PERFECT PIZZA

®

努克

by Godthaab Bryghus

TAKE-AWAY

Better take-away

fra Red Dragon eller Perfekt Pizza

Nu kan du
endelig få rigtig
sushi i Nuuk!

Få din mad leveret eller hent
den selv på Daddy’s.
Bestil via takanna.gl
eller på tlf. 34 80 80

Qulleerniarfik Lysbutikken
NC 1. sal
TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 17. januar 2018 • Nr. 03

Tsunamien lærte
os at hjælpe
Flere laver frivilligt
arbejde

Foto: Kampagnen Vores drømme/KRK

Tassaarsuup ikiuinissatsinnik
ilinniartippaatigut
Kajumissutsiminnik sulisut amerlanerulersut

6-7 z

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

38 20 12

OW

SN

RD

A
BO

38 20 10

IGGIAA NUUSSUAQ

38 20 20

SPAR OP TIL

4.250,-

50%

PÅ ALLE

GLAS

Unnuk Kulturiorﬁmmut
tunngasut tamaasa atuakkit
Læs alt om Kulturnatten

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

17-40
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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

Profilering
af Din
Virksomhed
Kongevej 7 · Tlf. 549999/329999
jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Alt i

udføres

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Nuuk Vand & Varmeservice

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

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

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

Erene

/POUL ERIK PEDERSEN
plm.firma@gmail.com
mobil 53 42 84

V

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand

H.A. Bogføring

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

ØKOLOGISKE PRODUKTER

Tlf. 329797

32 92 20

H.J Rinksvej 33
FORHANDLER
AF ØKOLOGISK
BEHANDLET
TØJ

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 290,- Nujalerifﬁk
Tors.-Fre.-Lør. 300,+299 491111
laserklinik.gl

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

Nauja

Frøken Smørblomst

Pollesmurerfirma aps

· Badeværelse
· Køkkenfliser
· Trappepgange
· Gangfliser

arktiskbyggeri@gmail.com

Skiltning
af Din
Virksomhed

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE

v/ Karl Kristensen & Jes Møller

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

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

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

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres

NVVS.GL

Mandag-Fredag 9-19
Lørdag 9-14
salon puk

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

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Salon
Puk
Tlf. 32 26 30

ALT I GLAS OG RAMME

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

niels nygaard aps

aFrøkenaSmørblomsta
RetroaVintagea
Antik a butik

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

Ta n d l æ g e

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

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

Smede- og Maskinarbejde

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

Blok 12 A-001 Tlf. 31 15 48
v/Arnannguaq Therkildsen

Ring og bestil tid

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

✔ Afpassede Tæpper (mange størrelser)
✔ Væg-til-væg Tæpper
✔ Gulvslibning
✔ Gulvarbejde

Natilerisoq

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

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

PROFILANNONCER
Proﬁlannoncer er placeret på de første sider i avisen.
En proﬁlannonce må indeholde kontaktoplysninger og/eller slogan til at
proﬁlere din virksomhed eller butik.

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

from
kr. 149
pr. month

fitnessgl

Open 24 hours 365 days
fitnessgl.gl +299 32 55 55

MALUGEQQUSAARUTITUT USSASSAARUTIT
Malugeqqusaarutitut ussaassaarutit aviisip quppernerinut siullernut inissinneqartarput.
Malugeqqusaarutitut ussassaarutiniittarput paasissutissat aamma/imaluunniit oqaasinnaaq suliffeqarfinnik imaluunniit pisiniarfinnik malugeqqusaarutaasoq.

PRISEN ER INKL FARVE: Lille (2 modul) kr. 200,- Stor (4 modul) kr. 350,- QALIPAASERNISSAA AKIANUT ILAAREERPOQ:Mikineq (2 modul) kr. 200,- Angineq (4 modul) kr. 350,-
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Ambulance
344 112

Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

SANA
34 40 00

Luksus
hotellejligheder
Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl
Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

Ved Brand

113

Sisorarneq allannguuteqarluni aallarteqqittoq
Kunngit pingasut ulluanni sisorarfimmi majuartaat ukioq
manna sisorarneq aallarnerlugu misiligummik siullermik
aallartinneqarpoq, tamatumalu kingorna aallartilluni. Sisorarfiilli maluginiaqquaat ammasarfiit allannguuteqarmata,
tamannalu sisorariartartunit eqqumaffigineqartariaqartoq.
/AR

Ny skisæson med ændringer
På Helligtrekongersdag blev liften på skibakken prøvekørt
for første gang i denne sæson, som derefter blev skudt i
gang. Sisorarfiit gør dog opmærksom på, at der er visse
ændringer i åbningstiden, som skigæsterne skal være forholde sig til.
/AR

Asiami igariaaseq Mary’simi kalaallit nerisassiassaannik misileraavoq.
Det asiatiske køkken eksperimenterer med grønlandske råvarer hos Mary´s.
Foto: Mary´s Kitchen.

Kommunimi nittartagaq
eqqumiitsuliortunut tunngasoq
Eqqumiitsuliortut eqqumiitsuliamik pilerisaarutiginissaanut
tuniniarnissaannullu pitsaanerusumik ikiorserneqartalissapput. Siunnersuut tamanna kommunalbestyrelsip sapaatip
akunnerani kingullermi ataatsimiinnerani oqallisigineqarmat taama aalajangiisoqarpoq. Taamaattumik Kommuneqarfik Sermersuumi inuussutissarsiutinik inerisaaviup internetimi eqqumiitsuliortut pillugit nittartakkamik pilersaarusiornissaq ilanngutissavaa. Nittartakkami kommunimi
eqqumiitsuliortut taakkulu eqqumiitsuliaat saqqummiunneqartassapput.
/AR

Kunstportal for kommunens kunstnere
Kunstnere skal have bedre hjælp til markedsføring og salg
af deres kunstværker. Det blev besluttet på møde i kommunalbestyrelsen sidste uge, hvor forslaget blev drøftet.
Sermersooq Erhvervsråd skal derfor inddrage en plan for
en kunstnerportal på nettet i Erhvervsplan for 2018. På
portalen skal Sermersooq’s kunstnere og deres kunsthåndværk profileres.
/AR

Marymi pizzami qipoqqaq
Mary’s Kitchen neriniartunit nersualaarneqartoq
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Neriniartarfimmi Mary’s Kitchenimi kinguaattooreerluni qaammatinngulersup
matuma siornagut H. J. Rinksvejimi ammartumi nerisassat neriniartunit soqutigineqarput.
Hangover Burger, Rib Eye Steak aamma Nachos inuit attaveqaqatigiittarfiini
pitsaasutut nalilerneqarput. Aamma takornariat kalaallit nerisassaataasa Filippinerillu igariaasiisa kattunnerat nersuarlaarsimavaat. Juullip ukiortaallu akornanni Mary’s Kitchenimit suliniut nutaaq takuteqqaarneqarpoq; pizza qipoqqalik
pizzanut nalinginnaasunut ilanngunneqarsimavoq.

Pukkelhval på pizza hos Mary
Mary´s Kitchen roses af gæsterne
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Kunderne har vist positiv interesse for menukortet på spisestedet Mary´s Kitchen, der åbnede på H. J. Rinksvej for snart en måned siden efter visse forsinkelser.
Både Hangover Burger, Rib Eye Steak og Nachos har fået positive anmeldelser på de sociale medier. Også turister har udtalt sig i rosende vendinger om
mikset mellem grønlandske råvarer og filippinsk gastronomi. Mellem jul og
nytår introducerede Marys Kitchen så et nyt tiltag; pukkelhval på pizza som et
supplement til menukortets mere traditionelle pepperoni- og bolognaisepizza.
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PUIGORTUNNGORTUNIK SULIASSAQARFIMMIT
NEQEROORUT AMMASOQ:

ÅBENT TILBUD FRA DEMENSOMRÅDET:

Demenstilbud
Puigortunngortunut neqeroorut
Informations- og samværscaféen i Nuuk

Nuummi paasissutissiisarfiutigaluni café naapisimaartarfik

Puigortunngorsimaguit, puigortunngorsimasumik ilaqutaqaruit
imaluunniit puiortunngorsimasumik qanigisaqaruit maannarlutit
naligisannik nuannisaqateqarsinnaavutit oqaloqateqarlutillu.
Cafémi attaveqaateqalernissamut, misilittakkanik avitseqateqarnissamut aamma puigortunngorluni inuuneq pillugu paasissutissanik
pissarsinissamut periarfissaqarpoq. Ilaatigut peqatigiilluta sammisassaqartarpugut nuannisartarlutalu. Kommunimi puigortunngorsimasunik ataqatigiissaarisoq aqutsisuussaaq tamatumalu saniatigut
namminneq kajumissutsiminnik sulisunit ikiorneqassaagut.

QAAMMATIT TAMAASA
SAPAATIT PINGAJUANNI
Pilutami nal. 13 -17

Aqqusinersuaq 15A, 3900 Nuuk
PAASISUTISSIISARLUTALU CAFÉMI NAAPISIMAARTARPUGUT
akeqanngitsumik kaffeqarlunilu te-qassaaq

PAASISSUTISSIIUTIGALUNI CAFÉ TULLIANI PISSAAQ:

Sapaammi januarip 21-ani 2018

Inuit puigortunngorsimasut qanoq iliorluta
paasilluarnerusinnaavagut – isiginnaarneq
Mika Eliassen aamma Lone Ellingsgaard Isaksen
Puigortunngortunut ataqatigiissaarisut
Tlf. 36 69 77/Arbejdmobil 55 56 70
demenskoordinatorer@sermersooq.gl

Hvis du har demens, er pårørende eller tæt på en
person med demens, kan du komme og hygge
dig og få en snak med ligestillede. Caféen er en
mulighed for at skabe netværk, dele erfaringer og få
information om livet med demens. Der er bl.a. mulighed for, at vi laver aktiviteter sammen og
hygger. Kommunens demenskoordinator er tovholder, og derudover får vi hjælp fra frivillige.
VI HOLDER INFORMATIONS- OG SAMVÆRSCAFÉ

TREDJE SØNDAG
I HVER MÅNED
kl. 13 -17 i Pilutaq

Aqqusinersuaq 15A, 3900 Nuuk
Der er gratis kaffe og te
VI HOLDER CAFÉ NÆSTE GANG:

Søndag 21. januar 2018
Hvordan forstår vi bedst
mennesker med demens – se filmklip
Mika Eliassen & Lone Ellingsgaard Isaksen
Demenskoordinatorer
Tlf. 36 69 77/Arbejdmobil 55 56 70
demenskoordinatorer@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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PÅ ALT

25%
5
5%
SIPAAKKIT / SPAR

Atuutissapput Pingasunngorneq 17/01-miit Marlunngorneq 23/01 – 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 17/01 til og med tirsdag den 23/01 – 2018
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Nina Kreutzmann Jørgensen aliikkusersuivoq,
taamaasillunilu kajumissutsiminnik ikiuukkusuttunik
pisiniarfimmut ussatsitseqataalluni.
Nina Kreutzmann Jørgensens underholdte og var på
den måde med til at lokke nye frivillige til butikken.
Foto: Pernille Kunst/KRK

Frivillighed skaber sammenhold
Hjælpeorganisationer oplever større vilje til at yde en indsats for andre
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Kalaallit Røde Korsiat sætter gennem hele januar
fokus på det frivillige arbejde. Som led i en landsdækkende rekrutteringskampagne blev der i sidste
uge inviteret til kaffemik i genbrugsbutikken i det
gamle Ole´s varehus.
Og interessen for at hjælpe medmennesker i nød
er blevet større, vurderer formanden for Kalaallit
Røde Korsiat Nuuk.
– Vi så det overalt i samfundet efter flodbølgen
sidste år. Alle sprang op af sofaen, nogle stillede deres medarbejdere til rådighed, overalt hørte man om
folk, der gerne ville hjælpe, siger formand Malene
Lynge, der stadig bliver bevæget over den følelse af
fællesskab og sammenhold, der opstod efter katastrofen i Nordgrønland.
Brug for hjælpen
Det er derfor hendes indtryk, at der rundt omkring i
Nuuk er borgere, som har et overskud af medmenneskelighed og ressourcer til at yde en indsats for

dem, der har mest brug for hjælp.
– Der ér et behov her i Nuuk, der er mange, der
har brug for hjælp på forskellige måder, fastslår
hun.
Derfor håber hun også, at rigtig mange vil møde
op og tilbyde deres frivillige arbejdskraft i Kalaallit
Røde Korsiat afdeling i Nuuk.
Allerede i løbet af den første kampagneuge henvendte omkring ti interesserede hjælpere sig i butikken. De bliver nu en del af det hold, der til februar
skal være med til at udvikle nye aktiviteter indenfor
Røde Kors område.
– Det er jo ikke alle, der har lyst til at stå i butikken, men der er også mange andre muligheder for at
bidrage. Vi har allerede en besøgstjeneste på Sana
og vil fx også gerne have en ordning, hvor man kan
støtte tidligere dømte i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet og en ældretjeneste, fortæller Malene
Lynge.
Nye forslag velkomne
Hun håber, at gruppen af nye frivillige kommer med
masser af ideer, så afdelingen ender med at have

en bred vifte af muligheder, både for dem, der har
brug for hjælpen, og dem, der skal give den. Både
sammenholdet i foreningen og følelsen af at gøre en
forskel for andre, er stor motivation for de frivillige.
– Ja, man oplever en glæde ved at gøre noget for
andre, bekræfter Malene Lynge.
Salget af genbrugsvarer i butikken i Nuuk har
givet afdelingen et økonomisk overskud, så der er
gode betingelser for at skabe nye aktiviteter, der vil
komme folk med særlig brug for hjælp til gode.
– Vi skal have pengene ud og arbejde i samfundet,
fastslår formanden for hovedstadsafdelingen.
Allerede i løbet af januar bliver der lanceret et nyt
tilbud til borgere, der har brug for hjælp til at klare
hverdagen i Nuuk.
– Januar er en hård måned, hvor man har fejret
julen og samtidig har langt til næste lønudbetaling.
Vores frivillige planlægger derfor at tilbyde et gratis
måltid mad til fx børnefamilier om søndagen, afslører Malene Lynge.
Kampagnen for at skaffe nye frivillige hedder
Vores drømme og den løber indtil 28. januar.

Nunami
sumiiffinni
arlalinni
kaffillertoqarpoq,
aana Ilulissani.

Nuummi KRK-p
siulittaasuata Malene
Lyngep inoqatinik
ikiuukkusunnerulersimaneq
misigaa.

Der var kaffemik
flere steder
i landet, her
Ilulissat.

Formand for KRK i Nuuk,
Malene Lynge, oplever
større vilje til at vise
medmenneskelighed.

Foto: Pernille
Kunst/KRK

Foto: KRK/Facebook
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Kajumissutsimik sulineq ataqatigiinnermik
pilersitsisarpoq
Ikiuiniaqatigiiffiit migisaat allanik ikiuinissamik piumassuseqarneq annertunerulersimasoq

Kalaallit Røde Korsiata januaari naallugu kajumis
sutsimik sulineq sammitinniarpaa. Nuna tamak
kerlugu kajumissutsiminnik sulisussarsiornermut
atatillugu sapaatip akunnerani kingullermi Ator
nikuerniarfimmi Ole´s Varehusitioqqamiittumi
kaffillertoqarpoq.
Inooqatinillu ajornartorsiortunik ikiuukkussuttar
neq annertunerulersimavoq, Kalaallit Røde Korsiat
nuummi siulittaasoq naliliivoq.
– Siorna tassaarsuaqarnerata kingorna tamanna
inuiaqatigiinni sumi tamaani takuarput. Kikkut
tamarmik issiavimminnit pissiinnavipput, ilaasa su
lisutik atukkiuppaat, sumi tamaani tusarsaavoq inuit
ikiuukkusuttut, siulittaasoq Malene Lynge oqarpoq,
taassumalu Avannaani ajunaarnersuaqarnerata
kingorna ataatsimooqatigiinneq ataqatigiinnerlu
pilersimasoq suli killitsissutigisarpaa.

sigiinngitsutigut ikiorneqarnissaminnik pisariaqar
titsisut, taanna oqarpoq.
Taamaattumik aamma neriuutigaa Kalaallit
Nunaanni Røde Korsip Nuummi immikkoortoqar
fiani kajumissutsiminnik ikiuukkusuttut amerlasuut
takkukkumaartut.
Kajumissutsiminnik sulisussarsiornermi sapaatip
akunnerata siulliup ingerlanerinnaani ikiuukkusul
lutik soqutiginnittut qulit missaanniittut pisiniar
fimmut saaffiginnipput. Tamakkua maanna holdimi,
februaarimi Røde Korsimi sammisassanik nutaanik
ineriartortitsisussami peqataassapput.
– Kikkummi tamarmik pisiniarfimmiinnissaq
kajungerineq ajorpaat, aammattaarli ikiuunnissamut
allarpassuarnik periarfissaqarpoq. Sanamut pulaar
tartunik peqareerpugut, assersuutigalugulu aamma
aaqqissuusserusuppugut pineqaatissinneqarsimasut
sulisartoqarnermut uteriartorneranni ikorfartuisar
fimmik utoqqarnillu kiffartuussisarfimmik, Malene
Lynge oqaluttuarpoq.

Ikiuisarnerit atorfissaqarput
Taamaattumik isumaqarpoq malugisimallugu
Nuummi inoqartoq ikiorneqarnissaminnik pisaria
qartitsisunik ikiuinissaminnut inuppalaassusilinnik
nukissalinnillu.
– Nuummi pisariaqartitsisoqarpoq, amerlaqaat as

Siunnersuutit nutaat tikilluaqquneqarput
Taassuma neriuutigaa kajumissutsiminnik suleqa
taalersussat nutaat isumassarsiarpassuarnik peqassa
sut, taamaasilluni immikkoortoqarfik periarfissanik
amerlasuunik peqalissalluni, ikiorneqaertussanut
aammalu ikiuuttussanut. Peqatigiiffimmi ataqa

All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl

Asasagut suliffeqarfiit
Kommuneqarfik Sermersooq OIO akiligassanik tigusissutissaq kinguaattoornera pissutigalugu tigooraasinnaanngikkallarpoq, ulloq 25-01-18 piareernissaa tagginneqarpoq. 25-01-18 tikillugu akiligassat mailimut
efaktura@sermersooq.gl pdf-inngorlugit nassiunneqarsinnaapput.
Eqqaamallugu tigusisussap glnormua akiligassami
paasissutissatut allattarnissaa.

Kære leverandør
Kommuneqarfik Sermersooqs OIO faktura services er
forsinket. Vi regner med at det er klar til den 25. januar
2018. Frem til den 25. januar 2018 kan I som i dag sende regninger i pdf til efaktura@sermersooq.gl
Husk at sætte glnr. som oplysning til modtageren i fakturaen.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

tigiinneq aammalu allanut assigiinngisitsinermik
misigisimaneq kajumissutsiminnik ikiuuttartunut
kajumissaataalluartuupput.
– Allanik ikiuineq nuannaalersitsisarpoq, Malene
Lynge uppernarsaavoq.
Nuummi pisiniarfimmi atoqqutassanik tuni
niaaneq aningaasanik sinneqartooruteqarfiuvoq,
taamaattumillu sammisanik nutaanik, inunnut
immikkut ikiorneqarnissamik pisariaqartitsisunut
iluaqutaasussanik, pilersitsinissamut tunngavissa
qarluarpoq.
– Aningaasat inuiaqatigiinni sulisissavagut,
illoqarfiit pingaarnersaanni immikkoortoqarfik
naqissusiivoq.
Januaarimi Nuummi innuttaasunut, ulluinnarni
inuuniarnermi ikiorneqarnissamik pisariaqartitsisu
nut, neqeroorut nutaaq saqqummiunneqariissaaq.
– Januaari qaammat anigorniapiluugassaasarpoq,
juulli nalliussereersimallugu tamannalu peqatiga
lugu tullianik akissarsinissamut sivisuujulluni. Taa
maattumik kajumissutsiminnik sulisuvut sapaatik
kut ilaqutariinnut meerartalinnut akeqanngitsumik
nerisitsisarniarput, Malene Lynge oqarpoq.
Nutaanik kajumissutsiminnik sulisussarsiorneq
taaguuteqarpoq Sinnattuvcut januaarillu 28ata
tungaanut ingerlanneqassalluni.

Akigititat 2018
Ulloq 21. november 2017 Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsip nunaminertanik
akuersisartunut akigititat nutaat
akuersissutigai. Nalunaarut ulloq
1. januar 2018-imiit atuutilissaaq.
Itigartitsinermi aamma akileeqqusisoqartarnera eqqumaffigiuk. Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat
atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november
2010-imeersoq akitsuutinut inatsisitigut toqqammavigineqarpoq.

Akigititat kommunip nittartagaani nassaarineqarsinnaapput
sermersooq.gl/kl/politikki/missingersuutit
Apeqqutissaqaruit paasissutissallu
allat pissarsiarerusukkukkit Sanaartornermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut oqarasuaat 36 70 00
imaluunniit e-mailimik uunga
nassiussinikkut sai@sermersooq.gl
saaffiginnissinnaavutit.

Takstblad 2018
Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har den 21. november 2017 vedtaget nye takster
for arealadministration. Taksterne
er gældende fra 1. januar 2018.
Vær opmærksom på, der også kræves gebyr ved afslag. Lovgrundlaget
for gebyrerne er Inatsisartutlov nr.
17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Takstbladet kan findes på kommunens hjemmeside sermersooq.gl/
da/politik-indflydelse/budgetter
For spørgsmål og yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse
til Anlægs-og Miljøforvaltningen på
telefon 36 70 00 eller ved at sende
en e-mail til sai@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Meeqqanut pisariaqartitsisunut ilaqutarsiaarusuppit?

