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 • 26. september 2018 • Nr. 39

s
Kid

Illoqarﬁmmi illut
naarisarlugit
katersineq

Meeqqanut
382020

Dør-til-dør
indsamling
over hele byen
36-37z

Restaurant Nasiffik

Cirkus Arena
Nuummukalersoq
Cirkus Arena
kommer til Nuuk

IGGIAA NUUSSUAQ

32 91 90

16

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

PÅ HELE BRILLEN

Nu
ta

ars

ias
sat

Alle stel og glas fra
basis til guld

Gælder frem til d. 28.10.2018. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

THE NORTH FACE
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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)

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

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

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

 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

31 10 16

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

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

+299 491111
laserklinik.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
❖ 271044

Fortnite
Bundle

RAZER
RAIJU PS4 CONTROLLER

999.SIPAAKKAT / SPAR

SAMSUNG 75" 4K UHD SMART TV
❖ 75" LED Smart TV
❖ 4K UHD, HDR
❖ Tizen, 6 series

❖ 4K UHD opskalering, HDR
❖ Dolby Atmos, DTS:X
❖ SmartHub

350.-

INKL. SAMSUNG UBD-M7500 4K
UHD BLU-RAY AFSPILLER

SIPAAKKAT / SPAR

SINGTRIX KARAOKESYSTEM

. 1.999.-

2.000.-

19.999-

FORSKELLIGE PS4
KONSOLLER
❖ Headset
❖ HDMI cable
❖ USB cable

❖ Mere end 300 musik effekter
❖ 2.1 Stereo
❖ 40 watts

SIPAAKKAT
SIPA
PAA
PA
AA
/ SPAR

2.499.PRISER FRA

1.100.-

SAMLET PRIS

270109 / 272123

238464

278362

Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut
aanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneq
sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
❖ 271084

❖ 210057

PHILIPS HUE
BEVÆGELSESSENSOR

TRUST
GXT 2.1 PC HØJTTALERE

599.200.-

Dometic CombiCool RC 1205 GC kan både
køre på 12 V i bilen, derhjemme og på campingpladsen på 230 V og i den frie natur, skifter du bare om til gaspatron

DOMETIC KØLEBOKS
12/230V/GAS 40 LITER

LENOVO LEGION Y520 15.6"
❖
❖
❖
❖

Intel Core i5-7300HQ CPU
Nvidia GTX 1050, 2 GB
8 GB DDR4 RAM, 1 TB HDD
Harman tusarnaarutit / Højtaler

❖ Absolut lydløs drift
❖ Isterningebakke medfølger
❖ Plads til stående 1,5 L og 2 L flasker

5.999.SIPAAKKAT / SPAR

Nuuk

299

95

1.500.-

2.499.SIPAAKKAT / SPAR

265581

Atuutissapput Pingasunngorneq 26/09-miit
Marlunngorneq 02/10– 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 26/09 til og med tirsdag den 02/10 – 2018

500.-

PHILIPS HUE (FARVET)
STARTER KIT
❖ Kan lyse i 16 mio. forskellige farver
❖ Lyskilde 9W LED, svarer til 40W
❖ E27 (stor) fatning

1.299.SIPAAKKAT / SPAR

276330

200.-

Lynge Olsen Group

SIPAAKKAT / SPAR

257372

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

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa. – tall. Nal.: 10:00 – 18:00 / Mandag-fredag kl. 10.00 - 18.00
Arf. Nal.: 10:00 – 16:00 / Lørdag kl. 10.00 - 16.00

KL.16 -18
uu

at
Neqeroorut

uuppoq nal.

00

00

a

/ Gælder fr

00
9
1
KL.18
at
Neqeroorut

a

Gælder fr
ppoq nal. /

00

på alle droner
og legetøjsbiler

på alle
TV

220%

20%

e ag den
f ed
fr
er
ld
æ
G
/
8
18
01
20
09
/
rneq 28
utilissaaq tallimanngo

28/09 - 2018

Atu

00
1
ÅBENT TIL KL. 2

FRA 16-18 ER DER EN BOLLE
TIL ALLE BØRN DER KOMMER IND

TEGNEFILM HELE
EN FOR BØRNENE
BØRNE
DAGEN
TEGNEKONKURRENCE
R
RV
A EKURV
AV
VIND EN GAV
GAVEKURV
IL EN VÆRDIG AF 350.TIL

a
/ Gælder fr

00-20
9
1
.
L
K

00

på
B&O højttalere

Nuuk

20%

a

/ Gælder fr

00
1
2
KL.20
p allegev
på
alle geværer
evæ
ev
værer
på alle
ogshot
otg
ot
tguns
og
shotguns
kikkertsigter
00

20% 25%

NEQEROORUTIT ULLOQ NAALLUGU ATUUTTUT /
TILBUD DER GÆLDER HELE DAGEN

på alle
gaming-headset

på alle
alle soundbars

på alle
redningsveste og
flydedragter

15% 25% 20%

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

Lynge Olsen Group

uuppoq nal.

at
Neqeroorut

uuppoq nal.
atu
Neqeroorut
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Pinnersoq kisianni Nuummi naasoq ulorianartoq
Lupinit isikkuminaqaat, kisianni naasoq nunap nammineq naasuinut ulorianartuuvoq
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Nuummi sumiiffinni arlalinni, ilaatigut iliveqarfimmi,
aasaap ingerlanerani naasoq isikkuminaraluarluni illoqarfimmi kissaatigineqarneq ajortoq takuneqartarpoq.
Naasoq pinngortitami aamma kissaatigineqanngilaq.
Lupini, naasoq isikkuminartoq takisooq tungujortunnguanik uiguleriiaattunik sikkerneqartartoq, tassaavoq
naasoq nunap nammineq naasoqqaataanik unammillerluni nunamik tiguaasartoq.
Facebookimi quppernerni assigiinngitsuni naasoq
pillugu nuummiut ernumasut nuannarinnittullu takussaapput, taakkunannga oqallisigineqarpoq, naasoq
tungujortunik sikkerneqartartoq imminullu siammartertittartoq maattooq qanoq pineqassanersoq. Ilaasa,
Kujataani pissutsit innersuussutigaat tamaani iliveqarfiit ilaasa namminerisamik naasui nungulluinnangajassimapput, lupinit naatsiiassartaannik ilerrit ilaannut
ikkussisoqarsimanerata nassataanik.
Nuuk Ugeavis Pinngortitaleriffimmut saaffiginnissuteqarsimavoq, paasiniarlugu Nuummi naasut tungujortut qanoq pineqarnissaannik paasiniaalluni.
Ilumorpa lupinit pinngortitami/Nuup eqqaani siaruaatilersimasut?
Aap, lupinit illoqarfimmi sumiiffinni assigiinngitsuniipput, nalunngisarput naapertorlugu Nuuk silataani
sumiiffimmi allami ataatsimi aamma. Nuummi aammami nunap sinnerani sulinitsinnut atatillugu taamaattunik naammattuuigaangatta, lupinit sumiinnerannik
nalunaarsuinermik ingerlatsiuarpugut. Aalajangersimasumik nakkutilliinermik ingerlatsinngilagut tassunga aningaasassaqannginnerput pissutigalugu, taamaattumik pimoorussilluta ujartugarinngilavut, assersuutigalugu illoqarfiup avataani sumiiffiinik paasiniaalluta.

Lupinit ajornartorsiutaappat?
Maannakkutut itsillugu lupineqarnera ajornartorsiutaavoq aamma ungasinnerusumi siaruaassinnaapput
nunallu nammineq naasoqqaataanik peersitsillutik
Naasut taakkua eqqussaapput pinngortitaassutsimikkut Kalaallit Nunaata namminerisamik naasorinngilai.
Pinngortitaleriffimmit Kalaallit Nunaanni lupinit
pinngortitamiittut qanoq isumaqarfigineqarpat?
Pinngortitaleriffimmit isumaqarpugut Kalaallit Nunaata nammineq naasuisa naleqartinneqarlutik illersorneqarnissaat pingaaruteqartoq. Lupinit Kalaallit
Nunaanni pinngortitami nammineq naasuinut ulorianarsinnaapput, aamma maaniinnera kissaatiginngikkaluaqaarput.
Inatsit maannakkut atuuttoq isumaqatigaarput, tassani uumasut, naasut uumasuaqqallu isaannarmik takuneqarsinnaanngitsut nunatsinni pinngortitami imminni pioriinngitsut pinngortitami allamut nussoqqusaanngillat kinguaassiortinneqassanatillu.
(Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 33)
Ilissi innuttaasunut innersuussutissasi suuppat?
Uagut innersuussutigissavarput, lupinit sumiiffinni allani naatinneqassanngitsut aamma siunissami naasoq
taanna ingalassimatinneqassasoq piiarneqarluniluunniit. Pingaaruteqarluinnarpoq, illuaqqat eqqaanni aamma nunami ammaannartumi naatinneqannginnissaa,
tamaani siaruaannissaata pitsaaliorneqarnera ajornarnerussammat.
Islandimit ilisimaneqarpoq naatsiassartaat ukiut 30-t
tikillugit nunami uumaannarsinnaasut. Naativinni
imaluunniit illuaqqassi eqqaani lupiniuteqaruit, piia-

Smuk, men ”farlig” plante i Nuuk
Lupiner er meget dekorative, men planten er en trussel mod den oprindelige natur
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Flere steder i Nuuk, blandt andet på kirkegården, er
der i løbet af sommeren blevet observeret en plante,
som trods sit gode udseende ikke er ønsket i byen.
Heller ikke i naturen. Lupinen, den høje dekorative
blomst med blå blomsterspir er nemlig en såkaldt
invasiv art, en plante, der udkonkurrerer den oprindelige natur.
I forskellige grupper på facebook kan man finde
både bekymrede numiutter og begejstrede tilhængere
af planten, der diskuterer, hvordan man skal håndtere
den hårdføre selvsående blålige blomst. Nogle har
henvist til situationen i Sydgrønland, hvor en kirkegårds oprindelige fauna stort set er forsvundet, efter at
der er blevet plantet frø fra lupiner ved gravstederne.
Nuuk Ugeavis har rettet henvendelse til Grønlands
Naturinstitut for at få en afklaring på, hvordan man i
Nuuk skal forholde sig til de blå blomster.
Er det korrekt, at lupiner er begyndt at brede sig i
naturen i og omkring Nuuk?
Ja, lupinerne findes mange steder i byen, og i hvert
fald også et enkelt sted uden for Nuuk. Vi registrerer
løbende, hvor lupinerne findes i Nuuk og andre steder

i landet, når vi finder den i forbindelse med andet arbejde. Vi har ikke en egentlig overvågning, da vi ikke
har finansiering til det, så vi leder ikke aktivt efter,
hvor den findes for eksempel uden for byen.
Er lupinerne et problem?
Som situationen er nu, er det et problem, at lupinen
findes og på længere sigt kan sprede sig og fortrænge
den oprindelige flora. Det er en indslæbt art, som ikke
findes naturligt i Grønland.
Hvad er Naturinstituttets holdning til lupiner i naturen i Grønland?
På Naturinstituttet mener vi, det er vigtigt at værdsætte og beskytte Grønlands oprindelige flora. Lupiner kan være en trussel mod Grønlands oprindelige
flora, og vi ser derfor helst at den ikke var her.
Vi bakker op om den nugældende lovgivning, som
siger at dyr, planter og mikroorganismer, der ikke
forekommer naturligt vildtlevende i Grønland, ikke
må udsættes eller opdrættes i naturen (Landstingslov
om naturbeskyttelse § 33).
Hvad er jeres anbefalinger til borgerne?
Vores anbefaling er, at vi undlader at udplante lupiner flere steder, og fremadrettet forsøger at begrænse
eller fjerne den. Det er særligt vigtigt, at den ikke

Lupinit isikkuminartorsuupput, kisianni naasunik nunatsinni pioreersunik ipisitsisarput pitsaaliorneqartariaqarlutillu. Assimi Narsap eqqaani naasut.
Lupiner er meget dekorative, men de kvæler den
oprindelig natur og bør bekæmpes. Her vokser de nær
Narsaq. Ass./Foto: Ella Grødem - Visit Greenland.

rusullugillu, taava assassavatit naasullu eqqaavinnut
igillugit.
Ukiuni aggersuni naasunik nutaanik puttuttoqassanersoq nakkutigisariaqarpat, taakkualu peertarlugit.
Lupini naasuuvoq kusanarluinnartoq, kisianni innersuussutigaarput illit naatsiivinni nunatsinni naasut
pinnersut allat soorlu niviarsiaq imaluunniit sorlaat
atortaqqullugit.

bliver plantet ud omkring hytter og andre steder i det
åbne land, hvor det er sværere at forhindre yderligere
spredning.
Fra Island ved man, at frøene kan være levedygtige
i jorden i op til 30 år. Hvis du har lupiner i en have eller ved din hytte og gerne vil fjerne dem, så anbefaler
vi, at du graver dem op og smider planterne ud med
dit affald.
I årene fremover skal du også holde øje med om
nye planter spirer frem og fjerne dem. Lupiner er en
flot plante, men vi anbefaler, at du bruger andre af de
smukke grønlandske planter i din have for eksempel
niviarsiaq (Storblomstret gederams) eller sorlak
(Rosenrod).

