Første gang i Nuuk

JULEFROKOST
MED ALL INCLUSIVE

Stor traditionel julebuffet,
underholdning og vores
attraktive all inclusive koncept
Pris pr. person, kr.

Få mere information og
book årets julefrokost
på tlf. 34 80 60 eller via
info@heca.gl
Tilbuddet gælder kun for
virksomheder og skal
bookes inden den
1. oktober 2018

340,-

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 19. september 2018 • Nr. 38

Utoqqaat angerlarsimaﬃinni
eqqiaasoqartarnera
ajorpallaartoq
Nuummi Unuarissat (natteravnit)
akissarsiaqassasut
Løn til
Nuuks Natteravne
40-41z

For dårlig rengøring
hos ældre
Restaurant Nasiffik
IGGIAA NUUSSUAQ

32 91 90
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Meeqqanut

382020

Nukappiaqqanut
Niviarsiaqqanullu

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
Denne annonceplads kan blive din

Priser fra
50 kr.

Safﬁginnifﬁssaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl · imal./eller telefon 38 39 86

wet n wild
PÅ HELE BRILLEN

Alle stel og glas fra
basis til guld

Gælder frem til d. 28.10.2018. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.
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Profilering
af Din
Virksomhed

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler ·
Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj · Arbejdstøj
med eller uden tekst og logo.
Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
Tuapannguit 30 · Tlf. 549999/329999
forhandles også
(Skilteproduktion: Industrivej 20)
jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Alt i

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

Smede- og Maskinarbejde

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

udføres

ALT I GLAS OG RAMME

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

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

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

Nuuk Vand & Varmeservice

Salon
Puk
Tlf. 32 26 30
Mandag-Fredag 9-18
Lørdag 9-14
salon puk
puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

tlf.:

❁Frøken❁Smørblomst❁
Smørblomst❁
Retro❁Vintage❁
Antik ❁ butik

Nauja

÷ 50 %

Åbningstider:
Man./Fre. 9-18 · Lør. 9-14

Erene

Tlf. 329797

Frøken Smørblomst

H.J Rinksvej 33

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

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

31 10 16

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

 Igaﬃmmi

errorsinermilu
atortorissaarutitigut
 Kiﬀartuussisarpugut
Kiﬀartuus Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu,
ataatsi Taartissaateqarluarpugut
moortut
 Servicering
 Montering og
 Salg

af hvidevarer
 Godt udvalg af
reservedele

Service og
salg - under
samme tag

Nukullak 3-A · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

H.A. Bogføring

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

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

Tuapannguit 30 · Tlf. 549999/329999
(Skilteproduktion: Industrivej 20)
jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE

NVVS.GL

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

Skiltning
af Din
Virksomhed

HANS EGEDESVEJ 29, STUEN TIL VENSTRE - Tlf: 49 94 94
Qitilunnerit-Naggualuutit - Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut - Amerluutit-Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon, tyktarm) & tingummik & imal.
timi tamakkerlugu - Niaqorlunnerit - Sanigorsarnerit
diæt-mik allannguinikkut - Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt - Pujortasaarniarneq
Alt problemer med ryg - Led samt spændinger Rygestop - Rensning af organismen, - Diæt vejledning
- Rygestop - Micræne m.m
gababroberg@gmail.com

GÂBA
BROBERG
543858/
326479

RCdesign.gl

✔ 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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Ikuallatoornermi

Malermester

Ved Brand

JOHAN OLSVIG

113

Bogføringsassistance
tilbydes
Deltid har også interesse.

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

Ambulance
344 112

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

• Bogføring
Revisor HD
• Afstemning
• Løn
• Administration ejer- og andelsboligforeninger
• Årsrapport

Kontakt:
Marianne Hansen
marianne@mlhbogforing.gl
Mobilnr. 485647

Kontakt:
+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

ABC

Luksus
hotellejligheder
Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl

Arctic Boat Charter

Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

Always Best Choice

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

CVR 39192055

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

Kan købes i de fleste butikker & KNI Engros,
Pisiffik Nuuk Center
www.water.gl · pp@water.gl

abc@abc.gl +299 53 38 80

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

V

· Badeværelse
· Køkkenfliser
· Trappepgange
· Gangfliser
Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand

Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa. – tall. Nal.: 10:00 – 18:00 / Mandag-fredag kl. 10.00 - 18.00
Arf. Nal.: 10:00 – 16:00 / Lørdag kl. 10.00 - 16.00
MAGNUM LUX
X RIFFEL
I CAL. 375 H&H
&H

8.499.SIPAAKKAT
KAT
KA
AT / SPAR
SPA
P R
PA

1.5
500
00.375 H&H MAG, 19,5 G

399

95

SAVAGE. HOG H. CAL. 308,
BLÅ/SORT STÅL

249.-

STANLEY CLASSIC
TERMOKANDE, 1 LITER

308 WIN. 9,7G SST®SPF
30

4.999.- 2
24995

SIPAAKKAT / SPAR

1.000.-

Naqinnerlutanut
Naqinnerluta
t nut nioqqutillu nungutt
ta
nunguttoorsimasinnaanerinut
ttoorsimasinnaanerinut
oorsima
allannguisitsisinnaaner
allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput
igeqquneqarput
qq q
/ Der ta
ttages
ges forbehold for trykfejl og udsolgte va
vvarer.
rer.

Fås i
forskellige
farver
JBL CLIP 2 TRÅDLØS HØJTTALER
Trådløs afspilning med Bluetooth
8 timers spilletid
indbygget kabinehage
267078, 264079, 264080

JBL GO 2 TRÅDLØS

SIPAAKKAT / SPAR

299

200.-

95

Nuuk

Atuutissapput Pingasunngorneq 19/09-miit
Marlunngorneq 25/09– 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 19/09 til og med tirsdag den 25/09 – 2018

❖
❖
❖
❖

Bærbar Bluetooth-højttaler
IPX7-tusarnaarut / Højttaler
5 timers spille/samtaletid
280393, 278224, 278222, 278218

199.SIPAAKKAT / SPAR

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

80.-

Lynge Olsen Group

❖
❖
❖
❖

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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SIPAAKKIT
SPAR

12495

75.-

KARKLUDE
7 STK.
Grå imlt. / el. sort
30x30 cm
Microfiberklud

A /
ARLAAT
V LG
FRIT VA

SIPAAKKIT
SPAR OP TIL

ANNA
MÜSLISKÅL
4 STK
Ø11 cm, Hvid

SIPAAKKIT
SPAR

40

95

SIPAAKKIT
SPAR

KØDHAKKER NO. 8
m/kageplade

49

59.- 150.-

95

6095

99.GRY
GRYDE
R DE M/LÅG
RY
1,0 imlt. / el. 1,5 Liter

SIPAAKKIT
SPAR
PRO 750 CROSSACTION
ELEKTRISK TANDBØRSTE
3D-teknologi
Limited edition - pink imlt. / el . sort
Rejseetui medfølger

50.-

449.Atuutissapput Pingasunngorneq 19/09-miit Marlunngorneq 25/09 – 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 19/09 til og med tirsdag den 25/09 – 2018
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Helikopterimik aavariarneq
All.: Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
1970-imi Kalaallit Nunaata Angalatitsivia Nuummiunut aningaasaateqarluartunut misigisassamik nutaarluinnarmik neqerooruteqarpoq; ulloq ataaseq
sermersuup eqqaanut helikopterimik tuttunniarneq.
– Aallaaniat 13-it aappariillu aallaaseqanngitsut oqaluttuarisaanermi taamatut siullerpaamik aavariartitsinermi 550 koruuninik akiliisimapput, taamani AG
allappoq.
Angalaneq pissanganartorsiorfiungaatsiarsimavoq, tusagassiortoq allappoq, oqamisaarporlu nuimanerusunut misigisassarsiortitsineq nutaaq tamanna
sutigut tamatigut mamianartoqartikkini.
Siullermik peqataasut qaqqani tammartajaartarsimapput, imaluunniit piffissaliussat malissinnaasimanagit. Tassami aallaaniat pingasut nalunaaqutaq
18.00 uternissamut takkussimanngillat. Kalerrisaarilluni aallaasoqartaraluartoq, rakettinik aappalaartunik kalerrisaarutinik qummoroortitsisoqartaraluartoq helikopterillu motooria generatorilu aallartinneqareeraluartut, takkunneq ajorput. Piffissap ilaani

Husker du:

timmisartortartoq oqarpoq tamaani unnueratarsinnaallutik – sinngup puui nassarneqarsimasut ikittuinnaat sinnersaraattariaqarlugit.
Unnukkulli nalunaaqutaq arfineq-pingasut missaani aallaaniat ilaat takkuppoq.
– Ikiortissarsiorpoq. Tuttussimavoq, nammakkusussimanngilaali piniarnermi atisani kusanartut
aatserusunnginnamigit! Ikiuiartortut ilaata pisaanik
naammaappaa. Aallaaniap pisani aattorsimanngilaaluunniit. Ikiuiartortup atisani aagasaqisut kuummi
errortortariaqarsimavai. Aallaaniaq »piffissarititap
kingornatigut« tuttussimasoq akaarineqarpianngilaq,
AG allappoq.
Naluaaqutaq qulit qeqqa kingulliit marluk ujaasisunit nassaarineqarput, aavariallu Nuummukaanneqarput.
Pinerrarluttut
Pisaqarpallaarsimanngillalli, AG-p tusagassiortua
oqaluttuarpoq, tassami aallaaniat tuttunik takunnissinnaanatillu aallaannissinnaasimanngillat.
Ilami Sermersuup eqqaanut miinnangajallutik tuttut tallimat naammattoorsimagaluarpaat, aallaanialli

piareersimanngilluinnarsimapput tuttullu qimaatiinnarsimallugit.
Peqataasut tamarmik ataatsimik tuttussinnaatitaapput, arfineq-pingasuinnaalli pisarineqarput, marluk
timmisartortartunit pisarineqarlutik.
– Pisaqarsimasoq siulleq sivitsunngitsoq helikopterimut uteriikatappoq, pisanili tamaat nassarnagu.
Tuttup illinnartortarpiaannai nammattakkaminut
immiullugit takkuppai. Tuttup neqaa tamaat niaqualu nassulik nammattakkami inissaqanngimmata oqimaappallaassaqimmatalu, taanna AG-p aallartitaanut oqaluttuarpoq.
Nuummi misigisassarsiortitsineq nutaaq tamanna
pissangalluni malinnaavigineqarpoq, tusakkallu malillugit unnukkiartulersoq taamanikkut Grønlandsflyp pisortaata aallaaniat misilittagaqanngitsut pinerleratarsimasinnaanerat ernumaqartoqartissimavaa.
– Helikopterimi uterluni tikimmat Grønlandsflyppisortaa V. Lauritsen niuffiorpoq. Taanna annilaangasimavoq. Taamaakkaluartoq aggustip 23-anni helikopterimik aavariartitsisoqaqqissaaq, tusagassiortoq tupigusuppasilluni allappoq.

Rensdyrjagt med
helikopter
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl

I 1970 præsenterede Grønlands Rejsebureau en hel
ny oplevelse for pengestærke folk med fast adresse
i Nuuk; en helikoptertur ind til rensdyrene nær
indlandsisen og en dagsjagt.
– 13 jægere samt et ægtepar uden riﬂer havde
betalt 550 kroner for at tage med på denne historiske tur, beretter datidens AG.
Turen blev ret dramatisk, konkluderer journalisten, der lader skinne igennem, at han på alle måder
er forarget over den nye overklasse-event.
For det første kunne deltagerne tilsyneladende
ikke ﬁnde rundt i fjeldene, ellers kunne de bare
ikke overholde tiderne. I hvert tilfælde udeblev
tre jægere fra aftalen om returrejse klokken 18.00.
Selvom man både affyrede skud, sendte røde raketter op, startede helikopterens motor samt en generator, kom de ikke retur. På et tidspunkt måtte piloten
advare om, at man skulle overnatte på stedet – og
deles om de få soveposer, der var medbragt.
Ved 20-tiden dukkede den ene jæger dog op.
– Han tilkaldte hjælp. Det viste sig, at han havde
skudt et dyr og ikke ville bære det, fordi han ikke
ville have blod på sit ﬁne jagttøj! En af dem, der
gik til undsætning, bar dyret. Jægeren havde ikke
engang taget indvoldene ud. Hjælperen måtte skylle
sit tøj, der var oversmurt med blod, i en bæk. Der
blev udtalt ikke helt venlige bemærkninger om
jægeren, der havde skudt dyret, efter „fristen” var
udløbet, lyder det i AG.

Tusagassiortoq aallartitaq
kakkaginnnippallaanngilaq.
(Assi AG-p toqqorsivia
Der var ikke meget begejstring af spore hos den
udsendte journalist. Foto:
AG arkiv.

Klokken halv ti var de sidste to blevet fundet af et
eftersøgningshold, og selskabet ﬂøj retur til Nuuk.
Dårlige jægere
Dog medbragte de ikke meget rensdyr, fortæller
journalisten, fordi for det andet kunne jægerne nemlig hverken ﬁnde eller skyde rensdyr.
Godt nok gik de direkte ind i en ﬂok på fem dyr
kort efter landingen, men det var jægerne slet, slet
ikke forberedte på, så dyrene nåede at ﬂygte.
Alle deltagere havde licens til at skyde ét rensdyr,
men der blev kun nedlagt otte, hvoraf piloterne stod
for de to.
– Den første, der kom tilbage til helikopteren med
bytte, viste sig ret tidligt, men havde ikke hele dyret

med. Han havde taget
de mest reelle stykker med i sin rygsæk. Hvis han
skulle bære kødet fra hele dyret samt hovedet med
gevir, ville rygsækken veje alt for meget, sagde han,
fortæller AGs udsendte journalist.
Inde i Nuuk fulgte man med spænding den nye
satsning og ud på aftenen blev daværende direktør
for Grønlandsﬂy efter sigende bekymret for de
uerfarne jægeres sikkerhed.
– Grønlandsﬂys direktør, V. Lauritsen, mødte personligt op, da helikopteren kom tilbage. Han havde
været nervøs. Til trods herfor arrangeres der igen
en jagttur med helikopter 23. august, bemærker
journalist med slet skjult underen.w
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JYSK-IMI AKIT SILAnngAJAALeQAAT /

JYSK GåR PRiS-AmOK

Sipaakkit / Spar

-30%

QIPIIT AKITSILLU TAMARMIK /

ALLE DYNER OG PUDER

NIOQQUTISSANUT AKIKILLISAAREERSUNUT ATUUTINNGILAQ /
Gælder ikke i forvejen nedsatte dyner og puder.
Atuutissaaq pingasunngornermiit 19. september. – marlunngorneq 25. september. 2018 tikillugu /
Gælder fra onsdag d. 19. september til og med tirsdag d. 25. september 2018.
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

Industrivej, Boks 1032
3900 nuuk
Tlf. nr.: +299 32 58 10

åbningstider:
Mandag-Torsdag.....10.00 - 18.00
Fredag...........................10.00 - 19.00

Lørdag..............................10.00 - 16.00
Søndag.........................................Lukket
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Ukiarmanna Neriuffiit Kattuffiat

nuna tamakkerlugu katersuiniarnersuaq
Dør-til-dør indsamling
for bekæmpelse af kræft samler penge igen til
kræftramte i løbet af efteråret

Ukiarmanna Neriuffiit Kattuffiat nuna tamakkerlugu kræftmik napparsimasunut
tapiissutissanik kingumut katersuiniassaaq.

Matumiit-matumut Nuummi, Nuussuarmi Qinngorpumilu
katersuiniarneq pissaaq:

Sapaammi 30. september 2018 nal. 10-17
Nakkaatitsiviit Ole´s Varehusemut aaneqarsinnaapput nal. 10.00-miit, tassungalu
utertinneqassalutik kingusinnerpaamik ulloq taanna nal. 17. 00.
Ikiuukkumagussi ulloq taanna takkutiinnarsimaavusi imaluunniit attaveqarlusi:
Mobil 558598 - E-mail: neriuffik-nuuk@hotmail.com aamma facebook-imi Neriuffik Nuuk
aqqutigisinnaavarsi.
Katersillaqqinnerpaat kingornatigut avammut nalunaarutigineqarumaarput.
Ukiut tamaasa katersisussanik amigaateqartaratta neriuppugut peqataalluarumaartusi!

Dør-til-dør indsamling i Nuuk, Nuussuaq samt Qinngorput sker

søndag den 30. september 2018 kl. 10-17

Indsamlingsbøsser kan hentes i Oles Varehus fra kl. 10.00, og afleveres samme dag og sted senest kl. 17.00

TAKUUK:
Katersisut 18-ileereersimassapput. Meeqqat/
inuusuttut 11-18-inut ukiullit katersisinnaapput inersimasunik imaluunniit
meeraqatiminnik/inuusuttoqatiminnik
ingiaqateqarlutik.
BEMÆRK:
Indsamlere skal være fyldt 18 år.
Børn/unge mellem 11.-18 år kan
være indsamlere hvis de følges 2
og 2, eller følges med voksne.