Kunne du tænke dig at
være plejefamilie?

Nuummi meeqqanut pisariaqartitsisunut naliginnaasumik ilaqutarsiassanik, ilaqutariinnik oqilisaasinnaasunik aamma piaartumik ilaqutarsianik
Kommuneqarfik Sermersooq pissarsiorpoq

Kommuneqarfik Sermersooq søger almindelige
plejefamilier, aflastningsfamilier og akut
plejefamilier i Nuuk
KOM TIL INFORMATIONSMØDE OG FÅ EN
UFORPLIGTENDE SNAK OG EN KOP KAFFE:

SOQUTIGINNIKKUIT ILAQUTARSIANUT TUNNGASUMUT
PAASISITSINIAANERMUT AGGERSINNAAVUTIT:

På grønlandsk:

Onsdag 17. januar kl. 16.30-17.30

Kalaallisut:

Pingasunng. 17. januar nal. 16.30-17.30

På dansk:

Onsdag 24. januar kl. 16.30-17.30

Qallunaatut:

Pingasunng. 24. januar nal. 16.30-17.30

Forvaltning for Børn og Familie, Imaneq 20,
stuen (ved butik »Bror og Søster«)

Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik, Imaneq 20,
stuen (pisiniarfiup »Bror og Søster« eqqaani)

PÅ MØDET KAN DU
PERSONLIGT FREMMØDE:
HØRE MERE OM, HVAD: Forvaltning for Børn og Familie

PAASISITSINIAANERMI UKU
PAASISAQARFIGISINNAAVATIT:

ORNIGULLUNI
SAAFFIGINNINNEQ:

• Meeqqat sunik atorfissaqartitsinersut
• Suut naatsorsuutiginerigut
• Suut neqeroorutigisinnaanerigut

Meeqqanut Ilaqutariinnullu
Ingerlatsivik, Imaneq 20, 3900 Nuuk
Ataasinng. - pingasunng. nal. 10-15
Sisamanngorneq nal. 12-17
Tallimanngorneq nal. 10-12

ANNERTUNERUSUMIK
PAASISAQARUSUKKUIT:

• Børnene har brug for
• Vi forventer
• Vi kan tilbyde

YDERLIGERE INFO:
Tlf. 36 72 07 /
36 72 08 / 36 72 09

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

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

Nunaannarmi illuaqqanut
nunaminernik qinnuteqarnernut tusarniaaneq

Høring af arealansøgning til fritidshytter i det åbne land

Piffinni pineqartuni illuaraatillit qinnuteqarfiit ataani allassimasut eqqaanni nunaminermik tunineqarsimasut soqutigisaqartulluunniit qinnuigineqarput kingusinnerpaamik
7. februar 2018 qinnuteqaatinut tunngassuteqartunik oqaaseqaateqaqqullugit akerlileeqqullugilluunnit.

Den der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om
arealtildeling i det åbne land, anmodes om senest
7. februar 2018, at fremkomme med eventuelle
bemærkninger eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet
Ameralik Itilleq
Illutsiaat
Itivi

Imaneq 20, 3900 Nuuk
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 10-12

Nord
64°18’13.08”N
63°55’22.00”N
64°34’54.54”N

Høring 1, 17. januar – 7. februar 2018

Vest
50°26’21.21”V
51°24’3.00”V
50°48’44.08”V

A-nr.
926
927
928

Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit
uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik/

Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden

Postboks 1005 · 3900 Nuuk
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FREDAG,
D. 19. JANUAR
KL. 18.30
2 RETTERS MENU
samt et par timer
med Mikkel
Billetsalg i receptionen
på HHE 32 42 22

kr.

345,-

I FADEREN
KLØVEDALS
FODSPOR

TIL SØS MED MIKKEL
Siden Mikkel var helt lille, har eventyret og rejserne til søs været en stor del af hans liv.
Meget af barndommen blev tilbragt ombord på hans fars skib Nordkaperen, og som voksen har Mikkel
sammen med sin egen familie krydset rundt på de store oceaner.
En aften med Mikkel er en rejse ud i den store forunderlige verden, og alle de udfordringer der følger
med, når man slipper fortøjninger til den velkendte hverdag og tager på eventyr.
Mikkel fortæller om at rejse med børn, om mødet med fremmede kulturer og glæden ved at krydse
de store oceaner. Men også om det hårde slid, det indimellem kan være, for at få sine drømme til at
gå i opfyldelse.
Mikkel er en engageret og levende fortæller, der med stor glæde og humor deler ud af de mange
oplevelser køjesækken er fyldt med, efter at have rejst verdenen tynd med sin familie.
I foredraget ”Til søs med Mikkel” fortæller Mikkel om et langt liv på verdenshavene og viser klip og fotos
fra tv-serien Kurs Mod Fjerne Kyster.
Og så fortæller han selvfølgelig også om alt det, du ikke ser på tv…

Hotel Hans Egede 4  S TA R H OT E L W I T H A 5  S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E
Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl
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R
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7 timer

FJORDSAFARI

4 timer

NORDLYS TUR

2 timer

Meeqqat pinngortitami atuartinneqassasut
Nuummi atuarfinni angajullerni pinngortitalerinermik
atuartitsinerit aasaru pinngortitami pisalissapput. Atuarfiimmi suliniut Pinngortitaq misigalugu, nunarsuarmi
pinngortitamik illersuiniaqatigiiffiup WWF-ip aallartitaa
peqataaffigisussanngorpaat. Atuartut ilaatigut pinngortitami
paasisassarsiortassapput, puisimik pilannermik imaluunniit
aalisakkamik tisanermik aamma nerisassanik pinngortitameersunik nerisassiortassallutik. Atuartitsinermi siunertarineqarpoq, atuartut kalaallit ileqquinik naleqartitaanillu
pinngortitamut attuumassutilinnik paasisaqassasut, tamatumunnga ilanngullugit pinngortitamik allanngutsaaliuineq
aamma pinngortitami isumalluutinik nungusaataanngitsumik atuineq.
/AR

VANDRETURE
med snesko

ISKLATRING

Børn i udeskole

CITY SIGHTSEEING i bil eller bus

Til sommer flytter naturfagstimerne på ældstetrinnet på
Nuuks skoler ud i naturen. Skolerne deltager nemlig i projekt Opdag naturen (Pinngortitaq misigalugu), som WWF
Verdensnaturfonden står bag. Eleverne skal blandt andet
på ekspeditioner i naturen, hvor de kommer til at dissekere
en sæl eller fisk og lave mad af råvarer fra naturen. Målet
med undervisningsforløbet er, at eleverne får forståelse for
samspillet mellem mennesker og natur, naturbeskyttelse og
bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer.
/AR

CITY WALK
– National Museum, Kolonihavn

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

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

Januarip 22.-ani 2018
Qiajuk Studios piffissaq qitiffissaq
nutaaq aallartippaat!

22. januar 2018

Ny dansesæson starter hos Qiajuk Studios!
Inissat ammasut ukuupput / Åbne pladser på følgende hold:
Styrketræning (14+ år)

Hip hop for øvede (15+ år)

Moderne dans (16+ år)

Jazz (15-21 år)

Moderne dans (12-15 år)
Ballet for begyndere (14+ år)

Jazz (12-15 år)

www.qiajuk.com
Facebookkikkut eqimattami / Facebook gruppe: ”Qiajuk Studios”

ONSDAG 17. JANUAR 2018
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SPAR 4,2 MIO.
– hvis du køber alle vores udsalgsvarer nu..!
Alle sofaer

Alle senge

-25%

Solafskærmning
Og gardinbestillinger

Hvidevarer

-30%

-25%

Udvalgte trægulve

-50%

Tilbuddene gælder til og med torsdag 15. februar 2018
Ammarsarfiit · Åbningstider

PUKU

FFIK

AN

NII
TA

PA
QQ

USE

RN

A

Sådan finder du vej...

BORG
MEST
ER A
N

FORBRÆNDINGEN

NIITA
P

AQQ
US
ERN
A

PUKU

FFIK

IK
KU
FF

BOR

GM

EST

FFIK

PU

ER

PUKU

Ataasinng.· sisamanng.
Mandag-torsdag
Tallimanngorneq · Fredag
Arfininngorneq · Lørdag
Qaammami sapaat siulleq
1. Søndag i måneden

10.00-17.30
10.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00

Vi garanterer

PRIS MATCH
på alle varer

Pukuffik 2b · P.O 838 · 3905 Nuussuaq · Tlf. +299 34 21 00
kundeservice@sweethome.gl · sweethome.gl

SWEET HOME Januar 2018. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer

-25%
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Kangerluarsorutsimut taxarsinnaaneq
iluatsilluartoq
Nuuk Water Taxi ukiup ataatsip matuma siornagut illoqarfimmi pilersinneqartoq,
illoqarfimmiut takornariallu atorluartarpaat
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Umiatsiamik ammaannartumik angalaarsinnaaner
mik, arsarnerit ataanni orraarujoorsinnaanermik
imaluunniit aalisartut illoqarfigisimasaannut
Kangerluarsorutsimut angalaarsinnaanermik soqu
tiginninneq, Nuuk Water Taxip Nuummi siorna
neqerooruteqarniarluni pilersaarusiornermini naat
sorsuutigisaminit soqutigineqarnerusoq paasivaa.
– Ukiup ilaani angallassinerput naatsorsuutigisat
sinnit pitsaaneruvoq. Nuummi nutaaliorluta Targa
mik angallassisarnitta saniatigut umiatsiamik am
maannartumik angallassinissamik neqerooruteqar
pugut, tamannalu iluatsilluaqaaq, Greenland Water
Taximi, Nuuk Water Taximik ingerlatsisumi pisor

taq Anders Lykke Laursen oqarpoq.
Nuuk Water Taxip ilaatigut Qooqqunut angalaar
neq neqeroorutigaa, tamatumani aqqutaani aali
sartoqarsinnaalluni kingornalu pisarineqartunik
Qooqquni neriniartarfimmi nerisassiortoqarsin
naalluni. Siaasaajartorluni angalaarnerit aamma
neqeroorutigineqartarput, soorlu aamma arfernik
takuniaanerit aamma ilulissanik takuniaanerit pe
riarfissanut ilaasut.
Arsarnerit soqutigineqarluartut
Ingammik misigisassarsiorluni angallassinerit sulif
feqarfiup angallassisarnermini iluatsilluarpai. Aam
ma pisortap taama angallassisarnerup ingerlatiin
narnissaa nutaanillu neqerooruteqarsinnaanissaq
pilersaarutigaa.

Nuuk Water Taximut ilaasut sermeq qanillilluinnarusuttarpaat.
Gæsterne ombord på Nuuk Water Taxi vil gerne helt tæt på isen. Foto: NWT.

– Ukiup ilaani angallasseqqilernissarput qila
naaraarput, Nuummi neqeroorutigineqartut amer
lanerulersillugit. Ilaatigut arsarnernik takuniaaneq
aggustimi neqeroorutigisalereerparput, Anders
Lykke Laursen oqarpoq.
Suliffeqarfiup imaatigut taxartitsisartup iluat
silluarneranut pissutaasoq alla tassaavoq, angal
lanneqartussat kangerlummut angalaarnissartik
naatsorsuutigisinnaasarmassuk, tassa kisimiillutik
angalasussaanngikkunik.
– Pocamik angallassinissamut akiliiumasut
marluuppata, angalanissap qulakkeerneqarsinnaa
nera pitsaasuuvoq, aamma angallanneqarusuttut
tamangajalluinnaasa angallattarpavut, Anders Lykke
Laursen taama ilisimatitsivoq.

Aliortukkatut isikkulik Kangerluarsoruseq alapernaatsunit
takuniarneqarluartarpoq.
Det spøgelsesagtige i Færingehavn tiltrækker mange nysgerrige. Foto: NWT.

Succes med taxi til Færingehavn
Både lokale og turister har taget godt imod Nuuk Water Taxi, der blev etableret i byen for et års tid siden
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Interessen for at sejle med åben jolle, vugge i
vandet under nordlyset eller opleve den forladte
fiskerby Færingehavn har været større end Nuuk
Water Taxi forventede, da virksomheden planlagde
at tilbyde sine services i Nuuk sidste år.
– Vores sæson er blevet bedre end forventet. Vi
har, som noget nyt i Nuuk, kunnet tilbyde sejlads
med en åben jolle som et alternativ til vores Targa,
og det har også været en succes, fortæller direktør
Anders Lykke Laursen fra Greenland Water Taxi,
der driver Nuuk Water Taxi.
Nuuk Water Taxi tilbyder blandet andet ture til
Qooqqut, hvor man undervejs kan fiske og efterføl
gende få sin fangst tilberedt på stedets restaurant.
BBQture tilbydes også, ligesom hvalsafari og
isbjergcruice er på programmet.

Nordlyset trækker
Det er især indenfor oplevelsesindustrien, at firmaet
har fået succes med sine ture. Og det er direktørens
plan at bide sig fast på markedet og udvide med nye
koncepter.
– Vi glæder os i hvert fald til den kommende
sæson, hvor vi ruller nogle nye produkter ud, i for
hold til hvad man tidligere har kunnet købe i Nuuk.
Blandt andet startede vi allerede i august med at
tilbyde nordlysture, fastslår Anders Lykke Laursen.
En anden årsag til succesen for det vandbårne
taxifirma er, at kunderne kan regne med at komme
ud på fjorden, med mindre man er eneste passager.
– Det faktum at din tur er garanteret, hvis der bare
er to betalende gæster på pocaen, har været rigtig
godt, og næsten ingen gæster er gået forgæves,
oplyser Anders Lykke Laursen.

Angallaterput Targa takornarianik
angallassisartunit allanit allaanerusumik
neqeroorutaanera pissutigalugu ukiup ilaani
atorluarneqaqaaq, pisortaq Anders Lykke Laursen
oqarpoq.
Vores Targa har haft en rigtig god sæson, da det
er et lidt andet produkt, vi tilbyder, i forhold til de
eksisterende operatører, siger direktør Anders Lykke
Laursen. Foto: NWT.
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Aallarnisaasunut pikkorissarfissat
Aallarnisaasuuit, aammalu namminersortutut aallartinnis
sannut eqqarsaateqarpit? Sermersooq Business Council
namminersortuaqqatut aallartitsilluarnissannut sakkussan
nik pikkorissaatitsinikkut aaqqissuussisimavoq.
Peqataaneq akeqanngilaq, taamaattumik kingusinnerpaamik 24. Januar 2018 peqataaniarlutit nalunaarit.

Peqataaniarluni nalunaartoqarsinnaavoq uunga 341088
imaluunniit mailikkut: Paninnguaq@business.gl
Peqataaniarluni nalunaarnermi makkua allanneqassapput:
Ateq, mobilnummer, pikkorissarfissat ataani allaqqasuni
kissaatigineqartut. (Pikkorissarfissat tamaasa toqqarne
qarsinnaapput).
*inissat killeqarput

Aallartitsisarnermik pikkorissarneq
Afininngorneq 27.januar
Nal. 8.30 – 15.30
Aallartitsisarnermi pikkorissarnikkut qanoq pilersaarusiliortoqar
tarnersut ilikkarneqassaaq. Tamannalu atortorissaarutikkut pin
nguaat business model game atorlugu ilikkarneqassalluni. Busi
ness model game atorlugu pilersaarsiornissassinnut sakkussanik
ilikkagaqarumaarputit.
Pikkorissaasuussaaq Paninnguaq Høegh – Inuussutissarsionermik
siunnersorti Sermersooq Business Council.

Internet-ikkut inoqatigiit naapittarfii
aqqutigalugit ussassaarusiorneq
Arfininngorneq 10. Februar 2018
nal. 8.30 – 15.30
Pikkorissartitsinermi uku sammineqassapput:
• Ussassaarusiortarnerup ilusilersorneqartarnera  Kampagne kon
cept
• Nittarsaasarfiup silarsuaani - Medieunivers
• Ussassaarusioriaatsit - Marketingsteknikker
Pikkorissaasoq Martin Nordlund –Malou Media piginnittoq

Missingersuusiorneq, akinillu
aalajangersaanissamut pikkorissarneq
Arfininngorneq 3.februar 2018
Nal. 8.3015.30
Pikkorissartitsinermi uku sammineqassapput:
• Aningaasanik aqutsinermi qanoq missingersuusiortarneq akinil
lu aliangiisarneq attuumassuteqarpat
• Missingersuusiortarnermi atuagarsornikkut tunngavissat, suliffe
qarfimmut, namminersortumullu
• Akinik aalajangiisarnermi atuagarsornikkut tunngavissat (nioqqutissap akissaanut)
• Missingersuusiornerup akinillu aalajangersaanerup ataqatigiis
susaa
• Suliassanik assersuusianik suliaqarneq
Pikkorissaasoq Lars Ole Andersen  Grønlandsrevisionskon
torimi naatsorsuuserisoq.

Ulluinnarni aningaasaqarnikkut aqutsineq,
naatsorsuusiornemilu pikkorissarneq
Arfininngorneq 17.februar 2018
Nal. 8.30 15.30
• Naatsorsuusiortarnermi inatsisit
• Naatsorsuusiortarnermi suliassat
• Ukiumut naatsorsuusiortarneri naatsorsuuserisumit ingerlanne
qartartut
• Naatsorsuuserinermi internetikkoortumik sakkoq akikitsoq
Economics atorlugu ilinniarneq.
Pikkorissaasoq Dan Sørensen Budek – Pisortaq Agerskov Consul
ting

FONDEN
Tel: (+299) 34 10 80 | info@business.gl | www.business.gl
Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO Nuuk
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Unnuk Kulturiorfimmut tapiliussaq

TEMASEKTION OM KULTURNATTEN

LEIFF JOSEFSEN

Arfininngorneq • Lørdag
20. januar 2018
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Unnuk kulturisiorfik nutaanik
alutornartortalik
Nuuk Ugeavisip unnuup pitsaasumik ingerlanissaanut najoqqutassiuuppaatit
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Nuummi Unnuk kulturisiorfik arfininngorpat 18-issaannik ingerlanneqassaaq. Illoqarfiup aamma ukioq
manna maani najugalinnut tikeraanullu misigisassat
nuannersut tiguartinnartullu aamma kulturikkut pisut aaqqissuussinerup ingerlanerani nalunaaquttap
akunnerisa aqqaneq marluk missaani ammatissavai.
Aaqqissuinerit 50-it angullugit amerlassusillit illoqarfiup kulturikkut nalliuttorsiornerani peqataanissartik neqeroorutigaat aamma aqqusinerni tamani
suliffeqarfiit, peqatigiiffiit, katersugaasiviit oqaluffiillu
pitsaasunik takutitsiniarlutik matutik ammassavaat.
Nuuk Ugeavisimi siornatuulli sapinngisannguatsinnik atuartartuvut Unnuk Kulturisiorfimmi sammisassanik nassuiaanniarpavut. Unnuk Kulturisiorfimmut 2018-imut tunngasut tamaasa quppernernut
qiterlernut katersorpavut. Taamaalillutit aviisimut
ilanngussaminermik pissarsissaatit, taannalu aviisimit
tigoriarlugu kulturisortunut ornitassannut nassarsinnaassavat.

ngereerlutik peqataaqqilissapput, inersimasunut pinerluttulersaarluni isiginnaartitsisoqassalluni. Fitness.
gl-ip siorna iluatsitsinini uteqqillugu Nunatsinni
nukittunerpaamik toqqaassaaq aamma Namminiilivinnermut naalakkersuisoq ikumatitalisaarluni
aqqusinikkut ingerlaartitsissaaq oqallinnissamullu
qaaqqusissalluni.
Issittumi Sakkutooqarfimmi ornigarneqarluartartumi Siriusikkut qamutaat qanimut isiginnaarneqarsinnaapput, umiarsuit alakkarnissaannut sapiissuseqanngikkaanni. GEUS-imi qaqqat sisoortarnerat,
soorlumi siorna Nuugaatsiami aamma Illorsuarni

tassaarsuaqarneranut pissutaasunik paasisaqartoqarsinnaavoq.
Eqqissinarnerusunik misigisaqarusukkaanni Annaassisitta Oqaluffia aqqusaarneqarsinnaavoq,
tassanimi Unnummi Kulturisiorfimmi naneruutinik
ikumasunik qaammaqqusersuisoqassammat.
Tamatigut pisarnertut Nunatta Atuagaateqarfia
pisussami ataqatigiissaarisuuvoq, aaqqissuisullu
ataasiakkaat qaqugu ammanissartik namminneerlutik aalajangissavaat. Taamaattumik pisussat ilaat
ualikkut ilaallu unnukkut pisussaapput.

Akissarsiassarsiorneq?
Inuit ikittuinnaat pisussarpassuit tamakkerlugit
angunerisinnaavaat, naak bussinut akeqanngitsumik
aamma angalaartoqarsinnaagaluartoq. Taamaattumik nassuiaassinitsinni sammisassanut immikkoortiterivugut, soorlu ilaqutariinnut meerartalinnut, oqaluttuarisaanermik soqutigisalinnut aamma ilinnut
unammisitsinerpassuarnut peqataarusuttumut.
Pisarnertut pisussat pisareersunik ingerlatitseqqinnerupput nutaaliortoqarlunilu. Soorlu Kalaallit
Nunaanni Eqqartuussiviit ukiuni arlalinni peqataanUnnuk Kulturisiorfik meeqqanit inersimasunillu
nuannersumik unnussiorfiusarpoq.

Kulturnat med nye højdepunkter

Kulturnatten er en fornøjelig aften for både børn og
voksne.
Arkivfoto: Leiff Josefsen.

