrke vores sårbare

familiers tilknytning og relationer. Vi glæder
os derfor meget over samarbejdet med Red
Barnet Grønland, idet vi i fællesskab kan
gøre en endnu større forskel for vores sårbare
medborgere, siger fagchef for børn og familie,
Tina Dam Rasmussen fra Kommuneqarfik
Sermersooq.
Projektet ’Alle børn har ret til et hjem’ er
et pilotprojekt, der først og fremmest vil blive
introduceret i Nuuk med henblik på udbredelse til flere byer i Grønland på et senere
tidspunkt. Projektet tager højde for de vigtigste personer i de plejeanbragte børns liv, og
inddrager derfor både de biologiske forældre
og plejeforældrene i projektforløbene.
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Julegaveideer
a
av
GAMERSTOLE

NOKIA 105 BLACK
NO

-10%
1:10 4WD ROCK CLIMBER
❖
❖
❖
❖

Brushed 540 motor
4 x AA batterier
Ladetid 4 timer
Fjernstyret Crawler

1.199.SIPAAKKAT / SPAR

300.-

❖ fremstillet
fr
i silikone
❖ Coveret
C
har dobbeltsiddet
m
matteret
overflade
leet at installere
❖ let

229.-

PROPEL STAR WARS DRONE
❖
❖
❖
❖

Op til 56 km/t
Collectors Edition
Displayæske med lydeffekter!
A
Af
Afskyder
IR-stråler

1.699.SIPAAKKAT / SPAR
S

300.-

1:12 4WD RC ROCK-CLIMBER
❖
❖
❖
❖

IPHONE SE 128GB
❖ 4,0" Retina HD-skærm
❖ 12 megapixels, 4K-video
❖ Touch ID-fingeraftrykssensor

540 brushed motor
50 Km/t
7.4V 1500mAh
Fjernstyret Elektrisk Crawler

649
.
.
SIPAAKKAT / SPAR

SIPAAKKAT / SPAR

150.-

500.-

3.499Nuuk

Åbningstider:
Åb
i
ttider:
id Mandag-fredag
M
kl. 10.00 -18.00
Lørdag kl. 10.00 - 16.00

Gælder fra onsdag den 13/12 til og med Lørdag den 23 /12 – 2017
Bemærk at tilbuddene IKKE gælder allerede nedsatte varer

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

Følg os:
www.facebook.com/notabene.gl
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PINNGUSSAKT
TAMARMI

Lynge Olsen Group A/S

r notabene.gl
n
IPAD 32GB WI-FI
❖
❖
❖
❖

-20%

9,7" Retina touchskærm
Op til 10 timers batteri
Wi-Fi, Touch ID
261206

2.799.SIPAAKKAT / SPAR

J
Ø
T
E
G
E
L
T
L
A

400.-

rer
de nedsatte va
på ikke allere

SUPER NINTENDO CLASSIC MINI
❖ Klassisk konsol, lille størrelse
❖ HDMI forbindelse til TV
❖ 21 forudindstillede spil

999.SIPAAKKAT / SPAR

HUSK
DU KAN AFBETALE

– ANSØG PÅ VORES HJEMMESIDE
ELLER I NOTABENE.GL
DET ER SUPER NEMT OG DISKRET.

LÅN OP TIL 25.000 KR.

500.-

ASTROMASTER 70EQ TELESCOPE
❖ 8,16 kg
❖ aluminium
❖ ideelt teleskop til begyndere

1.299.SIPAAKKAT / SPAR

200.-

SIPAAKKIT /
SPAR OP TIL

-50%
DIV PS4 SPIL
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ALT
MUMI KR
OG TALLE

SIPAAKKIT / SPAR

30%
håndklæder,
sengetøj & duge

SIPAAKKIT /

40%
40%

ALT SIRIUS

25% 4
SIPAAKKIT / SPAR

Neqeroorutit atuupput marl. 19/12-2017
017 ilanngullugu / Tilbuddene gælder til og med tirsdag d
d. 19/12 - 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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KRUS
ERKEN

/ SPAR

0%
%

SIPAAKKIT / SPAR

50%

SIPAAKKIT / SPAR

4
40%

8

ONSDAG 13. DECEMBER 2017

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

399.-

4K FILM
• 55" LED Smart TV
• 4K UHD med HDR
• Tizen, 6 series

SIPAAKKIT/SPAR 1.500,-

ERRORSIVIK / VA
VVASKEMASKINE
SKEMASKIN
SKEMASKINE
NE
Denne Whirlpool-vaskemaskine har en stillegående ZEN-motor,
der lydløst og effektivt vil vaske dit tøj. Tænk bedst i test oktober
2015
• 8 kg: stor fleksibilitet
• Omdr./min: 1400
• Stort digitalt display

A+++

Energikl.

8

Kg vask

4.999.SIPAAKKIT/SPAR 5.000,-

Omdr.

55" 4K UHD SMART TV
• 55" LED Smart TV
• 4K UHD med HDR
• Tizen, 6 series

A

Energikl.

111
Watt

SIPAAKKIT/SPAR 1.000,-

ERRORSIVIK / VASKEMASKINE
• Kapacitet på 11,2 liter
• Bevarer næringsværdierne i din mad
• Baseret på madlavning af
eglet mad i et vandbad
vakuum-forseglet

154

kWh/år
UE55MU6195XXC (267958)
958)

Prisgaranti
på ALLE
varer
KAPSLER

749.-

399.-

SIPAAKKIT/SPAR 150,-

CLASSIC KAFFEMASKINE
ASKI
AS
K NE
KI
• Kapacitet: 10 kopper (1 liter)
• 1550 Watt
• Automatisk sluk

• 2 power indstillinger
• Motor med blæser
• 5 tørrebakker

OBH6775 (229066)

2 STK

90
0.2 STK

SIPAAKKIT/SPAR 50,-

FRUGT OG SVAMPETØRRER
PET
ETØ
ET
TØRRER
CMC1550 (259258)

SVS10LS (242306)

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
ut
qularnaatsuupp

1400
FSCR80421 (245252)

1.999.-

KONCENTRATER

120
0.-

Elgiganten akikinnerpaajorusuppoq. Elgigantenimut pisiniarninni tamatigut isumannaatsumik akikinnerpaanillu pisisinnaanerit, nioqutissaatitta akimikkut qularnaveeqquseriiga
arn
anerisa 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 13/12-miit Marlunngorneq 19/12 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 13/12 til og med tirsdag den 19/12 – 2017

LYNGE OLSEN GROUP A/S
LYN

3.999.-

SIPAAKKIT/SPAR OP TIL 199,-
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GILAQ /
AKISUNERUSARIAQANNFO
R MEGET
LE
A
ET
B
AT
T
M
U
D
ER
DET
AAJUNIARPUGUT
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
BILLIGST! PR
JUNIARPUGUT – VI VIL VÆRE

AKIKINNERPAA

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
qularnaatsuupp
ut

Prisgaranti
på ALLE
varer

799.-

KISSAKKASUARTAAT /
MIKROOVN
• 23 liter / 800 Watt
• Tredobbel varmedistribution
• LED-display

SIPAAKKIT/SPAR 400,-

MS23F301EAS (206837)

6.999.-

3.299.-

SIPAAKKIT/SPAR 1.000,-

ACER ASPIRE NITRO 5 15.6" BÆRBAR
• Nvidia GTX 1050 Ti, 4 GB
• Intel Core i5-7300HQ CPU
• 8 GB DDR4 RAM, 1.2 TB lagring

ACNHQ2QED007 (267304)

SIPAAKKIT/SPAR 1.700,-

CHEF XL ELITE IGAFFIMMI MASKIINA / KØKKENMASKINE
• 1400 Watt
• Imaqqortussusaa / Kapacitet: 6,7 liter
• 3 SystemPro-værktøjer

KVL6300S (267181)

SPAR
30%
1.999.PÅ ALLE

GAMING HEADSET

SIPAAKKIT/SPAR 900,-

5 DELE!

399

95

SIPAAKKIT/SPAR 200,-

SHIATSU MASSAGEAPPARAT
• Perfekt til sofa eller stol
• 14 programmer
• Taske medfølger

OBH6092 (269313)

• Igat pingasut – matut marluk /
3 stykker køkkengrej + 2 glaslåg
• Savimmineq
manngertornersinnaanngitsoq /
Rustfrit stål
• Kissarsuutinut tamarnut
atorsinnaasut – aamma
induktioninut / Kan bruges på alle
kogeplader, inklusiv induktion

L05SS13E

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 13/12-miit Marlunngorneq 19/12 – 2017 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 13/12 til og med tirsdag den 19/12 – 2017

LYNGE OLSEN GROUP A/S

IGAT / GRYDESÆT
Æ
ÆT
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De tre søskende – 51 boliger
Det er med stor interesse at Kommuneqarfik Sermersooq hermed sender
et spændende projekt i høring, i
henhold til den nye planlov.
Kommunalbestyrelsen har 21. november besluttet at sende projektet
De tre søskende – 51 boliger, i 8
ugers høring i perioden 13. december 2017 – 7. februar 2018.

DE TRE SØSKENDE
– 51 BOLIGER
Projektet omfatter opførelsen af 3
etageejendomme på 6 etager med
hver 17 lejligheder, i alt 51 boliger.
Derudover omfatter projektet også
en gennembearbejdning af de ubebyggede arealer til rekreative formål
for offentligheden.
Projektområdet anvendes i dag som
erhverv af interessent. I kommuneplanen sermersooq2028.gl er området indenfor et A område, hvilket betyder at området er udlagt til boliger.
Derudover er der i kommuneplanen
sermersooq2028.gl fokus på fortætning, som et bærende princip for at
skabe en bæredygtig byudvikling af
Nuuk. Projektet er derfor i overensstemmelse med kommuneplanen.
Kommuneqarfik Sermersooq finder
projektet attraktivt, dels på bag-

grund af boligmangel i Nuuk og dels
fordi projektets arkitektur, skala og
formsprog fint komplementerer den
eksisterende bebyggelse i området.
Derudover er det positivt, at man
arbejder med at etablere aktiviteter i
rummene mellem husene.
Projektet kan downloades på kommunens hjemmeside sermersooq.gl

NY PLANLOV
Den 1. januar 2016 trådte en ny
planlov i kraft, som skal ses som et
led i Naalakkersuisuts og kommunernes bestræbelser på at fremme
erhvervsudviklingen i Grønland, ved
at gøre det lettere og mere attraktivt
at investere. Nu bliver det muligt, at
få nemmere adgang til arealer frem
for at vente på offentlig planlægning
og efterfølgende annoncering af
ledige arealer.

DEN NYE PLANLOVS PROCES
KAN BESKRIVES SÅLEDES:
• Interessent indsender en projektansøgning til Kommunalbestyrelsen (kommunen).
• Kommunalbestyrelsen vurderer og
godkender projektet.
• Kommunalbestyrelsen sender
projektet i høring i minimum 6

uger, med kommunalbestyrelsens
saglige og objektive kriterier, som
evt. nye ansøgere skal opfylde.
• I høringsperioden kan befolkningen indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter.
• Med baggrund i eventuelle indsigelser eller projekter fra høringsperioden, skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering,
vælge det bedste projekt.
• Interessent får en arealreservation i op til 2 år, såfremt det kan
dokumenteres at finansieringen er
på plads.
• Inden for arealreservationens
periode skal interessent selv
udarbejde et kommuneplantillæg
for området, og hvis projektet på
grund af sin størrelse eller lign.
kræver en miljøvurdering, skal
interessent ligeledes udarbejde en
SMV, strategisk miljø vurdering,
eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.
Med den nye planlovsændring skal
man huske på, at Kommunalbestyrelsen til en hver tid kan afvise
projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske
visioner.

Planloven kan læses her: nanoq.gl,
»Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december
2015« og »Inatsisartutlov nr. 17 af 17.
november 2010 om planlægning og
arealanvendelse«

KOMMENTARER,
INDSIGELSER ELLER
ALTERNATIVE PROJEKTER
Kommentarer, indsigelser og
projekter skal sendes til plan@sermersooq.gl inden 7. februar 2018.
Eventuelle projekter skal være grundigt beskrevet i tekst og tegninger og
skal derudover opfylde kommunens
tjekliste for projektansøgninger.
Kommunens tjekliste for projektansøgninger kan downloades på kommunens hjemmeside sermersooq.gl

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker man at klage over kommunalbestyrelsens beslutning, skal
klagen rettes til:
NAALAKKERSUISUT,
Finansdepartementet;
Landsplanafdelingen;
Postboks 1037,
3900 Nuuk.
Klagen skal indgives senest 8 uger
efter denne annoncering.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommuneqarfik Sermersooq tager forbehold for trykfejl i annoncen

-50%
50
5
0%
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OqOrutit qalii tamarmik /

HUSK

ALLE SENGESÆT

SØNDAGSÅBENT
SØNDAG D. 17. DECEMBER

11.00 -16.00

SØNDAG D. 24. DECEMBER
JULEAFTEN

10.00 -14.00

SØNDAG D. 31.DECEMBER
NYTÅRSAFTEN

10.00 – 14.00

JYSk Nuuk ØNSkEr allE
VOrES kuNDEr EN GlÆDEliG
Jul OG Et GODt NYtÅr.

