ADDEN!
M
KERA BUN
K
LÆT FR
E
LAV

GRØNLANDSK – KINESISK FUSIONSKØKKEN
Har du f.eks. prøvet:

PANDESTEGTE NUDLER MED KYLLING,

98,-

KR.

Åben alle dage fra 12.00 til 22.00
www.reddragon.gl - Tlf. 34 80 80

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 09. januar 2019 • Nr. 02

Hvem
gemmer
sig bag
forklædningen

Kinaana mitaarluni
atisalersorsimasoq

Priser fra

699 kr.

Taartumi ulluunerasut
qaammartoq
20-21z

Dagslys i mørket

Restaurant Nasiffik

10
Priser fra

299 kr.

IGGIAA NUUSSUAQ

32 91 90

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

s
Kid

Meeqqanut

382020

ITTU wo MAN
Gælder til 24.02.19 for kontaktlinseabo i 3
mdr og glas fra Platin til Diamant. Rabat på
kontaktlinser kan benyttes af alle, der ikke
har haft Synoptik abo. inden for de sidste
3 mdr. Kan ikke kombineres med andre
tilbud og rabatter.
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Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

Profilering
af Din
Virksomhed
Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

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

IPL LASERBEHANDLING
HUDANALYSE
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
MASSAGE & LEDMANIPULATION
SLANKEBEHANDLING m.m.
+299 491111 · LASERKLINIK.GL
Lægeeksamineret kosmetolog

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

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

tlf.:

31 10 16

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

Nauja

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:
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
udvalg af
reservedele

 Godt

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

Nujaleriffik

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

✔ 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

NAKORSAMUT
SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

80 11 11

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

from
kr. 149
pr. month

Ved Brand

113

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

fitness.gl

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

HotelNuuk
Eksklusive huse i hjertet af Nuuk
4-6 pers. fra 1.995,- pr. nat
Enkelteværelse m/tv 895,Dobbeltværelse m/tv 995,- pr. nat
Fri internet

www.hotelnuuk.gl
INFO@HOTELNUUK.GL
+299 484400/+299 553201

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

Malermester
JOHAN OLSVIG

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

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

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

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

ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice
Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

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

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Atuutissaaq pingasunngornermiit 09. januar. – marlunngorneq 15. januar 2019 tikillugu /
Gælder fra onsdag d. 09. januar til og med tirsdag d. 15. januar 2019.

Et godt tilbud

GO’
DAW

Jeg hedder
Nikolai
jeg har et godt
fødselsdagstilbud
til dig!

Sipaakkit / Spar 25%

PISIASSANUT TAMANUT ATUUPPOQ, AKIKILLISAAREERSUNUT AVIISINILU NEQEROORUTINUT ATUUTINNGILAQ
Gælder hele butikken dog ikke i forvejen nedsatte varer samt avis vare

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

Et godt tilbud

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

Lørdag ..........................................10.00 - 16.00
Søndag......................................................Lukket

Pisiﬃk.gl
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PUNTO KAFFILIUUT

KAFFEMASKINE

PR. STK.

169.

OBH EL- KEDEL
Kapacitet: 1 liter

OBH PUNTO KAFFEMASKINE
10 kopper, stål
Siullermik: / Før: 449,95

299.

Siullermik: / Før op til: 599,95

NORMALT
399.SODASTREAM JET
1 liter PET-flaske inkluderet

299.
Siullermik: / Førl: 399,-

-

MIAMI
BLENDER

PR. STK.

199.

-

OBH HERCULES KØKKENMASKINE
Kapacitet: 5,5 liter

1.999.

Siullermik: / Før: 3.699,-

-

SIRUP
440 ml

2 STK.

120.
Siullermik: / Før: 140,-

OBH BLENDER
skålstørrelse: 1 liter

Siullermik: / Før: 499,95

Atuutissapput Pingasunngorneq 09/01-miit Marlunngorneq 15/1 – 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 09/01 til og med tirsdag den 15/1 – 2019

-
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VHF aamma ikiueqqaarneq toqqagassaasut
Kommunip sunngiffimmi atuartitsinermut
neqeroorutaannut, ukiumi nutaami
aallartittussanut soqutiginnikkuit
nalunaarnissat suli angumerisinnaavat

Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Kommuneqarfik Sermersooq sunngiffimmi atuartitsinermut pitsaasunik ukiut tamaasa neqerooruteqartarpoq, peqataaffissatullu ilaatigut nalunaarfigineqarsinnaallutik puisit amiinik mersorneq,
guitarernermik ilinniarneq aamma ikiueqqaarneq.
Toqqagassat tamakku amerlanersaat ukiakkut toq
qagassat saqqummiunneqareeraangata aallartinneqartarput. Ataasiakkaalli peqataaffigineqarsinnaasut
saqqummiunneqarneranni ilanngunneqarsimanngitsut peqataaffigiumallugit maanna nalunaartoqarsinnaalerpoq.

sullissisuuneq angerlarsimaannartuunerluunniit
eqqarsaatigivallaanngikkaluarlugit, pisartuni assigiinngitsorpassuarni ikiueqqaarnermi tunngaviusumik piginnaasaqarneq iluaqutaasussaavoq, ajutoortoqassagaluarpat piaartumik ikiuisinnaajumalluni.
Pikkorissartitsineq tamanna Atuarfik Samuel Klein
schmidtimi pisassaaq, februaarip 18ianni aallartinneqassalluni. Esmar Bergstrøm ilinniartitsisuussaaq.
Nalunaarnissaq pisariaqartinneqartoq
Pikkorissarnernut taakkununnga marluusunut peqa-

taassagaanni nalunaarnissaq pisariaqartinneqarpoq.
Tamanna kommunip nittartagaatigut pisinnaavoq,
saqqaanimi qulaa’tungaani meeqqanut inersimasunullu sunngiffimmi atuartitsineq iserfigineqarsinnaammat. Peqataasinnaasut killeqarmata suli
inissaqartillugu nalunaarnissaq pisariaqartinneqarpoq. Pikkorissarnernut taakkununnga peqataaneq
akeqanngilaq, taamaattorli atuakkanut misilitsinnissamullu aningaasartuuteqarnissaq naatsorsuutigineqassalluni.

Imaatigut angalatilluni attaveqaqatigiinneq
Esmar Bergstrøm radiukkut attaveqaqatigiinnermi atortunik VHFimik aamma SRCmik sapaatipakunnerani 7imi atuartitsissaaq. Pikkorissartitsineq ataasinngornermi, pingasunngornermi aamma
tallimanngornermi nal. 19:00imit 22:00imut
ingerlanneqassaaq, arfininngornermi nal. 13:00
allattariarsorluni misilitsittoqassalluni. Pikkorissar
titsineq tamanna sunngiffimminni imaatigut anga
laartartunut pinngitsoorani peqataaffigineqartaria
qarpoq, taamaalillunimi imaatigut angalaartilluni
radiukkut attaveqaqatigiinnermi tunngaviusumik
piginnaasassat pissarsiarineqartarmata. Pikkorissaaneq tamanna Atuarfik Samuel Kleinschmidtimi
ingerlanneqassaaq.
Ikiueqqaarneq
Neqeroorut atorfissaqartuaannartoq Ikiueqqaarneq
sapaatipakunnerani 8mi atuartitsissutigineqassaaq.
Sunngiffimmi imaatigut angalaartarneq, meeqqanik

Sunngiffimminni imaatigut angalaartartut tamarmik pikkorissarnissanut neqeroorutigineqartunut marluusunut soqutiginnittuusariaqarput.
Alle fritidssejlere bør være interesserede i de to kurser, der lige nu udbydes - Foto: Toke Brødsgaard

VHF og førstehjælp på skemaet
Du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis du er interesseret i kommunens
fritidsundervisningstilbud, der starter her i det nye år

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Kommuneqarfik Sermersooq har hvert år et flot program af fritidsundervisning, hvor man kan tilmelde
sig alt fra sælskindssygning over guitarspil til førstehjælp. De fleste af disse starter i efteråret, hvor
programmet frigives. Der er dog et par undtagelser,
og dem er det nu muligt at tilmelde sig.

Kommunikation til søs
I uge 7 underviser Esmar Bergstrøm i radiokommunikation med VHF og SRC. Kurset finder sted
mandag, onsdag og fredag kl. 19:00  22:00 med
skriftlig prøve lørdag kl. 13:00. Kurset er et must
for alle lystsejlere, da det giver færdigheder i basal
kommunikation med radio til søs. Dette kursus
finder sted på Atuarfik Samuel Kleinschmidt.
Førstehjælp
I uge 8 er der undervisning i det altid nyttige fag

Førstehjælp. Hvad end man er lystsejler, omgås
børn eller er hjemmegående. I alle andre sammenhænge er det nyttigt at kunne de basale færdigheder
indenfor førstehjælp, så der hurtigt kan skrides ind,
hvis ulykken sker. Kurset finder sted på Atuarfik
Samuel Kleinschmidt, og der er opstart 18. februar.
Underviser er Esmar Bergstrøm.
Nødvendig tilmelding
For at kunne deltage i de to kurser er tilmelding
nødvendig. Dette kan ske på kommunens hjemmeside, hvor der i toppen af siden er et link til
Fritidsundervisning til børn og voksne. Da der er
begrænset plads, er det med at tilmelde sig, mens
der stadig er ledige pladser. Deltagelse på kurserne
er symbolsk, men der skal påregnes udgifter til
bøger og eksamen.
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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

43”
PHILIPS 43" 4K UHD AMB

PS4 KONSOL 1TB INKL
READ DEAD REDEMPTION 2

v 43'' LED Smart TV
v HDR Plus, Android TV
v 3-sidet Ambilight, 7363 series

v Slankere, letter design
v Usikker leveringsdato ved onlinekøb
v Red Dead Redemption 2 medfølger

2.749.-

3.999.SIPAAKKAT / SPAR

1.500.-

SIPAAKKAT
SIPA
PAA
PA
AAKKA
KAT
KA
AT / SPAR
SPA
P R
PA

277416

450
4
45
0.-

283140

sort /
hvid

SONOS PLAY:5 2016
v Smart trådløs højttaler
v 3 midwoofere, 3 tweetere
v Kraftig og fyldig Hi-Fi lyd

sort /
hvid

sort /
hvid

SONOS: ONE
v Kompakt trådløs højttaler
v Rig Hi-Fi lyd
v Nem musikstreaming

270815/270814

VOGELS 4301
GULVSTANDER
SONOS 1

1.299.SIPAAKKAT / SPAR

3.499.SIPAAKKAT
SIPA
PAA
PA
AAKKA
KAT
KA
AT / SPAR
SPA
P R
PA

400.-

SIPAAKKAT / SPAR

850
8
85
0.-

236063/236065

200.-

49995

224381/224382

v Wi-Fi, Ethernet NetCam
v Email-notifikationer
v Video-optagelse

SIPAAKKAT
SIPA
PAA
PA
AAKKA
KAT
KA
AT / SPAR
SPA
P R
PA

.