- Neriuffik tapersersorpaa
- støtter Neriuffik

Har du lyst til at hjælpe, kan du bare komme eller kontakte os på:
mobil 558598, sende mail: neriuffik-nuuk@hotmail.com eller på vores
facebookside: Neriuffik Nuuk.
Bedste indsamlere vil blive offentliggjort senere i avisen.
– Vi mangler hvert år dør-til-dør-indsamlere, derfor opfordrer vi dig til at
være med til et godt formål.
Vel mødt!

Neriuffik Nuuk · Boks 1445 · tlf. 558598 · neriuffik-nuuk@hotmail.com · facebook: Neriuffik Nuuk
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HAR DU SET OKTOBERAVISEN?

givelser der skaber glæd
e
TDeIL
PA
sign selv, indSSE T DIG
enf
or et bredt

50%
SPAR OP

sor timent

SPAR

27%

TIL

Stamford Flex sofa
med open end

PÅ STAMF
ORD
FLEX SOFA

10.999,SPAR 4.169
,-

–spækket med masser af fede september tilbud til din bolig

C.M.N. Urban Square
sofabord

2.499,SPAR
590,-

Soft Dreams
Lux tæppe
Pris pr. m 2
945,-

KONKURRENCE – VIND EN STYLIST, SE MERE I AVISEN

C.M.N. Urban

Square sofabor

Design selv

✓

Overpol
d Kraftig krydsdfi stret smal frontlist
e samt hynder
nérplade
Stamford
beklædt med
monteret
Flex sofa
med stof i
askefinér.
dessin Mood. med open end
Stel i sort
stål. L60 ×
L294 × D210
B60 cm. Fås
cm.
i flere størrels
er.
ssæt

Shape sofabord

2.999,-

Pippolo spisebor
d
+ 4 Fusion stole

SPAR 999,-

4.999,-

SPAR 3.796,SPAR

Shape sofabor
dssæt
Bordplade
med laminat
og sort kant,
L114 × B89
× H50 cm.
samt sorte
Pris 2.499,træben.
L77 × B57
× H45 cm.
Pris

KO NKURRE
Se hvordan

24%

du deltager

Tilbuddet gælder alle
bestillinger og prisen
er inklusiv opmåling,
fragt og montering

VI ER OGSÅ GRØNLANDS FØRENDE
EKSPERTER INDEN FOR GULVE
Vi har trægulve, lyddæmpende, laminat, vinyl
og mange mange flere...
SPAR

50%
ALLE LAGER VARER

D EN ST YL

i konkurrencen

Tilbuddene

SOLAFSKÆMNING
FRA LUXAFLEX

SPAR

42%

Pippolo spisebo
rd
Bordplade
i hvid
Sorte træben. laminat . Udtræk til
2 tillægsp
Ekskl. tillægsp
lader.
Fusion spisebo
lader. B100
rdsstol Formstø
× L180
bt skal i højtrykscm. Pris 4.999,laminat . Ben
i krom. Pris

1.499,-

NCE – VIN
gælder til

på side 10

og med lørdag

29. septem

699,-

IST

ber 2018

G R E E
N L A N
D

SPAR

25%

PÅ LUXAFLEX
SPAR

25%
Inklusiv fragt

SPAR

25%
ALLE BESTILLINGER

ALLE BESTILLINGER FRA TEMPUR
Ucreate hjørnesofa
med chaiselong

12.949,SPAR 4.314,-

SPAR

25%

PÅ UCREATE

DESIGN
DIN EGEN
SOFA
SPAR FRA

25-50% GRØNLANDS
STØRSTE SENGEAFDELING
PÅ ALLE
SENGE

Pukuffik 2b · P.O 838 · 3905 Nuussuaq
Telefon +299 34 21 00 · sweethome.gl
ku n d e s e r v i c e @ s w e e t h o m e . g l
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Nuup sananeqaataa millisaq rådhusimi
takuneqarsinnaavoq.
Nuuk-miniature kan ses på rådhuset.
Ass./Foto: Kommuneqarfik Sermersooq

Quassussuaq qulaanit qimerlooruk

Nuup assilillugu sananeqaataa rådhusimi
takuneqarsinnaavoq
All.: Anja Rosa
Angerlarsimaffiit sumiinnersoq ujaruk illoqarfiullu
portussutsikkut assigiinngissutai maluginiakkit.
Nuup illoqarfia qaninnerpaartaalu 3D-mik takussutissiakkut nutaakkut, rådhusimi inissinneqarsimasumi, pitsaalluinnartumik assilineqarsimavoq.
Illoqarfiup assinganik sannaq taanna kommunip
sulinermi atortussaralugulu nuummiunut takornarianullu, illoqarfiup oqaluttuarisaaneranik ineriartorneranillu soqutiginnittunut, takussutissiaavoq.
– Illoqarfiup assinganik sannaq sanatissimavarput
siunissami illoqarfiit pingaarnersaat pitsaasumik
ineriartortikkumallugu, tamannalu peqatigalugu

Nuup oqaluttuassartaanik pissanganartumik takutitseqataasussatut, sanaartornermut avatangiisinullu
ataatsimiititaliami siulittaasoq Justus Hansen (D)
kommunip nittartagaani oqarpoq.
Pingaartumik ukiuni kingullerni 50-ini Nuuk
sukkasuumik alliartorsimavoq, illoqarfik arlalinnik immikkoortoqalerluni. Illoqarfiit pingaarnersaata ineriartorneranik oqaluttuaq tamannarpiaq
pilersaarusiornermut pisortaq Bilo Høegh Stigsen
naapertorlugu paasissutissiiniutaaqataavoq illoqarfik qanoq isilluni aammalu sooq ullumikkutut
isikkoqalersimanersoq.
– Nuuk piffissap sivisuvallaanngitsup ingerlanerani najugaqarfimmiit illoqarfiit pingaarnersaannut ineriartorsimavoq. Ineriartorneq sukkasooq
tamanna illoqarfimmi illuutaasigullu ersarissumik
takuneqarsinnaavoq. Illoqarfik illoqarfiup pisoqaanersaani nuutoqqami tunngavilerneqarsimavoq,

Se Store Malene fra toppen
Ny model af Nuuk på rådhuset
Af Anja Rosa
Find dit hjem og få også en fornemmelse af byens
højdeforskelle.
Der er mulighed for at få et glimrende overblik
over Nuuk by og nærmeste omegn på den nye opdaterede 3D-model af hovedstaden, som nu er opstillet
på rådhuset. Modellen er både et arbejdsredskab
for kommunen og en oplevelse for bosiddende og
turister, der interesserer sig for byens historie og
udvikling.
– Vi har fået udarbejdet modellen for at sikre gode
processer for den fremtidige udvikling af hoved-

staden, samtidigt med at den skal være med til at
fortælle Nuuks spændende historie, udtaler Juswtus
Hansen (D), formand for Udvalg for Anlæg og Miljø på kommunens hjemmeside.
I løbet af især de seneste 50 år har Nuuk gennemgået en hastig udvikling med flere udvidelser. Netop
denne fortælling om udviklingen af hovedstaden
bliver ifølge planchef Bilo Høegh Stigsen en del af
formidlingen af, hvordan og hvorfor byen er kommet til at se ud som den gør i dag.
– Nuuk har i løbet af en relativ kort tidsperiode udviklet sig fra at være et mindre bosted til at være
en hovedstad. Denne hurtige udvikling afspejler
sig tydeligt i byen og dens bygningsmasse. Byen er

ukiuni untritilinni najugaqarfigineqarsimasumi.
Nuunnguaq, Nuup inissisimaffia 12-1300-ukkunni
Inuit piniariartarfinnaarisimavaat, kangerloqarnera
tamassumalu uumasorpassuaqarnera pissutigalugu,
Kommuneqarfik Sermersuumi pilersaarusiornermut
pisortaq Bilo Høegh Stigsen oqarpoq nangilunilu:
– Illoqarfimmik 3D-mik takussutissiaq kommunimut sorpassuartigut sulinermi atorneqarsinnaalluarpoq. Takussutissiaq illoqarfiup ineriartorneranik
pilersaarutit ineriartornissaanillu pilersaarutit
oqaloqatigiissutigineqarnerannut atorneqarsinnaavoq. Taanna atorlugu paasilluarnerulersinnaavarput
allannguutit illoqarfimmi pissutsinut pioreersunut
qanoq isillluni naleqqussarneqarsinnaanersut.
Kommunip pilersaarutigaa Kommuneqarfik
Sermersuumi illoqarfiit tamaasa assinginik taamaattunik sananiarluni.’
grundlagt omkring Nuutoqaq, der er byens ældste
bydel, og som har været beboet i århundrede.
Tidligere har Næsset, hvor Nuuk er placeret, også
været en yndet fangstplads for Inuit siden 12-1300-tallet på grund af den åbne fjord og mange
dyr, udtaler planchef i Kommuneqarfik Sermersooq,
Bilo Høegh Stigsen, og han fortsætter:
– En fysisk 3d-model af byen er et meget brugbart
arbejdsredskab for kommunen i mange henseender.
Modellen kan bruges til at styrke dialogen om både
eksisterende og kommende planer for byens fysiske
udvikling. Med den kan vi skabe en bedre fælles
forståelse for, hvordan fysiske forandringer kan indpasses i og i relation til den eksisterende situationi byen.
Kommunen planlægger at lave modeller af alle
byerne i Kommuneqarfik Sermersooq.
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Akikillissat
Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
unik@unik.gl

UDSALG

Pingasunngornermiit 19. september -marlunngorneq 25. september ilanngullugu
Fra onsdag den 19. september til og med tirsdag 25. september.

Miiterimut

Annoraamerngit
immikkoortitat miiterimut/
Udvalgte metervarer

25,pr. meter

Nuersagassat nuersaatillu/
Alle garn & strikkepinde

Miiterertakkat
annoraamerngit tamarmik/
Alle tekstil metervarer

÷20%

Neqeroorutaareersunut atuutinngilaq/ Gælder ikke allerede nedsatte varer
Akikillisat taarserneqarsinnaanngillat utertissinnaanatillu/Udsalgsvarer kan ikke byttes eller returneres

Ilassinninneq
Reception

Inuussutissarsiortunut siunnersorterput
Peter Hammeken Septemberip naaneraniit
soraarninngornissani aaliangiussimavaa.
Tamannalu ilasseqatigiinnermik
malunnartinneqassaaq:
Sisamanngornermi septemberip 20.-ani
nal. 15–17 BankNordik-mi
Nuannaarutigissavarput sullitat, suleqatigisartakkat kiisalu ilisarisimasat
kammalaatillu takkussinnaassappata.

Erhvervsrådgiver Peter Hammeken
har valgt at gå på pension med
udgangen af september måned. Dette
markeres med en afskedsreception:
Torsdag den 20. september
kl. 15–17 i filialen i Nuuk.
Det vil glæde os at se kunder,
samarbejdspartnere og øvrige
gode venner af huset.

Kikkulluunniit tikilluaqquneqarput. Alle er velkomne.

www.banknordik.gl

÷20%
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Meeqqanik inersimasunillu

SUNNGIFFIMMI ATUARTITSINEQ
FRITIDSUNDERVISNING
for børn og voksne

Iffiorusuppit, mersorusuppit assiliillaqqinnerulerusuppilluunniit? Nutaanuk pilersitineq nuannaraajuk namminerlu ilusilersuerusullutit? Ujaqqanik qiperuinermut marriornermullu ilinniartitsinermut peqataaniarlutit nalunaarsinnaavitit. Aamma
umiarsuarmi motorilerinermi ilinniarneq ilaavoq, periarfissat
amerlaqaat, sermersooq.gl-i takujuk.

Sunngiffimmi atuartitsineq 2018 oktoberimi aallartissaaq
Nalunaarneq paasissutissallu ataasinngorneq ulloq 24. septemberi 2018 aallartissaaq, 7. oktober 2018 inissalluunniit tamakkernissaata tungaanut ingerlassalluni.

Pasissutissat amerlanerit

Apeqqutissaqarpit imaluunniit nittartakkakkut nalunaarsinnaanngilatit?

Attaveqarfissaq:
Sunngiffimmi atuartitsinermut ataqatigiissaarisoq
Avaaraq Olsen. avao@sermersooq.gl. Oqa.: 36 60 81

Har du lyst til at lære at bage, sy eller tage bedre fotografier?
Eller elsker du at være kreativ og designe dine egne ting?
Så kan du tilmelde dig til stenslibning eller keramik undervisning. Det er også undervisning i skibsmotorlære,
mulighederne er mange, se hele listen på sermersooq.gl

Fritidsundervisningen starter i oktober 2018
Tilmelding og information starter mandag 24. september 2018 frem til 7. oktober 2018– eller indtil alle pladser
er besatte.

Flere oplysninger
Har du spørgsmål, eller har du ikke mulighed for at tilmelde dig via hjemmesiden?

Kontakt:
Fritidsundervisningskoordinator Avaaraq Olsen.
avao@sermersooq.gl. Tlf.: 36 60 81

Paasissutissat amerlanerit. Apeqqutissaqarpit imaluunniit nittartakkakkut nalunaarsinnaanngilatit?

Du kan også henvende dig i Borgerservice på Rådhuset,
hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller har andre
spørgsmål:

Innuttaasunik sullissiviup ammasarfii:
Ataasinng. 24. sept aamma 1. okt nal 10-15
Marlunng. 25. sept aamma 2 okt nal 10-15
Sisamanng. 27. sept aamma 4. okt nal 12-17

Borgerservice åbningstider:
Mandag 24. sept. og 1. okt. kl. 10-15
Tirsdag 25. sept. og 2 okt. kl. 10-15
Torsdag 27. sept. og 4. okt. kl. 12-17

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Peqqinneq Sammisassaqartitsivimmullu Immikkoortortaqarfik - Sundhed og Fritidsafdeling
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SPAR
35%

VEJL. NU

19.999,-

VEJL. NU

24.999,-
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Isit Optik nalliuttorsiulerpoq
Ukiut qulit matuma siornatigut isaruaarniarfik taanna Nuummi ammarneqarpoq
All.: Anja Rosa
2008-mi Nuummi isaruaarniarfik Isit Optik ammarneqaqqaarmat inuppassuit isiminnik misissortinniartut isaruartaarniartullu tulleriiaaginnavissimapput.
– Ulloq siullermiilli ulapissimaqaagut, illoqarfimmi isaruaarniarfimmik unammillerteqarnissaq pisariaqartinneqarsimavoq, Isit Optikimik piginnittoq,
isaruaarniaq Ane Sofie Berthelsen oqarpoq.
Taanna oktobarip aallaqqaataani isaruaarniarfiutiminik ukiunik qulinngortorsiussaaq. Ane Sofie
Berthelsenip sivisuumik ujarlersimareerluni Nuup
illoqarfiata qeqqani Magasinatoqqami isaruaarniarfittaani ammarpaa.
Taamani Ilulissani isaruaarniarfeqareersimavoq.
Taanna ukiut pingasut sioqqullugit, 2015-imi, am-

marneqarsimavoq. Isit Optikip Ilulissani aallaaveqarluni avannaa tamaat Siorapaluk tikillugu sullitaraa, Ane Sofie Berthelsen oqaluttuarpoq.
Nuummi pisiniarfiup atuisartui tassaapput Maniitsumiit kujammut Tunu ilanngullugu. Sisimiuni
isaruaarniarfik Isit Optik 2011-mi ammarneqarpoq.
– Taamaattumik oqarsinnaavugut Kalaallit Nunaanni isaruaarniarfinni annersaalluta kisiartaallutalu
Kalaallit Nunaat tamaadt sullillutigu, isaruaarniaq
oqarpoq.
Isit Optik Nuummi aallartissimagaluarpoq isaruaarniuteqatigiiffiup Profil Optik immikkoortuatut,
ukiulli marlussuit matuma siornatigut isaruaarniarfik taanna unitsinneqarpoq, aqqalu Isit Optik-inngortinneqarluni.
Kingorna isaruaarniarfik Nuup illoqarfiata qeqqa-

nut nuuppoq, kalaalimineerniarfiup akianut Brugsenip eqqaanut, inimut 360 m2-inik angitigisumut.
– Tassani ilaatigut skuunut immikkoortoqarsimavugut, taannalu kingorna atorunnaarsipparput. Tassani
pinnersaatinut tanigutinut immikkoortoqarsimavugut, siornali novembarimi kiisami immikkut pinnersaataarniarfittaarpugut, Ane Sofie Berthelsen
oqaluttuarpoq.
Ukiuni qulini Nuummi ingerlatsereersimalluni
oqarpoq Isit Optik illoqarfiit pingaarnersaanniittoq
ingerlalluartoq.
– Ulapikkaluaqaluta ukioq naatinnagu suut tamaasa
angumeriniassavagut nutaamillu aallartilluta, Ane
Sofie Berthelsen erseqqissaavoq.