HuSk

maSSEr aF FYrVÆrkEri

Fra D. 27. DECEmBEr – 31. DECEmBEr
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rve
vej
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neds
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te varer
v re
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uutissaaq pingasunngornermiit 13. dec. – at
a
ataasinngorneq
aasinngorneq 18. dec 2017 tikillugu /
Gælder fra onsdag d. 13 december til og med mandag d. 18. december 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 d.17. dec. ................. 11.00 - 16.00
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Naasuerniarﬁk

HELE
DECEMBER

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Juullip naasui
qilertat kusanartut ullumi
inniminneriikkit
FLOTTE JULEBUKETTER

Hjemmesko
sæl eller lam

T-shirts
også økologiske

kan bestilles nu

÷10%

Fredag 15. &
Lørdag 16. dec.

÷35%

på alt julepynt

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Tupilak Shop
Ilivinnguaq 18

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

Normalpris
4.999,-

NU KUN
4.499,-

NORWICH CHAISELONG SOFA
(fås også omvendt)

Kom sommeren i forkøbet,
og bestil allerede nu dine
nye gardiner eller
solafskærmning.

Vi giver

÷30%
på alle bestillinger inden
den 1/3-2018

IKEA
Køb dine IKEA produkter
igennem os, det er
nemt og lige til

HUSK DU KAN
AFBETALE DINE NYE
MØBLER HOS OS
MED OP TIL 6 MÅNEDER,
KIG IND OG
HØR NÆRMERE
Hans - Aatsi

Pia

Jackie

BEMÆRK VORES ADRESSE: ISSORTARFIMMUT 1A - UNDER DEN NYE KNR - 32 21 76
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Qimatut Pension
Eqqaamaviuk tamatta 1. januar 2018-imiit
soraarnermusiassatsinnik
ileqqaariveqalertussaagatta?

Har du husket, at vi alle
skal have en pensionskonto
pr. 1. januar 2018?

Nunatsinni soraarnermusiassanut ileqqaarivissiaq
GrønlandsBANKENimi pilersiguk - 100%imik kalaallinut
soraarnermusiassanut ileqqaariviliaasoq

Gå en tryg alderdom i møde med en Qimatut
Pension i GrønlandsBANKEN - en 100%
grønlandsk pensionsopsparing.

•

Pinartumik napparsimalernissamut toqunermilu
atuuttussanik sillimmasiisinnaanerit

•

Forsikringer ved kritisk sygdom og død

•

Illit nammineq kikkut kingornussissasut aaliangissavatit

•

Du bestemmer selv, hvem der skal arve dig

•

Soraarninngornerup aallartinnerani ingerlaavartumik
akiliutit qaffasinnerpaat

•

Største løbende udbetalinger ved start
af pensionering

•

Mulighed for at ændre på ordningen helt frem
til udbetaling

•

Akiliisalernissap tungaanut allanngortinneqarsinnaasoq

Qimatut Pension – Illit iluaquserumallutit.

Qimatut Pension – til gavn for dig.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Illoqarfimmi
gavekorti
pitsaanerpaartaat

BYENS BEDSTE
GAVEKORT

Nuuk
Handelsstandsforenig

PIKKORI
SPORT

ATLANIC
MUSIC

NEXT
GENERATION

Tupilak Travel
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ILINNIAQAQARTUT MEERALLIT

juullimut tunissutisiassaat

Julegave
TIL STUDERENDE MED BØRN

Helene aamma Svend Jungep Siunertanut Pitsaasunut Aningaasaateqar�iani
siulersuisut ukioq manna aammaarlutik ilinniagaqartut Nuummeersut
meerallit juullimut atatillugu aningaasanik pisiniutissaannik
tunissuteqarniarpoq.
Tunissummik pissarsinissamut tunngaviussaaq angajoqqaat tamarmik
ilinniagaqartuunissaat, imaluunniit ilinniagaqartup kisimiittuulluni
pilersuisuunissaa.

Fondsbestyrelsen for Helene og Svend Junges Fond til velgørende
formål, har igen i år besluttet, i forbindelse med julen, at uddele
legater til studerende med børn fra Nuuk.

Tunissutit agguaanneqartussat meeqqamut ataatsimut 1.000 kruuniupput,
meeqqanullu tulliusunut 500 kruuniullutik.
Aningaasat tunniunneqassapput aningaaserivik (bankimut) ikisinikkut
uunga saaf�iginninnikkut:
Helene aamma Svend Jungep aningaasaateqar�ianut
Nuuk Kontor- & Bogføringsassistance, H.J. Rinksvej 9-mut.
(Atlantic Music eqqaani).

Der uddeles et legat på kr. 1.000 for et barn og efterfølgende børn
kr. 500.

Saaf�iginninnikkut 6. -20. decemberimi 2017 nal. 9.00 aamma 15.30
akornanni.

Legatet udbetales til den studerendes bankkonto ved personlig
henvendelse til:
Helene og Svend Junges Fond
c/o Nuuk Kontor- og Bogføringsassistance ApS
H.J. Rinksvej 9 (ved siden af Atlantic Music)
I perioden 6. – 20. december 2017 mellem kl. 09.00 og 15.30.
Der skal medbringes gyldig dokumentation:
Studiekort og bopælsattest med gyldig adresse i Nuuk.

VEND JUNGE
&S

OND
SF

HELEN
E

Ilinniagaqartuunermut allagartaq aamma sumi najugaqarnermut
uppernarsaati t uppernarsaatigineqassapput, (bopælsattest).
Ilanngullugu eqqaamaqquarput Nuummi najugaqartutut allassimassagavit.

Det er en forudsætning at begge forældre er studerende,
eller at den studerende er eneforsørger samt at ansøgeren/
ansøgerne har bopæl i Nuuk.

E

ØRE

RM

ÅL

TIL V

LG

NDE

FO

Meeqqanut pisariaqartitsisunut ilaqutarsiaarusuppit?

Kunne du tænke dig
at være plejefamilie?

Kommuneqarfik Sermersooq naliginnaasumik
ilaqutarsianik, oqilisaatitut ilaqutarsianik pilertortumillu ilaqutarsiaasinnaasunik pissarsiorpoq.
Kommuni tamaat isigalugu, Nuummilumi, kommuni ilaqutarsiaasinnaasunik amingaateqarpoq.

Kommuneqarfik Sermersooq søger almindelige plejefamilier, aflastningsfamilier og
akutplejefamilier. Kommunen mangler plejefamilier i hele kommunen – også i Nuuk.

Meerarsiat isumassiorneqarnissaannik, tapersersorneqarnissaannik ulluinnarnilu aalaakkaasumik inuuneqartinneqarnissaannik ilaqutarsiatut ikiussavatit .
Kommuneqarfik Sermersooq januarimi, ilaqutarsiaanerup suuneranik suliassamullu ilaqutariiullusi qanoq pikkorinnerulersinnaanersi pillugu paasisitsiniaalluni ataatsimiititsissaaq .
Ilaqutarsiaaneq pillugu qanorlu Kommuneqarfik Sermersuup
siunnersorsinnaaneratit maannakkumiit paasisaqarfigisinnaalereerpat .

SAAFFIGINNIFFISSAQ:
Tlf . 36 72 07 /
36 72 08 /
36 72 09

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

ORNIGULLUNI
SAAFFIGINNINNEQ:
Meeqqanut Ilaqutariinnullu
Ingerlatsivik
Imaneq 20 · 3900 Nuuk
Ataas . - pinga .  .  .  .  .  . nal . 10 - 15
Sisamanngorneq  .  . nal . 12 - 17
Tallimanngorneq  .  . nal . 10 - 12

Som plejefamilie hjælper du med at give plejebørn
omsorg og støtte, struktur i hverdagen og faste
rammer .
Kommuneqarfik Sermersooq holder informationsmøder i januar om rollen som plejefamilie, hvor du
og din familie kan blive klogere på opgaven .
Allerede nu har du dog mulighed for at få mere
viden om opgaven som plejefamilie og høre, hvordan Kommuneqarfik Sermersooq kan hjælpe med
vejledning og supervision .

HENVENDELSE
OG YDERLIGERE
OPLYSNINGER:
Tlf . 36 72 07 /
36 72 08 /
36 72 09

PERSONLIGT FREMMØDE:
Forvaltning for Børn og Familie
Imaneq 20 · 3900 Nuuk
Mandag - onsdag  .  .  .  .  . kl . 10 - 15
Torsdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 12 - 17
Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl . 10 - 12
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FADØLSSERVICE
Godthaab Bryghus leverer fadøl til private og firmafester.
Få mere information og bestil fadøl til din fest på
tlf. 34 80 60 eller via info@heca.gl. Der findes også et
stort udvalg af lokale flaskeøl i butikkerne i Nuuk.

BESTIL FADØL TIL NYTÅRSFESTEN NU!

努克
努克

NYTÅRSMENU

Luksus take-away
Sushi til nytårsfesten
1 valgfri forret
10 stk luksus sushi
1 valgfri dessert
3 retter

kr.

275,-

Afhentes på
Godthaab Bryghus
den 31. december mellem
kl. 14.00 og 15.00. Eller få
leveret via Takanna.gl
Bestil og betal senest
den 29. december via
www.takanna.gl

Take away

248,-

Kun kr.
pr. person inkl.
en lokal fadøl
på 40 cl.

Årets kæmpestore
julebuffet
på Godthaab Bryghus
Vælg den traditionelle
julebuffet og tal med os,
hvis du har særlige ønsker
til festlige indslag,
temaer mv.
Fredag den 15. og
lørdag den 16. december
Bestil via info@heca.gl
eller på tlf. 34 80 60

Single fest!
JULEFROKOST
FOR SINGLER
Godthaab Bryghus
Lørdag den 16. december kl. 19.00
BILLETTER SÆLGES PÅ DADDY’S
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NANoq mediamiit internetimut
NEqeroorutit nutaat
- 1 gb data qaammammut pisinnaavat akeqanngitsumik
tv abonnement aqqutigalugu.
- Aamma internetimik 150-imik pisisinnaanngorputit.
- Få 1gb gratis data med sammen med dit TV abonnement
- Du kan nu også købe en internetpakke med 150gb data

NUKA

NANUARAQ

NANOQ

NANORSUAQ

ANGAJU

op til

op til

op til

op til

op til

30/15

30/15

30/15

30/15

angullugu

angullugu

angullugu

angullugu

angullugu

1 Gigabyte

5 Gigabyte

10 Gigabyte

50 Gigabyte

150 Gigabyte

GRATIS

99 Kr.

299 Kr.

499 Kr.

899 Kr.

Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

30/15
Mbps

r.
9K
17
r.
9K
23

NANOQ MEDIA WEB TV
- Nanoq Media-miit Web TV-itaarit kanaalitillu tamarmik tablet-ikkut imaluunniit
mobiilikkut isiginnaarsinnaangorlugit.
- Web TV pillugu qanoq aallartissanerlugu una takuuk:
- Få Web TV med Nanoq Media - og se alle dine TV Kanaler på din tablet eller mobil.
- Se hvordan du kommer i gang med Web TV på:
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HAPPY
SØNDAG

TORSDAG

DEN 15. DECEMBER
KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

Levende
Levende
musik påmusikpå
Mutten
Mutten
i aften!
i aften

19

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

HAPPY ØL

TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00

Vælg mellem
Tuborg og Carlsberg

25,-

ER
I DAG N DE
EVE
DER L !
MUSIK

DEN 17. DECEMBER

25,-

TUBORG ELLER CARLSBERG

KUN

KONCERTKALENDER

Gode musikoplevelser på Kristinemut
Fredag den 15. og
lørdag den 16. december

kanji club
Ulf Fleischer &
Paarisa Band
Vi elsker god musik!
– og vi elsker en god fest!

Søndag den 31. december
- NYTÅRSAFTEN

GTO

M

UTTEN

STINEM
RI

M

UT

TU

STINEM
RI

UT

LLEMU

STINEM
RI

UT

TU

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

K

Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/Kristinemut/

Ulla Band
K

Ulla Band

Ulf Fleischer &
Paarisa Band

K

Fredag den 29. december

Lørdag den 30. december

K

Ulf Fleischer &
Paarisa Band

Tirsdag den 26. december

T

Fredag den 22. og
lørdag den 23. december

IN

IMUTTE

N

Juulli Julen 2017
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Jul er gaver
Flere af børnene fra børnehaven i Annersuaq har mødt julemanden og
glæder sig til at få julegaver
og hun var ikke bange for ham, selvom han
havde et langt skæg. Til gengæld er Malu
bange for ham på grund af hans lange
skæg.
Men det er ikke kun julemanden, der
kommer til jul. Ivaana fortæller, at de har
nisser hjemme hos dem selv.
Der er nisser hjemme hos mig, men jeg
har ikke set dem, fordi de kun er vågne,
når jeg sover.

