Red Dragon Nuuk nutaanik pilersitsisinnaasuuvoq neriniartarfiulluni pilersaarusianik mamarsaakkanik
nerisassiaateqarluni akiilu inissisimanerat tamani aammalu nutaanik pilersitsisinnaasunik pissanganartunik
kalaaliusunik nerisassiaateqarluni – iggavimmi katuunnermi kalaaliusumik kiinamiuusumillu.

Ullumi nerrivimmik inniminneereerit uunga www.reddragon.gl
info@reddragon.gl - www.reddragon.gl ( 34 80 80
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SNOWB

OARD

Meeqqat inuulluarnerat
misissorneqassaaq
Børn får
trivselsundersøgelse
32-33z

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

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

Restaurant Nasiffik

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

32 91 90

IGGIAA NUUSSUAQ

38 20 20
M/BASIC ENKELTSTYRKEGLAS

NU 794,-

M/BASIC ENKELTSTYRKEGLAS

NU 824,-

PÅ STEL OG KONTAKTLINSER

Se vilkår på synoptik.dk

LEIFF JOSEFSEN

38 20 10

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

KONTAKT OS: +299 26 60 61

38 20 12

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
Denne annonceplads kan blive din
Safﬁginnifﬁssaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl · imal./eller telefon 38 39 86
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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

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

Erene

Frøken Smørblomst

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

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand

H.A. Bogføring

ØKOLOGISKE PRODUKTER

32 92 20

H.J Rinksvej 33
FORHANDLER
AF ØKOLOGISK
BEHANDLET
TØJ

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 290,- Nujalerifﬁk
Tors.-Fre.-Lør. 300,-

V

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

Tlf. 329797

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

+299 491111
laserklinik.gl

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

Nauja

Åbningstider: -30% i hele januar
Man./Fre. 9-19 · Lør. 9-14

Pollesmurerfirma aps

· Badeværelse
· Køkkenfliser
· Trappepgange
· Gangfliser

arktiskbyggeri@gmail.com

Skiltning
af Din
Virksomhed

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE

v/ Karl Kristensen & Jes Møller

aFrøkenaSmørblomsta
RetroaVintagea
Antik a butik

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

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

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

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

ALT I GLAS OG RAMME

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

niels nygaard aps

Salon
Puk
Tlf. 32 26 30

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

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

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.

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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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

Ambulance
344 112

Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

SANA
34 40 00

GRATIS LÆGETELEFON

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

80 11 11

Ved Brand

113

Paju.gl nunani
tamalaani
nersornaaserneqartoq
Jens-Christian Jacobsenip aamma Nicolai Kreutzmannip nittartakkakkut pisiniarfiat nutaaliorfiunersaasoq, Cool Youth
Awardsimi naliliisut naliliipput
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Inuusuttut marluk aallarnisaasut
Nuummeersut, ikinngutigiit Paju.glimik piginnittuusut – Jens-Christian
Jacobsen aamma Nicolai Kreutzmann,
isu-massarsiartik pitsaaginnarani nutaaliorneruinnaranilu, aammali niuernikkut atasinnaassuseqartoq pappiaqqatigut uppernarsarsinnaanngorpaat.
Inuusuttut nutaaliortut 48-t nunanit
allaneersut taamaaqatitik aallarnisaasutut, soorlu assartorneqartussanik piareersaanermik aqutsinermillu assingusunik ilungersunartunik suliassaqartut
sakkortuumik unammillertigalugit,
Pajumeersup Jens-Christian Jacobsenip nittartakkakkut pisiniarﬁmmik
isumassarsiaq, nioqqutissanik Brugsenimeersunik Nuuk tamakkerlugu
pajuttuisarnissamik isumaginnittussaq
atasinnaassuseqarnerpaanerarlugu
unamminermi naliliisut killippai.
Taannami Cool Youth Awardsimi
suliniutitut nutaaliorﬁunerpaatut
toqqarneqarpoq.

Naasu Lund Narsap eqqaani savaateqarﬁmmit Inneruulalimmeersoq
unammisitsinermi Kujataani hiistertitsisarnissaminik isumassarsiani pillugu
aamma nersorniarneqarpoq.
- Naasup aamma Jens-Christiaap
ajugaatinneqar-nerat pissusissamisoortuuvoq. Tamatumuunami takussutissinneqarpoq aallarnisaasut inuusuttut pitsaasunik isumassarsiallit qasusuitsullu suliffeqar-ﬁnnik nutaanik
atasinnaassuseqartunillu pilersitsisin-naasut. Taakku tulluusimaarutigilluarsinnaavavut, Christian Wennecke
Greenland Businessimeersoq tusagassiuutinut paasissutissiinermini taama
oqarpoq.
Cool Youth Awards suliniummi
RYE-mi ukiuni pingasuni atuuttussami, Greenland Businessip suleqatini
Finlandimeersut aamma Irland Avannarlermeersut peqatigalugit ingerlassaanut ilaavoq. Suliniut naggaserlugu
Finlandimi illoqarﬁmmi Levimi
unammisitsisoqarpoq.

Suliniummi peqataasut inuusuttunik aallarnisaasu-nik allanik isumassarsioqateqarnissamut siunersioqateqarnissamullu periarﬁssaqarput.
Deltagerne i projektet får inspiration og muligheder for sparring med andre
unge iværksættere.
Foto: Greenland Business

Paju.gl får international pris
Jens-Christian Jacobsen og Nicolai Kreutzmanns webshop var den mest innovative,
vurderede dommerne i Cool Youth Awards
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
De to unge iværksættere fra Nuuk, vennerne bag
Paju.gl - Jens-Christian Jacobsen og Nicolai Kreutzmann, har nu fået papir på, at deres ide ikke kun er
god og nytænkende, den er også forretningsmæssig
holdbar.

I hård konkurrence med 48 ligesindede unge fra
andre lande, der giver iværksættere tilsvarende udfordringer med fx logistik, overbevidste Pajus JensChristian Jacobsen dommerne om, at ideen med den
nye webshop, der udbringer varer fra Brugseni over
hele Nuuk, var konkurrencens mest holdbare.
Den blev nemlig kåret som Det mest innovative
projekt i Cool Youth Awards.

Også Naasu Lund Fra fåreholderstedet Inneruulalik ved Narsaq blev hædret i konkurrencen for sin
ide med at tilbyde pakketure på hesteryg i Sydgrønland.
- Naasu og Jens-Christian har fuldt fortjent deres
sejr. De viser, at unge iværksættere med gode
ideer og udholdenhed kan skabe nye, levedygtige
virksomheder. Vi kan virkelig være stolte af dem,
udtaler Christian Wennecke fra Greenland Business
i en orientering til pressen.
Cool Youth Awards er en del af det treårige RYEprojekt, som Greenland Business står for sammen
med partnere fra Finland og Nordirland. Projektet
blev afsluttet med konkurrencen i den ﬁnske by
Levi.
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Paaviaaneq
INATSISITIGUT
TOQQAMMAVISSAT

Pujoorfiit tamarmik paaviarneqartussaapput, taamatullu
piumasaqarneq inatsisitigut
toqqammaveqarpoq. Illut
tamarmik kissarsuutillit
toqqammaviusumik ukiumut
marloriarlutik paaviartittassapput. Kissarsuutit kissarsuutillillu qisuttortut ikuallannermik pilersitsinissaat
pujuliortitsinnginnissaallu
pinngitsoorniarlugit pujoorfiit paaviarneqartassapput.

INATSIMMIK
TUNNGAVISSAT:
• Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq aamma ikuallattoornissamik qaartoornissamillu
pitsaaliuinermi iliuusissat
pillugit Inatsisartut inatsisaat
nr. 14, 26. maj 2010-meersoq
• Illuliornermi malittarisassat
2006.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ-MIT
PAAVIAANERMUT PAASISSUTISSAT

Kommune illut paaviarneqartarnerinut nakkutilliisuuvoq.
Ingerlatsivik ataavartumik
paaviartittoqartarnera uppernarsiumallungu misissuisassaaq,
taamatut isiortoqarpoq inatsisip
siunertaa qulakkeerumallugu.

KINGUNEQARTITSINEQ
Kommune iliuseqartussaatitaavoq paaviaanermut
nalunaarut malinneqanngippat – allatut oqaatigalugu;
illuutillit pisussaaffeqarput
pujoorfiit paaviassallugit. Illuutillit pujoorfitsik paaviartissimanngikkunikku Ingerlatsivik
paaviaasumut suliakkiissaaq
pujoorfiup paaviarneqqarnissaa siunertaralugu. Illuutillit
akiligassaq soorunami paaviartinnermut namminneq akilissavaat, kiisalu kr. 500-imik
akiligassinneqarsinnaallutik
suliap ingerlanneqarnerani
aningaasartuutaalernerusumut matussusiisussamik.

AKISUSSAAFFIK
Illuutillit namminneq illumi
aserfallattaalinissaa akisussaaffigivaat, aamma taamatorluinnaq paaviaanermut apeqqutit
inissisimapput. Illuutillit soorunami aserfallattaaliinermut
aningaasartuutit assigalugit
sulisitsinerit namminneq akilertussaavaat.Paaviartittarneq
pisussaaffiuvoq avaqqunneqarsinnaanngittoq.

MALUGIUK
Pujoorfiit angissutsimikkut
assingiinngillat, angisuut
mikisullu. Pujoorfik angissuutut naatsorsuunneqartoq
tunisassiorfinnit atorneqakkajuttarput imaluunnit suliffeqarfinni angisuuni -taakkulu ukiumut sisamariarlutik
paaviarneqartassapput.
Kissarsuutip salinneqarnissaa
aserfallatsaalinissaalu paaviaanermut attuumassuteqanngimmat.

Skorstensfejning
LOVGIVNING

Skorstensfejning er lovpligtig.
Loven foreskriver, at alle bygninger med oliefyr skal skorstensfejes to gange om året.
Hvis du har pejs eller brændeovn, skal skorstenen fejes én
gang om året. Det forebygger
ildebrande og sodskader i huse
med oliefyr eller brændeovn.

LOVHJEMMEL
• Inatsisartutlov nr. 14 af 26.
maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om
brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
• Bygningsreglement 2006
Kapitel 10. Ildsteder og
skorstene.
Kommunen er tilsynsførende
i forhold til, om husejere
får udført den lovpligtige

skorstensfejning. Forvaltning for Anlæg og Miljø har
derfor ret til at tage løbende
stikprøvekontrol, for at se om
husejeren opfylder bestemmelserne i loven.

SANKTION
Kommunen har pligt til at
handle, hvis bekendtgørelse
om skorstensrensning ikke
opfyldes. I tilfælde af at
Forvaltning for Anlæg og
Miljø bestiller håndværker
med henblik på at få udført
skorstensfejningen, påhviler
det husejer at betale for det
udførte arbejde. Kommunen
tager et gebyr på 500 kroner
for omkostninger i forbindelse med sagen.

Misilittakkat takutereerpaat
kissarsuutip sullua amitsoq
paaqalersimaneranik kingunerisaasut ilagikkajukkaat ikummatissap ingerlatsinnera akornuteqaleranik naggataatigullu
qajannarsilluni ingerlajunnaartarlutik. Sanaartornermut
Avatangiisinullu Ingerlatsivik
kaammattuuteqarpoq paaviaanermut atatillugu kissarsuut
salinneqassasoq aserfallatsaalinissamullu misissorteqqullugu
ruujorilerisunut akuerisamik
ilisimaarinnittumut allagartallinnit.

NUNAQARFINNI
IMMIKKUT INATSIT
ATUUTISSAAQ

Nittartakkami takusinnaavatit akuerisamik allagartallit
Nuummi, Paamiuni, Tasiilami
aammalu Ittoqqortoormiuni
ugguna iserlutit sermersooq.
gl/kl/innuttaasunut/paaviaaneq/kommuneqarfik-sermersuumi-paaviaasut

Sanaartornermut
Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Kuussuaq 2
3900 Nuuk
Oqarasuaat: 36 74 00
sai@sermersooq.gl

Nunaqarfiit Arsuk, Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit, Isortoq,
Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq aammalu Tiniteqilaaq-mi kommune immikkut
piareersaassuteqassammat.

APEQQUTIT
MALUGINIAKKALLU
Apeqqutissaqaruit maluginiagaqarlutilluunnit qulaani
allassimasunut uunga saaffinginnissinnaavutit:

AMMASARFIIT:
Ataasinngornermiit - pingasunngornermut . . . . nal. 10-15
Sisamanngorneq . . . nal. 12-17
Tallimanngorneq . .nal. 10-12

INFORMATION FRA KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ OM SKORSTENSFEJNING

ANSVAR

VÆR OPMÆRKSOM

Husejer er selv ansvarlig for
vedligeholdelse af sin ejendom. Det gælder også spørgsmål vedrørende skorstensfejning. Du skal som husejer
– ligesom alt andet vedligeholdelsesarbejde – selv betale
for skorstensfejning. Det er
ikke muligt at blive fritaget
for skorstensfejning.

Kedelrensning og vedligeholdelse af oliefyr er ikke en del
af skorstensfejning.

SÆRLIGT GÆLDENDE
FOR BYGDERNE

I bygderne Arsuk, Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit, Isortoq,
Erfaringen er at der ofte kom- Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Tiniteqilaaq er det
mer sod på dysen i oliefyret
efter skorstensfejning. Sod på kommunen som arrangerer
skorstensfejningsordningen.
dysen kan medføre driftsforstyrrelser med risiko for
SPØRGSMÅL
dårlig forbrænding og fornyet
OG KOMMENTAR
soddannelse samt nedbrud.
Har du spørgsmål eller komForvaltning for Anlæg og
BEMÆRK
mentarer, kan du kontakte:
Miljø anbefaler derfor, at
Der er forskel på skorstene i
skorstensfejning
kombineres
Forvaltning for Anlæg og Miljø
forhold til størrelse – store og
med serviceeftersyn af auto- Kuussuaq 2
små skorstene.
riseret VVS-montør.
3900 Nuuk
En stor skorsten hører typisk
Telefon 36 74 00
Find autoriserede skortil i produktionsvirksomhed
sai@sermersooq.gl
stensfejer
i
Nuuk,
Paamiut,
og andre større virksomheder.
Tasiilaq
og
Ittoqqortoormiit
Disse skal renses fire gange
ÅBENT:
om året. Hvis du har pejs eller på sermersooq.gl/da/borger/ Mandag - onsdag . . .kl. 10-15
skorstensfejning/skorstens
brændeovn, skal skorstenen
Torsdag . . . . . . . . . . .kl. 12-17
fejere-i-kommuneqarfik
fejes én gang om året.
Fredag . . . . . . . . . . . .kl. 10-12
-sermersooq

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Anlæg og Miljø
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BankNordikimi
aningaasaliineq
pillugu
unnussiuaarneq
Investeringsaften i BankNordik

Qanormita aningaasaliisalersinnaavunga?

Hvordan kommer du bedst i gang med at investere?

Suummita toqqassavakka, aktiat, obligationit,

Skal du vælge aktier, obligationer, investeringsforeninger

aningaasalersuisarfiit allalluunniit? Periarfissat

eller noget helt andet? Der findes mange forskellige

amerlaqaat, ilaatigut toqqagassaraatit

muligheder, og du kan vælge, om du vil investere selv,

nammineq aningaasaliiniarnerlutit,

om vi skal gøre det for dig, eller om vi skal gøre det i

uatsinniit aningaasaliissunneqassanerlutit,

fællesskab.

peqatigiillutaluunniit aningaasaliissanersugut.

Kom til investeringsaften i BankNordik, hvor vi præsen-

BankNordikimi aningaasaliineq pillugu unnussiuaa-

terer de forskellige investeringsmuligheder, og er klar til

rnissatsinnut qaaqquatsigit. Aningaasaliinermi

at svare på dine spørgsmål.

periarfissat assigiinngitsut saqqummiutissavavut,
apeqqutissaqaruillu taakku akiortussallugit.
Unnussiuaarneq naggaserlugu
tamulugassaqalaarumaarpoq.

Vi slutter aftenen af med let traktement.

Tid og sted:
Torsdag den 15. februar kl. 17.00

> banknordik.gl/investeringsaften

Nittartakkatsinni aggernissat nalunaarutigiuk

Kikkulluunniit tikilluaqquneqarput.
Alle er velkomne.

BankNordik, Qullilerfik 2, 3900 Nuuk

www.banknordik.gl
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Lynge Olsen Group

Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa. – tall. Nal.: 10:00 – 18:00 / Mandag-fredag kl. 10.00 - 18.00
Arf. Nal.: 10:00 – 16:00 / Lørdag kl. 10.00 - 16.00

på alle TV

-20%
gælder ikke i forvejen nedsatte tv

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

på alle Marshall højtaler

-20%

gælder ikke i forvejen nedsatte højtaler

Nuuk

Atuutissapput Pingasunngorneq 07/02-miit
Marlunngorneq 13/02 – 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 07/02 til og med tirsdag den 13/02 – 2018

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis – det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt senest torsdag kl. 12.00

Ta n d l æ g e

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

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

ww

Martek Boat Charter

w.p
a

las

i-n

uuk

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

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

.dk

KISSARTUT

Se priser og tilbud på
www.martek.gl

MENU

8.-14. februar

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

SISAMANNGORNEQ TORSDAG
Skipperlabskovs med rødbeder

TALLIMANNGORNEQ FREDAG
Ribbensteg med kartofler,
sovs og rødkål

ATAASINNGORNEQ MANDAG

En hundehvalp må ikke separeres fra sin mor før 8-ugers-alderen. Hvis
en hvalp fjernes fra sin mor for tidligt, kan det have indflydelse på hvalpens helbred og udviklingen af dens immunsystem.
En hvalp lærer utroligt meget af sin mor og sine søskende i de første
uger af sit liv. For at få en hund, der fungerer optimalt både fysisk og
psykisk, skal hvalpen tilbringe som minimum de første 8 uger af sit liv
sammen med sin mor og eventuelle søskende, før hvalpen flytter til en
ny familie.

HUNDEHVALPE KRÆVER
EN DEL SOCIALISERING
Allerede fra 3-ugersalderen begynder
hvalpen at lære fra andre hunde, den
omgås. Hvalpens sociale tilpasning
begynder fra 4-ugersalderen. Hvalpen
lærer de vigtigste sociale regler fra sin
mor. Socialiseringen fortsætter også
efter hvalpen er fyldt 8 uger og flyttet til en ny familie. Socialt samvær
med andre hunde, husdyr og mennesker er ekstremt vigtigt for, at hvalpen udvikler sine sociale evner optimalt.

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.

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

LIDT OM HUNDEHVALPEN

sud_cs0096.tif

Oksekødslasagne

MARLUNNGORNEQ TIRSDAG
Orientalsk wokret
med kylling og stegte ris

PINGASUNNGORNEQ ONSDAG
Lam i karry med ris

40,-

Ataaseq
Pr ret

Allanngortinniissaanut ilisimatitsissutigeriissaavarput
Vi tager forbehold for ændringer
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LG
U&DASNA
R
DE

LG
U&DASNA
R
DE

LG
U&DASNA
R
DE

PITSAASUT

BUD
GODE TIL

BUD
GODE TIL

LG
U&DASNA
R
DE
BUD
GODE TIL

BUD
GODE TIL

AKIKITSUT!
KENDTE MÆRKEVARER TIL LAVE PRISER

NYE CONTROLLERE
• Indbygget højttaler
• Stereo headset-udgang
• Touchpad

599

95

299.VOGELS
V
VO
GELS PHYSIX
PHYS
Y IX
YS
I PHW
PH
100M WALL
W LL SUPPORT
WA
SUPPO

SIPAAKKIT /
SPAR

500,-

699.-

SIPAAKKIT /
SPAR

SAFEHOME
SAF
S
SA
AFEHO
AF
EHOME
TRÅDLØST INDENDØRS
IPCAM 1 MP HD

55" UHD SMART TV

• Nem opsætning
• Opløsning på 720p – H.264-komprimering
• Panorerings- og vippefunktion

• 55" LED Smart TV
• 4K UHD, Netflix 4K
• Wi-Fi, U67 serie

BLÅ IMLT. / EL. RØD
SIPAAKKIT /
SPAR

1.000,-

4.999.55U6763

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
qularnaatsuupp
ut

200,-

649

95

Prisgaranti
på ALLE
varer

WALKMAN 8 GB NWZ-E394
SIPAAKKIT /
SPAR

NWE394R

SIPAAKKIT /
SPAR

500,-

1.299.-

150,-

249

95

KERAMISK VARMEBLÆSER
SORT/HVID

KAFFEMASKINE

• 1800 Watt, 2 styrkeindstillinger
• Til rum på op til 55 m2
• Kapseldesign

• Børstet stål og 1450 watt
• Kapacitet på 1,25 liter
• Termokande i børstet stål

HFX30C18AG

LYNGE OLSEN GROUP A/S

• Video Walkman
• 8 GB lagringsplads
• 35 timers musikafspilning

KB741T

APPAIRPODS
Elgiganten akikinnerpaajorusuppoq. Elgigantenimut
pisiniarninni tamatigut isumannaatsumik akikinnerpaanillu pisisinnaanerit, nioqutissaatitta akimikkut qularnaveeqquseriigaanerisa ilinnut
iluaqqutissartaqartereerpaa. Kalaallit Nunaanni unammillertitsinnut sanilliulluta tamatigut minnerpaamik 100 koruunimik akikinnersaarusuppugut.
Elgiganten vil være billigst. Vores prisgaranti sikre dig, at du altid handler billigst i Elgiganten. Vi vil altid være minimum 100 kr. billigere end alle konkurrenter i Grønland.

Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa - sisamanngornermut 10 -18 • Tallimanngorneq 10-19 • Arfininngorneq 10-17 • Sapaat 11-17
Oqarasuaat: 38 11 19 / Mandag til Torsdag 10-18 • Fredag 10-19 • Lørdag 10 - 17 • Søndag 11-17 • Tlf.: 38 11 19
Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

Atuutissapput Pingasunngorneq 07/02-miit Marlunngorneq 13/02 – 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 07/02 til og med tirsdag den 13/02 – 2018
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Ane-Johanne Petersen
Nuuk Taximeersoq

Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Oqarasuaammik nakkutilliisoq Ane-Johanne
Petersen Nuuk Taximeersoq.
Ane-Jo Nuummi inunngorlunilu peroriartorpoq.
Sumi najugaqarpit?
Kongevejip eqqaani illoqarfiup qeqqani, inissiami
naammaginartumik angissusilimmi, ajoraluartumilli
aserfallassimaqisumi najugaqarpunga. Illoqarfiup
ilaani tamaani najugaqaannarusullunga takorloorpara,
neriuutigaluguli inissianut nutaanut maanna sanaartorneqaleruttortunut ”nuuginnarsinnaassallunga”.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernersaava?
Taanna tassaavoq Iisaajap Aqqutaa, meeraaffigisimagakku aamma illoqarfiup ilaa tamanna nuannersuugami eqqissisimanartuullunilu.

Nuummi aserorterisoqarpallaanngikkaluarpat nuannernerussagaluartoq,
Ane-Johanne Petersen isumaqarpoq.
Nuuk ville være et
bedre sted, hvis der
ikke blev lavet så meget hærværk, mener
Ane-Johanne Petersen.

Illoqarfimmi isikkiviginnerpaaq sumiippa?
Taanna aamma tassaavoq Iisaajap Aqqutaa. Anaanama illuani inimit isikkivik, immamut isikkivilimmi
aamma iggavimmit, Akianut isikkivilimmi.
Nuummi neriniartarfik sorleq
nuannarinerpaaviuk?
Anaananni nerineq nuannarinerpaavara, angerlarsimaffinnili nerinerusarpunga, mamartunik nerisassiortaratta.
Nuummi sammisassani suna
pitsaanerpaava?
Ukiukkut majuartarfiup eqqaani Bigfooterluni.
Aasakkut Nuup Kangerluanukarusunnerusarpunga

MIT NUUK

imaluunniit tamassuma eqqaanut.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Nuummi aserorterisoqartannginnissaa kissaatigaara.
Tamannami paasiuminaaqaaq inuiaqatigiinnullu
akisoorujussuulluni.

Nuummi suna amigaataava?
Kalaaliaravik, qangatut ingerlanneqartoq.
Ukiut qulit qaangiuppata sumi
najugaqassavit?
Nuummi.

Ane-Johanne Petersen
fra Nuuk Taxi

Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl

gade, og fordi det er et fantastisk sted og et roligt
område.

Om sommeren vil jeg hellere ind til Godthåbfjorden
eller omegn.

Centralpassere Ane-Johanne Petersen fra
Nuuk Taxi. Ane-Jo er født og opvokset i Nuuk.

Hvor finder man byens mest interessante udsigt?
Også på Isaajap – aqqutaa. Fra min mors stue, hvor
man kan se ud over vandet, og fra køkkenet, hvor man
kan se ud over Nordlandet

Hvad ville du forandre i Nuuk,
hvis du kunne?
Jeg ville ønske, der ikke fandtes hærværk i Nuuk. Det
er meningsløst og koster samfundet mange penge.

Hvor i byen bor du?
Jeg bor midt i byen ved Kongevejen i en bolig med
god størrelse, men desværre meget nedslidt. Min
drøm er faktisk at blive boende i området, men jeg håber, at jeg ”bare” lige kan flytte hen til de nye boliger,
som er ved at blive bygget.
Hvilken gade er byens bedste?
Det er Isaajap-aqqutaa, fordi det er min barndoms-

Hvilket Nuuk-spisested er din favorit?
Det er hos min mor, men allermest hjemme, hvor vi
selv laver god mad.
Hvad er det bedste man kan lave i Nuuk?
Om vinteren er det at stå på Bigfoot ude ved skiliften.

Hvad mangler Nuuk?
Den ægte Kalaaliaraq, lige som i de gode gamle dage
Hvor bor du om 10 år?
I Nuuk.

ONSDAG 7. FEBRUAR 2018
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Slutsprut
Starter Torsdag den 8. Feb. Kl.10:00
Cambio Bukser, Overtøj og
Frasorteret Fodtøj:

EKSTRA NEDSAT
BØRNETØJ:
Kids-Up (Str. 2-8 år)
D-Xel (Str. 8-14 år)

EKSTRA NEDSAT
Zhenzi:
Str. 42-56

Vi

EKSTRA NEDSAT
i
s
e
s
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Uiffak 13 202. - 3905, Nuussuaq
Tuapannguit 3 101., 3900 Nuuk

NYHED

Pris:

2.750.000

Størrelse:
m2
Inissiaq nammineerluni
pigisaq114
paarisaalluartoq
inis4
Rum:
sititerluagaasorlu, inissiarsuarmi 30-nik inissiartaqar2004Inissiaq init quleriit
tumi nutaanerusumiByggeår:
inissisimasoq.
1-anniippoq.

Velholdt og velindrettet ejerlejlighed i nyere
Lejlighed med god udsigt til salg.
ejendom med 30 boliger. Lejligheden er
beliggende på 1. sal.
Ejendommen er beliggende i det rolige kvarter
Uiffak med kort gåafstand til den skønne natur.
Lejligheden med 4 rum er praktisk indrettet og
egner sig perfekt både til børnefamilien og parret
2.395.000
somPris:
ønsker rolige
og
naturrige omgivelser samt
2
Størrelse:
80
m
en fremragende udsigt.
Rum:
Byggeår:

3
2012

Kontakt Grønlands Ejendomskontor for en fremvisning.
3 værelses på Tuapannguit med altan

Natsiaq 2D 008. - 3905, Nuussuaq
Pris:
Størrelse:
Rum:
Byggeår:

NYHED
NYHED

2.675.000
106 m2
4
2013

Lækker 4-rums lejlighed - beliggende i Nussuaq
med ugenert udsigt fra lejlighedens altan.

Lejligheden2D
fremstår
stand med
flotte parketNatsiaq
107.i god
- 3905,
Nuussuaq

gulve i værelser, stue og køkken. Opvarmes med
Inissiaq
nutaanerusoq
pingasunik
initalik isikkivilimmiittoq.
elvarme.
Kontakt Grønlands
Ejendomskontor
for
fremvisning.
Inissiaq pingasunik initalik alutornartoq – 2013-imi sanaajusoq. Nuussuarmi inissisimavoq, inissiap aneerasaartarfianiit isikkiveqarluni. Inissiaq iserterfigeriaannaasoq
kusanartunik qisunnik nateqarpoq iigaalu qalipaqqammerlutik.

Pris:
Størrelse:
Rum:
Byggeår:

Nyere 3-rums lejlighed med ugeneret udsigt.
Lækker 3-rums lejlighed – opført i 2013. Beliggende i Nussuaq med ugenret udsigt fra lejlighedens altan.
Lejligheden fremstår indflytningsklar med pæne parketgulve og nymalede vægge.

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

2.395.000
91 m2
3
2013
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Gertrud Raskvej 30, 3900 Nuuk
Tuapannguit 3 101., 3900 Nuuk

NYHED

Pris:

1.100.000

Størrelse:
m2
Inissiaq nammineerluni
pigisaq69
paarisaalluartoq
inis2
Rum:
sititerluagaasorlu, inissiarsuarmi 30-nik inissiartaqar1970Inissiaq init quleriit
tumi nutaanerusumiByggeår:
inissisimasoq.
1-anniippoq.

Velholdt
og velindrettet
ejerlejlighed
i nyere
Byggefelt
med udsigt
over fjorden
og
ejendom
med
30
boliger.
Lejligheden
er
Myggedalen/Ejendom til nedrivning. Går i med
beliggende
på 1.om
sal.at opfører jeres drømmehus, så er
tankerne

NYHED

muligheden her.

Ældre ejendom med fantastisk udsigt over
Myggedalen
og2.395.000
fjorden sælges. Ejendommen
Pris:
fremstår
i
særdeles
Størrelse: 80 m2dårlig stand og sælges med
3
Rum:på nedrivning.
henblik
Ejendommen er tilsluttet
2012
Byggeår:
offentlig kloark og offentligt vand.

3 værelses på Tuapannguit med altan

Kontakt Grønlands Ejendomskontor for en fremvisning.

Uiffak 9 101. - 3905, Nuussuaq
Pris:
Størrelse:
Rum:
Byggeår:

NYHED

2.595.000
114 m2
4
2004

Attraktiv og højt beliggende lejlighed til salg.

Natsiaq
2DLejligheden
107. - 3905,
Nuussuaq
op af fjeldet.
med 4 rum
er praktisk
Ejendommen er beliggende i roligt kvarter klods

indrettet og egner sig perfekt både til børnefamInissiaq nutaanerusoq pingasunik initalik isikkivilimmiittoq.
ilien og parret som ønsker rolige og naturrige
Inissiaq
pingasunik initalik alutornartoq – 2013-imi sanaajusoq. Nuussuarmi inissisiomgivelser.
mavoq, inissiap aneerasaartarfianiit isikkiveqarluni. Inissiaq iserterfigeriaannaasoq
kusanartunik qisunnik nateqarpoq iigaalu qalipaqqammerlutik.

Pris:
Størrelse:
Rum:
Byggeår:

Nyere 3-rums lejlighed med ugeneret udsigt.
Lækker 3-rums lejlighed – opført i 2013. Beliggende i Nussuaq med ugenret udsigt fra lejlighedens altan.
Lejligheden fremstår indflytningsklar med pæne parketgulve og nymalede vægge.

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

2.395.000
91 m2
3
2013
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Mindeord for vor elskede
Povl Brandt

Asasatsinnut
Povl Brandtimut eqqaaniut

Kære Povl

Asasarput Povl

Du gav os så meget og nu er du borte og har efterladt os
med et tomrum. Det er svært at forstå, at livet kan ændre
sig så meget på relativ få år, fra du var rask og rørig, til
sygdommen til sidst tog dit liv. Når vi tænker tilbage
på hvordan du har levet dit liv, er det ikke retfærdigt, du skulle
blive ramt af Parkinsons, den sygdom der gennem de seneste år
langsomt men sikkert tog mere og mere af dig.
Der har været sagt og skrevet meget i anledning af din bortgang,
hvilket vi i familien har været taknemmelige for og som har været
med til at hjælpe os i vores bearbejdning af sorgen over vores tab.
Du kom til Grønland som en af de mange, der tog herop for at arbejde i deres unge år, men du blev, og den kærlighed du fandt ved
landet og som startede som et frø, voksede gennem årene, spredte
sig og du har som få sat dine spor. Du har på din egen stilfærdige
måde være med til at påvirke og udvikle samfundet. Povl vi er
stolte over dig og vi ved, at rigtig mange i Nuuk er dig taknemmelig for hvad du fik gjort og udrettet i dit liv. I prædiken ved Povls
bisættelse nævnte præsten, at Povl sent i livet var blevet interviewet
og fået spørgsmålet: Hvad holdt du mest af ved Grønland?: Der
blev en pause i interviewet, mens han tænkte og så svarede Povl:
”Det hele”. Det var med sorg du måtte forlade dit elskede Nuuk og
rejse til Danmark, men vi ønskede at give dig de bedste vilkår for
omsorg og pleje. Vi er glade for at du nåede at få 2 år på plejehjemmet Himmelev Gamle Præstegård, hvor du faldt til og stille sov
ind den 29. november 2017 omgivet af din familie og til toner af
grønlandsk korsang.
Du gav os masser af kærlighed selvom du var travlt optaget af dit
arbejdsliv. Vi kan i dag tænke tilbage på alle de gode stunder vi
havde. På sejlturene i fjorden og weekenderne i Neriunaq. Dunken
i båden med din specielle blanding som blev nydt til frokosten.
Fiskeriet, turene på rensdyrjagt og vi kan stadig huske smagen af
dine marinerede ørreder og de røgede laks.
Kære Povl, som min ægtefælle gennem 63 år, kunne jeg ikke tænke
mig nogen anden, du var en uvurderlig støtte og kærlig ægtefælle.
Som familiefar til otte børn, er vi vokset op med dig, - vi føler os
privilegeret. Du gav os børn frihed under ansvar, du stillede krav
og fulgte op, du vidste, at uden en uddannelse ville livet blive svært
for den enkelte. Det er vi dig evig taknemmelige for og vi er stolte
over, at du og Dudo etablerede en uddannelsesfond til hjælp for
unge grønlændere.
Vi har altid haft et nært sammenhold i familien og mange hyggelige sammenkomster er holdt. Også i disse forbindelser var du
en ener og havde dine holdninger. Når vi i fremtiden er samlet og
det bliver sent, vil vi tænke på dig, når du stille og roligt slukkede
for musikken, sagde godnat og gik i seng. Så vidste vi, at festen var
forbi og det var tid til at gå hjem.
Det er også tid til at tage afsked med dig i Nuuk. Derfor vil vi gerne
opfordre alle som kendte og holdt af dig, til at deltage ved den
minde-gudstjeneste, der bliver afholdt den 9. februar 2018, kl.
13.00 i Annaassisitta oqaluffia/Vor frelser kirke.

Tunissuteqarfigeqaatsigut maannalu peerupputit, maqaaseaatsigillu. Ukiualuit ingerlaneranni inuunerup taamak allanngortigisinnaanera paasiuminaappoq, peqqillutit angalaarnerniit naggataagut nappaateqalerlutit toqussutigisannik. Qanoq inuusimanerit kingumut eqqarsaatigalugu Parkinsonimit eqqugaanerit naapertuutinngilaq, nappaataavormi ukiut kingulliit ingerlaneranni kigaartumik nalorniaatsumilli ilinnit tiguaajartortoq.
Peerunnerit pillugu annertuumik oqaaseqartoqartarlunilu allattoqartarpoq, tamannalu ilaqutariiusugut qujamasuutigeqaarput annaasaqarnitsinnilu aliasunnitsinni
iluaqutigalugu.
Inuusuttuullutik maanga suliartortorpassuit ilaattut Kalaallit Nunaaliarputit, maaniiginnarputilli nunamullu asanninnerit annikitsutut aallartittoq ukiut ingerlanerini
alliartorpoq, siammarluni maanilu malunniuteqarputit. Pisarnertut nipaatsumik
inuiaqatigiinnik sunneeqataallutillu piorsaaqataavutit.
Povl, tulluussimaarutigeqaatsigit nalunngilarpullu Nuummi inuppassuit inuuninni
suliannut angusannullu qujamasuttut. Povlip ilisaanerani palasip oqalugiarnermini
oqaatigaa Povl inuunermini kingusissukkut apersorneqarsimavoq imaattumillu aperineqarluni: Kalaallit Nunaanni suna nuannerinerpaaviuk? Nipangersimalaariarluni
eqqarsaqqaarluni Povl akivoq: Suna tamaat.
Aliasullutit Nuuk asaqisat qimattariaqarpat Danmarkiliarlutillu, uagulli pitsaanerpaamik isumaginiarlutit paariniarlutillu kissaatigaarput. Nuannaarutigaarput utoqqaat illuani Himmelev Gamle Præstegårdimi ukiuni marlunni najugaqarnissat angumerigakku, nuannarilerlugu, novembarillu 29-ani 2017-imi ilaquttatit najortigalugit
kalaallisullu erinartoqatigiit tusaallugit nipaatsumik anerningerputit.
Naak sulinerit tiguartiffigisimagaluaqalugu asanninnermik annertuumik tunivatsigut.
Ullumikkut nuannersunik misigisavut eqqaasinnaavagut. Kangerlummi angalaarnerput Neriunamilu sapaatit akunnerata naanersiornera. Angallammi dunki immikkuullarissumik imaqartoq ulloqeqqasiornermi mamarsaataasarpoq. Aalisarnerit,
aavarnerit sulilu eqaluit seernartulikkavit kapisillillu pujuukkavit mamaat eqqaamasinnaavagut.
Asasarput Povl ukiuni 63-ini aapparippugut allamillu takorluugaqarsinnaanngilanga,
tapersersortigaakkit naleqanngitsoq aapparalutillu asannittoq.
Meeqqanut arfineq pingasunut ataataavutit, peroriartortitsisoralutit, - pingaartinneqartutut misigisimavugut. Akisussaaffilimmik kiffaanngissuseqartippatsigut, piumasaqarfigaluta malitseqartitsisarlutillu, nalunngilammi ilinniarsimanngikkaanni inuuneq ajornakusoorsinnaasoq. Tamanna ilinnut qujamasuutigiuassavarput, tulluussimaarutigaarpullu illit Dudolu kalaallinut inuusuttunut ilinniarnissamut aningaasaateqarfiliorassi.
Ilaqutariinni immitsinnut qanittuujuarsimavugut nuannersunillu ataatsimooqatigiittarluta. Aamma tamatumani immikkuullarissuuvutit aalajangersimasunillu isummertarlutit. Siunissamilu katerisimaaraangatta unnoqalunilu eqqaasassavatsigit, nipaatsumik eqqissisimasumillu nipilersuut qamikkaangakku, sinilluaqqusillutit innarlutillu. Taava naluneq ajorparput nalliuttorsiorneq taamaatittoq angerlarfissanngortorlu.
Aamma Nuummi inuulluaqquneqarnissannut piffissanngorpoq. Taamaattumik inuit
ilinnit ilisarisimannittut asannittullu kajumissaarusuppavut eqqaaniarlutit naalagiarnermi peqataaqqullugit, tassalu Annaassisitta oqaluffiani, februaarip 9-ani
2018-imi nal. 13.00.

I familien er vi enige om at din urne skal nedsættes på Himmelev
kirkegård ved Roskilde.

Ilaqutariit sinnerlugit
Eqqissillutit qasuersaarit.

På familiens vegne
Hvil i fred.

Asanninnerpaamik
Dudo, meeqqatit, ningaatit ukuallu, ernuttatit ernutaqqiutitillu.

Kærligst
Dudo, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Ilaqutariinni isumaqatigiippugut arsatit Roskildep eqqaani Himmelevip iliveqarfiani
ilineqassasut.
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DESSERTER

Vi har en kok, der alene koncentrerer sig om dessertkøkkenet
på Red Dragon Nuuk. Desserterne er et besøg værd i sig selv.
Hot chocolate rolls with fried ice cream & caramel sauce

85

3 crust chocolate rolls, served with cashew nuts,
caramel sauce and the legendary fried ice cream

Honey noodles with almond flakes

75

Flat noodles, honey, almond, served with homemade ice cream

Brownie with hot chocolate sauce

85

Brownie served on a hot iron plate with vanilla ice cream

Steamed coconut dumpling with honey butter sauce

125

En ny grønlandsk
– kinesisk gourmetrestaurant
med gode lokale råvarer
i et kreativt og spændende
fusionskøkken

4 crust coconuts with honey, cashew nuts and condensed milk

Caramelized popcorn with trio ice cream

65

Popcorn, ice cream x 3

Arctic Churros
4 special arctic churros. 2 different flavors with arctic sugar

85

Bordreservation via
www.reddragon.gl eller
tlf. 34 80 80

ALL YOU CAN EAT
PANCAKES

Eat all you can of our delicious homemade pancakes and choose between at
least 15 different toppings at our open pancake kitchen in the restaurant
ALL YOU CAN EAT PANCAKES as main course

148

ALL YOU CAN EAT PANCAKES as dessert

115

(As main course for kids, 115,-)

(As dessert for kids, 75,-)

Se vores menukort på
www.reddragon.gl
Godthaab Bryghus

Daddy’s BrewPub
Vi elsker øl. Vi brygger øl. Vi giver dig det allerstørste udvalg af øl!

AB BRY
HA
DT

33 cl. flasker

G

HU

B BRY
GH
HAA

vol 5,09%

G

DT
O

US

S

LU

UA

A
PP

RDINAND

Q

AA

FE

TTU

G

GO

F.eks.

M IK NASA L I

NN
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Meeqqat
inuunermik
annaassisinnaasut
Malik meeqqanut inuusuttunullu
annaassiniarnermik pikkorissaavoq

Meeqqat naluttarfimmi annaassiniarnermik ilinniartinneqarsinnaapput.
Asseq toqqorsivimmit: Leiff Josefsen.
Børn kan få undervisning i at redde liv i svømmehallen. Arkivfoto: Leiff Josefsen.

Meerarpassuit inuusuttorpassuillu sapaatip-akunneri tamaasa Malimmut
nalukkiartarput, imermiissinnaanerlu ilinniartarlugu. Kammalaatertik –
aamma namminneq – ikiortariaqalerpat, immami ajutuussagaluarpat, ikiuisinnaanissamut maanna ilinniartinneqarsinnaanngorput.
Tassami naluttarfik Malik imminut allanillu annaassiniarsinnaanermut pikkorissarnermik meeqqanut inuusuttunullu 8-niit 17-inut ukiulinnut akeqanngitsumik periarfissiivoq.
Pikkorissarneq sisamanngornermi februaarip 15-ianni aallartissaaq.
Meeqqat angajoqqaaminnik ilaqarlutik imaluunniit peqataasinnaanermut
akuerineqarnerminnut angajoqqaat atsiornerannik nassarlutik Malimmi nalunaarsinnaapput.
Maliup Facebookimi quppernerani peqataanissamut immersugassaq
aaneqarsinnaavoq.
/AR

TURE VINTER
KAPISILLIT/QOORNOQ

7 timer

FJORDSAFARI

4 timer

NORDLYS TUR

2 timer

VANDRETURE

Børn kan redde liv
Malik laver livredningskursus for børn og unge
Hver uge går masser af børn og unge til svømning i Malik, hvor de lærer at
begå sig i vandet. Nu får de også mulighed for at lære, hvordan de kan hjælpe
en kammerat – og sig selv – i tilfælde af, at der sker en ulykke i vandet.
Svømmehallen Malik inviterer nemlig til et gratis selv- og livredningskursus
for børn og unge i alderen 8-17 år.
Kurset begynder torsdag 15. februar, og børnene kan tilmelde sig i Malik,
hvis de medbringer en forælder eller forældrenes underskrift på, at de må
deltage.
På Maliks side på facebook kan man downloade en tilmeldingsblanket.
/AR

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK
I NUUK CENTER

IQ Naasut
v

/Ivalu Qvistgaard

Tlf. 321676

y
a
D
s
e
Valentin
PINGASUNNGORNEQ/
ONSDAG 14. FEBRUAR

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

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

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 11-16
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AB BRY
HA
DT

G

HU
S

GO

IMMIAAQQAT IMMIORNEQAQQAMMERSUT
GODTHAAB BRYGHUSIMEERSUT

FE

20 cl., kun 20 kr.