250
2
25
0.-

449227336

Nuuk

GOPRO KARMA DRONE
+ HERO 6 BLACK
v Nassartagaq, peqinneqarsinnaasoq /
Bærbar, sammenfoldelig drone
v Patajaallisaat+ tigummivik ilaareerput /
Inkluderet stabilisator+greb
v Touch controller, angallannissaanut puulik /
transport etui

SIPAAKKAT / SPAR

.

2.000.-

9.999-

Atuutissapput
A
At
uutissapput Ping
Pingasunngorneq
gasunngorneq 09/01-miit
Marlunngorneq 15
15/01–
5/01– 2019 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 09/01 til og med tirsdag den 15/01 – 2019

GoPro Karma drone oqitsoq angallattagaq assinik kusarnartunik tigusisinnaasoq immiussissullu
Hero 6 Black action-assiliivik. Touchcontrollerilik
tigummivialu tigummiuminartoq, assit patajaatsumik tigusinnaavai /
Den lette og bærbare GoPro Karma drone lader dig
optage enestående billeder og video med det inkluderede Hero 6 Black action-kamera. Med inkluderet
touchcontroller og greb bliver det nemt at kontrollere
flyvningen og tage perfekte, stabile videoer.

Lynge Olsen Group

BELKIN NETCAM WI-FI KAMERA

272232

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

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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Ukiortaami
ilassinninneq
Nytårsskænk

Uumasorsiuut ujarassiuullu nunatta sananeqaataa uumasuillu pillugit
nutaanik pissanganartunik saqqummiussisut tusarnaariakkit
Kom og hør biologer og geologer fortælle spændende nyt om
Grønlands dyr og undergrund
Sis./tors. 6. december 2018
Appat timmeqatigalugit / Flyv med lomvierne
Uumasorsioq/Biolog Aili Labansen

Eqalussuaq itisuuliaqatigalugu / I dybet med grønlandshajen

Så har vi fejret både jul og nytår og vinket
farvel til 2018. Men et nyt år starter jo først
rigtigt, når vi har afholdt den traditionelle
nytårsskænk - og i den forbindelse håber vi
at se jer alle til en hyggelig komsammen
fredag den 11. januar 2019 fra kl. 15-18.

Uumasorsioq/Biolog Julius Nielsen

Sis./tors. 10. januar 2019

Nuup eqqaatalu sananeqaataat - ujaqqat qillalaartut
Nuuks geologi - lysende rubiner og månesten

Maanna juullisioreerlutalu ukiortaarsiorsimalerpugut, taamaalillutalu ukioq 2018
inuulluaqqullutigu. Ukiorli nutaaq aatsaat
iluamik aallartissaaq pisarnitsitut
ilassinninnerput pereerpat – neriuppugullu
ullormi tassani nuannisarnissatsinni
takussallutit tallimanngorneq 11. januar
2019 nal. 15-miit 18-mut.

Ujarassiooq/Geolog Simon Thaarup

Saarullipiluunersuaq sumiippit? / Hvor er du, din store torsk?
Uumasorsioq/Biolog Helle Torp Christensen

Oqalugiarnerit pissapput Pinngortitaleriffiup sanianiittumi illumi qernertumi
Foredragene holdes i auditoriet i ”den sorte bygning” ved Grønlands Naturinstitut
(busstop 48)
Bus 2

nal./kl. 19:30-21:00

Paasisaqarnerorusukkuit maani takuuk:
Læs evt. mere på:

www.natur.gl

Qulliler�ik 2, 6., Box 59, 3900 Nuuk
Tel: 32 13 70 • www.nuna-law.gl

Nunatta Atuagaateqarfia

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

2019

MEEQQANUT ATUAGAATEQARFIMMI PISUSSAT

INERSIMASUNUT ATUGAATEQARFIMMI PISUSSAT:

Nal. 14

Nal. 19.30

nuannarineqarluartoq qungujulajuaannartorlu Rosa Bagedysten, Vild med dans aammalu
nunatsinnut qanoq attuumassuteqarnini allarpassuillu pillugit oqalugiassaaq.

Nal. 21

Lasse K inersimasunut angakkuarnermik aliikkusersuissaaq.

Nal. 19-22

Danmarkimi angakkuarnermik 2018imi pissartaq Lasse K nuannersumik
isiginnaartunillu ilaatitsisarluni minneeqqanut
aliikkusersuissaaq.
Inuit pinnguaataannik pinnguartoqarsinnaavoq.

PROGRAM PÅ BØRNEBIBLIOTEKET:
Kl. 14

vil Danmarksmester 2018 i børnetryl Lasse K
lave et sjovt og publikumsinddragende show
for de mindste.

kl. 19-22

Inuit games.

PROGRAM PÅ VOKSENBIBLIOTEKET:
Kl. 19.30

Den populære og altid smilende Rosa vil til
kulturnatten holde et foredrag om Bagedysten,
Vild med dans, hendes tilknytning til Grønland og
meget mere.

Kl. 21

vil Lasse K lave et standup trylleshow for voksne.

Nuummi Unnuk Kulturisiorfik 2019-imut naqitamik illunut agguaassassamik
pilersaarummik avataangiiseq aningaasallu pillugit sananiarnata aalajangerpugut.
Nittartakkamili pappilianngortissinnaasumik peqassaaq.

Af miljømæssige og af økonomiske hensyn er det er blevet besluttet, at for
Nuuk Kulturnat 2019 bliver der ikke lavet et trykt hustandsomdelt program.
I stedet vil der på hjemmesiden være en printvenlig version.

Pilersaarutit tamakkiisut uani takusinnaavatit: www.kulturnat.gl

Se alle programmer og events her: www.kulturnat.gl

Ukiut siuliinisulli mobiilikkut app atorlugu Nuummi sinerissamilu pisussat kultur’19
downloaderlugu takuneqarsinnaapput.

Som i tidligere år kan app’en kulturnat’19 downloades på mobil og her kan
ses alle events i Nuuk og på kysten.
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TUPILAK SHOP
Tupilak Travel og Tupilak Shop
flytter sammen. Mens vi bygger om,
er der stadig 30 procent på alle varer.
De sælges fra Tupilak Travels lokaler.
Evt. bytning af julegaver
sker også her.

Godt nytår
– vi ses i den
”nye” butik
ca. 1. februar

÷30%
på alle varer

Velegnet til personaleindkvartering
eller familien på 5-6 personer.

Tupilak Shop
Ilivinnguaq 18

NYISTANDSAT OG
MØBLERET BOLIG PÅ 75 M²
I MYGGEDALEN MED
6 SENGE UDLEJES PÅ KORT
OG ELLER LANGTIDSVILKÅR

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

Nuannaarutigisatsinnik Dronning Ingrid-ip
Napparsimavissuata Timimut sungiusaavianiit Neriuffik
Nuuk neqeroorummik tigusaqarpoq. Neriuppugut
neqeroorut napparsimasunit siusinnerusukkullu
kræftimik eqqugaasimasunit atorluarneqarumaartoq.
Aaqqissuussineq ukiortaaq 2019-imiit atuutilerpoq:

Kræftimik
eqqorneqarsimasunut
neqeroorut
Timimik inunnut Kræftimik nakorsartittunut imaluunniit kræftimik nakor
sartereersimasunut eqaarsaartsitisarnissatsinnut neqerooruteqarpugut.
Eqaarsaarnerup siunertaraa timip piginnaasaata ajunnginnerulersinnissaa,
qasoqqasarnerup annikillinissaa, annertunerusumillu nukissaqalernissaq
taavalu timip atornissaanut ilisimasaqalernerunissaq avatangiisini toqqissisimasuni timimik sungiusaavimmi ingerlaartussamik.
Eqimattakkaarluni eqaarsaarneq ataasinngorneq tallimanngornerlu ualik
kut pisarpoq, tassani sungiusarnerup imarissavai qasujaallisarneq nukittorsarnerlu. Anertikkarneq kiagunnerlu tassani misigissavatit.
Eqamattakkaanut ilanngunniaruit nakorsamiit innersuunneqartariaqar
putit, taava timimik sungiusaavimmut aggersarneqarumaarputit naliliiffigineqarlutit eqaarsaarutinullu ilitsersuunneqarlutit. Pingaaruteqarpoq nammineerlutit sungiusaavimmut aggersinnaanissat namminerlu angerlarsinnaanissat.

Nyt køkken, nye vinduer og døre,
gulve samt nye møbler.
Kontakt peter.bach67@gmail.com eller +45 23 72 67 01

Vi har med glæde modtaget rehabiliteringstilbud fra Fysioterapien på Dronning Ingrids
Hospital. Vi håber at tilbuddet vil blive godt
modtaget af såvel kræftsyge som tidligere
kræftramte. Ordningen gælder fra det nye år
2019:

Tilbud til kræftramte
Fysioterapien på DIH har startet et projekt med tilbud om
træning til borgere, der er i gang med eller har været
gennem et kræftforløb.
Formålet med træningen er at forbedre dit funktionsniveau,
mindske træthed og øge dit energiniveau samt at du får
kendskab til fysisk aktivitet i trygge rammer i fysioterapien.
Træningen foregår som holdtræning hver mandag og fredag
eftermiddag, hvor træningen vil bestå af konditions- og styrketræning. Pulsen vil komme op og du vil få sved på panden.
For at komme på holdet skal du have en henvisning fra
lægerne, hvorefter du vil blive indkaldt til en vurdering og
instruktion i træningsprogram i fysioterapien. Det er vigtigt at
du selv kan transporterer dig til og fra terapien.