Nuup eqqaani lupininik takunikuuit?
Takunikuuguit Pinngortitaleriffimmut paasissutissanik nassiussiguit qujanassaqaaq, nassiussassatit tassaapput asseq aamma GPS naapertorlugu sumiiffik, nassiussivissaq Ida Jacobsen:
(idja@natur.gl).
Har du set lupiner i naturen omkring Nuuk?
Så må du meget gerne sende oplysninger om
det til Naturinstituttet i form af et billede og
GPS koordinationer til Ida Jacobsen (idja@
natur.gl).
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JySK-ImI AKIt SIlAnngAJAAleqAAt /

jYSK går PrIS-AmoK

Sipaakkit /
Spar

Sipaakkit /
Spar

499.-

799.-

udSbjerg læneSTol
Siullermik: / Før: 1.199,-

700.Sipaakkit /
Spar

24995
Ilbro IlISIvIK IIKKAmuT
IKKuTTAgAq / Væghylde
hvid el. naturfarvet
Siullermik / Før: 499,95

1.200.- 250.-

nebel ISSIAvIK
uKAmArToq /
gyngeStol
Annoraamineq,
tungujortoq qaamasoq /
I stof, lyseblå
SIullermIK: / FøR: 1.999,-

80%

SIPAAKKIT

SPAR
hAvemøbeludSTIllInger!
Så længe lager haves.

Atuutissaaq pingasunngornermiit 26. september. – marlunngorneq 02. oktober 2018 tikillugu /
gælder fra onsdag d. 26. september til og med tirsdag d. 02. oktober 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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B-793 Saqqarliit 56, Nuummi - isikkivigissorsuarmi
-tamanut neqeroortitsinermi tuniniarneqarpoq/
B-793 Saqqarliit 56, Nuuk - med en fantastisk udsigt - til salg i offentligt udbud
Iserit A/S udbyder B-793 i Saqqarliit 56, Nuuk til salg i offentligt udbud til
overtagelse pr. 1. november 2018 eller efter aftale.
B-793 i Saqqarliit 56, Nuuk er et énfamilie hus opført i 1961 (31 m2). Huset er
opført på betonfundament og udvendig beklædt med rupløjet brædder og
fugelister. Generelt trænger huset til grundig renovering og vedligeholdelse.
Alle flader som vægge, lofter og gulve er meget slidte. Efterisolering af gulv
og kælderen påkræves. Udskiftning af øvrige interiør påkræves. Uhygiejnisk
badeforhold og intet toilet. Der er et ældre oliefyr med årgang 1990. Facade,
tag, skorsten og vinduer trænger til renovering, vedligeholdelse og i nogle
tilfælde udskiftning. Boligen er skimmelramt.
Kvarteret er roligt og attraktivt. Huset ligger på en grund, hvor der er mulighed for at få en rigtig skøn udsigt.
Iflg. kommuneplantillæg 1A3-2, detailområde 1 ligger det eksisterende hus
på et byggefelt B, hvorpå der kan bygges 15 x 11 meter. Ny bebyggelse må
højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.
Bygningen sælges som den er og forefindes. Sælger påtager sig intet ansvar
ud over vanhjemmel. Interesserede købere opfordres til at antage egne
rådgivere.
B-793 vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.
Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber, dog afholdes
stempelomkostninger (1,5% af købesummen) og honorar (10.000 kr.) til
advokat for udfærdigelse af skøde og berigtigelse af handlen ligeligt mellem
køber og sælger.
For besigtigelse, kontakt venligst Iserit A/S, Forvaltningskonsulent Karla Petersen på tlf. 36 30 28 mail: kap@iserit.gl for nærmere oplysninger.
Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn,
postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes fremsendt til Iserit A/S, Postboks 1539, 3900 Nuuk, i en lukket anonym kuvert, alene med påskriften:
”Tilbud på B-793 Saqqarliit 56, Nuuk”
Tilbuddet, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der skal
deponeres eller erlægges garanti for købesummens betaling samt salgsomkostningerne senest fem dage efter sælgers accept. Tilbud skal være Iserit A/S
i hænde senest mandag den 8. oktober 2018.
B-793 Saqqarliit 56, Nuuk sælges til højeste, konditionsmæssige bud.
Iserit A/S forbeholder sig retten til at forkaste alle modtagne tilbud.

Iserit A/S-ip B-793 Saqqarliit 56, Nuummiittoq tamanut neqerooruteqartitsilluni tuniniarpaa, 1. november 2018 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit
tiguneqartussanngorlugu.
B-793 Saqqarliit 56, Nuummiittoq ilaqutariit ataatsit illuat 1961-mi sananeqarnikuuvoq (31 m2). Illoq beton-imik toqqaveqarpoq silataatigullu assallatsikkanik qisunnik assiaquteqarpoq fugelistinillu ussissagaalluni. Illu annertuumik nutartigassaavoq aserfallatsaaliugasaallunilu. Iikkat, qilaat natsillu
nungullarnikuupput. Natit kælderi-ilu ussissaqqinneqarnissaat pisariaqarpoq. Illup atortui assigiinngitsut pisariaqarput taarserneqarnissaanik. Uffarfik
minguppoq anartarfeqarnanilu. Kissarsuut uuliatortoq nutaanngitsuuvoq
1990-minngaaneersoq. Illup saqqaa, qalia, pujoorfia, igalaallu nutartigassaapput, aserfallatsaaliugassaallutik, ilaalu taarsigassaallutik. Inigisaq oqoqarpoq. Inissisimaffia eqqissisimasumiippoq pilerinartumi.
Illu toqqavimmiippoq periarfissaqartumi isikkivigissunngortinnissaanut.
Kommunimut pilersaarummut ilassut 1A3-2 naapertorlugu, sumiiffiup immikkoortortaa 1 illu atasoq inissisimaffigivaa sanaartorfik B, tassanilu sanasoqarsinnaavoq 15 x 11 miiterimik. Nutaamik sanaartorfigineqarsinnaatitaavoq
annerpaamik quleriimmik ataatsimik qaliartaqassalluni atugassiamik.
Illu isikkuatut itsillugu tuniniarneqarpoq. Aserorsimasat saniatigut tuniniaasoq
akisussaaffeqanngilaq. Piserusuttut namminneq akilikkaminnik siunnersortissarsioqquneqarput.
B-793 pisisup nammineerluni atorsinnaalissavaa, nammineq pigalugu illoqarfiup ilaanut sumiiffimmut pilersaarummi inatsisinilu allani malittarisassat
kisiisa killiliisoralugit.
Tunisinermut atatillugu aningaasartuutit tamarmik pisisumit akilerneqassapput, taamaattoq naqitsissummut aningaasartuutit (pisiap akiata 1,5%-ia)
aamma inissiamik pisinermut atatillugu uppernarsaammik suliaqarnermut
(10.000 kr.) pisinerullu eqqortuuneranik uppernarsaammik suliaqarnermut
eqqartuussissuserisumut aningaasartuutit pisisup tunisisullu naligiimmik aveqatigiissutigalugit akilissavaat.
Inissiaq takuniarneqassappat tamanna Iserit A/S isumaqatigiissuteqarfigalugu, Aqutsinermi siunnersorti Karla Petersen sianerfigineratigut oqarasuaat
36 30 28, mail: kap@iserit.gl atorlugu.
Allakkatigut neqeroorut danskit aningaasaannik aningaasanngorlugit akiliutigiumasat taallugit, ateq, najugaq, oqarasuaatip normua aamma peqaruit
mail-adresse allanneqassapput uungalu nassiullugit, Iserit A/S, Postboks
1539, 3900 Nuuk, allakkap puuanut kiminngaanneersuuneri atsiornertaqanngitsumut ikillugit, taamaallaat ima allaqqassalluni:
”Saqqarliit 56, Nuummi B-793 pisiarinissaanut neqeroorut”
Neqeroorut pituttuisuuvoq piumasaqaatitaqaranilu aammalu nangaanartoqartitsiffiunani. Pisinermi akigitinneqartussat toqqorneqassapput imaluunniit
qularnaveeqquserneqassapput tuniniaasup akuersineranit kingusinnerpaamik ullut tallimat qaangiuppata. Neqeroorutit Iserit A/S-imi tiguneqariissapput
kingusinnerpaamik ataasinngorneq ulloq 8. oktober 2018.
Illu B-793 Saqqarliit 56, Nuummi tuniniarneqarpoq amerlanerpaanik piumasarisanullu naleqquttunik akiliuteqarusuttunut. Iserit A/S neqeroorutit tiguneqartut tamaasa itigartissinnaanissaannut pisinnaatitaavoq.

3900 Nuuk • Postboks 1539 • Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00 • Fax +299 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl
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BOLLE
FRA 16-18 ER DER ENMMERCOLE
IND & MASON
KO
R
TIL ALLE BØRN DE
OLDBURY
TEGNEFILM HELESalt og Peber

COLE & MASON
KRYDDERI HOLDER
OLDER
6 stk

ENE
DAGEN FOR BØRNEN
CE

TEGNEKONKURR
VIND EN GAVEKURV
350.TIL EN VÆRDIG AF

SCANPAN

40%
40%
SIPAAKKIT / SPAR

ARLAAT / FRIT VALG

349.-

PASTAMSKINE
ATLAS 150
P
PA
STA
T MSKI
TA
MARCATO
Rustfrit stål

SIPAAKKIT
SPAR OP TIL

450.-

COLE & MASON
WINDSOR
Salt og Peber,
180 mm sort

FRA 16-18 ER DER EN BOLLE
TIL ALLE BØRN DER KOMMER IND

TEGNEFILM HELE
DAGEN FOR BØRNENE
TEGNEKONKURRENCE
VIND EN GAVEKURV
TIL EN VÆRDIG AF 350.-

30

SIPAAKKIT
SPAR

20095

499.-

SIPAAKKIT / SPAR

Neqeroor ut

%

KL.1600-1700
atuuppoq na

l. / Gælder

fra

30

SIPAAKKIT / SPAR
SPA
P R
PA

%

ALLE
KØKKENKNIVE

ALT
T
DAHL
ROSENDAHL
Neqeroor ut

KL.1700-1800
atuuppoq na

l. / Gælder

fra

Neqeroor ut

KL.1800-1900
atuuppoq na

l. / Gælder

fra

60

SIPAAKKIT / SPAR

%

EVA TRIO
WHITE LINE GRYDER

Atuutilissaaq tallimanngorneq 28/09 - 2018 / Gælder fredag den 28/09 - 2018

Atuutissapput Pingasunngorneq 26/09-miit Marlunngorneq 02/10 – 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 26/09 til og med tirsdag den 02/10 – 2018
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Nunatsinni avinngarusimanerusuniittunut atisanik
katersineq iluatsilluartoq

Aaqqissuisoqarﬁk
Hans aamma Ane Amalie Kuitse Nuummeersut
februaarimi 2018-imili atisanik Tunumut aamma
Upernaviup eqqaaniittunut nunaqarﬁnnut nassiussanik katersisimapput.
Ilimagineqartutullu tamanna iluatsilluarpaat.
Ukiaq manna aggustimi containeri 20 fodsimik
angissusilik atisanik ulikkaarlugu Tasiilamut, Kulusummut, Sermiligaamut, Kuummiunut, Tiileqilaamut aamma Isertumut kiisalu Upernaviup eqqaani
nunaqarﬁnnut nassiunneqarput.
Umiarsuaq Tunumut septembarip aallaqqaataata
missaani tikimmat atisat nunaqarﬁnnut ingerlateqqinneqartussat umiarsuarmi immikkoortiterneqarput, Tasiilamilu atisat nungunnissaasa tungaanut
aallertoqartarluni.
Hans Kuitse atisat agguaanneqarnissaannut
peqataajartorluni timmisartumik Tasiilaliarpoq.
Timmisartumut ilaanini nammineerluni akilerpaa.
Tasiilami innuttaasut ilaata Hans Kuitse atisanik
ikiorsiineranut ornillugu qujassuteqarﬁgaa. Hansilu
akilluni ikiuussinnaanini nuannaarutigalugu, nalunnginnamiummi amerlaqisut ikiorneqarnissaminnik
pisariaqartitsisartut.
Hans aamma Ane Amaliep Nuummi innuttaasut
atisanik katersinerminni ikiuussimanerannut qujas-

Savalimmiormiut
umiarsuaat Juvel II
atisanik
Nuummeersunik assartuilluni Tasiilap
nunaqarﬁinut septembarimi angalaarpoq.
Det færøske skib
Juvel II sejlede her
i september rundt til
bygderne i Tasiilaq
med tøj fra Nuuk.
Ass./Foto:
Hans & Ane Amalie

suteqarﬁgisorujussuuaat.
Angisuumik qujassuteqarﬁgineqarput:
Pisifﬁk, karsinik, aaqqatinik ataasiaannarlugit
atortakkanik aamma errortassanut qaqorsaatinik
tapersiineranut.
Savalimmiormiut umiarsuaat Juvel II, Uper-

navimmut nunaqarﬁillu ilaannut nassiussanut tapersiisimasoq kingornalu Tunuliartussaanertik iluatsillugu Tunumi nunaqarﬁnnut taaneqartunut angallassinermi ikiuussimavoq. Juvel II tamatuma kingorna
Savalimmiunut uteqqippoq.
Torrak Fashion atisanik tunissuteqarneranut.