RDINAND

Local brew
on bottles

TORSDAG

KONCERT PÅ
KRISTINEMUT

DEN 8. FEBRUAR
KARAOKE OG GOD MUSIK

Fredag den 9. februar
Lørdag den 10. februar

PÅ MUTTEN

TULLERIIT

HAPPY ØL

TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00

25,-

HAPPY
SØNDAG

D

R
E
G
I DA
DE
N
E
V
ER LE
!
MUSIK

DEN 11. FEBRUAR

KUN

T

TU

GTO

M

UTTEN

K

STINEM
RI

M

UT

LLEMU

STINEM
RI

UT

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

UT

K

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

STINEM
RI

25,-

TUBORG ELLER CARLSBERG

K

Vælg mellem
Tuborg og Carlsberg

Festen begynder kl. 22.00

K

Levende
musik på Mutten
i aften!

IN

IMUTTE

N
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Ukiut hunnorujut ingerlanerini kunngikkormiut
tikeraartarnerat
Kunngi Christiaat qulingat nuliani dronningi peqatigalugu siulliulluni tikeraarpoq, tamatumalu kingorna kunngit,
dronningit, prinsit prinsessellu tikeraartarlutik
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Christiaat qulingat kunngini siullersaalluni dronning
Alexandrine peqatigalugu 1921-mi Nunatsinnut
tikeraarput. Kunngikkormiut taamanimiilli tikeraartuartarput Nuummullu aqqusaakkajuttuusarlutik.
Kunngissakkut Frederik qulingiluaat aamma
Dronning Ingrid 1952-imi siullerpaamik tikeraarput.
Angalanermi tassani Dronning Ingridip Sanatoriaanut – maanna Peqqissaavianut – aningaasanik katersineq aallartinneqarpoq. Dronning Ingridip nuna
manna 1960-imi aamma 1968-imi kunngikkut angalanersuinut atatillugu tikeraaqqittarpaa.
Dronning Margrethe siullermik tikeraarpoq 1960imi juunip 12-ianni, 20-iinnarnik ukioqarluni.
Tamatuma kingorna kunngikkormiut assigiinngitsut
akuttunngitsumik, ukiut tallimat-arfinillit qaangiunnerini tikeraartarput.
/AR

Husker du:
Royale besøg
gennem
et århundrede

Dronning Margrethe
1989-imi tikeraartilluni
Røde Kors Børnehjemimut ingerlatilluni pissittoq. Tunuatungaani
borgmester Kunuk
Lynge Dronningitut
pissinnissaminut piareersarpoq.
Dronning Margrethe er
i fuldt firspring på vej til
Røde Kors Børnehjemmet
i Nuuk under besøget i
1989. I baggrunden ses
borgmester Kunuk Lynge,
som er på vej til at gøre
samme kunststykke som
Dronningen.
Foto: AG arkiv.

Først kom kong Christian 10. med sin
dronning og siden fulgte både konger, dronninger, prinser og prinsesser
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
I 1921 besøgte Christian 10. som den første regent
Grønland sammen med sin dronning, Alexandrine.
Siden har kongehuset været flittige gæster, og ofte
har destinationen været Nuuk.
I sommeren 1952 var det første gang at regentparret Frederik den 9. og Dronning Ingrid lagde vejen
forbi. Det var på dén rejse indsamlingen til Dronning
Ingrids Sanatorium – nu Hospital – blev indledt.
Dronnings Ingrid besøgte landet igen i 1960 og 1968
på de store kongelige rejser.
Dronning Magrethe kom på besøg første gang den
12. juni 1960 i en alder af blot 20 år. Siden da har
forskellige medlemmer af kongehuset kigget forbi
med mellemrum på 5-6 år.
/AR

Dronning Margrethep
ernini kalaallit puisit
amiu-taannik ussassaaritinnissaat tunuarsimaarfigineq ajorpaa.
Uani 1979-imi Norgelialerlutik annoraanik
Narsami Eskimo Pelsimeersunik atorput.
Dronning Margrethe lod
gerne sine priser gøre
reklame for grønlandsk
sælskind. Her er de i
1979 på vej til Norge iført
anorakker fra Eskimo
Pels fra Narsaq. Foto:
AG arkiv.
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KALAALLIT
NUNAANNI SANAAQ
Massakkorpiaq pisiniarfinni assigiinngitsunik
arfinilinnik immiugaateqarpoq
Nuna tamakkerlugu niuerfinni pisiniarfinnilu tuniniagaapput

Forhandles i supermarkeder og butikker i hele landet
Q
NUTAA

Q
NUTAA

Godthaab Bryghus er en er en del af HECA Nuuk A/S, som er det førende
underholdnings- og restaurationsselskab i Grønland. www.heca.gl
Godthaab Bryghus HECA Nuuk A/S-ip ilagivaa, Kalaallit
Nunaannialiikkutassaqartitsinermi neriniartarfeqar nnilu siuttuusoq. www.heca.gl

PERFECT PIZZA

®

努克

by Godthaab Bryghus

Better take-away

TAKE-AWAY
Nu kan du
endelig få rigtig
sushi i Nuuk!

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

INGEN GEBYR
PÅ HENT-SELV!
Heller ikke ved bestilling til
selv-afhentning via takanna.gl
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NUKITTUUT NUUK CENTERIMIITTUT

Minik Johansen Nanoq
Pullersimeersoq talermilluni
unamminerni ajugaavoq
Nuuk Centerimi sapaatip-akunnerani kingullermi talermilluni unammisaqattaartoqarmat assaqqut nukittuut takussaalluaqaat.
Sverigemeersoq Anders Karlsson Nanoq Pullersimeersumut Minik Johansenimut unammiartorluni takkussimavoq.
Timersuut ussassaarutigineruniarlugu unammisaqattaarneq klubimit aaqqissuunneqarpoq.
/AR

RÅ MUSKELMASSE I NUUK CENTER

Minik Johansen fra Nanoq
Pullers vandt matchen i
armbrydning

Minik Johansenip Sverigemeersoq nukittoorsuaq ajugaaffigaa.
Minik Johansen sejrede
over den stærke svensker.
Foto: Leiff Josefsen.

Det var de store overarmes dag, da der i sidste uge blev holdt armbrydningskampe i Nuuk Center. Den svenske armbryder Anders Karlsson var mødt op
for at kæmpe mod Nuuks Minik Johansen fra Nanoq Pullers.
Klubben havde arrangeret matchen for at skabe mere opmærksomhed omkring sporten.
/AR

Ataatsimeersuarneq
Nuummi Sulisitsisut peqatigiiﬃanni pissaaq
Hotel Hans Egede-imi,
arﬁninngorneq 17. februar 2018 nal. 14.00.

Generalforsamling 2018 i:

Takuss´

NUUMMI NALUTTARTUT KLUBBIAT / NUUK SVØMMEKLUB
Afholdes

Generalforsamling

Onsdag den 7. marts 2018, kl.: 19.00
Mødested: Malik, svømmehallens mødelokale.

i Nuummi Sulisitsisut/Nuuk Arbejdsgiverforening,
lørdag den 17. februar 2018 kl. 14.00 i Hotel Hans Egede.
Vel mødt.

NUUMMI SULISITSISUT
NUUK ARBEJDSGIVERFORENING

LEIFF JOSEFSEN

NUUMMI NALUTTARTUT KLUBBIAT
NUUK SVØMMEKLUB

Emner på dagsorden er bl.a. årsberetning, årsregnskab, forslag til fremtidsplaner og bestyrelsessammensætning.
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Med venlig hilsen
Karl Brix Zinglersen,
På vegne af svømmeklubben.

www.nuuksvommeklub.klub-modul.dk
www.facebook.com/Nalu.gl
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Ileqquusumik ukiumoortumik

ATAATSIMEERSUARNEQ

Sisamanngorneq 22. februar 2017 nal. 19 Neriuﬃk Nuuk,
ileqquusumik ukiumoortumik Blok 6-003-mi
ataatsimeersuassaaq.
Oqaluuserisassat: Malittarisassat malillugit. Siunnersuutit
kingusinnerpaamik 15.02.2018.
Ataatsimeersuarnermi ”Neriuﬃup Ikinngutaasa Nuummi
Immikkoortortaqarﬁat” aallartinniarneqarpoq.

Indkaldelse til årlig

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Neriuﬃk Nuuk (lokalforeningen for bekæmpelse af kræft)
indkalder herved til årlig ordinær generalforsamling
torsdag den 22. februar 2018 i Blok 6-003.
Dagsorden iht. vedtægter. Forslag modtages senest den 15.02.2018.

Neriuﬃk’s venner bliver en underafdeling af Neriuﬃk Nuuk, men
med egen bestyrelse, der skal stå for indsamling af midler til at yde
økonomisk støtte til medlemmer, der er pårørende til kræftramte,
f.eks. til rejseudgifter, logi o. lign.
Da der er stort behov for dette i Nuuk by, håber vi at mange
interesserede vil møde op og støtte det gode formål.

NUUMMI
NERIUFFIK

Neriuffik Nuuk – Boks 1445 – tlf. 558598– GER nr. 36188944– Facebook: Neriuffik Nuuk

NIOQQUTINIK ASSIGIINNGITSORPASSUARNIK AKIKILLILIINEQ
kræmmermarked
SparPÅ UDVALGTE
op til
70%
Spar
20%
VARER
PÅ ALLE BUTIKSVARER
Nioqqutiuni aaliangersimasuni

KOM OG GØR EN GOD HANDEL

Dog ikke på i forvejen nedsatte varer
Nioqqutini tamani akikillineqariinngitsuni

Fredag den 9. februar og lørdag den 10. februar
NÅR DU KØBER EN
BÆREPOSE GÅR
BELØBET UBESKÅRET
TIL MIBB

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK NUUK

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer.

Maani Nuummi pisariaqartinneqaqimmat soqutiginnittut tapersersuisullu siunertamut pitsaasumut tapersiillutik aggikaanissaat neriuutigaarput.

Samtidig starter vi afdelingen ”Neriuﬃk-s Venner i Nuuk”.

Tilbuddene gælder d. 9/2-18 til 10/2-18

Taakku Neriuﬃk Nuup ataani immikkut siulersuisoqarlutik ingerlatsissapput, ilaasortanut kræftimik eqqorneqarsimasunut
aningaasanik katersisartuussallutik, soorlu ilaqutaasup angalaqataanissaanut, ineqarneranut il.il. tapiissuteqarsinnaallutik.

Medlem af CSR Greenland
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FOTOREPORTAGE

ASSIT

Årets konfirmander
gør sig klar

Ukioq manna
apersortittussat
piareersartut
Ukioq manna apersortittussanut ulloq pingaarutilik qanilliartorpoq nalliuttorsiornissamullu piareersarneq aallartereersimalluni. Sapaatit akunnerata naanerani inuusuttut qilanaarpasittut angajoqqaavisalu atuakkanik
atorniartarﬁup neqeroorutaa nuannersoq ilassilluarlugu nerriviliorneq
sammivaat.
Akunnerni marlussunni atuakkanik atorniartarﬁk apersortittut inaannut allangortinneqarpoq, tassaniillutik pinnersaaterpassuit qalipaatigissut
pappiliaq, qiiuttut nipittartorlu atorlugit.
Assiliisorput Leiff Josefsen sanioqqulluni nuannisaqatigiittunik assiliiortorpoq.
/AR

LEIFF JOSEFSEN

Den helt store dag nærmer sig for årets konfirmander og forberedelsen
til festen er allerede godt i gang. I weekenden tog nogle af de forventningsfulde unge – og deres forældre – imod bibliotekets invitation til en
hyggedag med fokus på borddækning.
Et par timer var biblioteket derfor omdannet til en konfirmationsstue,
hvor der blev tænkt kreativt med papir, farvestrålende bånd, saks og lim.
Vores fotograf Leiff Josefsen kiggede forbi og tog nogle stemningsfulde
billeder af den hyggelige begivenhed.
/AR

//PINERLUSSIMASUNUT
INISSIISARFIMMI
NAKKUTILLIISUNNGORIT

Leiff josefsen
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Takornariaqarneq aqqutigalugu siunissamik pilersitsigit
Nuummi takornariaqarnerup iluani pikkorissarneq akeqanngitsoq
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Vestnorden Travel Mart 2017-imi angalatitsisut
akornanni isumasiuisoqarnerani paasineqarpoq, angalatitsisartut Nuummut angalanernik tuniniaanissaq
eqqarsaatigalugu isumalluartorujussuusut. Taama
Sermersooq Business Council paasissutissiivoq,
tamannalu tunngavigalugu Nuummi takornariaqarnermik suliaqartunut suliaqalersussanullu work-

shoppimik aaqqissuussisimalluni.
- Nuummi takornariaqarneq annertoorujussuarmik
periarfissaqarpoq soqutiginninnerlu annertusiartuinnarluni, SBC workshoppimut peqataasunut akeqanngitsumut qaaqqusinermini allappoq.
- Illit suliffeqarfiutillu niuernikkut ingerlatavit imminut napatissinnaanerulernissaanut aamma Nuuk
kajungernarnerulersinniarlugu isumassarsianik immersorneqassaatit, unammillerneqassallutit, suliassinneqassallutillu ilisimasat nutaat atugarilernissaannut, aaqqissuussinerup workshoppinik tallimanik

ullunik marlukkuutaartunik imaqartup allaaserineqarnerani oqaatigineqarpoq.
Workshoppip ingerlanerani peqataasut niuernikkut ingerlatamik ineriartortitsisarnerup, tunisassiamik ineriartortitsinerup, nittarsaassinerup, ornigassamik ineriartortitsinerup aamma suleqatigiiaarnerup
iluani nunat tamalaat akornanni najukkamilu immikkut ilisimasalinnik naapitaqarsinnaassaapput.
Peqataanissamut nalunaarnissaq januaarip 31-anut
killeqarpoq.

Skab fremtid med turisme
Gratis miniuddannelse indenfor turistindustrien i Nuuk
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
En survey blandt rejseagenter på VestNorden Travel
Mart 2017 viste, at rejseagenterne er meget optimistiske om at sælge rejser til Nuuk. Det oplyser Sermersooq Business Council, der på den baggrund har
stablet en workshop for nuværende og kommende
aktører indenfor turistbranchen i Nuuk på benene.
- Turismeindustrien i Nuuk har et kæmpe potentiale og interessen stiger, anfører SBC i invitationen

til workshoppen, der er gratis for deltagerne.
- Du og din virksomhed vil blive inspireret, udfordret, få stillet opgaver og arbejde med at implementere ny viden for at give dig en mere bæredygtig forretningsmodel og gøre Nuuk mere attraktiv,
fremgår det af omtalen af arrangementet, der består
af 5 workshops af 2 dage.
I løbet af workshoppen vil de medvirkende møde
både internationale og lokale specialister inden forretningsudvikling, produktudvikling, markedsføring, destinationsudvikling og klyngesamarbejde.
Der er tilmeldingsfrist 31. januar.

Sisimiut Kinamiunik takornarianik ataatsikkut 200nit siorna tikeraarneqarpoq. Maanna takornariat
amerlanerit Nuummut kajungilersinniarneqassapput.
Sidste år ﬁk Sisimiut besøg af 200 kinesiske turister på
én gang. Nu skal der trækkes ﬂere turister til Nuuk.
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Kommuneqarfiup Allaffia/Rådhuset

Nuummi innuttaasunngortunut tikilluaqqusineq

Illorput

Velkomstarrangement
for Nuuks nye borgere

Kommuneqarfik Sermersuup
Nuummut innuttaasunngoqqammersut tikilluaqquai

Kommuneqarfik Sermersooq
byder nyankomne borgere
i Nuuk velkommen

MARLUNNG. 13. FEBRUAR

TIRSDAG 13. FEBRUAR

Takkullutit Nuuk angallassisulerlutit bussinik
angalaaruk

Kom med på en guidet bustur rundt
i Nuuk, der starter fra rådhuset

Nal. 16.30: Angallassisulerluni bussinik angallassineq siulleq, kommuneqarfiup allaffianiit aallarluni

Kl. 16.30: 1. guidet bustur

Nal. 17.30: Angallassisulerluni bussinik angallassineq tulleq, kommuneqarfiup allaffianiit aallarluni
(takkuttut ikippallaarpata angallassineq tulleq
taamaatiinnarneqassaaq)
Bussinik angallanneqarneq innuttaasut illuata
Illorput-ip silataanut killeqassaaq, tassani tikilluaqqusissummik, illoqarfik aamma niuertarfiit
assigiinngitsut neqeroorutaannik paasissutissartalik,
tunineqassaatit
Sandwichitortillu imertorsinnaavutit
Texas cowboys qitittariaasiannik takutitsiumaarput
Maluginiaqqussavarput, bussi utimut angallassissanngimmat
gu!
Takunissarsi qilanaaralu

Kl. 17.30: 2. guidet bustur
(ved for få fremmødte aflyses 2. tur)
Busturen ender ved medborgerhuset
Illorput, hvor du får en velkomstpakke
med forskellige informationer om
byen og tilbud fra virksomheder
Du kan få en sandwich og en vand
Texas Cowboys giver en danseopvisning
Vi gør opmærksom på, bussen ikke
kører tilbage

Vi glæder os til at se jer!

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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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

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik
qaaqqusivoq the- kaffimullu
Tusarnaakkit Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmi
suliarineqartartut, anstaltsbetjentitut ilinniartitaaneq
kiisalu anstaltissamut nutaamut tunngasut.
Katuap inersuaaraaniissuugut
Sisamanngornermi 8. februar piffissap 16.00 – 18.00 akornani
Takkukkisi.

Kriminalforsorgen inviterer på
kaffe og te
Hør om Kriminalforsorgens opgaver, om uddannelsen til
anstaltsbetjent og om den kommende anstalt.
Vi opstiller nogle borde i Katuaqs lille sal.
torsdag den 8. februar mellem 16-18.
Kig forbi.

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

Iglerfissarsiutileqatigiit

Ataatsimeersuarnissaq
Iglerﬁssarsiutileqatigiit
Ileqquusumik ukiumoortumik ataatsimeersuarniarpoq
ulloq 11. Marts katersortarﬁmmi nal. 13.00
Oqaluuserisassat ullut 14-t sioqqullugit siulersuisunut
tunniunneqareersimassapput.
Qujareerluta Siulersuisut

Katerortarfik
Forsamlingshuset
Ataatsimeersuarnissaq
Ileqquusumik ukiumoortumik
ataatsimeersuarniarpoq ulloq
4. Marts 2018 katersortarfimmi nal. 13.00
Oqaluuserisassat ullut 14-t sioqqullugit
siulersuisunut tunniunneqareersimassapput.
Qujareerluta Siulersuisut

Soraarnermusiassaqarnissat
isumannaarnikuuviuk?

Har du tegnet en
pensionsordning?

1. januar 2018 aallarnerfigalugu Kalaallit Nunaanni kikkut tamarmik soraarnermusiassaminnik isumannaarinninnissaat inatsisitigut piumasaqaataalerpoq.

Den 1. januar 2018 blev pension lovpligtigt for alle
i Grønland.

Nunatsinni soraarnermusiaqarnissamut ileqqaarivissaq Qimatut Pension
aqqutigalugu illit qaniginerpaasatillu isumannaallisaaffigineqarnissassi ilusissaanik ikiussavassi.

Vi hjælper med at sikre dig og dine nærmeste bedst
muligt med vores egen grønlandske pensionsordning
Qimatut Pension.

Aningaaserivinni siunnersortit saaffigiuk soraarnermusiaqarnissamillu
aaqqiissutissaq pillugu oqaloqatigalugu, isumannaarumallugu aningaasaqarnikkut toqqissisimallusi siunissap orninnissaa.

Kontakt din bankrådgiver allerede i dag og få en god
snak om dine pensionsmuligheder, så du og dine nærmeste kan gå en økonomisk og tryg fremtid i møde.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Atuarfiliornissamik pilersaarut suliffimmi
qaffariaataasoq
Kommuneqarfik Sermersuumi atorfillit pingasut, atuarfimmik sanaartornermut tunngasumik soraarummeeramik atorfimminni qaffaallatsinneqarput
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Suliassanut siornatigut suleqataasartoq Inunngu
Nielsen kommunip sanaartornermut immikkoortortaaneersoq, suleqatini marluk peqatigalugit sanatitsisutut piginnaasaqalerniarlutik ilinniarnertik naammassivaat. Ilinniarnerminni kommunip sanaartugassatut pilersaarutaa, tassa Nuummi meeqqanut amerliartuinnartunut atuarfiliornissaq pilersaarusiorlugu
suliaraat.
Taama suliniuteqarnermikkut kusanartumik soraarummiiginnanngillat, peqataasulli pingasuusut
sulinerminni qaffariaateqarnerannik kinguneqarpoq
Taama nalunaaruteqarpoq Molio – sanaartornermi
ilisimasanik katersivik, ilinniarnermik aaqqissuussinermut siornatigut suleqatigiissimasut taakku pingasut peqataaffigisaanut aaqqissuussisuusoq.
Inunngu Nielsenip ilinniartinneqarnertik nalilersuiffigeqqammerpaa, ilisimatitsissutigalugulu tamatuma kingorna sanaartornermut immikkoortortami
allamik suliaqalersimalluni.
- Tulliullugu immikkoortortami suliniummik
aqutsisutut atorfik qinnuteqarfigaara – atorfittaaralugulu. Pikkorissarnitta kingunerisa ilaattut taama

atorfinitsinneqarpunga, soorlumi pikkorissarnitsinni
piginnaasakka aamma qaffariaateqartut. Pikkorissarnitta kingorna suliassanut akisussaaffikka amerlanerulerput maannalu kommunip sanaartornermik
ingerlatsiviani sanaartornernut arlalinnut sanatitsisutut inissisimallunga, Moliomit paasissutissiissummi allassimavoq.
Pikkorissaqataasoq alla pikkorissarnerup kingorna Nunatsinnit nuussimasoq, peqataasut pingajuata
Christian Dyrbjerg Andersenip atorfimmini qaffariaateqarsimalluni aamma oqaluttuaraa.
- Kommuneqarfik Sermersuumi ingerlatsivimmik
kommunimi illoqarfiup ineriartortinneqarnissaanik
suliaqartussamik pilersitsisoqarami – Siorarsiorfimmik, tassanilu immikkoortortami pisortatut atorfeqalerama maannalu suliffeqarfittut namminersortutut ingerlatissallugu, naak pisortanit pigineqaraluartoq. Ilinniartitaanitta naammassinerata kingorna
piffissap ingerlanerani takusinnaalerpara ilinniartitaanerput sanatitsisutut ingerlatseriaatsinnut qanoq
pingaaruteqarsimatigisoq, Christian Dyrbjerg
Andersenip taama maluginiarpaa.
Christian Dyrbjerg Andersen Siorarsiorfimmut suliniummi illoqarfimmik ineriartortitsinermik maanna
suliaqarpoq.
Christian Dyrbjerg Andersen arbejder nu med byudvikling i Siorarsiorfik- projektet.
Ass./Foto: Molio.