NUUMMI NERIUFFIK
Neriuffik Nuuk – Boks 1445 – tlf. 558598 GER nr. 36188944 – Facebook: Neriuffik Nuuk
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Ullorissap anaa Nuummiut puigornavianngisaat
Nuummi inuppassuit sisamanngormat
unnukkut ullorissap anaa illoqarfik
qulaallugu qaammaallatsitserujussuarmat
puigugassarinngisaminnik misigisaqarput

nassuiarpaat. Kingorna timmisartortarput ilisimatitsissutigaa ullorissap anaanik angisuumik timmisartoq saneqqunneqartoq timmisartorli ajoqusinngitsoq
oqaatigalugu tamannalu ernummatissaanngitsoq.

Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Taartumi ulluunerasut qaammartoq
Nakkutilliinermi videomi Gustav Fischerimit Facebookimut ilineqartumi takuneqarsinnaavoq ullorissap anaa Nuuk qulaammagu taartuinnaariarluni
qaammaallarujussuartoq kingornalu sakkukilliartorluni. Aamma Mittarfeqarfinnit allanillu immiussani tamanna takuneqarsinnaavoq. Taakkununnga
oqaaseqaateqartuni atuarneqarsinnaavoq qaammaallarujussuarnerup kingorna minutsip ataatsip missaa
qaangiummat qanngorpallarujussuaq tusaasimallugu.

Sisamanngormat januaarip pingajuani nalunaaqutaq
18:54 taarsuaq ulluuneranit qaamanermit taarserneqatallappoq, tassa ullorissap anaa Nuuk qulaallugu
kujataanit kangisissumit avannamut kimmut ingerlaartoq qaammartitserujussuarmat. Ullorissap anaa
Nuummiunit, Maniitsormiunit Sisimiormiunillu
takuneqarsimavoq. Takunnissimasut arlallit oqaluttuarput qujanartumillu Nuummi nakkutilliissutinik
kiisalu Issuttumi Sakkutooqarfiup umiarsuaani
nakkutilliissutinik assilineqarluni.
Timmisartortartut takunnittut
Qaninnerpaamik takunnittut ilaat tassaapput Dash
8-mi timmisartortartut pingasut Nuup Kangerlussuullu akornanni ingerlaartillutik pisoq takugamikku. KNR Radioavisimut timmisartortartoq Tonny
Fisker oqaluttuarpoq Nuummukartillutik 50 kilometerisut Nuuk ungasitsigalugu qaamanersuarmik
siullermik suunersumik nalusaminnik misigisaqaramik. Nuna tamarmi qaammarmat takulerpaat ullorissap anaa arlalinngorluni aggortoq tungujortumik,
tunguusamik sungaartumillu qalipaateqarluni. 5
sekundit missaanni tamanna piusoq ilanngutassiami
ilisimatitsissutigaa.
Ilaasut ilisimatinneqarput
Ullorissap anaa timmisartunit Dash 8-init pingasunit
takuneqarpoq, timmisartullu ilaanni Kangerlussuarmukartumi Inger Brødsgaard Ebbe Brandt Jensenilu
ilaapput. Maniitsup nalaaniillutik tungujortumik
nillertumik qaamaneqartumik timmisartup iluani
qulliit sakkortusineqarujussuartutut misigalugu

Tuffigisinnaasaa
Ullorissap anaa silaannartatsinnut anngukkami
nungulluni ikuallassimanersoq imaluunniit tussimanersoq aalajangeruminaappoq. Tussimassappat
ullorissap anaa nassaariniarlugu paasissutissat
pingaarutillit pissarsiariniarneqassapput.
GEUS-imit, Steno Planeariummimit aamma Niels
Borh Instituttimit ilisimatusartut innuttaasut misigisimasaannit ikiorserneqarusupput.
Pingaartumik ingerlaarnerani sammivia kingornalu
qanngorpallannera pillugu paasissutissat pingaartinneqarput.
Taakku www.ildkugle.dk-mut misigisatik oqaluttuarissagaat innersuussutigaat.

Timmisartortartup Mikael Jakobsenip
meqqammernerminnit Facebookimini allaataa
tusagassiutinit arlalinnit saqqummiunneqarpoq.
Piloten, Mikael Jakobsen, skrev kort tid efter han
landede denne opdatering på sin Facebookprofil,
der efterfølgende er blevet bragt i en del medier Kilde: facebook.com

Ullorissap anaa sisamanngornermi unnukkut
Nuummik qulaassisoq Nunatta avataanit
sammineqartupilussuuvoq.
Meteoritten der torsdag aften passerede Nuuk har
fået stor bevågenhed flere steder udenfor Grønland.

Meteoritten, Nuuk sent vil glemme
Rigtig mange i Nuuk fik torsdag aften en kæmpe oplevelse, da Nuuk for en kort stund blev oplyst af en meteorit, der susede over byen
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Torsdag 3. januar klokken 18:54 blev mørket
for en kort stund erstattet af et lys kraftigere end
dagslys, da en meteorit fløj over Nuuk fra sydøst
mod nordvest. Meteoritten blev observeret af både
folk i Nuuk, i Maniitsoq og i Sisimiut. Der er flere
øjenvidneberetninger og heldigvis er der optagelser
fra overvågningskameraer både i Nuuk og ombord
på et af Arktisk Kommandos skibe.
Piloter på første parket
Nogle af de, der har fået oplevelsen på nærmest
hold, var piloterne på tre Dash 8 fly, der var i luften
på ruten mellem Nuuk og Kangerlussuaq netop som
hændelsen fandt sted. Til KNR Radioavis fortæller
pilot, Tonny Fisker, at han var på vej mod Nuuk og
50 kilometer fra Nuuk oplever de et kraftigt lys,
som de i første omgang ikke kunne finde ud af,

hvad var. Da de så ser, at hele landskabet er oplyst,
får de øje på meteoritten, der brækker fra hinanden
med blå, lilla og gule farver. Han oplyser i indslaget, at det hele varer ca. 5 sekunder.
Passagerer orienteret
Meteoritten blev som sagt observeret fra tre Dash
8 fly og i et af dem på vej mod Kangerlussuaq
sad Inger Brødsgaard og Ebbe Brandt Jensen. De
beskriver, at de var omkring Maniitsoq, da det pludselig føltes som om, der blev skruet ekstra meget op
for lyset i kabinen, der blev oplyst af et koldt lidt
blåligt lys. Efterfølgende orienterede piloten om, at
en stor meteorit havde passeret over maskinen, men
at der ikke var sket noget med flyet, og at alle kunne
bevare roen.
Dagslys i mørket
På en overvågningsvideo, som Gustav Fischer har
lagt på Facebook, ser man hvordan udsigten fra

at have været helt mørk oplyses og bliver ramt af
en kraftig flash, der så aftager igen, da meteoritten passerer Nuuk. Samme observation kan man se
på videoer fra Mittarfeqarfiit og flere andre. Flere
beretter i kommentarer, at de cirka et minut efter
lysglimtet hører et dybt brag.
Muligt nedslag
Om meteoritten er brændt helt op efter den er nået
gennem atmosfæren, eller om der er tale om et nedslag, er svært at fastslå. Er sidstnævnte tilfældet er
der meget værdifuld information at hente, hvis det
er muligt at finde meteoritten.
Forskere fra både GEUS, Steno Planetariet og
Niels Bohr Instituttet beder om befolkningens hjælp
til at fortælle om deres oplevelse.
Særlig vigtig information er retning og information om det efterfølgende brag.
De henviser alle til, at man indberetter sin oplevelse på sitet www.ildkugle.dk
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Møbelmagasinet Nuuk
Nuuk 322176 Issortarfimut 1
Kr. 8999,-

LEXPO U-SOFA
295 x 197/137 cm. Fås venstre & højrevendt.
I mørk & lysegrå.
Normalpris: Kr. 11.999,-

FØDSELSDAGSPRIS KR. 8999,-

vores
I anledningen af
giver vi
2 års fødseldag,

25%

Kr. 7999,-

rabat

på alle varer,
t
der ikke er nedsa
i forvejen.
PARIS SPISEBORDSSÆT
m/6 stole 95x180/276 cm. Normalpris Kr. 10.699,-

Kr. 16999,-

FØDSELSDAGSPRIS KR. 7999,Kr. 2249,-

TEMPUR KONTINENTALSENG
– HYBRID
180 x 200 cm. Normalpris Kr. 25.499,-

FØDSELSDAGSPRIS KR. 16.999,-

PARIS SKÆNK
Mål: 144x169x41 cm.
Normalpris Kr. 2.999,-

FØDSELSDAGSPRIS KR. 2249,-

Tilbuddet gælder fra den 27. december til & med 31. januar 2019
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TØMRER
med kørekort søges snarest

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

sud_cs0098.tif

Henvendelse:
TØMRER- & SNEDKERMESTER
Svend Erik Holst · Mobil: 484905/553222

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

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
og 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

Ambulance
344 112
Ataatsimeersuarneq
Timersoqatigiit Qeersaat
ataatsimeersuarneq pissaaq.
31.01.2019 Blok 6-003-mi nal. 13.00.
Ilaasortanngorusuttut
tikilluaqqusaapput.
Siulersuisut

Qujanaq
til dig, som den 01.01.19
ca. kl.12 kørt ved 400-rtalik.
Jeg faldt på ryggen og har
brækket min arm.
Du stoppede, har hjulpet mig
og ringede efter ambulancen.
Qujanaq!
Ukiortaami pilliaritsi 2019
Jolanta P.