Isit Optik Nuummi ukiunik qulinngortorsiussaaq.
Isit Optik kan fejre jubilæum efter ti år i Nuuk.
Ass./Foto: Leiff Josefsen.

Isit Optik fejrer jubilæum
Det er nu ti år siden, brillebutikken åbnede i Nuuk
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Da brillebutikken Isit Optik slog dørene op for
kunder i Nuuk for første gang tilbage i 2008, stod
kunderne nærmest i kø for at få lavet synsprøver og
få hjælp til valg af briller.
– Vi havde fra første dag mega travlt, det var nok
tiltrængt med en konkurrent i byen, fortæller ejer af
Isit Optik, optiker Ane Sofie Berthelsen.
Hun kan i oktober fejre Nuuk-butikkens 10-års
jubilæum. Det var nemlig 1. oktober, Ane Sofie

Berthelsen efter lang tids søgen efter egnede lokaler
i Nuuk fik mulighed for at slå sig ned i det gamle
Magasin i centrum af byen.
På det tidspunkt havde hun allerede en butik i
Ilulissat. Den blev åbnet tre år tidligere, nemlig i
2005. Med udgangspunktet i Ilulissat, dækker Isit
Optik hele Diskobugten og nordpå helt til Siorapaluk, oplyser Ane Sofie Berthelsen.
Nuuk-butikken servicerer en kundekreds, der
dækker fra Maniitsoq og sydover og Østgrønland.
Sisimiut fik sin egen Isit Optik-brillebutik i 2011.
– Så vi kan godt sige, vi er den største og den
eneste, der servicere hele Grønland, fastslår

optikeren.
Isit Optik begyndte egentlig i Nuuk som en del af
Profil Optik-kæden, men for et par år siden meldte
butikken sig ud og kunne derefter skifte navn til Isit
Optik.
Butikken er siden flyttet til bymidten og råder i
dag over 360 m2 over for brættet ved Brugseni.
– Der åbnede vi blandt andet med en skoafdeling,
som vi sidenhen har nedlagt. Vi har haft en midlertidig kosmetikafdelingen, men i november sidste år
fik vi endelig en smykkebutik, fortæller Ane Sofie
Berthelsen.
Efter ti år i Nuuk kan hun konstatere, at det går
godt for Isit Optik i hovedstaden.
– Selv om vi skal løbe meget hurtigt, prøver vi at
nå det hele, inden året er omme, så vi altid er klar
til at tage hul på et nyt år, understreger Ane Sofie
Berthelsen.
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ATTAVEQARTITSIVUGUT
VI SKABER FORBINDELSER

Attaveqartitsivugut Nuummiit Sisimiunut angalaninni.

Vi skaber forbindelser, når du rejser fra Nuuk til Sisimiut.

Niuernermut atatillugu pingaarutilimmik ataatsimiigiarlutit

Både som forretningsrejsende med et vigtigt møde, eller hvis

angalaguit imal. peeqqat Pipaluk tikeraassagukku. Kalaallit

du skal besøge din nye kæreste Pipaluk. Vi giver vores

inuusuttut Kalaallit Nunaannut nunarsuarmullu avatangiisitsinnut

grønlandske unge en uddannelse, der skaber forbindelser

atassusiisunik ilinniarfissippagut. Kalaallisut oqaaseqarpugut

mellem Grønland og verden omkring os. Vi taler grønlandsk og

avannaaniillu Qaanaamiit kujataani Nanortalimmut

skaber forbindelser fra Qaanaaq i nord til Nanortalik i syd.

attaveqartitsisuulluta. Attaveqartitsineq nunap ilisimaarineragut

Forbindelser, der holder hjulene i gang, fordi vi kender hele

ingerlatitsisoq. Attaviit tamatigut nalinginnaasoq sipporlugu

landet. Forbindelser, der forpligter os til altid at yde en service

kiffartuussinissatsinnik piumasaqaatitallit.

ud over det sædvanlige.

Nunatta Angalatitsivia

Grønlands Rejsebureau

Ilinnik Nunatsinni nunarsuarmullu tamarmut

Vi skaber forbindelser mellem dig, Grønland

attaveqartitsivugut.

og hele verden.

Oqarasuaat: 70 11 07 imal.: www.greenland-travel.gl

Telefon: 70 11 07 eller på www.greenland-travel.gl
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Naasuerniarﬁk

SÆLGES

For konkursbo sælges

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Automobil mrk. Subaru Outback
Automobil mrk. Subaru Forester
Automobil mrk. Chevrolet Astro

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

Automobilerne har været anvendt som taxa og tilmeldt bestillingscentral under
Nuuk Taxi A/S. Vognene er pt. monteret med taxameterudstyr og betalingsterminal. Taxameterudstyr tilhører Nuuk Taxi A/S og vil blive afmonteret før
overdragelse.
Automobil mrk. Subaru Outback og automobil mrk. Subaru Forester vil dog
kunne overtages med taxameterudstyr og betalingsterminal og med henblik
på fortsat anvendelse som taxa tilmeldt Nuuk Taxi A/S. Køber vil skulle indgå
særskilt aftale med Nuuk Taxi A/S om taxameter udstyr og køb af aktie i Nuuk
Taxi A/S. Automobil mrk. Chevrolet Astro kan ikke videreføres som taxa.
Alle aktiver befinder sig i Nuuk. Besigtigelse af de pågældende aktiver m.v. kan
ske ved henvendelse til Advokat Poul Knudsen, der kan kontaktes på nedennævnte adresse.
Salget af ovennævnte aktiver sker med fuldstændig ansvarsfraskrivelse, idet
sælger er et konkursbo, hvorfor ansvar ikke kan gøres gældende overfor konkursboet, kurator eller Retten i Grønland i anledning af fejl eller mangler ved
det solgte.

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10%-nik

Bud på aktiverne, samlet eller delvist, bedes indgivet snarest og senest den 3.
oktober 2018. Boet forbeholder sig at vælge frit mellem de indkomne bud
eller forkaste dem alle. Mellemsalg forbeholdes. Ved boets accept af tilbud skal
købesummen straks erlægges kontant.

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

iq NAASUT

Tlf. 321676

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

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

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

Majuartarfimmi ajutoortarnerit
iliuuseqarfigineqartut
Akunnerni majuartarfiit sivingasuut tallineqarput
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Majuartarfitsigut Issortarfiup isuaniittutigut amerlaqisut piffissap ingerlanerani ammukartillutik ingillutik ammut sisusariaqartarsimapput. Ingammik
ukiukkut, majuartarfiit aputeqartillugit, suliffeqarfinni Issortarfiup qaavaniittuni sulisorpassuit ullut tamaasa suliffeqarfimminnukartartut majuartarfinnut apuukkaangamik qanoq ulorianartiginera misigisarpaat.
Nukissiorfiit qitiusumik allaffeqarfiat ilaatigut tamaaniippoq, Nukissiorfinnilu sillimaniarnermut suleqatigiinnissamullu ataatsimiititaliap ajornartorsiut tamanna ukiup aallartilaarnerani ataatsimiinnerminni majuartarfiit
sivingasuut taakku oqallisigaat. Nukissiorfiit tusagassiuutinut nalunaarumminni taama allapput.
Ataatsimiititaliap januaarimi oqallinnerata kinguneri maanna takuneqarsinnaalereerput.
Ataatsimiititaliamimi ilaasortat ataatsimiinnermik kingorna suliffeqarfiit
eqqaminniittut aamma Kommuneqarfik Sermersooq saaffigaat.
Majuartarfiit tassaniittut tallissutissaannut aningaasartuutissat agguataarniarlugit isumaqatigiissutigaat maannalu ukiup affaa qaangiutiinnartoq suliassaq naammassineqareerpoq. Kissaatigineqartutullu sunniuteqalereersut
malunnarpoq.
- Inernera naammagisimaartorujussuuarput majuartarfinnillu atuisunit pitsaasunik oqaaseqarfigineqartalereerluta, Nukissiorfinni suliniutinut pisortaq
Ole Ziemer oqarpoq nangillunilu:
– Majuartarfiit ilaneqarnerisa kingunerisaannik ajutoornissaraluit pinaveersaartissallugit neriuutigaarput.
Suliffeqarfiit uku ataatsimoorlutik majuartarfiit ilassutaat aningaasaliiffigaat: Iserit, Greenland Holding, Elplus, Inu:it, Inuplan, Nukissiorfiit aamma
Kommuneqarfik Sermersooq.

Slut med trappeuheld
Stejl Akunnerit-trappe er forlænget med nye trin
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Mange har gennem tiderne måtte tage turen på halen på vej ned til trappen, der ligger for
enden af Issortarfimmut. Især om vinteren, når der ligger sne på strækningen, har det været
en halsbrækkende oplevelse at nå hen til trappen for de mange, der har deres daglige gang i
virksomhederne på toppen af Issortarfimmut.
Der ligger blandt andre Nukissiorfiits hovedkontor og energiselskabets sikkerheds- og
samarbejdsudvalg tog i begyndelsen af året problemet med det stejle stykke op på et møde.
Det oplyser Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.
Nu kan man allerede se – eller rettere betræde – resultatet af udvalgets drøftelser på mødet i januar.
Udvalgets medlemmer tog nemlig efterfølgende kontakt til både de omkringliggende
firmaer og Kommuneqarfik Sermersooq.
Sammen fik de lavet en aftale om at dele udgifterne ved en forlængelse af de eksisterende
trapper, og nu, kun et halvt år efter, er arbejdet færdigt. Noget tyder på, at det allerede har
den ønskede effekt.
– Vi er meget tilfredse med resultatet og har allerede fået en del positive tilbagemeldinger
fra vores brugere af trappen, fortæller Ole Ziemer, projektchef hos Nukissiorfiit, og han
fortsætter:
– Vi håber, at vi med de ekstra trappetrin kan være med til at forebygge eventuelle uheld.
Det er firmaerne Iserit, Greenland Holding, Elplus, Inu:it, Inuplan, Nukissiorfiit og Kommuneqarfik Sermersooq, der er gået sammen om at finansiere forlængelsen af trapperne.
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Julefrokost
Live på skyline

Nahome & Nukannguaq Geisler

Fredag d. 23. november & Lørdag d. 24. november
Fredag d. 30. november & Lørdag d. 1. december
Fredag21
d. 7.år.
december & Lørdag d. 8. december
Aldersgrænsen er mindst
Fredag d. 14. december & Lørdag d. 15. december
Billede-ID skal fremvises på forlangende!

SKYLINE BAR

Alle dage kl. 19.00. Musik og dans til kl. 02.00.
(Musik og dans i Skyline Bar til 03.00)

Serveres ved bordet

23. og 24. november

QARSOQ

sommermenu

30. november
7. december, 8. december,
14. december & 15. december

Marinerede sild.
Kryddersild.
Karrysalat.
Fiskefilet, remoulade, citron.

Rejecocktail

MAALIA OG
NUKANNGUAQ

Buffet
Oksemedallion med pommes frites

1. december,

2 retter 275,HANS JUKKU

el.
DETbagt
KOLDEkartoffel, kryddersmør og brød NOAHSEN DUO
3 retter
Æg og rejer, mayonnaise, citron.
Røget ål, asparges.
med chokoladesauce
Hjemmelavet gravad Vaniljeis
laks m/ rævesauce.

Røget hellefisk, urtemayonnaise.
Kold dampet laks m/ dildmayonnaise, agurk.
Sylte m/ sennep og rødbeder.
Hønsesalat, bacon.

DET LUNE
Glaseret skinke m/ grønkål.
Ribbensteg m/ rødkål, brune kartofler.
Andesteg m/ æbler, svesker.
Lun leverpostej m/ svampe, bacon og rødbeder
Stegt medister m/ brun sauce.

345,-

A Hereford
beefstouw

SARFALIK LUNCH
August er smørrebrøds tid

DET TIL SIDST
Ris a la mande m/ kirsebærsauce.
3 slags oste, julesylt og kiks.
Julesmåkager.

BILLETTER

I stedet for det normale frokostkort, tilbyder vi i august en
345,00 pr. couv.
smørrebrødsseddel med mere end 10 forskelligeKr.
slags
lækre smørrebrød.
3 stk. kr. 138,00
Åbent alle ugens dage 12–15 · Bordreservation på www.HHE.gl

Hotel Hans Egede 4 - S TA R H OT E L W I T H A 5 - S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E

Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl

BORDRESERVATION
på 32 42 22 eller restaurant@hhe.gl
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Utoqqaat angerlarsimaffiinni
eqqiaasoqartarnera
ajorpallaartoq
Angerlarsimaffimmi ikiortissaaleqineq pitsaasumik
eqqiaasoqar-nissaanut ajornartorsiutaasoq

All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
- Nuummi angerlarsimaffimmi ikiortissaaleqineq eqqiaanermik suliassamut ajornartorsiortitsivoq.
Sulisut amigaataanerat aamma sulinngitsuukulanerit
pissutaallutik angerlarsimaffimmi ikiortit innuttaasut
angerlarsimaffiisa eqqiarneqarnissaannut ajornakusoortitsivoq. Manna tikillugu ingerlatsineq innuttaasunut imaluunniit angerlarsimaffimmi ikiortinut
toqqissisimananngilaq.
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititap kingullermik ataatsimiinnerani ullormut oqaluuserisassat ilaanni Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsiviup ilisimatitsissutaa taama nipeqarpoq.
Ingerlatsivimmit illoqarfimmi innuttaasut utoqqaat
angerlarsimaffiini eqqiaasarnerup pitsaassusia ernummatigineqarpoq. Angerlarsimaffimmi ikiortinik atorfinitsitsiniarnermi ajornartorsiutit saniatigut sulisut
akornanni sulinngitsoortoqartarnera akulikippallaarpoq, ilanngullugu eqqiaanermik suliassaq timikkut
nukersornartuuvoq, nalinginnaasumillu angerlarsimaffimmi ikiortit isumassuinermik ingerlatsisussaagaluit
suliassarinngikkaluarlugu.
Pissutsit taakkua pissutaallutik ullut tamaasa eqqiagassarpassuugaluit taamaatiinnarneqartarput, aamma
eqqiannermik pissarsisussaagaluit kinguartiinnakkat
anguneqarsinnaanerat piffissaqarfigineqanngillat.
Saniatigut angerlarsimaffimmi ikiortit naammagittaalliuterpassuarnik tusakulutsinneqartarput innuttaas-

Innuttaasut utoqqaat namminneq angerlarsimaffimminni pitsaasumik
eqqiaavigineqarneq ajorput. Sulisut ulapippallaarput.
De ældre får ikke gjort ordentlig rent i deres private hjem. Personalet er for presset.
Arkivfoto: Leiff Josefsen.

ut ikiorserneqarnissamik pissarsiarisimasaraluaminnik
tunineqarsimanngikkaangata, septemberip aallartinnerani ataatsimiinnermi ullormut oqaluuserisassatut saqqummiunneqartumit tamanna erserpoq.
Eqqiaasartut aqqutaat
Ingerlatsivimmit politikerinut siunnersuutigineqarpoq, eqqiaanermik suliassaqarfiup allanngortitertariaqarnera taakkunanngalu aaqqiissutissatut siunnersuutit sisamat saqqummiunneqarput.
Assersuutigalugu eqqiaasartut aqqutissaannik pilersitsisoqartariaqarpoq, angerlarsimaffimmi ikiorti angerlarsimaffimmik eqqiaanerinnarmik suliaqarluni,
tassa inummik isumassuinermik ingerlatsigani.
Periuseq taanna aasaanerani misilerarneqarpoq
paasinarsivorlu eqqiaasartut aqqutaanni sulisut ullup
ataatsip ingerlanerani innuttaasut 6-10 angerlarsimaffiini eqqiaanermik ingerlatsisinnaasut. Aqqutinit
allanit – isumassuinermik ilaqartumik aqqutinit allanit
-pitsaanerujussuarmik angusaqarfiusoq paasinarpoq,
innuttaasut utoqqaat akornanni eqqiluisaarnerup pitsaanerulerneranik ilaatigut kinguneqarluni taamaattoq
sulisunut mersernarluni ullut ilaanni ulloq naallugu
eqqiaanermik suliaqartussaasarneq.
Ilanngullugu siunnersuutigineqarpoq, angerlarsimaffimmi ikiortit aqqutissaat allanngortinneqarsinnaasut, taamaaliornikkut pitsaanerpaaq anguneqarluni
ingerlaarnermi piffissaq atorneqartartoq sivikinnerpaanngortinneqaqqullugu. Qularnarporli taamaaliornikkut piffissaq sivikinnerpaaq pissarsiarineqarsinnaanersoq aammami taamaaliortoqassappat biilit