Lukasip ataataata juullip inua tunissutinik nassarluni tikiukkaangat ikiortarpaa
Lukas’s far plejer at hjælpe julemanden, når han kommer med julegaver.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Det var nogle søde og livlige børn, som
Ugeavisen mødte, da den besøgte børnehaven Annersuaq for at tale med børnene
om julen.
De fleste af børnene havde allerede mødt
julemanden, og siger, at det bliver jul, fordi
det er på det tidspunkt, julemanden kommer og giver børnene gaver. De fortæller,
at han bor oppe i fjeldet og kommer meget
stille hjem til børnene, mens de sover.
Tulluartoq havde hilst på ham og givet
ham et håndtryk, da han engang besøgte
Arsarnerni meeqqat tassaapput:
Nukaaka Damgaard, Kimmernaq Josefsen,
Ida Malene Møller, Lea Møller, Ajaana Poulsen
Kristensen, Tommy Hegelund Heilmann, Lukas
Mikkelsen, Uiloq Frederiksen aamma Tulluartoq
Olsen.
Ullorissani meeqqat tassaapput:
Mia Heretis Wille, Malu Jeremiassen, Nolan
Petersen aamma Ivaana Fleischer.
Børnene fra stuen Arsarnerit er:
Nukaaka Damgaard, Kimmernaq Josefsen, Ida
Malene Møller, Lea Møller, Ajaana Poulsen Kristensen, Tommy Hegelund Heilmann, Lukas Mikkelsen, Uiloq Frederiksen og Tulluartoq Olsen.
Børnene fra stuen Ullorissat er:
Mia Heretis Wille, Malu Jeremiassen, Nolan
Petersen og Ivaana Fleischer.
Ass./foto: Leiff Josefsen.

børnehaven, mens Lukas engang har set
ham komme frem fra månen.
Min far plejer at hjælpe julemanden,
når han kommer med gaver, mens jeg
sover. Så er de meget stille. Jeg så engang
julemanden, der pludselig kom frem fra
månen. Han er ude i fjeldet og gemmer sig.
Han har sorte støvler og har kæmpestort
skæg. Når han kommer, så hilser han på
børnene, og jeg har sagt goddag til ham.
Jeg har også set ham og hans kone lave
julekager, engang solen gik ned og var rød,
siger Lukas.
Ajaana så også julemanden, da byens
juletræ blev tændt første søndag i advent,

Bamser og biler
De fleste af drengene ønsker sig biler,
mens de fleste piger ønsker sig bamser.
Men Ivaana ønsker sig også negle.
Jeg vil gerne have negle, som allerede
er malede, og som man bare sætter på.
Så bliver man ikke træt af at skulle male
dem, siger Ivaana.
Nolan ønsker sig en fjernstyret bil, en
stor en, der kan køre på sneen. Ajaana
ønsker sig en pink bamse, som er i regnbuefarver, og det gør Nukaaka også. Kimmernaq ønsker sig også en bamse.
Hvad laver I så, når det er jul?
Så er vi glade, fordi vi får gaver. Vi skal
også have fint tøj på, når det bliver jul,
lyder det fra børnene.
Vi skal også ud og lege, men vi skal også
danse om juletræet og få masser af gaver.
Mine bedsteforældre kommer og holder
jul hos os, lyder det fra et andet barn.
Børnene er fem år og skal starte i skole
efter sommerferien. Da de er de ældste i
børnehaven, skal de også synge Santa
Lucia for de andre børn i børnehaven på
Luciadagen den 13. december. Børnene
sang det første vers af Santa Lucia, inden
gæsterne gik og sagde også noget af juleevangeliet, som de har lært udenad.

Juulli Julen 2017
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Juulli tunissutisiffissaavoq
Meeqqerivimmi Annersuarmi meeqqat arlallit juullip inua naapissimavaa juullimilu
tunissutisinissaminnut qilanaarlutik
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Ugeaviisi meeqqerivimmut Annersuarmut
meeqqat juullimut atatillugu oqaloqatiginiarlugit pulaarami meeqqanik inequnartunik uummaarissunillu naapitaqarpoq.
Meeqqat amerlanerpaartaasa juullip inua
naapereersimavaat oqarlutillu juullertartoq, taamaalinerani juullip inua tikittarmat
meeqqallu tunissutisiassaannik tunillugit.
Oqaluttuarput qaqqami najugaqartoq
meeqqallu sininnerini nipaarsaarluinnarluni meeqqat angerlarsimaffiinut pulaartartoq.
Tulluartup juullip inua meeqqerivimmut
pulaarmat ilassisimavaa assammissimallugulu, Lukasillu qaammammit nuisoq takusimallugu.
Ataatama juullip inua sininninni tunissutinik nassarluni takkukkaangat ikiortarpaa.
Taava nipaarsaartorujussuusarput.
Ataasiarlunga juullip inua qaammammit
tassanngaannaq nuisoq takuara. Qaqqamiittarpoq toqqorluni. Qernertunik kamippaqarpoq umerujussuaqarlunilu. Aggeraangami
meeqqat ilassiortarpai aamma uanga kutaarsimavara. Aamma ataasiarlunga seqineq tarrimmat aappaluttuinnanngorluni
nulianilu juullimut kaagiliortut takusimavakka, Lukas oqarpoq.
Ajaanap juullip inua aamma takusimavaa
illoqarfiup orpia sapaassuarmi siullermi
ikinneqarmat, aamma ersigisimanngilaa
takisoorsuarnik umeqaraluartoq. Malulli
takisuunik umeqarnera pissutigalugu ersiga.
Kisianni juullip inua kisiami juullimi takkuttanngilaq. Ivaana oqaluttuarpoq angerlarsimaffimminnni nissiaraqartoq.
Uagutsinni nissiaraqarpoq, kisianni takusimanngilakka, sinikkaangama aatsaat eqqumasarmata.
Bamsit biileeqqallu
Nukappiaqqat amerlanerit biileeqqanik kissaateqarput, niviarsiaqqallu amerlanerit
bamsinik kissaateqarlutik. Ivaanali kukiusanik aamma kissaateqarpoq.
Kukinnik ikkutiinnartakkanik qalipanneqareersimasunik perusuppunga. Taava qalipanniarlugit qasusariaqanngilaq, Ivaana
oqarpoq.
Nolan biilinik aquttakkanik angisuunik
apummi ingerlasinnaasunik kissaateqarpoq.
Ajaana bamsimik neriuusaatut qalipaatilimmik kissaateqarpoq, Nukaakalu assinganik
aamma kissaateqarluni. Kimmernaq aamma
bamsiutitaarusuppoq.
Juulleraangat sulerisarpisi?

Nolan biilinik
aquttakkani aputikkoorsinnaasunik
kissaateqarpoq Nolan
ønsker sig en fjernstyret bil, der kan
køre på sneen:
Ass./Foto:
Leiff Josefsen

Nuannaartarpugut tunissutisisaratta.
Aamma juullerpat kusanartunik atisaqassaagut, meeqqat oqarput.
Aamma aneerluta pinnguassaagut, kisianni aamma orpiliassaagut tunissuterpassuarnillu pinnalluta.
Aanaakkukka aggissapput uatsinnilu juullisiorlutik, meeqqat ilaat oqarpoq.
Meeqqat tallimanik ukioqarput aasaane-

ranilu atuanngiffeqarneq naareerpat atualissallutik. Meeqqerivimmi angajullerpaajugamik Luciap Iluartup Ulluani decembarip
13-iani meeqqerivimmi meeqqanut allanut
Santa Lucia aamma erinarsussavaat.
Meeqqat pulaartut aninnginneranni Santa
Luciap versia siulleq erinarsorpaat juullimilu iivanngkiiliup ilaa alanngaarsinnaasartik
alanngaarlugu.

Nukappiaqqat juullimut biileeqqanik kissaateqarput, niviarsiaqqallu amerlanert bamsinik
kissaateqarlutik. Drengene ønsker sig biler til jul, mens de fleste piger ønsker sig bamser. Ass./
Foto: Leiff Josefsen
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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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NYTÅRSFEST PÅ MANHATTAN
Sushi & champagne
Fra kl. 22.00 den 31. december

Spis alt det sushi du kan, og nyd en halv flaske bobler, kr. 325,- inkl. entré til koncert med
Da Bartali Crew
Køb dine billetter på Daddy´s til “Sushi & champagne” senest den 29. december kl. 14.00.

Kransekage & champagne
Kl. 00.30, kransekage og et glas champagne, kr. 125,-

DBC DA BARTALI CREW
Nytårsfest på Manhatten Nightclub den 31. december fra kl. 23.00
(Dørene åbnes kl. 22.00) Entré kr. 100,- inkl. et glas champagne

Rock koncert på Manhatten Nightclub

SMALL TIME GIANTS
Fredag den 29.
december 2017
Entré, kr. 150,- Inkl. en fadøl, 40 cl.
Dørene åbner kl. 22.00. Arrangementet begynder kl. 23.00
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Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk

Pilluarit
Tillykke

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

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

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

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

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

SISAMANNGORNEQ TORSDAG
Stegt flæsk med persillesovs

½ stegt kylling med brun sovs
og kartofler samt surt

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

ARFININNGORNEQ LØRDAG
Pastaret med oksekød

– det er helt gratis

ATAASINNGORNEQ MANDAG

Hilsen kan også mailes

ANMELDELSER FRA BOOKING.COM - GENNEMSNIT 8,4
9,6 Marie
fra Irland
Enestående.

14.-20. december

TALLIMANNGORNEQ FREDAG

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler.

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

MENU

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

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

10 Han fra Polen
Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!
Nice stay.

KISSARTUT

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

• 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

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

Brugseni's pebergryde med ris

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

10 Laura fra
Canada
”Perfection in
Nuuk”

MARLUNNGORNEQ TIRSDAG
Karrypølse
med varm kartoffelsalat

PINGASUNNGORNEQ ONSDAG
Fiskefrikadeller
med tomatsovs og kartofler

40,-

Ataaseq
Pr ret

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 551155 / 553201

Allanngortinniissaanut ilisimatitsissutigeriissaavarput
Vi tager forbehold for ændringer

nuukugeavis@nuukugeavis.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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Imaatigut
kabeli ammaassivoq
TELE-POST nunatsinni internettip ineriartortsinnissaanut annertuunik pilersaaruteqarpoq. Maannamut innuttaasut 37 %-ii imaatigut
kabeli aqqutigalugu attaveqalereersimapput.
Matumanilu imaatigut kabelip Maniitsumi, Sisimiuni, Aasiannilu
aqquteqalernerata, minnerunngitsumillu sakkortusaavinnik
sakkortunerusunik pilersitsinerup kingorna, innuttaasut 80 %
tikillugit Tusass internettimik flatrate periarfissinneqalerput.
Qilanaarpugut ilissi Uummannami, Ilulissani, Qeqertarsuarmi,
Qasigiannguani, Aasianni, Kangaatsiami, Sisimiuni, Kangerlussuarmi,
Maniitsumi, Nuummi, Paamiuni, Qaqortumi, Narsami aammalu
Nanortalimmi imaatigut kabelimut ilanngunnissassinnut.
Innuttaasut amerlanerusut killeqanngitsumik internetteqalernissaat
siunertaralugu ataavartumik sulissutigaarput. Anguniagaavoq
2020-mi nunatta innuttaasuisa 92 %-ii killeqanngitsumik internettersinnaanissamut aamma periarfissinneqarnissaat.
Nioqqutissat Tusass flatrate internettit decembarip 11-aniit nal. 12:00
saqqummiunneqassapput. Tusass.gl aqqutigalugu takukkit.
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Sapaatit akunnerani 50-mi juullimut unammisitsinitsinni
uku ajugaapput
Følgende har vundet i uge 50 af vores julekonkurrence:
1

5

Karen Mathæussen
Blok 2-03
eqqorpaa/har vundet
Gavekort, værdi 400,-

Jensigne Sørensen
Saqqaa 9-009
eqqorpaa/har vundet
Julekurv, værdi 400,-

2

3

med plastomslag, værdi 195,-

Dorthe Hansen
Qassuserfik 6-101
eqqorpaa/har vundet
Tempur Ergonomisk pude,
værdi 899,-

6

10

9

Juliane Villadsen
Postboks 501
Grønlandskort

Pavia Lynge
Blok O-107
eqqorpaa/har vundet
Sagamaps grøn serie 1-5
komplet,

Katja Jørgensen
Sinarsua 9-11
eqqorpaa/har vundet
Chromecast - fra Google

Yannick Geisler
Tuapannguit 5-201
eqqorpaa/har vundet
Gavekort,værdi 250,-

7

Arne Hansen
Paarnat 17-101
eqqorpaa/har vundet
Red//Green Sweater

11
,

Ulunnguaq J. Rosback
Norsaq 1-102
eqqorpaa/har vundet
Gavekort,
værdi 500,-

4

Karline Alaufesen
Blok 36-A-4
eqqorpaa/har vundet
Inuit T-shirt

8

Poul T. Lyberth
Postboks 176
eqqorpaa/har vundet
2 kasser sodavand, 25 cl.

12
Aaqa Qvist Markussen
Unaaq 4-304
eqqorpaa/har vundet
Lorus Armbånds ur
værdi 898,-

fra Kap-Farvel-Uummannaq,
værdi 600,-

1 Bog

Brian Olsen
Suloraq 15-601
eqqorpaa/har vundet
Grønlandsk CD,
de sidste nye

eu

ge

ATLANIC MUSIC

ND

st

16

Niels G. Nielsen
Qimerlua 4
eqqorpaa/har vundet

VI

Fam. Platou
Postboks 978
eqqorpaa/har vundet
Sagamaps rød serie 1-20
i box,
værdi 750,-

Miilo Andersen
Igimaq 10-301
eqqorpaa/har vundet
Grønlandsk CD,
de sidste nye

Næ
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Timerlia 36 - 3905, Nuussuaq

Velbeliggende og velindrettet rækkehus i Qernertunnguit.
Pris:
Størrelse:
Rum:
Byggeår:

Velbeliggende og velindrettet rækkehus. Rækkehuset
er en del af en ejerforening med 14 boliger fordelt på 4
ejendomme og beliggende på en lukket stikvej i et fredeligt område, tæt på natur, by og daginstitution. Boligen
er delvis finansieret med offentlige rente- og afdragsfrie
ombytningslån.