Tarnip pissusiinik ilisimasalimmik
Nuummi Mælkebøttecenterimut
pissarsiortoqarpoq
Meeqqanut inuusuttunullu tunngassuteqartuni
unammilligassanut, ajornartorsiutinik qaangiiniarnernut
ineriartortitsinernullu soqutigisaqarpit
Inuttassarsiorneq pillugu allagarsiussaq atorfiillu
allaaserineqarnerat atuarneqarsinnaapput uani:
www.mb.gl

•
Psykolog søges
til Mælkebøttecentret i Nuuk
Er du til udfordringer, problemløsninger og udvikling
indenfor børne- og ungeområdet
Se stillingsopslag og jobbeskrivelse på
www.mb.gl
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KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN
TORSDAG

D. 10. JANUAR

Levende musik på Mutten

KARAOKE OG GOD MUSIK PÅ MUTTEN!

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

SØNDAGSFEST
Vi

og MiniMutten fra kl. 12-24.

I DAG ER
K!
E MUSImusik!
N Dlevende
VE
LEer
Idag
der
DER

DENjanuar
29. JULI
Den. 13.

K

K

K

T

M

M

UTTEN

IN

IMUTTE

N

TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT

TUSARNAARTITSINERMI
Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut
QAAMMATISIUT
Kali
Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut
Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu
Fredag d. 11.Fredag
januar
& Lørdag d. 12. januar
d. 17. og lørdag d. 18. august

Qinngorneq
Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

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

Tulleriit
Fredag d. 18. januar
& Lørdag d. 19. januar

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

Inuk

på Mutten

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
4.00
sesogtil
på 0-2
Kristinemut
iMutten fra kl. 12.0
Minsøndagsfest

GTO

STINEM
RI

UT

DEN 26. juli

TU

LLEMU

STINEM
RI

UT

TORSDAG

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

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

Kanji club

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

Ulla
FESTEN BEGYNDER KL. 22.00

Sponsoreret af:
Sponsoreret af:

Festen begynder
kl. 22.00
Nipilersorneq
nuannaraarput!
–Nipilersorneq
Aamma festerneqnuannaraarput!
nuannaraarput!
Malinnaavigisigut
Facebook-mi:
https://
– Aamma
festerneq nuannaraarput!
www.facebook.com/Kristinemut/

Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

rm

e!
d ss
me erra
Nu et t

va

op

STEGT FLÆSK
med kartofler og persillesauce

Fredag den 11. januar
fra kl. 17.00 til 19.00

Kun kr.

50,-
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Nuutoqqap Saqqarliillu akornanniittoq pisuinnaat aqqutissaat sanasunit suliarilluagaavoq.
Det er godt håndværk, der ligger bag den nye gangbro, der anlægges mellem Kolonihavnen og Saqqarliit - Foto: Toke Brødsgaard

Godt lokalt håndværk bag
Nuuks kommende turistattraktion
Den nye gangbro er godt lokalt håndværk og arbejdet skrider hastigt frem
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Det er en lokal håndværker, der står bag byggeriet
af den første af fem etaper af det stisystem, der
laves rundt om Nuuk. Opgaven er udfordrende men
også en spændende opgave. Undervejs har der både
været udfordringer og plads til at nyde udsigten i alt
slags vejr.
Udfordringer undervejs
Det er den lokale virksomhed AK Byggeteknik,
der står for anlæggelsen af første fase. Tidsmæssigt er de godt med, men det er ikke gået helt uden
udfordringer. Oprindeligt var der planlagt 5 tømrer,

2 arbejdsmænd og 2 lærlinge på projektet, men
arbejdskraften har været meget ustabil, så de tilbageværende, har lagt et kæmpe arbejde i projektet.
Ligeledes har der midt mellem strækningen mellem
Kolonihavnen og Saqqarliit været et læk på et kloakrør, så af sundhedsmæssige årsager er det stykke
sat på pause, indtil røret bliver udbedret.
Spændende arbejdsopgave
I fuld gang med arbejdet er blandt andet Storm
Motzfeldt, der fortæller, at alt ved gangbroerne er
lavet ved håndkraft. Da den anlægges hvor den
gør, har det ikke været muligt at køre materialerne
til stedet, så de har ligeledes måtte bæres frem. De
materialer, der oprindelig var tiltænkt projektet, var
udsolgte, så projektet har måtte genberegnes. Der

er derfor en del ekstra fundamenter, der har måtte
støbes for at gøre broen stabil nok til de vejrmæssige udfordringer, den skal kunne modstå.
– Jeg elsker denne opgave og glæder mig hver
dag til at skulle arbejde videre med den, fortæller
Storm Motzfeldt stolt.
Stor værdi for Nuuk
Hele projektet med de fem etaper, der resulterer i
gangbroer langs det meste af kysten omkring Nuuk
og flere udsigtsplateauer, forventes at være etableret i år 2020. Gangbroerne bliver så brede at både
fodgængere, løbere og kørestolsbrugere vil kunne få
glæde af byggeriet.
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Nuummi takornariat ussagarfigisaligassaat
maani sanasunit pitsaasumik suliarineqartoq
Pisuinnarnut aqqutissaq maani sanasunit
pitsaasumik suliarineqartoq ingerlalluarpoq

Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Sanasut maani illoqarfimmeersut pisuinnarnut aqquserniap tallimanik immikkoortortaqartussap, Nuuk
kaajallallugu isorartussuseqartussap immikkoortuanik siullermik suliaqartuupput. Suliassaq ilungersunartuuvoq, aammali soqutiginartuulluni. Suliarinerani ilungersunartunik suliassaqartarsimavoq
aamma sila qanorluunniit ikkaluaraangat isikkivik
alutorineqarluartarluni.
Sanaartornermi ilungersunartut
Illoqarfimmi maani suliffeqarfiup AK Byggetek
nikip sanaartugassap immikkoortua siulleq suliaraa.

Piffissaq eqqarsaatigalugu malinnaalluarput, aammali ilungersunartunik aqqusaagaqartarsimallutik.
Aallaqqaammut pilersaarutigineqartutut sanasut
tallimat, sulisartut marluk aamma ilinniartut marluk
sulisussatut pilersaarutaasimapput, sulisorineqartulli
aalajaatsuusimanngillat, sulisorineqartullu aalajaatsut pilersaarummi pineqartumi sulisimaqalutik.
Taamatuttaaq Nuutoqqap Saqqarliillu akornanniittumi eqqakkat aqqutaat sullulik putusimammat
peqqinnissaq eqqarsaatigalugu ruujorip suliarineqarnissaata tungaanut sulineq unitsikkallarneqartariaqarsimalluni.
Suliassaq soqutiginartoq
Suliamik ingerlatsileruttortut ilaata Storm
Motzfeldtip oqaluttuaraa, pisuinnaat aqqutissaat
taanna tamarmi assaannarmik suliarineqartoq.
Sanaartornermi atortussat biilinik sanaartorfiusumut apuunneqarsinnaanngimmata, nammallugit
assartorneqartariaqarsimapput. Atortussat aallaq
qaammut atorneqartussatut naatsorsuutigineqartut

Storm Motzfeld AK Byggeteknikimeersoq pisuinnaat aqqutissaata
immikkoortuata siulliup sanaartorneqarnerani nalunaaquttap akunnerpassuinik
atuisimavoq, suliap 2019-imi upernaakkut naammassineqarnissaa
naatsorsuutigineqarpoq.

nungussimammata, pilersaarutit naatsorsorneqaqqittariaqarsimapput. Taamaattumik aqqusinissaq silap
allanngorarneranut isumannaatsuuniassammat
toqqavissat ilaat cementerneqartariaqarsimapput.
 Suliassaq nuannarisorujussuuara, ullullu tamaasa
suliartornissara qilanaarisarlugu, Storm Motzfeldt
tulluusimaarluni oqaluttuarpoq.
Nuummut pingaaruteqarluassasoq
Sanaartugassatut pilersaarut tallimanik immikkoortortaqartussaq, Nuup sissaata annersaaniittussaq
aamma qatsissumi toqqissumik isikkivigissunik
uninngaarfissalik 2020mi pilersinneqareertussatut
naatsorsuutigineqarpoq. Pisuinnaat aqqutissat ima
silitsigissaaq pisuinnaat, qasujaallisarlutik arpattut
kaassuartakkanillu atuisut nuannaarutigalugu atorsinnaassallugu.

Storm Motzfeld fra AK Byggeteknik er en af de håndværkere, der har lagt rigtig
mange timer i projektet med første etape af den nye gangbro, der ventes at stå
færdig i foråret 2019. - Foto: Toke Brødsgaard
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NYE ÅBNINGSTIDER I DONNAS DYREKLINIK
Fra og med 1. februar 2019 ændrer vi åbningstiderne
i Donnas Dyreklinik. Klinikken holder fra denne dato
åbent mandag, onsdag og fredag. Klinikken holder
lukket i weekenden.
De nye åbningstider er:
Mandag kl. 9 - 16
Onsdag kl. 9 - 17
Fredag kl. 9 - 16
Vi ændrer i klinikkens åbningstider for, at der ikke skal
være så lang tid mellem vores åbningsdage i hverdage og
weekenden - derved kan vi hurtigere tilbyde tid til syge dyr
og opfølgende tilsyn efter operationer og lignende.
Vi tager løbende kontakt til klienter, hvis bookede aftale vil
blive påvirket af de ændrede åbningstider, så de kan få en
ny tid. Vi beklager eventuelle gener, dette måtte medføre.
I tilfælde af akut opstået sygdom eller skade vil der
som altid være mulighed for at få sit dyr tilset af en
dyrlæge uden for normal åbningstid.
Personalet i Donnas Dyreklinik håber,
at I vil hilse de nye åbningstider velkomne.
Med ønsket om et godt nytår.

Donnas dyreklinik er baseret på frivillige kræfter fra bl.a. Nuummi Uumasut.
Initiativet kom istand efter en periode uden dyrlæge i Nuuk, hvorefter foreningen besluttede at oprette dyreklinikken ved hjælp af sponsorater - i form af penge og udstyr.