For dårlig rengøring hos ældre
Presset på hjemmehjælpen er for høj til at sikre ordentlig rengøring
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
– Hjemmehjælpen i Nuuk er udfordret af rengøringsopgaven. Manglende personale og højt fravær gør
det vanskeligt for hjemmehjælpen at afvikle rengøringen hos borgerne. Det er ikke holdbart for hverken
borgere eller hjemmehjælpen at fortsætte som hidtil.
Sådan lød orienteringen fra Forvaltning for Velfærd
og Arbejdsmarked på dagsorden til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarkeds seneste møde.
Forvaltningen er bekymret for kvaliteten af den
rengøring, som de ældre i byen tilbydes. Udover
problemer med at få ansat nok hjemmehjælpere og
det alt for høje fraværsniveau blandt de ansatte, så er
rengøringsopgaven også en fysisk hård arbejdspligt,
som traditionel ikke forbindes med det arbejde, de
såkaldt varme hænder skal udføre.
– Disse faktorer medfører, at mange rengøringer
aflyses dagligt, og der er ikke tid til at indhente

rengøringer, man tidligere har udskudt. Samtidig
modtager hjemmehjælpen mange klager over, at
borgerne ikke modtager den visiterede hjælp, fremgår
det af dagsorden til mødet, der blev afviklet i begyndelsen af september.
Rengøringsruter
Forvaltningen foreslår derfor politikerne, at man omstrukturerer rengøringsområdet, og de peger på fire
forskellige løsningsmodeller.
Der kunne eksempelvis laves rengøringsruter, hvor
hjemmehjælperen udelukkende tager sig af rengøring
og altså ikke den personlige pleje. Den model er
blevet testet hen over sommeren og har vist, at personalet på en ren rengøringsrute kan gøre rent hos
6-10 borgere dagligt. Det giver en markant forbedring
på de andre ruter, plejeruterne, hvor blandt andet
hygiejnen hos de ældre bliver bedre, men det virker
til gengæld afskrækkende på personalet, at de visse
dagen skal gøre rent hele dagen.

amerlanerit pissarsiarineqartariaqarmata.
Annikillisaaneq
Aaqqiissutissatut siunnersuutigineqartut ilaat isornarsinnaasoq ima nipeqarpoq, eqqiaanerup pitsaassusia
annikillineqarsinnaavoq, naak tamanna maannamut
naammaginanngivikkaluartoq. Kisianni utoqqaat angerlarsimaffiisa sapaatip-akunneri pingasukkuutaarlugit eqqiarneqartarnerat ajorineqanngippat sulisut isumassuinermut piffissaqarnerulissagaluarput.
Aaqqiissutissatut siunnersuutit kingullersaat angerlarsimaffimmi ikiortit eqqiaanermik suliassamut mersorinnerannut aaqqiissutaasinnaagaluarpoq, akisussaaffiup allamut suliakkiutigineqarnera. Tamannali
allanik ajoqqutinik nassataqassasoq ingerlatsivik
allappoq.
- Ukiumut aningaasartuutit 1 mio. kr.-inik qaffariaateqarnerannik kinguneqassaaq. Eqqiaanerup
allamut suliakkiutigineqarneratigut piginnaanngorsaaqqinnermik suliamik ingerlatsineq ajornarnerulersinneqassaaq, naatsorsuutigineqarsinnaanngimmat
eqqiaanermik suliallit namminersortut, innuttaasut
piginnaanngorsaqqinnissamut periarfissaannik naliliisinnaanissaat.
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititamit ajornartorsiummik oqaluuserinninnerup kingorna suliassaq kinguartinneqarpoq. Siunnersuutit
utoqqaat siunnersuisoqatigiivinut nalilerneqassallutik
nassiunneqarput.

Det foreslås også, at hjemmehjælpernes ruter bliver
omlagt, så de bliver så effektive som muligt, altså
uden for meget spildtid ved kørsel. Det er dog tvivlsomt, om der er tid at hente og vil desuden kræve en
investering i flere køretøjer.
Skær ned
Lidt kontroversielt lyder én af løsningsmodellerne
også på at sænke kvaliteten af den rengøring, der i
forvejen ikke er for god. Men hvis de ældre kan nøjes
med at få gjort rent hver tredje uge, får personalet
mere tid til plejeopgaverne.
Den sidste løsningsmodel, som umiddelbart kan
løse de frustrationer, hjemmehjælperne har over rengøringsopgaven, er en udlicitering af ansvaret. Det har
dog også visse ulemper, skriver forvaltningen.
– Det medfører en årlig merudgift på en million
kroner. Udlicitering af rengøring vil gøre den faglige
indsats omkring rehabilitering langt sværere, da det
ikke kan forventes, at et privat rengøringsfirma vil
kunne vurdere borgerens rehabiliteringspotentiale.
Efter at problemstillingen blev drøftet i Udvalg for
Velfærd og Arbejdsmarked blev sagen udsat. Den er
nu sendt til høring i ældrerådet.
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KIVIUQ RETURNS
GUEST PERFORMANCE FROM NUNAVUT 2018

SEPTEMBER 2111 & 2222 AT 8PM
SEPTEMBER 2333 AT 4PM
INDUSTRIVEJ
27
ENTRANCE 100 DKK
FROM 12 YEARS AND UP

BUY TICKETS ONLINE AT
NUIS.SAFETICKET.DK
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QUSSUK/ NARSARSUAQ
QEQQATA KOMMUNIA
KOMMUNEQARFI SERMERSOOQ
QORNOQ

KAPISILLIT
NUUK

Paasissutissiineq

Informationsmøde
Qussummi akuersissuteqarfeqarnissamik
pilersaarutit pillugit
Informationsmøde om koncessionsplaner i Qussuk
Akuersissut sunaava, tamannalu ilinnut qanoq
isumaqarpa?

Hvad er en koncession, og hvad betyder
det for dig?

Qussummi/Narsarsuarmi - Nuup Kangerluata avannamut
nunataa - akuersissuteqarfiit pillugit apeqqutissatit akissutisisinnaavatit, nunalu tamanna pillugu pilersaarutit paasisaqarfigalugit. Sumiiffik tamanna siunissami sukisaarsaatigalugu
eqalunniartitsivissatut akuersissuteqarfiunissaanut siunniunneqarpoq.

Du kan få svar på dine spørgsmål til et foreslået koncessionsområde i Qussuk/Narsarsuaq – den nordlige
del af Godthåbsfjorden – og høre om planerne for
området. Der er lagt op til, at området i fremtiden
kan blive brugt til koncession til sportsfiskeri efter
fjeldørreder.

Kommuneqarfik Sermersooq paasissutissiinissamut qaaqqusivoq ulloq 20. septembari nal. 19-21-p akornanni Katuami
Ikinngutigiit Inaanni. Tamanna pissaaq kommunimi pilersaarummut tapiliussap O9, Qussummi/Narsarsuarmi akuersissuteqarfiit pillugit tusarniuteqarnermut atatillugu.

Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til informationsmøde 20. september kl. 19-21 i Venskabssalen
i Katuaq. Det sker i forbindelse med høring af kommuneplantillæg O9, koncessionsområde for Qussuk/Narsarsuaq.

Kommuneqarfik Sermersuumi Illoqarfimmik Inerisaanermut Immikkoortortamit oqaluttuarineqassaaq, sumiiffimmi
pilersaarummut tunngaviusoq – suna akuerineqarpa sunalu
inerteqqutaava, aammalu Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit akuersissuteqarfinnut tunngasunik neqeroortitseriaatsillu pillugit oqalugiartoqassaaq. Kiisalu soqutigisaqaqatigiit unammilleqatigiissut
marluusut sumiiffimmut pilersaarutitik oqaluttuarissavaat.
Aaqqissuussaq oqalutseqarluni ingerlanneqassaaq.

Afdeling for By- og Boligudvikling i Kommuneqarfik
Sermersooq fortæller om plangrundlaget i området
– hvad man må og ikke må, mens Departement for
Erhverv og Energi fortæller om koncession og udbudsform. Endelig vil de to konkurrerende interessenter fortælle om deres kommende planer for
området.
Arrangementet bliver tolket.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik · Forvaltning for Anlæg og Miljø
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DEN 26. juli
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TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT
nipilersornermi
Kristinemut-miKristinemut-mi
nipilersornermi
misigisat nuannersut
misigisat nuannersut

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali d. 22. september
Fredag d. 21. & lørdag
Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Kanji Club

Ole Kristiansen

Fredag
og lørdag
11. august
Fredag d.
28. d.&10.lørdag
d.d.29.
september

Gert Lennert
Inua ilanilu

Levende musik på Mutten

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

FredagMartin
d. 5. &Løvstrøm
lørdag d. 6.Band
oktober

Levende musik på Mutten!

Rikka

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

Fredag
12.august
& lørdag
d. d.13.
oktober
Fredagd.
d. 31.
og lørdag
1. september

SØNDAGSFEST

Tulleriit
Alak mindekoncert

Fredag d. 7. september og lørdag d. 8. september

Inuk d. 20. oktober
Fredag d. 19. & lørdag

på Mutten

Vi

Fredag d. 14. september og lørdag d. 15. september

Malia Band
Kanji club

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
0-24.00
12.0Kristinemut
iMutten fra kl. på
sesogtilMin
søndagsfest

Fredag d.
d. 21.
og lørdag
22. september
Fredag
26.september
& lørdag
d. 27.d. oktober

Ulla
Inuk

og MiniMutten fra kl. 12-24.

I DAG ER
K!
E MUSI
EN D
R LE
DEIdag
erVder
levende
musik!

29. JULI
Den. 23.DEN
september

Sponsoreret af:
Sponsoreret af:

Festen begynder kl. 22.00

FESTEN
BEGYNDER
KL. 22.00
Nipilersorneq
nuannaraarput!
Nipilersorneq
nuannaraarput!
– Aamma
festerneq
nuannaraarput!
– Aamma festerneq
nuannaraarput!
Malinnaavigisigut
Facebook-mi:
https://
Malinnaavigisigut
Facebook-mi:
https://
www.facebook.com/Kristinemut/
www.facebook.com/Kristinemut/

rm

e!
d ss
me erra
Nu et t

va

op

STEGT FLÆSK
med kartofler og persillesauce

Fredag den 21. september
fra kl. 17.00 til 19.00

Kun kr.

50,-
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Aallarnisaasunut pikkorissarfissat
AAallarnisaasuuit, aammalu namminersortutut aallartin
nissannut eqqarsaateqarpit? Sermersooq Business Coun
cil namminersortuaqqatut aallartitsilluarnissannut sakkus
sannik pikkorissaatitsinikkut aaqqissuussisimavoq.
Peqataaneq akeqanngilaq, taamaattumik kingusinnerpaamik 27. September 2018 peqataaniarlutit nalunaarit.

Aallartitsisarnermik pikkorissarneq
Arfininngorneq 29. September 2018
Nal. 09.00 – 15.00
Aallartitsisarnermi pikkorissarnikkut qanoq pilersaarusiliortoqar
tarnersut ilikkarneqassaaq. Tamannalu atortorissaarutikkut pin
nguaat business model game atorlugu ilikkarneqassalluni. Busi
ness model game atorlugu pilersaarsiornissassinnut sakkussanik
ilikkagaqarumaarputit.
Pikkorissaasuussaaq Sermersooq Business Council.

Peqataaniarluni nalunaartoqarsinnaavoq uunga 34 10 83
imaluunniit mailikkut: vivi@business.gl
Peqataaniarluni nalunaarnermi makkua allanneqassapput:
Ateq, mobilnummer, pikkorissarfissat ataani allaqqasuni
kissaatigineqartut. (Pikkorissarfissat tamaasa toqqarne
qarsinnaapput).
*inissat killeqarput

Internet-ikkut inoqatigiit naapittarfii
aqqutigalugit ussassaarusiorneq
Arfininngorneq 13. Oktober 2018
nal. 08.30 – 15.30
Pikkorissartitsinermi uku sammineqassapput:
• Ussassaarusiortarnerup ilusilersorneqartarnera  Kampagne kon
cept
• Nittarsaasarfiup silarsuaani  Medieunivers
• Ussassaarusioriaatsit  Marketingsteknikker
Pikkorissaasoq Martin Nordlund – Malou Media piginnittoq

Missingersuusiorneq, akinillu
aalajangersaanissamut pikkorissarneq
Arfininngorneq 6. Oktober 2018
Nal. 08.30 – 15.30
Pikkorissartitsinermi uku sammineqassapput:
• Aningaasanik aqutsinermi qanoq missingersuusiortarneq akinil
lu aliangiisarneq attuumassuteqarpat
• Missingersuusiortarnermi atuagarsornikkut tunngavissat, suliffe
qarfimmut, namminersortumullu
• Akinik aalajangiisarnermi atuagarsornikkut tunngavissat (nioq
qutissap akissaanut)
• Missingersuusiornerup akinillu aalajangersaanerup ataqatigiis
susaa
• Suliassanik assersuusianik suliaqarneq
Pikkorissaasoq Lars Ole Andersen  Grønlandsrevisionskon
torimi naatsorsuuserisoq.

Ulluinnarni aningaasaqarnikkut aqutsineq,
naatsorsuusiornemilu pikkorissarneq
Arfininngorneq 20. Oktober 2018
Nal. 08.30 – 15.30
• Naatsorsuusiortarnermi inatsisit
• Naatsorsuusiortarnermi suliassat
• Ukiumut naatsorsuusiortarneri naatsorsuuserisumit ingerlanne
qartartut
• Naatsorsuuserinermi internetikkoortumik sakkoq akikitsoq Eco
nomics atorlugu ilinniarneq.
Pikkorissaasoq Dan Sørensen Budek – Pisortaq Agerskov Consul
ting

FONDEN
Tel: (+299) 34 10 80 | info@business.gl | www.business.gl
Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO Nuuk
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23 . 09 . 2018
AKEQANNGILAQ / FREE / GRATIS
PILERSAARUT TAMAAT NANIUK / LEARN MORE ABOUT THE FULL PROGRAM AT / FIND HELE PROGRAMMET PÅ

WWW.KATUAQ.GL / FACEBOOK
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TIKILLUAQQUSINEQ
Grl

NUNAT AVANNARLIIT KILLIIT ULLUAT
Savalimmiut, Kalaallit Nunaat aamma Island 2017-imi novembarimi isumaqatigiipput ukiut tamaasa, nunani tamani pingasuni
’Nunat Avannarliit killiit ulluat’ ingerlanneqartassasoq.
Ukialeqqaarfia ’Nunat Avannarliit killiit ulluattut’ toqqarneqarpoq, tassani Nunat Avannarliit killerni suleqatigiinneq ataqatigiinnermillu misigissuseq annertusarniarlugit, nunani avannarlerni killerni oqaluttuarisaanerit kulturillu malunnartinniarlugit.
2018-imi ’Nunat Avannarliit killiit ulluat’ 23. septemberimi Katuami, Nuummi ingerlanneqassaaq. Ilaqutariit tamarmik Nunat Avannarliit killiit ukkatarineqarlutik sammisaqartitsinernut, pisussanut, nipilersortoqarneranut aamma filmertitsinernut pissanganartunut qaaqquneqarput.
Ulloq Katuaq, Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfik aamma NAPA – Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat suleqatigalugit aaqqissorneqarpoq.
2018-imi Nunat Avannarliit killiit ulluannut tikilluaritsi!
Misigisannik avitseqatigitigut #vnd2018 aamma #naku2018

WELCOME
eng

WEST NORDIC DAY
In November 2017 The Faroe Islands, Greenland and Iceland made an agreement about hosting ´West Nordic Day` each year in all
three countries.
Winter equinox was chosen as the West Nordic day, where we celebrate our West Nordic history and culture to strengthen our
cooperation and the feeling of togetherness among the West Nordic countries.
In 2018 the West Nordic Day will be held on the 23rd of September in Katuaq, the Cultural Centre in Nuuk. The entire family is
invited to join in exciting activities, events, music and film – all with a West Nordic focus in mind.
The day is arranged as a joint venture between Katuaq, The Ministry of Culture and NAPA – the Nordic Institute in Greenland.
Welcome to the ´West Nordic Day` of 2018!
Share your experiences with us on #vnd2018 and #naku2018

VELKOMMEN
dk

VESTNORDISK DAG
Færøerne, Grønland og Island indgik i november 2017 en aftale om at afholde ’Vestnordisk dag’ hvert år, i alle tre lande.
Vinterjævndøgn er valgt som ’Vestnordisk Dag’, hvor vi markerer vores vestnordiske historie og kultur, for at øge samarbejdet og
samhørighedsfølelsen i Vestnorden.
I 2018 afholdes ‘Vestnordisk Dag’ d. 23. september i Katuaq i Nuuk. Hele familien er inviteret til spændende aktiviteter, events,
musik og film - med Vestnorden i fokus.
Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem Katuaq, Departementet for Kultur og NAPA - Nordens institut i Grønland.
Velkommen til Vestnordisk Dag 2018 !
Del dine oplevelser med os #vnd2018 og #naku2018
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10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

10:00 – 15:00

brunch

Cafétuaq

13:30 – 14:15

petur ben

12:00 – 13:15

allatta! 3.0

malu rohmann
11:00 – 11:45

Tikilluaqqusineq
opening / velkomst
10:30

Foyer

10:00 – 15:00

meeqqanut
for kids
for børn

Venskabssalen

katuaq

PROGRAMIT
12:00 – 18:00

Workshops

10:00 – 12:00

uldspindning

Illorput

22. september

Nuuk
Kunstmuseum

The Weather
diaries
10:00 – 17:00

ARTIST TALK
14:00 – 17:00

15:00 – 16:00

innovation
QUJANAQ / THANKS / TAK
16:00

23. september

Hans Lynge Salen

14:00 – 15:00

artist talk

hinnarik
16:00 – 17:30

RAMS
18:00 – 19:30

20:00 – 21:30

dreams by the sea

BIBLIOTEKET

reception
allatta! 3.0

13:30 – 15:00

Nuuk
Kunstmuseum

the weather
diaries

10:00 – 17:00

Illorput

10:00 – 12:00

uldspinding

12:00 – 17:00

Workshops
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QUJANAQ • THANK YOU • TAK

2018-imi Nunat Avannarliit killiit ulluat ukunannga tapersersorneqarpoq: Vestnordisk Hovedstadsfond,
Tipsernermit Lottornermillu aningaasat aamma Namminersorlutik Oqartussat Kulturimut aningaasaliinerat.
West Nordic Day 2018 is funded and supported by: The West Nordic Capitols Foundation,
Tips- & Lottomidlerne and the Government of Greenland.
Vestnordisk dag 2018 er støttet af: Vestnordisk Hovedstadsfond, Tips- & Lottomidlerne
samt Selvstyrets Kulturmidler.
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Unnuk Kulturisiorfik 2019 -imut
peqataagitsi!
Unnuk Kulturisiorfik 2019 ingerlanneqassaaq
arfininngorneq januaarip 19-ianni.