2.495.000
105 m2
4
2000

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

Juullimut tunissutissaqqissut
Gode julegaveideer
Marguerit

Iverutit/Ørestikker
Sapaat/Søndag
17. december
ben
ammassaagut/å
.00
nal./kl. 12.00-15

Marguerit

Kr. 995,-

Kr. 425,-

Kr. 450,-

r

ke
Iverutit/Ørestik

÷20%

Kr. 315,-

Kr. 1500,-

Kr. 395,-

Allarpassuit alakkakkit / Kom og se en masse andre smykker

Ilinniartut Utoqqalinersiutillillu/
Studerende & Pensionister ÷10%

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

Netbankikkut Mobilbank-ikkulluunniit qinnuteqarit
Qaammatini, december aamma januar-imi GrønlandsBANKENi
snescooterinut tunngasunik ingerlataqassaaq.
Snescooterisiniarlutik taarsigassarsinermik pilersitsinerit
akiliuteqartinneqassanngillat aammalu pappiliarsornermut
akiliuteqartitsisoqassanngilaq.
GrønlandsBANKENimi siunnersortit attaveqarfigiuk.

Ny snescooter?

Ansøg via Netbank eller Mobilbank
I december og januar vil der være gratis oprettelse af snescooter-lån,
ingen stiftelsesprovision og intet dokumentgebyr i GrønlandsBANKEN.
Kontakt din rådgiver allerede i dag.

Qularnaveeqqusiinermut atatillugu taamaallaat pisortatigoortumik akiliutinut akiliissaatit.
Du betaler kun de offentlige afgifter i forbindelse med etablering af pant.

www.banken.gl · Tlf. 701234

Ukioq manna juullimut unammisitsinermi iluatsitsillutik eqquisut uge 49-mi Puiaqmit meeqqanit makinneqarput. Saamimmiit tassaapput Lea Ignatiussen,
Adriana Larsen aamma Poul Nielsen Sikkersup ningiuat Birgithe Eegde Larsenmit ikiorneqarlutik. Sapaatit akunnerata tulliani makitsissaagut pingasunngornermi decembarip 20-ani 2017-imi.
De heldige vindere af julekonkurrencen i uge 49, blev trukket af børnene fra Puiaq, fra venstre Lea Ignatiussen, Adriana Larsen og Poul Nielsen med hjælp fra
Birgithe Egede Larsen, Leder på Puiaq. Vi trækker igen næste uge, onsdag den 20. december 2017.
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Årets Julevin
i Kamik

Ta´2 Fl.
Nero Marone

Errazuriz
Family Collection Reserva
Pinot Noir

Vinen dufter af kirsebær,
blåbær, chokolade samt
modne mørke frugter.
Smagen er frugtig og blød
med noter af egetræ. Den
er kompleks med en lang
frugtagtig finish.

fantastisk Chilensk
rødvin til prisen!
Blød vin helt
uden stikkende
syre, dejlig duft af
modne røde bær,
samt animalske
toner.
Perfekt til and, og
vildt

2 fl.

220,spar 92,-

5 L Nanoq Cola saft

pr. fl.

139,1 ks (6 fl.) 750,-

1 Krt. Magnum Classic 25x 60 ml.
KUN

99,-

spar 3895

1 L Frisko
Jordbær eller
Chokolade is
KUN

KUN

6995

10,-

spar 15,-

spar 15,-

deres tank - nukøb - minimarked - centermarked

Buffet

tlf. 34 85 16

Vin specialisten

tlf. 34 85 13

Buffet

aften

MorgenMadsMorgen
MorgenM
MadsMads-

59,-

Hver dag fra 8:00 til 11:00

M

ÅBEN ALLE DAGE MELLE

8.00 - 21.00

tlf. 34 85 17

tlf. 34 85 15

Mandag - torsdag:

99,-

Børn op til 12 år:

59,-

Fre-søndag:

119,-

Hver dag fra
16:00 til 21:00
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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

Arctic Dreams takutinneqarneranu
aningaasaliisunut qujarusuppugut:
Tak til sponsorerne ifm. visningen af forestillingen
Arctic Dreams:

1987-2017
INUA & G-60

Ukioq manna tusarnaartitsineq kingulleq / Årets sidste koncert

29. december matut ammassapput / dørene åbnes: 21.00
Pisiaarnermi: kr. 250,Matumi: kr. 300,Forslag: kr. 250,Ved døren: kr. 300,15-17-illu akornanni ukiullit inersimasumik peqateqarlutik isersinnaapput.
15-17 årige kan komme ind med voksen ledsagelse.

Ullukinneq / Vintersolhverv
21. december
Katuami seqernup qullaqqilernera nalliuttorsiutigissavarput nal. 17.30-miit.
Vi fejrer vintersolhverv i Katuaq fra kl. 17.30

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

Mitaarfik

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

6. januar 2018 nal./kl. 11.00
Katuami ukioq nutaaq nuannersumik ilaqutariiullusi aallartissiuk /
Kom til Katuaq og start det nye år sammen med familien.
Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

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

31

ONSDAG 13. DECEMBER 2017

CAFÉTUAQ

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

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

CAFÉ

SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

CAFÉTUAMI NUTAARSIASSAT / NYT MENUKORT

s
en e
rd ier
Ve em
pr

Ribbensburger
Ribbensteg, salat, rødkål, syltede agurk, brun
sauce.
AKIA/PRIS: kr. 135,si n
se le
Vi esa
ll
Li

Club Sandwich
Med kylling, bacon, salat, tomat, rødløg og karrydressing. Hertil pommes frites.
AKIA/PRIS: kr. 125,-

Paddington 2

Star Wars: The
Last Jedi 21.00

Mordet i Orient

16.00 ekspressen 18.15

13.00

s
en e
rd ier
Ve em
pr

Daddy’s
Home 2

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

december

Morgen Brunch

december

Ferdinand

15.45

Star Wars:
The Last Jedi

18.00

QEDA

21.15

QEDA

18.30

Star Wars:
The Last Jedi

21.00

december

Ferdinand

16.00

december

Star Wars:
15.45 The Last Jedi

Ferdinand

Lækker brunch serveres med:
·
·
·
·
·

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

18.00

QEDA

21.15

AKIA/PRIS: kr. 145,-

december

Star Wars: The Last Jedi

21.00

Den Store Snack Kurv
december

Star Wars:
15.45 The Last Jedi

Ferdinand

QEDA
16.00

QEDA

21.15

si n
se le
Vi esa
ll
Li

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

december

Ferdinand

18.00

Sieranevada

Star Wars: The
19.00 Last Jedi
21.00

18.30

december
december

Ferdinand

15.45

Star Wars:
The Last Jedi

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

18.00

Patti Cake$

21.15

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

Nok til 2 personer.
8 Buffalowings, 8 mozzarella stiks,
8 Chili Cheese Nuggets, indbagte
løgringe, trøffel pomfriter, salsa og
hvidløgs aioli samt trøffelmayo.
AKIA: kr. 185,-

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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Bonus kan bruges
med det samme
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Vi skal have bonus-kortet ind i alle medlemsbutikker,
siger formanden for Handelsstandsforeningen
Af Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Handelsstandsforeningen i Nuuk
startede i efteråret 2015 et nyt
bonuskortsystem. Det er blevet
modtaget godt af kunderne, siger
foreningens formand Morten
Jørgen Heilmann, der oplyser, at
formålet med kortet er at styrke
den lokale handel.
Han opfordrer nu flere medlemmer af handelsstandsforeningen
til at bruge bonuskortet og gøre
kunderne opmærksomme på det.
Bonuskortet betyder, at man får
op til 10 procent i rabat, når man
handler i de af Handelsstandsforeningens butikker, som har
tilmeldt sig ordningen. De forskellige butikker har dog deres egen
bonus-sats. Det er altså ikke alle,
der giver 10 procent i bonus.
Den bonus, man optjener, kan
man bruge, når man vil i flere af
Handelsstandsforeningens butikker.
Bonuskortet er gratis og
foreløbig har ni butikker tilmeldt
sig ordningen, og flere er på vej,
oplyser Morten Jørgen Heilmann.
Det er Infashion, Pikkori,
Parnasonic Center, Holms Dyreartikler, Hvidevareteknik, Inuit
Quality Clothes of Greenland,
Next Generation og Nønne i Nuuk
Center samt Inuit Clothing. Nuuk
Købmandshandel, det vil sige Kamik Minimarked, Kamik Nukøb,

Kamik Centermarked, Kamik
Deres Tankbutik, Restaurant
Bones, Restaurant Isikkivik, Café
Wok, Grill & Pizza, kommer med
på ordningen i løbet af de første
måneder i 2018.
Handelsstandsforeningen
arbejder på, at alle foreningens
medlemsbutikker vil indføre bonusordningen, siger Morten Jørgen Heilmann.
Bonus’en kommer direkte ind
på kortet, når man handler, og
den kan bruges allerede dagen
efter.
Til forskel fra andre butikkers
ordningen, hvor man kun kan få
bonus’en en gang om året, kan
man altså her bruge bonus’en
med det samme eller spare sammen til noget specielt, som man
kan købe, når man har sparet
nok op, forklarer Morten Jørgen
Heilmann.
Vi håber, at de store virksomheder og offentligt ejede selskaber
også sætter et endnu større fokus
på at købe lokalt, da det vil gavne
hele samfundet, tilføjer han.
Vi skal få alle til at bruge hinanden her i landet. Det vil gavne
os alle sammen. Alle skal tænke
lokalt, før de sender ordrer ud af
landet. Det giver arbejdspladser
og større omsætning, påpeger
Morten Jørgen Heilmann.
Nuuk Ugeavis er medlem af
Handelsstandsforeningen.

Handelsstandsforeningip bonuskortia pisiniarfinni ilaasortaasuni arlalinni atorneqarsinnaavoq. Aaqqissuussinerup pitsaaqutaa
tassaavoq bonusip pisariaqartinneqalernerani atorneqarsinnaanera.
Handelsstandsforeningens bonuskort kan bruges i flere af medlemmernes butikker. Fordelen ved dette system er, at bonussen
kan bruges når man har brug for den.

Handelsstandsforeningip gavekortia bonuskortialu pisiniarfinni
nutaanik pisisartoqalernermik kinguneqarput, peqatigiiffiup siulittaasua Morten Jørgen Heilmann oqarpoq.
Handelsstandsforeningens gavekort og bonuskort betyder nye kunder i
butikkerne, siger foreningens formand Morten Jørgen Heilmann.
Ass./Foto: Leiff Josefsen.

Handelsstandsforeningip gavekortia
Handelsstandsforeningen gavekortinik pisisitsisarnermik
aamma ingerlataqarpoq. Gavekorti pisiniarfinni Handelsstandsforeningip pisiniarfiini tamani atorneqarsinnaavoq.
Handelsstandsforeningens gavekort
Handelsstandsforeningen har også et gavekortsystem. Gavekortet kan bruges i alle Handelsstandsforeningens medlemsbutikker.
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Bonusit ingerlaannaq
atorneqarsinnaapput
Bonuskorti pisiniarfinnnut ilaasortaasunut tamanut atuutilersissavarput, Nuummi niuertut peqatigiiffiannut,
Handelsstandsforeningimut, siulittaasoq oqarpoq

Nuummi niuertut peqatigiiffiata bonuskortimik atueriaaseq nutaaq 2015-imi ukiakkut
atuutilersippaa. Taanna pisisartunit ilassilluarneqarpoq, siulittaasoq Morten Jørgen
Heilmann oqarpoq, paasissutissiillunilu kortip
siunertaa tassaa najukkami niuernerup
nukittorsarneqarnissaa.
Maanna niuertut peqatigiiffiannut ilaasortat amerlanerit bonuskortimik atuisalernissaannik pisisartunullu eqqumaffiginnitsilersitsinissaannik kajumissaarpai.
Bonuskorti iluaqutigalugu pisiniarfinni
niuertut peqatigiiffiannut ilaasortani, aaqqissuussinermut peqataasuni, pisiniarnermi 10
procentit angullugit akikillisaavigitittoqarsinnaavoq. Pisiniarfiit assigiinngitsut bonusisitsinermi procentinik namminerisaminnik aalajangersaasarput. Tassa pisiniarfiit tamarmik
10 procentinik bonusisitsisanngilla.
Bonusit pissarsiarineqartut niuertut peqatigiiffiata pisiniarfiini pisiniarniaraanni
atorneqarsinnaapput.
Bonuskorti akeqanngilaq pisiniarfiillu
maannamut arfineq-pingasut aaqqissuussinermut peqataaniarlutik nalunaarsimasut,
Morten Jørgen Heilmann paasissutissiivoq.
Taakkua tassaapput In Fashion, Pikkori, Panasonic Center, Holms Dyreartikler, Hvidevareteknik, Inuit Quality Clothes of Greenland,
Next Generation aamma Nønne Nuuk Centerimiittoq. Nuummi niuertut peqatigiiffiannut
ilaasortat tassaasut Kamik Minimarked,

Kamik Nukøb, Kamik Centermarked, Kamik
Deres Tankbutik, Restaurant Bones, Restaurant Isikkivik, Café Wok, Grill & Pizza, 2018imi qaammatit siulliit ingerlanerini aaqqissuussinermut ilannngutissapput.
Niuertut peqatigiiffiata pisiniarfiit peqatigiiffimmut ilaasortaasut tamarmik bonusisitsisarnermik atuutilersitsinissaat sulissutigaa,
Morten Jørgen Heilmann oqarpoq.
Bonusi pisiniaraanni kortimut toqqaannartumik nuunneqartarpoq, tamatumalu kingorna atulertorneqarsinnaalluni.
Pisiniarfiit allat aaqqissuussinerannit
bonusip ukiumut ataasiarluni tunniunneqarfigisartagaanit allaanerussutaasumik bonusi
matumani ingerlaannaq atorneqarsinnaavoq,
imaluunniit naammattumik sipaagaqareeraanni pisiarerusutamut immikkut ittumut
atorneqarsinnaalluni, Morten Jørgen Heilmann nassuiaavoq.
Neriuppugu suliffeqarfissuarnit ingerlatsivinnillu pisortanit pigineqartunit najukkami
pisiniartarnissaq aamma pingaartinneqassasoq, tamanna inuiaqatigiinnut tamarmiusunut
iluaqutaassammat, ilassuteqarluni oqarpoq.
Nunami maani kikkut tamaasa imminnut
atuisunngortissavut. Tamanna tamatsinnut
iluaqutaassaaq. Kikkut tamarmik nunatsinnit
avammut piniartinnatik najukkami pisiniarnissamik eqqarsartariaqarput. Tamanna suliffissanik kaaviiaartitanillu amerlanernik pilersitsissaaq, Morten Jørgen Heilmann erseqqissaavoq.
Nuuk Ugeavis Handelsstandsforeningimut
ilaasortaavoq.