Tankefeltterapi Grønland
Januarimi aki:

600,- Akikilliliissut 150,2018-mi Tankefeltterapi Grønland aallartipparput, aatsaat taamak ukiumik
nuannertigisumik pissarsiaqarnartigisumillu misigisaqarpugut.
2019 aallartilluarniarlugu januarimi piffissaq ataaseq 600 kr. akigitissavarput.
2019-mi anguniakkatsinni annersaassaaq videonik sanasarnissaq,
apeqqutigineqartut annersaat erseqqarissumik videonngorlugit facebook
sidetsinnut (Tankefeltterapi Grønland) taavalu nittartakkatsinnut www.tft.gl
ikkussisarnissaq.

Ulluinnarnilu suliarisartagatsinni annersaapput:
-

Stress
Angst
Depression
Nalaataqarnerlussimaneq
Kanngutsaatsuliorfigineqarsimaneq
Kamassaqarneq

-

Aliasuuteqarneq
Iperaaniarneq
Imminut tatiginnginneq
Akueriuminaatsitaqarneq
Ersisarneq

2019-mi ikiuinissatsinnut qilanaalereerpugut.

Tankefeltterapi Grønland
www.tft.gl
Lisa:
Louisa:

+299 258543
+299 279186
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Møbelmagasinet Nuuk
Nuuk 322176 Issortarfimut 1
Tekke tæppe
174 x 257 cm.
Vejl. pris i DK 7999,minus moms = 6399,minus 25% rabat =

DIN PRIS
Kr. 4799,-

I anledningen af vores
2 års fødseldag, giver vi

25%

rabat

på alle varer, der ikke er nedsat i forvejen

Denver Tæppe
160 x 230 cm.
Vejl. pris i DK 1699,minus moms = 1359,minus 25% rabat =

Valencia Tæppe
160 x 230 cm.
Vejl. Pris i DK 1399,minus moms = 1119,minus 25% rabat =

DIN PRIS
Kr. 1019,-

DIN PRIS
Kr. 839,-

Tilbuddet gælder fra den 27. december til & med 31. januar 2019
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Qujanaq/Tak
Decembar-ip qaammataani Santa
Luciartitsinitsinnut
juullerpalaartitsinitsinnullu
atatillugu ukua qutsavigerusuppagut:

I forbindelse med luciaoptog og
julearrangement i december vil vi gerne
takke følgende:

Nuuk Internationale Friskolemiit Meqqat 3.
klassemi atuartut 13. dec.-mi Santa
Luciarnerannut.

Akiligassat 15 januaari
nallertinnagu nassiutikkit
Send regninger inden 15. januar

Brugseni: Uninngasunut meqqanullu
tamulugassanik tunissuteqarsimammata.
Pisiffik: Uninngasunut meqqanullu
tamulugassanik tunissuteqarsimammata.
DIH-mi A1-mi uninngasunut: Juullimi
tamulugassanik poortuinerannut
Nuup Bussii: Santa Luciartunik bussinik
ingerlassinerannut
Air Greenland aamma qatserisartut:
Juulliaqqami Juullip Inuanik
angallassineranut

Ukiumi naatsorsuusiorfiusumi 2018-imi naatsorsuutit inaarneqarnissaat
qanilliartorpoq, taamaattumik sullissisuvut ilisimatikkusuppavut 2018-imi suliat
tamarmik fakturaliorneqartussaammata ulloq 15. januaari 2019 nallertinnagu.

Politiit: Juulliaqqami Juullip Inuata
takkunnerani isumannaallisaanermut
Tusagassiivik SermitsiaqAG:
Qujassuteqarluni annoncemik
akeqanngitsumik tunissuteqarnerannik

Nassiussineq e-mail aqqutigalugu uunga pissaaq: faktura@sermersooq.gl.
Fakturat GLN-normoqanngitsut nassitsisuinut utertinneqassapput.

Tamassi tapersiinersi ikiuunnersilu
uninngasunut sulisunullu
nuannaartitsivoq qiimmaallaataallunilu.

Suleqatigiilluarnitta ukiumi nutaami ingerlalluaqqinnissaanut qilanaarpugut

Børnene i 3. klasse på Nuuk
Internationale Friskole: For luciaoptoget
den 13. december
Brugseni: For julegodter til børn og
indlagte patienter
Pisiffik: For julegodter til børn og
indlagte patienter
Patienter på A1: For indpakning af
julegodter
Nuup Buussi: For transport af børn fra
luciaoptog
Air Greenland og brandvæsen: For
transport af julemand den 24. december
Politi: For sikkerhed ved julemandens
landing ved Dronning Ingrids Hospital
Mediahuset SermitsiaqAG: For gratis
takkeannonce
Jeres bidrag har skabt glæde for indlagte
patienter og vagtbærende personale i
december.

Afslutningen af regnskabsåret 2018 nærmer sig, og vi vil derfor gøre vores
leverandører opmærksomme på, at alt arbejde udført i 2018 skal
faktureres inden 15. januar 2019.
Fremsendelse af fakturaer sker via e-mail: faktura@sermersooq.gl.
Fakturaer uden GLN-nummer sendes retur til afsenderne.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Aningaasaqarnermut Allatseqarfik // Økonomisekretariatet

Takkeannonce_2018_rigtig.indd 1

27-12-2018 09:13:51

Tankefeltterapi Grønland
Tankefeltterapi Grønland oqaluttuassartaa:
Lisa:
2016-mi nammineq tankefeltterapimik katsorsartinnissannut soqutiginnillunga
danmarkimut tankefeltterapeutitut pikkorissariaatigalunga katsorsartikkiarpunga.
Katsorsartereernerullu kingorna tupigusunnermik aaliangerpunga tankefeltterapi
pimoorullugu ilinniarniarlugu.
2016-mi ilinniarnera aallartimmat sulifﬁmma saniatigut katsorsaasalerpunga.
Soqutigineqarluarmat 2017-mi aaliangerpunga sulifﬁnni affaannarmik
sulilerniarlunga katsorsartikkusuttut pifﬁssaqarﬁgerusullugit.
2017 ingerlanerani Louisa aamma soqutigalugu danmarkimi ilinnialerpoq,
ukiullu naanerani danmarkimi najugaqaraluarluni nunatsinnut uterluni
Tankefeltterapi Grønland aallartinnissaanut ikioqataarusulluni.
2018-mi 1. Maj sulifﬁnniit soraarpunga tassanilu Tankefeltterapi Grønland
aallartipparput paniga Louisa aammalu ernera Minik suleqatigalugit.
Ukioq siulleq naalerpoq qujamasuutigaarpullu tigulluarneqarsimanerput.
2018-mut qujanaq, 2019-mi ikiuinissatsinnut qilanaalereerpugut.

Suliarisartakkagut:
Inuit kikkulluunniit saafﬁginnittut
Suliffeqarﬁit saafﬁginnittut
Ulluinnarnilu suliarisartagatsinni
annersaapput:
• Stress
• Angst
• Depression
• Nalaataqarnerlussimaneq
• Kanngutsaatsuliorﬁgineqarsimaneq
• Kamassaqarneq
• Aliasuuteqarneq
• Iperaaniarneq
• Imminut tatiginnginneq
• Akueriuminaatsitaqarneq
• Ersisarneq

Tankefeltterapi Grønland · www.tft.gl · Lisa: +299 258543 · Louisa: +299 279186
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KATUAQ BIO AALLAKAATITASSAT / FORESTILLINGER
9. JAN

10. JAN

11. JAN

12. JAN

13. JAN

14. JAN

15. JAN

16. JAN

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

SPIDER-MAN: INTO
THE SPIDER-VERSE

SPIDER-MAN: INTO
THE SPIDER-VERSE

dansk tale

dansk tale

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

TERNET NINJA

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

MARY POPPINS
VENDER TILBAGE

BUMBLEBEE

SPIDER-MAN: INTO
THE SPIDER-VERSE

dansk tale

dansk tale

15.00

16.00

MORTAL ENGINES

18.30
MORTAL ENGINES

BUMBLEBEE

SPIDER-MAN: INTO
THE SPIDER-VERSE

dansk tale

BUMBLEBEE

19.00

16.00
MORTAL ENGINES

18.30

BUMBLEBEE

MORTAL ENGINES

13.30
15.30

SUSPIRIA

18.30

BUMBLEBEE

SPIDER-MAN: INTO
THE SPIDER-VERSE
dansk tale

18.00

BUMBLEBEE

18.30

BUMBLEBEE

BUMBLEBEE

16.00
te g
ds llin
Si sti
re
Fo

18.15

16.00

SPIDER-MAN: INTO
THE SPIDER-VERSE

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

16.00

INGEN
FORESTILLING

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

MORTAL ENGINES

21.00

21.00

21.30

21.00

21.00

21.00

21.00

KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ
11.
jan

TUSARNAARTITSINEQ / KONCERT

Stanley Samuelsen
Stanley Samuelsen savalimmiuninngaaneerpoq nipilersortartoq guitarertartoq erinarsortartorlu. Katuami cafekoncertitut aaqqissuussami siullermeerluni appissimaassaaq.
Stanley nipilersornikkut piginnaasai nipilersugaalu immikkut ittuupput. Allanik suleqateqarluni nipilersortarsimavoq tamannalu nersornaasigaanernik arlalinnik aammalu piukkunnartutut nalilerneqaatigisarsimavaa. Siullermeerluni Kalaallit Nunaanniippoq Katuallu nuannaarutigaa mipilersorusulluni saaffiginnissimammat.
Stanley Samuelsen er en færøsk komponist, guitarist og sanger. For første gang skal han spille til Katuaqs cafekoncerter.
Stanley er kendt for sine tekniske færdigheder og hans musikalitet er ekstraordinære. Han har samarbejdet med klassiske musiker og har modtaget flere hæderspriser
og nomineringer, og på hans første besøg til Grønland vælger han at spille til en af vores cafekoncerter som er en stor glæde fra Katuaqs side.