Vær med til Kulturnat 2019!

Peqataaniarluni nalunaarneq aaqqissuussanillu saqqumilaartitsineq ukioq manna elektroniskimik ingerlanneqassapput.
Unnuk Kulturisiorfimmut peqataarusuttut nittartagaq
www.kulturnat.gl atorlugu nalunaarsinnaapput.

Kulturnat 2019 afholdes lørdag den 19. januar.

Paasissutissiilluni ataatsimiinnissamut
aggersaavugut sisamanngorneq septembarip 27-anni
nal. 14.00 Nunatta Atuagaateqarfiani.

Tilmeldingen og offentliggørelse af events foregår elektronisk.
Brug www.kulturnat.gl til tilmelding.
For at starte planlægning af Kulturnat 2019 indkalder vi
hermed repræsentanter fra institutioner/virksomheder og
foreninger til møde torsdag den 27. september kl. 14.00
på Nunatta Atuagaateqarfia.

Pilersaarutit naqiterneqarnissaannut peqataanissamut
tunniussiffissaq ulloq kingulleq 1. december 2018.
Pilersaarut kalaallisut qallunaatullu tunniunneqassaaq.

Program afleverings frist er den 1. december 2018. Programmet
skal være både på grønlandsk og dansk.

Aggialluarisi!

Vel mødt!

www.katak.gl

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek
Central Library of Greenland

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani imermit
nukissiorfipput takusaruk
Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit Nukissiorﬁk 25-liivoq
Taamaattumik Nukissiorﬁit imermit nukissiorﬁmmut takornariarnissamut
qaaqqusivoq sapaatit akunnerata naanerani septembarip ulluisa 22-ani
aamma 23-ani 2018.
Ullut tamaasa pingasoriarluni takornariartitsisoqartassaaq: nal. 10.30, 12.30 aamma 14.30.
Qaaqqusat nukissiorﬁmmut tassanngaanniillu angalanissartik namminneq isumagissavaat.
Takornariartitsinerit tamarmik ataasiakkaarlutik nalunaaqquttap aappaata aﬀaanik sivisussuseqarput
aallartitsiﬃk tassaavoq nukissiorﬁup isaariaa. Meeqqat inersimasunit ilagineqassapput.
Malugiuk talittarﬁmmiit imermit nukissiorﬁup tungaanut aqqut kilometerit aappaata aﬀaanik i
sorartussuseqarmat, taamaattumik pisunnissamut minutsit 20-t missaat atussallugit naatsorsuutigissavasi.
Takunissat qilanaaraarput.

Ukiuni 25-ni imermit nukissiuteqarnerup nalliuttorsiutigineqarnera
malinnaaﬃgiuk uani: www.nukissiorﬁit.gl imaluunniit FB-kkut

Peqataaniarlu
ni
nalunaarneq m
aili:
nukissiorﬁit@
nukissiorﬁit.gl
aqqutigalugu p
issaaq
– periuseq siu
lliit
siulliussapput
atorlugu.
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2018-IMI

Ilungersuussil uartoq
Sunniuteqarsinnaanerit atorlugu inuk

IMMIKKUT ITTUMIK
SULINIUTEQARSIMASUTUT

isigisat pattalaarneqartariaqartorlu toqqaruk
Kommuneqarfik Sermersooq ukioq manna innuttaasumut kommunimi innuttaasunut allanut immikkut kajumissuseqarluartumik iliuuseqarsimasumut nersornaasiiniarpoq. Kajumissuseqarluartutut nersornaaserneqarniartoq
illoqarfimmi, nunaqarfimmi, kommunimiluunniit immikkut iliuuserisaa tamanut sunniuteqarsimassaaq.
Immikkuullarissumik iliuuseqarneq inuussutissarsiornermut,
kulturikkut imaluunniit inunnik sullissinermut tunngasinnaavoq
Ukioq manna kajumissuseqarluartumik toqqaaniaruit uku akilaassavatit:
1. Nalunngisaqarpit najukkami ukioq manna kajumissaammik
tunineqarnissaminut piukkunnaatilimmik?
2. Suliniutip suna immikkuullarissutigaa?
3. Kajumissuseqarluartoq qanoq iliornermigut iIloqarfinni
kommunimiluunniit ataatsimoornermik nukittorsaagami?

Kajumissuseqarluartumik toqqaanissamut immersugassaq
uani nassaarisinnaavat sermersooq.gl
Siunnersuummittaaq mailikkut nassiussisinnaavutit uunga
kommuneqarfik@sermersooq.gl
Kingusinnerpaamik ataasinngorneq 1. oktober
Kajumissaammik nersornaaserneqartoq tamanut ammasumik
aaqqissuussinermi saqqummiunneqassaaq
SISAMANNG. 22. NOVEMBER
Ilungersuussilluartumik
innersuussinikkut
iPadimik makitsinermut peqataassaatit

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

29

ONSDAG 19. SEPTEMBER 2018

Møbelmagasinet Nuuk

Brug for nogen at tale med?
Uddannet psykolog, Cand. Psych. Søren Chemnitz Frederiksen,
tilbyder sikker online samtaleterapi
• Stort kendskab til grønlandsk kultur
• Fortrolige samtaler med tavshedspligt
• Vejledende ventetid på kun 24 - 48 timer inden samtale
• Medlem af Dansk Psykologforening

Tider kan bookes online på www.kbhpsykologen.dk

Spørgsmål kan rettes til (+45) 51 88 43 26 eller
info@kbhpsykologen.dk

qvist
køreskole
L OD TRÆKNING

Inissaqaqqilerpoq
Nu er der pladser igen

Politiinit piumasaqaatit nutaat tamanut atuuttut
Nye krav fra politiet for hele Grønland

TLF. 55 71 68

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

SUPER TILBUD
Pe rs i e n n e r
L a m e l ga rd i n e r
P l i s s é ga rd i n e r

÷30%
Lige nu giver vi

r

FRA

på alle bestillinge
(eks. Fragt)

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

ISSORTARFIMMUT 1A • UNDER DEN NYE KNR • 32

21 76

Kom og se vores vandkraftværk i Buksefjorden
Buksefjorden Vandkraftværk fylder 25 år.
Derfor inviterer Nukissiorﬁit til rundvisning på vandkraftværket i
weekenden den 22. og 23. september 2018.
Der vil være tre rundvisninger per dag: kl. 10.30, 12.30 og 14.30.
Gæster sørger selv for transport frem og tilbage til værket.
Hver rundvisning varer omkring 1,5 time og starter ved hovedindgangen til værket.
Børn skal være ledsaget af voksne. Bemærk, at der er cirka 1,5 km fra havnen til
vandkraftværket, så du skal sætte cirka 20 minutter af til gåturen.
Vi glæder os til at se dig.

Følg fejringen af 25 år med vandkraft
på www.nukissiorﬁit.gl eller FB

Tilmelding fore

går

via mail:
nukissiorﬁit@
nukissiorﬁit.g
l
– efter ”førsttil-mølle”
-princippet.

30

ONSDAG 19. SEPTEMBER 2018

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

Nuuk International Film Festival 2018
19. - 21

september

Nunat Avannarliit Killiit Ulluat
23. september

Assigiingitsunik fiilminit takutitsisoqassooq, inersimasunut meeqqanullu - programmi aajuk www.katuaq.gl

Ilaqutariit tamarmik Nunat Avannarliit killiit ukkatarineqarlutik sammisaqartitsinernut, pisussanut, nipilersortoqarneranut aamma filmertitsinernut pissanganartunut qaaqquneqarput.

Forskellig udvalg af film til både børn og voksne - hent programmet på www.
katuaq.gl

Hele familien er inviteret til spændende aktiviteter, events, musik og film - med
Vestnorden i fokus.

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

CAFÉ

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

SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM





19.
S
E
P
T

Àga



les

si

lil

n

ale

Silaup
Putunga

18.00

Shortfilm
Program

n

ale

les

si

lil

Kids Program
7 years 16.30

se

13.00

Our People
Will Be Healed

19.00

20.15

Shortfilm
Program 19.00

Bonfire
21.00

International Film Festival 2018

Kids Program
Panel Talk
Ploey
11.00 (I Gl Banken) 13.00
For all

14.00



 
     

International Film Festival 2018
Vi

Panel
Talk

se

23.
S
E
P
T

Sápmi
Shortfilm Program

International Film Festival 2018

si n
se le
Vi esa
l
lil

22.
S
E
P
T

19.00

si n
se le
Vi esa
l
lil

21.
S
E
P
T

Opening
Galla

Vi

20.
S
E
P
T

International Film Festival 2018

Three Thousand &
18.00
Anori

  
  
  
 

VESTNORDISK DAG
Hinnarik

16.00 Rams

18.00

Dream By Sea

20.00




Whitney

25.
S
E
P
T

The Predator

26.
S
E
P
T

Whitney

18.30

The Predator

21.00

    
     




si n
se le
Vi esa
l
lil

24.
S
E
P
T

Neds-Non Educated
18.30 Delinquents
19.00 Whitney

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

2D Akit/Priser:
Inersimasoq/Voksen: kr. 90,Meeraq/Barn: kr. 60,3D Akit/Priser:
Inersimasoq/Voksen: kr. 105,Meeraq/Barn: kr. 70,-

18.30

21.00

The Predator

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu
pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores
hjemmeside:
www.katuaq.gl

21.00

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

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

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for trykfejl
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ildsjæl

ÅRETS

2018

Indstil en person, du synes, har ydet en

EKSTRAORDINÆR INDSATS
og fortjener et skulderklap

Kommuneqarfik Sermersooq uddeler igen i år en ildsjælepris til en borger, der har gjort en særlig indsats til gavn for andre her
i kommunen, og som kommer fællesskabet i byen, bygden eller hele kommunen til gode.
Ildsjælens virke skal ligge indenfor det erhvervsmæssige, kulturelle eller sociale område

Hvis du vil nominere en til Årets Ildsjæl, skal du svare på følgende:
1. Kender du en lokal ildsjæl, der fortjener at få årets pris?
2. Hvad gør indsatsen særlig?
3. Hvordan er ildsjælen med til at styrke fællesskabet i din
by eller kommunen?

Skemaet til at nominere en ildsjæl findes på sermersooq.gl
Du kan også sende dit forslag til
kommuneqarfik@sermersooq.gl
senest mandag 1. oktober
Vinderen af årets ildsjælepris afsløres
for offentligheden ved et arrangement i
NUIF TORSDAG 22. NOVEMBER

Når du
nominerer en
person til ildsjæleprisen er du med
i lodtrækningen
om en iPad

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Kursus pakke til iværksætter
Er du iværksætter og går du og har en virksomheds-ide
som du gerne vil starte op? Sermersooq Business Council
har lavet en god start pakke til dig, med en række kurser
som vil give dig gode redskaber til at du får en god start i
realiseringen af din virksomheds-ide.
Deltagelse er gratis, så tilmeld dig inden 27. September 2018

Tilmelding kan ske på 34 10 83 eller pr. mail på:
vivi@business.gl
Disse ting skal du huske og skrive i din tilmelding:
Navn, mobil nummer, ønske om nedenstående kurser.
(du kan også tilmelde dig til alle 4 kurser).
*begrænset pladser

Start Up kursus

Kursus i markedsføring i de sociale medier

Lørdag den 29. September 2018
Kl. 09.00 – 15.00

Lørdag den 13. Oktober 2018
Kl. 08.30 – 15.30

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

Kurset vil indeholde:
• Kampagne koncept
• Medieunivers
• Marketingsteknikker

Underviser Sermersooq Business Council.

Underviser Martin Nordlund – Ejer af Malou Media

Kursus i budgetlægning og prisfastsættelse
Lørdag den 6. Oktober 2018
Kl. 08.30 – 15.30
Kurset vil indeholde:
• Hvordan passer budget og priskalkulation ind i økonomistyring
• Teorien omkring budget både for virksomheden og den selvstændige
• Teorien omkring priskalkulation(prissætning af varen)
• Sammenhængen mellem budgettet og priskalkulationen
• Gennemgang af cases
Underviser Lars Ole Andersen - Grønlands Revisionskontor A/S.

Kursus i Økonomistyring og
bogføringssystem
Lørdag den 20. Oktober 2018
Kl. 08.30 – 15.30
• Regler indenfor bogføring
• Opgaver indenfor bogføring
• Årsafslutning til revisoren
• Oplæring i webbaseret billigt regnskab system Economics.
Underviser Dan Sørensen Budek – Direktør Agerskov Consulting

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

Sumi najugaqarpit aamma
illoqarfiup immikkoortuata
najukkavit suut ilisarnaatigai?
Kujallerpaat najugaqarfigaara
tamaanngaanniillu Qinngutta tungaanut isikkivigissorujussuulluni.
Illoqarfiup immikkoortua tamanna
ilinniartorpassuaqarpoq susoqarfiulluartarlunilu.
Illoqarfimmi aqqusineq
sorleq nuannernerpaava (aamma
sooq)?
Uanga nuannarinerpaavara Hans
Egedesvej, tassami Nuutoqaq nuannareqigakku.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Nuutoqaq aamma Noorlernut
illukut takuniassammagit. Ukiuuppat ullup ataatsip ingerlanerani sisorariarluni nalunnguartoqassaaq!

Qivioq Løvstrøm

Nuummi ukiakkut
sulerisoqartarpa?
Nuniagiarneq!
Nuummi aamma sunik
sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Ilinniartunut illoqassasoq.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Isumaginninnikkut ajornartorsiutivut.
Nuummi suna
tulluusimaarutigisarpiuk?
Ilinniaqatikka, ilinniartoqatiminnut
ikiuinissaminnut piffissaqartuaannartut.

Privatfoto

Nuummi suut orninnaveersaartarpigit – aamma sooq?
Qinngorput, ungasippallaarami!
Nuummi nerisassat suut
mamarnersaappat?
Anaanama nerisassiai. Neriniartarfiussappat tassaassaaq Charoen
Porn – taannami illoqarfimmi ornigannaama ilagaat.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Jeg bor i Kujallerpaat, som har en smuk udsigt
mod Qinngutsinnut/Qinngorput. Det er et område fyldt med studerende og masser af liv.
Hvilken gade er byens bedste (og hvorfor)?
Jeg kan bedst lide Hans Egedesvej, fordi jeg
elsker kolonihavnen.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Kolonihavnen og Noorlernut for at vise ruinerne. Hvis det er vinter, så skal man stå på ski
og svømme på samme dag!

Qivioq Løvstrøm

Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Qinngorput, det er så langt væk!

Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Et Studenterhus.

Hvad er der bedste, man kan spise i Nuuk?
Min mors mad. Hands down. Hvis det skal være
en restaurant så vil jeg sige Charoen Porn - de
har altid været en fast del af mit bybillede.

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
De sociale problemer, vi har.

Hvad skal man lave i Nuuk når det er
efterår?
Tage ud og plukke bær!

Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Mine medstuderende, som altid formår at være
der for hinanden.
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Ikinngutiigiittut
timersorneq
Venskabsidræt
Arsaattarfissuarmi · På fodboldbanen ved Inussivik

ARFININNGORNEQ · LØRDAG
22. SEPTEMBER NAL./KL. 13

Kammagiitta
– Fri for Mobberi
Ullormut pilersaarut
Dagens program
13.00

Tikilluaqqusineq · Velkomst

13.15

Maalia kissasseqatigalugu
Opvarmning med Maalia

13.30

Timersuutit assigiinngitsut
Forskellige sportsaktiviteter

14.00

Maalia Nukannguarlu
Maalia og Nukannguaq

15.00

Ullumikkut qujanaq
Tak for i dag
Sila ajussappat sammisaqartitsineq unitsinneqassaaq.
I tilfælde af dårligt vejr bliver arrangementet aflyst.