Nuuk Ugeavis giver dig den ultimative guide til en god aften
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl

2018 her på midtersiderne. Du får altså et lille tillæg
fra os, som du kan tage ud af avisen og med rundt
på din kulturnat.

På lørdag er der for 18. gang Kulturnat i Nuuk. Også
i år åbner byen sig for bosiddende og gæster og
inviterer til festlige oplevelser, inspirerende besøg og
kulturelle begivenheder hen over det halve døgns
tid, arrangementet varer.
Op mod 50 arrangører har i år tilbudt at bidrage til
byens kulturfest, og overalt i gaderne slår virksomheder, foreninger, museer og kirker dørene op og viser
sig frem fra deres bedste side.
Ligesom sidste år vil vi på Nuuk Ugeavis gøre
vores bedste for, at guide vores læseren gennem
Kulturnatten. Vi har samlet alt omkring Kulturnat

På præmiejagt?
Det er de færreste, der kan nå rundt til alle oplevelser, selvom man kan tage en af de gratis busser, og
vi har derfor tematiseret vores guides til fx børnefamilier, historisk interesserede og til dig, der gerne vil
deltage i de mange konkurrencer.
Som altid indeholder programmet både gengangere og nye højdepunkter. Efter at have været
fraværende et par år vender Grønlands Domstole
fx stærkt tilbage med et krimi-rollespil for voksne.
Fitness.gl gentager succesen fra sidste år med kåring
af Grønlands stærkeste og Naalakkersuisoq for

Selvstændigheds går på gaden med et fakkeltog og
invitation til debat.
Hos altid velbesøgte Arktisk kommando kan man
komme tæt på en siriusslæde, hvis man ikke har
mod på at gå ned i skibene, og hos GEUS kan få indsigt i det fjeldsked, der sidste år sendte en tsunami
ind over Nuugaatsiaq og Illorsuit.
Søger man efter de mere fredfyldte oplevelser kan
det anbefales at besøge Domkirken, der på Kulturnatten vil være oplyst af levende lys.
Som altid er det Nunatta Atuagaateqarfia, der er
tovholder på projektet, og de lader det være op til
den enkelte arrangør, hvornår deres døre er åbne.
Der er derfor både arrangementer eftermiddag og
aften.
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Air Greenlandimi – Unnuk kulturisiorfik 2018
20. januar 2018, nal. 18.00 – 22.00

Air Greenland peqatigalugu paasisaqarfiulluartumik unnussiorit.
Kikkut tamarmik meeraagunik inersimasuugunik nutaanik ilikkagaqarsinnaapput.
Makku annertunerusumik paasisaqarfigikkit
• Air Greenland-ip timmisartuutai taakkulu piginnaasaat
• Air Greenland-ip nammineq iluarsaasarfii – timmisartup motooria nammineq takuuk
• Air Greenland-ip peqqinnissaqarfimmik suleqateqarnera – timmisartoq napparsimasunik pinasuartumik angallassissut takuuk
ingerlatitsisuilu oqaluullugit
• Air Greenland-imi ilinniartitaanermut periarfissat, inuiaqatigiinni akisussaaqataaneq/CSR aningaasaliissuteqartarnerlu

Sammisassat

• nal. 19.00 aamma 20.00 Kristian Ramasjang Mysteriami
takukkit
• Meeqqat teqeqquat kalaallit oqaluttuatoqannik upperisatoqaannillu oqaluttuartulik, qilaatersortunik kiinarpalerlutillu qitittunik
takutitsiviusoq pulaaruk
• Inuit pinnguaataannik misiliigit
• Qulimiguulimmi piviusuusaartitsissut atorlugu timmigit
• Nalorsitsaarineq – angalanissamut uppernarsaammik 5.000
koruuninik nalilimmik eqqugassartalik
• Kaffisorniarfimmi alianaatsumi kaagit, kaffi, Malu nipilersortuliullugit

Nutaamik saqqummiussineq
• Norsap initaani nutaamik iliusiliineq takuuk kalaallillu oqaluttuatoqqaannit upperisatoqqaanillu isumassarsiorsimaneq tusarfigiuk

Isaarissatta tungaanut bussimik angallanneqarnissat Air Grenland-ip Mittarfeqarfiillu isumagissavaat
28 Røde etagehuse
27 Tuujuk
Hans Egede kirken v. Forsamlingshuset
62 Kommuneqarfik
58 Nuuk Center
24 Narsarsuaq
18 Akunnerit
1 Eqalugalinnguit
36 Atertaq
37 Ilimmarfik
Mittarfeqarfiit
40 Air Greenland
48 Ilimmarfik
49 Manguaraq
8 Paarnat
9 Eqalugalinnguit Tasiat
52 400-rtalik
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Unnuk kulturisiorfik nallilerpat nittartagarput www.airgreenland.gl imal. facebook-imi quppernerput alakkaruk.

Takunissarsi qilanaaraarput!
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INATSISARTUNI UNNUK KULTURISIORFIK
Inatsisartut ataatsimiittarfiat
Inatsisartut ataatsimiittarfiat misigisaqarfigiuk oqaluttarfimmilu nikorfallutit
Inatsisartut oqaluttuassartaat pillugu naatsumik saqqummiussisumik tusarnaarit
Inatsisartut siulittaasuata allaffia
Inatsisartut Siulittaasuat naapiguk
Ataatsimiititaliat ataatsimiittarfii
Meeqqanut imaluunniit inersimasunut nalorsitsaarutikkut Inatsisartut
pillugit ilisimasatit misilerakkit
Paasissutissiisarfik tusagassiortullu
Nanoq eqqoriaruk – meeqqanut mikisunut arsamik nakatarneq
Inatsisartut isersimaartarfiat
Kaffimik najorsigit tamussiussassannguamilluunniit allamik ussiigit
TAKUNISSAT QILANAARAARPUT.

KULTURNATTEN I INATSISARTUT
Salen
Oplev Salen og prøv at stå på talerstolen
Hør et kort oplæg om Inatsisartuts historie
Formandens kontor
Mød Formanden for Inatsisartut
Udvalgenes mødelokaler
Prøv din viden om Inatsisartut
i børne- eller voksenquizzen

SUMI
Imaneq 2
QAQUGU
Kl. 16 –19
HVOR
Imaneq 2
HVORNÅR
Kl. 16 –19

Informations- og presselokale
Ram isbjørnen – boldkast for små børn

PINNGORTITAMUT
PIGINNAANILLIT
NAAPIKKIT
EQQUINIAATSITSINIARNERNI NUANNERSUNUT
PEQATAAGIT, MEEQQAT, MEEQQATULLU
NUANNARISALLIT PINNGORTITAMUT
PIGINNAANILLIT UNAMMEQATIGALUGIT - IMEQ,
ANORI, UJARAQ, INNEQ, NAASUT UUMASULLU.
PISSAAQ: PINNGORTITAMUT
AVATANGIISINULLU
NAALAKKERSUISOQARFIUP
ALLAFFIANI NAMMINERSORLUTIK
OQARTUSSAT ALLAFFEQARFIANI 8.
SAL-IMI NAL. 16-19.

MØD NATURENS
SUPERHELTE
DELTAG I SJOVE KONKURRENCER, HVOR BØRN
OG BARNLIGE SJÆLE KÆMPER SAMMEN MED
NATURENS SUPERHELTE - VAND, VIND,
KLIPPE, ILD, PLANTE & DYR.
DEPARTEMENTET FOR NATUR OG MILJØ
8. SAL I SELVSTYRET KL. 16-19.

Medlemmernes kaffestue
Snup en kop kaffe eller andet mundgodt
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG.

Nal. 18:00-19:30
Kigutileriffimmi takus!
Vi ses på tandklinikken!

QITIUSUP KIGUTILERIFFIA · CENTRALTANDKLINIKKEN · IMANEQ 43
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ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

.

,

Ilisimatusarfik Ilimmarfimmi Unnuk Kulturisiorfik
arfininngorneq januarip 20-ni 2018
Nal. 19:30 – 19:50 Auditoriami
Frederik Larsen, Fuuja, Naammassissutigalugu allaaserisani
”Nunap timaanik atuineq - kitaani tuttunniartarnerup oqaluttuassartaa”
pillugu saqqummiussissaaq.
Saqqummiussineq kalaallisut ingerlanneqassaaq, soqutiginnittut tikilluaqquneqarput.

Kulturnat i Ilisimatusarfik
på Ilimmarfik
lørdag d. 20. januar 2018
Kl. 19:30 – 19:50 på auditoriet
Frederik Larsen, Fuuja, fortæller om sit
speciale på grønlandsk “Nunap timaanik
atuineq - kitaani tuttunniartarnerup
oqaluttuassartaa”.
Interesserede er velkomne, oplægget er på
grønlandsk.

KALAALLIT
NUNAAT

SILAANNAKKUT ANGALLANNEQ,
TIMMISARTUT ISUMANNAALLISAANERLU
- Taakkuupput Naviairimi Unnuk
kulturisiorfimmi misigisinnaasatit...

LUFTFART, FLY & SIKKERHED
- Alt sammen LIVE hos Naviair
under Kulturnatten...
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Suliffeqarfiit nerisassanik sassaalliiniartut
Pølsit, sukkulaat, kaagit aamma kaffi. Unnuup kulturisiorfiup kingorna
kaalluni innarnissamut pissutissaqanngilaq
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Kikkut tamarmik nalunngisaattut Unnummi Kultu
risiorfimmi piffissap ilaatigut nererusunnarsisarpoq.
Ilaat ualikkulli aallartereertarput, misigisassarpassuillu
misigereeraanni naat quluarlutik aallartittarput.
Nuannisartulli qimallugit igajartornissamut pissu
tissaqarnavianngilaq. Tassami suliffeqarfiit arlallit
nerisassallerniarput aamma siuleriiaartuni utaqqilaar
sinnaagaanni tamussernissamut periarfissaqarluas
saaq.
– Maanga unnukkorsioriartorit, Royal Greenlandi
mit taama kajumissaarisoqarpoq. Suut sassaalliutigi
neqassanersut tupaallannartuussapput, pisussanilu
allassimanatik, oqaatigineqarlunili siuleqqiutitut
nunatsinni tunisassianik sassaalliisoqassasoq, kingu
leqqiutitullu pineqarsinnaassallutik kaageeqqat, kaffi
tiilu.

Kaffillerneq
Neriffiusinnaasut pingasut angumerinngitsoo
raanni tunniutiinnarnissamut pissutissaqanngilaq.
Unnuummi ingerlanerani tumannguersalaarnissa
mut periarfissaqarluassammat. Pisussat allattorsi
maffianni oqaaseq kaagi sumiiffinni assigiinngitsuni
aqqaneq marloriarlugu taaneqarpoq. Ileqqutoqqal
lumi naapertorlugit kaagiliornermi nassaarsiullaqqit
toqartaqaaq.
Sumiiffinni amerlanerni safti, kaffi aamma tii kaagi
mik illulerlugit akeqanngitsumik sassaalliutigineqas
sapput, sumiiffimmili ataatsimi kaagit pisiarineqartut
akii siunertamut pitsaasumut tunissutigineqassap
put. Ilaatigut Pinngortitaleriffimmi taamaaliortoqas
saaq.
– Illoqarfimmi kaagit mamarnerpaat, kaffi tiilu
tipigialaat allallumi suliffeqarfiup nerisarfiani pisiari

neqarsinnaassapput, iserti
tallu tamavimmik Nuummi
angerlarsimaffeqanngitsunut
tunniunneqassallutik, Pin
ngortitaleriffimmit allapput.
Kummiusat svampitut nerumittut sukkulaami
Mittarfeqarfiit kaaginut atatillugu aamma ajunngit
suliorusupput. Matumanili atuartut aningaasanik
katersiniarlutik kaaginik, kaffimik tiimillu tuniniaaniar
put.
Sammisaq immikkulaaq ittoq tassaavoq Greenland
Oil Spill Responsemi sukkulaamik tissaluttuliaq. Tas
sani kummiusanik svampitut nerumittunik agguaa
soqassaaq, taakkulu sukkulaamut misunneqarsin
naassallutik, unnummi tassani »uulia tissaluttumik«
taaneqartumik.

Pølsillernissamik pilersaaruteqartut
Suliffeqarfiit allat marluk taamaallaat mamakujunnik
sassaallernianngillat. Pineqartullu tassaallutik Grøn
landsbanken aamma TelePost.
Aningaaserivimmit pisussanik saqqummiussami
oqaatigineqarpoq, takkuttut kaattut eqqarsaatiga
lugit siaasaasarfik ikinneqassasoq pølsinillu siaasaa
soqassasoq. Qaqugu sumilu sassaallertoqassanersoq
pisussat allattorsimaffianniippoq, taannalu kulturnat
ten.glimi nutarterneqartuassalluni.
TelePostimiitilluni kaaleraanni pølsevognimut
saaffiginnittoqarsinnaavoq. Tassami pølsi qaqortu
lialerlugu piumaneqartaqaaq, tassanilu siuleriiaartor
passuanngorsinnaallutik.

Meeqqat misigisarpassuaqareeraangamik
nererusulersinnaasarput.
Når børnene er mætte
af oplevelser, kan de
trænge til noget at spise.
Arkivfoto: Leiff Josefsen.

Virksomheder inviterer på middag
Pølser, chokolade, kage og kaffe. Der er ingen grund til at gå sulten i seng efter Kulturnatten
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Enhver ved, at sulten på et tidspunkt melder sig i
løbet af Kulturnatten. Nogle har været i gang siden
om eftermiddagen, og når man er mæt af oplevel
ser, begynder maven ofte at rumle.
Men der er ingen grund til at forlade festligheder
ne for at gå hjem til kødgryderne. Flere virksom
heder inviterer nemlig til spisning, og der er god
mulighed for at få en bid mad, hvis man er villig til at
stå lidt i kø.
– Kom og spis din aftensmad, lyder opfordringen
direkte fra Royal Greenland. Hvad der serveres er en
overraskelse, som ikke fremgår af programmet, men
det afsløres dog, at man som forret kan nyde smags
prøver fra hjemmemarkedets salgsafdeling, og at der
er mulighed for at få dessert i form af småkager med
kaffe og te.

Pølser på programmet
To andre virksomheder inviterer også på mere end
søde sager. Det drejer som om henholdsvis Grøn
landsbanken og TelePost.
Banken har i sit program annonceret, at der bliver
tændt op i grillen og lagt pølser på til de sultne,
der melder sig. Tidspunkter og steder for servering
fremgår af programmet, som opdateres løbende på
kulturnatten.gl.
Hos TelePost er det ved pølsevognen, man skal
henvende sig, når sulten melder sin ankomst. Pølse
med brød er dog som altid populært, og der er over
hængende risiko for kødannelse ved vognen.
Kaffemik
Hvis man ikke når at besøge et af de tre spisesteder,
skal man dog ikke give op. Der er rig mulighed for at
holde aftenen kørende på de lettere kalorier. Ordet
kage bliver nævnt ikke mindre end 12 forskellige
steder i programmet, og traditionen tro er opfind

somheden stor, når det gælder kagebagning.
De fleste steder er der gratis udskænkning af de
søde sager med tilhørende saft, kaffe eller te, men
enkelte har valgt, at kagespisningen skal gå til et
godt formål. Det drejer sig blandt andet om Natur
instituttet.
– Byens bedste kager, velduftende kaffe og the
samt andet godt, er at købe i instituttets kantine til
fordel for de hjemløse i Nuuk, lyder det fra instituttet.
Skumfidus i choko
Også Mittarfeqarfiit satser på godgørenhed, når
det handler om kagebordet. Her er det dog skole
børn, der får lov til at samle penge ind ved salg af
kage med tilhørende kaffe og te.
En event, der skiller sig ud, er en chokoladefontæn
hos Greenland Oil Spill Response. Her bliver der ud
delt skumfiduser, som kan dyppes i chokoladen, der
i aftens anledning bliver omtalt som
»oliefontæne«.
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Musik med/
Nipilersortus
sat

QULUTAQ &
MALU

Unnuk Kulturisiorfik/Kulturnat 2018

Arfininng./Lørdag 20. januar nal./kl. 19 -21
Nuutoqqami/På Nuuk Lokalmuseum
Saqqummersitassanik
ammaaneqassaaq:

»Sinnattut suuppat?«

Eqqumiitsuliortut tassaapput:
Kunstnerne er:

Nunatta Atuagaateqarfiata nutaamik
bibliotekssystemitaartussaanera
pissutigalugu januaarimiit marsi
ilanngullugu sapaatikkut
matoqassassaaq
––––––––––––––––––––––––––––––––
Da Nunatta Atuagaateqarfia
skal indføre et nyt bibliotekssystem,
holder vi lukket om søndagen
fra januar til marts
Ataasinngorneq / Mandag:
Marlunngorneq / Tirsdag:
Pingasunngorneq / Onsdag:
Sisamanngorneq / Torsdag:
Tallimanngorneq / Fredag:
Arfininngorneq / Lørdag:
Sapaat / Søndag:

Nive Brøns
Fernisering af ny udstilling: Camilla Nymand Petersen
Susanne Jensen
»Hvad drømmer vi om?«
– Nuuminngaanneersuupput
– Alle fra Nuuk

12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
10.00 – 18.00
12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
11.00 – 14.00
Matoqqavoq / Lukket

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek
Central Library of Greenland

2018
Unnuk Kulturisiorfimmi Nunatta Atuagaateqarfiani pisussat
Det sker på Grønlands Landsbibliotek på Kulturnatten
INERSIMASUNUT ATUAGAATEQARFIK:

MEEQQANUT ATUAGAATEQARFIK:

Nal. 19.30 – 21.00 Piitannguaq Alaufesen atuakkiani Uummatinnit ilinnut aallaavigalugu
kissalaartumik oqalugiartoq oqallinnerlu.

Matut nal. 13.30 ammassapput

Nal. 21.00-21.15 Unikkallarneq
Nal. 21.15-22.15 Piitannguaq Alaufesen quiasaaraluni aliikkusersuisoq illarfigiartorsiuk.
Kalaallisut ingerlanneqassaaq

VOKSENBIBLIOTEKET:

Nal. 14.00-15.00 Nivissat peqatigalugit meeqqanut
erinarsuutit nalunngisatit nutaallu erinarsoqataaffigiartorsigit.
Nal. 19.00-22.30 Unnuk Kulturisiorfik uiverfiusoq
qimalaarlugu eqqissilluni isersimaarfimmut qasuersaariartorit.

BØRNEBIBLIOTEKET:
Dørene åbnes kl. 13.30

Kl. 19.30-21.00: Piitannguaq Alaufesen holder hjertevarmt foredrag og debat med udgangspunkt i sin bog Uummatinnit ilinnut.

Kl. 14.00-15.00 Syng med på alle de kendte og nye børnesange med Nivissat.

Kl. 21.00-21.15 Pause

Kl. 19.00-22.30 Tag en slapper fra Kulturnatsræset i vores hyggelounge.

Kl. 21.15 - 22.15 Træn dine lattermuskler til stand-up med Piitannguaq Alaufesen.
Arrangementet er på grønlandsk

Nunatta Atuagaateqarfia

DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK Public & Central Library
Imaneq 26 Postbox 1011 3900 Nuuk | Tlf.: 32 11 56 | Fax 32 10 11 | e-mail nalib@katak.gl

Unnuk Kulturisiorfip nalaani ullut taaneqartut matoqqassaaq:
Følgende dage har Nunatta Atuagaateqarfia lukket:
Tallimanngorneq jan. 19-ianni nal. 15 matussaaq / Fredag d. 19. jan. lukker kl. 15
Arfininngorneq jan. 20-anni matoqqassaaq / Lørdag d. 20 jan. lukket
Sapaat jan. 21-anni matoqqassaaq / Søndag d. 21 jan. lukket
Unnuk Kulturisiorfimmut pilersaarutit uani takukkit / Se Kulturnatprogrammet her:
www.katak.gl

25

ONSDAG 17. JANUAR 2018

Air Greenland – kulturnat 2018
Den 20. januar 2018, kl. 18.00 – 22.00

Kom og få en lærerig aften sammen med Air Greenland
Alle har mulighed for at lære nyt – både børn og voksne
Lær mere om
• Air Greenlands fly og hvad de kan
• Air Greenlands egne værksteder – se en rigtig flymotor
• Air Greenlands samarbejde med sundhedsvæsenet – se en
ambulance-flyver og snak med piloterne
• Air Greenlands uddannelsesmuligheder og CSR og sponsorarbejde

Aktiviteter
• Se Ramasjang Mysteriet med Kristian kl. 19 og kl. 20
• Besøg børnehjørnet med fortælling af grønlandske sagn og
myter samt opvisning af tromme- og maskedans
• Prøv kræfter med Inuit games
• Flyv i helikopter med virtual reality
• Quiz - Vind et rejsegavekort á 5.000 kroner
• Hyggelig café med kage, kaffe og live musik af Malu

Lancering
• Se vores nye design af Norsaqs kabine og hør inspirationen
fra grønlandske sagn og myter

Air Grenland og Mittarfeqarfiit har sørget for din transport med bus til vores hoveddøre
28 Røde etagehuse
27 Tuujuk
Hans Egede kirken v. Forsamlingshuset
62 Kommuneqarfik
58 Nuuk Center
24 Narsarsuaq
18 Akunnerit
1 Eqalugalinnguit
36 Atertaq
37 Ilimmarfik
Mittarfeqarfiit
40 Air Greenland
48 Ilimmarfik
49 Manguaraq
8 Paarnat
9 Eqalugalinnguit Tasiat
52 400-rtalik
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Se mere på www.airgreenland.gl eller på vores Facebook-side når vi nærmer os Kulturnatten.