Handelsstandsforeningenillu bonuskortia,maannamut pisiniarfinni qulingiluani atorneqarsinnaasoq. Peqatigiiffiup pisiniarfiit ilaasortaasut tamaasa bonusisitsisarneq atuleqqullugu kajumissaarpai.
Handelsstandsforeningens bonuskort, som foreløbig kan bruges i ni butikker og flere er på vej.
Foreningen opfordrer alle medlemsbutikker at
bruge bonusordningen. Ass./Foto: Leiff Josefsen

LEIFF JOSEFSEN

Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
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Søkablet gør det muligt
TELE-POST har store ambitioner for udviklingen af internettet i
Grønland. Indtil nu har 37 % af befolkningen haft adgang til
internettet via søkablet.
Det er forlængelsen af søkablet til Maniitsoq, Sisimiut og Aasiaat og
ikke mindst, de forstærkede radiokædeudvidelser, der nu gør det
muligt, at 80 % af befolkningen kan få Tusass flatrate internet.
Vi glæder os til at få jer i Uummannaq, Ilulissat, Qeqertarsuaq,
Qasigiannguit, Aasiaat, Kangaatsiaq, Sisimiut, Kangerlussuaq,
Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik med
på kablet.
Vi vil fortsat arbejde målrettet på, at en endnu større del af befolkningen, kan få adgang til flatrate internet. Det er målet, at 92 % af
Grønlands befolkning i 2020 vil få tilsvarende muligheder for
flatrate internet.
De nye Tusass flatrate internet produkter lanceres den
11. december 2017, kl. 12:00. Se mere på tusass.gl

ONSDAG 13. DECEMBER 2017
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Årets traditionsrige julegaveidé

Hotel Arctic byder på
en oplevelsesrig
påskeferie i Ilulissat

Udrejse (Nuuk): Skærtorsdag 29. marts
Hjemkomst (Nuuk): 2. påskedag 2. april
*) Tilkøb af superiorværelser er muligt, kr 300,- pr nat = ialt kr 1200,-.
Prisen er den samme uanset om der bor 1 eller 2 pers.

*) Tilkøb af superior plus værelse er muligt, kr 400,- pr nat = ialt
kr 1600,-. Prisen er den samme uanset om der bor 1 eller 2 pers.

*) Tilkøb af enkeltværelse standard koster kr 150,- pr nat = ialt
kr 600,-. Ved tilkøb af superiorværelse spares enkeltværelsestillæg

* Også inkluderet:
Traditionen tro har Hotel Arctic igen chartret et fly og tilbyder en
kundevenlig pris der omfatter fly + 5 dage og 4 overnatninger.

Koncert og dans påskelørdag med NANOOK samt fire retters
festmenu, tilberedt af Restaurant Ulos dygtige kokke.

Samlet pris fra Skærtorsdag den 29. marts til 2. påskedag den 2 april:

Kr. 8225,- *)
Børn mellem 2 og 15 år, der overnatter med forældre kr 5.000,(max 1. barn pr. værelse og kun i superiorværelser).
Prisen omfatter:
• Flytransport med Dash-8 Nuuk - Ilulissat retur (direkte)
• Frokost ved ankomsten til Ilulissat
• Fire nætter i dobbeltværelse af typen standard (Puisi-fløjen)
• To-retters aftenmenu m/kaffe torsdag, fredag samt søndag
• Festmiddag med musik og dans påskelørdag
• Morgenbuffet samt eftermiddagskaffe med kage
• Buskørsel ved ankomst til Ilulissat samt ved afrejsen
• Check- in til flyafgangen den 2. april på hotellet
• Frokost på afrejsedagen
• Gratis kørsel mellem hotellet og bymidten
• Gratis Wi-fi på hele hotellet
Få yderligere inspiration til oplevelser på www.worldofgreenland.com

Vinsmagning finder sted i tilknytning til festmenu
samt som en selvstændig event.

Reservation kan ske frem til 15. marts efter “først-tilmølle-princippet”. Samtidig med at reservationen
bekræftes, fremsender vi en faktura på rejsens pris.
Vi kvitterer for betalingen ved at fremsende rejsebevis.

På glad gensyn i Ilulissat!
Reservation sker direkte til rejsekonsulent
Laura Rosbach på Hotel Arctic:
E-mail: paaskerejse@hotel-arctic.gl
Telefon: 94 72 67

H O T E L
A R CTI C

★★★★


★ ★ ★ ★ ★
4-star hotel / 5-star conference facilities

www.hotelarctic.com
Vi ønsker alle hotellets gæster en glædelig jul og et godt nytår, med tak for året der er gået. På godt gensyn i 2018.
Hotellip inisimasui inisimasorisimasaalu Juullimi ukiortaamilu pilluaqquagut, ukiumullu qaangiutilersumut qujalluta. Ukiumi 2018-imi takoqqikkumaarpugut.
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NUREPA APS

Qujanarsuaq

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Looqi Ludvig Leo Møller Brandt
Inuusoq 14.08.51

Tuniniaavik
INISSAT/BOLIGER

Søger: Førtidspensionist
søger en lille værelse
med adgang til bad &
vaskemaskine. Er ædruelig og ikke ryger. Henv.
266537.

Toqusoq 22.11.17

Asasarput qatannguterput angarput akkarput ningaaq
qimaguppoq – sanami sulisunut piartornerani paarilluarassiuk,
Domprovst Isak Davidsen-imut oqaasiinut tuppallernartunullu.
Misiginneqataasorpassuarnut nukittuallannartunut
tamassinnut qujanaq.

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

Eqqaaneqarnera ataqqinartuuli
Jens, Rasmus, Niels Christian, Isak, Jan, Liselu
Soraluaai ilaallu.

Nuuk Ugeavisimi juullimut
eqquiniaasitsinissaarsuatsinni

PINGAARNERTUT
EQQUGASSAT EQQUKKIT
VIND HOVEDPRÆMIER

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

sud_cs0097.tif

i Nuuk Ugeavisen´s store julekonkurrence

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

2. præmie

GAVEKORT
nalinga/værdi 3000,til flybillet

Postboks 301 3900 Nuuk Telefon 383960 nuukugeavis@nuukugeavis.gl

nuuk ugeavis
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NYHED I ORSIIVIK
GRØNLANDS STØRSTE JAGT & FISK BUTIK!

Orsiivik ApS er blevet distributør for amerikanske
Troy PAR pumpguns i Grønland og kan derfor tilbyde
Troy pump gun rifler til stærke priser.
Troy PAR riflen er bygget på AR platformen men
adskiller sig ved at skulle lades som en pump gun.
OKAY USA!

Troy PAR Pump Action Optic Ready Riffel
med CQB teleskop skæfte
Vægt: 6 lbs/2,73 kg.
Løbslængde: 16”/40,64cm med mundingsbremse,
lyddæmper med 1/2x28 gevind kan eftermonteres
På lager i følgende kalibre: .223 Rem og .300/
7,62mm AAC BlackOut

Pris kr. 7.999,-

223 Rem./300 AAC
10 skuds magsin for
Troy AR pump gun
(obs. Kan kunne rumme
9 skud for AAC)

Pris kr. 199,-

inklusiv 10 skuds magasin

223 Rem./300 AAC
Troy PAR Pump Action Optic Ready Riffel
med CQB teleskop skæfte

30 skuds magsin for
Troy AR pump gun

Pris kr. 299,-

Vægt: 8,5 lbs/3,86 kg.
Løbslængde: 16”/40,64cm med mundingsbremse,
lyddæmper med 1/2x28 gevind kan eftermonteres
På lager i følgende kalibre: .308 Win.

Pris kr. 8.999,-

inklusiv 10 skuds magasin

Troy PAR Pump Action National Riffel

MagPul .308 Win
10 skuds magsin for
Troy AR pump gun

Pris kr. 299,-

med foldeskæfte & åbne sigtemidler
Vægt: 6 lbs/2,73 kg.

Løbslængde: 16”/40,64cm med mundingsbremse,
lyddæmper med 1/2x28 gevind kan eftermonteres
På lager i følgende kalibre: .223 Rem og .300/
7,62mm AAC BlackOut

Pris kr. 10.999,-

inklusiv 10 skuds magasin

Troy Rail Cover kit
12 stk kit

Pris kr. 399,-

Bestil din nye riffel i dag på mail: butik@orsiivik.gl

Juulli Julen 2017
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Julehjælp til
fattige familier
250 familier i Nuuk med tilsammen over 500 børn har
i år søgt om et julegavekort, som Kalaallit Røde Korsiat
uddeler til familier med lav indkomst
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Kalaallit Røde Korsiat (KRK) har siden 2008
uddelt julegavekort til familier med lav indkomst.
Igen i år uddeler de hjælpt til til familier med lav
indkomst fra deres overskud genbrugsbutikken i
det gamle Oles Varehus og fra virksomheder.
Vi har haft 250 familier, der har ansøgt, og de
har over 500 børn tilsammen. Det er rigtig mange.
Der var også flere, der ikke havde set ansøgningsfristen, der bagefter kom og spurgte, om de
alligevel kunne søge, men når ansøgningsfristen er
overskredet, siger vi nej, da vi er nødt til at behandle alle ens, siger Anette Jørgensen, der sammen
med andre frivillige i Kalaallit Røde Korsiat i
Nuuk står for uddelingen.
Udover overskuddet fra genbrugsbutikken, er
det også virksomheder fra byen, der er med til at
give julegavekort. I år har der dog ikke været så
mange virksomheder, der har doneret.
Vi bruger pengene fra overskuddet i butikken til
julegavekortene, men vi søger også altid om virksomheder vil donere, da vi så kan give penge til
flere familier. Vi har dog ikke fået så mange penge
fra virksomhederne i år. Derfor har vi indrykket en
annonce i Ugeavisen i sidste uge for at opfordre
dem til at donere og for at minde dem om, at det
er nu, de skal give. Sidste år fik vi 120.000 kroner
i donationer fra virksomhederne. Vi har lige fået
15.000 kroner fra Nunafonden, og så håber vi på,
at vi får flere, når virksomhederne ser annoncen.
Vi har også fået nogle enkelte 100 kroner fra private, og små beløb er også altid velkomne, siger
Anette Jørgensen.
Børnenes jul
Julehjælpen går ud på at give penge til familier
med børn, der har færrest penge til at holde jul for.
Det er til enlige forældre, til gifte eller samlevende, hvor deres samlede indkomst er lav og hvor
de har flere børn. Familier med flest børn, får flest
penge.
Hvis en familie bliver godkendt til at få et julegavekort, giver vi 1.000 kroner til hvert barn og

250 kroner per voksen. Det er ud fra tanken om, at
det er børnene, der har brug for en julegave, og at
det er børnene, der måske har brug for tøj og til at
få dejlig mad til jul.
Hvordan sikrer I at det er familier med en lav
indkomst, der får?
Vi får cpr.nr. på ansøgeren, og så får vi Skattestyrelsen til kontrollere, hvad deres indtægt er.
Når vi har fået alle ansøgeres indkomster, mødes
vi i gruppen og beslutter, hvor mange, der skal
have.
Blandt ansøgerne bliver de studerende sorteret
fra, da Kalaallit Røde Korsiat regner med, at de får
fra Jungefonden. Hvis Skattestyrelsens tal siger, at
der er nogle, der har en god eller en høj indtægt,
så bliver de også sorteret fra, men de fleste af
ansøgerne, er folk, der har en meget lav indkomst
eller er på socialhjælp og har ganske få midler.
Der har lige været en undersøgelse fra Grønlands Statistik, der siger, at det især er de enlige
mødre eller fædre, der er de fattigste i vores samfund. Forholdene bliver jo heller ikke bedre for de
fattige familier. Det bliver værre og værre og vore
beløb bliver i hvert fald ikke mindre. Sidste år gav
vi næsten 600.000 kroner og det var inklusive de
120.000 kroner, som blev givet i donationer fra
virksomheder, oplyser Anette Jørgensen.
Antallet af ansøgere er steget en lille smule i
år, men ellers har antallet af ansøgere været på
nogenlunde det samme niveau de sidste tre-fire år.
Vi har haft et større overskud i butikken i de
sidste par år, så vi kommer til at give lidt flere
julegavekort. Der er stort fokus på genbrug, og det
betyder, at vi har et større og større overskud. Folk
er glade for butikken, og vi har hele tiden brug for
flere frivillige til at sortere tøj eller stå og ekspedere i butikken. Der er nogle, der kommer om
tirsdagen for at sortere tøj i fire-fem timer, mens
andre er der i kortere tid, når de kommer efter
arbejde, siger Anette Jørgensen.
Halvdelen af alle ansøgere til Julehjælp 2017 er
enlige forældre. Når familierne bliver godkendt til
at modtage et julegavekort, får de julegavekortet
fra handelstandsforeningen, og gavekortet må ikke
bruges til cigaretter og spiritus.