Timi atorlugu assigiinngitsunik sammisaqarnikkut
ikinngutigiilluta nuannisaqatigiitta.
Angajoqqaatit, ikinngutitit
peqatiserikkit, aamma nutaanik ikinngutitaarnissannik periarfissaqassaatit.
Qassinik ukioqaraluaruit
tikilluaqqusaavutit

Lad os have det sjovt
ved at bruge vores krop
i forskellige aktiviteter.
Tag dine forældre eller
venner med, du får
mulighed for at få nye
venner.
Du er velkommen,
uanset din alder

A
nut
NAL.
KL.

14.00

MAALIA
NUKANNGUARLU
MAALIA OG
NUKANNGUAQ
OPTRÆDER OG
UNDERHOLDER

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Peqqinneq Sammisassaqartitsivimmullu Immikkoortortaqarfik - Sundhed og Fritidsafdeling
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Atuarfimmi pujortartarneq pinaveersaartillugu
Pujortartarani inuuneq pitsaasoq qitiutillugu paasisitsiniaaneq
pujortartarani inuuneqarnerup inuunerup iluaqutissartaannik paasissutissanik suliaqarnissaq.
- Meerartavut inuusuttortavullu pujortartarani inuuneqarnissamut tapersersussavavut. Taamaattumik
pujortartarani inuuneqarnerup ajunngitsortaasa tamarmiusut aallunnissaat pingaaruteqarluinnarpoq.
Meeqqat pujortartarani inuuneqarnissamik paasititsiniaanermut ilanngussassaasa takunissaat assut qilanaaraara, tamatumani pujortartannginnerup iluaqutissartai qitiutillugit sammineqassallutik, Peqqissutsimut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoq, Doris J.
Jensen ukioq manna unammisitsineq pillugu taama
oqarpoq.
Atuartut peqataasinnaassagunik 4., 5., 6. imaluun-

Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Pujortartarani inuuneqarnerup suut pitsaaqutigai?
Akissutissamik pitsaanerpaamik saqqummiussisinnaasoq, 30.000 koruuninik akissarsiassaqartinneqarpoq.
Peqqissutsimut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik atuaqatigiinnik pujortarneq ajortunik ukioq
manna unammisitsisuuvoq, taanna peqqissutsimut
oqartussat pujortartannginnissamik inuuneqarnissamik paasisitsiniaanerisa ilagaat.
Akullerni atuartut unammisitsinermi peqataasinnaapput, ukioq mannalu sammineqartoq tassaalluni

Forebyg rygning i skolen
Kampagne med fokus på det gode liv uden røg
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Hvad er fordelen ved at være røgfri?
Dén, der kan komme med det bedste bud på et svar
på spørgsmålet, kan vinde 30.000 kroner.
Det er Departementet for Sundhed og Forskning,
der nu har udskrevet årets Røgfri Klasse konkurrence,
som er en del af sundhedsvæsnets antiryger-kampagne.
Elever på mellemtrinnet kan deltage i konkurrencen, som i år handler om at lave en kampagne om alle
de fordele, der er ved det røgfrie liv.
– Vi skal støtte vore børn og unge i at vælge et røg-

frit liv. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi har fokus på
alt det gode ved at være røgfri. Jeg glæder mig meget
til at se børnenes bud på en ikke-ryger kampagne,
hvor gevinsterne ved ikke at ryge er i fokus, udtaler
naalakkersuisoq for sundhed og forskning, Doris J.
Jensen i en omtale af årets konkurrence.
Det er helt op til eleverne, der skal gå i enten 4., 5.
6. eller 7. klasse for at deltage, hvordan de vil fortolke
årets tema, men det skal være tydeligt, at temaet indgår i deres forslag til en ikke-ryger kampagne målrettet børn og unge.
Frem til 16. november kan eleverne indsende deres
bidrage til kampagnen, der har til formål at forebygge rygning ved at styrke børnenes bevidsthed om at
træffe sunde valg og leve et sundt liv.
Vinderklassen får førstepræmien på 30.000 kroner,
mens der er 15.000 på højkant til andenpladsen.

niit 7. klassimi atuartuusussaasut, ukioq manna qulequtaritinneqartoq namminneerlutik nassuiassavaat,
taamaattorli sammisami erseqqissumik nalunaarsimassalluni pujortartannginnissamik paasisitsiniaanissamut siunnersuutaat meeqqanut inuusuttunullu sammitinneqartoq.
Atuartut paasisitsiniaanermut siunnersuutitik novembarip 16-iata tungaanut nassiussinnaavaat tamatumani siunertarineqarluni meeqqat peqqinnartunik
toqqaasinnaanerminnik peqqinnartumillu inuuneqarnissamut toqqaasinnaanerminnik paasinnilluarnissaat.
Atuaqatigiit ajugaasut 30.000 koruuninik akissarsiassaqarput, normu 2-nngortullu 15.000 koruuninik
akissarsiassaqarlutik.

Meeqqat pujortartarani inuuneqarnissamut kajumissaarneqassapput, iluaqutissartai pingaarnerutillugit.
Forebyg rygning i skolen. Kampagne med fokus på det
gode liv uden røg. Ass./Foto: Leiff Josefsen.

Tour de Nuuk - Efterår 2018
Nal./kl. 17.30

Ulluni arfineq marlunni tulleriiginnarluni aqqutit assigiinngitsut
atorlugit arpalluni unammineq. Point-nik katersilluni, siulliit Arnani
Angutinilu akissarsiassaqassapput. Peqataaneq akeqanngilaq.

Nal./kl. 17.30

7 dags løb med forskellige ruter. Indsamle point i hver løb.
Der vil være præmier til vinderne i både Damer & Herrer.
Det er Gratis at deltage.

Man.
08/10

1. Etape. Rundt om Byen
Aallarfik/Start: Inussivik

6,10 km

Tirs.
09/10

2. Etape. Rundt om Nuussuaq
Aallarfik/Start: Inussivik

7,8 km

Ons.
10/10

3. Etape. Rundt om Lufthavnen
7,13 km
Aallarfik/Start: Brugseneeraq Nuussuaq

Nal./kl. 17.30

Tors.
11/10

4. Etape. Bakkeløb (3 x 2,65 km)
Aallarfik/Start: Stanislaw Isikkivia

7,95 km

Nal./kl. 17.30

Fre.
12/10

5. Etape. Cirkelløb, inde i byen
7,65 km
Aallarfik/Start: Inussivik (3 x 2,55 km)

Nal./kl. 17.30

Lør.
13/10

6. Etape. Trappeløb
7,9 km
Aallarfik/Start: NSP/NAAPE Klubhus

Nal./kl. 11.00

Søn.
14/10

7. Etape. 400 vej
4,0 km
Aallarfik/Start: NSP / NAAPE Klubhus

Nal./kl. 11.00

Arpanneq tamaat katillugu / Løb i alt : 48,78 Km

- tour de Nuuk tapersersorpaa
- støtter tour de Nuuk

Peqataaneq
akeqanngil
aq
Gratis
deltagelse

Aaqqissuisut tungaaniik ilisimatitsissutigissavarput sila qanoq
ikkaluaraangalluunniit arpannerit ingerlanneqartassammata.
Fra Arrangørenes side af, vil vi gøre opmæksom på at, uanset vejret,
bliver alle løb gennemført.
Uunga apeqqutissaqarussi paasiniaasinnaavusi
Hvis i har noget spørgsmål, kan i kontakte :
antonmp73@gmail.com eller/imal. 487773 (Anton M. Petersen)
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Unnuk kulturisiorfik
piareersarneqalersoq

Unnuk kulturisiorfik 2019 piareersarneqarluni maanna aallartinneqassaaq.
Kulturnat 2019 skal planlægges nu. Ass./Foto: Leiff Josefsen.

Nuummi inuppalaartumik aaqqissuussisarneq pillugu
ataatsimiittoqassaaq
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Nuummi unnuk kulturisiorfik
illoqarfiit pingaarnersaanni inuppalaartumik aaqqissuussisarnerit
annersaasa ilagilersimavaat, annerpaartarinngikkunikku.
Unnuk kulturisiorfik akeqanngitsumik aaqqissuussisarnermigut – tusarnaartitsinerit, nerisassanik sassaalliinerit, oqalugiarnerit unammisitsinerillu – aaqqissuuttarnerisigut Unnuk Kulturisiorfik meeqqanit inersimasunillu ornigarneqarluartarpoq.
Taama annertutigisumik aaqqissuussissagaanni soorunami
piareersarneqaqqaartussaavoq.
Taamaattumik Nunatta Atuagaateqarfiata, aaqqissuussinermi
tamatumani angisuumi ataqatigiissaarisuusartup, inuiaqatigiinni ingerlatsiviit, suliffeqarfiit
aamma peqatigiiffiit ataqatigiissaarilluni ataatsimiinnissamut
maannangaaq aggersarpai.

Tamanna pissaaq Nunatta
Atuagaateqarfiani sisamanngornermi septembarip 27-anni nal.
14.00. Unnuk kulturisiorfimmi
tulliuttumi, arfininngornermi
januaarip 19-ianni 2019-imi pisussami saqqummiussisunut peqataaniaraanni pisussat allattorsimaffiannik kingusinnerpaamik
decembarip aallaqqaataanni piareersimasuutitaqartariaqarpoq.
Aaqqissuussinissaq qanillippat
pisussat allattorsimaffiat kulturnat.gl-imi tamanut saqqummiunneqassaaq. Nittartakkami tassani
aaqqissuussinernut nammineq
qanoq ilanngussaqarsinnaanerluni isumassarsiorfissat nanineqarsinnaapput. Tassaniippummi
ukiut siuliini pisartut allattorsimaffii, kikkunnit tamanit atorneqarsinnaasut.

Kulturnat under forberedelse
Møde om den folkelige begivenhed i Nuuk
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Kulturnatten i Nuuk er efterhånden en af
hovedstadens største folkelige begivenheder, hvis ikke dén største. Med en bred
vifte af gratis arrangementer – alt fra koncerter og madevents til foredrag og konkurrencer – er Kulturnatten en publikumsmagnet, der rammer både børn og voksne.
Et arrangement i dén størrelsesorden
kræver naturligvis forberedelse, og biblioteket, der er tovholder på det store program, indkalder derfor allerede nu repræ-

sentanter fra institutioner, virksomheder og
foreninger til et koordineringsmøde.
Det afvikles torsdag den 27. september
kl. 14.00 på Nunatta Atuagaateqarfia. Hvis
man ønsker at bidrage med et event til den
kommende kulturnat, som holdes lørdag d.
19. januar 2019, skal man have sit program
klar senest 1. december.
Det endelige program offentliggøres på
kulturnat.gl op til selve arrangementet. På
sitet kan man finde masser af inspiration
til, hvordan man selv kan bidrage til festlighederne. Der ligger nemlig programmer
fra de foregående år til fri afbenyttelse.

Kommune ammasoq:

Åben kommune:

Kommuneqarfik Sermersuumi sulianut meeqqanut
tunngasunut nalunaaruteqartarnermut atortorissaarut nutaaq atorneqalerpoq.
Qanoq kommunimi meeqqat aarlerinartorsiortut
isumagisarnerivut paasisaqarfigerusuppiuk

Kommuneqarfik Sermersooq har taget et nyt
system til underretning i brug, i forbindelse
med børnesager.
Vil du vide mere om hvordan vi tager hånd
om de mest udsatte børn i kommunen?

Taamaappat kommunip allaffiani Innuttaasunut
Sullissivimmi »Kommune Ammasoq« ulloq 25.
septembari nal. 16 alakkaruk.

Så kom til »Åben kommune « om børnesager, 25. september kl. 16 i borgerservice på rådhuset.

Meeqqanut Ilaqutariinnullu pisortaq, Martha Lund
Olsen nalunaaruteqartarnermut atortorissaarut
pillugu saqqummiissaaq, qulequtaq pillugu sulisunik oqaloqateqarnissamut periarfissaqassaaq. Kaffeqarlunilu kaageqassaaq.

Direktør for Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen holder et oplæg
om underretnings-systemet, der vil være
mulighed for drøfte emnet med fagpersoner. Der vil være kaffe, te og kage.

Suliat meeqqanut
tunngasut

Børnesager

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Meeqqanut Ilaqutariinnullu ingerlatsivik · Forvaltning for Børn og Familie
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Nordisk Koncertkorimut erinarsorlutik peqataaniaritsi
Erinarsorneq nuannaraajuk? Peqataarusuppit?

Taamaappat peqataajartorit arfininngornermi Septemberip 22-ani nal. 10.00 Atuarfik
Samuel Kleinschmidtip Inersuani. Pingasunngornerit tamaasa sungiusartarpugut
nal. 18.45-miit 21.15 tungaanut, illoqarfimmi sungiusaasorput aquttoralugu. Ukiullu
ingerlanerani sapaatip akunnerisa naanerini (weekend-ini) arlaleriarluni tikittarpoq
aqutsisorput tusarnaartitsigaangattalu siulersuisorput Bente Colding-Jørgensen,
sungiusarluariartorluta. Neriuppugut erinarsornermik nuannarisaqarluartut amerlasuut
takujumaarlutigit (16-it sinnerlugit ukiullit). Paasisaqarnerorusukkuit Facebookimi:
Nordisk Koncertkor Nuuk takuuk. Apeqqutissaqaruit siulersuisunut ilaasortaq
Kirsten Olsen tlf.: 22 99 50 sianerlutit saaffigisinnaavat.

AGERSKOV Consulting søger til vor
ejendomsadministration en

EJENDOMSADMINISTRATOR
Som ejendomsadministrator har du en tæt kontakt og dialog med lejere og
medlemmer af ejerforeninger, andre ansatte og samarbejdspartnere.
Du skal derfor have lysten og evnen til at deltage aktivt i dette samarbejde
og kunne skabe gode relationer.
Opgaverne omfatter bl. a.:
• Kontakt og korrespondance med lejere og ejerlejlighedsejere
• Behandling af lejesager (lejekontrakter m. m.)
• Opkrævning og evt. restancehåndtering.
• Ind- og udflytninger.
Som person forventer vi, at du:
• Er serviceorienteret og tillidsvækkende
• Er god til at kommunikere og samarbejde
• Er selvstændig og kan tage initiativ
• Fortrolig med IT, da al sagsbehandling og korrespondance sker på ejendomssystem.
• Kan identificere dig med vores værdier: Loyalitet - Ansvarlighed - Kvalitet
Vi kan tilbyde:
• Et spændende og varieret job i en travl virksomhed
• Et job hvor du i høj grad selv kan få indflydelse
• Udvikling af dine faglige og personlige kompetencer
• Løn- og ansættelsesforhold, der modsvarer de stillede krav

Kom og syng med Nordisk Koncertkor
Kan du li’ at synge? Har du lyst til at være med?

Så mød op lørdag den 22. september kl. 10.00 i Atuarfik Samuel Kleinschmidts festsal.
Koret øver hver onsdag kl. 18.45-21.15 med lokale repetitører samt et antal weekender om
året med korets dirigent Bente Colding-Jørgensen. Vi håber at se rigtig mange sangglade
mennesker (over 16 år). Se mere på Facebook: Nordisk Koncertkor Nuuk.
Har du spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsesmedlem Kirsten Olsen, tlf.: 22 99 50

Ansøgning på mail til dan@agerskov.gl
Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til direktør Dan S.
Budek, tlf. 34 39 00.
Vi administrerer virksomheder, ejendomsselskaber, ejendomme og ejerforeninger i hele
Grønland. Vi tilbyder rådgivning, når virksomheder skal etableres eller udvikles. Vi involveres når der er behov for optimering af økonomi, processer eller fremtidsplaner.

Nunaannarmi illuaqqanut
nunaminernik qinnuteqarnernut tusarniaaneq

Høring af arealansøgning til fritidshytter i
det åbne land

Piffinni pineqartuni illuaraatillit qinnuteqarfiit ataani allassimasut eqqaanni nunaminermik tunineqarsimasut soqutigisaqartulluunniit qinnuigineqarput kingusinnerpaamik 5.
Okt. 2018 qinnuteqaatinut tunngassuteqartunik oqaaseqaateqaqqullugit akerlileeqqullugilluunnit.

Den der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling
i det åbne land, anmodes om senest 5.
Okt. 2018, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til
ansøgningerne.