Skoleprojekt gav karriereløft
Tre ansatte fra Kommuneqarfik Sermersooq gik til eksamen i skolebyggeri i
Nuuk og blev forfremmet

Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Tidligere sagsmedarbejder Inunngu Nielsen fra
kommunens anlægsafdeling har sammen med to
kolleger gennemført en uddannelse i bygherrekompetencer, hvor de lavede en opgave om planlægning af en kommunal byggesag, nemlig en skole til
Nuuks voksende børnetal.
Det projekt sikrede dem ikke blot en flot eksamen, men har også givet alle tre deltagere et løft i
deres karriere. Det oplyser Molio – byggeriets videnscenter, der står bag uddannelsesforløbet, som de
tre tidligere kolleger, har deltaget i.
Inunngu Nielsen har netop evalueret uddannelsesforløbet, og han oplyser, at han siden da har skiftet
job i anlægsafdelingen.
– Efterfølgende har jeg søgt en stilling som projektleder i samme afdeling – og fået stillingen. Kur-

set har været medvirkende til at jeg har fået den nye
stilling, ligesom kurset har givet mine kompetencer
et løft. Efter kurset er min opgaveportefølje vokset,
og jeg sidder nu som bygherre for flere byggerier
under kommunens anlægsafdeling, fremgår det af
orienteringen fra Molio.
Mens en anden deltager siden kurset er fraflyttet
Grønland, kan den sidste af de tre medvirkende,
Christian Dyrbjerg Andersen, ligeledes fortælle, at
han har taget et karriereskridt.
–I Kommuneqarfik Sermersooq er der blevet
oprettet et kommunalt byudviklingsselskab, Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S, hvor jeg har
fået en stilling som afdelingschef og skal nu til at
agere i et privat firma, om end det er offentligt ejet.
Efterhånden som tiden er gået efter uddannelsens
afslutning, kan jeg se, hvor meget uddannelsen har
betydet for min måde at agere som bygherre på,
noterer Christian Dyrbjerg Andersen.

Inunngu Nielsen sanarfinermut immikkoortortami
suli atorfeqaraluarluni allamik suliaqalersimavoq.
Inunngu Nielsen er stadig ansat i anlægsafdelingen,
men i nyt job. Ass./Foto: Molio.
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Illersuisutut atuussinnaaneq
Kommuneqarfik Sermersooq Politiregion Sermersooq peqatigalugu
Inunnik Illersuisutut atuussinnaanermik soqutiginnittunik pissarsiorput.
Inunnik Isumaginninnermi
oqartussaasut assigisaasalu saaffiginninnerisigut politiit inunnik piukkunnartunik inunnut
pinerluttaalisitsinermut inatsimmi § 157 imaluunniit § 161
naapertorlugu (katsorsarneqartussatut, tigummineqartussatut il.il.) pineqaatissinneqartussatut eqqartuunneqartunut
illersuisussanik innersuussisarput. Tamatumalu kingorna
eqqartuussivik illersuisussamik
toqqaasarpoq.

Illersuisoq eqqartuunneqartup
qanoq innera pillugu ilisimatinneqartassaaq kiisalu taassuma
napparsimavimmi il.il. uninngatinneqarnera pisariaqartumit sivisunerunnginnissaanik
isumaginnissalluni, eqqartuunneqartumut siunnersuillunilu
ilitsersuisassalluni aammalu
taanna assersuutigalugu
naammagittaalliornernik allagaqaasiorneranut ikiortarlugulu tassunga attaveqarnermik
ingerlatsisassalluni.

Illersuisoq ukiumut tunngaviusumik 1.600 kr-inik ajunngitsorsiaqartinneqassaaq,
kiisalu illersukkami qaammatit
pingasukkaarlugit inissinneqarsimaneri tamaasa 1.200 kr-inik
ajunngitsorsiaqartinneqartassaaq.
Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik illersuisup piginnaatitaaffianik pisussaaffiinillu siunnersuillunilu ilitsersuisarpoq.

Illersuisutut atuunnissat
soqutigigukku Kommuneqarfik
Sermersooq saaffiginniffissaq
ataani allassimasoq atorlugu
saaffigisinnaavat. Tamatumalu
illersuisutut atuunnissat politiinut innersuussutigineqassaatit.
Inussiarnersumik
inuulluaqqusilluta
Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivik
Imaneq 34, Postboks 1005
3900 Nuuk

Hvervet som bistandsværge
Kommuneqarfik Sermersooq søger i samarbejde med Politiregion Sermersooq
efter personer, der kunne tænke sig at blive beskikket som bistandsværge.
Politiet indstiller – evt. efter
henvendelse til de sociale
myndigheder – egnede personer til beskikkelse som bistandsværge for personer, der
er idømt foranstaltninger efter
Kriminallov §157 eller §161
(behandling, forvaring m.v.).
Kredsretten beskikker herefter
bistandsværgen.

Bistandsværgen skal holde sig
underrettet om den dømtes tilstand, og drage omsorg for, at
dennes ophold på hospital m.v.
ikke udstrækkes længere end
nødvendigt, rådgive og vejlede
den dømte og hjælpe denne
med at udforme f.eks. klageskrivelser, og i øvrigt holde sig i
forbindelse med den dømte.

Bistandsværger honoreres
med 1.600 kr. i årligt grundbeløb og 1.200 for hver påbegyndte 3. måned, hvor den
domfældte er anbragt.
Retten i Grønlands yder råd
og vejledning om bistandsværgernes rettigheder og
pligter.

Hvis du er interesseret i hvervet
som bistandsværge, kan du kontakte Kommuneqarfik Sermersooq på nedenstående adresse.
Kommunen vil herefter indstille
til politiet, at du beskikkes:
Med venlig hilsen
Forvaltning for Velfærd
og Arbejdsmarked
Imaneq 34, Postboks 1005
3900 Nuuk

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
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Inuit pillugit NUTAARSIASSAT

NavneNYT

Ilisimatooq Nuummeersoq
ataqqiniarneqartoq
Ilisimatooq Lene Kielsen Holm Pinngortitaleriffimmeersoq Issittumi ilisimatuutut misissuinerminik
ataqqinaaserneqarpoq
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Norgemiut koruunii 1 millionit. Ataqqinaammik
tun-niunneqartartoq Mohnprisen taama amerlatigisunik aningaasartaqartoq, Pinngortitaleriffimmeersumut Lene Kielsen Holmimut taassumalu misissuinermik ingerlatseqataannut Issittumut tunngasunik
ilisimatuutut misissuinerminnut atatillugu taama
nersornaaserneqarput.
Ilisimatuutut misissuinermik suliniutip, ukiuni
qu-lini suliarineqartup taaguutigaa ’Immap sikua
pisariaqartipparput’, silap pissusiata allanngoriar-

tornerata kinguneranik inuit immap sikuanik atuinerisa qanoq allanngoriartornerata misissuiffigineqarnissaa siunertarineqarluni.
- Inuit immap sikuanik atueriaasiat aamma paasinneriaasiat uppernarsaasersorniarlugit ila ila kilometerit tusindilippassuit angalarsuaarnikuuvugut.
Sumiiffinni najugaqartut immap sikua pillugu ilisimasaannik katersuiffiginissaat aamma silap pissusiata allanngoriartornerata inuit ulluinnarni inuunerannut sunniutaannik nammineerlutik oqaluttuarnerisigut paasisaqarfiginissaat pingaartilluinnarlugu
sulinerput ingerlapparput, nersornaasiinermut atatillugu Lene Kielsen Holmip taama oqarnera Pinngor-

titaleriffiup nittartagaani taama issuarneqarpoq.
Naak suliniut maanna naammassereeraluartoq
ilisimatuut ilisimasanik misilittakkanillu katersinertik ingerlatiinnassavaat.
- Issittumi inooriaaseq allannguutillumi aqqusaakkavut paasilluassagutsigik pingaartuuvoq unammilligassarpassuusinnaasunit assigiinngitsorpassuarniit
isiginiarsinnaassallugit. Pingaartuuvoq avinngarusimasormiut inooriaasiinik ilisimasaannillu, uagut
ilisimasatsinnit allaanerusunik ataqqinninnissarput”,
Lene Kielsen Holm oqarpoq.

Nuuk-forsker
hædret
Forsker Lene Kielsen Holm fra Naturinstituttet får pris
for forskning i Arktis
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
En million norske kroner. Så mange
penge er der i Mohnprisen, som Naturinstituttets Lene Kielsen Holm og
hendes gruppe har modtaget for deres
forskning relateret til Arktis.
Forskningsprojektet, der har stået
på gennem ti år, har titlen The Meaning of Ice, og målet var at undersøge,
hvordan dynamikken mellem mennesker og havis ændrer sig i takt med
klimaforandringerne.
- Vi har rejst tusindvis af kilometer
for at dokumentere inuits opfattelse
og brug af havisen. Det har været
vigtigt for os at indsamle den lokale

viden om havisen og få førstehåndsberetninger om klimaforandringerne
og effekterne på det daglige liv, sagde
Lene Kielsen Holm ved prisoverrækkelsen, fremgår det af omtalen på
Grønlands Naturinstituts hjemmeside.
Selvom om projektet nu er afsluttet,
fortsætter forskerne med at indsamle
viden og erfaringer.
- For virkelig at forstå livet i Arktis
og tage hånd om de ændringer, der
sker, må vi se på udfordringerne fra
flere forskellige vinkler. Det er vigtigt,
at vi respekterer at mennesker i fjerne
områder har andre måder at leve på og
en anden viden end os andre, udtaler
Lene Kielsen Holm.

Lene Kielsen Holm suliat ingerlatarisartakkani arlallit pillugit arlaleriarluni
nersornaaserneqartarpoq. Assi.: Pinngortitaleriffik.
Lene Kielsen Holm har igennem sin karriere modtaget adskillige hæderspriser.
Foto: Grønlands Naturinstitut.
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Isernermut akit/Entrépriser:
Børn 4 - 11 år:
25 kr.
Fra 12 år:
40 kr.

15:00 - 16:20

Dame senior

NÛK - GSS

2 x 30 min

16:20 - 17:40

Herresenior

NÛK - GSS I

2 x 30 min

Isernermut akit/Entrépriser:
Børn 4 - 11 år:
25 kr.
Fra 12 år:
40 kr.

17:30 - 19:50

Ynglinge piger

NÛK - GSS

19:50 - 20:10

Ynglinge drenge GSS - Herrer udvalgt h 2 x 30 min

20:10 - 21:10

Herresenior

NÛK - GSS II

GSS Partnere

2 x 30 min
2 x 30 min
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

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

Ìsâvaraq Petrussen
16. januar NAL/KL.: 17.00
ISERNEQ AKEQANNGILAQ / GRATIS ENTRÉ.
CaféTuami / Ved CaféTuaq
Nerrivimmik inniminniigit / Reserverer et bord: 36 37 79

22.00 – 22.30
Mike Thomsen

22.45 – 01.00
zikaza

Ukiumi Ulloriaq
16. januar NAL/KL.: 20.00
17. januar NAL/KL.: 19.00
Hans Lyngep Inersaani / I Hans Lynge Salen
Iserneq / Entré: kr. 85,Ukiumi Ulloriaq isiginnaartitsissusiaq nutaaq suliarineqarpoq siunissaq aammalu post.apokalyptiskimik Kalaallit nunarput aallaavigalugu. Pinngortitami
peqqarneeqisumi apummik sermemilu inoqajuitsumi, illoqarfinni qimagarneqarsimasuni una isiginnaagassiat takutsitsilissaaq qulliit titartakkat isiginnaartitsinerlu atorlugit.

Zikaza
9. februar
Matut ammassapput / Dørene åbner: 21:00
Pisiaarnermi / Forsalg: 250,- Matumi / Ved døren: 300,-

Ukiumi Ulloriaq/ ”Vinter Stjernen” er en ny futuristisk og nærmest post-apokalyptisk teaterforestilling der tager udgangspunkt i Grønland. I en barsk
verden som består af ørkener af sne og is, med forladte tomme byer, vil dette
scenarie blive visualiseret igennem lyskunst, animation og scenekunst.

15–17-llu akornanni ukiullit inersimasumik peqateqarlutik isersinnaapput
15–17 årige kan komme ind med voksen ledsagelse

Meeqqat isersinnaapput inersimasumik iseqateqarlutik.
Børn kan komme ind med voksen ledsagelse.

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

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

Katuaq Bio

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

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

SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

CAFÉTUAMI NUTAARSIASSAT / NYT MENUKORT
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Ribbensburger
Ribbensteg, salat, rødkål, syltede agurk, brun
sauce.
AKIA/PRIS: kr. 135,te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

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

Vitello

16.15

februar

Coco

16.15

Maze Runner 3:
18.15
Dødskuren
Three Billboards
Outside Ebbing,
18.45
Missouri
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re
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februar

Downsizing

21.00

Morgen Brunch
Fifty
Shades Fri

21.15

februar

Ingen filmforestillinger
februar

Coco

16.15

februar

Coco

16.15

Fifty
Shades Fri

18.45

Three Billboards
Outside Ebbing,
18.45
Missouri

Three Billboards
Outside Ebbing,
21.15
Missouri

Fifty
Shades Fri

Lækker brunch serveres med:
·
·
·
·
·

røræg & bacon
brie, emmentaler & marmelade
røget laks & avocado
parmaskinke og melon
græsk yoghurt & honningristet
müesli
· frugt
· croissant & ristet toast
· 1 kande valgfri te eller kaffe
Tidsbegrænset mellem 11:00 - 15:00
AKIA/PRIS: kr. 145,-

21.15

Den Store Snack Kurv
te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

februar

Coco

16.15

Fifty
Shades Fri

18.45

Three Billboards
Outside Ebbing,
21.15
Missouri

februar

Ingen filmforestillinger

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

Igaffik / Køkken
februar

Ingen filmforestillinger
Tilladt for alle

Premierefilm

Frarådes for børn under 7 år

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 11 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

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

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

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

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

nal./kl. 10.00

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl
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Meeqqat inuulluarnerat ukioq manna
misissorneqassaaq
Nuummi nunallu sinnerani meeqqat atuarfimmi qanoq atugaqarnersut upernaaru misissuiffigineqassaaq

All.: Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Qinngarsaagaaneq, sumiginnagaaneq ajortuliorfigineqarnerlu.
Meeqqat ulluinnarni qanoq inuulluartiginissaannut sorpassuit sunniutaasinnaapput, tamakkualu
atuarfimmiinneranni pisarput.
Ullumikkullu ilisimaneqanngilaq meeqqat Nuup
atuarfiini atuartut namminneq qanoq innersut, aammalu atuaqatiminnik atuarfimmilu sulisunik peqateqarnerat qanoq innersoq.
Taamaattumik meeqqat illersuisuata Aviâja Egede
Lyngep aammalu Meeqqanut Atuarfeqarnermullu
Ingerlatsiviup ujartorpaat meeqqat namminneq
atuarfimmi atugarisatik qanoq isumaqarfigineraat
misissorneqassasoq.
Tassami paasineqarsimavoq atuarfiit ilinniartitsisui pisortaallu, immaqalu meeqqat elevrådimut ilaasortat, tassa meeqqat ataasiakkaajunngitsut, atuartut
atuarfimmi qanoq inuulluartiginerannik naliliisartut
Tamanna pisarpoq ukiumoortumik pitsaassutsimut nalunaarutitigut, taannalu Kommuneqarfik Sermersuumi atuarfiit tamarmik ukiut tamaasa ingerlatsivimmut tunniuttarpaat.
Maannali saqqummiunneqarpoq meeqqat inuulluarnerannik annertuumik misissuinissami, upernaaru
ingerlanneqartussami, Kalaallit Nunaanni atuarfiit
peqataassasut. Tamanna suliniummut siunnersortip
Institut for Folkesundhedsvidenskabimeersup
Christina Schnohrip uppernarsarpaa.
– Kalaallit Nunaanni atuarfiit tamarmik qaaqquneqarput, paasissutissanillu katersuissaagut 2018-imi
marsimi apriilimilu. Paasissutissanik katersuinitsinni tamatumuuna atortut elektroniskiusut atussavagut, tamatumalu misilinnissaa qilanaaraarput.
Misissuineq tamanna arfineq-aappassaa ingerlanneqassaaq, taamaattumik 1994-imiilli ilisimasanik
toqqortaasivik databank nalilerujussuarnik peqarfiulersimavoq, Christina Schnohr paasissutissiivoq.
Nunani tamalaani misissuineq
Kalaallit atuartut nunani tamalaani ilisimatuussutsikkut suliniummi ukiut sisamakkaarlugit ingerlanneqartartumi Health Behaviour in School-aged
Children-imi, HBSC, nunani allani 42-ni meeqqat
peqatigalugit peqataasarput. Taanna kingullermik
ingerlanneqarpoq 2014-imi.
Taamaasilluni Meeqqanut Atuarfeqarnermullu
Ingerlatsivik tunngavissaqalerpoq Nuup atuarfiini
inuullarnissamik sulinerup nalilersornissaanut.
Ingerlatsivik novembarimiilli aaqqiissutissarsiorsimagaluarpoq meeqqat namminneq qanoq inuulluartiginerminnik apeqqutinut akissuteqartinnissaannik. Paasineqarporli misissuinerit taamaattut
ingerlannissaat akisuvallaartoq.
– Misissuinerup taamaattup ingerlannissaanut atortussanik maannangaaq peqanngilaq, tassa nalilerneqarmat misissuineq tamanna aningaasatigut allaffissornikkullu akisuvallaassasoq, ingerlatsiviup
Meeqqanut Inuusuttunullu Ataatsimiititaliamut, kingullermik ataatsimiikkami taassuminnga oqaluuser-

innittumut, saqqummiussaa taama oqaasertaqarpoq.
Tassani aalajangiunneqarpoq meeqqat atuarfimmi
inuulluarnerisa malinnaaffiginissaanik suliassaq
Ilinniartitaanermut, Kulturimut, Ilisimatusarnermut
Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup akisussaaf-fiata ataaniittariaqartoq.
– Ataatsimiititaliap pingaartippaa inassutigineqassasoq atuartut inuulluarnerannik misissuisarnerit
Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup ataani ingerlanneqartassasut, ataatsimiinnermit imaqarniliami
allassimavoq.

Sodavanditornersaapput
Kingullermik misissuinermi paasisat aalassannarnerpaat ilagaat Nuummi meeqqat, misissuisarnerit
1994-imi aallartinneqarmatali, siullermeersumik
ulluinnarni sodavanditortarnerpaanngorsimasut. Misissuisarnerup ukiut sisamakkaarlugit ingerlanneqartarnera pissutigerpiarlugu piffissap ingerlanerani
ineriartorneq malinnaaffigineqarsinnaavoq, aamma
qanoq inuulluartiginikkut.
2010-miit 2014-imut ineriartorneq qiviaraanni
aamma takuneqarsinnaavoq Nuummi meeqqat neri-

2014-imi atuartut 64%-ii misigisimapput
ilinniartitsisuminnit tapersersorneqarlutik.
64% af eleverne følte sig i 2014 støttet af deres lærere.
(Ass./Foto: Leiff Josefsen).
Nuummi meeqqat nuannaannginnerupput
Kingullermik meeqqanik atuartunik misissuinermi HBSC Greenlandimi, 2014-imi ingerlanneqartumi, meeqqat atuarfimmi qanoq inuulluartigisarnerat
sammineqarpoq. Misissuinermi itisilerneqarput
atuartut ataasiakkaat atuarfimmik qanoq naammaginnitsiginersut, atuarfimmi suliassatigut qanoq
tatineqartiginersut, angusatik pillugit nammineq qanoq isumaqarnersut, atuanngitsoortarneq, atuartullu
klassimi atuaqatiminnit ilinniartitsisunillu tapersersorneqarnerat qanoq innersoq.
Taamanikkut atuartut amerlanersaasa atuarneq
nuannarilluarpaat, Nuummili atuartut nunap sinnerani atuartutut taama nuannarinnitsiginngillat.
– Nunappiaqqat 83%-iisa niviarsiaqqallu 82%-iisa
atuarneq nuannarisorujussuuvaat nuannaraluguluunniit, taamaallaalli nukappiaqqat 4%-iisa niviarsiaqqallu 3%-iisa atuarneq nuannarinngivillugu. Nuummi atuartut nuannarinninnginnersaapput, tamanna
misissuinerup inernerani atuarneqarsinnaavoq.
Nuummilu atuartut atuarnermik nuannarinninngerannut aamma aturianngitsoortarneq takussutissaavoq. Illoqarfiit pingaarnersaata atuarfiini atuartut
sinerissami illoqarfinni atuartuninngarnit atuariartunngitsuukulanerusarput.
Misissuinermit aamma allaaserineqarput atuartut
atuarfimmut qanoq attaveqarnerisa qinngasaarneqartarnerullu saniatigut timiminnik atuisarnerat,
assersuutigalugulu aanngajaarutinik nakorsaatinillu
atuisarnerat kiisalu sunik nerisarnersut, immikkut
naatitat paarnallu sammillugit.

saqartarnerat allannguuteqarsimasoq.
Assersuutigalugu ikinnerusut ullaakkorsiortalersimapput amerlanerusullu ullut tamaasa mamakujutdtutortalersimalllutik. Upernaaru misissuinerup
takutikkumaarpaa ineriartorneq tamanna unitsinneqarsimanersoq.
Kisiannili, tamakkua pereerlugit, aammalu sukkutornerup akioriarnissaa pisariaqartinneqaraluartoq,
taava angajoqqaat – peqqinnissaqarfimmiullu –
nuannaarutigisinnaavaat Nuummi inuusuttut sinerissami illoqarfimmiunit nunaqarfimmiunillu pujortartannginnerummata.
Nunaqarfinni inuusutdtut 15-iniit 17-inut ukiullit
37% ullut tamaasa pujortartarput, illoqarfinni allani
25%-ii, Nuummilu 15%-ii.