Vi glæder os til at se Jer!
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Børnenes kulturnat
Der venter en hel buket af oplevelser for børn på årets kulturnat.
Læs her, hvad du kan opleve, hvis du har børn med ud i kulturnatten
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Få en virtuel flyvetur i helikopter, mærk på egen
krop, hvordan det er at blive gammel og mød de
døde, der går igen. Der er masser af oplevelser for
børn og barnlige sjæle, når byen på lørdag inviterer
til Kulturnat.
Det værste er faktisk, at man næppe kan nå det
hele.
Derfor kommer her en guide til børnefamilierne
med anvisning af, hvordan man med garanti får en
sjov aften i børnehøjde.
Tag bamsen med
En sikker succes er et besøg på Bamsehospitalet,
hvor Sundhedsvæsnet indkalder alle Nuuks krammedyr til et sundhedstjek. Det er her, der skal tages
blodprøver og røntgenbilleder samt sættes plaster
på de bløde venner, inden turen meget passende
kan gå videre til tandklinikken, som også tager imod
de medbragte bamser.
Stadig med bamsen under armen, kan man herefter begive sig ud til Mittarfeqarfiit, hvor bamsebjørnen kan få en tur gennem scanneren, så det
kan blive afsløret, om der gemmer sig hemmelige
dimser inde i bamsen bag det bløde ydre.
Samme sted kan børnene blive malet i ansigtet,
så de ser festlige og fine ud, når turen går videre til
naboen, Air Greenland, der som altid stiller an med
et stort show.
I år er det Ramasjang Mysteriet, kendt fra Danmarks Radio, der leverer underholdningen i hangaren. I det mere stille Børnehjørne samme sted, kan
man før eller efter slå sig ned og lytte til fortællinger af de grønlandske sagn. Nåede man ikke at få
dekoreret ansigtet, er det også en mulighed at få det
gjort hos flyselskabet.
Tæt på havets dyr
På vejen tilbage mod centrum bør man gøre holdt
ved Campus Ilimmarfik og aflægge Naturinstituttet
et besøg. Her kan de små fingre nemlig få lov til
at lege med levende dyr fra fjordene omkring os.
Er man ikke så meget til skæl og finner, kan man i
stedet teste et par af instituttets 3D-briller, og få et
virtuelt møde med en hval.
Bagefter kan man meget passende begynde sin
»Umiarsuit – rejsen gennem kulturnatten« i arkivet
på Ilimmarfik. Umiarsuit er et samarbejde mellem
Nuuk Kunstmuseum, Nationalmuseet og Ilimmarfik. Aktiviteten, der er særlig henvendt til børn, kan
begynde alle fire steder.
Derefter kan turen tilbage mod centrum lægges
forbi Nukissiorfiits hovedkvarter, hvor børnene
inviteres til at skrive med stort med energiforsyningens gigantiske laser. På stedet er der også et
tegnehjørne, som er indrettet til de mindste.
Glimmer og helte
I indre by venter der masser af oplevelser og tre
af dem er samlet i selvstyretårnet, hvor magtens
centrum slår dørene op i dagens anledning.

Hos Departement for Råstoffer inviteres børnene
på en opdagelsesrejsende, hvor de får lov til at lege
geolog for en dag.
Oppe på 9. sal har Formandens Departement indrettet et værksted for børn, hvor man blandt andet
kan lave sin egen glimmerkugle, mens man nyder
udsigten.
Departement for Natur og Miljø er også i legehumør på Kulturnatten. Her handler det om naturens superhelte, som den unge generation skal
mødes med i en dyst.
Når man er færdig i centret, er det oplagt at går
videre til Inatsisartut, hvor børnene kan teste deres
evner til at ramme en isbjørn med en bold i stedets
presserum.
På opdagelse
Lige ved siden af venter politiet, som i sig selv er en
oplevelse for mange børn. Dem, der drømmer at få
uniform på, når de bliver voksne, kan blandt andet få
lov til at prøve sikkerhedsvesten. En anden mulighed et at få taget sit fingeraftryk, og børnene kan
desuden få testet deres evner som detektiver, når de
leder efter de mystiske spor, som politiet har lagt ud.
Hvis man tør, og børnene ikke er for små, kan man
herefter tage i kolonihavnen og besøge Ilinniarfissuaq, det gamle sygehus. Her er mange blevet
helbredt, men andre har til gengæld mistet livet, og
det er de sidstnævnte, der efter sigende går igen på
det gamle sygehus på Kulturnatten.
Hos Grønlandsbanken plejer børnefamilier ikke
at gå forgæves efter gode kulturnatsoplevelser. Det
kommer de heller ikke til i år, for banken har hyret
Hinnarik og Piitannguaq Alaufesen til at stå for underholdningen.

Unnummi Kulturisiorfimmi illoqarfimmi meeqqanut
pitsaasunik misigisassarpassuaqarpoq.
Byen bliver fuld af gode børneoplevelser på
Kulturnatten.
Arkivfoto: Leiff Josefsen.

Prøv kræfter med olien
Familiens lidt større børn vil sikkert finde fornøjelse i aktiviteten hos Greenland Oli Spill Response.
Her giver man nemlig de besøgende mulighed
for på egen hånd at deltage i en oprensning efter
en olieforurening. Mens de største børn afprøver
teknikken i stedets testtanke, kan de yngste afprøve
»oliefontænen«, der heldigvis er fyldt godt fyldt med
chokolade.
Og så skal man selvfølgelig også kigge ind hos
Royal Greenland, der har flere børnevenlige punkter
på programmet. Hos fiskegiganten kan man for
eksempel få afprøvet sine evner til blindsmagning i
en test med Royal Greenland egen produkter, eller
man kan træne sine fiskefærdigheder i den opstillede fiskedam.
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Meeqqanut unnuk kulturisiorfik
Ukioq manna unnummi kulturisiorfimmi meeqqanut misigisassarpassuaqassaaq.
Unnummi kulturisiorfimmi meeqqanik takuniaaqateqassaguit sunik misigisaqarsinnaanerlusi uani atuaruk
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Piviusuusaartitamik qulimiguulimmut timmisumut
ilaagit, utoqqalilluni qanoq innersoq timinni misigiuk
toqusullu nikueqqittut naapikkit. Illoqarfimmi arfi
ninngorpat unnuk kulturisiorfik ingerlanneqalerpat
meeqqanut inersimasunullu meeraasaarusuttunut
misigisassarpassuaqassaaq.
Tamakkuli tamarmik unnummi ataatsimi angume
rineqarsinnaanavianngimmata kisimi ajornartorsiu
taassaaq.
Taamaattumik ilaqutariinnut meerartalinnut misi
gisassanut nassuiaat aajuna, taamaalilluni meeqqat
nuannersumik unnussiornissaat qulakkeerneqarsin
naaniassammat.
Bamsi nassarsiuk
Bamsinut napparsimmavik iluatsittumik takuniarne
qarsinnaassaaq, tassanimi Peqqinnissamut Isumagin
nittoqarfik Nuummi atisanit uumasuliat maavaartut
peqqissusaat misissorniarlugit aggersaammat.
Tassani ikinngutit maavaartut aaversissapput aamma
qinnguartartillutik assilisissallutik kiisalu nipittartu
lerneqassallutik. Tassanngaanniit naleqquttumut
ingerlaqqilluni kigutileriffiliartoqarsinnaavoq, bamsil
lu nassatarineqartut aamma tassani isumagineqas
sallutik.
Bamsi suli nassarlugu Mittarfeqarfiit alakkarneqar
sinnaapput, tassani maligaasat atorlugit bamsip
ilua misissorneqarsinnaavoq, taamaalilluni bamsip
iluanut isertukkanik suugaluarnersunik toqqorsi
soqarsimanersoq paasineqarsinnaassalluni.
Tassani aamma meeqqat kiinnamikkut qalipatse
riarlutik saniliannut Air Greenlandimut ingerlaqqis
sinnaapput, tassanimi angisuumik aliikkusersuisoqar
tussaammat.
Ramasjang Mysteriet, Danmarks Radiumit ilisima
neqartoq, timmisartumut iniliami ukioq manna
aliikkusersuisuussaaq. Tassani aamma teqeqqumi

nipiliorfiunnginnerusumi, aliikkusersuinerup siorna
gut kingornagulluunniit ingilluni kalaallit oqalut
tuatoqaannik tusarnaartoqarsinnaavoq. Kiinnap
qalipatsinnissaa angumerinngitsoorsimagaanni
timmisartortitseqatigiinni tamanna aamma periarfis
saassaaq.
Immami uumasut qanillillugit
Illoqarfiup qeqqata tungaanut utimut ingerlaarner
mi Campus Ilimmarfik unitsiarfigineqartariaqarpoq,
Pinngortitaleriffillu aqqusaarlugu. Tassani assaat
mikisut uumasut kangerlunnit eqqatsinneersut
pinnguaqatigisinnaavaat. Tattallit avaleqqallu nuan
narivallaanngikkaanni, tamatumunnga taarsiullugu
Pinngortitaleriffiup isaruaatai qummut, sanimut
qummullu atitussusilinnik isiginniuffiusinnaasut
atorlugit arfermik piviusuusaartitamik naapitsisoqar
sinnaavoq.
Tamatuma kingorna Ilimmarfimmi toqqorsivimmi
»Umiarsuarnut ilaalluni angalaneq« aallartinneqar
sinnaavoq. Umiarsuit Nuummi Eqqumiitsulianik
Saqqummersitsiviup, Nunatta Katersugaasiviata
Ilimmarfiullu suleqatigiissutigaat. Sammisassami
meeqqanut naleqquttumi taaneqartuni sisamani
tamani aallartinneqarsinnaavoq.
Tamatuma kingorna illoqarfiup qeqqata tungaa
nut ingerlaarnermi Nukissiorfiit qullersaqarfiat aqqu
saarneqarsinnaavoq, meeqqallu Nukissiorfiit qin
ngornernik laserinik atortorissaarutaanik angisuunik
allassinnaassallutik. Tassani aamma meeqqanut
mikinernut titartaaffiusinnaasumik teqeqqoqassaaq.
Qillaalasut sapiitsuliortullu
Illoqarfiup qeqqata tungaani misigisassarpassuaqas
saaq taakkulu ilaat pingasut Namminersorlutik
Oqartussat allaffissuanni misigineqarsinnaassapput.
Ullormimi tassani taanna aamma ammatinneqartus
saammat.
Aatsitassanut naalakkersuisoqarfimmi meeqqat
ilisimasassarsiorluni angalanissamut qaaqquneqar

put, tassanilu ullormi ataatsimi ujarassiortuusaarto
qarsinnaalluni.
Quleriit qulingiluaanni Siulittaasup naalakkersui
soqarfiani meeqqanut sullivimmik pilersitsisoqas
saaq, ilaatigut isikkivigissumi tassani aalattakkamik
qillaalasulimmik suliaqartoqarsinnaalluni.
Pinngortitamut Avatangiisinullu naalakkersuiso
qarfik Unnummi Kulturisiorfimmi aamma pinnguar
titsissaaq. Tamatumani pineqarlutik pinngortitap
sapiitsuliortui, taakkulu meeqqanit unammineqas
sallutik.
Allaffeqarfissuarmeereeraanni Inatsisartoqarfim
mut ingerlaqqittoqarsinnaavoq, tassani ilaatigut
paasissutissiisarfimmi meeqqat arsamik nakatarlutik
nanoq eqqoriaqattaarsinnaavaat.
Paasisassarsiorneq
Saninnguaniittumut politeeqarfimmut ingerlaqqit
toqarsinnaavoq, taannami meerarpassuit aamma
misigerusuttarmassuk. Inersimasunngorunik poli
tiinngorusuttut ilaatigut aaqanngitsumik isuman
naallisaammik misiliisinnaapput. Periarfissaq alla
tassaavoq inussat ipaasaannik misissuineq aamma
politiit iliorarsimasaannik tuminik eqqumiitsunik mi
sissuillutik paasiniaasartutut piginnaaneqarnerlutik
misilissinnaavaat.
Sapiissuseqaraanni meeqqallu mikivallaanngip
pata tamatuma kingorna Nuutoqqamut nappar
simmavitoqqamut alakkaasoqarsinnaavoq. Tassani
inuppassuit ajorunnaarsinneqartarsimapput, ilaalli
aamma toqusarsimallutik, kingullertullu taaneqartut
unnummi kulturisiorfimmi tarningi angalaassapput.
Grønlandsbankimi ilaqutariit meerartallit aamma
misigisassaqartinneqartarput. Ukioq manna aamma
taama pisoqassaaq, aningaaseriviummi Hinnarik
aamma Piitannguaq Alaufesen aliikkusersuiartoqqu
simavai.
Uuliamik saliillutit misiliguk
Ilaqutariit anginerulaartunik meerartallit Greenland
Oil Spill Responsemi sammisaqarnissartik nuanna
rissajunnarsivaat. Tassungami takuniaasut uuliamik
mingutsitsinermut saleeqataanissaminnut periarfis
sinneqassapput.
Meeqqat angajulliit uuliaasivimmi periaatsinik
misileraaneranni, nukarliit »uuliaasivimmi« qujanar
tumik taamaallaat sukkulaamik ulikkaaqqasumi
misileraasinnaapput.
Royal Greenlandimut soorunami aamma aqqu
saartoqarsinnaavoq, tassanimi meeqqanut aamma
sammisassaqartitsisoqarmat. Aalisakkanik tunisas
siorfissuarmi soorlu isit asserlugit tunisassiat ma
massusiinik eqqoriaasitsisoqassaaq imaluunniit
aalisarfissatut inissinneqarsimasumi aalisarnermik
sungiusartoqarsinnaalluni.
Unnummi Kulturisiorfimmi meeqqat nukarliit
utoqqaat inuuniarnikkut atugaat misilissinnaavaat.
De yngste kan på Kulturnatten afprøve de ældres
levevilkår.
Arkivfoto: Leiff Josefsen.
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1.

Air Greenland

2.

Anstalten i Nuuk

3.

Arktisk Kommando

4.

Bahá’í Illuat

5.

Annaassisitta Oqaluffia / Domkirken og bispeembedet

6.

Demokraatit / Demokraterne

7.

GEUS – Naalagaaffiup Danmarkimi Kalallit Nunaannilu ujarassiornikkut misissuisoqarfiat / GEUS – de nationale geologiske undersøgelser for danmark og grønland

8.

Greenland Oil Spill Response

9.

Groenlandica

10. Grønlandsbanken
11. Ilimmarfik
12. Ilinniarfissuaq
13. Inatsisartut
14. INI a/s
15. Peqqissaanermik Ilisimatusarfik / Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på
Ilimmarfik
16. Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviit / Grønlands Domstole
17. Kittat
18. Mittarfeqarfiit
19. Nipilersornermik Ilinniarfik / Musikskolen
20. Naviair
21. Nukissiorfiit
22. Nunatta Atuagaateqarfia / Grønlands Landsbibliotek

5

23. Nunatta Isiginnaartitsisarfia / Grønlands Nationalteater

12

24. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Nationalmuseet

4

13

25. Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik / Nuuk Kunstmuseum
26. Nuummit Eqqaamasat / Nuuk Lokalhistorisk Forening

32

6

28 38
17

24

27. Nuutoqaq / Nuuk Lokalmuseum

19
26

25

36

27

28. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia /
Formandens Departement

14
22 10
33

29. Peqqinnissaqarfik / Sundhedsvæsenet
30. Peqqissaanermik Ilinniarfik /
Center for Sundhedsuddannelser

37

31. Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut

8

32. Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik /
Departement for Natur og Miljø
33. Qitiusumik Kigutileriffik / Tandplejen i Nuuk
16

34. Royal Arctic Line
35. Royal Greenland
36. Kalaallit Nunaanni Politiit / Grønlands politi

35

30

37. TELE-POST
38. Aatsitassanut Ikummatissanullu Naalakkersuisoqarfik /
Departement for Råstoffer

3
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Royal Greenland Unnuk Kulturisiorfimmi tikilluaqqusivoq

Åbent hus hos Royal Greenland på kulturnatten

Sumiiffik: Tunisassiorfimmi Igaffimmilu, Qasapi 2 aamma 3
Pissaaq: Nal. 15.00-19.00

Sted: På fabrikken og Igaffik, Qasapi 2 og 3
Tidspunkt: Kl. 15.00-19.00

Unnuk kulturisiornermi angalaannginninni Royal Greenlandimut unnukkorsiutitoriartoqqaarit, igasutta Igaffimmi sulisut suleqatigalugit nerisassanik
mamartunik tunisassiatsinnik igganniarpaatsit.

Inden du drager ud til andre steder, har du mulighed for at spise dig mæt i
Royal Greenlands produkter. Vores kok har i samarbejde med Igaffiks køkkenpersonale lavet lækre retter med vores egne produkter.

Peqataaffigisinnaasatit:
• Malu Fleischer tusarnaariaruk
• Kilisaaterput talittarfimmiittoq takornariarfiguuk
• Nunami kilisaatinilu suliffiit pillugit saqqummiussineq
• Royal Greenland A/S-imi ilinniarfiusinnaasut pillugit saqqummiussineq
• Unammisitsinerni pinnatassarpassualinni peqataagit
• Raajanik qalipaajaanermi unammisitsineq
• Aalisartuusaartitsineq
• Apeqqutit 13-it akikkit

Du kan:
• Høre Malu Fleischer spille
• Få en rundvisning på vores trawler, som ligger i havnen
• Hør om jobs på land og i trawlerflåden
• Hør om uddannelsesmuligheder i Royal Greenland A/S
• Vær med i konkurrencer med gode præmier
• Hvem er hurtigst til at pille rejer?
• Fiskedam
• Tip 13.

Kaffeqassaaq teqassallunilu aammalu meeqqanut safteqassaaq
tamulugassaqassallunilu.

Der vil være kaffe og te samt saftevand og mundgodt til børnene.
Vi ses i Royal Greenland

Royal Greenlandimi takuss

GRØNLANDS
Unnummi Kulturisiorfimmi
Nuummi Sinerissamilu Kalaallit
Nunaata Politiivi alakkakkit

Besøg Grønlands Politi til
Kulturnatten i Nuuk og på Kysten

Unnummi kulturisiorﬁmmi innuttaasut qaaqqunissaannut Kalaallit
Nunaata Politiivi qilanaarput, meeqqanut inersimasunullu pissanga
nartunik saqqummiussiniaratta.

Hos Grønlands Politi glæder vi os til at invitere borgerne indenfor til
kulturnatten, for vi har mange spændende ting på programmet både
for børn og voksne.

Nuummi ilaatigut qimminik takutitsisoqassaaq aammalu politiit atortuinik saqqummersitsisoqassalluni. Aammattaaq isertitsiviit alakkarsinnaassavatit – inoqanngippata. Meeqqat inussat ipaasaannik ujarlersinnaapput namminnerlu inussami ipaasaat naqitsissinnaallugit.

I Nuuk er der bl.a. hundeopvisning og forevisning af politiets udstyr.
Du kan også kikke ind i detentionerne – hvis de er ledige. Børn kan
lede efter ﬁngeraftryk og få taget deres eget.

Aammattaaq Kalaallit Nunaanni Politiinngorniat, Nuummi Politiini ittoq,
ammatissavarput. Tassani ilinniartuutitta ilaat oqaloqatigisinnaavatit.
Imaassinnaavoq illit qinnuteqarniartutit?
Unnuk Kulturisiorﬁup nittartagaani Nuummi Politiit saqqummiussassaat
nassaarisinnaavatit.
Sinerissami sumiifﬁnni sammisassat nikerarput.
Sumiifﬁnnili tamani politiitut sulineq pillugu paasisaqarluarsinnaavutit,
aammali immikkoortoqarﬁnni allani sulisugut paasisaqarﬁgisinnaallugit.
Innuttaasut amerlasuut ukioq naallugu usorsisimaarutigalugu sullittakkatta takunissaannut qilanaarpugut.
Takuss.

Vi åbner også dørene til Grønlands Politiskole, der har til huse i Nuuk
Politi. Der kan du tale med en af vores studerende. Hvem ved –
måske er det dig, der skal søge ind?
Du ﬁnder hele programmet for Nuuk Politi på Kulturnattens hjemmeside.
På Kysten varierer programmerne fra sted til sted.
Alle steder kan du dog få en masse viden om jobbet som politimand,
men også om de mange andre faggrupper vi har ansat.
Vi glæder os til at se mange af de borgere, som vi er stolte af at arbejde for året rundt.
På gensyn.
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ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

Ilimmarfimmi Unnuk Kulturisiorfik 2018
Kulturnat på Ilimmarfik

Nal. 19.00 - 22.00:

KL. 19.00 - 22.00:

Ilimmarfimmi suliffeqarfiit makku: Ilisimatusarfik, Groenlandica,
Nunatta Allagaateqarfia, Oqaasileriffik Naatsorsueqqissaartarfillu
assigiinngitsunik sammisasaqartitsissapput. Kaffi, tii, safti kaagillu
sassaalliutigineqassapput.

Der vil være forskellige arrangementer på Ilimmarfik fra disse institutioner:
Ilisimatusarfik, Groenlandica, Nunatta Allagaateqarfia, Oqaasileriffik/
Sprog-sekretariat og Grønlands Statistik. Der bliver serveret kaffe, the, saft
og kage.

Ilisimatusarfik Ilimmarfimmi

Ilisimatusarfik på Ilimmarfik

Nal. 19:30 – 19:50: Auditoriami

Kl. 19:30 – 19:50 på auditoriet

Frederik Larsen, Fuuja, Naammassissutigalugu allaaserisani
”Nunap timaanik atuineq - kitaani tuttunniartarnerup oqaluttuassartaa”
pillugu saqqummiussissaaq.