Succes med indsamling af tøj til
udkantsgrønland
Af redaktionen
Hans og Ane Amalie Kuitse fra Nuuk har siden
februar 2018 indsamlet tøj til Østgrønland og til
bygderne i Upernavik.
Og det er lykkes over al forventning
Her i august blev en 20 fods container fyldt med
tøj sendt til Tasilaq, Kulusuk, Sermiligaaq, Kumiut,
Tiniteqilaaq, Isortoq samt til Upernaviks bygder.
Skibet ankom til Østgrønland omkring 1. september, hvor tøjet blev fordelt til bygderne fra skibet,
Juvel II og i Tasiilaq hentede de tøj til, der ikke var
mere tilbage.
Hans Kuitse tog med ﬂy til Tasiilaq for at deltage i
fordelingen af tøjet. Han betalte selv ﬂybilletten.
En borger i Tasiilaq var kommet hen til Hans Kuitse
for at takke dem for den store hjælp med tøjet.
Hans svarede, at han kun var glad for at kunne
hjælpe, da han ved at mange trængte til hjælp.
Hans og Ane Amalie vil gerne sige tusind tak for
hjælpen til alle Nuuks borgere for indsamling af
tøjet.
Og en stor tak til:
Pisifﬁk, som sponsorerede kasser, engangshandsker
og sæbe til vasketøjs.
Det færøske skib Juvel II, har sponsoreret fragten
til Upernavik og til nogle af bygder, og derefter til
de nævnte bygder i Østgrønland, da skibet alligevel

skulle til Østgrønland. Derefter sejlede Juvel II
tilbage til Færøerne.
Torrak Fahion for tøj.
Meeqqat Tasiilap eqqaaneersut atisat Nuummeersut nuannaarutigeqaat.
Børnene i Tasiilaq området var glade for tøjet
fra Nuuk. Ass./Foto: Hans & Ane Amalie

Savalimmiormiut umiarsuaat Juvel II atisanik
Nuummeersunik assartuilluni Tasiilap nunaqarﬁinut septembarimi angalaarpoq.
Juvel II sørgede for at borgerne kom ud tilskibet
og ﬁk tøj. Ass./Foto: Hans & Ane Amalie
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ÅBEN
HVER
DAG
Akiki Nuuk Center 2.sal • TLF: 38 11 43

Mandag – Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00 – 18.00
10.00 – 21.00
10.00 – 17.00
11.00 – 17.00
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PÅ HELE BUTIKKEN

30%
SIPAAKKIT / SPAR
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Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
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Aaqqissuussaq
oqalutseqarluni
ingerlanneqassaaq
Arrangementet
bliver tolket

Nuuk Centerip allilerneqarnissaanut siunnersuut
Forslag til udvidelse af Nuuk Center

E S L E D I V D U U D V I D E L S E

V E D

N U U K

C E N T E R

KHR Architecture, © copyright 2018

Nuuk Centerip allilerneqarnissaa pillugu pilersaarusiornermut
siunnersuut kommunip paasisaa tusarusuppiuk?
Pilersaarusiaq pillugu paasissutissiilluni ataatsimiittunut peqataagit.

Vil du høre om det projektforslag kommunen
har modtaget om udvidelse af Nuuk Center?
Kom til informationsmøde om projektet.

Katuami kammagiit inaanni pingasunngorneq
oktobarip ulluisa pingajuat nal. 19-21 ataatsimiissapput

Det sker i Katuaqs venskabssal
onsdag 3. oktober kl. 19-21

Pilersaarusiamik piginnittoq taassumalu siunnersuisua pilersaarutitut siunnersuut pillugu nassuiaateqassapput, piffissarititaq ingerlariaqqinnissaalu ilanngullugu oqaluttuaralugu, taavalu Kommuneqarfik Sermersuumiit pilersaarusiornermut inatsisip allanngorneranut tunngasoq kiisalu siunnersuummut tusarniaanerit kingulliit paasissutigineqassalluni.

Projektejer og dets rådgiver fortæller om projektforslaget, tidsplan og det videre forløb, mens Kommuneqarfik Sermersooq orienterer om seneste planlovsændring og høringer af forslaget.

Tamassuma kingorna pilersaarusiaq pillugu inatsimmullu tunngasut pillugit
apeqquteqarnissamut periarfissaqassaatit.
Ataatsimiinneq Kommuneqarfik Sermersuumi Illoqarfimmik Inerisaanermut
Immikkoortortamit aaqqissuunneqassaaq.
Nuuk Centerip allilerneqarnissaanut tunngasoq
pilersaarusiukkamut siunnersuut inuussutissarsiornermut, atugassanik pisiniarfik, neriniartarfik/café minnerunngitsumillu inissianut tunngavoq Tamatuma
saniatigut pilersaarusiami kikkulluunniit aneerfigisinnaasaat kiisalu biilinut
uninngasarfik qulisaq suliarineqassapput. Inissiat taakku 66-t ilaat inissiaapput
utoqqarnut tulluarsakkat ilaalli inissiaallutik nalinginnaasut – tamarmik aneerasaartarfeqarput.
1.895 kvadratmeteri allaffinnut inuussutissarsiornermullu atugassaapput
– ilaatigut neriniartarfik/café silami sassaalliisoqarsinnaalluni. Centerip allilerneqarnissaanut siunnersuut tunngaviusumik 3.000 kvadratmeterisut angitigaaq.

Herefter har du mulighed for at stille spørgsmål til
projekt og lovgivning.
Mødet er arrangeret af Afdeling for By-og Boligudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq.
Om udvidelsen af Nuuk Center
Projektforslaget er en blanding af erhverv, detailhandel, restaurant/café og ikke mindst boliger.
Hertil kommer et offentligt tilgængeligt uderum og
overdækket parkering. De 66 boliger er en blanding
af ældreboliger og almindelige boliger– alle med altan.
1.895 kvadratmeter er tiltænkt kontorer og erhverv
– herunder restaurant/café med udeservering. Forslag
til selve centerudvidelsen er på 3.000 kvadratmeter.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik · Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Ukiuni 25-ni imermit nukissiuteqarnerup
nalliuttorsiuutigineqarnerani peqataagit
Nunatsinni imermit nukissiorﬁk siullerpaaq
oktobari aallaqqaataani 2018 25-liivoq.
Tamanna nalliuttorsiuutigineqassaaq.
Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq
Aqqalu Jerimiassen kikkunnik tamanik qaaqqusivoq uunga
ukiuni 25-ni imermit nukissiuteqarnerup nalliuttorsiuutigineqarneranut

sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018
nal. marlunut – tallimat tungaanut
Nuummi Katersortarﬁmmi
PILERSAARUT:
Tikilluaqqusineq oqalugiassapput Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu
Naalakkersuisoq AQQALU JERIMIASSEN,
Borgmesterip tullia siulleq RANDI VESTERGAARD EVALDSEN, kiisalu
Nukissiorﬁit pisortaanerat MICHAEL PEDERSEN
• Nipilersorneq aliikkusersuinerlu Maalia & Nukannguaq aamma Hinnarik
• Nukissiorﬁit ﬁlmiutaasa naatsut marluk nutaat Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit
Nukissiorﬁk aamma Paakitsumi Imermit Nukissiorﬁk pillugu takunissaannut periarﬁssaq
• Kaﬀe, tii aamma kaagit

Aqqalu Jerimiassen

Qaagitsi
nukissiamik
pitsaasumik tamatta
siammartitsisa ukiuni
25-ni imermit
nukissiuteqarneq
nalliuttorsiuutigalugu
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Ruth Skiftep nalliuttorsiornera
All. Anja Rosa
anjanuukugeavis.gl
1992-imi Ruth Skifte Nuummi pisattanik assartuinermik ukiuni qulini ingerlatsisimavoq, ileqquusumillu suliffeqarﬁk peqatigalugu tamanna
ilassinninnermik malunnartinniarlugu.
Ilasseqatigiinnermi tamulugassaqarpoq, oqalugiarnertaqarluni viinnimik sassaalliisoqarluni,
tamannali Ruth Skiftemut pingaarnerunngilaq.
Ilasseqatigiissitsinerit ajunngikkaluarput,
uangali aatsaat taamaattunut orniguttarpunga
pisariaqavissutut isigigaanngakkit. Nuannarisarinngilakka. Taamakkaluartoq ukiuni qulini nalliuttorsiornerput malunnartikkusuppara.
Imaassinnaavormi suliffeqarﬁk una ukiuni
20-ni ingerlassinnaanavianngikkiga, Ruth Skifte
AG-mut novemberimi 1992 nassuiaavoq.
Ulloq taanna tassa nalliuttorsiorﬁssaq, aamma
Ruth Skiftemit aalajangerneqarsimavoq Nuummi
allatut pisoqartitsissalluni, taamaammat Nuup
Timersortarﬁani meeqqanik nuannatsitsinermik
angisuumik aaqqissuussivoq.
Illoqarﬁmmi meeqqat tamaviisa inuuissiorluni
nalliuttorsiornissamut aggersarpai. Nipilersortunut, angakkuartunut, klovninut, kaagimut 12
meterinik takissusilimmut aamma nunarsuarmi juullip inuisa annerpaartaannut meeqqat

Husker du:
Ruth Skiftes
jubilæum
Af Anja Rosa
anjanuukugeavis.gl
I 1992 havde Ruth Skifte drevet et ﬂytteﬁrma
i Nuuk gennem ti år. Traditionen tro var det
noget, hun og ﬁrmaet ville markere med en
selskabelig begivenhed.
En reception med lidt pindemad´der, ﬁne taler og et glas vin var en oplagt mulighed, men
det var ikke dét, Ruth Skifte ønskede.
– Det er da i orden med receptioner, men jeg
går kun til dem, hvis jeg mener, det er helt nødvendigt. Jeg bryder mig ikke om det. Men jeg ønskede alligevel at gøre vores 10 år festligt. Det er
jo ikke sikkert, jeg bliver 20 år med dette ﬁrma,
forklarede Ruth Skifte i AG i november 1992.
Det var nemlig på det tidspunkt, at dagen for
jubilæet oprandt, og Ruth Skifte valgte at sætte
Nuuk på den anden ende med en gigantisk
børnefest i Godthåbhallen.
Hun inviterede simpelthen byens børn til
kæmpefødselsdag med musik, trylleri, klovne, en
12 meter lang kage og verdens største julemand.

qaaqquai.
Tunissutisiat 3000-t
Qaaqqusat tunissummik tunniussinatik tunissutisissapput. Ruthi taassumalu suleqatai ullormi
nalliuttorsiorﬁssami meeqqanut timersortarﬁliartussatut naatsorsuutigineqartunut poortugassanik 3.000-nik pisinniarput taakkuninngalu
poortuillutik. Tamakkuinnaanngillalli.
Tupinnaannarporluunniit. Soorunami neriuutigaara meerarpassuarnik aggertoqassasoq, kisianni takorluukkannit amerlaneroqaat, Ruth
Skifte erseqqissaavoq, taanna timersortarﬁmmit
anilluni poortugassanik amerlanernik pissarsiortariaqalerpoq, ullormi inuuissiornermik nalliussivimmi meerarpassuit timersortarﬁmmut isaalermata.
Meeqqanut mikinernut tunissutissat poortuutissaasa iluiniipput ilaatigut katitertakkat, biileeqqat, uffarluni arsat aamma pullartat.
Meeqqanut anginerumaartunut ilaatigut tunniunneqarput natsat, aningaasiviit aamma
sekundilersuutit puussiani qaqortuni kisitsisitalinni puullit, taakku normutaat makinneqartut
tujuulunnik eqquisinnaallutik.
Uanga nammineq mikisunik meeraqarneq suli
eqqaamavara, ulluinnarni tamanna puigorneqakulasarpoq. Suliffeqarﬁmmi maani suleqatikka isumaqataariarmata ingerlatsineq tamaat
3.000 gaver
Og i stedet for at give gaver, skulle gæsterne
modtage en gave. Ruth og hendes medarbejdere
købte og indpakkede derfor 3.000 gaver til de
børn, man forventede ville møde op i hallen på
dagen. Men det var langt fra nok.
– Det var helt overvældende. Jeg havde selvfølgelig håbet, at der ville komme mange børn,
men dette overgik min fantasi, konstaterede
Ruth Skifte, der måtte ud og hente ﬂere gaver,
da børnene begyndte at strømme ind i hallen på
fødselsdagen.
Under gavepapiret gemte der sig blandt andet puslespil, biler, badebolde og balloner til
de mindre børn. Til de lidt større børn var der
eksempelvis kasketter, punge, og stopure lagt i
hvide poser med numre på, så de havde mulighed for at vinde en sweatshirt.
– Jeg husker selv, hvordan det er at have små
børn, som meget kan blive glemt i dagligdagen.
Og så var medarbejderne her i ﬁrmaet med på
ideen og har været med til hele processen med
at pakke gaver ind og pynte op i hallen, forklarede Ruth Skifte.
Blev Ruth ti år
I løbet af festen blev børnene underholdt af
Nuussuaq Band, og Julemandens Værksted syntes tilmed så godt om ideen med en børnefest, at
de bidrog med Cirkus Charlie og verdens største
julemand. Charlie stillede sig nemlig op på et
par stylter og tog med sin højde den titel.
For fødselaren blev det en hektisk dag, men
blandt gæsterne var der enighed om, at det var

peqataafﬁgaat, poortukkanik poortuillutik aamma timersortarﬁssuarmik pinnersaallutik, Ruth
Skifte oqarpoq.
Ruthi qulinik ukioqalerpa?
Nuannatsitsinerup nalaani meeqqat Nuussuaq
Bandinit aliikkusersorneqarput aamma Juullip
Inuata Sannavianit meeqqanik nuannatsitsinissamik imassarsiamik ima nuannarinnitsigipput,
allaat Cirkus Charlie nunarsuarmilu Juullip
inuata annersaat ilanngutsillugit. Charlie takkuppoq pisorartartuutit atorlugit timersortarﬁup
iluani juullip inuatut atikkersorluni pisoqattaarluni taaguutigilikka eqquutsiivillugu.
Inuissiortumut ulloq ulapaarﬁoqaaq, qaaqqusaniilli isumaqatigiissutigineqarpoq, ukiunik
qulinngortorsiorluni nalliuttorsiorneq assorsuaq
nuannersoq.
Neriuutigisimavara, meeqqat akornanni angalaqattaassallunga meqqat oqaloqatigisarlutik,
uanga aamma eqqissisimaarnermik misigisaqarniassagama. Kisianni meeqqat ima amerlatigipput, nuannatsitsinerup naajartornerani aatsaat
meeqqat ilamininnguinik oqaloqateqarnissannut
periarﬁssaqarlunga. Paasigamikku kinaasunga
meeqqat ilaasa aperaannga, aatsaat qulinik ukioqalernera ilumoorsinnaanersoq, Ruth Skifte
oqaluttuarpoq.