I 2016 fik 200 familier med tilsammen 400 børn
julehjælp.
Julegavekortene bliver uddelt i dag onsdag den
13. december.

KRK:
Kalaallit Røde Korsiat (KRK) er en selvstændig afdeling af Røde Kors i Danmark
og har været økonomisk uafhængig siden
2008.
KRK’s aktiviteter er opdelt i NGO baserede aktiviteter, der bygger på frivilligt
arbejde i foreningens genbrugsbutikker,
sociale aktiviteter i afdelingerne, den
årlige sommerlejr for børn og opstart af
sygehusbesøgstjeneste.
Den kommercielle del af KRK drejer sig
om førstehjælp, som er organisationens
største indtægtskilde. KRK udvikler og
udgiver førstehjælpsmaterialer på dansk
og grønlandsk i samarbejde med Røde
Kors Førstehjælp.
Overskuddet fra Genbrugsbutikkerne
samt fra salg af kurser og materialer er
med til at finansiere nødhjælp til verdens
brændpunkter, men også til hjælp til nationale katastrofer.
Kilde: www.krk.gl

Genbrugsbutikken
Der er op til 25 aktive frivillige, der
hjælper til i butikken i Nuuk med lidt forskelligt alt efter, hvad de kan. Der er op til
12 frivillige, der hjælper til med at sortere
tøj i butikken.
Der er knapt 30 personer, der står på frivilliglisten, og de er som oftest erhvervsaktive kvinder, der kommer efter arbejde og
hjælper med at sortere tøj.
Butikken har åbent torsdag og fredag fra
klokken 13 til 17 og lørdag fra 10.30 til
13.30.

Juulli Julen 2017
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Ilaqutariinnut pissakilliortunut
juullimut ikiorsiineq
Ilaqutariit Nuummiittut 250-it katillugit 500-nik meerartallit juullimut tunissutissarsiutissamik kortimik
qinnuteqarsimapput. Kortit Kalaallit Røde Korsiata ilaqutariinnut isertitakitsunut tunissutigisarpai
All. Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Kalaallit Røde Korsiat (KRK) 2008-miilli juullimut tunissutissarsiutissanik kortinik agguaasarpoq. Ukioq manna aammaarlutik Oles Varehusitoqqami atornikuerniarfimminni iluanaarutitik
suliffeqarfiillu tunissutaat atorlugit ilaqutariit
isertitakitsut agguaaffigineqassapput.
- Ilaqutariit 250-it katillugit 500-t sinnerlugit
meerartallit qinnuteqarput. Taakku amerlaqaat.
Aamma arlallit qinnuteqarfissatut killiliussamik
arajutsisimasut tamatuma kingorna takkupput
qinnuteqarsinnaanerlutik apeqqutigalugu, qinnuteqarfissatulli killiliunneqartoq qaangerneqarsimagaangat itigartitsisarpugut, kikkummi tamaasa
assigiimmik perusukkatsigik, Anette Jørgensen
oqarpoq taanna Nuummi Kalaallit Røde Korsianni kajumissutsiminnik suleqataasut peqatigalugit
agguaanermik isumaginnittuuvoq.
Atornikuerniarfiup sinneqartoorutaasa saniatigut, illoqarfimmi suliffeqarfiit aamma juullimut
tunissutissarsiutissanik kortinik tunniusseqataasarput. Taamaattorli suliffeqarfiit amerlanngitsuinnaat ukioq manna tunissuteqarput.
- Atornikuerniarfimmit sinneqartoorutit juullimi tunissutissarsiutissatut kortinut atortarpavut,
aammali suliffeqarfiit tunissuteqarusunnersut tamatigut aperisarpavut, taamaalillutami ilaqutariit
amerlanerusut aningaasanik tunissuteqarfigisinnaasaratsigik. Suliffeqarfinnilli aningaasanik
ukioq manna tunissuteqarfigineqarpallaannginnatta, taamaattumik kajumissaarlugit Ugeavisimut
sapaatip akunnerani kingullermi annoncimik
ilanngussivugut, eqqaasinniarlugit tunisinissamut maanna piffissanngormat. Suliffeqarfinnit
siorna tunissutigineqartut 120.000 koruuniupput.
Nunafondimit 15.000 koruuninik tunissuteqarfigineqaqqammerpugut neriuutigaarpullu suliffeqarfiit annonce takugunikku tunissuteqarusulissasut. Aamma inunnit ataasiakkaanit 100 koruuninik tunissuteqarfigineqartarpugut, aningaasat
qanorluunniit ikitsigigaluartut tamatigut qujaruttarpavut, Annette Jørgensen oqarpoq.
Meeqqat juulliat
Juullimut ikiorserneqartussat tassaapput ilaqutariit meerartallit, juullisiornissaminnut akissaqannginnersaasut. Taakku tassaasinnaapput angajoqqaat kisimiittut, nuliariit imaluunniit aappariit
ikittuinnarnik ataatsimut isertitaqartartut arlalinnillu meerartallit. Ilaqutariit meeraqqortunerusut
amerlanerpaanik tapiiffigineqartarput.
- Ilaqutariit juullimut tunissutissarsiutissanik
kortimik tunineqarnissaminnut akuerineqaraangata, meeraq ataaseq 1.000 koruuninik inersimasorlu 250 koruuninik tunissuteqarfigisarpavut.
Tamatumani eqqarsaatigisaratsigik meeqqat

tassaasut juullimut tunissutisinissaminnik pisariaqartitsisut, immaqa atisartaarnissaminnik pisariaqartitsisut juullimilu pitsaasunik nerinissaminnik
pisariaqartitsisut.
Ilaqutariit isertitakitsut tunineqarnissaat qanoq
ilillusi qulakkeertarpisigik?
- Qinnuteqartut inuup normui pissarsiarisarpavut, taavalu qanoq isertitaqartigisarnersut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut misissortittarpavut. Qinnuteqartut tamarmik isertitaannut tunngasut paasereeraangatsigik suleqatigiinni naapittarpugut qassillu tunissuteqarfigineqassanersut aalajangiunneqartarluni.
Qinnuteqartut akornanni ilinniagaqartut piiarneqartarput, tassami Kalaallit Røde Korsiata naatsorsuutigimmagu taakku Jungep Aningaasaateqarfianit tunineqarumaartut. Akileraartarnermut
Aqutsisoqarfiup kisitsisaataanni paasinarsippat
qinnuteqartut ilaat pitsaasumik imaluunniit qaffasissumik isertitaqartartut aamma taakku peerneqartarput, qinnuteqartulli amerlanersaat tassaasarput inuit isertitakitsuararsuit imaluunniit ikiorsiissutinik pisartagaqartut ikittuinnarnillu aningaasaatillit.
- Naatsorsueqqissaartarfimmi qanittukkut misissuisoqarmat oqartoqarpoq, ingammik anaanat
imaluunniit ataatat kisimiittut inuiaqatigiinni piitsuunerpaatut inissisimasut. Ilaqutariinnullumi
piitsunut pissutsit pitsanngoriartunngillat. Ajorsiartuinnarpummi aningaasallu tunniuttakkavut
ikiliartunngillat. Siorna tunissutigisavut 600.000
koruuningajaapput, taakkununngalu ilaallutik
suliffeqarfinnit tunissutit 120.000 koruuniusut,
Anette Jørgensen oqarpoq.
Qinnuteqartut ukioq manna amerliallalaarsimapput, qinnuteqartartulli amerlassusaat ukiuni
kingullerni pingasuni-sisamani taamaaginnangajattarlutik.
- Atornikuerniarfitsinni ukiuni kingullerni sinneqartoorluarnerusaratta, juullimut tunissatut kortinik amerlanerulaartunik tunissuteqartussaassaagut. Atoqqiisarnerup soqutigineqarluarneratigut
sinneqartoorutigisartakkavut amerliartuinnarput.
Atornikuerniarfik inunnit nuannarineqarluarpoq
aamma atisanik immikkoortiterisussanik pisiniartitsisussanilluunniit amigaateqartuaannarpugut
Ilaat marlunngornikkut takkuttarput nalunaaquttallu akunnerini sisamani-tallimani atisanik
immikkoortiterisarlutik, ilaalli sulereernermikkut
takkuttartut piffissami sivikinnerusumi ikiuuttarlutik, Anette Jørgensen oqarpoq.
Juullimut 2017-imi ikiorsiinissamut qinnuteqartut affaat angajoqqaajupput kisimiittut. Ilaqutariit juullimut tunissutissarsiutissamik kortimik
tunineqartussatut akuerineqaraangata, Nuummi
niuertut peqatigiiffiannit juullimut tunissutissarsiutissamik kortimik tunineqartarput aamma tunissutissarsiutissatut korti sikaritsinut imigassan-

ullu atorneqaqqusaanngilaq.
Ilaqutariit 200-t katillugit 400-nik meerartallit
2016-imi juullimut ikiorserneqarput.
Juullimut tunissutissarsiutissatut kortit ullumikkut pingasunngornermi decembarip 13-ianni agguaanneqassapput.

KRK:
Kalaallit Røde Korsiat (KRK) tassaavoq Danmarkimi Røde Korsip immikkoortortaa namminersorluni ingerlasoq aamma 2008-miilli aningaasatigut
imminut napatittoq.
KRK-p suliai suliniaqatigiiffittut naalakkersuinermut attuumassuteqanngitsumik sammisanut immikkoortitigaapput, tamatumani tunngavigineqarlutik peqatigiiffiup atornikuerniarfiutaanni kajumissutsimik suleqataaneq, immikkoortortani inooqatigiinnermut tunngasunik sammisaqartitsinerit,
ukiumoortumik aasakkut meeqqanik tammaarsimaartitsineq aamma napparsimmavinnut pulaartartunik aallarnisaaneq.
KRK-p iluanaarniutitut ingerlassaa tassaavoq ikiueqqaarneq, taanna suliniaqatigiiffiup isertitaqarfigisartagaanni annersaavoq. Ikiueqqaarnermi atortussat Røde Kors Førstehjælp suleqatigalugu
KRK-mit qallunaatut kalaallisullu saqqummersinneqartarput.
Atornikuerniarfinni sinneqartoorutit aamma pikkorissaanernik atortussanillu tuniniaanerit nunarsuarmi pilertortumik ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsilersunut aningaasaliissutinut ilaatinneqartarput,
nunamili namminermi ajunaarnersuaqartoqartillugu aamma ikiorsiisoqartarluni.
Najoqqutaq: www.krk.gl

Atornikuerniarfik
Nuummi atornikuerniarfimmi kajumissutsiminnik ikiuuttartut 25-t angullugit amerlassuseqarput, pisinnaasatillu naapertorlugit ikiuuttarlutik. Aqqaneq marluk angullugit amerlassuseqartut pisiniarfimmi atisanik immikkoortiterinermi ikiuuttarput.
Kajumissutsiminnik suleqataasussatut allattorneqarsimasut 30-upput, taakkulu tassaagajunnerullutik arnat inuussutissarsiortut sulereernermikkut atisanik immikkoortitereqataajartorlutik takkuttartut.
Atornikuerniarfik sisamanngornikkut tallimanngornikkullu nalunaaqutaq ataatsimit tallimanut aamma arfininngornikkut nal. 10.30-mit
13.30-mut ammasarpoq.

40

ONSDAG 13. DECEMBER 2017

Juullimut unammitsineq Julekonkurrence
1 Tur/retur Billet

1 klipning

til Danmark

Afpasset tæppe

Gavekort

Str. 160 x 230 cm

til 2 x Burgermenu, incl. 0,4
ltr. sodavand

Natilerisoq
2 krus, værdi 300,Gavekort
værdi 3000,- til flybillet

Arctic-Keramik

NUUK GULVSERVICE ApS

4 x Gavekort
til Brugseni, værdi 250,-

c/charms sølv, værdi 1065,-

Gavekort, værdi 500,8848 Børne jakke
Red//Green Sweater
Adidas T-shirt

Pandora armbånd

Bone-Conduction
Headset

Lorus armbånds ur
værdi 898,-

Armbånd
by Aagaard, værdi 995,-

6 kasser Sodavand,
25 cl.

4 stk. Julekurv,
værdi 400,-

Sagamaps Grøn serie
1-5 komplet
fra Kap-Farvel-Uummannaq,
værdi 600,-

Sagamaps Rød serie
1-20 i box
værdi 750,-

Sagamaps Rød serie
1-12 i box
værdi 500,-

Akustisk fender guitar
FA 125, værdi 1295,7 grønlandske CD´er

Beoplay P2 bluetooth
højttalere
2 meter stof
Frit valg

Chromecast
fra Google

64 GB USB nøgle

De sidste nye, værdi 1050,-

ATLANIC MUSIC

2 x Brunch
Inuit Strømper

INUK HOSTELS

2 pk. Boxershot
til Ham

Julekalender til voksne
med rom

Gavekort, værdi 1000,-

1 par Strik handsker
til Hende

1 par uldsokker
fra Flake til Ham

4 x Bøger
Billede af Gitz Johansen

Gavekort, værdi 500,-

Rugbrødslagkage,

1897-1977

værdi 250,-

Volkwagen
Up Hoordies

Hvidt lammeskind,
værdi 599,-

Tempur Ergonomisk
pude, værdi 899,Boch-Kaffemaskine

3 x Gavekort, værdi 500,Gavekort, værdi 300,-

værdi 499,

Grønlandskort,
Solbrille
fra Tommy Hilfinger

med plastomslag, værdi 195,-

Ajugaasunik
pingasunik ukioq manna
makitsissaagut. Akissarsiassaq
pingaarneq sapaatip akunnerani
I år trækker vi
51-imi makinneqassaaq, kikkullu
vindere 3 gange. I uge 51
tamarmik aamma makitaareersitrækker vi hovedgevinsten, hvor masut peqataasinnaassallutik.
alle der også har vundet kan være
Allattuiffissiaq aviisimiittoq
med. Indsend kuponen og deltag i
nassiuguk makitsinermilu
lodtrækningen.
peqataallutit.
Lodtrækningen i uge 51 vil
foregår LIVE på Facebook.
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Juullimut unammisitsineq
Julekonkurrence
Juullip inui imatut
angissusillit qulit aviisip iluanut toqqorsimasagut
ujariarlugit tunissutissarpassuarnik annonciliisartut tunissutaannik makit
sisunut peqataagit.
Find de ti julemænd i denne størrelse
inde i bladet og deltage i
lodtrækningen om de mange flotte præmier fra vore annoncører.