Nuummi meeqqat imatut nerisarput
Ullut tamaasa iffiartortartut
Sap. ak. iikinnerpaamik
ataasiarluni arferup neqitortartut
Sap. ak. ikinnerpaamik ataasiarluni
puisitortartut
Sap. ak. ikinnerpaamik ataasiarluni
aalisagartortartut
Sap. ak. ikinnerpaamik ataasiarluni
naatsiiartortartut
Ullut tamaasa angerlarsimaffimmi
igaartortartut

Paasisaqarfik: HBSC Greenland 2014.

47 %
10 %
10 %
34 %
87 %
71 %
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2014-imi nunatsinni atuartut tamarmiusut 69%-ii
akip-put klassiminni atuaqatigiit nuannareqatigiittut.
69% af alle skolebørn
svarede i 2014, at eleverne
i deres klasse kan lide
hinanden. Ass./Foto: Leiff
Josefsen.

Børnetrivsel undersøges i år
Børns trivsel i skolen bliver målt i løbet af foråret, både i Nuuk og resten af landet
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Mobning, svigt, overgreb.
Der er mange ting, som kan påvirke børns trivsel i
hverdagen og kommer til udtryk, når de opholder
sig i skolen.
I øjeblikket er der dog ingen, der har overblik
over, hvordan børnene i Nuuks skoler går rundt og
har det med sig selv, hinanden og skolens personale.
Derfor efterlyser både børnetalsmand Aviâja
Egede Lynge og forvaltningen for Børn og Skole
en undersøgelse af, hvordan børnene selv mener, de
har det i skoletiden.
Det er nemlig kommet frem, at det er skolens lærere og ledere, eventuelt børnene i elevrådet, og altså ikke det enkelte barn selv, der evaluerer elevernes skoletrivsel. Det sker i forbindelse med de årlige kvalitetsrapporter, som alle skoler i Kommuneqarﬁk Sermersooq skal indberette til forvaltningen
én gang årligt.
Men det viser sig nu, at skolerne i Grønland rent
faktisk i løbet af foråret deltager i en omfattende
trivselsundersøgelse. Det bekræfter konsulent på
projektet, Christina Schnohr fra Institut for Folkesundhedsvidenskab.
- Alle grønlandske skoler inviteres, og vi indsamler data i marts og april 2018. Denne gang går vi
over til elektronisk dataindsamling, som vi ser frem
til at prøve. Det bliver 7.gang at undersøgelsen
gennemføres, så det er ved at være en meget værdifuld databank med viden tilbage fra 1994, oplyser
Christina Schnohr.
International undersøgelse
Det er det internationale forskningsprojekt, Health
Behaviour in School-aged Children, HBSC, som
grønlandske skolebørn deltager i hvert fjerde år
sammen med børn far 42 andre lande, der gennemføres her i løbet af foråret. Sidste gang var i 2014.
Dermed får Forvaltning for Børn og Skole altså et
fundament for at evaluere trivselsarbejdet på skolerne i Nuuk. Forvaltningen har siden november søgt

en løsning i forhold til at få børnene til selv at besvare spørgsmål vedrørende deres trivsel. Det har
dog vist sig, at sådanne undersøgelser er dyre at
gennemføre.
- På nuværende tidspunkt er redskaberne til at udføre sådan en undersøgelse ikke til rådighed, da det
vurderes for økonomisk og administrationsmæssigt
omkostningstungt, lyder konklusionen i forvaltningens oplæg til udvalget for Børn og Unge, der drøftede situationen på deres sidste møde.
Her blev det besluttet, at opgaven med at følge
børnenes skoletrivsel bør ligge under Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirkes
ansvarsområde.
- Udvalget ﬁnder det vigtigt, at man henstiller til,
at det opfordres til, at elevtrivselsundersøgelserne
skal være i Uddannelsesstyrelsens regi, fremgår det
af mødereferatet.
Nuuk-børn mindre glade
I den sidste skolebørnsundersøgelse, HBSC Greenland, i 2014 blev der sat fokus på netop børnenes
trivsel i skolen. Undersøgelsen gik i dybden med
den enkelte elevs tilfredshed med skolen, pres fra
skolearbejde, opfattelse af egne præstationer, pjæk
og med elevernes opfattelse af støtte
fra klassekammerater og lærere.
Dengang kunne et forholdsvist højt antal elever
godt lide at gå i skole, men netop børnene i Nuuk
var knap så begejstret, som børnene i resten af
landet var.
- I alt 83% af drenge og 82% af piger kunne virkelig godt eller godt lide at gå i skole, mens kun 4%
af drenge og 3% af piger slet ikke kunne lide at gå i
skole. Eleverne i Nuuk var mindst positive, fremgår
det af undersøgelsens resultater.
Den utilfredshed kommer også til udtryk i Nuukelevernes forhold til mødepligt. Der forekommer
ganske enkelt mere pjæk på hovedstadsskolerne end
i byerne på kysten.
Undersøgelsen beskriver ud over elevernes forhold til skolen og mobning også deres forhold til fysisk aktivitet og fx brugen af rusmidler og medicin

samt spisevaner med fokus på især frugt og grønt.
Drikker mere sodavand
Et af de mere opsigtsvækkende resultater fra sidste
gang var, at børnene i Nuuk for første gang siden
undersøgelserne blev gennemført i 1994 var dem
der drak mest sodavand på daglig basis.
Netop det, at undersøgelsen gentages med ﬁre års
mellemrum, giver mulighed for at følge udviklingen
over tid, også på trivselsområdet.
Når man kigger på udviklingen fra 2010 til 2014,
kan man altså se, at der er sket et skred i kostvanerne for børn bosiddende i Nuuk.
Færre er eksempelvis tilbøjelige til at spise morgenmad og ﬂere er begyndt at spise slik på daglig
basis. Når den kommende undersøgelse foreligger
vil det være muligt at vurdere, om det er lykkedes at
bremse den udvikling.
Men, mens det kunne konstateres, at der var behov for en indsats mod sukkerindtag, så kunne forældre – og sundhedsmyndighederne – til gengæld
være glade for, at de unge i Nuuk er mindre tilbøjelige til at ryge end på kysten og i bygderne.
I aldersgruppen 15-17 år var 37% af de unge i
bygderne dagligrygere, mod 25% i andre byer og
15% i Nuuk.

Sådan spiser børn i Nuuk
Spiser rugbrød dagligt

47 %

Spiser hval mindst ugentligt

10 %

Spiser ﬁsk mindst ugentligt

34 %

Spiser sæl mindst ugentligt

Spiser kartoﬂer mindst ugentligt
Spiser et hjemmelavet varmt
måltid dagligt

Kilde: HBSC Greenland, 2014.

10 %
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Piffissat
sumiiffissallu
TID & STED
AA Nuuk
Ataatsimiittarfiit/Møder:
Avannamukaanut 1 B
Ataa./man................................19.30, kal.
Mar./tirs....................................19.30, kal.
Pi./ons........................................19.30, dk
Sisa/tors....................................19.30, kal.
Tall./fre.......................................19.30, dk.
Tall./fre......................................19.30, kal.
Arfin./lør....................................13.30, kal.
Aallarterlaat/Nykommer-møde
Arfin.&Lør..................................19.30 kal.
Lysmøde:
Arfin.&Lør......................................22.00
kal./dk.
Arnanut/Kvinde-møde
Sap./søn....................................13.30, kal.
Sap./søn....................................19.30, kal.
Nalliuttuni.................................19.30, kal.
Qaqiffik
Pinga./ons.........................................19.30
AL-ANON
AL-Anon, kalaallisut Sisa. nal. 19.3021.00, Katsorsaavik Nuuk, Noorlernut 22.
AL-Anon, dansksprogede. Hvis du har
behov for at holde møde så henvend dig
på tlf. 550418.
ACA, Kalaallisut
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
Ajagaq ’07 Basketball seniorer
I basketballklubben Ajagaq har vi fået
nye træningstider. Hver søndag 12-14 i
Nuussuaq Hallen.
Aliikkusiarfik Ikinngut ”Qivioq”
Postboks: 4077, 3900 Nuuk
Aliikkusersoqatigiittarpugut/sammenkomster sker i Qilannqaq mandag nal:
19.00-22.00 & Fredag & Lørdag nal:
19.00-23.00. Ilaasortaanermut akiliut /
Kontigent Meeqqanut 25. Inersimasunut.
50. Ukiumut /pr. år.
Aanngajaarniutinik ajornartorsiuteqarnermi katsorsartinneq
Aanngajaarniutinik aningaasanoorajunnermillu ajornartorsiutilinnut Allorfik
akeqanngitsumik inersimasunut katsorsartinnissamik neqerooruteqarpoq.
Ulluinnarni nalunaaqutaq 09.-15 tungaanut Allorfimmut siunnersortinnissamut
saaffiginnissinnaavutit 525343-mut sianerlutit imalt. allorfik@allorfik.gl allallutit.
Allorfik Sermersooq aamma toqqaannaq
saaffigisinnaavat, Kangillinnguit 1, Nuussuaq oqarasuaat 531242-mut sianerlutit.
Behandling af problemer med
rusmidler
Allorfik tilbyder gratis behandling til
voksne med problemer med rusmidler
eller spil.
Du kan henvende dig Allorfik hverdage
kl. 09-15 på tlf. 525343 eller maile til
allorfik@allorfik.gl omkring rådgivning.
Du kan også ringe direkte til Allorfik
Sermersooq, Kangillinguit 1, Nuussuaq på
tlf 531242.
Arnat Ikorfartoqatigiit
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
B-67 Badminton
Børnebadminton. Se vores træningstider
på: www.B67badminton.gl
B 67 Badminton - Motionsbadminton
Der er ledige baner som kan bookes på
ad@polarseafood.gl
Erinarsoqatigiit Appitta

Sungiusartarput Hans Egede oqaluffiani
nal.19:00 21:00 marlungorneq sisamangornerlu.
Erinarsoqatigiit NIPE
Sungiusartarfii: Ataasinngornikkut H.E.
oqaluffiani, nal. 19.30- Sisamanngornikkut. ASK-p aulaani, nal. 19.30. Saaff.
482590. Soqutiginnittut tikilluaqquagut.
Godthåb Jagtforening
Jagtvej 51. Åbningstider: April-September:
Søndage kl.13.00-17.00.
Oktober-Marts: Søndage kl. 11.00-15.00
Der skydes Skeet, Jagt og Trap. Instruktion
tilbydes. Firmaarrangementer og
polterabend afholdes. For info. kontakt:
godthaabjagtforening@gmail.com
GSS Hånbold
Træningstider: se hjemmeside:
www. gsshaandbold.gl - Håndbold
for børn, unge og voksne og oldgirls,
oldboys i Inussivik og Godthåbhallen
og Hans Lynge Hallen.
GSS Volleyball
Træningstider i Inussivik:
For voksne, for herre og damer: Tirsdag
kl.18-20. Fredag kl.18-22. Søndag
kl.18.20. For børn, 9-14 årige: Tirsdag
kl.18.15-19.45, Søndag kl.17-19.
Ilinniartunut Siunnersuisarfik
Ammasarfiit: Ataa.–Tall. nal: 8:00-16:00
Studenterrådgivningen
Åbningstider: Man.–Fre. kl. 8:00 – 16:00
Imaneq 24 B, 1. sal. Oqa./Tlf. 383530
Email: its@aqqut.gl
Ilaqutariinngorlaanut ikorfartuiffik
IVAAQ
Kongevej 8 Blok D
Siusinaarluni iliuuseqartarfik/Tidlig
Indsats
Ilaqutariinngorlaanut naartusunullu
Indsats for småbørnsfamilie og gravide.
Ammasarfiit/Åbningtider: Ataa.-Tall.
8.00 – 16.00 Man.- Fre. 8.00 – 16.00
Saaffissat:
Annette 553582 - Naja 533859
Martha 523728 - Haldora 582695
Regine 582697 – Birgitte 564529
Mette Marie 582696.
Arnat naartusut imaluunniit meerartallit
0-2´nik ukiulinnik, atisaaqqanik atorfissaqartitsisut Ilaqutariinngorlaanut Ikorfartuiffimmut Ivaaq-mut aallersinnaapput.
Ammasarfiit ataa-talli. nal. 8.00-16.00
Kongevej 8 Blok D.
Inersimasut qitittartoqatigiit
”Pakkalussat”Postboks 4099
Sted/Sumiiffissaq: Qilanngaq
Lørdag/Arfininn. nal./Kl: 19. 00 til 23.00
Kontigent Inersimasunut 50,- kr. ukiumut
/ pr. år.
Inuit Games - Grønlandske lege
Træner hver mandag og onsdag kl.
20.00-21.30 på USK. Træner: Bent
Jakobsen.
Inuit Martial Arts
Vi er flyttet til Nuuk fitness. Træningstider:
Mandag kl 17:30 BJJ. Onsdag kl 18:00 BJJ
Fredag kl 18:00 Submission Grappling.
Kalaallit Nunaanni Napparsimasut
Kattuffiat
Postbox 396, 3900 Nuuk Telefon:
241656, Fax: 322456 Email: ashanuna@
gmail.com
Grønlandsbanken 6471-7836616
Ilaasortanngorneq ukiumut 100,00.
Klatreklubben Aapakaaq
Klatring 1-2 gange ugentligt afhængigt
af sæsonen. Skriv en mail til klatreklubbenaapakaaq@gmail.com for nærmere
information om træningstider og sted.
Kyusho. Vi træner Kyusho i USK gymnas-

tiksalen på mandage og onsdage, begge
dage fra kl. 17-18.00. www.kyushogreenland.com og på www.facebook.com/
KyushoGreenland.
Løbeklubben NAAPE
Fællestræning 3 dage om ugen. Tirsdag
og torsdag kl. 17.15. Lørdag kl. 10.00.
Mødested alle dage er NSP Klubhus.
Træning er for alle - øvede som uøvede.
www.naape.gl
Meeqqat Erinasoqatigiit Ikinngutaat
Nuuks børnekorforening arbejder for at
skabe gode muligheder for at dyrke
korsang for børn og unge i Nuuk. Spørg
om mere: niemirosing@gmail.com eller
tlf. 32 94 43.
Natteravnene i Nuuk
- det er dem i de gule jakker mail:
nuuk@natteravene.dk - tlf. 241999,
info: nuuk.natteravnene.dk
Noqartilik
arbejder for at støtte klaverspillende
børn og unge samt fremme klassisk
klavermusik i Nuuk. Spørg om mere:
niemirosing@gmail.com el. tlf. 3294 43.
Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv
Kontakt: meeqqat@gmail.com. For flere
oplysninger se www.mibb.gl
Motionister & Old Girls
Timigissartartut old girlsillu
Spiller fodbold hver onsdage kl. 18 i
Kangillinnguit Hallen. Timigissartartut
old girlsillu arsaattarput Kan´gillinnguit
Timersortarfiani pingasunngornerit
tamaasa nal. 18.
Nanoq Fight-Club
Træning: Mandag kl. 18-20, onsdag kl.
18-20. Fredag kl. 18-20. I USK, træner:
Mahmoud Minnaei.
Neriuffik Kattuffiat
Box 1546. Imaneq 41, Tlf. 49 04 89, Fax
31 25 04. Allaffik ammasarpoq nal. 8.00miit 16.00 tungaanut ataasinngornermiit
tallimanngorneq ilanngullugu.
Neriuffik Nuuk
Oqarasuaat: 558598. Box 1445, 3900
Nuuk - Konto nr. 6471-7658734
ilaasortaanermut akiliiffigineqarsinnaavoq; ilaasortap aqqa ullorlu inuuffik
nalunaarlugit.
Nordisk Koncertkor
4-stemmigt kor med herre- og kvindestemmer. Koret synger klassiske satser,
viser, nordiske sange, jazz, gospel og rock.
Koret øver hver onsdag kl. 18.45 i GUX
aula. Kontakt: tlf. 229950 / e-mail koncertkor@gmail.com
Nordisk Koncertkor
Arnat angutillu erinaat sisamat tulleriillutik erinarsoqatigiittarput. Jazz, gospel,
rock, erinniarsuit, nunallu avannarliit erinarsuutaat aamma erinarsuutigisarpaat.
Erinarsoqatigiit sungiusartarput pingasunngornerit tamaasa nal. 18.45 GUX-ip
Inersuani. Attavigiuk: tlf. 229950 / mail:
koncertkor@gmail.com
NÛK fodbold, sungiusartarfiit
Arnat inersimasut, sungiusaasoq:
Ataa. 19.00 - 21.00, GHBhallen
Sisa. 18.00 - 21.00, Atuarfik Hans LyngeArfinin. 14.00 - 15.30, GHBhallen. Angutit
inersimasut, suniusaasoq:
Ataa.: 21.00 - 23.00, GHBhallen.
Pinga.: 20.00 - 22.00, Atuarfik Hans
Lynge. Arfinin.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Dameseniorer, træner John Thorsen
Man.: 19 - 21 GHBhallen
Tors.: 18- 20, Atuarfik Hans Lynge.
Lør.: 14.00 - 15.30, GHBhallen
Herreseniorer, træner Charles Mølgaard

Man.: 21 - 23, GHBhallen
Ons.: 20. - 22., Atuarfik Hans Lynge
Lør.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Nuuk Aikido Klub
Træner mandag og onsdag kl. 16:3018:00 i pigegymnastiksalen på USK.
Træner Michael Rosing, tlf. 530331.
Nuuk Gynmastikforening
Tirsdage 16.30-18 Kangillinguit Minihal
1.-3. klasse spring
Tors. 16-17.30 AHL hallen 1.-3. kl. spring
Tors. 17.30-19 AHL hallen 4.-6. kl. spring
Tors. 19-20.30 AHL hallen Juniorspring
7. kl. +
Lør. 10-11 Kangillinguit Minihal Rytme
for kvinder
Lør. 11-12 Kangillinguit Minihal Rytme
3.-6. kl.
Søn. 10-11 AHL hallen Vuggestuebørn
Søn. 11-12 AHL hallen Børnehavebørn
www.nuukgym.gl eller på Facebook
Nuuk Shotokan Karate
Nye medlemmer: Voksne ons. & fre. kl.
18-19. NYHED: Børn 5-7 år leg og bevægelse ons. 16.30-17.00. Mail: kontakt@
shotokan.gl www.shotokan.gl - Mobil
554728. Træning i Karate-Dojoen Kissarneqqortuunnguaq 4 (ved siden af
GHB-Hallen).
Nuuk Skak Klub
Faste klubaftener tirsdage kl. 19-22. i
”Palleq” H.J. Rinksvej, Blok 10, lokale
002.
Alle interesserede er vekomne. Nuuk
Skak Klub-i marlunngornerit tamaasa
nal. 19-22 ”Palleq”-mi, blok 10, lokal
002. Soqutinginnittut tamarik tikilluaqqusaapput.
Nuuk Teater
Isiginnaartitsisartut nutaat aallartipput.
Dramatik amma isiginnaagassiornerit
ingerlanneqartassapput. Kikkulluunniit
peqataasinnaapput. ASK-ip katersuuttarfiani, ataasinngorneq aamma marlunngorneq nal. 19-21 sungiusartoqartarpoq. Tikilluaqqusivugut.
Nuuk Orienteringsklub - NASP
Info om træningssted på faste ugedage
skriv til NASPOK@gmail.com og kom på
vores mail-liste. Mere info om klubben på
www.NASP.gl
Nuummi Angajoqqaarsiat
Peqatigiiffiat
Postboks 1785, tlf. 237720. Ilaasortann-gorsinnaavutit ugguuna: www.plejefamilierne.gl immersuiffissaq tassaniippoq aamma paasissutissat allattassani
atuarsinnaavatit.
Nuummi Arnat Peqatigiiffiat
Nuummi Arnat Peqatigiit pisarnermisut
pingasunngornermi Arnat Illuanni Kongevej 6-mi naapisimaartarput.
Nuummi Gigtertut Peqatigiigffiat
Ataasinngornikkut nal. 13.00, Nikkiffik,
pingasunngornikkut ammatitsineq nal.
13.00. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaaput. Tlf. 586696/241632.
Nuummi Utoqqaat Peqatigiit
Blok 10-002 Palleq, Box 1124. Tlf.
328171/551870, email: utoqqaatnuuk@
gmail.com
N.U.P.
Træningstider for N.U.P. i Kangillinnguit
Hallen. Man. & Torsd.: KL. 18-20: Op til 12
år, træner Ole Lynge Hansen, tlf. 484994.
Træner Mariane Hansen, tlf. 550487.
Mandag & Torsdag: Kl. 20-22: 13-17 år,
træner Sinjagik Nielsen, tlf. 295987.
Træner Erik Amodsen, tlf. 270230.
Palaseqarfik/Præstgæld, Kirkevej 13, .
Telefon: 321809. Allaffiup ammasarfii /

Kontortider:Ataa. - sisaman. nal. 10-13.
Tallimanngorneq nal. 10-12
Man. - tors. kl. 10-13. Fredag. kl. 10-12.
www.palasi-nuuk.dk
Patientforeningen Grønland
Postbox 396, 3900 Nuuk
Telefon: 241656. Fax: 322456
Email: ashanuna@gmail.com
Grønlandsbanken: 6471-7836616
Medlems kontingent 100,- kr. pr. år
Peqatigiiffik Illerfissarsiutileqatigiit
Allaffiata ammasarfii ulluinnarni ataas.tall. ilanngullugu nal. 10.00-15.00, ilaasortat akiliiniartut ornigullutik akiliisinnaapput, aamma bankimut saaffiginnilluni akiliisoqarsinnaavoq.
Plejefamiliernes Lokalforening
Postboks 1785, tlf. 237720. Bliv medlem
på www.plejefamilierne.gl der finder du
indmeldelsesblanket og mere information
om foreningen, der har tilrettelægger
mange forskellige arrangementer.
Puiguttortunut qanigisaasunut Paasiniaaffissaq: 557146.
PVN Volleyball
Dame – og herrehold:
Tirs.18:00-20:00 Inussivik. Tors. 20:0022:00 Inussivik. Lør. 20:00 til 22:00 Inussivik. Alle er velkommen.
Qimarnguvik/Krisecenter
Mobil: 554647. Røde Korsip atornikuerniarfia Oles Varehusiusimasumiittoq
ammasarpoq:Sisa./talli. nal.13-17,
aamma arfin. nal. 10.30-13.30. Atisat
errortat ilivitsuusullu – poortorneqarsimasut – pisiniarfiup tunuani containerimut ikineqartassapput.
Røde Kors genbrugsbutik
i det tidligere Oles Varehus holder åbent:
Torsdag og fredag kl. 13 til kl 17 og
lørdag kl. 10.30 til kl. 13.30. Rent og helt
tøj - i lukkede poser - kommes i containerne bag butikken.
Timersoqatigiiffik Qeersaat
Timigissaqatigiittarput ataasinngorneq
nal.10.00 aamma sisa. nal. 10.00,
Godthåb-Hallen. Utoqqalinersiutillit siusinaartumillusulissinaajunnaarnersiutillillu
tikilluaqqusaapput. Paasisaqarnerorusukkuit. Qeersaat mobil: 553541.
Rigsombudsmanden i Grønland
Tlf. 32 10 01. Åbnings- og telefontid:
Man., tirs. og ons.: 10.00-14.00.
Tors.: 10.00-16.00. Fre.: 10.00-12.00.
Rigsombuddet holder lukket den første
onsdag i hver måned.
Skiklubben NSP´s træningstider
Tirsdag kl. 17.15 ved NSP-klubhus for
voksne
Onsdag i Kangillinguit Hallen
kl. 16.30-17.15 for børn 3-5 år
kl. 17.00-18.00 for børn 6-10 år
kl. 18.00-19.00 for ungdom
kl. 19.00-21.00 for voksne
Torsdag kl. 17.15 ved NSP-klubhus for
voksne. Følg med på vores facebookside
for opdateringer ift. træningen.
Sugisaq
Tarnimikkut eqqarsartaatsimikkullu napparsimasut ilaqutaasa peqatigiiffiat
Foreningen for pårørende
for sindslidende
Box 347 - 3900 Nuuk
Mail: sugisaq@gmail.com
Peqatigiiffiup mail-ianut nalunaarnikkut
ilaasortanngortoqarsinnaavoq.
Man kan blive medlem ved at henvende
sig til foreningens mail-adresse.
Værestedet for HIV positive
Mandage fra kl. 19-21 (ulige uger ),
i Blok 6 - 001.