Ruth Skifte Nuummi meeqqanut tamanut inuuissiorluni nuannatsitsinermik aaqqissuussivoq. Assi:
AG toqqorsivik.
Ruth Skifte arrangerede en børnefødselsdag for
alle Nuuks børn. Foto: AG arkiv.

en herlig tiårs fødselsdag.
– Jeg havde håbet, at jeg kunne gå rundt
blandt børnene og snakke med dem, så jeg også selv ﬁk en rolig oplevelse. Men der var så
mange børn, at det først var hen mod slutningen
af festen, at jeg kom til at tale med nogle børn.
Og da de fandt ud af, hvem jeg var, spurgte
nogle af børnene mig, om det nu virke-lig var
rigtigt, at jeg kun fyldte 10 år, fortalte Ruth
Skifte.
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Deltag i fejringen af
25 år med vandkraft
Grønlands første vandkraftværk fylder 25 år
den 1. oktober 2018. Det skal fejres.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen inviterer
alle til fejring af 25 år med vandkraft

søndag den 30. september 2018
kl. 14 til kl. 17 i Nuuk Forsamlingshus
PROGRAM:
Velkomst og taler ved Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi AQQALU JERIMIASSEN,
1. viceborgmester RANDI VESTERGAARD EVALDSEN og
energidirektør MICHAEL PEDERSEN, Nukissiorﬁit
• Musik og underholdning ved Maalia & Nukannguaq og Hinnarik.
• Mulighed for at se Nukissiorﬁits to nye kortﬁlm om Buksefjorden Vandkraftværk og
Paakitsoq Vandkraftværk
• Kaﬀe, the og kage

Aqqalu Jerimiassen

Kom og lad os
sprede masser af
god energi og fejre
25 år med
vandkraft
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Kommuneqarfik Sermersuup kulturi tapersersorpaa
Kommuneqarfik Sermersooq bakker op om kulturen
SERMEQ TAPIISSUTEQARTARFIK
QINNUTEQAATEQARTUSSARPASSUARNIK
PISSANGANARTUNIK PISSARSINISSAMINUT
KINGUMUT PIAREERPOQ

SERMEQ PULJEN ER IGEN KLAR
TIL AT MODTAGE EN MASSE
SPÆNDENDE ANSØGNINGER

Tassa qanorluunniit kulturikkut eqqumiitsuliornikkullu
piginnaaneqaraluaruit qinnuteqarsinnaavutit uunga
kultur@sermersooq.gl

Uanset hvilke kulturelle eller
kunstnerisk evner og idéer du har,
så kan du sende din ansøgning til
kultur@sermersooq.gl

Qinnuteqaatit tigoreersimassavarput
kingusinnerpaamik
1. oktobari 2018 nal. 12

Din ansøgning skal være
os i hænde inden
1. oktober 2018 kl. 12

Piumasaqaatit, malittarisassat pillugit
kiisalu qinnuteqarnissamut immersugassaq
Kommuneqarfik Sermersuup nittartagaani
annertunerusumik paasissutissanik
aallersinnaavutit uani
sermersooq.gl.

Du kan læse mere om krav, regler
samt finde ansøgningsskemaet på
sermersooq.gl.
Hvis du har spørgsmål er du mere
end velkommen til at sende en mail til
kultur@sermersooq.gl

Apeqqutissaqaruit mailikkut nassiussigit uunga
kultur@sermersooq.gl

Vi ser frem til at modtage
din ansøgning!

Qinnuteqaativit tigunissaa qilanaaraarput!

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Cirkus Arena Nuummukalersoq
Benny Berdinop cirkusimi isiginnaartitseqatigisartagaasalu Kalaallit Nunaat 35-ssaannik tikeraassavaat

Inussivimmi cirkusimi isiginnaartitsisuni angakkuarnerit misigineqaqqissinnaalissapput. Cirkus
Arenameersut Benny Berdino cirkusimilu isiginnaartitsisartui kiisalu pulaartuat Mille Gori Nunatsinnut
sapaatip-akunnerani tulliuttumi tikissapput, sinerissamilu angalanissartik Ilulissani marlunngornermi oktobarip aappaanni aallartissallugu.
Isiginnaartitsinerat Nuummi oktobarip 7-ianni isiginnaarneqarsinnaassaaq. Ualikkut marloriarluni
silaannakkoortartut nunarsuaq tamakkerlugu kussartitsisinnaasut, aliikkusersuillutik akorseqattaartut

sunik tamanik silaannakkoortitsisinnaasut aamma
qaqorsaatilimmit pullartaliat angisoorujussuit misiginissaannut periarfissaqassaaq. Quiasaarisartut marluk
Francesco aamma Martino isiginnaartitsinerni malunnaatilimmik peqataassapput, isumassarsiarpassuilu
meeqqanit qassinilluunniit ukiulinnit peqataaffigineqarsinnaassallutik.
- Cirkusimi isiginnaartitsisartut nunarsuarmi tusaamasat arlallit angalanissatsinnut katersorsimavavut,
Cirkusimi pisortaq Benny Berdino takutitassatik pillugit paasissutissiinermini taama oqarpoq.
Taanna pisarnermisut takutitsinermi sumi tamaani
takussaassaaq pisussanik ilisarititsisartuussagami.
Billetit Pisiffimmi imaluunniit ullormi pineqartumi

Cirkus Arena kommer til Nuuk
For 35. gang besøger Benny Berdino og hans cirkustrup Grønland
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Så bliver det igen muligt at opleve lidt cirkusmagi i
Inussivik. Cirkus Arena med Benny Berdino og hans
cirkustrup samt gæstestjernen Mille Gori kommer til
landet næste uge, hvor de indleder en turné på kysten
i Ilulissat tirsdag 2. oktober.
Søndag den 7. oktober kan forestillingen opleves
i Nuuk. To gange i løbet af eftermiddagen er der
mulighed for at opleve luftartister, der kan vende hele
verden på hovedet, jonglører, der kan holde alting

flyvende og sæbebobler i giga størrelse. De to klovne
Fancesco og Martino er gennemgående figurer i
forestillingen, med et hav af påfund, børn i alle aldre
kan være med på.
- Vi har samlet en række verdensklasseartister
specielt til formålet, udtaler Cirkusdirektør Benny
Berdino i en orientering om showet.
Han er, som han plejer, forestillingens allestedsværende sprechstallmeister.
Således er Cirkus Arens turné i Grønland i år:
2. oktober Ilulissat kl 18.30 i sportshallen
3. oktober Aasiaat kl. 18.30 i sportshallen

matup eqqaani pisiarineqarsinnaassapput.
Cirkus Arenap Nunatsinni ukioq manna angalanissaa
imaappoq:
Ilulissani oktobarip aappaanni nal. 18.30
Timersortarfissuarmi
Aasianni oktobarip pingajuanni nal. 18.30
Timersortarfissuarmi
Maniitsumi oktobarip sisamaanni nal. 18.30
Timersortarfissuarmi
Sisimiuni oktobarip tallimaanni nal. 18.30
Timersortarfissuarmi
Nuummi oktobarip arfineq-aappaanni nal. 13.00
aamma nal. 16.00 Inussivimmi.
4. oktober Maniitsoq kl. 18.30 i sportshallen
5. oktober Sisimiut kl. 18.30 i sportshallen
7. oktober Nuuk kl. 13.00 og kl. 16.00 i Inussivik.
Billetter kan købes i Pisiffik eller ved døren på selve
dagen.

Foto: Claus Thorsted/Ritzau Scanpix

All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
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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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Naasuerniarﬁk

Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (40 sovepladser i alt)

Sap. ak.
ut
m
ta aasa naas .
ut
p
ar
tt
ki
nutaat ti
Vi får friske
blomster hver
uge.

VANDREHUSET 1

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

Hus med 2 soveværelser.
Havneudsigt 1.195,- pr. nat

VANDREHUSET 3, inkl. wifi:
Hotellejlighed med alt tilbehør.
Egen indgang KUN 995,- pr. nat
Dobbeltværelse KUN 795,- pr. nat
Seng i sovesal KUN 400,- pr. nat

VANDREHUSET 4, inkl. wifi:
Enkeltværelse fra 595,- pr. nat
Dobbeltværelse fra 695,- pr. nat

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

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler. Og langtidsleje
ANMELDELSER FRA BOOKING.COM - GENNEMSNIT 8,4
Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10 HAN

FRA POLEN

10%-nik

Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!

isarpagut
kikilliliivig
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iq NAASUT

Inimik

Tlf. 321676

8,3 PETER
FRA DK

Stedet lever fuldt
op til beskrivelsen.
God service. Gode
faciliteter med
køkken og tøjvask.

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

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201
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Sumi: Nuuk / Nuussuaq / Qinngorput
Suna: Ini/kælderi ataatsimik marlunnilluunniit initalik, sivisuumik attartorneqarsinnaasoq.

Imminut eqqaalaarneq:
Heidi-mik ateqarpunga, 31-nillu ukioqarlunga, Mediehuset Sermitsiaq.AG-milu salgskonsulent-itut
ator�ineqqammerlunga. Inissarsiorpunga siunissami najugaqar�igisinnaasannik. Pif�issara ilaquttannut
kammalaatinnullu atortarpara, kisianni aamma nuannareqaara pif�issaq uannut atorlugu.

Inissaateqaruit attartortissinnaasarnik, mobiilikkut immaqaluunniit e-mail-ikkut attaveqar�igiinnaringa
– tassanngaanniik paasinarsiumaarpoq.

Bolig søges i dejlige Nuuk
Hvor: Nuuk / Nuussuaq / Qinngorput
Ønkes: 1-2-værelses hus/lejlighed/kælder langtidsleje

Lidt om mig:
Jeg hedder Heidi og er 31 år, er nyansat hos Mediehuset Sermitsiaq.AG som salgskonsulent
og søger en bolig, der kan blive mit hjem i næste mange år fremover. Som person elsker jeg at
bruge min tid på at være sammen med venner og familie – men holder også af, at være i mit eget
selskab.
Hvis du har en bolig du gerne vil leje ud til mig, kontakt mig på mobilen, eller skriv en mail
– så tager vi den derfra.

Attavissaq / Kontakt:
heidi@sermitsiaq.ag 38 39 70
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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
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Laserbehandling
Diamantpeeling
Massage & Ledmanipulation
Reduktion af cellulite
Neovitaprodukter
Permanent hårfjerning m.m.

Ataatsimeersuarnissaq
Angajoqqaat ineriartornermikkut akornutilinnik meerallit
peqatigiiffiat INOOQAT ataatsimeersuassaaq
ataasinngorneq 03. decembari 2018 nal. 17.00
(talliamnut) Katuami venskabssalimi.
Oqaluuserisassanngortitsiniaruit ataatsimeersuarnermi oqaluuserisikkusutannik kingusinnerpaamik ataatsimeersuarnissaq ullunik
arfineq-marlunnik sioqqullugu siulittaasumut nassiunneqareersimasapput mailimut: Inooqat@gmail.com
• Aqutsisussamik imaqarniliuisussamillu toqqaaneq
• Ukiumoortumik nalunaarut
• Naatsorsuutit kukkunersiukkat akuerineqarneri
• Ilaasortaanermut akiliutip angissusaata aalajangerneqarnera
• Siunnersuutit tiguneqarsimasut samminerat
• INOOQATip siunissami ataannarnissaa
• Siulittaasussamik qinersineq
• Siulersuisuni ilaasortassannik 2-4-nik sinniisussanillu 1-2-nik
qinersineq
• Naatsorsuutinik kukkunersiuisussamik toqqaaneq.
• Tamalaat
Aggialluarisi
Siulersuisut

+299 491111
laserklinik.gl

Kom til
orienteringsmøde
OM TRANSCENDENTAL MEDITATION
Enkel - naturlig - uanstrengt
Søndag den 30. September kl. 10.30
Onsdag den 2. oktober kl. 19.00
ASK Skolens Festsal
https://www.facebook.com/tmgreenland/

KISSARTUT
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

Kigutileriffeqarfik attavigiuk

80 11 10
Generalforsamling
Forældreforening for udviklingshæmmede INOOQAT
afholder generalforsamling
mandag den 3. december 2018, kl. 17.00
i Katuaq´s venskabssal.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamling på mail:
Inooqat@gmail.com

Gratisnummer_TAND_Visitkort.indd 2

KIGUTIGISSARTINNISSAMUT
INNIMINNIIGIT
Kigutigissaasumut
misissortinniarlutit kigutitillu
salitsinniarlugit nal. 09:00-ip 09:15illu akornanni uunga sianerlutit
piffissamik inniminniigit: 34 84 84.