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

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:
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Mitaarfik lokkede mange
i Katuaq
Søndag var der fuldt hus i Lille Sal i Katuaq,
da der blev holdt udklædningskonkurrence i forbindelse med Mitaarfit
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Skræmmende åndevæsener i miniformat gæstede
søndag 6. januar Katuaq i forbindelse med Mitaarfik. Traditionen tro var der stor kreativitet blandt de
udklædte, der var både søde og skræmmende. Flere
af de udklædte bar skind, trommer, piske og havde
for stort tøj på med puder stoppet ind, så genkendeligheden var forsvundet.
På god fod med ånderne
Ifølge en gæst i Katuaq handler Mitaarfik om, at
man skal holde sig gode venner med ånderne. Når
de går fra hus til hus, gælder det derfor om at tage
godt imod dem og lokke dem ind til en lille dans.
Når denne er veludført, belønnes dette med lidt slik,
for man holder sig på god fod med de onde ånder.
På den måde kan man komme godt gennem året.
Hvem gemmer sig bag forklædningen
Selve den udklædte kaldes en Mitaarpoq og oversat
betyder dette noget i retning af en, der er klædt ud
og skærer ansigt. Traditionen er at udklædte i for
stort og lidt pjaltet tøj, godt stoppet med puder og

sod i ansigtet, går fra hus til hus hos naboer, venner
og familie. Mitaarpoq må ikke sige noget, men
skræmmer og kan finde på at slå ud efter især unge
piger. Den udklædte inviteres ind med ordene - Mitaartoq qitittarpoq - hvorefter den udklædte giver en
fjollet dans. Man skal nu gætte hvem, der gemmer
sig bag forklædningen, og den udklædte får slik for
sin dans.
Julen rundes af
At Mitaartut falder sammen med Hellig Tre Konger
tyder på at være et tilfælde. Alt tyder på, at traditionen har sine rødder i inuitkulturen. Tilbage i tiden
har den slet ikke været for børn og har mere været
en slags hyldest til frugtbarheden med en række
ceremonier af kultisk karakter.
Meget tyder på, at den i Grønland har sin oprindelse i Østgrønland.
I dag er det mere en sjov fejring, der falder sammen med Hellig Tre Konger og samtidig er afrundingen af julen.
Derfor danses der i Katuaq også om juletræet med
julemanden, for at man får rundet julen af på en god
måde. Samtidig slukkes også de mange julestjerner
og julepynten fjernes.

Katuami unammissutigineqartartut tassaapput
ersinarnerpaamik mitaartoq, pitsaanerpaamik
pissusilersorneq/qitinneq aamma
isumassarsiullaqqinnerpaaq.
I Katuaq blev der dystet i kategorierne; Mest
skræmmende, bedste mimik/dans og størst
kreativitet - Foto: Toke Brødsgaard

Juullip Inuata juulli naggaserlugu meerarpassuit orpiliaqatigai.
Julemanden dansede om juletræet for at runde julen af sammen med de mange
børn - Foto: Toke Brødsgaard
Katuami sapaatiummat
mitaartut nalliussineqarmata
isumassarsiortoqarluarsimaqaaq.
Kreativiteten var stor,
da der blev fejret Mitaarfik i Katuaq søndag
- Foto: Toke Brødsgaard
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Mitaarlutik atisalersorsimasorpassuit ukioq manna peqataapput

Atisat nerutuut siffissallu silittut, mitaartuni takussaalluartarput.

Mange udklædte deltog i årets Mitaarfit - Foto: Toke Brødsgaard

Stort tøj og brede hofter, så er man godt klædt på til Mitaarfik - Foto: Toke
Brødsgaard

Katuami Mitaarfik ornigarneqarluartoq
Mitaarfimmut atatillugu Katuami
inersuaaqqami mitaarnermik
unammisitsisoqarmat inunnik
ulikkaarluinnarsimavoq
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Katuami Mitaarfimmut atatillugu sapaammi janu
aarip arfernanni aaqqissuussisoqarmat anersaat
ersinarluinnartut takkussimapput. Mitaarlutik atisa
lersorsimasut pisarneq malillugu isumassarsiorluar
simapput, ilaat inequnarlutik ilaalli ersinarlutik.
Mitaarlutik atisalersorsimasut ilarpassui amernik
atisaqarput, qilaateqarlutik, iperaataqarlutik atisatil
lu nerutuut akitsinik immersimallugit, taamaalillutik
ilisarnarunnaavissimallutik.
Anersaat akaareqatigiumallugit
Mitaarnermi anersaanik akaareqatiginninnissaq

pineqartartoq, Katuamut takkussimasut ilaata oqaa
tigaa. Taamaattumik illumiit illumut iseqattaaraa
ngata tikilluaqqunissaat qititsilaarnissaallu pingaar
tinneqartarput. Pitsaasumik qitikkaangata mamaku
junnik akilerneqartarput, tassami anersaapiluit
akaareqatigineqartussaammata. Taamaaliornikkut
ukioq anigorluarneqassammat.
Kinaana mitaarluni atisalersorsimasoq
Taama atisalersorsimasut mitaartunik taaneqartar
put. Ilisarnarunnaarluni atisalersorsimanissaq
mitaartumillu kiinaqarnissaq matumani pineqarlu
tik. Ileqqut malillugit angigisanik kataatilaarsima
sunillu, akitsinik immikkanik atisalersortoqartarpoq
kiinarlu paaterlugu eqqaamiunut, ikinngutinut
ilaquttanullu illumiit illumut iseqattaartoqartarluni.
Mitaartoq oqaaseqassanngilluinnarpoq, ersisaari
sarlunili aamma ingammik arnanut inuusuttunut
anaalerisarluni. Mitaartoq iseqquneqartarpoq oqar
figineqarlunilu – mitaartoq qitinniarit – mitaartorlu
iseriarluni qitaasapajuttarluni. Taamaalilluni kina
mitaarnersoq eqqoriarneqartarpoq mitaartorlu qite

reeraangami mamakujunnik akilerneqartarluni.
Juullikkut naggaserneqartartut
Mitaartarnerup Kunngit pingasut Ulluanni pisarne
ra nalaatsornerinnaagunarpoq. Ileqqup tamatuma
Inuit kulturiannit sorlaqarnera ilimanarluinnarpoq.
Qangaanerusoq meeqqat atugarisimanngikkaluar
paat tassaanerusimallunili meeqqiorsinnaanermut
nersorinninniut upperisarsiornermut ileqqunut tun
ngatillugu pissusilersorneq. Nunatsinni atugaanerata
Tunumit aallaaveqarsimanissaa ilimanarluinnarpoq.
Ullutsinni nuannisarniutigalugu nalliussineqartar
poq, Kunngit Pingasut Ulluanni nalliussineqartarlu
ni tamatumalu peqatigisaanik juullikkut nalliussine
qarnerannut naggataarutigineqartarluni.
Taamaattumik Katuami juullip inua peqatigalugu
aamma orpiliartoqartarpoq, taamaalilluni juullip
ullui pitsaasumik naggaserumallugit. Tamatuma
peqatigisaanik juullip ulloriai qaminneqartarput
juullimullu pinnersaatit piiarneqartarlutik.
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Borgmester Asii Chemnitz Narup, ukioq manna ukiortaami oqalugiaammini siumut isiginneriaaseqarlunilu erseqqissuliorpoq.
Borgmester Asii Chemnitz Narup, er visionær og skarp i dette års nytårstale - Foto: Kommuneqarfik Sermersooq

En borgmester med omsorg og handlekraft
Borgmesterens nytårstale bød i år på mere end blot en slavisk gennemgang af årets begivenheder.
Asii reflekterede over årene som selvstændig nation og opfordrer til handlekraft og mod
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Det var en usædvanlig skarp og kritisk borgmester, der ved årsskiftet holdt sin nytårstale. Som
hun udtrykker det, hænger udviklingen i Nuuk og
Sermersooq tæt sammen med udviklingen af resten
af landet. Derfor må dette adresseres. I reflektionen
udtrykkes en skuffelse over så lidt landet har formået i sine 30 år med hjemmestyre og efterfølgende
ti år med selvstyre.
Kræver alle tager fælles ansvar
I stedet for at pege fingre udtrykker Asii Chemnitz
Narup et ønske for, hvordan der skal tages større
ansvar for udviklingen af landet de kommende ti
år. Tiden er inde til at trække en streg i sandet og
alle, hver som en tage ansvar. Hun præciserer en
række handlingspunkter, der skal gribes ind overfor
prompte:
- Stop misbruget af børn