Lokalitet
Kanajorsuit, Akia
Qinngua, Qooqqut

Nord
Vest
64°19’47.46”N 51°41’3.48”V
64°15’28.00”N 50°52’10.33”V

Anvendelse
Sunng. illuaraq/Fritidshytte
Sunng. illuaraq/Fritidshytte

A-nr.
943
944

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

Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu
Oqartussaqarfik
Postboks 1005 · 3900 Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik · Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Brugseni Nuuk immikkut ittumik ataatsimeersuaartitsissaaq /
Indkaldelse til ekstraordinært lokalmøde for

BRUGSENI NUUK

OKTOBARIP 6-ANI, nal. 14
BRUGSENIP SUTORTARFIANI / I BRUGSENI NUUK KANTINE
Ullormut oqaluuserisassat malittarisassallu
Dagsorden jf. vedtægterne
1.

Siulersuisoqataasussamik ataatsimik qinersineq /
Valg af 1 medlem til bestyrelsen

2.

Sinniisussanik marlunnik qinersineq /
Valg af 2 suppleanter

Aggialluarisi! / Vel mødt!
Illoqarfigisami siulersuisuni siulittaasoq
Formanden for lokalbestyrelsen
Brugseni Nuuk

!

Illoqarfigisami Brugsenimi siulersuisunik
qinerseqataasinnaajumalluni uku
piumasaqaataapput:
•
•
•
•

Ilaasortaassaatit
25-leereersimassaatit
Illoqarfimmi qinersiffinni najugariuagaqassaatit
Pillagaasimannginnermik allagartamik
atsiorsimasumik nassataqassaatit
• Pisortanut 100.000 kr.-inik sinneqartunik
akilersimanngisannik akiitsugaqannginnernut
uppernarsaammik nassassaatit
Erseqqarinnerusumik
paasiniaasoqarsinnaavoq
siulittaasumut,
Pollas Lyberthimut
mail: lyberthpollas@gmail.com

AFS holder
informationsmøde
AFS Interkultur holder uforpligtende
informationsmøde om udvekslingsophold i
udlandet. Det er for dig mellem 15 og 18 år,
som overvejer at tage på dit livs eventyr.
Tid:
Onsdag d. 26. september 2018
Klokken 19:00 - 21:00
Sted:
Katuaq, Lille sal, Imaneq 21, Nuuk

k

fs.d
a
.
w
ww

Tilmelding:
Send en mail til Lisbet Petersen på
lisbet.petersen@afs.org
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Ass./Foto: Nuuk-Natteravne

Løn til Nuuks Natteravne
Ønsker millionbeløb afsat til opsøgende arbejde på gaden
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Unnuarissat - Natteravnene i Nuuk - får nu en
hjælpende hånd fra Inatsisartut-politiker, der vil
have den frivillige Natteindsats på Finansloven.
– Selv om frivillig indsats er glorværdig, er dette i
dagens Grønland en urealistisk drøm. Natteravnenes
indsats er støtteværdig, og det er på tide, at vi – det

OM NATTERAVNENE
Formålet med Natteravnene Nuuk er:
- at skabe øget social værdi, gennem omsorg og
forebyggende indsats.
- at medvirke til øget livsglæde, trivsel og integration især blandt udsatte børn og unge i det
offentlige rum.
Indsatsen udføres af ganske almindelige frivillige voksne – helt uafhængig af baggrund, som
vælger at tage et medansvar for udviklingen i
deres lokalområde.
Natteravnene er synlige og observerer, de
blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. men tilkalder professionel hjælp om fornødent.
Natteravnene går altid i hold på tre i den
karakteristiske gule beklædning. Natteravnene
færdes altid i det offentlige rum - aldrig inde,
hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber,
værtshuse, diskoteker. Natteravnene giver sig
tid til at lytte og tale med børn og unge (på
de unges initiativ), men uden at yde egentlig
rådgivning.
Natteravnene hjælper ”forulykkede” børn og
unge - helst gennem deres venner og familie.
Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner
aldrig penge ud.
Kilde: nuuk.natteravnene.dk

offentlige – gør en indsats, hvor vi også tager medansvar. Uden at ville overlappe folk, der gør frivillig
indsats, men hvor vi medvirker til en sådan indsats.
Det vigtigste er, at der tages hånd om de børn, der
er ude om natten, lyder det i forslag til Inatsisartutbeslutning fra medlem af Inatsisartut Peter Olsen,
Inuit Ataqatigiit.
Nuuks Natteravne har ambitioner om at gå i nattelivets gader henholdsvis to fredage og en lørdag
om måneden i tidsrummet 21.00 til midnat. Men
manglen på frivillige udfordrer planerne.
Deres indsats er dog af så stor betydning, vurderer Peter Olsen, at de skal danne forbillede for en
lang mere omfattende indsats.
– Som bekendt er der i de senere år flere og flere
meldinger om, at der i mange hjem overalt i landet
er husspektakler, hvor børn er involveret, samt at
der sker omsorgssvigt af børn. Dette er for dårligt
og uacceptabelt. Vores børn skal ikke leve under
sådanne omstændigheder, anfører politikeren i sit
beslutningsforslag.
Og netop den måde Natteravnene opererer på,
kan hjælpe de svigtede børn.
– Jeg mener, at en af vejene er den såkaldte opsøgende forebyggelse. Man skal ikke blot sidde inde
på et kontor og vente på, at nogen henvender sig,
man skal foretage opsøgende arbejde ude i byen,
hvor man leder efter og møder omsorgssvigtede
børn, lyder det fra IA’eren, og han fortsætter:
– Samtale, omsorg og rådgivning er det allervigtigste og den allerbedste vej at gå.
Han påpeger desuden, at det er misforstået, hvis
man tror, at tiltag som alkoholloven kan forhindre,
at børnene ender i problemer.
– Det er så vidt i orden, at man ønsker at beskytte
børn ved at begrænse salg af forskellige former for
alkohol samt reklamer, men jeg mener, at disse tiltag ikke er nok i de forebyggende indsatser. Oplysning, uddannelse, idræt, udvidelse af kulturelle muligheder og udvikling af disse er nogle af de indsat-

ser, man også kunne iværksætte og styrke.
En af fordelene ved professionalisere Natteravnene er, at gadeplansarbejderne kan registrere de
børn, der udsættes for svigt, så myndighederne efterfølgende kan opsøge familierne og arbejde mere
målrettet med forebyggelse.
– Unnuarissat kunne også indrapportere, således
at disse rapporter kunne være udgangspunkt for
socialvæsenets samtaler med forældre, der udøver
omsorgssvigt, og dermed kunne en indsats mod
familien igangsættes, foreslår Peter Olsen.
Indtil videre er det kun i Nuuk, det er lykkes at få
et korps af frivillige Natteravne, der forventes at
have en til to vagter i kvartalet. Man har uden held
forsøgt at etablere ordningen i andre byer, men
hvis Natteravnene får afsat økonomiske midler på
Finansloven, skal der også være gadearbejdere i
Tasiilaq, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq.
– Vi skal på alle områder styrke og udvide indsatsen for at forsvare og beskytte børn. Jeg er fuldt
ud klar over, at vi her i de senere år i forhold til
tidligere har stor fokus på børns daglige kår. Dette
er godt og naturligt, hvilket skal fastholdes fremadrettet. Men vi kan både være bedre og dygtigere,
bemærker Inatsisartut-politikeren, der også ønsker,
at have folk på gaden hele natten og ikke – som nu
– kun til midnat.
Ifølge hans forslag er der faktisk behov for at
lave opsøgende, forebyggende og omsorgsgivende
arbejde for børn og unge fra torsdag kl. 20.00 til
søndag kl. 08.00.
Beregningerne på forslaget har vist, at det vil
koste i omegnen af fire millioner kroner årligt at
professionalisere Natteravnene, altså 16 millioner i
de fire år forsøget tænkes gennemført. Men det er,
ifølge Peter Olsen, et beløb, der er givet godt ud.
- Det påregnes samlet, at omsorgstjenesten på sigt
vil være en samfundsgivende investering, der, til
gavn for det offentlige, vil sikre yderligere begrænsning af omsorgssvigt og omkostninger forbundet
dermed.
ØNSKER DU AT BLIVE NATTERAVN?
Kontakt Natteravnene Nuuk
E-mail: nn@banken.gl
Telefon: +299 24 19 99
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Nuummi Unnuarissat (natteravnit)
akissarsiaqassasut
Aningaasanik millioninik illuartitsisoqarnissaanik kissaateqartoqarpoq aqqusinerni orninneqartarlutik suliamik
ingerlatsisunut atugassanik
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Unnuarissat – Nuummi Natteravnit – maanna Inatsisartuni politikerinit ikiorniarneqalerput, taakkunannga kajumissutsiminnik Unnuaanerani suliniummik ingerlatsisut Aningaasanut inatsimmiilernissaat
kissaatigineqarpoq.
Naak kajumissutsimik suliniuteqarneq nersortariaagaluartoq, tamanna Kalaallit Nunaanni ullutsinni
takorluugaavoq piviusunngortinneqarsinnaanngitsoq.
Unnuarissat suliniutaat taperserneqartariaqarpoq,
aamma pifﬁssanngorpoq uagut – pisortat – akisussaaqataanerput ersersillugu iliuuseqarnissatsinnut.
Kajumissutsiminnik iliuuseqartut qallinngikkaluarlugit kisianni uagut suliniummut taamaattumut peqataanerput ersersittariaqarparput. Pingaaruteqarpoq
meeqqat unnuakkut aneertartut isumagineqarnissaat, Inuit Ataqatigiit sinnerlugit Inatsisartunut

UNNUARISSAT PILLUGIT
Nuummi Unnuarissat siunertaraat:
- Inooqatigiinnermi annermik naleqalersitsineq
isumassuineq aamma pitsaaliuinermik suliniutit aqqutigalugit
- Pingaartumik meeqqat inuusuttullu atugarliortut tamat angallafﬁiniittuni inuunermik nuannarisaqarnerunermik, atugarissaarnermik aamma peqataatitsinermik pilersitseqataassalluniSuliniut nalinginnaasumik inersimasumit
kajumissutsini aallaavigalugu suliniuteqartumit
ingerlanneqassaaq – tunuliaqutaq apeqqutaatinnagu aamma nammineq najukkami ineriartorneranut akisussaaqataarusuttumit
Unnuarissat ersarissuupput alapernaatsuullutillu, timitalimmik eqqissiviilliortut assigisaallu
akuliufﬁgisanngilaat, pisariaqartillugu suliamik
ingerlatsisunik aggersaasinnaapput.
Unnuarissat pingasukkaarlutik kavaajat
sungaartut ilisarnartullu atorlugit angalaartarput. Unnuarissat inuit angallafﬁini tamatigut
angalaartarput – inuusuttut nuannaarﬁini, inuusuttut ornittagaanni, imeriartarﬁnni katersortarﬁnnulluunniit isinngisaannarput. Unnuarissat
meeqqat inuusuttullu (inuusuttut namminneq
oqaqqaartillugit) oqaatigiumasaannut tusarnaartarput siunnersuivinngikkaluarlutik oqaloqatiginnittarlutillu.
Unnuarissat meeqqanik inuusuttunillu ajornartorsiuteqartunik ikiuuttarput – ikinngutaat
aamma ilaqutaat aqqutiginerullugit. Unnuarissanit inuk ataaseq angerlamut qanissineq
ajorpoq aningaasanillu atortitsisaratik.
Paasissutissat: nuuk.natteravnene.dk

ilaasortaatitaq Peter Olsen, Inatsisartut aalajangiifﬁgisassaattut siunnersuummini tunngavilersuivoq.
Nuummi Unnuarissanit anguniarneqarpoq, qaammatip ataatsip iluani tallimanngornerni marlunni
aamma arﬁninngornermi ataatsimi nalunaaqquttaq
21.00-mit unnuap-qeqqata tungaanut aqqusinerni
angalaartarnissaq. Taamaattoq kajumissuseq tunngavigalugu peqataarusuttut amigaataanerat pissutigalugu, pilersaarut unammillernartorsiorpoq.
Taakkua suliniutaat pingaaruteqartorujussuuvoq,
Peter Olsen naliliivoq, aamma taakkua suliniummut
annertunerungaartumut maligassiuissapput.
Naluneqanngitsutut ukiuni kingullerni nunatsinni
inoqarﬁnni tamani angerlarsimafﬁnni eqqissiviilliornerit nalunaarutigineqartartut amerliartuinnavipput,
taamaattoqarnerani meeqqat peqataatinneqartarput
aamma meeqqanik sumiginnaasoqartarpoq. Tamanna ingasappallaaqaaq aamma akueriinnarneqarsinnaanngilaq. Uagut meerartavut pissutsit taamaattut
iluini inuusariaqanngillat, politikeri aalajangiifﬁgisassatut siunnersuummini tunngavilersuivoq.
Unnuarissat suleriaasiat meeqqanik sumiginnagaasunik ikiorsiinerussaaq.
Isumaqarpunga aqqutissat ilaat tassaasoq, ornigulluni pitsaaliuinermik suliniuteqarnertut taasartagaq. Allafﬁnni issiaannarluni saafﬁgineqarnissaq
utaqqiinnarneqartariaqanngilaq, illoqarﬁmmut
anillalluni orninneqarsinnaalluni suliamik ingerlatsisoqartariaqarpoq, meeqqanik sumiginnagaasunik
ujaasilluni naapitsillunilu, IA-meersoq oqarpoq
nangillunilu:
- Oqaloqatigiinneq, isumassuineq aamma siunnersuineq pingaarnerpaapput aamma eqqornerpaamik
aqqutissaavoq.
Taasuma ilanngullugu tikkuarpaa, paatsuuinerusoq imigassaq pillugu inatsit aqqutigalugu sukaterinerit meeqqat ajornartorsiuteqalertarnerannik pitsaaliuissasoq.
- Ajunngilaq meeqqat illersorumallugit imigassanik assigiinngitsunik tuniniaaneq killilersorneqarniarpat aamma ussassaarineq inerteqqutigineqarpat,
kisianni uanga isumaqarpunga pitsaaliuiniarluni suliniutit taakkua naammanngitsut. Paasissutissiineq,
ilinniagaqarneq, timersorneq, kulturikkut periarﬁssanik annertusaaneq aamma taakkuninnga ineriartortitsineq tamakkuupput suliniutaasariaqartut aamma nukittorsaavigineqartariaqartut.
Unnuarissat akissarsiaqartilernerinut pitsaaqutissat ilagissavaat, aqqusinerni orninneqartarlutik suliaqartut meeqqanik sumiginnagaasunik nalunaarsuisinnaanerat, taamaaliornikkut kingusinnerusukkut
ilaqutariit pisortanit orninneqarlutik pitsaaliuinermik siunnerfeqarnerusumik suliaqarsinnaaqqullugit.
- Unnuarissat aamma nalunaarusianik suliaqarsinnaapput, nalunaarusiat taakkua atorlugit inunnik
isumaginninnermik suliassaqarﬁmmit angajoqqaat
sumiginnaasut oqaloqatigineqarsinnaaqqullugit,
taamaaliornikkullu ilaqutariinnut iliuuseqarnerit

aallartinneqarlutik, Peter Olsen tunngavilersuivoq.
Manna tikillugu Nuummi namminneq kajumissutsiminnik Unnuarissanik pilersitsisinnaaneq iluatsissimavoq, peqataasartut qaammatit pingasut iluanni
marloriarlutik pigaartuusinnaanerat naatsorsuutigineqartarpoq. Taamannak aaqqissuussiniarnernik
illoqarﬁnni allani misiliisoqartaraluarpoq iluatsinngitsumilli, kisianni Unnuarissat Aningaasanut inatsit
aqqutigalugu aningaasaliifﬁgineqarsinnaappata,
Tasiilami, Sisimiuni, Aasianni aamma Qaqortumi
aqqusinerni ornigullutik suliamik ingerlatsisut pilersinneqassapput.
Meeqat illersorniarlugit suliniutit nukittorsartariaqarpagut annertusarlugillu. Ilisimaqqissaarpara
siornatigumut naleqqiullugu ukiuni kingullerni
meeqqat ulluinnarni atugaat annertuumik isiginiarneqartut. Tamanna qujanarpoq pissusissamisoorlunilu, siunissamullu taamannak ingerlatsiin nassaagut. Pitsaanerlersinnaavugut aamma pikkorinnerulersinnaavugut, Inatsisartuni politikeri oqarpoq, tassannga aamma kissaatigineqarpoq unnuaq naallugu
inunnik aqqusinerni angalaartoqartariaqartoq – massakutuunngitsoq unnuap-qeqqata tungaannaannut.
Piitap siunnersuutaa naapertorlugu meeqqanut
ornigulluni, pitsaaliuilluni isumassuillunilu sulineq
pisariaqartinneqartoq sisamanngornermi nalunaaqqutaq 20-miit sapaammut 08-p tungaanut.
Siunnersuut pillugu naatsorsuinerit ersersippaat
Unnuarissat akissarsiaqartinneqalernissaat ukiumut
4 millioner koruunit pallillugit akeqassasoq, tassa
ukiuni sisamani misiliummik ingerlatsinermi 16
millioner koruunit. Kisianni Peter Olsen naapertorlugu aningaasat taakkua imminnut utertissaqqaarput.
Katinnerani naatsorsuunneqassaaq, sumiginnaanermik akiuiniarluni sulineq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu inuiaqatigiit aningaasaliinerussagaat,
pisortanut iluaqqutaasussatut, sumiginnaanerup
annikillisinneqarnissaanut qulakkeerinneqataassaaq
aamma tassunga tunngasumik aningaasartuutaaju
maartussanik allanik pinngitsoorteqataassaaq.
UNNUARIANNGORUSUPPIT?
Nuummi Unnuarissat saafﬁgikkit
E-mail: nn@banken.gl
Oqarasuaat: +299 24 19 99