27. sep. -3. okt.
SISAMANNGORNEQ TORSDAG
Hakkebøf med bløde løg,
skysauce og kartofler
TALLIMANNGORNEQ FREDAG
Kyllinglår med stegte
nudler og sursødsauce
ATAASINNGORNEQ MANDAG
Biksemad med spejleæg
og rødbeder
MARLUNNGORNEQ TIRSDAG
Fiskefrikadeller med
tomatsauce, grønt
og kartofler
PINGASUNNGORNEQ ONSDAG
Boller i karry med ris

40,-

Ataaseq
Pr ret

Allanngortinniissaanut ilisimatitsissutigeriissaavarput
Vi tager forbehold for ændringer

10-11-2017 13:49:33

Vel mødt
bestyrelsen

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

sud_ss0579.tif

Dagsorden :
• Valg af dirigent og referent
• Årsberetning
• Godkendelse af revideret regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Indkommende forslag
• Inooqat´s fremtid
• Valg af formand
• Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter
• Valg af revisor
• Eventuelt

Akeqanngilaq!

KIGUTILERITINNISSAMUT
INNIMINNIINEQ
Kigutilerisumut kigutileritinnissamut
inniminniinniarlutit nal. 07:30 -ip
07:45-illu akornanni akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit.

MENU
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DEN 26. juli
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FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT
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IN

IMUTTE

N

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT
nipilersornermi
Kristinemut-miKristinemut-mi
nipilersornermi
misigisat nuannersut
misigisat nuannersut

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

PÅ MUTTEN
PÅ MUTTEN

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Fredag d. 28.
lørdag d. 29. september
Ole& Kristiansen

Inua

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Levende musik på Mutten

Fredag d. 5. & lørdag d. 6. oktober
Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Rikka
Løvstrøm Band

Levende musik på Mutten!

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Fredag d. 12. & lørdag d. 13. oktober

Uttuit

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

Alak mindekoncert

Fredag d. 31. august og lørdag d. 1. september

SØNDAGSFEST

Tulleriit

Fredag
19. & lørdag
d. d.20.8. september
oktober
Fredag d. d.
7. september
og lørdag

InukBand
Malia

på Mutten

Vi

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

Fredag d. 26.Kanji
& lørdag
clubd. 27. oktober

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

Inuk

Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

Ulla

og MiniMutten fra kl. 12-24.

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

29. JULI
Den. 30.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 28. september
fra kl. 17.00 til 19.00

Kun kr.

50,-
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GENERALFORSAMLING
i Nuummi Uumasut/Nuuks dyr 2018

• Hvordan syntes du at DIN dyreklinik skal være??
• Mener du også at dyr har krav på ordentlig dyrlægebehandling når de
bliver syge?
• Vidste du at Donnas dyreklinik bliver drevet af frivillige dyreejere?
Kan du svare på disse spørgsmål, eller er du blot blevet nysgerrig vil vi opfordre
dig til at møde op til Nuummi Uumasuts årlige generalforsamling i Donnas dyreklinik, Aqqusinersuaq 23, torsdag den 17. oktober 2018 kl 1900.
Punkter for generalforsamlingen er:
1. valg af dirigent
2. valg af referent.
3. formandens beretning
4. forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. fastsættelse af kontigent
6. indkomne forslag
7. valg til bestyrelsen
8. valg af suppleanter
9. valg af revisor
10 udvalg.
11. evt.

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

Skiltning
af Din
Virksomhed

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

Nuummi Arnat Peqatigiit
Atuunerminni ukiunik 70-siliineranut,
Arnat Peqatigiit Nuuk, ulloq malunnartinniarlugu 4. oktober 2018, Illlu ammatiniarpaat tamanut, kafﬁllerﬁgalugu, kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput, nal. 13.00-miit.
Siulersuisut

Kontakt Tandplejen

Har du ikke mulighed for at møde op, så send os dine forslag til generalforsamlingen til: Nuummiuumasut@gmail.com.
Vi håber selvfølgelig at du kommer, da din stemme er vigtig
for at sikre dyrenes og klinikkens fremtid her i Nuuk.
Vi mangler dig og DIN hjælp til at sikre klinikkens
fremtid, og dyrenes velfærd
Vel mødt
mvh Bestyrelsen

80 11 10
Gratisnummer!

TIDSBESTILLING TIL
TANDLÆGEKONSULTATION
Ring gratis mellem kl. 07:30 og
07:45 til 80 11 10 for tidsbestilling
til tandlæge.
TIDSBESTILLING HOS
TANDPLEJER
For tidsbestilling til undersøgelse
og tandrensning hos tandplejer
ring mellem kl. 09:00-09:15 til
34 84 84.

ALLE DYR HAR KRAV PÅ EN DYRLÆGE

Pilluarit

❤ Tulluartoq

Tillykke

Pilluarit
Tillykke
Gratisnummer_TAND_Visitkort.indd 1

Pilluarit Tillykke
10-11-2017 13:49:33

Kleist Isaksen

28/9-18 15-liininni Pilluarit, ullorsiorluarina.
Asasitit
Anaana, Jacob Martin-ilu ❤

❤
❤ Martin

Siegstad

22/9-18, 15-liininni Pilluarit, ullorsiorluarina.
Asasitit:
Ataata, Jonna Tulluartoq ❤

Qivioq Olsen ❤

Asasa’, ersina, halløøj ...
23. september marlunnik
ukioqalerninni pilluarit
Asavatsigit
Ani, Anaana Ataatalu
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ELplus

gorenje vaskemaskine
Kapacitet 7kg.
Energiklasse A+++
Centrifugering 1400 o/min
Normalpris 4299,-

Grønland
Salg og service af Lamper
& hårde hvidevarer til både
private, cafer, Institutioner
m.m.

,
0
0
3.8
99,-

Spar 4

,
0
0
3.8

,
0
0
5.5
99,-

Spar 4

lg Køle/fryseskab
Utrolig lydsvag Kun 37DB
Kapacitet ialt 300 LIter
Multi Air Flow-system
Højde 190cm. Bredde 59,5cm.
Normalpris 5999,-

99,-

Spar 5

,
0
0
4.0
9,-

,
0
0
4.3
aeg

Vaskemaskine
Kapacitet 7 kg.
Energiklasse A+++
Centrifugering 1400 o/min
Normalpris 4999,-

99,-

aeg

Spar 6

Kondens Tørretumbler
Kapacitet 7 kg.
Sensorstyret: måler fugtigheden i tøjet
Brugervenlig
Normalpris 4999,-

s

Kig forbi I

99,6
r
a
p
S

s
og

ore
v
e

resortiment
a
v
e
stor

ssort
arfi

,
0
0
4.3

mm
ut
9

9
Spar 9

Elplus Grønland • Issortarfimmut 9 • Tlf.: +299365000 • E-mail Elplus@Elplus.gl

mandag - torsdag: 09.00 - 17.30 • fredag: 09.00 - 18.00 • lørdag: 10.00 - 13.00

www.elplus.gl

Tilbuddene gælder fra 26. september 2018 til og med 3. oktober 2018 eller så længe lager haves
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

ggorenje

Kondens tørretumbler
Kapacitet 7kg.
Hurtig opfriskning af dit tøj
Kondenseringsklasse A
Normalpris 4399,-

Candy Køle/fryseskab
Kapacitet i alt 227 Liter
Energiklasse A+
Højde 177 cm.
Bredde 54,5cm.
Førpris 4999,-
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Oqaloqatigiinnissamut qaaqqusissut una pillugu Neriniartarik Nipisa
Indkaldelse til Dialogmøde vedrørende Restaurant NIPISA
Kommuneqarfik Sermersooq neriniartarfiup NIPISA initaasa attartorneqarsinnaanerat pillugu attartorusussinnaasunik oqaloqatigiissuteqarnissamut qaaqqusivoq

Kommuneqarfik Sermersooq indbyder potentielle lejere
til dialogmøde vedrørende restaurationslokalerne NIPISA

Aasap ingerlanerani Kommunip neriniartarfiup NIPISA-p initaanik attartorusussinnaasunik neqerooruteqartitsivoq. Ajoraluartumilli ininut neqerooruteqartitsinermi
attartortussaqarsimanngilaq. Taamaattumik Kommunimit kissaatigineqarpoq ininik
attartorusussinnaasunik oqaloqateqarnissamik, neqerooruteqartitsinermi atugassarititaasut oqaluusererusullugit

Kommunen har henover sommeren gennemført udbud af restaurationslokalerne NIPISA. Udbuddet har desværre ikke
resulteret i at lokalerne er blevet udlejet. Kommunen ønsker
derfor at gennemføre et dialogmøde med potentielle lejere
med henblik på, at drøfte vilkårene for udbuddet.

Oqaloqateqarnerup kingorna nutaamik neqerooruteqartitsinissamut isumassarsiat
ilanngunneqarumaarput.

Input fra dialogmødet bliver medtaget i forbindelse med udarbejdelsen af nyt udbudsmateriale.

Ataatsimiinneq pissaaq marlunngorneq 9. oktober nal. 16-17
Restaurant Nipisa · Hans Egedesvej 29 · Nuuk 3900

Mødet afholdes tirsdag 9. oktober kl. 16-17
Restaurant Nipisa · Hans Egedesvej 29 · Nuuk 3900

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Ineriartortitsineq piujuartitsinerlu · Vækst og bæredygtighed
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Nuussuaq kalaaliarakoq peerneqarli ingitserlugu
Kiisa matua sanneruseqqalluni parnaaqqasoq aserorlugu ammarpaat ”imerniartarfeeranngortillugulu”.
Qaammammusisoqartillugu, ullullu 14 - nimusisoqartillugu, ilami aamma kommunimi aningaasat
tunniunneqartillugit erngunnersuaqartarpoq
ullaarnganiit unnussuarmut oqqattoqalersarpoq

Riv Nuussuaq
brædtet ned
Nu har de brudt døren op og bruger stedet som
værtshus. Hver gang, der er udbetaling af månedsløn, 14 dagesløn, og hver gang kommunen udbetaler ydelser, er der et drikkelag uden lige, med dertil
hørende larm og endda slagsmål til langt ud på
natten.
Ikke så langt derfra er børnehaven, og der må
børnene ikke engang lege for personalet. Det er
uacceptabelt, og så siger man, at børnene er vores
fremtid.
Jeg har også eksempler på, at vores 8-årige barnebarn ikke tør komme forbi stedet for at besøge
os, men må gå langt udenom; det er ikke betryggende!!
Jeg håber, at dette bringes i Ugeavisen, på forhånd tak.
Mvh
En Nuussuaq borger, Matthæus Eugenius

ilami aamma paasoqalersarluni. Aaginngalu saniani
meeqqerivik ungasinngisaani, meeqqalluunniit pinnguartarfimminni sulisunit pinnguaqqusaanngillat
tamanna ingasappoq, aaligooq meeqqat siunissarigigut. Aamma assersuutissaqarpunga ernutarput
arfineq pingasunik ukiulik kammalaatiminut pulaarniarluni kalaaliaqqami aalakkutoqangaarmat

sanioqussinnaanngilaai ungasinnikkut uiarterisariaqarluni tamanna toqqissisimananngilaq!!.
Neriullunga ugeavisimut ilanngussinnaassagissi,
qujareerlunga allattoq nuussuarmi nujugaqartoq.
In. In.
Matthæus Eugenius
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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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Sumi najugaqarpit aamma
illoqarfiup immikkoortuata
najukkavit suut ilisarnaatigai?
Kangillinnguani najugaqarpunga
aamma isumaqarpunga illoqarfiup
immikkoortuata najugaqarfitta
imaq sissarlu ilisarnaatigigai.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Illoqarfiup qeqqaniittoq pisuinnaat
aqqutaat aqqusernit nuannernersaraat, inuimmi assigiinngitsorpassuit
tamaani naapinneqarsinnaasaramik.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Nuummi eqqumiitsulianik saqqummersitsivik aamma Nunatta Katersugaasivia takutikkusuppakka. Katersugaasiviit taakku marluk nuannareqaakka, ilinniartuugallarama
suliffigisimagakkit.
Nuummi suut orninnaveersaararpigit aamma sooq?
Piffissami matumani imerniartarfiit, meeraaraateqaratta :)

Aviaq Fleischer

Ilisimatusarfimmi Oqaasilerinermut, atuakkialerinermut
tusagassiuutilerinermullu ilinniartitsisoq, ph. d.-mik
ingerlataqarsimasoq.