35

ONSDAG 7. FEBRUAR 2018

Inuussutissalerinermut
assistentit
Namminersorlutik Oqartussat
kanitiinaanut TAMU-mut

Namminersorlutik Oqartussat Kantiinaat TAMU inuussutissalerinermi assistentitut ilinniartunik suliffimmik
misiliisussarsiorpoq
TAMU-mit neqeroorutigineqarput inuussutissalerinermi ikiorteqarnerup aamma inuussutissalerinermi
assistentitut ilinniartitaanerup iluini suliffimmik misiliinissamut inissat marluk.
TAMU pillugu:
TAMU inunnut 60-150-it akornanniittunut ullaakkorsiutissanik nerisassanillu assigiinngitsunik ullormut
suliaqartarpoq. Sulisut nerisassat naqqaniit suliarisarpaat, soorlu qallersuutissat, ullaakkorsiutissat
aamma nunatsinniit nunaniillu avannarlerniit nerisassat
pillugit siunnersuutit malillugit iffiortarput. Tamakkua
saniatigut Namminersorlutik Oqartussani ataatsimiittoqaraangat, pikkorissartoqaraangat il. il. nerisassat
isumagisarpavut. Aamma nammineq tunisassiaativut
nillataartitsivimmiittut nioqqutigisarpavut. Aalisakkat
nerisassallu assigiinngitsut illinnarsaakkat nerinermi
pitsaasunik atortoqartussat salliutinneqartarput.
Nerisassaativut inunnut sukkornermik nappaatilinnut
kiisalu inunnut immuup sukkuanik akulinnik qajuusiassallu proteiniinik sapigalinnut ullormut neqeroorutinik
ilaqartarput.
TAMU april 2017-imi atuutilerpoq, taamaammat periarfissanik nutaanik isumassarsiorsinnaaneq siunnersuuteqarsinnaanerlu inissaqartinneqarpoq. TAMU
pikkorissunik sulisoqarpoq, tassaasut kantiinami pisortaq ataaseq inuussutissalerinermilu assistentitut misilittagaqarluartut sisamat. Suleqatigiit nammineertupilussuupput ullormut suliassaminnik akisussaaffigisassaminnillu pilersaarusiortarlutik, suliffimmi ilikkagaqarfiusartumi isumasioqatigiittarnissamillu pingaartitsiffiusumi tamarmik qiimasuupput pitsaasumillu
oqaloqatigiittarlutik. Anguniagaraarput suliffitta ilinniarfissatut pilerinartunngortinneqarnissaa tamatumalu
suleqatigiilluta qanoq anguneqarsinnaanera qulakkeerniarlugu suleqatigiittuarluta.

Sapaatip akunneranut nal. akunneri 40-t suliffiusarput,
tassa ataasinngornermiit tallimanngornermut nal.
6.00-imit nal. 15.00-imut. Unnukkut, weekendini sapaassuarniluunniit sulisoqarneq ajorpoq. Kantiina matoqqasarpoq juullip ukiortaallu akornanni kiisalu juulip
qaammataani.
Ulloq sulilerfissaq: 01.03.2018
Suliffimmik misiliinermi suliassat
Neqeroorutigaarput illit:
nerisassanik nillertunik, kissalaartunik kissartunillu nerisassiornermi ilinniartinneqarnissat, tassani aamma
suliffeqarfiit assigiinngitsut ilinniartitsinermik, misilittagaqarnermik tunisassioriaatsinillu pitsanngorsaasinnaasut paarlakaallugit misiliiffiusinnaapput.
Nerisassat sassaalliutigineqartussat pilersaarusiornissaannut, kusassaasarnermut nerisassallu pitsaassusiinut tunngasunik kiisalu nerisassat assigiinngitsut
sassaalliutigineqartarnerannik ilinniartinneqassaatit
illoqarfimmi suliffeqarfiit paarlakaallugit misiliiffiginerani tunisassiat ilisimasaqarfiginissaannut ilinniartinneqarluassaatit.
Pitsaalluinnartumik eqqiluisaarnissamik, torersaanissamik imminullu nakkutiginissap pilersaarusiornissaanut ilinniartinneqassaatit
Igaffimmi nammineq akisussaaffeqassaatit aamma imminut ilinniartinnissap pilersaarusiorneranut akisussaaffeqarputit peqataanissamut
Ikiueqqaarneq ulluinnarnilu isumannaallisaaneq pillugit
ilisimasatit nutarterneqassapput
Ilinniartutut ilinnut uagut kissaativut:
Peqqinnartunik mamartunillu pitsaalluinnartumik nerisassiorusussuseqartutit
Iterissartuujusutit ullaakkut makissinnaallutit piffissarlu eqqorlugu suliartorsinnaasutit
Ilinniartinneqarninnut peqataasassasutit ilinniagaqarnissamullu akisussaassuseqartutit
Ilitsersorneqarnissamut ammasuusutit angusaqarusussuseqartutillu

Suleqataarusussuseqartutit pisussaaffinnillu naammassinnissinnaassuseqartutit
Eqaatsumik suliaqarsinnaassuseqartutit peqqissaarsinnaassuseqarluartutillu
Ilaatigut piffissakilliorluni suliaqartarneq isumagisinnaagit
Peqqinnartumik pitsaasumillu nammineq inooriaaseqartuusutit
Suliffitsinni misiliillutit sulilissaguit inuussutissalerinermi assistentitut/ ikiortitut tunngaviusumik ilinniarnermik angusisimassaatit.
Qinnuteqaruit aamma ilinniagassamut piffissamullu
tunngatillugit akuerisaasimaguit imaluunniit inersimasutut ilinniarnissamut qinnuteqarsimaguit tamatumunnga uppernarsaat pissarsiarerusupparput.
Inissaq:
Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq, ilinniartulli ineqarfiini inissamik qinnuteqassaguit
ikiuussinnaavugut
Qinnuteqaat:
Qinnuteqaatit makkuninnga imaqassaaq:
Illit assit maannakkut isikkunnut naapertuuttoq
Inuunermit taasassat:
Tunngaviusumik ilinniartitaanermi angusilluni soraarummeersimanermut uppernarsaat
Suleqatitut qanoq ittuunerlutit nassuiaateqarit aamma
sooq illerpiaq toqqassaneritsigit nassuiaruk
Nerisassiornermut ilitsersuut nuannarinerpaasat ilanngullugu kakkiussinnaavat imaluunniit nerisassiornerup iluani suliarissallugu nuannarinerpaasat oqaluttuarisinnaavat
Paasissutissat allat:
Kanitinami pisortaq Aviaq Kleist tlf. 346705 imaluunnii
mail: avkl@nanoq.gl attavigiuk.
Qinnuteqarfissat kingulleq: 21.02.2018.

Ernæringsassistenter
til Selvstyrets kantine TAMU
Selvstyrets Kantine TAMU søger ernæringsassistentelever
TAMU kantinen tilbyder to praktikpladser indenfor
ernæringshjælper og ernæringsassistentuddannelsen.
Om TAMU:
TAMU tilbereder dagligt morgenmads- og buffet mellem 60-150 portioner. Personalet tilbereder maden fra
bunden som pålæg, morgenmadsprodukter og brødbagning ud fra de grønlandske og nordiske kostråd.
Derudover anretter vi mødeforplejninger til møder, kursus m.v. i Selvstyret. Endvidere er der køledisksalg fra
eget udvalg. Der prioriteres frisk og velanrettet buffet
med gode ergonomiske arbejdsforhold. Vores diætområder dækker p.t et dagligt tilbud til diabetikere samt
folk med laktose- og glutenintolerante.
TAMU startede op i april 2017, så der er plads til input
og forslag til nye muligheder. TAMU har et dygtig team
bestående af 1 kantinechef og 4 erfarne ernæringsassistenter. Teamet er meget selvkørende med planlægning af egen arbejdsdag, og egne ansvarsområder, hvor
alle bidrager med godt humør og en god omgangstone
i et lærerigt miljø, hvor sparring prioriteres højt. Vores
mål er at være en attraktiv læreplads, og i samarbejde
vil vi løbende samarbejde om hvordan vi sikre dette
mål.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen imellem kl. 6.00 og

15.00 fra mandag til fredag. Der er ingen aften-, weekend- eller helligdage vagter. Kantinen holder lukket
imellem jul og nytår samt juli måned.
Ansættelsesdato: 01.03.2018
Indhold i praktikken
Vil tilbyder, at du vil:
Blive oplært i tilberedning af kolde, lune, og varme
retter, her vil der også være rotation med forskellige
virksomheder som kan styrke oplæring erfaring og
produktionsmetoder.
Blive oplært i god menuplanlægning, pyntning og god
spisekvalitet samt buffetservering
Få en grundig oplæring i råvarekendskab via rotation
med relevante virksomheder i byen.
Blive oplært i grundige hygiejne standarder, oprydning
og egenkontrolprogrammer
Få eget ansvarsområde i køkkenet og deltage i
ansvaret for deltagelsen i planlægning af egen læring
få opdateret viden om førstehjælp og daglig sikkerhed
Vores ønsker til dig som elev:
Brænder for sund og velsmagende madlavning af høj
kvalitet
Er et A-Menneske, der er god til at stå op om morgenen
og møde til tiden
Tager del i og ansvar for egen læring
Er åben for vejledning og er målrettet

Er teamorienteret og pligtopfyldende
Er fleksibel og har overordnet ordenssans
Kan håndtere et til tider tidspresset arbejdsmiljø
Selv har en indstilling til sund og god livsstil
Du skal have bestået grundforløbet for ernæringsassistenter-/hjælper før praktiskperioden hos os.
Når du søger, og hvis du har fået dispensation for fag
og tid, eller hvis du søger som voksenelev, modtager vi
gerne dokumentation for dette.
Bolig:
Der er ikke bolig med til stillingen, men vi kan være
behjælpelige med ansøgningen til kollegieværelse
Din ansøgning skal indeholde:
Vellignende billede af dig selv
Cv
Eksamensbevis for bestået grundforløb.
God beskrivelse af dig selv som medarbejder og hvorfor vi skal vælge netop dig.
Vedhæft gerne en yndlingsopskrift eller fortæl om et
yndlingsområde inden for mad.
Yderligere oplysninger:
Kontakt kantinechef Aviaq Kleist tel. 346705 eller på
e-mail avkl@nanoq.gl
Ansøgningsfrist: 21. februar 2018.
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Namminersorlutik Oqartussat

cater/kantineassistentimik sulisussarsiorput
Nutaanik pilersitsisinnaavit, suleqatigiinnullu nutaanut ilannguterusuppit, peqqinnissamik sammisaqartumik inuttullu
malunniuteqarnissamut periarfissaqarluarlutit.
Kantiina pillugu:
Kantiina Namminersorlutik Oqartussani sulisunut, kiisalu
Naalagaaffiup politiivini Naalagaaffiullu Sinniisoqarfiani
atorfilinnut inniminnigaavoq ulluinnarnilu atuisut 150-it
sullittarlugit.
Kantiinap neqeroorutigai piffissami 6.00 – 14:00 ullaakkorsiutit, ullup qeqqani nerisassat, akorninnakkut nerisassat
ullullu tamaasa nerisassat piariikkat annissassat.
Kantiinap nerisassat qaffasissumik pitsaassusillit sassaalliutigisarpai kiisalu kantiinamut neriartortartut assigiinngisitaartunik pitsaasunik misigisaqartittassallugit. Tamanna
nerisassanik mamarluartunik nererusussuseqalersitsisartunik, peqqinnartunik toqqaanissamut kajumilersitsinikkut
qulakkeerneqassaaq. Nerisassat tunisassiassanit nutaarluinnarneersuussapput inuussutissaqarnermikkut qaffasissumik
pitsaassusillit piffissamilu saqqumilaarnermeersuussallutik.
Nerisassiorneq avatangiisit eqqarsaatigalugit akisussaassuseqartumik suliaassaaq nerisanik igitsisarneq annikillisinneqarsimassalluni kalaaliminernillu tunisassianit atuiffiussalluni.
Igaffik tamakkerlugu nutarterneqarnikuuvoq aamma nillataartitsivinnik qerititsivinnillu atortorissaarusersorneqarpoq
nutaaliaasunillu pilersorneqarluni.
Kantiina ingerlaavartumik ilinniartoqartarpoq Suliffissarsiuussisarfillu suleqatigalugu suliffeqanngitsunut sivikitsumik suliffimmik misiliinissamut neqerooruteqartarluni.
Atorfik pillugu:
Kantiinami/inuussutissalerinermi ikiortimik pissarsiorpugut,
suleqatigiinnut allanngornissamut piareersimasunut ilanngunnissamik piareersimasumik, peqqinnartunik pilersaarusiami ineriartortittuarnissaanik ukkassisumik.
Inuttut assassorlutit suliavit takutinnissaanut periarfis-

saqarluassaatit ulluinnarnilu namminiussuseqartumik
sunniuteqarlutit. Piffissaq suliffiusoq allanngorartuunngilaq,
piffissaq suliffiusoq ullukkoorpoq aamma unnukkut imaluunniit sapaatip akunnerisa naanerineri sulisoqartanngilaq.
Naatsorsuutigaarput illit:
Ullaakkorsiutinik, ullup qeqqanut, akornatigullu nerisassanik
sassaalliutit aammalu nerisassanut piariikkanut annissassanut kiisalu ataatsimiinnernik aaqqissuussinerni il. il. nerisassanik allanngorartunik illinnartunillu tunisassioqataassaatit
tunniusseqataallutillu.
Sukkortunut inunnullu immuup sukkuanik akulinnut qajuusiassallu proteiniinut sapigalinnut sammisillugit nerisassat
illinnartut tunniussinnaallugit
Nammineertoq, nutaanik pilersitsisinnaassaatit pikkorillutit
silatussaartuullutillu.
Suleqatiginnikkusuttuuvutit, suliniuteqarumatuujullutit
kiisalu akisussaassuseqarluarlutit, suliavillu naammassinissaasa tungaanut malinnaavigisassallugit. Suliartornissamut
aalajaatsuusutit takutilluarsinnaasutillu.
Naleqquttumik suliamik ilinniagaqarsimasutit nerisassanik
tunioraasutut kantiinamilu ikiortitut,/inuussutissalerinermut
ikiortitut imaluunniit inuussutissarsiutigalugu bacheloritut.
Naleqquttumik misilittagalik – sulisut kantiinaannit ullormullu nerisassanik nerisassiornermik.
Igaffimmi eqqiluisaarnermik aqutsisinnaassallutit.
Iluaqutaassaqaaq kalaallisut danskisullu oqallorikkuit.
Neqeroorutigaavut:
Suliffik pissanganartoq akisussaassuseqartorlu
Suleqatigiinnut nutaanik pilersitsisinnaasunut ilanngunnissat, utertitsivigeqatigiinnerlu qitiutillugu isumassarsiamiit
piviusunngortitsinermut sivikitsumik sulisinnaassallutit. Suliffeqarfik pitsaasunik avatangiisilik, immitsinnut paaraluta
ataasiakkaat peqqinnerat atugarissaarnermillu annertuumik
pingaartinneqarlutik.
Suliffeqarfik nutaaq pissanganartunillu avatangiisigissaartoq
Iluatsitsilluarnermut peqataalernissaq
Sapaatip akunneranut akunnerit 40-it suliffiusarput, unnukkut akunnerullu naaneri sulinngiffiusarlutik.
Suleqatigiinnut sisamaasunut ilanngutissaatit

Isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit aningaasarsiaqarnermi atorfeqartitaanermilu atugassarititat.
Paasissutisat allat:
Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit, tikilluaqquneqarputit
saaffigissallugu kantiinami pisortaq Aviaq Kleist avkl@
nanoq.gl imaluunniit ugguuna +299 346507 Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat pillugit paasissutissat
nalinginnaasut pissarsiarineqarsinnaapput nittartakkakkut www.naalakkersuisut.gl
Qinnuteqaat:
Qinnuteqaat nalunaaqutserneqassaaq ”Nerisassiornermut
assistenti” tassungalu ilanngunneqassapput CV, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat, karakteerit nuutinneri kiisalu
ilanngussassat suliffimmut attuumassuteqartut allat.
Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq tassaavoq:
21. februari 2018.
Oqaloqateqarnerit ingerlaavartumik ingerlanneqassapput.
Atorfik ujarneqassaaq www.naalakkersuisut.gl-imi atorfiit
aqqutigalugit.
Akissarsianut atorfinitsitaanermullu tunngasut:
Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut, taakkununnga ilaallutik atorfininnermi soraarnermilu angalasinnaanermut kiisalu pisattat nassiunneqarneranni aalajangersakkat aallaavigalugit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik
Oqartussat sulilertussallu kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit naapertorlugit
pissapput.
Ineqarneq:
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqassanngilaq. Qinnuteqartorli Namminersorlutik Oqartussani
atorfeqarnini aqqutigalugu sulisutut ineqareersimaguni
sulisunut inissiamik innersuussiffigineqarsinnaanini attatiinnassavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut
tunngavoq atorfeqarnerullu taamaatinneqarnerani qimanneqassalluni.