- Stop voksnes misbrug af alkohol og hash
- Stop hustruvold
- Stop flugten fra uddannelserne
- Stop hustruvold
- Stop flugten fra landet
- Stop politisk splittelse
Asii Chemnitz Narup mener, det er tid til et opgør
med dårlig politisk ledelse, hvor nepotisme, symbolpolitik og naivitet gennemsyrer ledelsesformen.
Mere end tomme ord
Bag de ovenstående handlingspunkter ligger en
begrundelse, der grundlæggende handler om, at
der skal opbygges en selvtillid, skabes en tryghed
og udvikles et samfund, hvor alle kan føles sig
hjemme. Borgmesteren forklarer ligeledes i talen,
at den ihærdige kamp for en ny landingsbane, en ny
bydel og en ny havn grundlæggende handler om at
skabe rum til menneskelig vækst og trivsel.
Opfordrer til fælles omsorg
Borgmesteren mener, vi alle skal tage aktiv del i

at blive klogere på os selv, vores samfund og tage
ansvar for hinanden. Hun opfordrer til forståelse
for, at der er fokus på alle borgere, og at det ikke
alene er erhvervslivet, der tænkes på, når der tales
om vækst.
Opsang og opfordring
Slutteligt har borgmesteren en bøn til landets ledere
om, at de vil arbejde for at genoprette tilliden hos
befolkningen. Dette gøres ved tydelig fokus på
fremskridt og resultater. Det gøres gennem ærlighed
og godt politisk håndværk. I en skarp tone udtaler
borgmesteren:
–Vi har brug for at kunne have tillid til, at I sætter
Grønland først, at landets ve og vel går forud for
personlige ambitioner, forfængelighed og snævre
partiinteresser
Hele borgmesterens nytårstale kan læses på hjemmesiden Sermitsiaq.AG og i avisen Sermitsiaq.
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Borgmesteri isumassuisoq nukissaqarluartorlu
Borgmesterip ukiortaami oqalugiaataa
ukiumi qaangiuttumi pisimasunik
oqaluttuaqqissaarnerinnaanngilaq. Asiip ukiut
namminiiliviffiusussat eqqarsaatersuutigai
aamma kajumissuseqarluarnissaq
sapiissuseqarnissarlu kajumissaarutigalugit
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Borgmesteri immikkut ittumik erseqqissuliorluni
isornartorsiuillunilu ukiut nikinneranni ukiortaami
oqalugiaateqarpoq. Oqarneratut Nuummi Kommuneqarfimmilu Sermersuumi ineriartorneq aamma
nunap sinnerata ineriartornera ataqatigiilluinnarput.
Taamaattumik tamatumunnga tunngatinneqartariaqarluni. Eqqarsaatersuutimini Nunatta ukiuni
30-ni Namminersornerulluni Oqartussaasimanerani
tamatumalu kingorna ukiuni qulini Namminersorluni Oqartussaasimanerani angusimasai pakatsissutigai.
Kikkut tamarmik ataatsimoorlutik
akisussaaffimmik tigusinissaat piumasarigaa
Asii Chemnitz Narupip tikkuartuinngikkaluarluni
ukiuni tulliuttuni qulini nunap ineriartortinneqarneranut annerusumik akisussaaffimmik tigusinissamut
kissaatini oqaatigai. Killiffimmut uneriarluni kikkut
tamarmik akisussaaffimmik tigusinissaannut piffis

sanngorpoq. Piaartumik iliuuserineqartariaqartut
arlallit erseqqissarpai:
- Meeqqanik atornerluisarnerup unitsinneqarnissaa
- Inersimasut imigassamik ikiaroornartumillu
atornerluinerat unitsinneqassasoq
- Nuliarisamik persuttaasarnerup unitsinneqarnissaa
 Ilinniarfinniit atuarfinniillu unitsitsiinnartarnerup unitsinneqarnissaa
- Nunatsinnit qimarrannerup unitsinneqarnissaa
- Naalakkersuinikkut avissaartuunerup unitsinneqarnissaa
Asii Chemnitz Narup isumaqarpoq, politikikkut
aqutsinerlunnerit, politikikkut imminut iluaqusersornerit takoqqusaarutinillu allannguisinnaanngitsunik politikilersornerit aqutseriaatsimut sunniusimasut.
Oqaasiinnaanngitsut
Iliuusissatut qulaani taagorneqartut tunuatungaani
tunngavilersuutigineqartumi pineqartoq tassaavoq
imminut tatiginermik ineriartortitsisoqassasoq,
toqqissisimanermik pilersitsisoqassasoq aamma
inuiaqatigiinnik kikkut tamarmik angerlarsimaffigisamittut misigisimaffiannik ineriartortitsisoqassasoq. Borgmesterip oqalugiaammini aamma
nassuiaatigaa mittarfittaarnissamik, illoqarfiup
nutaamik immikkoortortaqalernissaanik aamma
nutaamik umiarsualiviliornissamik ilungersuute-

Akiligassat 15 januaari
nallertinnagu nassiutikkit
Send regninger inden 15. januar

qarnerni tunngaviusumik pineqartoq tassaammat
inuttut siuariartornissaq atugarissaarnerulernissarlu.
Ataatsimoorluni isumassuinissaq
kajumissaarutigigaa
Borgmesteri isumaqarpoq, imminut, inuiaqatigiinnut akisussaaffigeqatigiinnerpullu ilisimanerulertariaqarivut akisussaaffigeqatigiinnermillu tigusilluta.
Ineriartorneq oqallisigineqaraangat inuussutissarsiorneq kisimi eqqarsaatigineqarani innuttaasut tamarmik isiginiarneqartarnissaat kajumissaarutigaa.
Naveersineq kajumissaarinerlu
Borgmesterip naggataatigut nunap siuttuinut piumasaraa innuttaasunit tatigineqarnerminnik pilersitseqqeqqullugit. Siuariartornermik angusanillu
erseqqissumik aallussinikkut tamanna anguneqassaaq. Tamanna peqqusersuinnikkut politikikkullu
pitsaasumik suliaqarnikkut suliarineqassaaq. Borgmesteri erseqqissuliorluni ima oqarpoq:
– Nunarput salliutikkissi tatigeqqilertariaqarparput, Nunatsinni atukkat pitsaasooqqullugit sulisusi – inuttut qaffassarluni qaqerusunnerinnarmit,
perruumataaginnarnermit partiillu soqutigisaannit
uungaannaq killittartunit – Nunarput salliutinnerugissi.
Borgmesterip oqalugiaataa tamakkerlugu nittartakkami Sermitsiaq.AGmi aviisimilu Sermitsiami
atuarneqarsinnaavoq.

Qujassut

Ukiumi naatsorsuusiorfiusumi 2018-imi naatsorsuutit inaarneqarnissaat
qanilliartorpoq, taamaattumik sullissisuvut ilisimatikkusuppavut 2018-imi suliat
tamarmik fakturaliorneqartussaammata 15. januaari 2019 nallertinnagu.
Nassiussineq e-mail aqqutigalugu uunga pissaaq: faktura@sermersooq.gl.
Fakturat GLN-normoqanngitsut nassitsisuinut utertinneqassapput.

Suleqatigisavut tamaasa
juullimi ukiortaassamilu pilluaqquagut
Afslutningen af regnskabsåret 2018 nærmer sig, og vi vil derfor gøre
vores leverandører opmærksomme på, at alt arbejde udført i 2018
skal faktureres inden 15. januar 2019.
Fremsendelse af fakturaer sker via mail: faktura@sermersooq.gl.
Fakturaer uden GLN-nummer sendes retur til afsenderne.
Samtidig vil vi bede vores leverandører om at fremsende kontoudtog inden
31. december 2018. Kontoudtog sendes via mail: kreditor@sermersooq.gl

Vi ønsker alle vore samarbejdspartnere
en glædelig jul og godt nytår
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Aningaasaqarnermut Allatseqarfik // Økonomisekretariatet

Ataatannguarput Anders Jonas Brøns 68-iinnarnik ukioqartoq
alianaqisumik annaavarput decembarip 7-ani 2018.
Andersip decembarip 12-ani Vodskovip oqaluffiani eqqaaniarneqarnerani, Nuummilu
Hans Egedep Oqaluffiani decembarip 26-ni ilisaanerani misiginneqataanermik
takutitsivigineqarnitsinnut qujavugut.
Oqaluffinni taakkunani najuuttorpassuarnut, naasunut aammalu nigalilianut kusanartunut
naggammillu inuulluaqqussutinut qujanaq. Vodskovimi palasip Oline Berthelsenip aammalu
Nuummi palasip Maannguaq Dalagerip oqaluussissutaannut kusanartunut, kissaatigisatsinnut
tulluuttunut, qujanaq. Kiisalu Rasmus Lyberth aamma Nina Kreutzmann Jørgensen,
ataatatsinnut Andersimut eqqaasitsissutinik erinarsuutinik
tusarningaartumik atuinerinut qutsavigaavut.
Sumit tamanit misiginneqatiginneqataasorpassuarnut tapersersuissunullu qujangaarpugut.
Nunatsinniit nunanillu allaniit inuussutissarsiornermik ingerlatalinnit eqqaaniutitut
oqaaseqaaterpassuarnut kusanartunut qujanaq.
Immikkut qutsavigissavagut Grønlandsbanken sulisuilu, ilisereernerup kingorna,
naak nalliuttuugaluartoq, ataatsimooqatigiinnissamut periarfissimmatigut,
minnerunngitsumillu Vodskovimi Nuummilu Polar Seafoodip artorsangaarnitsinni
annertuumik tapersersuineri qutsatigingaarpavut.
Ilaqutaasut sinnerlugit uummammit inuulluaqqusilluta,
Andersip meerai
Mira, Sikki, Kunuk, Miki, Nive, Nauja-lu

Foto: Kunuk Brøns

Sullissisuvut aamma qinnuigissavagut kontoudtog ulloq
31 decembari 2018 nallertinnagu nassiunnissaa pillugu. Kontoudtog e-mail
aqqutigalugu uunga nassiunneqassaaq: kreditor@sermersooq.gl
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Igitassaagaluit sinneruttullu
tamanik amingaateqartunut tunniunneqarlik
Suliniutikkut nutaakkut pisiniarfiit nerisassanik juulleriartornerani eqqaafinnartarnerat
millisarniarneqarpoq
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
”Tusarsimavara maani sinnikut pimoorunneqartorsuuneq ajortut, taamaattumik aporﬁssaqarunanngilagut,” aviisi AG allappoq suliniut Najukkami Eqqaanata pillugu, taanna danskit nuna tamakkerlugu
peqatigiifﬁgaat Nuummilu aallartisarneqalerluni.

nik allanut tunniunneqarsinnaasut pillugit eqqumaqquneqarput. Taakku allannerisut aamma ilaanni
nerisassiortoqarpallaarsinnaavoq sinnerilu allanut
tunniunneqarsinnaallutik.
Allat avitseqatigikkit
Arlaanni nerisassiorpallaartoorsimagaanni ajunngitsunilluunniit atorneqartussaanngitsunilli uninngaannartuuteqaraanni Stop Spild Lokalt – Najukkami
Eqqaanatap Facebookiani allagarsiisinnaavutit atungassarinngisatillu allanut tunniullugit. Taanna tuniniaaviunanilu paarlaassinissamik tunngasunik quppernerunngilaq tassaallunili iluartuliorluni atungas-

sarinngisarnik inunnut allanut akissaqannginnerusunut tunniussiviusinnaasoq.
Juullimut immikkut katersineq
Najukkami ilungersuussilluartut niuertut ilaat oqaloqatigisimavaat niuertarﬁnnilu nioqqutissanik sinneruttunik aallertarnissamik ataqatigiissaarinissaq
aaqqissuunnialerlugu. Sulili ikippallaaramik kajumissutsiminnik ikiuukkusuttunik allanik taamaammat ujaasipput Nuummi ilaqutariinnut pissakinnerusunut pisiniarﬁnnit nioqqutissanik sinneruttunik
decembarip 23-iani agguaanissamut aqutseqataanermut ikiuuttussanik.