Nuummi
ukiakkut sulerisoqartarpa?
Pisuttuartariaqarpoq silaannarillu
nuannaarutigalugu.
Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa kissaatiginartissinnaaviuk?
Qangaanerusutut bowlingertarfeqalernissaa kissaatiginartissinnaavara :)
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Kissaatiginartissinnaavara illutoqqat atorunnaarnikut piaarnerusumik piiarneqartalissasut. Illoqarfiup
isikkua taamaalilluni kusanarnerulissaaq.
Nuummi
suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Illoqarfik kulturinit assigiinngitsunit najugaqarfigineqarmat kulturimillu ingerlatsiffiulluarluni.

Nuummi nerisassat suut
mamarnersaappat?
Kalaaliaqqamiittut tamarmik – mamarsaakkanik tuniniaavik :)

MIT NUUK
Hvor bor du, og hvad kendetegner din bydel?
Jeg bor i Kangillinnguit-bydelen, og jeg synes,
det er havet og stranden, der kendetegner vores
bydel.
Hvilken gade er byens bedste?
Gågaden i bymidten er den bedste gade, for der
kan man møde alle mulige mennesker.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Jeg ville vise Nuuk Kunstmuseum og Nationalmuseet. Begge museer er skønne steder, hvor
jeg har haft mine studenterjobs.

Ass./Foto: uni.gl

Aviaq Fleischer

Adjunkt med ph. d. forløb på Sprog, litteratur og medier, Ilisimatusarfik

Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Lige pt. værtshuse, da vi har en baby :)
Hvad er der bedste, man kan spise i Nuuk?
Alt i Kalaaliaraq - gastropub :)
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er efterår?
Man skal gå en tur og nyde det friske vejr.
Hvad så du gerne, man også kunne lave
i Nuuk?
Jeg kunne tænke mig, at der var en bowlinghal
ligesom i de gode gamle dage :)

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Jeg ville ønske, at de gamle huse, der ikke bliver
anvendt, hurtigere ville blive revet ned. Det ville
gøre bybilledet endnu smukkere.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
At byen er multikulturel med et rigt kulturliv.
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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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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

1. Oktober Nuummi ukiut

qulinnguunnakaseqaagut
VI HOLDER 10 ÅRS JUBILÆUM I NUUK 1. OKTOBER
Tamanna pillugu
neqerooruteqarpugut

ISARUSSAT
ISITALEREERLUGIT

%
5
2
÷
at
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nera 40 ta
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a
ip
t
Sapaa
40
I hele uge

Naapittarfik 3 · 3900 Nuuk · 31 34 10 · nuuk@isitoptik.gl

I denne
forbindelse giver vi

PÅ HELE
BRILLEN
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

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

The Future Belongs To Us
20. sept - 18. okt
''Tunniutiinnarusunngilanga sunulluunniit anguniakkannut!''
Saqqummersitsineq Siunissaq Uagut Pigaarput-mi meeqqat inuusuttullu illoqarfinni/nunaqarfinni oqaatsit assillu atorlugit inuunertik oqaluttuaraat.
Eqqumiitsuliorneq nutaaliorsinnaanerlu atorlugit inuusuttut nammineerlutik
assileeqattaarlutillu allapput.
''Jeg nægter at slippe mine drømme!''
Udstillingen The Future Belongs To Us er en fortælling i ord og billeder af
hvordan børn og unge i 4 grønlandske byer/bygder oplever livet. Dette gøres
kunstnerisk og kreativt i fotografier og tekster som de unge medvirkedende
selv har lavet.

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





28.
S
E
P
T

Whitney

18.30

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

27.
S
E
P
T

te ng
ds lli
Si sti
re
Fo

26.
S
E
P
T

The Predator

21.00





Filmertarfik matoqqavoq/Biografen er lukket

 
     
Filmertarfik matoqqavoq/Biografen er lukket

  

29.
S
E
P
T

Filmertarfik matoqqavoq/Biografen er lukket

  
  
 

30.
S
E
P
T

Filmertarfik matoqqavoq/Biografen er lukket




1.
O
K
T

Anori (Verdenspremeire)

21.00

    
     




18.30

Bare Juliet

18.30

Lucky

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

19.00

Bare Juliet

21.00

Anori

21.00
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2.
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Bare Juliet

Femenisten

19.00

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

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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Nipilersornermut nersornaasiinerit Nuummi tunniunneqassasut
Nipilersornernik toqqaannartumik tusarnaartitsineq siunissami illoqarfimmut allamut immaqa
nuunneqassaaq
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Koda Awards 1990-ikkunnili Nunatsinni nipilersornermut nersornaasiisarnerit pingaarnersarisimasaat, nunami
maani nipilersortartunut pingaaruteqaqaaq. Aaqqissuussineq Hotel Hans Egedemi arfininngornermi septembarip
29-anni ingerlanneqalerpat nipilersortartut ilisimaneqartut pitsaanerpaanik nersuiniarlutik katersuutissapput.
Tusarnaartitsineq KNR-ikkut toqqaannartumik ukioq
manna aallakaatinneqassaaq, taamaalilluni Hotel Hans
Egedemi nalliuttorsiualaarnermi peqataanngitsut, tusarnaartitsineq kusanarluinnartoq malinnaaffigisinnaassal-

Musikpris uddeles
i Nuuk
Liveshow flyttes måske til anden by fremover
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Koda Awards har siden 1990’erne været den vigtigste
musikprisuddeling i Grønland, og den har stor betydning
for landets musikere. Arrangementet bliver afholdt på
Hotel Hans Egede lørdag 29. september, hvor kendte fra

lugu. Nuummili aaqqissuussineq kingulliugallartussaassagunarpoq.
- Ukiut tamaasa nersornaasiisarnerit kusanartumik ingerlanniartarpavut, massakkullu tullinnguuttussani illoqarfinni allani nersornaasiinissat ingerlassinnaanissaannut periarfissanik ujartuilereerluta, nersornaasiinernut
aalajangiisartut Koda Awards pillugu taama paasissutissiipput.
Nersornaasiinernut aalajangiisartut Ukiup Nersornaasiuttagaanik nersornaasiisussat ajornartorsiuteqarsimapput.
Ajornartorsiummik pitsaasutut taaneqarsinnaasumik.
Toqqagassammi ima amerlatigisimammata innersuunneqartussanik pingasunik toqqaanissaq ajornakusoorsimaqaluni.
- Ukiumut Nersornaasiinissamut pingasunik toqqaaniarneq ajornakusoorsimaqaaq, 2017-mi saqqummersimasuni torrallaasut amerlangaarmata, aalajangeeqataasartoq

Andreas Poulsen oqarpoq.
Aalajangiisartulli Tiu, F aamma Atsinnermiut nersornaammik piumaneqartaqisumik nersornaaserneqartussatut innersuuppaat. Kodap Ataqqinaammik nersornaasiuttagaa aamma inummut nipilersoqatigiinnulluunniit Nunatsinni nipilersornikkut immikkut ittumik pingaarutilimmillu sunniuteqarsimasumut aamma tunniunneqarumaartoq, aalajangiisartut ilisimatitsipput.
- Koda Awards tassaavoq Nunatsinni erinniortunik
taalliortunillu nersorinninneq pingaartorsiornerlu, pingaarnertullu naliliisarnitsinni pitsaassuseq qaffasinnerpaaq namminiussuseqarnerlu naapertorlugit toqqaasarpugut, Andreas Poulsen KNR-imeersoq oqarpoq. Taassuma allat sisamat, tassa AG-meersoq, Sermitsiameersoq,
Nunatsinni NIpilersortartut Kattuffianneersoq aamma
Kodameersoq aalajangiisartuni ilaasortaqatigai.

musikkens verden samles for at hylde de bedste.
Showet bliver i år transmitteret direkte på KNR, så
andre end deltagerne i festlighederne på Hotel Hans Egede får lov til at se det flotte musikshow. Men det bliver
muligvis sidste gang for en periode, at optagelserne skal
laves i Nuuk.
– Vi stræber efter at kunne lave et flot show hvert år,
og vi ser på mulighederne for også at kunne afholde det i
andre byer fremadrettet, oplyser priskomitéen i en orientering om Koda Awards.
Priskomitéen, der skal indstille tre kandidater til Årets
Pris oplyser, at de har haft et problem. Et positivt problem. Der har nemlig været så mange dygtige kandidater, at det har været svært at få antallet ned på kun tre
nominerede.
– Det var en udfordring at finde frem til de tre nomi-

nerede til årets pris, fordi der var så mange fantastiske
udgivelser i 2017, udtaler medlem af priskomitéen
Andreas Poulsen.
Det er dog lykkedes komitéen, at indstille henholdsvis
Tiu, F og Atsinnermiut til at blive én af modtagerne til
den fornemme pris. I år vil Æresprisen også blive uddelt
til en musiker eller gruppe, der har haft særlig indflydelse
i grønlandsk musik, oplyser komitéen.
– Koda Awards handler om at hylde grønlandske komponister og sangskrivere, og det vigtigste vi bedømmer
efter er kvalitet og originalitet, anfører Andreas Poulsen
fra KNR.
Han sidder i priskomitéen sammen med fire andre repræsentanter fra AG, Sermitsiaq, Nunatsinni Nipilersortartut Kattuffiat og Koda.

Meeqqat sulinermik inuuneqarnissamut ilinniartinneqassasut
CSR-ip suliniutaani atuarfiit inuussutissarsiortullu suleqatigiinnermikkut inuusuttunik kajumissuseqalersitsissapput
Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
CSR Greenlandip ilitsersuutitut saqqummersitaani
atuarfiit inuussutissarsiornermik ingerlataqartunik
suleqateqarnissaannik paasissutissinneqarput. Qaqisa,
ilitsersuutip taaguutigaa, tamatumani atuarfiit inuussutissarsiortunik suleqatiginnilernissaat alloriarnerit
atorlugit ilitsersuussutigineqarluni.
- Ilitsersuummi sammisassat suliarinerisigut atuartut atuarfiit inuussutissarsiortullu suleqatigiinnerisigut
maligassiuisunik pilersitsisoqassaaq inuussutissarsiornermillu paasisaqartoqassalluni, taamaalilluni ilinniagassamik toqqaasinnaanissamut pitsaanerusumik tunngavissaqalissalluni, Qaqisap ilisaritinneqarnerani
taama allassimavoq.

Piareersaatitut suliniut ”Suliffeqarfiit atuarfinnut –
atuarfiit suliffeqarfinnut” tunngavigalugu ilitsersuut
suliarineqarpoq, tamatumani uppernarsarneqarluni
atuartut peqataasut ulluinnarni inuunermi inuunermik
aamma suliffeqarfimmi suliarineqartartunik piviusuusunik paasisaqarmata aamma sulisartutut inuunermik sulinermillu ingerlatsilluarnermik paasisaqarluarnerullutik. Tamatuma kinguneranik atuartut namminneq kissaatigisatik siunissamullu takorluukkatik paasisaqarfigineruaat, taamaalillutillu ilinniagassaminnik
toqqaanissaminnut tunngavissarissaarnerulissallutik.
Ilitsersuut kikkunnit tamanit atorneqarsinnaavoq
aamma CSR Greenlandip nittartagaanit tamanit pissarsiarineqarsinnaalluni.

HVAD KAN JEG BLIVE?

HVILKEN UDDANNELSE
PASSER TIL MIG?

NU GØR JEG DET!

Børn skoles i arbejdslivet

AT VÆRE
SOM UNG ER DET NATURLIGT
VEJ DU SKAL GÅ I LIVET
USIKKER PÅ, HVILKEN

MEN UANSET HVILKEN
DU VÆLGER...

VEJ

LSE HJÆLPE DIG PÅ
...SÅ VIL EN UDDANNE
ER!
EN MASSE MULIGHED

VEJ OG ÅBNE FOR

Skoler og erhverv samarbejder i CSR-projekt, der skal motivere de unge
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
CSR Greenland har lanceret en guide, der giver
grundskoler indsigt i at samarbejde med erhvervslivet. Qaqisa hedder guiden, der guider skolerne
gennem alle faser i at etablere et samarbejde med
erhvervslivet.
– Ved at arbejde med aktiviteterne i guiden, får
eleverne via skole/erhverv-samarbejdet skabt rollemodeller og indsigt i erhvervslivet, og derved et bedre

grundlag for at vælge videre uddannelse, lyder det i
præsentationen af Qaqisa.
Guiden er lavet på baggrund af pilotprojektet
”Virksomhederne ud i skolerne – skolen ud i virksomhederne”, der dokumenterede, at eleverne, der deltog,
fik mere troværdige billeder af hverdagen og opgaverne på en arbejdsplads, og at deres viden om arbejdsliv
og karriere blev bedre. Det betød, at eleverne blev
mere bevidste om egne ønsker og fremtidsdrømme
og dermed i højere grad kunne træffe kvalificerede
uddannelsesvalg.