Frederik Larsen, Fuuja, fortæller om sit speciale på grønlandsk
”Nunap timaanik atuineq - kitaani tuttunniartarnerup oqaluttuassartaa”.
Mød vores nye rektor Gitte Adler Reimer

Rektorertaarput Gitte Adler Reimer naapiguk oqaloqatigalugulu
Man kan også kigge og bladre i udvalgte specialer og bachelorprojekter.
Naammassissutit ilaat specialit bachelorprojektillu qimerloorneqarsinnaapput
Allagartarsuartigut saqqummersitsineq
Rockwell Kent ullutsinnilu inuusuit
Allagartarsuartigut saqqummersitsineq
MIIQI - Meeqqanik, Inuusuttunik Ilaqutariinnermillu Qitiusumik
Ilisimatusarfik massakkut suliaminik takutitsissaaq

Poster session
Rockwell Kent & de nutidige unge
Poster session
BUFFI – Center for Børn, Unge & Familier viser igangværende projekter

Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab
Peqqissaanermik Ilisimatusarfik

Kl. 19:00 – 21:00:

Nal. 19:00 – 21:00:

Har en enestående mulighed for at høre om folkesundhed i Grønland.
Sygeplejestuderende ser frem til at præsentere Nuuk-borgere for deres
projekter. Kom og hør om forskellige emner inden for folkesundhed og
sygeplejerskens rolle i forebyggelse af folkesygdomme.

Ilimmarfimmi. Kalaallit Nunaanni innuttaasut peqqissusaat pillugu
paasisaqarnissamut periarfissiisoqassaaq. Peqqissaanermik Ilisimatusarfimmi
peqqissaasunngorniat suliaminnik Nuummiunut saqqummiussinissaminnut
qilanaarput. Innuttaasut peqqissusaannut tunngatillugu sammisat
assigiinngitsut peqqissaasullu pitsaaliuinermut atatillugu qanoq
inissisimanerat paasisaqarfigisinnaavatit.

lIlaqutariinnut tulluuttumik eqqorniaatitsisoqassaaq Katuami inunnut
pingasunut bilitsinik eqquisoqarsinnaalluni.

Der vil være quiz for familien, vinderen får 3 billetter til biografen i Katuaq.
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Unnuk kulturisiorfimmi umiarsualivimmi siusinnerusukkut ammassaagut
Havnen holder tidlig kulturaften
Royal Greenland

AMMASSAAQ / ÅBEN
15:00 – 19:00

• Unnuk kulturisiornermi angalaannginninni Royal Greenlandimut unnukkorsiutitoriartoqqaarit
• Talittarfimmi kilisaateqarumaarpoq, fabrikkimilu unammisitsisoqarumaarluni pinnatassarpassuaqarpoq
• Igaffimmi Malu fleischer tusarnaariaruk.

Arktisk Kommando

AMMASSAAQ / ÅBEN
15:00 – 19:00

Takkullusi sulisut oqaloqatigiartorsigit, alapernaagitsi suut
suliarisarnerigut, Kalaallit Nunaanni
aammalu Savalimmiuni
• Ilinniarnissamut tunngassutilinnik paasisaqarnerugit
• Joint Rescue Cordination Center pulaaruk
• Takujuk Siriuspatruljen qamutaat qanoq sanaajunersut
• Sakkutuut umiarsuaannut takornariarit, talinngasumut.

Greenland oil

Busserneq:
uk KultuAmmanitta nalaani unn
ssapput
risiorfimmi Bussit angalaa
Illoqarfimmut,
ma
aam
nut
arfin
ffeq
sule
iar,
Arktisk Kommando, Nav
Transport,
Royal Greenland, Nuuk
Sakkutuullu angallataat
talittarfimmiittoq

KL.16:00-17:00 : Olie og chokolade
KL.17:15-18:15: Fremvisning og udlægning af olieforureningsbekæmpelsesudstyr
Kl. 18:30-20:00: Åbent hus

AMMASSAAQ / ÅBEN
15:00 – 19:00

Aggerit oqaloqatigalutalu
• Flight Information Centererput pulaaruk timmisartoqarnerani
• Oqaloqatigitigut uagut qanoq siunissaq timmisartut
aqqutissaat isigineripput
• Ilinniarnissamut periarfissat naviair iluani tussakkit

Nuuk Transport

Kom og få en snak med vores medarbejdere om de opgaver,
vi løser i Grønland og på Færøerne
• Hør om uddannelsesmuligheder i Forsvaret
• Besøg vores Joint Rescue Coordination Center
• Se hvordan en slæde fra Slædepatruljen SIRIUS er bygget
• Få en rundvisning på et af vores skibe, som ligger til kaj i
havnen

AMMASSAAQ / ÅBEN
16:00 – 20:00

Nal. 16:00-17:00: Uulia aamma sukkulaatit
Nal. 17:15-18:15: Uuliamik mingutsitsinermik akiuiniarnermut
atortunik takutitsineq aamma avalatsitsineq
Nal. 18:30-20:00: Illup ammatinneqarnera

Naviair

• Kom og spis din aftensmad i Royal Greenland, før du skal
videre til andre steder på kulturnatten.
• Vi har en trawler liggende ved kajen og har fine konkurrencer i fabrikken med masser af gode præmier.
• Lyt til Malu fleischer i Igaffik.

Kom og få en snak med os i vores stand
• Besøg vores Flight Information Center mens der stadig er
fly i luften
• Få en snak om Naviairs syn på fremtiden for Luftfart i
Grønland
• Hør om uddannelsesmuligheder indenfor Naviair i Grønland

AMMASSAAQ / ÅBEN
15:00 – 19:00

• Allaffittaatsinni kaffillernitsinni tusarfigisinnaavatit uagut
sulerisarnerluta suullu suliffissat periarfissaanersut
• Silatitsinni maskiinagut ilissavagut qanimut takusinnaassavatit qanoq atorneqartarnersut.

• Vi giver kaffe i vores nye kontorlokaler, hvor vi fortæller om
vores aktiviteter og hvad der er af job muligheder hos os.
• Udenfor stiller vi nogle af vores maskiner op, så man kan
komme tæt på og se dem i aktion.
Buskørsel:
I vores åbnings
tid vil en særlig
turnat-bus kø
Kulre i rundt mell
em virksomheder og byen
, Arktisk Kom
mando
og Naviar, Ro
yal Greenland
,
Nuuk Transpo
rt og et af
Søværnets sk
ibe i havnen.
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Unnummi Kulturisiorfimmi
erinarsorneq nipilersornerlu
Unnummi Kulturisiorfimmi nipilersukkanik nuannersunik tusarnaarsinnaavutit
Nipilersornermik
Ilinniarfimmi
nipilersuutit
misilinneqarsinnaapput.

All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Unnummi Kulturisiorfimmi kikkut tamarmik aqqusinerni angallatissapput aliikkusersorniarlutik, pissanganartorsiorlutik, nuannisarlutik tamulugassarsiorlutillu. Aqqusinerni angallattorpassuarnit illarpalaarnerit nipillu nuannaarpaluttut tusarsaassapput.
Taamaattumik piffissap ilaani qarasaq qasuersaartittariaqarpoq, tamatumunngalu periarfissarissaassaaq.
Ukioq manna peqataasut arlallit nipilersortunik
aliikkusersuisoqassapput.
Piginnaasallit TIU-kut tusarnaariakkit
Nipilersornikkut pisussat pingaarnerit ilaat Nuup
Illoqarfiata Katersugaasiviani pissaaq. Tassani marluusaertut TIU erinarsukkanik asanninnilersaarutinik tusarnersunik aliikkusersuissapput. Marluusartut siorna
nuusiaqqaartik saqqummersimmassuk Pernille
Kreutzmannip erinaa immikkuullarissoq nunatsinnilu nipilersoriaaseq nutaaq nuannarineqaqaat.
– Apummik nakkariartortumik, ersamut tullunilu
aattumik erinarsorpoq, Sermitsiaq.AG-mi naliliisoq
taamanikkut allappoq.
Marluusartut erinarsugaat inuunermut kajungernartuupput nuannaarnartut, sukkasuut mitsimaallu.
Pernille Kreutzmannilu kalaallisut erinarsorpoq.
– Ilisimanagu asanninneq maqaasisimallugu
misigisimalluni, naapillugulu ilisimalerlugu tamanna
uummatip pigigaa, taava tunniutiinnanngitsoortoqarsinnaanngilaq, Thora H. Nielsen TIU-kut nuusiaqqaavat netavisimi nalileramiuk allappoq.
Taamatut killitsisimanartiginngillatd Nivissat
meeqqanut erinarsugaat qiimalluartut. Iluamik
qiimmaallakkumagaanni. Taakkua ualikkut meeqqat
atuakkanik atorniartarfianni meeqqanut erinarsuutitinik ilisimaneqarluartut atorlugit nutaartalerlugilu
tusarnaartitsissapput. Nammineq meeqqat erinarsuutaat ilisimanngikkaanni qularnanngilaq ilaqutariit
mikinersaata illoqarfimmi meeqqerivimmit nalunngikkai, pingaartumik Kumoorn Kumoorn ullormut
aallarniutitut atorneqarluartarmat.
Meeqqat nuannarisaat
Nipilersornermik aliikkusersuisussat, mikinerpaat
nuannarilluagaat, tassaapput marluusartut Hinnarik
aamma Frederik K. Elsner, taakkulu illoqarfimmi
sumiiffinni arlalinni aliikkusersuissapput. Nipilersullaqqissorsuit taakkua marluk peqatigiileramilli
meeqqanullu nipilersuusiortalerlutik, nunami angalagaangamik sapiitsuliortutut nuannarineqartaqaat
tipaatsutsitsisaqalutillu. Erinarsugaat pingaartumik
ilisimaneqarput Hinnariup assersuutigalugu qarlortaammik blokfløjtimik banjomillu qaqutigoortumik
atuisarneranit, nipilersugaallu guitarimik nipaatsunnguaniit hip-hopimut assigiinngissuteqarput. Sumi
qaqugulu tusarnaartitsinissaat programmimi takuneqarsinnaavoq, taannalu ataavartumik nutarterneqartassaaq kulturnatten.gl-imi.

På musikskolen kan man
selv få lov til at spille.
Arkivfoto: Musikskolen

Pisussanut pilersaarut misissoruk
Tassani takuneqarsinnaavoq aamma Nukissiorfinni,
Ilinniarfissuarmi aammalu Royal Greenlandimi Air
Greenlandimilu nipilersortunik aliikkusersuisoqassasoq, aviisilli naqiterneqalernerani paasissutissiissutigineqarsimanngilaq nipilersukkat qanoq ittut
pineqarnersut.
Akerlianik Grønlandsbankimi unnuup ingerlanerani nipilersornernik qitinnernillu misigisassarpassuaqarpoq. René Løvstrømip nipilersornissaata
saniatigut aningaaseriviup qitittartut tupinnaannartumik qitillaqqissut Texas Cowboy Dans Nuuk qaaqqusimavai. Arnat taakkua coorbut nipilersuutaannut tullereeqqissaarlutik avatersortarput, coorbut
ilulliinik, kamippaannik nasaannillu ilisarnartunik
atorlutik. Aliikkusersuineq isiginnaartunut qiimmannarluartoq.

Piginnaasalinnik ujarlerneq
Nipilersornermik Ilinniarfimmi nipaarsaarfiunavianngilaq, nipilersuutinilli nuannersumik misigisaqartoqarsinnaavoq. Ilinniarfimmi ilinniartitsisut ilinniarfiup
nipilersuutai pissanganartut takutissavaat. Pulaartut
allaat nipilersuutit misilissinnaavaat, tamakkualu tassaapput saxofon, noqartilik, cello, trompetit, guitari,
qarlortaatit tumerparpaallu.
Suut tamarmik ajunngitsumik ingerlassappata
pilersaarutaavoq unnuup naajartulernerani peqatigiissunik nipilersoqatigiissitsinissaq, inernissaali
peqataasut piginnaasaat apeqqutaassagunarput.
Pulaartut akornanni piginnaasaqarluartumik peqarpat nipilersornermik ilinniarfimmi ilinniartitsisut
holdimi suli inissalinni peqataanissamut immersugassamik piareersimatitsissapput.

Texas Cowboy
Dans Nuuk t
akutitsigaangamik
isiginnaartut
ersaattaateqatigitittarpaat.
Texas Cowboy Dans
Nuuk kan få publikum
til at klappe med, når de
optræder.
Foto: Texas Cowboy
Dans Nuuk/facebook.
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TELE-POST Centerimi Unnuk kulturisiorfik
Ilaquttatit ilagalugit arfininngorpat januaarip 20-ani nal. 19-imiit 22-p tungaanut
iseriartorfigitigut. Soqutiginnittunut tamanut matugut ammatissavagut, taava
takussavarsi sunik suliaqartarnersugut, aamma aliikkusersorneqassaasi,
unammeqataasinnaallusi aammalu TELE-POST Centeritsinni unnuk
nuannersumik atorsinnaallusiuk.
Maalia aamma Nukannguaq aliikkusersuissapput
nal.19.15 aamma nal.20.30.

EQQUIGIT
VIND

Samsung Tabletimik eqquinissamut periarfissaqassaatit.
Takuss

Kulturnat i TELE-POST Centeret
Kom med din familie og besøg os lørdag den 20. januar kl.19-22
Vi åbner dørene for alle interesserede, så i kan se hvad vi arbejder med, blive underholdt,
deltage i konkurrencer og have en hyggelig aften i vores TELE-POST Center.
Maalia og Nukannguaq underholder kl.19.15 og kl.20.30.
Du har mulighed for at vinde en Samsung Tablet.
Takuss
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Sang og musik i (kultur)natten
Her kan du hvile ørerne med sød musik på Kulturnatten
Nivissat erinarsorlutik
nipilersorlutillu
tusarnaartitsigaangata
meeqqat
erinarsoqatigisarpaat.

Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
På Kulturnatten myldrer alle ud i gaderne på jagt efter underholdning, spænding, morskab og godbidder. Der vil være latter, glade stemmer og en masser
af trafik og støj i gaderne.
På et tidspunkt kan hovedet derfor trænge til et
velfortjent hvil, og det bliver der rig mulighed for at
få.
Flere af de medvirkende i årets program inviterer
nemlig indenfor til en musikalsk oplevelse.
Hør talentet fra TIU
Et af højdepunkterne på den musikalske nattehimmel finder man hos Nuuk Lokalmuseum. Her
kommer duetten TIU forbi og favner sit publikum
med smukke kærlighedssange. Da duetten udgav
sit debutalbum sidste år var anmelderen mildest talt
begejstret for lyden af sanglærken Pernille Kreutzmanns særegne stemme og de nye toner i grønlandsk musikbranche.
- Hun synger om snefnug, der daler ned og smelter, når de rammer hendes kind, skrev anmelderen
på Sermitsiaq.AG.
Duettens sange er både livsbekræftende og fulde
af stemning med et repertoire, der rammer såvel det
glade som det melankolske. Og så synger Pernille
Kreutzmann på grønlandsk.
- Dén følelse at have savnet kærligheden uden
at vide det og blive mødt af den og vide, at det er
hjertets sprog, der taler til en, så kan man ikke andet
end at overgive sig helt og holdent, fastslog Thora H.
Nielsen i sin anmeldelse af TIUs cd på netavisen.
Knap så henført en stemning efterlades man i,

Børnene kan ofte synge med, når Nivissat
underholder med sang og musik.
Foto: Kulturnat.
Elsner slår sig løs. Siden de to multitalenter slog sig
sammen og begyndte at producere musik målrettet
børn, har de opnået heltestatus og vakt jubelråb, når
de bevæger sig rundt i landet. Deres sange er især
kendt for Hinnariks utraditionelle brug af fx blokfløjte og banjo og deres repertoire spænder fra det
stille fingerspilsguitar til den vilde hip-hop. Steder og
tidspunkter fremgår af programmet, der opdateres
løbende på kulturnatten.gl.
når man lytter til Nivissats sprudlende børnesange.
Til gengæld kommer man i godt humør. Allerede
om eftermiddagen kan man høre dem synge både
gode, gamle velkendte børnesange og nogle af
de nye, når de optræder på børnebiblioteket. Hvis
man ikke selv er bekendt med sangene, er der til
gengæld stor sandsynlighed for, at familien mindste
kender dem fra byens institutioner, hvor fx God morgen, god morgen er god til at skyde dagen i gang.
Børnenes favorit
Musikalsk underholdning, der vækker begejstring
blandt de yngste, kan man også finde flere steder
i byen, hvor makkerparret Hinnarik og Frederik K.

Tjek programmet
Heraf fremgår det også, at man kan finde musikalske indslag hos såvel Nukissiorfiit, Ilinniarfissuaq og
Royal Greenland som Air Greenland, men ingen har
dog ved redaktionens afslutning specificeret, hvilken
form for musikalsk underholdning, der vil være tale
om.
Hos Grønlandsbanken er der derimod masser
af muligheder for at få oplevelser med musik og
dans hen over aftenen. Ud over at René Løvstrøm
kommer og spiller, så har banken også inviteret de
fantastiske dansere fra Texas Cowboy Dans Nuuk på
besøg. Damerne giver den normalt hele armen til
tonerne af taktfast westernmusik, og de er iført både
cowboyskjorter, støvler og den traditionelle hat; et
show, der sætter tilskueren i højt humør.
Talentjagt
På Musikskolen er der vist ingen garanti for, at man
får hvilet ørerne, men at man kan få sig en sjov,
musikalsk oplevelse er til gengæld sikkert. Skolens
lærere møder nemlig op på skolen og fremviser de
spændende instrumenter. Som gæst kan man ovenikøbet få lov til at prøve instrumenterne, der omfatter både en saxofon, klaveret, en cello, trompeter,
guitaren, fløjter og trommerne.
Hvis alt går vel er det planen at lave samspil hen
under aftenen, men resultatet afhænger nok af deltagernes umiddelbare talent. Hvis de skulle gemme
sig et stortalent blandt gæsterne, står musikskolens
lærere dog klar med en tilmeldingsblanket til de
hold, hvor der stadig er ledige pladser.

Hinnarik aamma Frederik K. Elsner Unnummi
Kulturisiorfimmi sumiiffinni arlalinni
aliikkusersuissapput.
Hinnarik og Frederik K. Elsner er hyret til at
underholde flere steder på Kulturnatten.
Arkivfoto: Leiff Josefsen.
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Unnummi kulturisiorfimmi Dronning Ingridip
peqqissavia Napparsimmavissualu pulaakkit!
-

Bamsit napparsimmaviat pulaaruk – bamsi ilisarisimasat peqqissutsikkut misissorneqartariaqarpa? Taamaassappat bamsit
napparsimmavianni bamsinut scannerit, nimissat, aaversinnissat mattutissallu naammattut piareersimapput!
Klassimi atuaqatitit peqatigalugit meeqqanut nalorsitsaarinermi peqataagit ualerlu ataaseq Greenlandic Foodlover peqatigalugu
peqqinnartunik mamartunillu nerinissamik EQQUIGIT
Inersimasunik nalorsitsaarinermi peqataagit Marie Grødem-ilu peqatigalugu sungiusarnissamik nerisatigullu
siunnersorneqarnissamik (Willpower Bootcamp) marsip ulluisa 22-anni aallartittussamik EQQUILLUTIT
Klovni MIKI ukioq manna quliliisussaq ballonninillu nuannariusaqarluartoq naapiguk
Ambulanci iserfigalugu takuuk ingerlatitsisuatalu suliai tusarfigalugit
Ambulancip aquttarfiani ingerlatitsisoq assiliseqatigiuk asserlu unnuk kulturisiorfimmi facebookkikkut quppernitsinni
nassaaralugu
Tunngaviusumik ikiueqqaarneq ilinniaruk allagartartaallu angerlaallugu
Ini pilattaavik takusaruk tassanilu sulineq paasisaqarfigalugu – suliarititsinnak qanoq ilillutit sinitsinneqarnissat takuuk, sullulimmik
milluaagit saanermillu qillerineq misiliguk talilluunniit qequlersiguk
Tunissutit qaamanillit qalipaatigissut
Inuunerissarfik pulaaruk
Allorfik pulaaruk
Peqqissaasoq TB-mik immikkut ilisimasalik pulaaruk
Timimik sungiusaavik pillorissaavillu pulaakkit – uppinnaveersaarsinnaanermik akimmiffissanillu avaqqunniagassalimmiinneq
ilaatigut misilikkit
Ernisarfik pulaaruk, erninerit inuunerullu aallarnernera pillugit ilikkagaqarit, erninermi periaatsit tusarfigikkit qanigisatillu
peqatigalugit naatit naartusut kiinnamut qalipaatissianik qalipatsikkit
Pilatsittunut immikkoortortamut pulaarlutit quup aqqutaanut tunngasut ilisimasaqarfigilikkit – nakatsut scannertiguk
Peqqinnissaqarfimmi siunnersorti naapiguk
Tamulugassat peqqinnartut akeqanngitsut!

SUMI
Dronning Ingridip Peqqissaavia (Nakorsiartarfik) Sanamut Aqqut.
AMMANISSAA
Matut ualikkut tallimanut ammassavagut unnukkullu arfineq pingasunut matoqqillugit.
BIILINUT UNITTARFIK
Nakorsiartarfiup napparsimasunulluunniit akunnittarfiup eqqaani biili uninngatissinnaavarsi.