Selvstyret søger en

dygtig cater/kantineassistent
Er du kreativ, og har du lyst til at blive en del af et nyt team,
med fokus på et sundhed og med rig mulighed for at sætte dit
personlige præg.
Om kantinen:
Kantinen er forbeholdt Selvstyrets personale, samt ansatte
hos Rigspolitiet og Rigsombudet, og servicerer dagligt 150
brugere.
Kantinen tilbyder morgenmadsbuffet, frokostbuffet, mellemmåltider og take away alle hverdage i tidsrummet 7.00
– 14.00.
Kantinen serverer mad af høj kvalitet samt gode varierede
oplevelser for kantinens brugere. Dette sikres gennem smagfulde og appetitvækkende måltider, der tilskynder det sunde
valg. Måltiderne er frisklavede af råvarer af ernæringsmæssig høj kvalitet og i sæson. Produktionen er miljøansvarlig
med fokus på nedbringelse af madspild og anvendelse af
grønlandske råvarer.
Køkkenet er helt nyistandsat og udstyret med et køle- og
fryserum og moderne faciliteter.
Kantinen uddanner løbende elever og tilbyder også kortere
praktikforløb til ledige i samarbejde med Jobcenteret.
Om jobbet:
Vi søger en cater/kantineassistent der er klar på at indgå i et
omstillingsparat team, der har fokus på løbende at udvikle sit
sunde koncept.
Du vil få rig mulighed for at vise dit personlige håndværk
og sætte dit eget præg på din hverdag. Der er ingen skæve

arbejdstider, arbejdstiden er i dagstimerne og intet afteneller weekendarbejde.
Vi forventer, at du:
Bidrager til produktionen og leverer lækker og varieret mad
til kantinens morgenmadsbuffet, frokostbuffet, mellemmåltider og take away samt forplejning til møder, arrangementer mm.
Kan levere lækker mad målerettet diabetikere og personer
med laktose og glutenintolerance
Er selvstændig, kreativ og dygtig med begge ben på jorden
Er samarbejdsvillig, proaktiv samt ansvarsbevidst, og du
følger dine opgaver til dørs
Er mødestabil og præsentabel
Har relevant faglig uddannelse som cater- og kantineassistent
Har relevant erfaring – gerne fra personalekantine og
produktion af dagskost
Har styr på køkkenhygiejnehar gode
Det er en fordel at du har gode kundskaber i grønlandsk og
dansk
Vi tilbyder:
Et spændende og ansvarsfuldt job
At blive en del af et kreativt team med fokus på gensidig
feedback og kort vej fra idé til handling
Et harmonisk arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden, og
hvor den enkeltes sundhed og trivsel sættes højt
Et nyt og spændende arbejdsmiljø
At blive en del af en succes
Arbejdstid på 40 timer om ugen, aften- og weekendfri.
Du vil indgå i et team på fire medarbejdere

Yderligere information:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
rette henvendelse til Kantinechef Aviaq Kleist på avkl@nanoq.gl eller +299 346705. Generel information om Grønlands
Selvstyre kan findes på hjemmesiden www.naalakkersuisut.
gl.
Ansøgning:
Ansøgning mærkes ”Cater/kantineassistent” og vedlægges CV, uddannelsesbevis, karakterudskrift samt øvrige
relevante bilag.
Ansøgningsfrist:
21. Februar 2018.
Samtaler vil blive afholdt løbende. Stillingen søges via www.
naalakkersuisut.gl og under job.
Løn og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og
fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på
tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst
mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en
ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i
Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal
fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
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SØGER EN DYGTIG
LAGERMAND

HANSEN BYG

gerne med erfaring indenfor
autobranchen.
Løn efter kvalifikationer.
Henvendelse på Auto@usisaat.gl
eller på Industrivej 53

søger Tømrer/Snedker
Til udskiftning af vinduer og almindeligt
reparationsarbejde.
Kontakt:

551304
hansenbyg@hansenbyg.gl

USISAAT Auto

v. Flemming Johansen

Reparation af træ og glasfiber
Isætning af motor/bovpropel m.m.

Katuami unnuk eqqaakuluffiusoq
Ukiut 30-t qaangiunneranni
Zikazakkut suli nuannarineqarput
Nunatsinni nipilersornerup oqaluttuarisaanerani cd-t tunisaanerpaasimasut ilaat Katuami nalliuttorsiornermut atatillugu tusarnaartitsinermi maanna tusaaneqaqqissinnaassapput. Zikazakkut nuannarinnitsitik sapaatip-akunnerani matumani tusarnaartilerpatigik tamanna pissaaq.
Nuussuaq tunisaalluarsimasoq 1988-imeersoq, Miki goes to Nuussuaq, tusarnaartitsinermi aallaaviussaaq aamma tusarnaariat ilaatigut erinarsukkat nuannarineqartut soorlu ’Miki’ aamma ’Unnuaq sugamami?’
erinarsoqataaffiginissaat qilanaarisinnaavaat.
Nipilersoqatigiit erinarsortuat Siiva Fleischer siuttoralugu tusarnaartitsisarfimmut qaqinnginnerini Miké
Thomsen tusarnaartitsissaaq.
Inuusuttut nukarliit 15-ileereersimasut inersimasumik ilaqarlutik tusarnaaqataasinnaapput.
/AR

Nostalgisk aften i Katuaq
Efter 30 år kan Zikaza stadig
fange sit publikum
Musikken fra en af de bedst sælgende cd´er i grønlandsk musikhistorie kan nu genhøres live til en jubilæumskoncert i Katuaq. Der sker, når Zikaza samler sine fans omkring sig i denne uge.
Det er hitpladen fra 1988, Miki goes to Nuussuaq, der er udgangspunkt for koncerten, og publikum kan
glæde sig til at synge med på blandt andre de populære sange Miki og Unnuaq Sungamami?
Inden bandet med forsanger Siiva Fleischer går på scenen optræder Miké Thomsen.
Unge ned til 15 år kan deltage ifølge med en voksen.
/AR

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

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

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

Zikazakkut nuussualiamik aappaat ukiut 30-t
matuma siornagut saqqummersippaat.
Det er nu 30 år siden Zikaza udgav sin anden
plade. Toqqorsivimmit/Arkivfoto: Leiff Josefsen.
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Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

113

80 11 11

GRATIS LÆGETELEFON

Ved Brand

Meeqqanut

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Børnekryds & Tværs

360

360

H.A. Bogføring

360

PLUDSELIGT

MONOPOL

SKRAMME

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

LAVER
KAGER
EPOKER

DONNAS DYREKLINIK

VINDRUERNE

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

FUGL
FEDT

360

CHIMPANSE

DANSKER

PLETTER
VISSENT

20. BOGSTAV

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

GIVET
DATE
NORDISK
SPROG
OVERSÆTTER

STAD

SMELTE

Pilluarit
Tillykke

ØDELAGT

...? ELLER

ROVDYR
SLIK

DIT OG
...?
BLADE

2. VOKAL
I ALFABETET

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

KAMPSPORT

DUR
OG ...?

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

RADIUS
UFRED

HOLDE

GRUBLE

FØRST I
PINSEN
ØJENDEL

NORGE

RYGE

MIDTE
AF HJUL
KØJE

VERDENSDEL
SAMT

RÆKKE

– det er helt gratis

HELE

TONE

Hilsen kan også mailes

ITALIEN
SNEBUNKE

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

KØREKORT

FUGLEBOER

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Dorthe Hansen
Qassuserfik 6-101 . 3905 Nuussuaq

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

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

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.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Administration
Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

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

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
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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Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

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

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

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Flyttebilen Tlf 312558

Nuuk-Biludlejning ApS

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

Tlf. 323800 el. 559350

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

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

Tirs.-Fre. 10-19 · Lør. 10-14

Ambulance
344 112

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

· Receptioner
· Familiefester

Kiffartuussiarpugut

Ikuallatoornermi

113

SANA
34 40 00

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster

Igaffimmi errorsinermilu
atortorissaarutitigut

Blok 5 /Naja Lange
v

Tlf. 32 39 66

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

Salon Nutsat

Levering af
mad ud af
huset

· Kurser

Ikkussilluta tuniniaallutalu

Nu også vine og
hjemmelavede specialiteter

Taartissaateqarluarpugut

· Møder
· Sejlture

Servicering

· Rejsegilde

Montering

o.lign.

Salg af hvidevarer

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

Godt udvalg af reservedele

Nuukullak 3-A

Tlf. 312131

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

info@hvt.gl

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag og helligdage lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · kontakt@cafemik.gl

ARAJUTSINAVEERSAARIT
AG – ATUAGAGDLIUTIT – pingasunngornerit tamaasa allaaserisanik asseqanngitsunik,
allani nassaarisinnaanngisannik, ilanngutassiaqarluni saqqummertarpoq.

Great Greenla
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AF NOGET
Hver onsdag bringer AG – Atuagagdliutit unikke
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Kommuneqarfik
Sermersuumiit
nutaarsiassat

Nyt fra
Kommuneqarfik
Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersuumi pingaartitatta ilaat tassaavoq ataqatigiinneq. Ilaatigullu ataqatigiinnerput
nukittorsartarparput, inuiaqatigiinni pisuni avitseqatigiinnikkut.

Et af de områder, vi vægter højt i Kommuneqarfik Sermersooq,
er sammenholdet, og det sammenhold styrker vi blandt andet
ved at dele vores viden om, hvad der rører sig ude i lokalsamfundene.

Kommunerput isorartoorujussuuvoq, tamannalu peqqutaalluni
pingaaruteqarluinnarpoq susassareqatigiinnissarput, kiisalu
inuunitsinni ulluinnarnilu pisunik paaseqatigiissinnaaneq. Taamaattumik qaammatit tamaasa Nuuk Ugeavisimi quppernerit
arfineq pingasut kommunitsinniit nutaarsiassaqartassaaq. Aviisi
kommunitsinni illoqarfinni agguaanneqartassaaq nunaqarfinnilu aamma atuarneqarsinnaassalluni.

Vores kommune strækker sig som alle ved over et kæmpe område, og på grund af de store afstande mellem byer og bygder
er det ekstra vigtigt, at vi kommer hinanden ved, og at vi har
forståelse for hinandens liv og hverdag. Derfor har vi indgået et
samarbejde med Nuuk Ugeavis om et ottesiders indstik, der en
gang hver måned sammen med avisen vil blive hustandsomdelt
i hele kommunen i alle byer og fremlagt i bygderne.

»Kommuneqarfik Sermersuumiit nutaarsiassat« siullermi
ilaatigut atuarsinnaavarsi inuusuttut Ittoqqortoormiuneersut
siunissami pilersaarutitik pillugit oqaluttuaat, aammalu Tasiilami pinnguarnermi aaqqissuisut nuannarineqarluartut pillugit
atuagaqarsinnaallutit.

Her i den første udgave af indstikket »Nyt fra Kommuneqarfik
Sermersooq« kan I blandt andet læse om en gruppe unge fra
Ittoqqortoormiit, der fortæller om deres fremtidsdrømme, ligesom I kan læse om den populære legepatrulje i Tasiilaq.

Neriuppunga iliuuserisarput una kommunitsinni suli ataqatigiinnerulersitsissasoq kiisalu oqaluuserisinnaasatsinnik aamma
ammaassisuussasoq, tamatsinnut nuannaarutaasinnaasumik,
Nuummiikkutta, Paamiuniikkutta Kulusummiikkuttaluunniit.
Nuannisarisi atuarluarisilu.
Asii Chemnitz Narup,
borgmesteri.

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

Jeg håber, at vi med dette tiltag kan
styrke sammenholdet her i vores
fælles kommune og måske også
åbne for gode samtaleemner,
der kan være til glæde for os
alle, om vi så sidder i Nuuk,
Paamiut eller Kulusuk.
God fornøjelse
og god læselyst.
Asii Chemnitz Narup,
borgmester.

ATUARTUT ITTOQQORTOORMIUNEERSUT:

Nammineersinnaanerulerpugut
Inuusuttuaqqat aqqanillit maannakkorpiaq Nuummi elevhjemmemimi najugaqarput.
Nuummiinnerminni meeqqat
atuarfianni atuarput ilutiminik
atuaqateqarlutik.
Elevhjemmemut pulaarnitsinni
Gaba Madsen (15), Marti Hammeken (15), Daniel Madsen (15),
Hansigne Josvassen (14) kiisalu
Nina S. Pike (15) naapippagut.
Tamarmik Nuummi atuarnertik nuannarivaat naak ilaatigut
ilaquttaminnut Ittoqqortoormiuniittunut maqaasilaartaraluarlutik.
– Maani Nuummi atuarnissamut periarfissinneqarsimanerput nuannaarutigivarput naak
ilaatigut ilaquttat qimassimasagut
maqaasinartaraluaqisut. Assi-

giinngissut annerpaaq tassaavoq
maani Nuummi malunnartumik
amerlanerit qallunaatuinnaq
oqalunnerusartut, tunumut sanilliutissagaanni. Aallaqqaammut
artornarpoq, kisianni sungiupparput. Maaniinnitsinnimi qallunaatut pikkorinnerulerpugut.
– Maaniinnitsinni nammineersinnaanerulerpugut, akisussaassuseqarnerulerpugut nukittunerulerlutalu, qamuuna. Maani
elevhjemmemi ullut tamaasa
assigiinngitsunik isumagisassaqartarpugut, soorlu initsinni torersaalluta.
Sunngiffissinni sulerisarpisi?
– Internetterujoortarpugut. Ilai
nerrivimmi arsaarartarput, arsartarpugut fitnesseriartarlutalu.

Siunissami qanoq pilersaaruteqarpisi?
– Tamatta Danmarkimi efterskolessamaarpugut, taassumalu
kingorna ilinniarfinnut qinnuteqassaagut. Ilinniarnissarmi
pingaaruteqarpoq.
Atuartut pingasut efterskolep
kingorna sussanerlutik aalajangereerput.
Daniel Madsen: – Uanga
Saviminilerinermik ilinniarfimmut
qinnuteqarusuppunga. Assartugalerisutut ilinniarusuppunga.
Nina S. Pike: – Uanga maani
Nuummi ilinniarnertuunngorniarfimmut qinnuteqarusuppunga.
Kisianni naluara sunarpiaq ilinniarusunnerlugu.
Marti Hammeken: – Uanga
mekanikerinngorusuppunga
sanasorluunniit.

8.-10. klassemi atuartut 23-it elevhjemmemi inissaqartinneqarput.
Najugaqarfigisaannilu pisortaqarpoq, socialpædagog ataaseq. Igasoq,
sulisut tallimat ikiortillu qulit.
Kommuneqarfik Sermersooq
770.000 koruuninik immikkoortitsisimavoq atuartut angalasarnissaannut. Kiffartuussinermut
isumaqatigiissut nutaaq peqqutaalluni Ittoqqortoormiuninngaanniit Nuummut angalaneq
akitsorsimavoq. Angalanermut
aningaasartuutit amerlingaatsiarsimapput. Atuartut Islandikkoorlutik angalasarput. Atuartullu
taamatut angalangaangata
ingiaqateqartalernikuupput,
taamaasillutillu aningaasartuutit
amerlanerulerlutik.

ELEVER FRA ITTOQQORTOORMIIT:

Opholdet har gjort os mere selvstændige
11 unge fra Ittoqqortoormiit er
for tiden bosat på elevhjemmet
i Nuuk. Her går de i folkeskole
sammen med andre jævnaldrende fra Nuuk.
Vi mødte Gaba Madsen (15), Marti
Hammeken (15), Daniel Madsen (15),
Hansigne Josvassen (14) samt Nina
S. Pike (15) på elevhjemmet. De er
alle glade for at gå i skole i Nuuk
selvom de engang imellem kan
savne familien i Ittoqqortoormiit.
– Det er dejligt at have muligheden for at gå i skole her i Nuuk
selvom det til tider kan være hårdt
at være væk fra familien. Den
største forskel er, at der er mange
flere der taler dansk her i Nuuk i
forhold til Østgrønland. Det var

svært i starten, men man vænner
sig til det. Vi er i hvert fald blevet
bedre til dansk.
– Opholdet har desuden gjort
os mere selvstændige, ansvarsbevidste og stærke, altså mentalt. Her på elevhjemmet har vi
forskellige daglige opgaver, såsom
at sørge for, at vores værelser er
ryddet op.
Hvad laver I, når I har fri fra
skolen?
– Vi surfer på internettet. Vi er
også nogle stykker der spiller
bordtennis, fodbold og går til
fitness.
Hvad er jeres fremtidsplaner?
– Vi skal alle på efterskole i Dan-

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

mark og derefter skal vi søge ind
på nogle uddannelser. Vi synes
det er vigtigt at tage en uddannelse.
3 af eleverne har allerede besluttet sig for hvilken retning de vil
tage efter endt efterskole.
Daniel Madsen: – Jeg vil gerne
starte på Jern- og Metalskolen. Jeg
vil gerne uddanne mig til terminalarbejder.
Nina S. Pike: – Jeg vil gerne
på gymnasiet her i Nuuk. Men jeg
ved endnu ikke hvilken uddannelse jeg skal vælge.
Marti Hammeken: – Jeg vil
gerne uddanne mig til mekaniker
eller tømrer.
Der er plads til 23 elever fra 8.10. klasse på elevhjemmet hvor en

leder, 1 socialpædagog, 1 kok, 5
medarbejdere og 10 medhjælpere
er tilknyttet.
Kommuneqarfik Sermersooq
har afsat 770.000 kroner til elevrejser fra Ittoqqortoormiit.Den
nye serviceaftale til beflyvning
af Ittoqqortoormiit gør, at det er
blevet dyrere at få eleverne fra
Ittoqqortoormiit til elevhjemmet i
Nuuk. Den nye serviceaftale øger
ikke blot rejseomkostningerne.
Eleverne flyver nu over Island på
turen mellem Ittoqqortoormiit
og Nuuk. Det gør, at en ledsager
skal med på turen, hvilket øger
udgiften yderligere.

Arnanut meeqqamullu
toqqissisimanartoq
Tasiilaq qimarnguvik arnanut meeqqanullu
nakuusernermik eqqugaasunut neqeroorutaavoq.
Qimarnguvik arnanut meeqqanullu nakuusernermik eqqugaasunut
toqqissisimanartumik sumiiffissaminnik amingaatilinnut siniffissaqartitsivoq.
Kommuneqarfik Sermersuumi
kommunalbestyrelsi 2016-imut
missingersuummi, Tunumi illoqarfiit annersaanni qimarnuvimmik
pilersitsisoqarnissaanut ingerlatsisoqarnissaanullu aningaasanik
immikkoortitsivoq. Qimarnuvik
»Kattunneq – Grønlands Krisecentre« suleqatigalugu piviusungortinneqarsimavoq.
»Kattunneq – Grønlands
Krisecentre« danskit kalaallillu
akornanni suleqatigiiffiuvoq,
Mary Fonden, Danner, Kalaallit
Nunaanni qimarnguviit, Mælkebøttecentret, isumaginninnermut,
Ilaqutariinnut, Naligiissitaanermut
Inatsisinillu Atuutsitsinermut
Naalakkersuisoqarfik aamma
OAK Foundation Denmarkimit
peqataaffigineqartoq. Aappariit
akornanni nakuusernermik akiuiniarnermik Kalaallillu Nunaanni
qimarnuvinni aqutsisunik sulisunillu pikkorissaanissamik suliniut
siunertaqarpoq.
Tasiilami qimarnguvimmi
arnat meeqqallu nakuuser-

nermik eqqugaasimanerminni
eqqugaanissaminnulluunniit
navianartorsiorlutik pinartumik pisariaqartitsinermikkut,
illersungaaffigisinnaasaminnik
unnuisinnaapput. Tamatuma
malitsigisaanik arnat nakuusernermik eqqugaasut qimarnguiviup
ilaqutariinnut siunnersortaanit,
qimarnguvimmi toqqissisimasumi
ikiorneqartassapput. Inooqatigiinneq inuunermilu atugarisat allat
pillugit sulisut oqaloqatigineqarsinnaassapput.
– Ajoraluartumik arnarpassuit
angerlarsimaffimmi nakuusernermik eqqugaasarput. Arnat kisimik
eqqugaaneq ajorput, amerlasoorpassuartigut meeqqat aamma eqqugaasarmata. Tamanna
nammineerluni alianartuuvoq.
Taamaammat nuannaajallannarpoq, Tasiilami arnat meeqqallu
pinartumik illersorneqarnissaminnik pisariaqartitsisut, toqqissisimaarfigisinnaasaannik neqeroorfigisinnaaleratsigit. Uju Petersen
(IA), Kommuneqarfik Sermersuumi
Meeqqanut Ilaqutariinnullu ataatsimiitiami siulittaasoq oqarpoq.
Qimarnguvittaaq atserneqarpoq »Naaqqavi«.

Et trygt sted
for kvinder og børn
Tasiilaq har fået et krisecenter der tilbyder akut
hjælp til voldsramte kvinder og børn.
Det nye krisecenter tilbyder overnatningsmuligheder til kvinder og
børn, der har været udsat for vold
og akut har brug for et trygt og
sikkert sted at opholde sig.
Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq satte i
budgettet for 2016 penge af til
etablering og drift af et krisecenter i Østgrønlands største by.
Krisecentret er samtidig blevet
til virkelighed i samarbejde med
projektet »Kattunneq – Grønlands
Krisecentre«.
»Kattunneq – Grønlands Krisecentre« er et dansk-grønlandsk
samarbejde mellem Mary Fonden,
Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecentret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
samt OAK Foundation Denmark.
Projektet fokuserer på at styrke
indsatsen mod partnervold og på
at opkvalificere og kompetenceudvikle ledere og medarbejdere på
de grønlandske krisecentre.

På krisecentret i Tasiilaq kan
kvinder og børn få beskyttelse og
husly i akutte situationer, hvor de
har været udsat for vold eller er i
fare for at blive ramt af vold. Efterfølgende hjælper familievejledere
i krisecentrets trygge omgivelser
de voldsramte kvinder. De ansatte
tilbyder samtaler om parforhold
og andre livsforhold.
– Desværre er mange kvinder
ramt af vold i hjemmet. Det rammer ikke blot kvinderne, men i
mange tilfælde også børnene. Det
siger sig selv, at det er en ulykkelig
og trist situation. Derfor er det
rigtigt glædeligt, at vi kan tilbyde
tryghed og sikkerhed til kvinder
og børn i Tasiilaq, der har et akut
behov for beskyttelse, siger Uju
Petersen (IA), formand for Udvalg
for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.
Det nye krisecenter har fået
navnet »Naaqqavi«.
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Tasiilami sanaluttarfittaaq
Tasiilami sanaluttarfittaaq Stunk
ammarneqarmat najukkami
sanaluttartut tunumiut sanaluttagaannik pilersitsinissaminnut,
attassinissaminnut ingerlatitseqqinnissaminnullu pitsaanerusumik
sanaluttarfittaarput. Sanaluttarfiup Stunkip Tasiilamiittup nutarterneranut nuunneranullu 2 millioner
koruunit atorneqarput. Aningaasat
taakku Kommuneqarfik Sermersuup siorna missingersuutaanut
Kommunalbestyrelsimit illikartinneqarsimapput. Asii Chemnitz
Narup ammaanersiornermut
atatillugu ima oqarpoq:
– 2016-imut aningaasaliissutini nuannaarutiginerpaasamma
ilagaat. Tassami isumassarsiamik

pilersitsisoqarsinnaaneranut
uppernarsaataammat. Missingersuusiornissamut qaammatit qassialuit sioqqullugit sanaluttartunit
atsiornerit allattorsimaffiannik
nassinneqarpunga, atukkatigullu
pitsaanngitsunik avatangiiseqartitaanerarmata isumaqataavunga.
Taamaattumik suliassiissutaat
missingersuutinut ilannguppara,
Kommuneqarfik Sermersuumi
borgmesteri Asii Chemnitz-Narup
oqarpoq.
Najukkami sanaluttartut
Tasiilamullu takornariat aamma
avatangiisiisa pitsanngorsarneqarnissaat siunertaralugu Stunki nutarterneqarpoq. Tunumi
illoqarfiit annersaanni sanalut-

tartut sanalutatik illumiit illumut
imaluunniit takornarianut pisiniarfiup Skævenip silataani tuniniaanikkut maannamut tunisarpaat.
Borgmester Asii Chemnitz-Narupip
oqaasii naapertorlugit, sanaluttarfimmik ammaanersiornerup
ilutigisaanik sanaluttartut nutaanik periarfissaqalerput:
– Tasiilaq ukiuni kingullerni
takornariarneqarluarpoq. Tunumi sanaluttartut takornarianut pilersitassanik tunisassanillu pitsaalluinnartumik sanaluttarfeqalerput.
Neriuppunga periarfissaq amerlasuunit atorneqarluarumaatoq, Asii
Chemnitz Narup oqarpoq.
Eli Abelsen, Majoriami Tasiilamiittumi sullissivimmi aqutsisoq

sanaluttarfimmullu akisussaasuusoq oqarpoq:
– Sanaluttarfiup Stunkip
nutarterneqarnera najukkatsinni
immikkuullarittumillu sanaluttarnitta attannissaanut iluaqutaassasoq neriuutigilluinnarpara.
Tunumi eqqumiitsulioriaatsip eriagineqarnissaa qulakkeerumallugu
ileqqutoqqat sanaluttariaatsillu
inuusuttunut kinguaariinnullu
nutaanut ingerlateqqinneqarnissaannut iluaqutaassaaq. Tamanna
pingaaruteqartorujussuuvoq.
Inini sanaluttarfimmiittuni
ilaatigut tuttup nassuinik tunumiut tupilaannik qilaatinillu
sanasoqartarpoq.