Qaqisami siunertarineqarpoq atuartut ilinniagaqarnissaminnut kajumissuseqalersinnissaat. Ilitsersuutip CSR
Greenlandimit saqqummersinneqartup saqqaa.
Målet med Qaqisa er at motivere eleverne til at fortsætte i uddannelsessystemet. Forside fra guiden af CSR
Greenland

Guiden kan bruges af alle og er offentligt tilgængeligt på CSR Greenlands hjemmeside.
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NUUSSUUP ATUARFIA

pedelip ikiortissaanik pissarsiorpoq
Nuussuup Atuarﬁa pedel ikiortissaanik pissarsiorpoq. Soqutiginnikkuit qinnuteqaammik nassitsigit malimut johb@sermersooq.gl
imaluunniit Nuussuup Atuarﬁata allaﬃnut qinnuteqaat tunniuguk
kingusinnerpaamik 5. oktoberi 2018.
Paasisaqarnerorusuikkuit pisortaagallartoq Johan Bidstrup saaﬃgiuk tlf. nr. 36 64 00 imaluunniit mailimut: johb@sermersooq.gl

Pedelmedhjælper søges
TIL NUUSSUUP ATUARFIA
Nuussuup Atuarﬁa søger en pedelmedhjælper. Hvis du er interesseret send en ansøgning til mail johb@sermersooq.gl eller aﬂevere
ansøgningen på skrift til kontoret i Nuussuup Atuarﬁa senest
5. oktober 2018.
Yderligere oplysninger kontakt fg. skoleinspektør Johan Bidstrup,
tlf. nr. 36 64 01 eller til mail: johb@sermersooq.gl

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
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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QAVAAP NUUA (ved Qalut Vonen)

QERNERTUNNGUIT

Nuummi aqquserngit kaajallattarissallu taaguutissaannik
aalajangeeqataasinnaavutit
© Asiaq

Du kan være med til at bestemme navnet på veje og rundkørsler i Nuuk
© Asiaq

Kommuneqarfik Sermersuumi, Sumiiffinnik Aqquserngillu Taaguutaannik
Siunnersuisoqatigiit Nuummi, aqquserngit kaajallattarissallu taagusersornissaannut peqataanissat pisariaqartippaat.

Sted- og Vejnavnerådet i Kommuneqarfik Sermersooq har brug for dit input til navne på veje og rundkørsler i Nuuk

Illoqarfiit pingaarnersaanni kaajallattarissat, kalaallit oqaasitoqaat, inissisimaffii malillugit, imaluunniit nunami uumasut taaguutaat aallaaviga
lugit atsersorneqassappat?

Skal vi opkalde rundkørslerne i hovedstaden efter gamle opslagsord, ud fra deres placering eller
måske efter grønlandske landdyr?

Tamanna pillugu Kommuneqarfik Sermersuup App-iatigut ima atilimmi Isumaga 26. septembarimiit 10. oktobarip tungaanut isummersinnaavutit. App-i
App Store-mi nassaarineqarsinnaavoq aaneqarsinnaallunilu (downloadterneqarsinnaallunilu). Peqataaguit IPad-mik eqquisinnaavutit.

Du kan give din mening til kende i Kommuneqarfik
Sermersooqs app Isumaga fra den 26. september
til den 10. oktober. Find og download app’en i din
App Store. Du kan vinde en iPad.

Qernertunnguanittaaq aammalu Qavaap Nuuta tungaanut (Qalut Vonin aamma
angerlarsimaffeqanngitsut unnuisarfiata eqqaanni) aqquserngit taaguutissaannut siunnersuuteqarsinnaavutit. Nunap assingani aqquserngit pineqartut
takuneqarsinnaapput. Aqquserngup taaguutissaanut siunnersuuteqarnermi
piumasaqaataavoq oqaluttuamik piffimmut tunngasumik nassiussinissaq
imaluunniit tunngavilersuinissaq. Ajugaasoq akissarsitinneqarumaarpoq.

Desuden kan du komme med forslag til vejnavne
ved området i Qernertunnguit og området mod
Qavaap Nuua (ved Qalut Vonen og herberget på Kujallerpaat). Du kan se vejene på oversigtskortet. Du
skal sende en fortælling eller begrundelse sammen med dit forslag til et vejnavn. Vinderne får en
præmie.

Siunnersuutit allakkiallu Kommuneqarfik Sermersuup e-mailadressianut:
kommuneqarfik@sermersooq.gl –mut piffissami 26. septembarip 10. oktobarillu akornani nassiunneqassaaq. Qulequttatut una allanneqassaaq
»Nuummi aqquserngit taaguutissaattut siunnersuut«.
E-mailikkut nassiussisinnaanngikkuit siunnersuisoqatigiit allattaannit Maritha Eugeniusimit pulaarneqarnissannik periarfissaqarputit, taamaasillutit
oqaluttuamik piffimmut tunngasumik tungavilersuuteqarninni immiunneqarsinnaallutit. Attavigisassaq Sumiiffinnik Aqquserngillu Taaguutaannik Siunnersuisoqatigiit allattaat Maritha Eugenius, oqarasuaammut 36 70 14-mut
imaluunniit e-mailikkut maeu@sermersooq.gl saaffiginninnikkut attavigineqarsinnaavoq.

IPAD-TI
EQQUIGIUT

VIND
EN IPAD

Du sender dit forslag og din beskrivelse til Kommuneqarfik Sermersooq på e-mail: kommuneqarfik@
sermersooq.gl i perioden den 26. september - den
10. oktober. Skriv »forslag til vejnavne i Nuuk«
i emnefeltet.
Hvis du ikke kan sende dit forslag via e-mail, har du
i stedet mulighed for at få besøg og få din begrundelse eller fortælling optaget. Så kontakt Maritha
Eugenius Sekretær for Sted- og Vejnavnerådet Tlf.:
36 70 14 eller på e-mail: maeu@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Qinikkanut Allatseqarfik - Politisk Sekretariat
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Kalaallit Forsikring Agentur A/S pissarsiorpoq

Ajutoortoqarnermi naliliisartumik
Pissanganartumik nikerartumillu suliffittaarsin
naavutit, qitiusumik allaffeqarfimmi nuummi,
naatsorsuutigissavalli sineriak tamakkerlugu
ajoqusiinermi suliaqartarnissat.
Annerusumik allaffimmi suliaqartassaatit imma
qaluunniit sullitatsinni, ajoqusiinernik naliliillu
tit. Nammineerlutit suliatit pilersaarusiortassa
vatit, pissanganartunik amerlasuunik suliassa
qartunik. Periarfissaqassaatit suleqatitillu pigin
naasaqarluartut siunnersoqatigiittarnissassin
nik.
Naatsorsuutigaarput:
• Assannik sulisartutut ilinniarsimanissat, soor
lu biilinik umiatsianilluunniit iluarsaassisartu
tut
• Marlunnik oqaaseqartuunissat, kalaallisut qal
lunaatullu

qitiusumik allaffeqarfitsinni Nuummi

• Suliaqarsinnaallutit Office pakkemi, systemillu
sungiussisimanissat atornissaanik
• Piareersimaffigalugu suliaqarnissat assigiin
ngitsorpassuarnik
• Piareersimanissat ilinniaqqinnissannut For
sikringsakademimi, qulakkeerniarlugu pigin
naasat atornissaat
Pingaarnertut suliassat:
• Naliliillutit ajutoornermik nalunaarutit sillim
masiinermut atuuttuunersut
• Naatsorsuusiorlutit sillimmammut malittari
sassat tunngavigalugit
• Sullitagut ajoqusernermi ingerlariaasianit
siunnersorlugit
• Malittarisassat inatsisit, ileqqullu malittarisin
naanissaat
• Paasillugu sullitatta attaveqaqatigiinnermi pi
sariaqartitaanik naapilluarsinnaaneranit

• Allaffissornermi suleriutsit pitsaasumik suk
kasuumillu ingerlassinnaanerinik
Takorloorparput ulluinnarni iluarisimaarutigigit,
inunnik nutaanik naapitsinissaq. Takutitsisin
naallutit misiginneqataallutit, naak artornartu
nik pisoqaraluartillugu, paasinnissinnaallutit su
liassat naammassisariaqarnerinik.
Neqeroorutigaarput:
Aningaasarsiat soqutiginarluartut, ilanngullugu
soraarnerusutisiat (pension) sundhedssikring,
mobil aamma suliffimmi biilit.
Paasisaqarnerorusukkuit pisortaq attavigisin
naavat dora.drechsel@if.gl
Qinnuteqarfissaq kingulleq: 08. okt. 2018

Kalaallit Forsikring Agentur A/S søger

Taksator
Du får et spændende og fleksibelt job, med ho
vedkontor i Nuuk, dog vil dine arbejdsopgaver
være at opgøre skader i hele Grønland.
Det meste af din arbejdsdag foregår på kontoret
eller hos vores kunder, hvor du skal taksere ska
der. Du planlægger selvstændigt dine arbejdsda
ge, som er fyldt med mange og spændende opga
ver. Du vil få god mulighed for at sparre med di
ne kompetente kollegaer.
Vi forventer:
• Du er uddannet indenfor håndværksfaget, hvor
du er vant til at arbejde med reparationer af bil
eller båd
• Du er dobbeltsproget – grønlandsk og dansk
• Du er fortrolig med brugen af Office pakkerne
og er vant til at arbejde i systemer

til vores hovedkontor i Nuuk

• Du er indstillet på at arbejde med mange og
varierede arbejdsopgaver
• Du er klar til at tage en videregående uddan
nelse på Forsikringsakademiet, for at sikre de
nødvendige kompetencer for at arbejde med fa
get
Dine primære arbejdsområder vil være:
• Vurdere om de anmeldte skader er omfattet af
forsikringen
• Opgøre skader i henhold til vilkår
• Rådgive kunder om skadebehandlingsproces
sen
• Anvende relevante love, regler og etiske ret
ningslinjer
• Forstå kommunikationens betydning i mødet
med kunden
• Håndtere administrative processer effektivt og
hurtigt

Vi forestiller os, at du er en der trives i en hver
dag, hvor du hele tiden er i kontakt med nye
mennesker. Du evner at vise empati for menne
sker i svære situationer, samtidig med at du har
forståelse for forretningen.
Vi tilbyder:
Attraktiv lønpakke incl. pension og sundhedssik
ring, mobil og firmabil til rådighed.
For nærmere information kan du kontakte Direk
tør dora.drechsel@if.gl
Ansøgningsfrist: 08. oktober

+299 701243 • www.forsikring.gl • kfa.erhverv@if.gl
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Aningaasanik katersivissat Oles Varehusitoqqap illutaani agguaanneqassapput.
Neriufﬁk Nuuk facebookimi qupperneqarpoq taanna alakkarneqarsinnaavoq.
Indsamlingsbøtter
udleveres ved det
gamle Oles Varehus.
Man kan ﬁnde Neriufﬁk Nuuk på facebook.
Foto: Gonzales photo
Thomas Rasmussen/
Ritzau Scanpix

Dør-til-dør indsamling over hele byen
Neriuﬃit Kattuﬃat samler penge i Nuuk
for at bekæmpe den høje dødelighed i
Grønland
Af Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Hvis det banker på døren søndag den 30. september
mellem ti om formiddagen og fem om eftermiddagen, kan der stå en frivillig med en indsamlingsbøtte på trappetrinnet.
Neriufﬁit Kattufﬁat (Sammenslutning for
bekæmpelse af kræft) har nemlig arrangeret en
storstilet dør-til-dør indsamling i både Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Og organisationen efterlyser
ﬂere indsamlere, der vil gå rundt i byen.
– Vi mangler hvert år dør-til-dør-indsamlere.
Derfor opfordrer vi dig til at være med til et godt
formål, lyder det fra Neriufﬁit Kattufﬁat.
Forskning har netop påpeget, at der både er sket
en stigning i antallet af kræfttilfælde, og at der er
langt højere dødelighed i Grønland end i de andre
nordiske lande. Det er påpeget i et nyt studie af
kræftforekomsten i perioden 1983-2014.
– Jeg ser med stor alvor på resultaterne af det nye
studie, lød det fra naalakkersuisoq for sundhed og
forskning, Doris J. Jensen i en kommentar til offentliggørelsen af den nye undersøgelse.
Farlig livsstil
Studiet peger på, at den øgede forekomst af kræft
hænger sammen med overgangen til en mere vestlig
Vil du være indsamler?
Kontakt Neriufﬁit Kattufﬁat på mobil 558598
eller mail neriufﬁk-nuuk@hotmail.com.
Neriufﬁit Kattufﬁat kan også ﬁndes på facebook.
Det er også muligt at møde op på dagen uden
foregående tilmelding.