Besøg Dronning Ingrids Sundhedscenter og
Dronning
Ingrids Hospital på Kulturnatten!
Besøg bamsehospitalet - trænger en bamse du kender til et sundhedstjek? Så står vores Bamsehospital klar med bamsescannere,
-

bandager, blodprøver og plastre i massevis!
Deltag i vores børnequiz og VIND en eftermiddag i køkkenet med Greenlandic Foodlover for dig og din klasse!
Deltag i vores voksenquiz og VIND et Willpower Bootcamp-forløb med Marie Grødem med start den 22. marts
Mød klovnen MIKI som fylder 10 år i år og elsker balloner
Se en ambulance indefra og hør om ambulanceførernes arbejde
Bliv fotograferet bag rattet i en ambulance sammen med en ambulancefører og find dit foto på vores kulturnat-facebookside
Lær basis om førstehjælp og få dit diplom med hjem
Besøg en operationsstue og få et indblik i livet på operationsstuen - se hvordan du bliver bedøvet før en operation, leg med sug og
prøv at bore i en knogle eller få en gipsskinne på armen
Lysende og farverige gaver
Besøg livstilsscafeen
Besøg Allorfik
Besøg TB-sygeplejersken
Besøg fysio - og ergoterapien - prøv bl.a. balancetesten og forhindringsbanen
Besøg fødeafdelingen, lær om fødsler og livets begyndelse, hør om fødestillinger og mal sammen med dine nære med
ansigtsmaling på din gravide mave
Besøg kirurgisk afdeling og bliv klogere på urlogi - få fx din blære scannet
Mød patientvejlederen
Gratis sunde snacks!

STED
Dronning Ingrids Sundhedscenter (Lægeklinikken) Sanamut Aqqut.
ÅBNINGSTID
Vi åbner dørene kl. 17 og lukker kl. 20.
PARKERING
Parkér ved parkeringspladsen ved lægeklinikken og patienthotellet.

Tupinnartuaqqat
Små Mirakler
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Unnuk Kulturisiorfik eqqugassarpassualik
Unnummi kulturisiorfimmi unammisitsinerpassuarni peqataasut aningaasanik,
atisanik filmertarfimmut billetsinik nerisassanillu eqquisinnaapput
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Unnummi kulturisiorfimmi eqqumiitsuliorneq, nipi
lersorneq, paasinninnissaq misigisassallu pingaarner
paatut sammineqartaraluartut aamma unammisitsi
soqartartorujussuuvoq.

Peqataasummi anguniagarisarpaat innuttaasut
namminerminnut ornigutsinnissaat peqatigiiffitsik,
ingerlatsivitsik suliffeqarfitsilluunniit oqaloqatigiissu
tigalugu. Pulaartoqarumallunilu sorpassuit nuanner
sut pissanganartullu atorniarneqartarput. Tamakkua
ilagaat unammisitsineq, minnerunngitsumillu
tamakkua akissarsiassartaat.
Unammillaqqissuugaanni Unnummi kulturisior

fimmi pissarsinissamut periar
fissaqarluarpoq.
Assersuutigalugu Kalaallit
Nunaanni Naatsorsueqqissaar
tarfik unnuup kulturisiorfiup
ingerlanerani pingasunik unammisitsiniarpoq.
Tassa nalorsitsaarineq, meeqqat titartagaat kusa
narnerpaaq aamma kukkunerit tallimat nanikkit.
Akissarsiassaapput Katuami filmertarfimmut billetsit
katillugit tallimat.
Aningaasat, meeqqanuinnaq
INImi aningaasanik akissarsiassaqarpoq. Inissiaa
tileqatigiiffimmi 250 koruunit akissarsiarineqar
sinnaapput, tassa meeraaguit titartaallaqqillutillu.
Pineqarpormi nukarlerpaanut titartaanermik
unammisitsineq, INI pisussanut allattorsimaffimmi
erseqqissaavoq.
Unnuup ingerlanerani politeeqarfiliaruit isilerninni
nalorsitsaarummik tunineqassaatit. Ajugaasoq akis
sarsiassaqarpoq, taannali suunersoq politiit pisussa
nik allassimaffimmi oqaatigiumanngilaat.
Aamma partiit pulaartuminnut nalorsitsaariniar
put, Demokraatinilu aammalu IAkunni tuluujuaqqa
mik eqquisoqarsinnaavoq.
Nukissiorfiit neriorsuivoq unnuk pisoqarfiulluas
sasoq, unammisitsisoqarluassasorlu. Tassunga takku
tiinnarnikkut makitsinermut peqataasoqassaaq,
eqqugassarlu erseqqinnerusumik oqaatigineqan
ngitsoq eqqugassaavoq. Tamanna peqatigalugu

Meeqqat titartaasinnaasut akissarsiassamik eqquisinnaapput.
Børn, der kan tegne, har gode chancer for et vinde præmier.
Arkivfoto: FGB

Kulturnat fuld af gevinster
Man kan vinde alt fra pengepræmier og tøj til biografbilletter og mad,
hvis man deltager i Kulturnattens mange konkurrencer
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl

find 5 fejl. I præmiepuljen ligger der i alt fem billetter
til biografen i Katuaq.

Selvom Kulturnatten først og fremmest handler om
kunst, musik, indsigt og oplevelser, så er det samti
dig én stor konkurrence.
For alle deltagerne gælder det nemlig om at lokke
borgerne forbi til en snak om deres forening, virk
somhed eller institution. Og der tages mange sjove
og spændende midler i brug, for at få gæsterne i
hus. Et af dem er konkurrencen og ikke mindst de
præmier, der følger med.
Så hvis man har et godt konkurrencegen, har man
gode chancer på Kulturnatten.
For eksempel annoncerer Grønlands Statistik i pro
grammet ikke mindre end tre konkurrencer i løbet af
Kulturnatten. Det drejer sig om henholdsvis en quiz,
den bedste børnetegning og en opgave af typen;

Penge, kun til børn
Hos INI er der kolde kontanter på spil. Op til 250
kroner kan man vinde hos boligselskabet, hvis man
altså er et barn og samtidig god til at tegne. Der er
nemlig, understreger INI i programmet, tale om en
tegnekonkurrence for de yngste.
Kommer man forbi Politiet i løbet af aftenen, kan
man få udleveret en quiz ved indgangen. Der er
præmier til vinderen, men hvad den består vil poli
tiet ikke afsløre i programmet.
De politiske partier vil også gerne have deres
besøgende til at quizze, og både hos Demokraterne
og IA er der mulighed for at vinde en Tshirt.
Hos Nukissiorfiit lover man, at aftenen bliver
elektrisk, og den er godt ladet op med konkurrencer.
Blot ved at møde op, deltager man i en lodtrækning

om ikke nærmere definerede præmier. Samtidig
kan man deltage i et ræs med fjernstyrede biler,
hvor man kan køre sig til en gevinst. Og sidst, men
ikke mindst, kan man svare på quizspørgsmål om
energiforsyningen og score hovedgevinsten, som er
en madkurv til en værdi af 500 kroner.
Hvaler og kærlighed
Naturinstituttet fastholder traditionen og sætter
igen i år en hvalplakat på højkant i deres quiz, andre
omtaler blot at de afholder diverse konkurrencer,
hvor der er præmier til vinderne. Det drejer som om
fx Mittarfeqarfiit, TelePost og AirGreenland.
Nuuk Kunstmuseum afslører heller ikke indholdet
i deres præmiepulje, men til gengæld afslører de, at
konkurrencen kommer til at handle om kærlighed.
Hos Center for Sundhedsuddannelser, Forman
dens Departement og Inatsisartut afvikles der ligele
des konkurrencer, hvor der er overraskelser på spil.
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Unnummi kulturisiorfimmi ilaatigut raajat karsi
eqqorneqarsinnaapput.
Der er blandt andet en kasse rejer på højkant på
Kulturnatten.
Arkivfoto: Leiff Josefsen.

Greenland pinnguartitsillunilu unammisitsiniarpoq. Tassani ilaatigut raajanik qalipaajaanermik
unammisitsisoqassaaq. Qarasarissut aamma periarfissaqarput, imaasiallaannarlu ilisimasassanut
pikkorissuugaanni unamminermi 13-it Eqqoriakkit
iluatsitseriartoqarsinnaavoq. Pisussatut allattorsimaffik malillugu eqqugassat ilaatigut tassaapput
raajat karsi, assagiarsuit karsi aalisakkallu panertut
assigiinngitsut.

biilinik ungasiamit aquttakkanik sukkaniunnermi
peqataasoqarsinnaavoq, tassanilu aamma akissarsiassaqarpoq. Kingullertullu, minnerunngitsumilli
nukissamik pilersuineq pillugu nalorsitsaarummi
peqataasoqarsinnaavoq, eqqugassarlu annerpaaq
pissarsiarineqarsinnaavoq, tassa koori nerisassanik
500 koruuninik nalilinnik imalik.
Arferit asanninnerlu
Pinngortitaleriffiup ileqquni malillugu ukioq mannattaaq nalorsitsaarinermini arfernik plakati eqqugassaritippaa, allat programmimi allaannarput

assigiinngitsunik unammisitsiniarlutik ajugaasunullu
akissarsiassaqartoq. Tamakkua assersuutigalugu
tassaapput Mittarfeqarfiit, Tele-Post aamma Air
Greenland.
Nuuk Kunstmuseumip aamma eqqugassat oqaatigiumanngilai, akerlianilli oqarluni unammisitsinermi
asanninneq pineqassasoq.
Peqqissaanermik Ilinniarfimmi, Naalakkersuisup
Naalakkersuisoqarfiani Inatsisartunilu aamma unammisitsisoqarniarpoq, eqqugassat tupaallannartuussallutik.
Ukioq manna Unnummi kulturisiorfimmi Royal

Nuannisarniarluni
Pinerluuteqarsimasunik inissiisarfiliaruit aamma
tassani nalorsitsaarinermi peqataasoqarsinnaavoq,
tassanili akissarsiassaq sumiiffinnit allanit allaanerulaarpoq. Tassa akissarsiassat inissinneqarsimasunit
sananeqarsimammata.
Unammisitsinerilli ilaanni kisimiilluni nuannisarniaannarluni peqataaffissaapput, unamminerlu
Umiarsuit (aamma) taamaattariaqarpoq – unnummi
kulturisiorfimmi angalaneq. Taanna Nuuk Kunstmuseumimitd, Ilimmarfimmi Allagaateqarfimmit
aamma Nunatta Katersugaasivianit suleqatigiilluni
aaqissuunneqarsimavoq. Tassani akissarsiassaqarpoq,
aammami suliniut anguniagaqarfiummat logbogit
atorlugit aqqutaanilu suliassaqarluni unnummi aliikkusersuinernut tapertaalluarsinnaasoq.

Sermersuup Nipilersornermik Ilinniarfia ammassaaq Unnuk kultoorisiorfimmi, januar 20. nal. 19-21. Tassani naapissinnaassavasi Nipilersornermik Ilinniarfimmi ilinniartitsisut nipilersuutillu assigiinngitsorpassuit
soorlu: Saxofon, klaver, cello, trumpiiti, kitaari, qarlortaatit sanimuut,
nipilersuutit elektroniskiusut, tumerparpaat allarpassuillu. Ilinniartitsisut
nipilersuutinik ilinniartissavaatsit, Nipilersornermillu Ilinniarfik pillugu
oqaluttuassallutik immaqalu aamma nipilersoqatigiilaarsinnaavugut.
Inissalinnut nipilersuutinut allatsittoqarsinnaavoq.

Sermersooq Musikskole holder åbent hus på kulturnatten fra
kl. 19 – 21. Her kan du møde nogle af Musikskolens lærere og prøve
mange forskellige spændende instrumenter som f.eks. saxofon,
klaver, cello, trompet, guitar, fløjter, elektronisk musik, trommer og
meget mere. Musikskolens lærere vil instruere dig i instrumenterne
og fortælle dig om musikskolen, og måske kan vi alle sammen spille
en enkel sang sammen. Der vil være mulighed for at tilmelde sig de
fag og hold, hvor der stadig er ledige pladser.

Tamassi aggialluarisi, qilanaarpugut!

Alle er velkommen, og vi glæder os til at se jer!

Postboks 1005 · 3900 Nuuk
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Pinngortitaleriffimmi Unnuk Kulturisiorfik
Kulturnat på Grønlands Naturinstitut
Pinngortitarsuaq qitiutillugu unnussiuuaqataagit! Unnuk Kulturisiorfik
2018 Pinngortitaleriffiup pisarneq malillugu ikumatitanik, sulisunik nuan
naartunik minnerunngitsumillu misigisassanik ilikkarnartunik suliffeqarfim
mut tikilluaqquvaatit. Pinngortitaleriffik inunnik uumasunillu aalaalussaaq.
Illorsuaq ilassutitaarput alakkarteruk –
taqqamanimita sulerisarpat?

Kom og se vores helt ny bygning –
hvad foretager de sig derinde?

Illoqarfimmi kaagit mamarnerpaat,
kaffi thelu tipigialaat allallumi sulif
feqarfiup nerisarfiani pisiarineqarsin
naassapput, isertitallu tamarmik
Nuummi angerlarsimaffeqanngitsunut
tunniunneqasaapput.

Byens bedste kager, velduftende
kaffe og te samt andet godt kan
købes i instituttets kantine til fordel
for Nuuks hjemløse.

Kiisalu, pisarneq malillugu arfernik
plakaati piumaneqartaqisoq pissar
siariniarsariuk.

Kom til en spændende aften i naturens tegn! Grønlands Naturinstitut
åbner dørene til Kulturnatten 2018 og byder dig velkommen med fakler,
glade medarbejdere og mange lærerige oplevelser i huset. Instituttet vil
krible og krable af både dyr, mennesker og avanceret teknik.

Og, traditionen tro, kan du quizze
dig til en flot plakat med Grønlands
hvaler.

•••

Pilersaarutit / Program:
Augmented Reality: Qaqorteqqasunik
qaqqarsuaqarfiliorit (!) nunallu assinginut tunngasut
2 sekundini ilikkakkit!
Augmented Reality: Form dit eget bjerglandskab i ris (!)
og lær på to sekunder at forstå et landkort!

Avatangiisinut Immikkoortortaqrfiup ”sioqqanik pinnguartarfiani” qaqorteqqasunik
qaqqaliorit, taava qarasaasiap ingerlaannavik sanassavaa nunap assinngortillugu
qalipaaterpassualik portussusialu takuneqarsinnaassalluni.
Form et landskab i Miljøafdelingens ”sand”-kasse og se øjeblikkeligt, hvordan en computer
oversætter det til et landkort med højdekurver og farver!

Virtual Reality: Arferit 3 D-nngorlugit!
Virtual Reality: Oplev hvalerne i 3D!

Qarasaasiap silarsuaani arfernerik ”nalunaaqutsersueqataagit”. Arferit qanoq iliorluni
nalunaaqutsersorneqartarnersut paasisaqarfigikkit.
Vær med til at ”mærke” en hval i en virtuel verden. Hør, hvorfor vi mærker hvalerne.

Appammi qanoq ippammita?
Hvordan står det til med lomvierne?

Sooruna aamma Pinngortitaleriffiup appat sivikinnerpaamik ukiuni qulini eqqissisima
tikkallarneqarnissaat innersuussutigisimagaa? Appat suminngaanneerpat?
Hvorfor anbefaler Grønlands Naturinstitut at frede lomvierne i mindst 10 år? Hvor kommer
lomvierne fra?

Immap itinersuanut alakkaalaaq!
En tur i havets dyb!

Imarmiunngoqataagit. Immap itinersuani uumassusillit misissuataariartukkit attortar
niarlugillu.
Bliv ét med livet i havet. Kom og oplev en undervandsverden og rør dyr fra Grønlands dybe
have.

Saarulluk qanoq utoqqaatigaa? – raajarmi?
Hvor gammel er torsken? – eller rejen?

Raajat saarulliillu utoqqaassusilerneqartarnerat ilikkaruk…
Lær at aldersbestemme en reje og en torsk.

Immap naqqani uumasuaqqat
Smådyr på havets bund

Aamma sooruna immap naqqani uumassuseqarneq nalunaarsussallugu pingaarute
qartoq?
Det vrimler med smådyr på havets bund. Hvorfor er det vigtigt at registrere dem?

Qeqqussat immap naatitaatigai
Tang er havets grøntsager

Qeqqussat assigiinngitsut sumullu atorneqartarnerat paasisaqarfigiuk.
Mamarluinnarput allarpassuarnullu aamma atorneqartarput…..
Lær om de forskellige tangarter, og hvad
de kan bruges til. Tang er havets
velsmagende grøntsager, men de kan
bruges til meget andet…

Pinngortitaleriffik
Grønlands Naturinstitut

nuukugeavis 03/18

Takunissat qilanaaraarput!
Vi glæder os til at se dig!
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IKUMATITALISAARLUTA
PISOQATIGIITTA!

Nal. 18:30 - 19:30
20. januaari 2018
Imaneq 4, Nuuk

Namminiilivinnermut, Nunanut Allanut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq, Suka K. Frederiksen
namminiilivinnermut ingerlaarnerput naqissuserniarlugu peqataarusuttunut pisoqatigiissitsissaaq.
Pisoqatigiinneq Namminersorlutik Oqartussap silataaniit aallartissaaq, pisuffissarlu 800 meterip
missaani takissuseqarpoq.
Namminiilivikkiartornitsinni pingaaruteqarpoq kulturikkut pikialaaqatigiilluta ataatsimoorussamik
katersuuffeqarnissarput. Aqqutaani oqaloqatigiittoqarsinnaavoq, erinarsoqatigiittoqarsinnaavoq,
qilaatersortoqarsinnaavoq il. il.- nammineq isumassarsigit. Kingornalu oqariartuuteqarnissamut
periarfissaqarputit.

FAKKELTOG!

Kl. 18:30 - 19:30
20. januar 2018
Imaneq 4, Nuuk

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen
inviterer til fakkeltog for alle interesserede for at markere de fælles skridt, som skal tages på
vores vej mod selvstændighed. Fakkeltoget starter uden for Grønlands Selvstyre, og distancen er
omkring 800 meter.
Det er vigtigt, at vi på vores vej til selvstændighed, har kulturelle aktiviteter sammen.
Fakkeltoget kan benyttes til at snakke sammen, synge sammen, trommedanse eller andet - kom
med din kreative side. Efterfølgende vil der være mulighed for at komme med egne budskaber.
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GrønlandsBANKENip 2018-imi unnuk
kulturisiornissamut pilersaarutai
• Hinnarik & Frederik Elsner meeqqanik aliikkusersuissapput 17.15-18.15
• Piitannguaq Alaufesen aliikkusersuissaaq 18.30-19.00
• Vagn Hansen Kalaallit Nunaanni pinngortititamit kusanaqisumit
assilisaminik takutitsissaaq 19.30-20.00
• René Løvstrøm nipilersussaaq 20.00-20.30
• Texas Cowboy Linedance Nuuk qitillutik takutitsissapput 20.30-21.00
• Aningaaserivik aqqutigalugu immineq sullisissutit pillugit apersuineq
• Meeqqanik aningaaseriviup saaffiginnittarfiani/paarlersuani titartaatitsineq
qalipaatitsinerlu, aningaaseriviullu ilisarnaataa Appa ilassinnikkiartussaaq

Program for kulturnat i
GrønlandsBANKEN 2018
• Hinnarik og Frederik Elsner underholder for børn 17.15-18.15
• Piitannguaq Alaufesen optræder 18.30-19.00
• Vagn Hansen viser fotos af Grønlands smukke natur 19.30-20.00
• Musik med René Løvstrøm 20.00-20.30
• Texas Cowboy Linedance Nuuk optræder 20.30-21.00
• Faglige spørgsmål om selvbetjeningsløsninger
• Tegne/male for børn i ekspeditionslokalet, Appa kommer og siger hej

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Nuuk Maraton 1992-imi pingajussaannik ingerlanneqarmat, inuit kajumissaarillutik
aqqusinermukakaapput. I

Maratonertoqaraangat arpaffiit isorartussusaat arlaqartarput. Meeqqat 1996-imi
maratonimut naannerput arpapput.

1992 gik folk på gaden for at opmuntre løberne i det 3. Nuuk Marathon.

Der er flere løbedistancer, når maraton afvikles. I 1996 deltog børnene i minimaraton.

Foto: AG arkiv.

Foto: AG arkiv.

Eqqaamaviuk:

Maratonerluni arpanneq siulleq
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl

Katti Frederiksen 25nik ukioqarluni arnat
2007-imi maratonertmata
ajugaasuuvoq.

Nuummi ukiumoortumik maratonertarneq nunarsuarmi ilungersunarnerpaat ilaattut – kusanarnerpaatullu – aqqusinikkut arpaffiusartutut ilisimaneqarpoq. Aningaasanik akissarsiassaqartitsilluni
ilisimaneqartutut arpatsitsineq siulleq 1990-imi
pivoq. Arpattartup Kim Godtfredsenip 1000 koruunit akissarsiarai, tassa ilisimaneqartutut 2.54.41
atorlugit siullersaalluni apuukkami.
Tassunga naleqqiullugu siorna, tassa 2017-imi
Frederik Brummerstedtip ilungersunartumik arpanneq tamanna ajugaaffigaa, tassa 3 tiimit, 2 minutsit
50 sekundillu atoreerlugit illoqarfiup qeqqanut
apuukkami.
Pissanganartumik arpanneq
1990-imi taama arpanneq siulleq Nunatsinni
maratonerluni arpattartut pitsaanerpaat marluk
ajugaaniunnerattut taaneqarpoq; tassa Kim Godtfredsenip aamma Ludvig Sethsenip akornanni.
Arpannerup nalaani pissanganarsigaluarpoq, tassa

I 2007 vandt Katti
Frederiksen, i en alder af
25 år, kvindernes maraton.
Foto: Leiff Josefsen.

arpattut taakku marluk 500 meteriinnarnik imminnut ungasissuseqaleraluarmata. 31 kilometerilli
kingorna Ludvig Sethsen uniinnarami arpannermilu
peqataajunnaarami unammisani ajugaasussanngortippaa.
Maratonerluni arpanneq ukiut tamaasa nunanit

allanit, arpaffimmik qattunerasaaqisumik qummukajaaqaqisumillu misileerusuttunit peqataaffigineqartarpoq. Tamatuma peqatigisaanik isiginnaariarluartoqartarpoq, arpaqataasullu nuannarisarpaat
arpaffik tamakkerlugu isiginnaariat kajumissaarillutik nilliasut saneqqusaramikkik.