Niuertup aqqa/Firma:

Hjertelig tak
For venlig deltagelse ved

Povl Brandts
Bisættelse fra Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde.
Tak for blomster og kranse
På familiens vegne
Dudo
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Qupp./Side:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ateq/Navn:
Najugaq/adr.:
Ukiut/Alder:

Uunga nassiunneqassaaq / Indsendes til:
Sipisaq Avannarleq 10-B · Box 301 · 3900 Nuuk
Allakkat puuatigut nalunaaqqutserlu: »Juullimut unammineq«
Kuverten mærkes: »Julekonkurrence«
Eller put kuponen i vores postkasse ved indgangen.
Ajugaasunik pingasunik ukioq manna makitsissaagut.
Akissarsiassaq pingaarneq sapaatip akunnerani 51-imi makinneqassaaq,
kikkullu tamarmik aamma makitaareersimasut peqataasinnaassallutik.
Allattuiffissiaq aviisimiittoq nassiuguk makitsinermilu peqataallutit.

I år trækker vi vindere 3 gange. I uge 51 trækker vi hovedgevinsten, hvor
alle der også har vundet kan være med. Indsend kuponen og deltag i lodtrækningen.
Lodtrækningen i uge 51 vil foregår LIVE på Facebook.

Angerlarsimaffeqanngitsut kisimiittullu
juullisiortinnissaanut ikiuuttussarsiorneq
Kisimiittut angerlarsimaffeqanngitsullu juullimik
nuannersumik misigitinnissaannut ikiuuteqqigit.
Ukiormanna aaqqissuusseqqinnissatsinnut ikiuukkusuttut
naapikkusuppagut:
marlunngornermi 19. december 2017 nal. 19.00,
Sømandshjemmemi.
Naapinnermi pisannaassat poortugarsiassallu poortorneqassapput, juulliaqqamullu piareersaatit suliarineqassallutik.
Ukioq kingulleq ”Nuummi angerlasimaffeqanngitsunut/kisimiittunut juullisiortitsinermut” piumassutsiminnik ikiuussimasunut suliffeqarfinullu tapersersuisimasunut qujavugut.

Frivillige hjælpere søges til forberedelse af
Jul for de enlige og de hjemløse
Hjælp med at give de enlige og hjemløse i Nuuk
en god jul – igen i år.
Vi ønsker, at se alle, der er interesseret i at hjælpe til med at
arrangere ”Jul for hjemløse/enlige i Nuuk til møde i
Sømandshjemmet, tirsdag 19. december 2017 kl. 19.00.
Under mødet skal vi pakke godter og julegaver ind,
samt planlægge og klargøre arrangementet den 24. december.
Vi takker alle frivillige og virksomheder, der hjalp med at
arrangere ”Jul for hjemløse/enlige i Nuuk” sidste år.

Saaff./Henv.:
Nukaraq, 553744 · Helena, 530785
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Allaffissornikkut tamalaanik suliaqartartussamik
pissarsiorpugut
Avatangiisini ulapaarfiusuni sulineq iluarisimaarlugu, aamma allaffissornikkut sulianik siammasissumik assigiinngisitaartunik imalinnik
suliaqarneq nuannariviuk - taava atorfimmik ilinnut naleqquttumik pissaqartippatsigit
Kalaallit Forsikring Agentur A/S Nuuk allaffimmiutut ukiuni arlalinni misilit
tagaqartumik IT systemillu assigiinngitsut atorlugit sulinermik sungiussisima
saqartumik allaffissornikkut sulisussarsiorpoq.

• Suliassanik nutaanik suliaqarusussuseqassaatit systemillu nutaat ilinniaru
sullugit

Allaffissornikkut suliassat sungiusimallugillu suliarinissaat nuannarissavat,
tamatumunngalu peqatigitillugu suliassanik nukingernartunik allaffiup ulluin
narni ingerlanneqarneranut tunngasunik suliaqarnissat piareersimaffigalugu.

Neqeroorutigaarput:
Misilittakkatit piginnaasatillu tunngavigalugit akissarsiatigut aaqqissuussineq
pilerinartoq, pitsaasumik aalajangersimasumik akissarsiaqarneq, soraarnerus
sutisiaqalernissamut aaqqissuussineq peqqissutsimullu sillimmasiineq.

Pitsaasunik suleqateqarlutit ulloq uummaarissoq ulapaarfiusorlu suliffigissa
vat, ullorlu ulapaarfiusoq sunniuteqaqataaffigalugu.

Atorfik soqutiginartikkukku qinnuteqaativit kingusinnerpaamik decembarip
29-ani tigunissaa qilanaarivarput.

Suliaqarfimmi pissanganartumi suliffik, ulluinnarni assigiinngitsunik unammil
lernartunillu suliassaqarfiusoq.

Apeqqutissaqaruit Dora Drechselip attaveqarfiginissaanut tikilluaqqusaavutit,
dora.drechsel@if.gl

Naatsorsuutigaarput:
• Allaffissornerup iluani ilinniagaqarsimanissat
• Suliaqarfimmi ukiuni arlalinni misilittagaqarnissat
• Namminersorlutit sulisinnaanissat

Kalaallit Forsikring Agentur A/S, Kalaallit Nunaanni sillimmassiisarfiuvoq pikkorissuseqarluartoq, sullitavut sillimmasiinernik eqqortunik toqqaanissaannut siunnersortarpagut ilitsersuullugillu. Sillimmasiinerit taakku if Skadeforsikringimut isumaqatigiissut atorlugu tunniuttarpagut.

Administrativ blæksprutte
søges
Kan du lide at arbejde med administrative sager, der indeholder en bred vifte af opgavetyper, og hvor du trives med at arbejde i et travlt miljø
– så har vi stillingen der passer til dig
Kalaallit Forsikring Agentur A/S Nuuk søger en administrativ medarbejder, der
har flere års erfaring med at arbejde indenfor kontor, og er vant til at arbejde i
forskellige typer af IT systemer.
Du skal være vant til, og finde glæde i at arbejde med administrative opgaver,
og samtidig være indstillet på at løfte ad hoc opgaver der har med den daglige
drift af kontoret at gøre.
Du vil indgå i en dynamisk og travl hverdag, med gode kollegaer, hvor du er
med til at gøre forskel i en travl hverdag.
Et job i en spændende branche, hvor hverdagen byder på forskellige udfordren
de arbejdsopgaver.
Vi forventer:
• Du er uddannet indenfor kontoradministration
• Du har en del års erfaringer indenfor faget

• Du kan arbejde selvstændigt
• Du har lyst til at udføre nye opgaver og lære nye systemer at kende
Vi tilbyder:
En attraktiv lønpakke, med baggrund i dine erfaringer og kvalifikationer, en
god fast løn, pensionsordning og heldbredsforsikring.
Finder du stillingen interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning senest 29. december
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Dora Drechsel,
dora.drechsel@if.gl
Kalaallit Forsikring Agentur A/S, er professionelt forsikringsagentur i Grønland
hvor vi rådgiver og vejleder vores kunder til de rigtige valg af forsikringer. Vi leverer
disse forsikringer gennem aftale med if Skadeforsikring.

+299 701243 • www.forsikring.gl • kfa.erhverv@if.gl
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Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Nuuk Ugeavisimi juullimut
eqquiniaasitsinissaarsuatsinni

Juullip naasui
qilertat kusanartut ullumi
inniminneriikkit
FLOTTE JULEBUKETTER
kan bestilles nu
Fredag 15. &
Lørdag 16. dec.

÷35%

VIND HOVEDPRÆMIER
i Nuuk Ugeavisen´s store julekonkurrence
Hovedpræmien er sponsoreret af Air Greenland

1. præmie

FLYBILLET T/R

på alt julepynt

iq NAASUT

PINGAARNERTUT
EQQUGASSAT EQQUKKIT

fra Nuuk-København

Tlf. 321676

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

“Vejen til Betlehem”
Pingasunngorneq 20. decemberi
nal. 19.00 Hans Egedep oqaluffiani:

Juullimi filmi ilaqutariinnut
inuusuttunullu
Onsdag den 20. december
kl. 19.00 i Hans Egede kirke:

Julen film for familie
og unge
(beregnet til 7 år
– med dansk undertekster)

Sapaammi decembarip 17-ianni

nunani tamalaanneersut
juullimut naalagiaqatigiissapput
Tamanna pissaaq Annaassisitta Oqaluffiani nal. 16.00.
Juullip iivangkiiliua oqaatsit assigiinngitsut qulingiluat atorlugit qulingiluariarluni atuarneqassaaq aamma tusarnaartitsissallutik Nunani
Avannarlerneersut erinarsoqatigiit, Filippinerit erinarsoqatigiivi aamma
qilaatersorneq.

Søndag den 17. december er der

International julegudstjeneste
I Annaassisitta oqaluffia/Vor Frelser kirke kl. 16.00.
Der vil være ni læsninger på ni forskellige sprog samt Nordisk Koncert
kor, Filippinsk kor og trommesang.
Alle er velkommen.

Postboks 301 3900 Nuuk Telefon 383960 nuukugeavis@nuukugeavis.gl

nuuk ugeavis

SULIFFEQARFIK IMMINUT PIGISOQ MÆLKEBØTTECENTRET

Paarlattaasussamik pissarsiorpoq
MEEQQAT INUUSUTTULLU ILLUAT MÆLKEBØTTEN

suleqatissarsiorpoq
Suliffiup annerusumik allaaserineqarnera nittartakkatsinni
uani nanineqarsinnaavoq:
www.mb.gl

•
Medarbejder søges til
BØRNE- OG UNGEHUSET MÆLKEBØTTEN
MÆLKEBØTTECENTRET SØGER

stedfortræder
Yderligere jobskrivelse findes på vores hjemmesiden:
www.mb.gl
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Meeqqat Ikiortigit
Red Barnet Kalaallit Nunaat

Meeqqanut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartunut
angajoqaavinullu pitsaasunik misigisaqartitserusuppit?
“Meeqqat tamarmik angerlarsimaffeqarneq pisinnaatitaaffigaat”
qulequtsiullugu nammineq piumassutsinnik sulisutut meeqqanut
angerlarsimaffiup avataanut inissitanut angajoqqaavinullu sammisassanik- soqutiginninnermik ataatsimoornermillu pilersitsisunik pilersaarusiornikkut sammisaqartitsinikkullu pitsaasunik misigisaqartitseqataasinnaavutit. Piumassutsiminnik suleqatigiinni,
angerlarsimaffiup avataanut inissitap angajoqaavisalu timi atorlugu inuttullu ataatsimoorluni sammisaqarnissamut siunissami
meeqqap ingerlalluarnissaanut /inuunerissuunissaanu iluaqutaasussamut- peqataanissaannut kajumissaareqataassaatit.
“Meeqqat tamarmik angerlarsimaffeqarneq pisinnaatitaaffigaat”, qulequtsiullugu suliniummi piumassutsinnik sulisunngorsinnaavutit kajungerigukku:
a Qaammammut nal. ak. tallimat qulillu akornanni sulisarnissaq (arfininngornerugajuttuni)
a Piumassutsiminnik suleqatigiinnut pissanganaatilinnut
qaammatit pingasut sisamalluunniit allortarlugit naapittartunut akuullutit suliniutit pillugit siunersiueqataanissat nalileeqatanissallu
a Uppernarsaasikkamik sungiusarnissat.
Suliniutip Meeqqat Ikiortigit ataanni piumassutsinnik sulisutut piumassutsiminnik sulisut allat peqatigalugit meeqqanut
akisussaaffimmik tiguisisinnaanissat naatsorsuutigineqarpoq.
Taamaammat piumassutsiminnik sulisut tamarmik suliatsinnut
peqataassagunik 18-ileereersimassapput.

Suliniummi piumassutsinnik sulisutut suliassatit
tassaassapput:
a Sap. ak. naaneri sisamat allortarlugit meeqqanut angerlarsimaffiup avataanut inissitanut angajoqaavinullu -ataatsimoorneq soqutiginninnerlu qitiutillugit- sammisaqartitsinermik,
peqataaneq ikiuunnerlu
a Angajoqqaat meeqqallu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartut ataatsimoorneranni tapersersuineq
a Sap. ak. naaneri arfineq pingasut allortarlugit angajoqqaanik,
meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissitanik angajoqaarsianillu unnussiuaartitsinerni peqataaneq ikiuunnerlu.
Qaammatit arfineq pingasut piumassutsimik suleqataareernermi
CV-mut oqaaseqaasiortoqarsinnaavoq.
2018-ip aallartisimalernerani paasissutissiissaagut. Suliniutip soqutiginnilersissimappatit Meeqqat Ikiortigit qulequtsiullugu suliniummik aqutsisoq Kamilla Falsted Dihle mailikkut:
kamilla@redbarnet.gl. imal. mobil-imut 299 563406, 2018-imi
januaarip tallimaat nallertinnagu attavigiuk.
“Meeqqat tamarmik angerlarsimaffeqarneq pisinnaatitaaffigaat”
suliniummit Meeqqat Ikiortigit Kommuneqarfik Sermersuumiillu
suleqatigiissutaasoq Nuummi ingerlanneqarpoq.