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

BILLETPRIS
KR. 200,-

NALUNAARUT
Palasit ataatsimiinneranni Palaseqarfik Nuuk
piffissami 13. – 20. september 2018 ammasassaaq
nal. 12.30 – 13.15.
Telefonimik tigooraasoqassaaq

MEDDELELSE

I forbindelse med præstekonventet i Nuuk i tiden
13. – 20. september 2018, vil kirkekontoret være åben
fra kl. 12.30 til 13.15
Der vil være telefonpasser.
Med venlig hilsen
Palaseqarfik Nuuk

En aften med

Marion Dampier-Jeans
Demonstration af mediumskab

Torsdag, d. 18. oktober 2018
kl. 19.30
Billetsalg på
Hotel Hans Egede
Tlf. 32 42 22

Palsit Nuummi palasit toqoreersimasut ilivii takuniarpaat. Aajulu
iliveqarfitoqqami Motzfeldt Hammekenip iliviata eqqaani.
Præsterne besøgte søndag afdøde præsters grave i Nuuk. Her er de
med familie ved Motzfeldt Hammekens grav på den gamle kirkegård.
Ass./Foto: Sermitsiaq

Præstekonvent
Der er præstekonvent i Nuuk disse dage med 19 præster fra hele landet.
Det startede torsdag den 13. september og slutter i morgen torsdag den 20.
september.
Det er første gang side 1998, at præster fra hele landet mødes i Nuuk.
I forbindelse med konventet besøger præsterne afdøde præsters grave.
Her i Nuuk besøgte præsterne med biskop Sofie Petersen i spidsen søndag Jonathan Motzfeldts grav, Ulrik Møllers, Niels Platous og Motzfeldt
Hammekens. Der blev sunget salmer og bedt fadervor.
Redaktionen

Palasit ataatsimeersuartut
Ulluni makkunani nunatsinnit tamarmit palasit 19-it Nuummi ataatsimeersuarput.
Ataatsimeersuarneq sisamanngornermi septembarip 13-ani aallartippoq aqagulu
sisamanngornermi septembarip 20-ami naammassissalluni.
Ataatsimeersuarnermut atatillugu palasit palaseqatimik tororeersut ilivii alakkarpaat.
Maani Nuummi palasit biskop Sofie Petersen peqatigalugu sapaatiummat Jonathan Motzfeldtip, Ulrik Møllerip, Niels Platoup Motzfeldt Hammekenillu ilivii
takusarpaat. Tussiartoqarlunilu ataatarpoortoqarpoq.
Aaqqissuisoqarfik
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Arnanut nutaaq
saqqummerpoq
•••

NYT MAGASIN
ER UDKOMMET

Nunarsuaq tamakkerlugu internetikkut pisiniarﬁk
App-imi sullissivikkut nutaakkut Kalaallit Nunaata tamakkerluni tunisiﬃgineqarsinnaanera qulakkeerneqarpoq
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
- Nassiussinermut tunniussinissamullu aaqqissuussinerit akillu Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu
atuutinngillat.
Internetikkut pisiniarnermi niuernikkut piumasaqaatini taama allassimagajuttarpoq. Taamaalilluni
Nuummi najugaqaraanni internetikkut pisiniarﬁppassuit pisiniarﬁgineqarsinnaaneq ajorput.
Maannali internetikkut pisiniarﬁnnit nunarsuarmi
sumiikkaluartunilluunniit nioqqutissanik nassinne-

qarsinneqarsinnaanerit sullissivikkut nutaakkut qulakkeerneqarpoq.
Tassami Savalimmiuneersup Posta Logisticsip,
Savalimmiuni allakkeriviup ataaniittup, sullissivimmik ineriartortitsinermigut nunarsuarmi sumiluunniit pisiniarsinnaanerit aamma pisiavit Tele-post
aqqutigalugu Kalaallit Nunaannut apuunneqarsinnaanerat qulakkeersimavaa.
- Nioqqutissamik internetikkut pisigaanni Posta
Logistics Koldingimiittoq, tunniussivissatut nalunaarneqassaaq. Tamatuma kingorna pisiarineqartoq
Posta-appimut nalunaarutigineqassaaq. Kalaallit

Nunaannut nassiunnera aamma Posta-appikkut akilerneqassaaq. Appikkut nassiussat malinnaafﬁgisinnaanerat atorlugu pisiarineqartoq Koldingimit Kalaallit Nunaanni apuufﬁssaannut ingerlanneqarnera
malinnaafﬁgineqarsinnaasoq, Posta Logistics tusagassiorﬁnnut paasissutissiissummini allappoq.
Pisiarineqartup Nuummut apuunneqarnera akiata
qaavatigut 375,- koruuninik akeqartoq, Posta Logistics ilisimatitsivoq, tamatumanilu maluginiaqquneqarluni nassiussat taamaallaat 30 kiilut angullugit
oqimaassuseqartut pineqarmata.

Netshop i hele verden
Ny app-service sikrer levering i hele Grønland
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
– Nedenstående fragt- og leveringsydelser samt
priser gælder ikke på Grønland og Færøerne.
Sådan står der ofte i handelsbetingelser, når man
shopper på nettet, og reelt er der derfor mange netbutikker, man ikke kan handle i, når man bor i
Nuuk.
Men nu vil en ny serviceudbyder sikre, at du kan
få leveret varer fra webshops i hele verden.
Færøske Posta Logistics, som er en del af det
færøske postvæsen, har nemlig udviklet en tjeneste,

der sikrer, at man kan shoppe overalt og få varen leveret i Grønland via Tele-post.
– Man køber en vare på nettet og registrerer Posta
Logistics i Kolding som leveringsadresse. Derefter
registrerer man købet i Posta-appen. Forsendelsen
til Grønland betales også via Posta-appen. Med
track and trace funktionen i appen følger man varen
fra Kolding til levering i Grønland, skriver Posta
Logistics i en orientering til pressen.
Man betaler 375 kroner ekstra for at få leveret
varen i Nuuk, oplyser Posta Logistics, der gør opmærksom på, at det kun gælder forsendelser på op
til 30 kilo.

Appi nutaaq atorlugu internetikkut pisiniarﬁnni
tamani pisiniarsinnaalerputit pisiatillu Nuummut
nassiutsillugit.
Med en ny app kan du nu handle i alle netbutikker og få
leveret i Nuuk. Foto: postaapp.gl
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit Tillykke

Pilluarit Tillykke

Kære allerdejligste
23.09.2018
Asasannguarput

Trine ❤
Stort tillykke med fødselsdagen
i dag, endelig er vi lige
gamle igen.
Tak fordi du altid er der for mig

❤

Du ønskes tillykke med de 7 år den
21. september, håber du får en dejlig dag.

Tallimanik ukioqalerninni pilluangusarit
asasarsimasimasaq asangaarpatsigit.

Mor & Far

Asannittumik
Aanaa Uunnguaa Araaralu

Ass./Foto: Leiff Josefsen

PILLUARIT

Kære Kristian

Tannguaraatiga Aputsiaq
Eugenius

ATUARTARTUTUT ILANNGUTASSIAQ:

LÆSERBREV:

Ileqqupalaaq
unitsinniarsiuk
Assut qiiaammeernarpoq qularnaatsumik paasillugu allaat piniartut tuttut
suli ameerneqanngitsut tikiuttaraat.
Tuttut suli amillit Kalaaliaqqatoqqaliuteriarlugit imaluunniit angerlaateriarlugit aatsaat ameeriarlugit neqaat
tuniniarlugit.
Aatsaat taamak maajunnartigisunik.
Imaassinnaavoq tuttut neqaat nutarfasissasoq, kisianni ileqqupalaajuvoq

Stop nu den uvane

ulorianartulik. Taamanna unitsinniarsiuk
Nalunngilaralu sunngifﬁmmi pinialuttartut tuttut amillit angerlaattaraat.
Asu unitsinniarsiuk. Neqit mamaat
qanoq assigiinngitsigisut paasiumaarparsi.
Steffen Petrussen
Nuuk

Det løber mig koldt ned ad ryggen
at vide, at fangere slæber rensdyr
hjem til Nuuk med skind og det
hele på. At de slæber dyret med
skind på op til den gamle Kalaaliaraq eller hjem til sig selv, fjerner
skindet, og derefter sælger kødet.
Hold op, det er ulækkert. Det
kan godt være, at kødet sér frisk og
dejligt ud, men det er en risikofyldt
uvane. Stop det nu.

Jeg ved også, at fritidsfangere
slæber rensdyr med hjem med
skind på og det hele. Stop det. I vil
opdage, at der er smagsforskel.

Steffen Petrussen
Nuuk
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Kontorfuldmægtigi

Provsteqarfik Qeqqa Tunulu
Killigititaq: 24.09.2018

Namminersorlutik Oqartussat ataani Provsteqarfik Qeqqa Tunulu allaffimmi fuldmægtigitut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. oktober
2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittusamik.

Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Provsteqarfimmi allaffimmiup suliassat ilagiinnut attuumassutillit ilagiinnilu allaffissornermut attuumassuteqanngitsut isumagisarai, ilagiillu danskit
naalagaaffiata tapersersugaasa ataanni immini biskopeqarfiusup ataani
inissisimalluni. Provsteqarfiup allaffiani Domprovsti pisortaavoq.

Najugaq:
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini
sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Suliassat ilaatigut tassaapput oqarasuaatikkut nuussisarfimmik nakkutilliineq, allakkanik isertunik anisunillu nalunaarsuineq, regnskabinut tunngassuteqartunik aqutsineq kiisalu IRIS-ikkut akiligassanik isumaginnerneq,
toqqortuineq, piffissat ilaanni imaqarniliorneq sulianillu ingerlatsineq
oqinnerusoq. Aammattaaq allaffimmi fuldmægtigi Domprovstimut allattaavoq. Fuldmægtigip ulluinnarni suliassami saniatigut saaffiginnissutinik
takkussuuttunik suliaqartarnissani piareersimaffigisariaqarpaa.
Qinnuteqartuni akisussaassuseqarneq, peqqissaarneq, patajaatsuuneq
eqaatsuunerlu inuttut piginnaassassatut pingaartinneqassapput, soorluttaaq atorfinittup allaffimmik pitsaasumik qiimaffiusumillu pilersitseqataanissaminut piareersimanissaa piumasaqaataasoq.
Marluinnik oqaaseqarnissaq pisariaqarpoq.
Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut:
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit
atorfinitsi- taanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut
pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik

Paasissutissat sukumiinerusut Domprovsti John Johansen-imut, tlf. 342164
imaluunniit, Email: jjoh@ilagiit.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.
Qinnuteqaatit ilinniagarisimasat siornatigullu suliarisimasat pillugit paasissutissartalik, soraarummeersimanermut uppernarsaatit ilanngullugit
uunga nassiunneqassapput:
Provsteqarfik Qeqqa Tunulu,
Postboks 943,
3900 Nuuk,
Email: Qeqqa@ilagiit.gl
Qinnuteqarnissamut killigititaq tassavoq kingusinnerpaamik ulloq
24.09.2018 allaffimmut anngutereersimasussanngorlugit.

Kontorfuldmægtig

Provsteqarfik Qeqqa Tunulu
Sidste ansøgningsfrist: 24.09.2018
Provstiet for Midt-og Østgrønland søger hermed fuldmægtig til
provstikontoret i Nuuk til ansættelse pr.01. oktober 2018 eller efter
nærmere aftale. Provstiet hører ind under Grønlands Selvstyre.

mellem Grønlands Selvstyre og vedkommende fuldmægtiges fagorganisation. Rejse- og udgifter til bohave transport i forbindelse med ansættelse og afsked skal afholdes i henhold til de gældende overenskomster.

Fuldmægtigen i provstikontoret arbejder med sager, der vedrører menighedsarbejdet i Midt-og Østgrønland. Desuden arbejder fuldmægtigen for menigheden med sager, der ikke har relation til kontorarbejde.
Fuldmægtigen er, hvad angår, placeret under bispekontoret og hører ind
under folkekirken, der er en del af den danske folkekirke. Provstikontoret
ledes af domprovsten.

Bolig:
Der hører ikke en bolig til den omtalte stilling. I det tilfælde at ansøgeren
til denne stilling i forvejen har en stilling med tilhørende bolig under
Grønlands Selvstyre, kan vedkommende beholde sin tjenestebolig. Tjenesteboligen er en del af arbejdsaftalen. Hvis man fratræder sin stilling ned
tilhørende bolig til, skal man selvfølgelig fraflytte tjenesteboligen.

Arbejdsopgaverne er forskellige og kan beskrives som: Telefonpasning,
registrering af udgående og indgående post, regnskabsføring, betaling af
regninger gennem IRIS, arkivering, referering af møder og andre lettere
forefaldende arbejdsopgaver. Fuldmægtigen er ligeledes sekretær for
domprovsten. Fuldmægtigen skal ligeledes være indstillet på at påtage
sig opgaver såsom henvendelser af forskellige art. For kommende ansøgere til denne stilling er det vigtigt, at man besidder følgende egenskaber: Ansvarlighed, ordenssans, stabilitet, fleksibilitet. Yderligere forlanges,
at man bidrager med en god og glad omgangstone på kontoret. Der
kræves dobbeltsprogethed til stilling (grønlandsk-dansk).

Yderligere oplysninger kan fremskaffes ved at henvende sig til domsprovst John Johansen, tlf. 342164, e-mail: jjoh@ilagiit.gl

Løn og ansættelsesforhold i forbindelse med ansættelsen:
Løn –og arbejdsforhold fastsættes efter de regler, som er fastsat i aftalen

Ansøgning, uddannelsespapirer samt beskrivelse af tidligere beskæftigelse sendes med post til denne adresse:
Provsteqarfik Qeqqa Tunulu,
Postbox 943
3900 Nuuk
Email: Qeqqa@ilagiit.gl
Ansøgningspapirerne skal være nået frem til provstikontoret senest til og
med den 24.09.2018.
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Ta n d l æ g e

GRATIS LÆGETELEFON

Ved Brand

Meeqqanut

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Børnekryds & Tværs

19

SMIDE

NOAS
BÅD

PYNTEN

H.A. Bogføring
v/Helene Andersen

SLUTTET

KIGGE

.

Telefon 55 43 72
.

SÅRMÆRKERNE

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

STÆVNE
GENERT

KINESEREN
24. JULI

TON

URTEDRIK

.

.

DONNAS DYREKLINIK

TOMANDSGRUPPEN

TONEN
FØR MI

NORD

KÆMMES
KNEB
SÆRLIG
UDGAVE

.

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

LYD FRA
GAMMELT
GULV

SKINNENDE
FUGLEREDE

.

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

.

GORILLA
METER
6. BOGSTAV

VINTERSØVN

HOLDE
MUND

FRISK

SKRANKE
SIGER
FORBUDTE
ORD

KIRKEBORDE

BLUSER
KØNNE

INDIANER

SULTEN

BRIER

LITER

GRÆSK
Ø

RÆKKE
MÅNED

.

.

ARBEJDE
HÅRDT

FRYSE

.

HAVDE

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

.

.

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

.

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

.

– det er helt gratis
Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Jukku O. Markussen
Tupannguit 11A - 3900 Nuuk

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

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

Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Administration
Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

Vandrehuset

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

Nu også med hotellejligheder

Tlf. 32 42 74

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

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

Overnat centralt
i Nuuk fra
Fra kun kr. 400,-

Pilluarit Tillykke

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com
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GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq
nal. 12.00

Skal være indsendt
senest torsdag
kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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sud_ss0602.tif

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

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

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

Levering af
mad ud af
huset

· Kurser

Vi har også
hjemmelavede specialiteter
· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

BankNordik-legati
Ilinniarninni tapersersortit

BankNordik-legati 25.000 kr.-inik naleqartoq
ukiut tamaasa ilinniartunut kalaallinut sisamanut
tunniunneqartarpoq. Legati ilinniartuunerup
nalaani tapiissutaavoq ulluinnarni
aningaasarsiornermut oqilisaataasinnaasoq.

BankNordik-legatet
Din medspiller under studiet

BankNordik-legatet på 25.000 kr. bliver årligt
tildelt fire grønlandske studerende. Legatet er
en økonomisk hjælp under studiet, som kan gøre
din hverdag lidt lettere.

Sept. 2
sioqqull 5.
qinnute ugu
qarit
Søg inden
25. sept.

Uani paasisaqarnerullutillu qinnuteqarit Læs mere og søg på

banknordik.gl/legat