Nyt kunsthåndværksted i Tasiilaq
Åbningen af Stunken, der er det nye
kunsthåndværksted i Tasiilaq, giver
de lokale kunstnere bedre rammer
til at fremstille, bevare og videreføre østgrønlandsk kunsthåndværk.
To millioner kroner er der blevet
brugt på renovering og flytning af
kunsthåndværkstedet. De penge
satte Kommunalbestyrelsen af på
sidste års budget i Kommuneqarfik
Sermersooq. I forbindelse med
åbningen udtaler borgmester Asii
Chemnitz-Narup følgende:
– Det var en af bevillinger jeg
var gladest for i 2016 budgettet.
Den viste nemlig hvor kort vej der

kan være fra ide til beslutning. Et
par måneder før budgetlægningen
fik jeg en underskriftindsamling
fra husflidskunstnerne, og jeg
var enig i at deres forhold var for
dårlige. Derfor satte jeg deres sag
på budgettet, siger borgmester i
Kommuneqarfik Sermersooq, Asii
Chemnitz-Narup.
Det er meningen, at den nye
udgave af Stunken ikke bare skal
fremme forholdene for lokale
kunstnere, men også for turister,
som besøger Tasiilaq. Indtil nu
har kunsthåndværkerne i Østgrønlands største by typisk solgt deres
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kunst ved at gå fra dør til dør eller
ved at sælge det til turistkontoret
Skæven. Ifølge borgmester Asii
Chemnitz-Narup giver åbningen
af værkstede nye muligheder for
kunstnerne:
– Tasiilaq oplever et sandt
turtistboom i disse år. Nu har de
lokale husflidskunstnere fået de
perfekte rammer til at producere
og sælge til turisterne. Nu håber
jeg bare at mange vil gribe chancen, siger Asii Chemnitz Narup
Eli Abelsen, centerleder på
Majoriaq i Tasiilaq og ansvarlig for
husflidsværkstedet, siger:

– Jeg håber inderligt, at Stunkens nye flotte rammer kan være
med til at bevare vores lokale og
unikke kunsthåndværk. Det skal
hjælpe med til, at traditionerne og
håndværket bliver ført videre til
unge mennesker og nye generationer, så østgrønlandsk kunst
ikke går i glemmebogen. Det er
smaddervigtigt. I lokalerne bliver
der blandt andet fremstillet østgrønlandske tupilakker af rensdyrgevir og qilaat (den traditionelle
grønlandske tromme).

Tasiilami kommunip allaffianut misissuiartortoqassaaq
Kommuneqarfik Sermersuup
Tasiilami allaffia innuttaasunut
sapinngisamik pitsaasumik sullissiviusussatut aaqqissuussaava?
Apeqqut tamanna akissutissarsiniarlugu sullissineq kommunip
misissuiffiginiarpaa siunnersuisarfik Deloitte suleqatigalugu.
– Tasiilaq tassaavoq kommunimi innuttaasumut ataatsimut
aningaasanik atuiffiunerpaasoq,
aammali tassaavoq naammagittaalliutinik pissarsiffiginerpaasarfipput. Tamanna pissusissamisuunngilaq, tamannalu soor-

unami aqutsisutut iliuuseqarfigisariaqarparput, Kommuneqarfik
Sermersuumi kommunaldirektøri,
Lars Møller-Sørensen oqarpoq.
Tasiilami ingerlatsiviup pisariaqartitaanik kissaatigisaanillu
naammassisaqassaaq 2018-imi
kvartalit siullianni ilaatigullu Tasiilami kommunimi sulisut suliffimmut tunngasunik sammisaqartinneqassapput aammalu aqutsisut
sulisullu apersorneqartassallutik.
Tamakkua saniatigut suliarineqartut pillugit nalilersuisartussanik pilersitsisoqassaaq aammalu
illoqarfinni inuussutissarsiuteqar-

tut pingaarutilinnillu suliaqartut
apersorneqassapput.
Paasissutissat katersorneqartut
pingasunik siunnersuusiornissamut atorneqassapput, siunissami ataatsimoortumik ingerlatsivik
najukkameersunik sulisulik qanoq
aaqqissuunneqassanersoq pillugu.
Taamaattumik Kommuneqarfik
Sermersuumi Pisortaqatigiit aalajangissavaat, aaqqissuusseriaaseq
sorleq atorneqassanersoq.
– Eqqarsaataavoq taamaaliornikkut Tasiilaq taamaalilluni Kommuneqarfik Sermersuumi illoqarfinni siuttuulissasoq. Illoqarfinni

siullersaalluni nutaamik aaqqissuussiffigineqarlunilu sullissigasuartarfinngortinneqassaaq, Lars
Møller Sørensen oqarpoq.
Eqqarsaataavoq, Kommuneqarfik Sermersuumi illoqarfinni
allani assingusumik aallartitsisoqassasoq. Tasiilaq illoqarfinni
siullersaasussatut toqqarneqarpoq, sulisut innuttaasullu
akornanni nutaaliortoqarnissaa
kissaatigineqarnikuummat.

Serviceeftersyn til forvaltningen i Tasiilaq
Er Kommuneqarfik Sermersooqs
organisation i Tasiilaq bygget
op på den måde, der giver borgerne den bedst mulige service?
Det skal et nyt serviceeftersyn,
som kommunen gennemfører i
samarbejde med konsulenthuset Deloitte afgøre.
– Tasiilaq er det sted i kommunen, hvor vi bruger flest penge pr.
indbygger, men det er samtidig
et sted, hvor vi kan spore stor

utilfredshed. Det er en uholdbar
situation, og som administration
har vi selvfølgelig en forpligtelse til
at gøre noget ved det, siger kommunaldirektør i Kommuneqarfik
Sermersooq, Lars Møller-Sørensen.
Processen med at undersøge
Tasiilaqs behov og ønsker bliver
gennemført i første kvartal af
2018 og vil blandt andet bestå af
en workshop med de kommunale
ansatte i Tasiilaq og af interviews
med ledere og ansatte i Tasiilaq.

Desuden skal der gennemføres
fokusgrupper og interviews med
repræsentanter fra erhvervslivet
og andre nøglepersoner i byen.
De indsamlede oplysninger
skal bruges til at lave tre forslag til,
hvordan en fremtidig enhedsforvaltning, der er baseret på lokale
ressourcer, kan organiseres. Direktionen i Kommuneqarfik Sermersooq skal derefter beslutte, hvilken
model der skal anvendes.

– Det er tanken, at Tasiilaq på
den måde skal blive foregangsby i
Kommuneqarfik Sermersooq. Det
bliver den første by, hvor vi organiserer os på en ny og mere effektiv
måde, siger Lars Møller Sørensen.
Det er tanken, at der skal
gennemføres lignede processer
i Kommuneqarfik Sermersooqs
øvrige byer. Tasiilaq blev valgt som
den første by, da der både blandt
ansatte og borgere er et stort
ønske om fornyelsen.
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Issiaarfissat nutaat qamutitut isikkullit
Tunumi takornariaqarnerup
siuarsarnissaanut Kommuneqarfik Sermersuumi inuussutissarsiutinut tapiissutinit 700.000
koruunit, najukkami suliuniutinut takornariaqarnermut
suliaqarnermi suliffissaqartitsisussanut tunniunneqarput.
Taperneqartut ilaat tassaapput
Destination East Greenland, taakku issiaarfissanik qamutitut
isikkulinnik sanassamaarput.
Tasiilami illoqarfimmi issiaarfinnik sanasoqarnissaanut aamma
aningaasaliisoqarpoq. Tasiilami
nuna qummukajaaqartiterpoq
– tamatumalu takornarissat
illoqarfiup iluani angallanniarneranut ajornakusoortitsisinnaavoq.
Taamaattumik Destination East
Greenland issiaarfissanik qamutitut ilusilersukkatut sanassamaarput.

Issiaarfissat 150 cm takitigissapput
50 cm-millu silitsigissallutik.
Destination East Greenlandimit niuffatsitsinerni Mid-Atlantic
Tradeshow aamma Vest Nordens
Travel Martimi Islandimi ingerlanneqartuni peqataatitsinissamut
kommuni aamma aningaasaliisimavoq.
Tasiilami innuttaasut pingasut
angallammik aquttutut ilinniarnerat aningaasaliissutinit aamma
akilerneqarsimapput. – Tunumi
suliffissanik nutaanik pilersitsiortornissarput assut pingaaruteqarpoq, taamaammat suliniutit uku,
qularnanngitsumik takornariaqarnerup iluani iluaqutaajumaartut
tapiiffigisinnaagatsigit nuannaarutigieqaara, Kommuneqarfik
Sermersumi borgmesteri, Asii
Chemnitz-Narup oqarpoq.
Kalaallit Nunaata Naatsorsueqqissaartarfiata kisitsisaataasa ta-

kutippaat, ukiuni kingullerni takornarissat Tunumut aqqusaartartut
kingaatsumik amerliartuaarsimasut. 2017-imilu unnuinertalimmik
aqqusaartut 5.072-iusimallutik.

TUNU: INUUSSUTISSARSIORNERMUT TAPIISSUTINUT
QINNUTEQARIT
Kommuneqarfik Sermersuup
inuussutissarsiutinut tapiissutai
aningaasanik atuinerup, takornariaqarnerup ineriartortinneqarnerata suliffissaqartitsinerullu qaffassarneqarnissaa siunertaralugu
pilersinneqarsimapput.
Tunumi soqutiginartumik
suliniuteqarniaruit aningaasanik
qinnuteqarsinnaavutit.
Inuussutissarsiornermut tapiissutinut qinnuteqarfissaq marlunnik killissalerneqarnikuuvoq:
• Februaarip aallaqqaataa
• Maajip aallaqqaataa

Qinnuteqaatit killiussat ataasiakkaat najoqqutaralugit suliarineqassapput, qinnuteqartullu qinnuteqarfissatut killiussap kingorna
qaammat ataaseq qaangiuppat
kommunimit akissutisinissani
naatsorsuutigissavaa.

QINNUTEQAATIT UUNGA
NASSIUNNEQASSAPPUT:
Kommuneqarfik Sermersooq
Kuussuaq 2, Postboks 1005
3900 Nuuk, Grønland
E-mail: inpi@sermersooq.gl
sermersooq.gl/kl/inuussutissarsiut/inuussutissarsiutinit-aningaasaliissutinit-tapiissuteqarnissamut-piumasaqaatit

Nye bænke formet som hundeslæder
Kommuneqarfik Sermersooqs
erhvervspuljes har uddelt
700.000 kroner til projekter i
Østgrønland der skal være med
til at fremme turismen. Et af de
projekter der sidste år fik støtte
er Destination East Greenland
der vil lave bænke formet som
hundeslæder.

der helt sikkert vil skabe aktivitet
inden for turismeerhvervet, siger
borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz-Narup.

Destination East Greenland ønsker
at forbedre forholdene for turisterne i Tasiilaq ved at opsætte bænke
rundt omkring i byen. Bænkene
vil blive placeret på steder med
en god udsigt, samt ved bakker
hvor man ofte kan trænge til et
lille hvil.
Bænkene bliver cirka 150
cm lange og 50 cm brede og
udformes som den traditionelle
østgrønlandske hundeslæde.
Kommunen har også givet penge til Destination East Greenlands
deltagelse i messerne Mid-Atlantic
Tradeshow og Vest Nordens Travel
Mart på Island.
Derudover har tre borgere i
Tasiilaq fået betalt deres uddannelse til bådfører af puljen. – Det
er utroligt vigtigt at vi får skabt
nye arbejdsplader i Østgrønland,
derfor glæder det mig meget at vi
har kunnet støtte disse initiativer,
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Tal fra Grønlands Statistik viser at,
der inden for de sidste ti år har
været en langsom stigning i antallet af turister der kommer forbi

Østgrønland. I 2017 var der 5.072
overnattende gæster i regionen
Kommuneqarfik Sermersooq Øst.

ØSTGRØNLAND: SØG STØTTE
TIL ERHVERVSPROJEKTER
Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervspulje støtter lokale projekter der skal øge den økonomiske
aktivitet, styrke udviklingen i turismen og skabe flere arbejdspladser
på Østkysten.
Hvis du har et spændende projekt
i Østgrønland, har du nu mulighed
for at søge støtte til dit projekt.
Der er to årlige deadlines for
ansøgninger:
• 1. februar
• 1. maj
Ansøgningerne behandles herefter
og ansøger kan forvente svar fra
kommunen cirka en måned efter
ansøgningsfristen.

ANSØGNINGER SENDES TIL:
Kommuneqarfik Sermersooq
Kuussuaq 2, Postboks 1005
3900 Nuuk, Grønland
E-mail: inpi@sermersooq.gl
Se mere her: sermersooq.gl/da/
erhverv/kriterier-for-stoette
-fra-erhvervspuljen

Pinnguarnermi aaqqissuisut maligassiuilluartut
Tasiilami Alivarpi pinnguarnermi aaqqissuisunik pilersitsisimavoq. Pinnguarnermi
aaqqissuisut atuarfiup pinnguartarfiani pinnguarnermi
aaqqissuisassapput, tamannalu
akerleriinnernik nugusaataallunilu anitsiarnermi nuaannaarnerutitsivoq.
Tasiilavmi Alivarpimmi 7. aamma
8. klassemi atuartut 13-it, 2017imi ukiaanerani pinnguarnermi
aaqqissuisutut pikkorissaqataapput. Pikkorissartitsineq novembarimi arfininngornerni marlunni
ingerlanneqarsimavoq, tamatumalu kingorna pinnguarnermi
aaqqissuisut atuarfiup pinnguartarfiani sulilersimallutik.
Pinnguarnermi aaqqissuisut atuarfiup pinnguartarfiani
pinnguarnernik assigiinngitsunik
aaqqissuisarput. Pinnguartarfiup
ilaani meeqqat høvdingimik pinnguartarput, allat arsartut allallu
pattaattut.
– Anitsiarnerup nalaani
meeqqat akornanni aporaat-

toqannginnerunera meeqqallu nuannaarnerulernera ilinniartitsisutut
maluginiarsimavarput. Pinnguarnermik aaqqissuisut meeqqanit
tigulluarneqarsimaqaat. Tamanna
iluatsitsineruvoq annertooq., Tasiilami Alivarpimmi ilinniartitsisoq,
ilinniartitsisorlu Puite Josvassen
ilagalugu suliniummi aaqqissuisuusoq, Anette Broman Mølbæk
oqarpoq.

ILIMAGISAMIT
ILUATSILLUARNERUSOQ
1. klassemiit 6. klassemi atuartut
ullut tamaasa atuarfiup pinnguartarfiani anitsiartarput. Pinnguarnermi aaqqissuisut eqimattanut
marlunnut agguarneqarsimapput
sapaatillu akunnerata ingerlanerani anitsiarnerit amerlanerit
suliffigisarlugit.
– Pinnguarnermi aaqqissuisut
tunniusimanerat, sulerusussuseqarnerat ataqatigiinnerallu
suliniummut ilimagisatsinnit anneroqaat. Suleqatigiit suna tamaat
aaqqissuuttarpaat, namminerlu
taartaasussat isumagisarlugit

ullullu tamaasa pinnguaatinik
nassaarniartarlutik, Puite Josvassen oqarpoq.
Pinnguarnermi aaqqissuisut
ataasinngornerit tamaasa ataqatigiissaarisunik ataatsimeeqateqartarput. Tassani pinnguarnermi
aaqqissuisut sulinerminni nalaatatik aporfigisarsimasatilluunniit
oqaluttuarisarpaat.
– Meeqqanut taamak amerlatigisunut maligassiuisutut
inissisimanerup pikkunassusaa
pinnguarnermi aaqqissuisut
oqaluttuarikkajunnerusarpaat.
Meeqqat allat qanoq ataqqitigigaatsik qanorlu asanninnermik
takutitsivigisartigigaatsik oqaluttuarisarpaat, Anette Broman
Mølbæk oqarpoq.

PINNGUARNERMI AAQQISSUISUT ILISARIUMINARTUT
Atuarfiup pinnguartarfiani pinnguarnermi aaqqissuisut ilisariuminartuaannarput. Tamarmimmi
pinnguarnermi aaqqissuisut
tujuuluannik qorsuusumik atugaqartarput. Ilisariuminartunik

aaqqatissaannik Tasiilami Alivarpi
qanittumi aamma pisissamaarpoq. Pinnguarnermi aaqqissuisut
aamma nammineerlutik pinnguaqarput.
Tasiilami Alivarpimmi aningaasaliisarfik Pinnguarnermi Aaqqissuisunut 5000 koruuninik aningaasaliisimavoq. Tallimanngorneq 15.
december, pinnguarnermi aaqqissuisut siullermeerlutik unniussiuaaqatigiipput, tassani nereqatigiikkamik, pinnguarlutik, qittallutik
unammisitsillutillu. Ukiup affaa
qaagiuppat aasaanerani naggataarnersiortoqalerpat, ukiup ingerlanerani sulisimanerminni pikkorissarnernullu peqataasarsimanerminni
pinnguarnermi aaqqissuisut
diplominnatsinneqassapput.
Pinnugarnermi aaqqissuisut
ukuupput: Iddimanngiiuk Jensen,
Nikkulaavaraq Boassen, Kristian
Viberg, James Singertat, Kristina
Kâjangmat, Signe Lyberth, Ulla-Maria Brandt, Nini Boassen, Maja
Olsvig Kristiansen, Agga Táunâjik,
Iluuna Kristiansen, Tage Cafurri
aamma Sabina Nathanielsen.
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Legepatrulje er rollemodeller
dende lege, siger Puite Josvassen.
Hver mandag har legepatruljen
møde med de to tovholdere. Her
deler legepatruljen oplevelser og
udfordringer.
– Legepatruljen fortæller især
om, hvor rørende de oplever at
være forbillede og rollemodel for
så mange børn. De oplever, at
de andre børn viser dem respekt
og stor kærlighed, siger Anette
Broman Mølbæk.

GENKENDELIG LEGEPATRULJE
I Tasiilaq har folkeskolen
Tasiilami Alivarpi oprettet en
legepatrulje. Legepatruljen
organiserer lege i skolegården,
hvilket giver færre konflikter og
større trivsel i frikvarterene.
I efteråret 2017 deltager 13 elever
fra 7.- og 8.-klasserne i et legepatruljekursus på Tasiilami Alivarpi.
Kurset bliver holdt to lørdage i
november, og siden har legepatruljen arbejdet i skolegården.
Legepatruljen organiserer lege
i forskellige grupper i skolegården.
Børnene spiller for eksempel høvdingebold i et hjørne af gården,
fodbold i et andet og rundbold i
et tredje hjørne.
– Som lærere oplever vi
markant færre konflikter og langt

større trivsel i frikvartererne. Børnene har taget fantastisk godt imod
legepatruljen. Det er en stor succes,
siger Anette Broman Mølbæk, lærer
på Tasiilami Alivarpi og tovholder
på projektet sammen med timelærer Puite Josvassen.

OVERSTIGER
FORVENTNINGERNE
1.-6.-klasserne holder frikvarter
i skolegården hver dag. Legepatruljen er delt op i to grupper og
dækker de fleste frikvarterer i
løbet af en skoleuge.
– Legepatruljens engagement,
initiativ og sammenhold overstiger vores største forventninger til
projektet. Grupperne koordinerer
alt, sørger selv for vikardækning
og finder hver dag på nye spæn-
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Legepatruljen er altid genkendelig i
skolegården. De er hver især iklædt
en grøn legepatrulje-sweatshirt.
Snart får de også genkendelige
handsker, som Tasiilami Alivarpi er
ved at indkøbe. Legepatruljen har
desuden sit eget legetøj.

Skolefonden på Tasiilami Alivarpi har bevilget 5000 kroner til
legepatruljens indsats. Fredag
den 15. december holdt legepatruljen sin første hyggeaften med
madlavning, lege, dans og sjove
konkurrencer. Til sommerafslutning om et halvt år får legepatruljen diplomer for gennemførelse
af kurser og for arbejdsindsatsen i
løbet af året.
Legepatruljen består af: Iddimanngiiuk Jensen, Nikkulaavaraq
Boassen, Kristian Viberg, James
Singertat, Kristina Kâjangmat,
Signe Lyberth, Ulla-Maria Brandt,
Nini Boassen, Maja Olsvig Kristiansen, Agga Táunâjik, Iluuna
Kristiansen, Tage Cafurri og Sabina
Nathanielsen.