Vil du være med til at skabe positive oplevelser for plejeanbragte børn
og deres biologiske forældre?
Som frivillig i “Alle børn har ret til et hjem” kan du være med
til at skabe positive oplevelser for plejeanbragte børn og deres
biologiske forældre ved at planlægge og udføre aktiviteter, der
skaber nærvær og fællesskab. Du vil i et team af frivillige være
med til at motivere et plejeanbragt barn og dets biologiske
forældre til at deltage i fysiske og sociale aktiviteter, der på sigt
gavner barnets trivsel og selvværd.
Du kan blive frivillig i projektet “Alle børn har ret til et hjem”,
hvis du har lyst til, at:
a Arbejde 5-10 timer om måneden (typisk om lørdagen)
a Være en del af et spændende frivilligteam, der mødes hver
3. eller 4. måned, hvor I kan sparre og evaluere indsatsen
a Gennemgå et certificeret træningsforløb
Som frivillig hos Meeqqat Ikiortigit forventes det, at du sammen med andre frivillige kan tage ansvar for børn. Derfor
skal alle frivillige være minimum 18 år for at deltage i vores
frivillige aktiviteter

Dine opgaver som frivillig i projektet bliver:
a Deltage i og hjælpe til med aktiviteter for anbragte børn og
deres biologiske forældre hver 4. weekend, hvor fællesskab
og nærvær er i fokus
a Støtte de biologiske forældre og de anbragte børn i samværet
a Deltage i og hjælpe til med familieaftener for de biologiske
forældre, de anbragte børn og deres plejeforældre hver 8.
weekend.
Udtalelse til CV er muligt efter 8 måneders aktiv deltagelse som
frivillig.
Vi holder introduktion i starten af 2018, så hvis projektet har
fanget din interesse så kontakt projektleder i Meeqqat Ikiortigit,
Kamilla Falsted Dihle på mail: kamilla@redbarnet.gl. eller på mobilnr. +299 563406 inden den 5. januar 2018.
“Alle børn har ret til et hjem” er et samarbejde mellem Meeqqat
Ikiortigit og Kommuneqarfik Sermersooq.
Projektet foregår i Nuuk.
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Niuernermik Ilinniarfik ilinniarfiuvoq ineriartorluartoq
Taamaattumik peqataarusuppit?
Allaffimmiumik (kontorfuldmægtig)
Kalaallit Nunaanni Niuernermik Ilinniarfik qajannaatsumik aalajaalluartumillu tunngaveqarluni ilinniarfiuvoq – taamaattumillu assigiinngitsorpassuarnik inuussutissarsiuteqarnerup
tungaatigut neqerooruteqartarluni.
Anguniagaraarput Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutinut ineriartortitsinermi ilisimasanut,
misilittakkanut, niuernermullu tunngasunik qitiulluarluni ingerlaaseqarnissaq.
Ataqatigeeqqissaarluta piumassuseqarluta ineriartortitserusullutalu suleqatigiiuvugut,
tassani tatigeqatigiinneq, suleqatigiilluarneq, nutaanik eqqarsarneq kiisalu ilinniakkat
iluanni isumassarsiortuarfimmi inissisimalluta.
Kalaallit Nunaanni Niuernermik Ilinniarfik siunissaq eqqarsaatigalugu pissanganartorpassuarnik suliniarfiuvoq. Taamaattumik maannakkut allaffimmiumik (kontorfuldmægtig)
pissarsiorpugut, ilinniartunut kiffartuussisinnaasumik.
Makkua suliassarissavatit…
Kontorfuldmægtigitut qarasaasiakkut suliassat IRIS-imik taasat, aningaasartuutinut tunngasut XAL atorlugu kiisalu naatsorsuutinut allattuinerit akissarsianullu tunngasut suliassarineqartassapput. Tamakkua saniatigut qarasaasiakkut Lectio kiisalu MIT Perspektiv
ilinniartut pillugit suliat suliarisinnaassallugit soorlu ilinniakanik unititsigallarnerit ilinniakamillu taamaatitsiinnartarnerit iluarsartuullugit toqqorterlugillu, soraarummiilernernilu
inissanik nakkutilliisussanillu ataqatigiissaarinerit isumagisassallugit.
Ilinniarfiup allaffimmiui allat peqatigalugit ilinniartunik sulisunillu sullissinerit. suliassallu
takkussortut ilanngullugit isumagisassallugit.
Kontorfuldmægtigitut suliassat tassaassapput Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi kiisalu Campus Kujalleq, Majoriaq, ilinniarnersiutinik allaffeqarfik allaffeqarfiat suleqatigisassallugit.
Suliffigisassat Niuernermik Ilinniarfiup ilinniartunik saaffiginnittarfianiissaaq tassani ilinniagaqartunut attaveqaatit qanittumik suleqatigineqassapput, ilinniartunut siunnersuisartut, ilinniartunullu qullersaasut suleqatigissallugit.
Kissaatigaarput…
Ammasuussasutit saaffikkuminartuullutillu, STI/TNI-mi ilinniagaqarsimassasutit arlaatigullu qullasinnerusumik ilinniaqqissimassasutit assersuutigalugu EVU/AU-luunniit, kiisalu MS
Office 2013 Namminersorlutik Oqartussat qarasaasiaasa ataqatigiimmik aaqqissuussaanerat misilittagaqarfigilluassallugit.
Inatsisit suliassamut tunngassuteqartut ilisimaarilluassallugit, kiisalu kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaallutillu allassinnaassasutit.
Minnerunngitsumik atorfissaqartipparput kontorfuldmægtigitut nammineerlutit sulisinnaanissat, suliassanut tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqarnissat, tassami suliffimmi
ineriartortuartumi suleqatinnut ilinniartunullu aqutsisinnaaniassagavit.
Akerlianik makkua pisinnaavatit .…
Piffissaq tamakkerlugu atorfik ilinniarfimmi ineriartorfiulluartumiittoq.
Suliffik pissanganartunik unammillernartulik suleqatinik pikkorissunik tunniusimalluartunik
ineriartortitserusuttunillu suleqarfiusoq, Ulluinnarni sulinermi qiimaneq takornartaanngilaq.
Akissarsianut atorfeqarnermullu tunngasut
Akissarsianut atorfeqarnermullu atuuttut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat
atorfinittussallu kattuffiata akornanni isumaqatigiissutit naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq. Tjenestemanditut atorfeqareeraanni atorfininneq atuutiinnarsinnaavoq.
Sapaatip akunneranut nal. ak. 40 tiimit suliffiuvoq. 01. februar 2018 aallarnerfigalugu atorfinititsisoqassaaq, imaluunniit piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkut.
Ineqarneq
Atorfeqarnermut atatillugu inissamik innersuussisinnaanngilagut. Qinnuteqartorli atorfeqarnerminut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat inissiaataannik ineqarsimaguni inigisani tigummiinnarsinnaavaa. atorfeqarunnaarnermili inigisaq qimanneqassaaq.
Annertunerusumik paasisarniaraanni
Atorfik ilinnut tulluartuusorigukku paasisaqarnerorusukkuillu uunga saaffiginnissinnaavutit: Immikkortortami aqutsisoq Rosa A. Mørch oqarasuaat 342556 imaluunniit e-mail
atorlugu: roam@ninuuk.gl.
Aamma Niuernermik Ilinniarfik pillugu paasiniaasinnaavutit nittartakkamut uunga iserlutit:
www.ninuuk.gl
Qinnuteqarnissaq
Qinnuteqaatit nassiunguk, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaatit ilanngullugit, Kingusinnerpaamik 15. januar 2018. Qinnuteqarfik naappat qinnuteqaatit misissorneqassapput,
oqaloqateqarnerit aallartillugit, taamaattumik ullumimiik qinnuteqarit.

Grønlands Handelsskole er en uddannelsesinstitution i vækst
Skal du med på holdet?

Kontorfuldmægtig søges
Grønlands Handelsskole er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, som udbyder et bredt udsnit af uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Vores vision
er at være det grønlandske erhvervslivs naturlige center for kompetenceudvikling samt
viden- og erfaringsopbygning på det merkantile område. Vi er et stærkt hold af innovative
og engagerede medarbejdere, hvor tillid, tæt samarbejde, nytænkning og et højt fagligt
niveau er omdrejningspunktet for et inspirerende læringsmiljø.
Grønlands Handelsskole går en fremtid i møde, hvor nye spændende tiltag er i
støbeskeen. Og vi har travlt. Derfor leder vi netop nu efter vores nye Kontorfuldmægtige
i vores studieservice.
Dine opgaver…
Som Kontorfuldmægtig står du for elektronisk sagsbehandling af fakturaer i IRIS,
finansbogføring i XAL og afstemning af bogføring og løn. Derudover består dine opgaver
i elektronisk elevsagsbehandling i Lectio og MIT Perspektiv, sagsbehandling af orlov og
afbrydelser, sagsbehandling, journalisering og arkivering af elevsager samt håndtering af
eksamenslokaler og eksamensvagter.
Sammen med skolens øvrige kontorfuldmægtige skal du gå til hånde med henblik på
servicering af skolens elever og personale samt varetage øvrige forefaldende opgaver.
Arbejdsopgaverne som Kontorfuldmægtig omfatter uddannelser i Grønland såvel som i
Danmark samt kommunikation med Campus Kujalleq, Majoriaq. Uddannelsesstøtteforvaltningen. Dit arbejde vil finde sted i skolens studieservice i tæt samarbejde med uddannelseskoordinatorerne, studievejlederen, kontaktlærerne og uddannelsesinspektørerne.
Vi ønsker…
En udadvendt og serviceminded person med en STI/TNI uddannelse gerne i kombination
med en relevant overbygning som f.eks. EVU/AU, og som derudover har solid erfaring med
MS Office 2013 og Selvstyrets IT systemer.
En person med et godt kendskab til relevant lovgivning relateret til arbejdsområderne og
som behersker både grønlandsk og dansk.
Sidst men ikke mindst har vi brug for, at du som vores Kontorfuldmægtig kan arbejde
selvstændigt, bevare det forkromede overblik og navigere i et dynamisk og fleksibelt
miljø blandt både kollegaer og studerende.
Til gengæld får du…
En fuldtidsstilling på en uddannelsesinstitution i vækst og generel positiv udvikling.
Spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold dygtige, engagerede,
inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i
hverdagen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/
overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede
organisation. Ansættelse kan ske som tjenestemand, hvis man i forvejen er ansat som
tjenestemand i Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 01. februar 2018 eller efter
aftale.
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som Kontorfuldmægtig på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt
Afdelingsleder Rosa A. Mørch, tlf. 342556 eller e-mail; roam@ninuuk.gl.
Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl.
Ansøgning
Send din ansøgning, CV og eksamenspapirer hurtigst muligt og
senest den 15. januar 2018. Vi behandler ansøgninger og indkalder til
samtaler løbende så søg gerne allerede i dag.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Tusarfiginissat qilanaaralugu !

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

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · 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

354 GÆTTER

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

354

354

Profilering af Din Virksomhed

DET
HELE

DØSE

SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

80 11 11

VEDRØRENDE

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

UDBRUD

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

SVERIGE

354

ALENE

FORSTÅ

DAMPER

DONNAS DYREKLINIK

GUF

DYGTIG

IKKE
TIDLIG

CIRKEL
ARRIGE
VÆRE TIL
IKKE
VÆRRE
TO ENS

GORGONZOLAER

Pilluarit
Tillykke

PATTEDE
TERNINGEKAST

TEMAER
PÅFUND

UDSNIT
ÆLTET
MASSE
VIDSTE

SMALL

PUKLE

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

TAL
TOG AF
STED

PATTEDYRET

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

EFTER T
SANG
FOR TO

REJSE

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Jacob Johansen
Blok 8-006 . 3900 Nuuk

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

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

KNUST

LYSSTRIBE

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

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

IKKE
ØVERST

FLADE

PJALTERNE
SPILLEKORT

LADERUM

20. BOGSTAV

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

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

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

Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

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

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

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

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Natilerisoq

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

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

Byens
billigste
tæpper

ww

w.p
a

las

ALT I GLAS OG RAMME

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

H.A. Bogføring

i-n

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!

Martek Boat Charter

NUREPA APS
• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Godkendt af søfartsstyrelsen

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

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

10 Tuborg Guld
eller Tuborg Rå

Excl. pant

149,spar 36,-

deres tank - nukøb - minimarked - centermarked

Buffet

tlf. 34 85 16

Vin specialisten

tlf. 34 85 13

Buffet

aften

MorgenMadsMorgen
MorgenM
MadsMads-

59,-

Hver dag fra 8:00 til 11:00

M

ÅBEN ALLE DAGE MELLE

8.00 - 21.00

tlf. 34 85 17

tlf. 34 85 15

Mandag - torsdag:

99,-

Børn op til 12 år:

59,-

Fre-søndag:

119,-

Hver dag fra
16:00 til 21:00