livsstil. Rygning, usund kost og alkohol er blandt
de kendte årsager til kræft, og udviklingen er blandt
andet en konsekvens af det meget store tobaksforbrug, som har spredt sig i samfundet igennem de
seneste generationer.
– Udviklingen på kræftområdet kan kun for alvor
vendes, hvis der kommer mere fokus på forebyggelsen af kræft. Det handler om at forebygge,
at der opstår så mange kræfttilfælde. Det kan kun
ske ved en massiv indsats fra mange sider. Vi har
hver især et ansvar. Familierne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne, pressen og alle andre med
indﬂydelse på samfundsudviklingen skal være med
til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, lyder
det fra naalakkersuisoq for sundhed og forskning,
Doris J. Jensen.
Forskerne bag den nye undersøgelse anbefaler, at
man ser detaljeret på udredningsforløb, behandling
og opfølgning af kræftpatienter. Kræftplanen, som
trådte i kraft 1. januar 2014, indeholder forslag til
indsatser, som dækker hele kræftområdet. Fra tidlig
opsporing, over patientforløb, information, behandling af de enkelte kræfttyper og til rehabilitering
og smertelindring.
– Forskerne har en række gode og relevante anbefalinger, og ﬂere af dem arbejdes der allerede på.
Koalitionsaftalen indeholder et punkt om behandlingsplaner og i henhold til Kræftplanen arbejdes
der målrettet på at forbedre patientforløbene. Det
er ingen hemmelighed, at vi har et sundhedsvæsen
under pres, så det vidner om at kræftområdet er et
højt prioriteret område, påpeger Doris J. Jensen.
Konkurrence på dagen
Ved at melde sig som frivillig indsamler kan man
vise sin støtte til både kræftsyge og de mange, der
arbejder på at bekæmpe udbredelsen af den alvorlige sygdom. For at motivere så mange som muligt
til at stemme dørklokker, afvikler Neriufﬁit Kattufﬁat indsamlingen som en konkurrence om at samle
ﬂest penge sammen. Navnet på de bedste indsam-

lere vil blive offentliggjort i avisen efterfølgende.
Indsamlere, der ønsker at gå alene på ruten, skal
være myndige. Børn og unge mellem 11 og 18 år
kan få lov til at deltage i indsamlingen, hvis de
enten følges to og to eller er ifølge med en voksen.
Hvis man ikke når at tilmelde sig kan man på
selve dagen møde op i det gamle Oles Varehus,
hvor der uddeles indsamlingsbøtter fra klokken
10.00.
Sundhedens Top 3
På sundhedsportalen er der oplistet de tre vigtigste skridt på vejen for at leve et sundt liv. Det er
enkle men værdifulde forholdsregler, så man kan
forbedre sit helbred såvel i nuet som i fremtiden.
1. Hold op med at ryge!
Rygestop har en gavnlig indﬂydelse på helbredet
og har en livsforlængende effekt, ligegyldigt
hvornår du holder op.
2. Vær fysisk aktiv
Fysisk aktivitet dækker alle former for bevægelse, for eksempel rengøring, gå til og fra
arbejde og tage trappen. Fysisk aktive personer
har et bedre psykisk og fysisk helbred og lever
længere end inaktive personer. Al fysisk aktivitet
har gavnlig effekt både på forebyggelse af livsstilssygdomme og for personer, der allerede har
udviklet sygdomme.
3. Kend kostrådene
Det er vigtigt at spise varieret og ikke mindst at
være opmærksom på mængderne. Du skal spise
til du ikke længere er sulten; ikke til du er mæt
– der er stor forskel. Giv dine børn lov til selv
at mærke efter – du bestemmer hvad der bliver
serveret; de bestemmer hvor meget de vil spise.
Kilde: www.peqqik.gl
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Illoqarfimmi illut naarisarlugit
katersineq
Neriuffiit Kattuffiat Nuummi aningaasanik
katersisitsissaaq, Kalaallit Nunaanni toqusartut amerlanerujussuannut akiuinissamut atorneqartussanik
All. Anja Rosa
anja@nuukugeavis.gl
Sapaammi septemberip 30-anni ullaap-tungaani
quliniit ualikkut tallimat tungaannut matumi kasuttortoqarpat, kasuttortoq tassaasinnaavoq nammineq kajumissutsiminik aningaasanik ikisisarfimmi
nassarluni katersuiniaqataasoq.
Neriuffiit Kattuffiat (Kræftimik pitsaaliuiniartut
suliniaqatigiiffiat) Nuummi, Nuussuarmi aamma
Qinngutsinni matumit matumut aningaasanik katersinermik angisuumik aaqqissuussissapput. Aamma suliniaqatigiiffimmit illoqarfimmi angalaarlutik
katerseqataarusuttut amerlanerit kissaatigineqarput.
Matumit matumut katersisussat ukiut tamaasa
amigaatigisarpagut, taamaattumik siunertamut pitsaasumut peqataaqqullutit kaammattorpatsigit,
Neriuffiit Kattuffiannit tutsiupput.
Ilisimatusartunit issatsiaq nalunaarutigineqarpoq,
kræftimik nappaateqalersartut suli amerliartortut
aamma nunani avannarlerni nunanut allanut naleqqiullugu Kalaallit Nunaanni nappaassuarmik toqusartut amerlanerusut. Tamanna 1983-imit 2014-imut
kræfteqalersarneq pillugu misissuinermit nutaamit
ersersinneqarpoq.
Misissuinermit nutaamit paasisat assorsuaq ilungersunartutut isigaakka, Peqqissutsimut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoq Doris J. Jensen, misissuinermit paasisat nutaat tamanut saqqummiunneqarneranut atatillugu oqarpoq.
Inooriaaseq ulorianartoq
Misissuinerup ersersipaa, kræfteqalersartut amerleriaateqarnerat ”kitaamiusut” inooriaaseqarnermut
ikaarsaariarnermut attuumassuteqartoq. Pujortarneq,
peqqinnanngitsunik nerisaqarneq aamma imigassartorneq kræfteqalersarnermut ilaatigut peqqutaasut
ilisimaneqarpoq aamma kræfteqalersarnermut peq-

Katersisut matunit matunut oorinik katersillutik angalaassapput.
Indsamlerne går dør til
dør for at samle penge.
Foto: Christian Alsing/
Ritzau Scanpix

PAASISSUTISSAT
Katerseqataarussuppit?

Neriuffiit Kattuffiat mobil 558598 imaluunniit
mailikkut neriuffik-nuuk@hotmail.com saaffigiuk. Neriuffiit Kattuffiat facebookimi aamma
qupperneqarpoq. Ulloq katersivissaq siumungaaq nalunaaqaanngikkaluarluni qitiusoqarfimmut aamma orniguttoqarsinnaavoq.

qutaaqataasut ilagaat tupatornerujussuaq, taanna
inuiaqatigiinni ukioqatigiiaanni kingulliunerusuni
atugaalersimaqaaq.
Kræfteqalersartut amerliartortuarnerat taamaallaat
allanngortinneqarsinnaavoq kræfteqalersinnaanermut pitsaaliuinermik annermik ilungersuussinikkut
Pitsaaliuineq pineqarpoq, aamma pitsaaliuinnginnerup kinguneranik kræfteqalersartut taamak amerlatigipput. Sutigut tamatigut ilungersuussilluni suliniartoqartariaqarpoq. Ataasiakkaarluta tamatta akisussaaqataavugut. Ilaqutariit, atuarfiit, ilinniarfiit,
tusagassiorfiit allallu tamarmik inuiaqatigiit eqqortussamut ineriartornerannut sunniuteqaqataapput,
Peqqissutsimut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoq Doris J. Jensen oqarpoq.
Misissuinermik nutaamik ilisimatusarnermik ingerlatsisut innersuussutigaat kræftimik nappaatillit
misissorneqarnermik ingerlatsinerit sukumiisut, katsorsaaneq aamma katsorsartissimasunik malittarinninneq ilungersuuttariaqartut. Kræfti pillugu pilersaarut januaarip aallaqqaataani 2014 atulersinneqarpoq, taassuma imarai suliniutissatut siunnersuutit
kræfti pillugu suliassaqarfimmut tamakkiisumut
atuuttut. Paasinneqaarnermit, napparsimanerup ingerlaneranut, paasissutissiinermut tunngasut, kræftinik assigiinngitsunik katsorsaanerit kingorna piginnaanngorsaaqqinnerit aamma anniarnaveersaatitortitsineq.
- Ilisimatusartut innersuussutinik arlalinnik pitsaasunik naapertuuttunillu saqqummiussipput, aamma taakkunannga arlallit sulinermi atornereerput.
Naalakkersuisooqatigiinnermi isumaqatigiissummi immikkoortoq ataaseq ilanngunneqarpoq katsorsaanermik pilersaarummik imaqartumik, aamma
Kræfteqalersarneq pillugu pilersaarummi napparsimasut katsorsarneqarnerat pillugu anguniakkat
aalajangersimasut naapertorlugit suliamik ingerlatsisoqarpoq. Isertuunneqassanngilaq peqqinnissaqarfimmik tatisimaneqartumik peqarnerput, taamaakkaluartoq kræftimik suliassaqarfiup pingaartinneqarneranut pilersaaruteqarnerput isersiutaavoq,
Doris J. Jensen erseqqissaavoq.
Ullormi unammisitsineq
Nammineq kajumissuseq naapertorlugu katersiniaqataasutut nalunaarnikkut kræftimik nappaateqartunik aamma inuppassuarnut nappaassuup pitsaaliorneqarnissaannut suliniuteqartunik taperser-

suineq ersersinneqassaaq. Inuit amerlanerpaat matumit matunut katersinermik ingerlatseqataanissaannut kajumissaariniarluni, Neriuffiit Kattuffiata katersineq katersisut akornanni amerlanerpaanik katersinissamut unammisitsinertut ingerlatissavaa. Katersillaqqinnerpaat aqqi kingorna aviisimi saqqummiunneqarumaarput.
Katersiniat kisimiillutik ingerlaarfissaminni angalaarusuttut inersimasuusariaqarput. Meeqqat inuusuttullu 11-t aamma 18-it akornanni ukiullit katersinermi peqataasinnaapput marlukkaarlutik imaluunniit inersimasumik ilaqarlutik. Katersisutut
peqataaniarluni nalunaarfissaq kingulleq inortorsimagaanni, ulloq taanna katersiviusussami Oles
Varehusitoqqap illutaannut orniguttoqarsinnaavoq,
tamaani aningaasanik katersivissat nalunaaqutaq
10.00 agguaanneqassapput.

PAASISSUTISSAT

Peqqinniaraanni pingaarnerpaat pingasut
Peqqinnissaq pillugu nittartikkani peqqissumik
inuuneqarnissamut alloriarnerit pingaarnerit
pingasut saqqummersinneqarput. Ajornanngitsunnguupput, iluaqqutissartaqartumilli malinneqarsinnaallutik, taamaaliornikkut maannakkorpiaq imaluunniit siunissaq eqqarsaatigalugu
peqqissutsimut iluaqqutaasinnaallutik.
1. Pujortarunnaarneq!
Pujortarunnaarneq peqqissutsimut pingaarutilimmik iluaqqutissartaqarpoq aamma inuunerup tallineqarsinnaaneranut sunniuteqarpoq,
qaqugukkulluunniit pujortarunnaaraluaraanni.
2. Timimik aalatitsisarneq
Timimik aalatitsisarnermi aalanerit qanoq
ittulluunniit pineqarput, assersuutigalugu
eqqiaaneq, pisulluni suliartorneq sulereernermilu pisulluni angerlarneq. Inuit timimik
aalatitsisartut tarniginnerupput aamma timikkut peqqinnerupput, inunnit aalaneq ajortunit
sivisunerusumik inuusarput. Timimik qanorluunniit aalatitsineq inooriaaseq tunngavigalugu
nappaateqalertarnernut pitsaaliuinertut sunniuteqarpoq aamma inunnut napparsimalereersimasunut.
3. Inuussutissat pillugit siunnersuutit
ilisimaarikkit
Assigiinngisitaartunik nerisaqarneq pingaaruteqarpoq, minnerunngitsumik nerisat qanoq
amerlatiginerat. Kaakkunnaarnissat tikillugu
nerisassaatit; qaarsillarnissavit tungaanuunngitsoq – assigiinngissuteqartorujussuuvoq.
Meqqavit nammineq malussarsinnaanerannut
periarfissiisarit – illit suut sassaalliutigissallugit
aalajangertarpat; taakkua qanoq neritigissanerlutik aalajangertassavaat.
Paasissutissat: www.peqqik.gl
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Klinikkens nye åbningstider:
Tirsdag...........................14-18
Onsdag...........................09-16
Fredag............................09-16
1. lørdag i måneden....10-14

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

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

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Ado B. Sørensen
Qajaasat 23 . 3905 Nuussuaq

CVR. regn. nr. AS427241
GER-nr. og SE nr. 73454816
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• Murer
• Maler
• Beton
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NUREPA APS
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BÆLGFRUGTER
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LYNGOMRÅDET

H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl
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v/Helene Andersen
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SMUKKE
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Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

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

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

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

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted
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
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
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w.p
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Man.-Lør. 06.00-21.00
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08.00-21.00
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Pilluarit Tillykke

uuk

.dk
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GRATIS LÆGETELEFON
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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

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

sud_cs0101.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

Fantastisk
rejsetilbud
30% rabat
Light og Classic flybilletter

Gå ikke glip af denne chance!
Det grønlandske band Nanook spiller for første
gang på musikfestivalen Iceland Airwaves den
9. november. I den anledning tilbyder vi rabat
på flybilletter fra Nuuk til Island.

Book nu på airicelandconnect.dk

Oplev Nanook
i Island

Benyt rabatkoden NANOOK
og få 30% rabat på Light og Classic flybilletter.
Rejs i perioden 5.–15. nov.
Book i perioden 26. sept.–3. okt.