Husker du:

Det første marathonløb
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Det årlige maraton i Nuuk er kendt som et af verdens hårdeste – og smukkeste – landevejsløb. i 1990
blev det første officielle løb med pengepræmier på
spil afviklet. Dengang vandt løber Kim Gotfredsen
1000 kroner, da han, som den første, kom over målstregen med den officielle tid; 2.54.41.
Til sammenligning var det sidste år, altså i 2017,

Frederik Brummerstedt, der vandt det hårde løb, da
han kom over målstregen i centrum af byen efter 3
timer, 2 minutter og 50 sekunder.
Dramatisk løb
Det første løb i 1990 blev udråbt som et opgør mellem Grønlands daværende to bedste maratonløbere;
Kim Godtfredsen og Ludvig Sethsen. Undervejs
i løbet var der drama, da de to løbere i en periode
lå med kun 500 meter mellem sig. Men efter 31

kilometer måtte Ludvig Sethsen give op, og da han
udgik af løbet, overlod han sejren til sin konkurrent.
Maratonløbet tiltrækker hvert år løbere fra udlandet, der gerne vil prøve kræfter med det ekstremt
kuperede terræn og de mange stigninger undervejs.
Det er samtidig en publikumsmagnet og løberne
sætter pris på, at de hele vejen langs løbsruten møder tilskuere, der bidrager med opmuntrende tilråb.
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Kæmpe
UDSALG
Lykkeposer:

25,- kr.
10 Sæt Tøj: Pr. Sæt:

200,- kr.
(Max 1 sæt pr. Kunde)

Frasorteret Fodtøj:
Priser Fra:

100,- kr.
Vi
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Starter torsdag
den 18. januar

kl. 10

00

Efterårstøj Fra:
Cambio, PBO,
Karen By Simonsen,
MbyM, Saint Tropez,
Ze-Ze, Zhenzi

÷50%
Børnetøj:
D-Xel (Str. 8-14 år)
Kids-Up (Str.2-8 år)

÷50%
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Kursus pakke til iværksætter
Er du iværksætter og går du og har en virksomheds-ide
som du gerne vil starte op? Sermersooq Business Council
har udviklet en god start pakke til dig, med en række kurser som vil give dig gode redskaber til at du får en god
start i realiseringen af din virksomheds-ide.
Deltagelse er gratis, så tilmeld dig inden 24. Januar
2018

Tilmelding kan ske på 341088 eller pr. mail på:
Paninnguaq@business.gl
Disse ting skal du huske og skrive i din tilmelding: Navn,
mobil nummer, ønske om nedenstående kurser. (du kan
også tilmelde dig til alle 4 kurser).
*begrænset pladser

Start Up kursus

Kursus i markedsføring i de sociale medier

Lørdag den 27.januar
Kl. 8.30 – 15.30

Lørdag den 10. Februar 2018
Kl. 8.30 – 15.30

Til kurset Start Up, kommer vi til at lære om hvordan man laver
en forretningsplan. Dette vil ske med et spil der hedder business
model game. Dette spil vil give jer redskaber til at kunne udarbejde jeres egen forretningsplan.

Kurset vil indeholde:
• Kampagne koncept
• Medieunivers
• Marketingsteknikker

Underviser Paninnguaq Høegh – erhvervsrådgiver i Sermersooq
Business Council.

Underviser Martin Nordlund – Ejer af Malou Media

Kursus i budgetlægning og prisfastsættelse
Lørdag den 3. februar 2018
Kl. 8.30-15.30
Kurset vil indeholde:
• Hvordan passer budget og priskalkulation ind i økonomistyring
• Teorien omkring budget både for virksomheden og den selvstændige
• Teorien omkring priskalkulation
• Sammenhængen mellem budgettet og priskalkulationen
• Gennemgang af cases
Underviser Lars Ole Andersen - Grønlands Revisionskontor A/S.

Kursus i Økonomistyring og
bogføringssystem
Lørdag den 17.februar 2018
Kl. 8.30- 15.30
• regler indenfor bogføring
• bogføring i praksis
• årsafslutning til revisoren
• oplæring i webbaseret billigt regnskab system Economics.
Underviser Dan Sørensen Budek – Direktør Agerskov Consulting

FONDEN
Tel: (+299) 34 10 80 | info@business.gl | www.business.gl
Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO Nuuk
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All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Sumi najugaqarpit?
Illoqarfiup qeqqanut qanittumi najugaqarpunga.
Tamanna iluaraara. Sorpassuit pisuinnarluni tikin
neqarsinnaapput aamma illoqarfimmi inuuneq
misigisinnaallugu nuannersuuvoq.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
pitsaanerpaava?
Illoqarfimmi taamaattoqanngilaq, imaq aqqutigalu
gu pitsaanersaasoq isumaqarpunga. Tamaani eqqis
sisimanartuuvoq silaannarillunilu. Isumaqarpungali
illoqarfimmi aqqusernit pujoralaqarpallaartartut
ipeqarpallaarlutillu. Kommunimi aqqusinilerisut
pisuinnartunut aqqutissiat saligaatsuunerunissaat
pitsaanerusumik isumagisassagaat kissaatiginartik
kaluarpara.
Illoqarfimmi isikkiviginnerpaaq sumiippa?
Illoqarfik pitsaasunik amerlasuunik isikkiveqar
toq isumaqarpunga. Piukkunnerusaqanngilanga.
Illoqarfimmut isikkivik pitsaasoq nanerusukkaanni
taarsinerani qulliit ikiteraangata Akianit illoqarfiup
tungaanut isikkivik nuannarinerusarpara.
Nuummi neriniartarfinni sorleq
nuannarinerpaaviuk?
Angerlarsimallunga iggavinni nererusunnerusarpu
nga. Illoqarfimmut neriartussagaangama Nasiffimmi
nererusunnerusarpunga. Tassani nerisassat pitsaa
nersaapput sullissinerlu iluarinarnersaalluni.

Pilo Samuelsen

ONSDAG 17. JANUAR 2018

atuarfiup pisortaa, Nuuk Internationale Friskole

Nuummi sammisassani pitsaanerpaaq suua?
Isumaqarpunga Nuummi sammisassani pitsaaner
paaq tassaasoq nammineq umiatsiamut ikeriarluni
kangerluit Nuup eqqaaniittut angalaarfiginissaat.

periarfissarpassuaqarpoq, inuillu amerlanerusut
nerisassat tamakku pitsaasut pinngortitameersut
mamassusiinik misiliinissamut periarfissinneqarta
riaqarlutik.

Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Isumaqarpunga Nuuk najugaqarfigalugu iluarinar
tuusoq, assigiinngitsorpassuarnimmi inoqarami,
taakkulu assigiinngitsorpassuarnik isumassarsisar
lutik takorluugaqarlutillu, aamma kikkut tamarmik
angerlarsimasutut misigisimasinnaallutik, tamanna
kissaatigigunikku.
Aammali maluginiartarpara inuit Nuummiittor
passuit Nuuk kisiat nalunngikkaat. Nuummiittut
amerlanerusut kommunitta sinnera Nunarpullu
ilisimanerulissagaat kissaatiginartikkaluarpara.

Ukiut qulit qaangiuppata sumi
najugaqassavit?
Nammineq illunni. :)

Nuummi suna amigaataava?
Nuuk arlalinnik amigaateqartoq isumaqarpunga,
illoqarfiulli qeqqatigooraangama inuit nerisassanik
pappilissat qeratasuut qaavinut ilillugit aqqusinermi
tuniniaasarnerat ajuusaarutigisarpara.
Aqqusinermi susoqartarnera ajunngilaq, isuma
qarpungali nerisassat pinngortitamit pissarsiarisak
kavut pitsaanerusumik isumagineqartariaqaraluar
tut. ”Kalaaliaraq” pitsaasoq maqaasivara, tassanimi
nerisassat ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu
pisiarineqarsinnaasarmata, tassa nammineq pisari
sinnaanngikkaanni. Aammali neqinik/aalisakkanik
pujuukkanik panertunilluunniit imaluunniit alla
nik pisisinnaanissamut periarfissaqartariaqarpoq.
Aamma pitsaanerpaanerat ataqqinaataasariaqarpoq.
Maani isumalluutit atorluarneqarnerunissaannut

Pilo Samuelsenip pinngortitaq Nuup eqqaaniittoq
nuannareqaa. Aajuna atuartut NIF-imeersut
asimukaqatigigai.
Pilo Samuelsen holder meget af naturen omkring Nuuk.
Her er han på Fjeldtur med eleverne fra NIF.

MIT NUUK

Foto: Inuuteq Bidstrup.

Pilo Samuelsen

Skoleleder, Nuuk Internationale Friskole

Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl

har fra Nordlandet, når mørket falder på og lysene i
byen tændes.

Hvor i byen bor du?
Jeg bor tæt på bymidten. Det, synes jeg, er rart. Det
er i gåafstand til mange steder, og det er dejligt at
mærke byens liv.

Hvilket Nuuk-spisested er din favorit?
Jeg foretrækker at spise hjemme i mit eget køkken.
Hvis jeg skal ud og spise foretrækker jeg Nasiffik.
Her er den bedste mad og den rareste betjening.

Hvilken gade er byens bedste?
Jeg mener, byens bedste vej er Søvejen. Her er fred
og ro og ren luft. Men jeg synes, byens veje og
gader som oftest er støvede og beskidte. Jeg ville
ønske, at kommunens vejvæsen ville gøre mere ud
af at holde fortove og stier rene.

Hvad er det bedste, man kan lave i Nuuk?
Jeg mener, det bedste, man kan gøre i Nuuk, er at
gå ombord i sin båd og sejle ud og nyde fjordene
omkring Nuuk.

Hvor finder man byens mest interessante
udsigt?
Jeg synes, byen har mange gode udsigtspunkter. Jeg
har ikke nogen favorit. Hvis man vil finde en god
udsigt over byen, foretrækker jeg den udsigt, man

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
Jeg synes, Nuuk er et rart sted, med mange forskel
lige mennesker med forskellige ideer og drømme,
og hvor alle kan føle sig hjemme, hvis de vil.
Men jeg oplever også mange i Nuuk, som kun
kender Nuuk. Jeg ville ønske flere i Nuuk kendte

mere til resten af vores kommune og vores land.
Hvad mangler Nuuk?
Jeg synes, Nuuk mangler flere ting, men når jeg
går rundt i bymidten ærgrer det mig at folk sælger
fødevarer fra papkasser midt på gaden.
Det er godt med liv i gaden, men jeg synes de
råvarer, vi henter fra naturen, fortjener en bedre
behandling. Jeg savner et godt ”kalaaliaraq”, hvor
man kan købe årstidens fødevarer, hvis man ikke
kan hente dem selv. Men også muligheden for at
købe røget eller tørret kød/fisk, eller hvad det nu
måtte være, og at der blev sat en ære i, at kvaliteten
er i top. Der er mange muligheder for at udnytte de
lokale ressourcer og give flere mennesker mulighed
for at smage den gode mad, man kan skaffe fra
naturen.
Hvor bor du om 10 år?
I mit eget hus :)
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Biilertoq Angerlarsimaffimmi Ikiortit
ulluinnarni ornittakkamut / Job nr. 21/18

Chaffør til Hjemmehjælpen
dagcenterkørsel af borger /
Job nr. 21/18

Nuummi Angerlarsimaffimmi Ikiortit innuttaasunik ulluinnarni ornittakkamut
biiliussinermut biilertussarsiorput
Biilernermut allagartaqaruit utoqqarnik innarluutilinnillu sullissinermut nuannarisaqaruit,
taava atorfik ilinnoorpoq.
Angerlarsimaffimmi Ikiortit innuttaasunik 170it miss. amerlassusilinnik sullitaqarput, anger
larsimaffinni ikiortakkat, ulluinnarni ornittakkamut biiliussineq kiisalu nerisassanik assartui
neq.
Naatsorsuutigivatsigit:
•
Biilernermut allagartaqartutit
•
Utoqqarnik innarluutilinnik biiliussinermi misilittagaqartutit
•
Kørestolertuni biiliussinermik ilisimasaqartuusutit
•
Innuttaasunik attaveqallaqqissuullutillu suleqateqallaqqittuusutit
•
Suleriuseqarluartuusutit
•
Aalajaatsuusutit qaffasissumillu suliumassuseqartutit
•
Weekend allorlugu sulisinnaasoq
Suliassarissavatit:
•
Ulluinnarni ornittakkanut ulluinnarni innuttaasunik biiliussineq: Pilutaq, Ippiarsummi
sammisassaqartitsinermi ornittagaq, Utoqqaat Illuat.
•
Nerisassanik assartuineq, kiisalu weekendi allorlugu nerisassanik assartuineq
•
Angerlarimaffimmi ikiortinik ikiuunneq
•
Innuttaasunut atortussanik assartuineq
•
Angerlarsimaffimmi ikiortakkat angerlarsimaffiisa isaariaanni ukiukkut aputaajaaneq
•
Angerlarsimaffimmi ikiortit biiliannik eqqiaaneq
•
Angerlarsimaffimmi ikiortit biiliannik aserfallatsaaliinermik akisussaaqataaneq
Neqeroorutigivarput:
•
Suliffeqarfik ineriartornissamut, akisussaaqataanissamut sunniuteqaqataanissamillu
annertuumik pingaartitsisoq.
•
Suliassat assigiinngisitaartut, ullormiit ullormut allanngorartoq
•
Suliffik pissanganartoq nuannersumik avatangiiseqarfiusoq
•
Ilitsersuineq
•
Ulluinnarni suliffik nal. 07:45–15:45, kiisalu weekendimi nal. 10:0013:00
•
Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit immikkoortoqarfimmi aqutsisoq Frederikke
Biilmann nal. 09:0010:00 kiisalu 13:0014:00 akornanni oqarasuaat 366165 atorlugu
saaffigineqarnissaminut piareersimavoq.
Pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaat:
Una atorfik pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik inatsisit naapertorlugit pissar
sinissamut piumasaqaatitaqarpoq. Inatsisit naapertorlugit atorfinitsitsineq aatsaat aallartis
sinnaassaaq kommunip pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsereernerata
kingorna. Ilisimatitsissutigissavarput, atorfinitsitsinermut piffissaq taamaallaat pinerluuteqar
simannginnermut uppernarsaat Politiiniit kommunimut tunniunneqarpat atuutilersinnaam
mat.
Akissarsiat atorfinitsitsinermullu piumasaqaat:
Akissarsiat atorfinitsitsinermullu piumasaqaat Namminersorlutik Oqartussat kattuffigisal
lu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu
pissaaq.

Hjemmehjælen Hjemmehjælpen i Nuuk søger chauffør til dagcenterkørsel af borger
Har du kørekort og kan du lide at arbejde med ældre og handicappede borger, så er
jobbet lige noget for dig.
Hjemmehjælpen har ca. 170 borgere som er visiteret til hjemmehjælp, dagcenter
kørsel samt til madudbringning.
Vi forventer at du har:
•
•
•
•
•
•
•

Har kørekort
At du har erfaringer med kørsel af ældre borger med handicap
Har kendskab til sikkert kørsel med borger der sidder i kørestol
Gode til kommunikations evner til borger og samarbejdspartnere
Er fleksibel
Stabil med høj arbejdsmoral
Kan arbejde hver anden weekend

Dine arbejdsopgaver vil være:
•
Daglig kørsel af borger til dagcentre: Pilutaq, Ippiarsuk aktivitetscenter,
Utoqqaat Illuat daghjem.
•
Daglig madudbringning, samt kan arbejde hver anden weekend med mad
udbringning
•
Forefaldende arbejde i hjemmehjælpen
•
Bringe plejeartikler ud til borger
•
Om vinteren mindre snerydning på entre af hjemmehjælpen
•
Rengøring og vask af hjemmehjælpens biler
•
Medansvarlig for bilernes vedligeholdelse i hjemmehjælpen
Vi tilbyder:
•
En arbejdsplads hvor udvikling og medansvar og medindflydelse prioriteres
højt.
•
Et afvekslende arbejde, hvor ikke en dag er ens
•
En spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
•
Introduktion
•
Arbejdstid på hverdagene fra kl.07:45 – 15:45, i weekenderne fra kl.10:00 til
13:00
•
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
områdelederen Frederikke Biilmann på tlf. 366165 i tidspunktet i mellem 910
og igen 1314.
Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til
loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest.
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når
kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grøn
lands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Atorfinitsitsineq qaammatini pingasuni misiliiffeqassaaq.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.
Atorfimmut atatillugu inissamik neqerooruteqanngilaq.
Qinnuteqarfissaq:
Qinnuteqarnermi ilisarnaasiinissaq Job nr 21/18, ilinniarsimanermut siusinnerusukkullu ator
figisimasat paasissutissat, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaatit il.il. qinnuteqarfissap ullua
nallertinnagu Sulisoqarnermut Allaffimmit tiguneqareerimassapput.
Imatut qinnuteqassaatit:
Qinnuteqaat elektroniskimik immersuinikkut piumaneqarneruvoq, quppernerlu linki ataaniit
toq naapertorlugu qinnuteqaat CVlu ilanngullugu nassiunneqarsinnaapput.
Qinuteqaat tunniunneqassaaq kingusinnerpaamik:
Atorfininneq:
Akunnerit suliffiit:
Suliffik:
Paasissutissat allat uani piniarneqarsinnaapput:
Telefon:
Mobil:
Nittartagaq:

1. februar 2018
Isumaqatigiinnikkut
Ulloq naallugu
Nuuk
Lena Holm
+299 366169
+299 562979
http://www.sermersooq.gl

Der er ikke bolig til stillingen.
Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr 21/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere
beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HRafdelingen i hænde
inden fristens udløb.
Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan
vedhæfte din ansøgning og CV.
Ansøgningsfrist:
Tiltrædelse:
Arbejdstid:
Arbejdssted:
Yderligere oplysninger fås hos:
Telefon:
Mobil:
Hjemmeside:

1. februar 2018
Efter aftale
Heltid
Nuuk
Lena Holm
+299 366169
+299 562979
http://www.sermersooq.g
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Nuuk Imeq a/s søger

Faglært ELEKTRIKER
og Faglært SMED
Nuuk Imeq søger to håndværkere til værkstedsafdelingen for
drift og vedligehold af vores tapperi anlæg. Arbejdet vil være en
blanding af rutinemæssige opgaver, forskelligt vedligehold samt
ny konstruktion. Det er derfor et krav med en faglig uddannelse
og gerne noget praktisk erfaring.
Vi tilbyder:
- personlige løn- og ansættelsesforhold
- gode faglige udfordringer
Tiltrædelse hurtigst muligt
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til
Maskinchef Peter Holm på tlf. 329588 / 342942
Hvis du er interesseret i disse jobs så send hurtigst muligt en
skriftlig ansøgning, vedlagt relevante uddannelsespapirer og
referencer til Nuuk Imeq,
Postboks 1075, 3900 Nuuk.
Du må gerne sende pr. e-mail
Nuukimeq@nuukimeq.gl

Nordbo A/S søger

Receptionist
Nordbo A/S hotellejligheder søger en ny receptionist med tiltrædelse
snarest muligt..
Kvalifikationer:
Vi lægger vægt på at du er en selvstændig og servicemindet person som
har evnen til at bevare overblikket i stressede situationer.
Du skal som minimum have nogle års erfaring som receptionist og med
kontorarbejde.
Det er et stort ønske, at du behersker grønlandsk, dansk og engelsk.
Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
Hotelbooking, kundekontakt, ind- og udcheckning af gæster, oprettelse af
bookinger og fakturering i C5, forefaldende kontorarbejde, opfølgning og
kvalitetssikring af rengøringen samt deltagelse i virksomhedernes øvrige
aktiviteter.
Arbejdstiden er normalt inden for perioden 08:00 – 20:00, Du har telefonvagt, som aflønnes særskilt. Der er ikke bolig tilknyttet stillingen
Nordbo A/S tilbyder:
Et spændende og selvstændigt job, hvor der ikke er to dage, der er ens.
En stilling, som giver dig store muligheder for at udvikle dig, og selv være
med til at skabe din arbejdsplads.
Henvendelse til direktør Leif Aagaard
Postboks 1470
3900 Nuuk
E – mail info@nordbo.gl

www.hotelnordbo.gl

Inge Kielsen
1170345 – 271117
Vores kære mor/svigermor/mormor/Ningio og Olde fik fred
den 27. november 2017 efter kort tids sygdom.
Der vil blive afholdt Urnebegravelse lørdag den 20. januar 2018,
kl. 13:00 fra Annaassisitta Oqaluffia.
I dyb sorg
Pia & Benny, Kim & Judithe, Elisabeth & Ole, Børnebørn og Oldebørn

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

eqqartuussissuserisunut allatsimik
pissarsiorpoq
Allatsimik piffissaq tamaat atorfeqartussamik piaartumik isumaqatigiissuteqarnerluunniit naapertorlugu sulilersussamik pissarsiorpugut.
Suliassami pineqarput allaffiup eqqartuussissuserisuinik kiffartuussineq, ilaatigut
- nalinginnaasumik allatsitut sulineq
- pitsaassutsimik qulakkeerineq kukkunersiuinerlu
- immiussanik allanneq, allakkiorneq allattuinerlu
- ullorsiutinik aqutsineq ataatsimiinnissanillu inniminniineq
- suliassanik pilersitsillunilu inississuineq kiisalu faturaliorneq allakkallu takkuttut isunagineri
Suliffissamik tamatigoortumik, pissanganartumik namminersorfiusumillu
neqerooruteqarsinnaavugut. Eqqartuussissuserisup allattaatut ilinniagaqarsimanissat piumasaqaataanngilaq. Pingaarnerpaavoq suliamut tunngasunik assingusunik misilittagaqarnissat ulluinnarnilu ulapaarfiusuni
assigiinngitsorpassuarnik ataatsikkut suliaqarfiusartuni sulilluarsinnaanissat.
Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:
- Oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu eqqortumik allassinnaallutillu eqqortunik oqaaseqatigiiliorsinnaasutit
- Aaqqissuussamik suleriaaseqartutit pitsaassutsimillu eqqumaffiginnittuullutit
- aalajaatsuusutit – takkuttarnermi inuttullu
- Suleqatinnut sullitatsinnullu kiffaartuussinissamik pingaartitsisumik
isiginnittaaseqartutit
- Ilisimasat nutaat pissarsiarinissaannut kajumissuseqartutit sukkasuumillu ilikkagaqarsinnaassuseqartutit
- Namminersorlutit sulisinnaasutit
- Qarasaasiarsornermut piginnaaneqarluartutit Officemillu atuisutut
sungiussilluarsimasuusutit
Marluinnik oqaasiliuguit iluaqutaassaaq, tamannali piumasaqaataanani.
Ulluinnaat allanngorartut unammilligassaasullu pitsaasunik aningaasarsiaqarfiullutillu atorfinitsitaanermi atugassaqarfiusut neqeroorutigaavut,
ilaatigut sulinngiffeqarnermi akiliunneqarluni angalanerit, peqqissuunissamut sillimmasiissutit, ullup-qeqqasiornermut aaqqissuussineq.
Qinnuteqaat CV-mik ilallugu piaartumik uunga nassiuteqquneqarpoq:

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

Att.: advokat Niels Hansen Damm
Postboks 1046, Hans Egedesvej 3, 3900 Nuuk
Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68 – E-mail: mhdlaw@malling-hansendamm.gl
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Royal Arctic Line Nuummi assistentimik sulisussarsiorpoq
Ulapaarneq pissutigalugu Royal Arctic
Linemi Nuummi assistentimik sulisussarsiorpoq, kiffartuussillaqqissumik, namminersorluni sulisinnaasumik sungiussiasumillu piaartumik pissarsiorpugut.
Sulisut allat peqatigalugit sullitatsinnut,
suleqatigisatsinnut umiarsuarnullu
iluaqutaasussanik assigiinngitsunik
suliaqassaatit.
Pingaarnertut suliassatit makkuussapput:
· Kilisaatinut bookinginik pilersitsineq
· Formandi peqatigalugu kilisaatini
usingiaanissanik ataqatigiissaarineq
· Avammut nassiussassat qerisut
bookerneqarnerinik akuersineq

· Kilisaatinik usingiarnermi
uppernarsaasiorneq
· Umiarsuarni Space reeferinut
nakkutiginninneq
· AX-kkut fakturaliorneq
· Suliassat allat
Naatsorsuutigaarput:
· Allaffimmiusut ilinniarsimanissaq
· Qarasaasiamik atuisinnaaneq
· Piffissami ulapaarfiusumi suliassanik
tulleriiaarisinnaalluartuunissaq
· Suliffiup nalinginnaasup avataatigut
sulisinnaanissaq
· Kalaallisut qallunaatullu
oqalussinnaanissaq allassinnaanissarlu
· Suleqatikkuminartuunissaq

Neqeroorutigaagut:
· Suliffeqarfik pitsaasoq ineriartortorlu
· Akissarsiat naapertuuttut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarsinnaavutit attavigalugu Ataqatigiissaarisoq Karl Willadsen, Royal Arctic Line,
Nuuk, oqarasuaat 349235 imaluunniit
e-mail: kwi@ral.gl
Qinnuteqaat CV-mik kiisalu
periarfissaappat innersuussutit
ilanngullugit uunga nassiunneqassapput:
Emaili: ansogning@ral.gl
Qinnuteqarnissamut ulloq kingulleq:
26. januar 2018

Assistent til Royal Arctic Line Nuuk
Grundet ekstra travlhed søges
serviceminded, selvstændig og
fleksibel assistent til Royal Arctic Line
Nuuk med snarlig tiltrædelse.
Du skal i samarbejde med de øvrige
medarbejdere udføre forskellige opgaver
til gavn for vores kunder,
samarbejdspartnere samt skibene.
Dine arbejdsopgaver
bliver primært:
· Oprettelse af trawlerbookinger
· Koordinere trawlerlosninger sammen
med formanden

· Godkende bookinger af eksportfrys
· Dokumentation af trawlerlosninger
· Space på skibene ift. Reefere
· Fakturering på AX
· Andre forefaldende opgaver
Vi har en forventning om,
at du:
· Er kontoruddannet
· Har IT kendskab på brugerniveau
· Har evne til at prioritere i travle perioder
· Er fleksibel mht arbejdstider
· Er i stand til at kommunikere på
grønlandsk og dansk
· Er i besiddelse af gode samarbejdsevner

Vi tilbyder:
· Godt arbejdsklima i en
virksomhed i udvikling
· Markedsorienteret løn
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås
ved henvendelse til Koordinator Karl
Willadsen, Royal Arctic Line, Nuuk, telefon
+299 34 92 35 eller e-mail: kwi@ral.gl
Ansøgning vedlagt CV samt evt. referencer
bedes fremsendt til:
E-mail: ansogning@ral.gl
Ansøgningsfrist: 26. januar 2018
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Pilluarit

Nuummi Blå-Kors

Tillykke

Ataatsimeersuartitsineq

Ataata, aataa,
aataarsuaq

Nuummi Blå-Kors ataatsimeersuassapput.
Ulloq 30. januar 2018
ileqquusoq malillugu.
Oqaluuserisassanik tunniussivissaq kingulleq
ulloq sapaatip akunnera sioqqullugu.

Jens
Kreutzmann
17/01-18 70-iliininnik
qamannga pisumik
pilluarit. Asavatsigit.
Nuliat meeqqatit
ernuttatillu.

Siulersuisut

Kaffeqassaaq tamulugassallu qapiarfiusaami center-imi,
matut ammassapput
marlunut.
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Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl

Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

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

LÆS DE GODE RÅD FRA DYRLÆGEN OG BIDRAG
TIL ØGET DYREVELFÆRD I GRØNLAND

GES - JOB SØGES - JOB SØG

SØGES: 20-30 timers ugentligt job. Evt. flextid
ERFARINGER: Projektleder, koordinator, bogholder, tourguide, salg,
shipping, chauffør, mv.
Du/I får en seriøs, stabil, god og effektiv medarbejder i mig.
Kontakt 55 24 24/Hildebjørg.

OB SØGES - JOB SØGES - JOB

ES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - J

SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØGES - JOB SØ

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM søger

sekretær/advokatsekretær
Heltids sekretær søges til tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.
Arbejdet består i servicering af kontorets advokater, herunder
- almindeligt sekretærarbejde
- kvalitetssikring og korrekturlæsning
- diktat-, brev- og notatskrivning
- kalenderstyring og mødebooking
- oprettelse og arkivering af sager samt fakturering og postgennemgang.
Vi kan tilbyde et alsidigt, spændende og selvstændigt arbejde. Det er ikke
et krav, at du er uddannet advokatsekretær. Det vigtigste er, at du har
relevant erfaring og trives i en travl hverdag, hvor det er et krav, at du kan
holde mange bolde i luften.
Derudover forventer vi, at du:
- kan stave og formulere dig korrekt både mundtligt og skriftligt
- er struktureret og kvalitetsbevidst
- er stabil – både i fremmøde og som person
- har en servicemindet tilgang til dine kolleger og vores klienter
- har lysten og evnen til hurtigt at tilegne dig ny viden
- er i stand til at arbejde selvstændigt
- har flair for IT og er rutineret bruger af Office-pakken

BESKYT DIN HUND MOD VINTERKULDEN
Der er forskel på, hvordan forskellige hunde mærker kulden, og hvor
følsomme de er overfor bidende frost og isvinter. Tykkelsen og længden
på pelsen, hundens alder, sundhedstilstand og vægt har alt sammen
indflydelse på, hvor meget kulde hunden kan klare. En rask hund i god
foderstand og med god pelskvalitet, vil være med modstandsdygtig
overfor kulde.
Tænk på at mange af selskabshundene og Nuukhundene ikke er designet til vintervejret i Grønland. De har oftest for tynd og kort pels til at
stå imod vinterkulden og blæsten i længere tid. Når du tøjre din hund
udenfor, i forbindelse med fx. indk øb, bør du binde din hund et sted
hvor den sidder i læ. Når din hund sidder stille, kan den have svært ved
at holde varmen og derfor anbefaler vi et hundetæppe-/dækken. Ligeledes skal man være opmærksom på ikke at have sin hund siddende i en
bil i frostvejr i alt for lang tid.
Det er altid en god ide, at holde godt øje med din hund og dens velbefindende. Din hund kan – ligesom dig – sagtens blive forkølet. I værste
tilfælde kan din hund få hypotermi (nedkøling), så der er masser af grunde til at
holde din hund – og dig selv varm.
Med et godt vindtæt hundedækken sikre
du, at din hunds krop holdes varm og tør.
Husk at det er ikke synd at give din hund
et dækken på, men det er synd at lade
den fryse!

Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget, men det er ikke et krav.
Vi tilbyder en afvekslende og udfordrende hverdag med gode løn- og
ansættelsesvilkår, herunder feriefrirejse, sundhedsforsikring og frokostordning.
Ansøgning vedlagt CV bedes snarest fremsendt til:

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

Att.: advokat Niels Hansen Damm
Postboks 1046, Hans Egedesvej 3, 3900 Nuuk
Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68 – E-mail: mhdlaw@malling-hansendamm.gl

Vidste du?
Nuummi Uumasut er en frivillig forening, som ejer Donnas Dyreklinik.
Donnas Dyreklinik kom til efter foreningen fik politisk opbakning samt
juridisk bistand til at starte klinikken op. Vi har i øjeblikket to dyrlæger
i Grønland, hvilket der aldrig har været før. Derudover er det muligt at
få fat i en dyrlæge 24-timer i døgnet. Vi skal som dyreejere værne om
klinikken, for det er ikke en selvfølge, der er dyrlæger i Grønland.

Uummi Uumasut har åbnet en indsamlingskonto.
Kontonummeret er: 8120 3061452620.
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Ikuallatoornermi

Ved Brand

113

Salon Nutsat

Centrum Grill

Blok 5 /Naja Lange

Tlf. 32 42 74

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

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

v

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

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

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

HELT NY 20’ CONTAINERE
UDLEJES i Nuuk

Ekstra høje. God beliggenhed.
Kun firmaer. 900 kr. pr. md.

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

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

545144 - Info@ils.gl

Ukiortaarsiortitsineq
Nuummi Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Peqatigiiffiat (NSIP) ilaasortaminut
Katersortarfimmi ukiortaarsiortitsissaaq
Arfininnngorneq 20. januar 2018
- nal. 13.30 matut ammarneqassapput ilaasortat meerartaanut – ilaqutariinnullu.
Katerisimaarneq 17.00 tungaanut ingerlanneqassaaq
Unnukkullu nal. 21.30-miik 00.30 tungaanut Qitik
Zatit nipilersortoralugit.
Imeruersaatissat assigisaallu aamma pisiarineqarsinnaapput

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
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Internetimi takusaq:

Nuuk tassa taamaappoq

Avataaneersut Nuummi inuunermik qanoq isiginninnerat, inuusuttut
aappariit facebookimi takutippaat
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Malik, affarmik kalaaliuvoq aamma Ida siornatigut
Kalaallit Nunaanniisimanngisaannarluni. Aappariit
inuusuttut qallunaatut oqaluttut facebookimi quppernerminni, Dnmrkgrnlnd-imi, taama imminnut
ilisaritipput, qupperneq taanna Nuummi sapaatip
akunnerini pingasuni tikeraareerlutik pilersippaat,
tikeraarnerallu ukiup aallartilaarnerani naalluni.
Aappariit inuusuttut taakku filmiliatik suliarilluakkat ullut tamaasa quppernerminnut inissittarpaat
ullullu ilaanni suliaat tamakku 12.000-init takuneqartarlutik. Malik aamma Ida tikeraarnerminni
illoqarfimmi neriniartarfinnukartarput, kaffillerlutik
aamma Hans Egedep Oqaluffiani katittunut kuisitsisunullu peqataallutik.
Ullut ingerlanerini apeqqutit sianiippasissut,
takornarianit apeqqutigineqakkajuttartut akiniarsarisarpaat, soorlu ”biilertoqarsinnaava?”.

Set på nettet:

Sådan er Nuuk

Ukiutoqqami oqaluffimmi katittoqarmat,
aappariit inuusuttut peqataapput.
Nytårsaften var der kirkelig vielse og det
unge par var med.

Malik aamma Ida imminnut filmiliarisarput, naapitatillu
filmiliarisarlugit.
Malik og Ida filmer sig selv og dem, de møder i Nuuk.

Ungt par på facebook viser, hvordan omverden betragter livet i Nuuk
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Malik, halvt grønlænder, og Ida, som aldrig før har været i Grønland. Sådan præsenterer et ungt dansktalende par sig på deres facebookside, Dnmrkgrnlnd, som de har oprettet i anledningen af et tre ugers langt
besøg i Nuuk, der slutter i begyndelsen af året.
Dagligt har det unge par lagt velproducerede film på deres site, og på enkelte dage har flere end 12.000
set med. Malik og Ida har under deres besøg været rundt på byens spisesteder, holdt kaffemik og været til
bryllup og barnedåb i Hans Egedes kirke.
Undervejs har de forsøgt at besvare de dumme spørgsmål, som turister ofte stiller fx ”Kan man køre i
bil?”.
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TU
KAPISILLIT/QOORNOQ

7 timer

FJORDSAFARI

4 timer

NORDLYS TUR

2 timer

VANDRETURE
med snesko

ISKLATRING
CITY SIGHTSEEING i bil eller bus

CITY WALK
– National Museum, Kolonihavn

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

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

Polar Seafoodimi fiskeskipperi 1. gradimi naammasserlaaq Tobias Motzfeldt
allagartarminik takutitsisoq.
Polar Seafoods nye fiskeskipper af 1. grad, Tobias Motzfeldt viser sit
eksamenspapir frem.
Foto: Polar Seafood.

Nuummi eqqumiitsulianik saqqummersitsivimmi
asanninneq pillugu eqqumiitsuliat
Saqqummersitsineq Chirts & Cloves sapaatip akunnerani
matumani Nuummi eqqumiitsulianik saqqummersitsivimmi ammarneqarpat kuninnerit, timit mattaangasut aamma
inussat tasiortut isiginnarneqarsinnaassapput. Sisimiuneersoq Inuuteq Storch, New Yorkimi International Center
of Photographymi ilinniartooqatigisimasani Igor Morlaes
Brasiliameersoq aamma Nathalie Guio Columbiameersoq
peqatigalugit saqqummersitsisuupput. Eqqumiitsuliortut
taakku pingasut Eqqumiitsuliortut pingasuusut naapinnertik
asanninnerullu sammivii assigiinngitsorpassuit isumassarsinermikkut assit aqqutigalugit asanninneq tunngavigalugu
paasisassarsiorsimapput.
/AR

Kærlighedskunst på Nuuk Kunstmuseum
Kys, nøgenhed og flettede fingre kan beskues på Nuuk
Kunstmuseum, når udstillingen Chirts & Cloves åbner i
denne uge. Det er Sisimiuts Inuuteq Storch, der sammen
med to studievenner fra International Center of Photography i New York; Igor Morlaes fra Brasilien og Nathalie Guio
fra Columbia, står bag udstillingen. De tre kunstnere har
arbejde med emnet kærlighed set ud fra såvel et menneskeligt synspunkt, et kulturelt perspektiv og et kunstnerisk
perspektiv.
/AR

Nuummiit fikeskipperi ilinniarnerminik
naammassisoq
Polar Seafoodip kandidatitut ilinniartitaanerani angusaq siulleq
Nuummiit 34-nik ukiulik Tobias Motzfeldt Polar Seafoodip kandikatinngorniarlutik ilinniartitaanerani siullersaalluni fiskeskipper 1. graditut ilinniarnermini
naammassivoq, Polar Seafood nalunaarpoq.
Januaarip aallaqqaataani 2018-imi Tobias Motzfeldt kilisaammi Acadienne
Gale II-mi kitaani kinguppanniartussami 2. styrmanditut aallarpoq.
Angallatip qaani sulinermut akisussaassaaq soorlu aamma umiarsualivimmut
anngunnermi atortunik assigiinngitsunik pisiniarnissamut akisussaalluni. Fiskeskipperinngorpaaq 17-nik ukioqarluni Pplar Seafoodimi sulilerpoq.
(AR/ anja@nuukugeavis.dk)

Fiskeskipper fra Nuuk udlært
Første resultat fra Polar Seafoods kandidatuddannelse
34-årige Tobias Motzfeldt fra Nuuk er den første fra Polar Seafoods nye kandidatuddannelse, der har bestået eksamen som fiskeskipper af 1. grad, oplyser
Polar Seafood.
1. januar 2018 stævnede Tobias Motzfeldt ud som 2. styrmand på trawleren
Acadienne Gale II, der skal fiske rejer ud for vestkysten.
Han får ansvar for arbejdet på dækket og skal desuden være medansvarlig
for indkøb af diverse udstyr i forbindelse med havneanløb. Den nyuddannede
fiskeskipper startede sin karriere i Polar Seafood som 17-årig.
(AR/ anja@nuukugeavis.dk)
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Pilluarit

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs
GRØNT

357

357

LAG PÅ
357
KOBBER

HONNINGSAMLER

SLALOMUDSTYR

KELVIN

357

VITTIGHED
HÆDEREN

NAVNLIG

STØRRELSE

SMELTE

David Petersen

UDRÅB

20. januar

VENTERÆKKE
KONTROL

MELLEMØSTLIGT
LAND

DEL AF
KORNSTRÅ

60-inik ukioqalerninni qamannga
pisumik pilluangaarit.
Neriuppugut ulloq puigunaarsuussasoq.
Inussiarnersumik
Suleqatitit AG, Sermitsiaq,
Nuuk Ugeavis-miit
_______________

NEMLIG

SØDE

ITALIEN
SMYKKEMATERIALE

BERØMTE

Stort tillykke med din 60 års fødselsdag.
Vi ønsker dig en uforglemmelig dag.
Kærlig hilsen fra din kolleger på AG,
Sermitsiaq og Nuuk Ugeavis

HÅB
MODSAT
GODT

SMAL
VEJ

SVIMMEL
KÆRTEGNEDE

KRAFT
TRÆET

...?
MADRID
VADEFUGL

BRODERSØN
20. BOGSTAV

MIDT I
RÆKKEN

LINEDANSER
BIBELSK
KVINDE
RØGET

TÆRE

KULT

BØVS
SY

NEDFRYSE
DU OG
JEG

FORRÅDTE

SPANIEN

GRINTE
SIGTES
FØR V

MYREBO

DONNAS DYREKLINIK

IDENTISKE

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Søren Nielsen
Nuniaffik 12-2, 3905 Nuussuaq

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

Tillykke

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

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil +299 55 19 02
Redaktør:
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
mobil +299 55 42 06

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

Administration
Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
Annoncer
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
Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

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

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

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.
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Ambulance
344 112

NUREPA APS
• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ
www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted

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

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
UT
AANERLU, ATAATSIMOORT
KIFFARTUUSSINEQ TUNINI
R SAMME TAG
SERVICE OG SALG - UNDE

Igaffimmi errorsinermilu
atortorissaarutitigut

Naasunik pisiguit qulissaa

akeqanngitsumik
pissavat 150 kruuninik nalilik

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

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

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

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

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

Kiffartuussiarpugut
Ikkussilluta tuniniaallutalu

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

Taartissaateqarluarpugut

gratis

– værdi 150 kr.

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

Servicering

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

Montering

10%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
10%
Vi giver ÷
nde og
til studere
ter
pensionis

Salg af hvidevarer

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

Godt udvalg af reservedele

Nuukullak 3-A

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

Tlf. 312131

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

info@hvt.gl

iq NAASUT

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

Tlf. 321676

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

1 ÅRS

FØDSELSDAGSFEST
I HELE JANUAR

÷20% PÅ ALLE ikke i forvejen nedsatte varer

÷30%
på alle
bestillinger

REOL SÆT
med overdel og underdel FØR 3999,-

NU 2499,-

FLEXA KØJESENG
Incl. madrasser - FØR 8980,-

NU 5999,÷40%
på alle
bestillinger

÷30%
på alle
bestillinger

RULLEGARDINER
OG PERSIENNER
faber.com
ALLE TÆPPER - Se dem på hctaepper.dk
Tilbudene gælder til og med 31/1-18

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