Ingasattajaarineq paasinninnermik
pilersitsisarpoq
Niuertarﬁit ilaat nerisassanik eqqaanermik millisaaneruniarlutik iliuuseqartarput, qulaanilu issuaavigineqartoq kattufﬁmmit aallartitsisumit Rasmus
Erichsenimeersoq ingasalaarluni eqqartuussivallaalaarpoq. Brugesnimi aamma Pisifﬁmmi nerisassanik eqqaaginnarneq sammineqartorujussuuvoq angusaqarﬁusumillu sulissutiginiarneqarluni.
Pisiniarﬁit taakku marluk pisiassat ulluisa qaangiunnissaat nakkutigilluartorujussuuaat akikillerujussuarlugillu niuertarﬁup iluani ersarissumut ataatsimoortillugit ilioqqartarlugit.
Suli suliniutitsialaavoq
Taamaattorli suliniut Facebookimi najukkami immikkoortortaqarﬁup qupperneranik Stop Spild
Lokalt (Kalaallit Nunaat (Nuuk)) Najukkami Eqqaanata pilersinneqareersimasoq pitsaasorujussuuvoq. Tassani tunngavigineqarpoq nerisassat atorneqarsinnaasut igiinnannginnissaat. Ilaatigut pisiniarﬁit eqeersarniarneqarput, aammali inuinnaat angerlarsimafﬁmminni nerisassanik atorunnanngisamin-

Stop Spild Lokaltimi aallarniisoq Rasmus Erichsen 17-iinnarnik ukioqarluni ukiut marluk matuma
siorna suliniut aallartippaa.
Grundlæggeren af Stop Spild Lokalt, Rasmus Erichsen, var kun 17 år, da han for to år siden startede
projektet. Ass./Foto: Stop Spild Lokalt

Lad spild og overskud gå til de
der mangler alt
Nyt initiativ vil minimere butikkernes madspild op mod jul
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Med indledningen ”Det vi hører er, at der egentlig
ikke er nogen, der har taget det seriøst deroppe
med overskudsvarer, så jeg tror det er et rimeligt
åbent land for os”, skriver avisen AG om projektet
Stop Spild Lokalt, der er en landsdækkende dansk
organisation, der lige nu er ved at starte op i Nuuk.
Overdrivelse fremmer forståelsen
Faktisk er der forretninger, der gør en hel del for at
minimere byens madspild, og ovenstående udtalelse, der kommer fra organisationens stifter, Rasmus
Erichsen, er lige frisk og fordømmende nok. Faktisk

er madspild noget, som man blandt andet både hos
Brugseni og i Pisifﬁk har stor fokus på og arbejder
målrettet med. Begge nævnte butikker har et vågent
øje med, hvornår varer udløber og sætter priserne
kraftigt ned og samler varerne ved tilbudsøer synligt placeret i forretningerne.
Stadig et godt initiativ
Det ændrer dog ikke på, at initiativet, der allerede
har oprettet en lokal Facebookside med navnet Stop
Spild Lokalt (Kalaallit Nunaat (Nuuk)), er ganske
godt. Grundlæggende handler det om at have fokus
på ikke at smide brugbart mad ud. Dels er det for at
råbe butikkerne op, men det gælder også de private
hjem, der opfordres til at holde et vågent øje med,
om de har madvarer stående, som de ikke får brugt,

som andre kunne have glæde af. Som de skriver
kunne det også være, man stod og havde lavet for
meget mad og derfor havde rester, som andre kunne
have glæde af.
Del med andre
Skulle man derfor stå i en situation, hvor man har
lavet for meget mad, eller har noget stående, der er
godt nok, men ikke bliver brugt, så lav et opslag på
Stop Spild Lokalt Facebooksiden og lad andre få
glæde af det, du ikke kan bruge. Det er ikke en købsalg-bytte side, men et sted, hvor man af sit gode
hjerte kan lade mindrebemidlede folk få glæde af
det, du ikke har brug for.
Ekstra indsats i julen
Lokale ildsjæle har været i dialog med nogle af de
lokale handlende og er ved at koordinere afhentning
af overskudsvarer fra forretningerne. De er dog
stadig ikke nok og søger derfor frivillige, der 23.
december kan hjælpe med at administrere og uddele
disse overskudsvarer fra butikkerne til mindrebemidlede familier i Nuuk.
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Isernermut akit/Entrépriser:
Børn 4 - 11 år:
25 kr.
Fra 12 år:
40 kr.

Kl. 11.10
Kl. 11.40
Kl. 12.20
Kl. 13.00
Kl. 13.40
Kl. 14.55

U-8 blandet
U-10 piger
U-12 piger
U-10/U-12 drenge
Ynglinge piger
Y-drenge - GHF damer

GSS - NÛK
GSS - NÛK
GSS - NÛK
NÛK -NÛK
GSS - NÛK
GSS Y- GHF damer

GSS Partnere

2 x 10 min
2 x 15 min
2 x 15 min
2 x 15 min
2 x 30 min
2 x 30 min
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Piffissat
sumiiffissallu
TID & STED
Ataatsimiittarfiit/Møder:
Avannamukaanut 1 B
Ataa./man................................19.30, kal.
Mar./tirs....................................19.30, kal.
Pi./ons........................................19.30, dk
Sisa/tors....................................19.30, kal.
Tall./fre.......................................19.30, dk.
Tall./fre......................................19.30, kal.
Arfin./lør....................................13.30, kal.
Aallarterlaat/Nykommer-møde
Arfin.&Lør..................................19.30 kal.
Lysmøde:
Arfin.&Lør...........................22.00 kal./dk.
Arnanut/Kvinde-møde
Sap./søn....................................13.30, kal.
Sap./søn....................................19.30, kal.
Nalliuttuni.................................19.30, kal.
Qaqiffik
Pinga./ons.........................................19.30
AL-ANON
AL-Anon, kalaallisut Sisa. nal. 19.3021.00, Katsorsaavik Nuuk, Noorlernut 22.
AL-Anon, dansksprogede. Hvis du har
behov for at holde møde så henvend dig
på tlf. 550418.
ACA, Kalaallisut
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
Ajagaq ’07 Basketball seniorer
I basketballklubben Ajagaq har vi fået
nye træningstider. Hver søndag 12-14 i
Nuussuaq Hallen.
Aanngajaarniutinik ajornartorsiuteqarnermi katsorsartinneq
Aanngajaarniutinik aningaasanoorajunnermillu ajornartorsiutilinnut Allorfik
akeqanngitsumik inersimasunut katsorsartinnissamik neqerooruteqarpoq.
Ulluinnarni nalunaaqutaq 09.-15 tungaanut Allorfimmut siunnersortinnissamut
saaffiginnissinnaavutit 525343-mut sianerlutit imalt. allorfik@allorfik.gl allallutit.
Allorfik Sermersooq aamma toqqaannaq
saaffigisinnaavat, Kangillinnguit 1, Nuussuaq oqarasuaat 531242-mut sianerlutit.
Behandling af problemer med
rusmidler
Allorfik tilbyder gratis behandling til
voksne med problemer med rusmidler
eller spil.
Du kan henvende dig Allorfik hverdage
kl. 09-15 på tlf. 525343 eller maile til
allorfik@allorfik.gl omkring rådgivning.
Du kan også ringe direkte til Allorfik
Sermersooq, Kangillinguit 1, Nuussuaq på
tlf 531242.
Arnat Ikorfartoqatigiit
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
www.artorsarneq.gl
Nittartakkatigut palasimut allassinnaavutit, kinaassutsit isertuullugu.
Uummammiorisannik sunilluunniit allassinnavutit.
Ammasarfiit: Ataa.-, pinga.- tall.: 15-17
taavalu 20-22.
B-67 Badminton
Børnebadminton. Se vores træningstider
på: www.B67badminton.gl
B 67 Badminton - Motionsbadminton
Der er ledige baner som kan bookes på
ad@polarseafood.gl
Erinarsoqatigiit Appitta
Sungiusartarput Hans Egede oqaluffiani
nal.19:00 21:00 marlungorneq sisamangornerlu.
Erinarsoqatigiit NIPE
Sungiusartarfii: Ataasinngornikkut H.E.
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oqaluffiani, nal. 19.30- Sisamanngornikkut. Annaassisitta Oqaluffia, nal. 19.30.
Saaff. 482590. Soqutiginnittut tikilluaqquagut.
Godthåb Jagtforening
Jagtvej 51. Åbningstider: April-September:
Søndage kl.13.00-17.00.
Oktober-Marts: Søndage kl. 11.00-15.00
Der skydes Skeet, Jagt og Trap. Instruktion
tilbydes. Firmaarrangementer og
polterabend afholdes. For info. kontakt:
godthaabjagtforening@gmail.com
GSS Hånbold
Træningstider: se hjemmeside:
www. gsshaandbold.gl - Håndbold
for børn, unge og voksne og oldgirls,
oldboys i Inussivik og Godthåbhallen
og Hans Lynge Hallen.
GSS Volleyball
Træningstider i Inussivik:
For voksne, for herre og damer: Tirsdag
kl.18-20. Fredag kl.18-22. Søndag
kl.18.20. For børn, 9-14 årige: Tirsdag
kl.18.15-19.45, Søndag kl.17-19.
GSS Nuummi angutit isikkammik
arsaattartut
sungiusaasussarsiorput.Massakkuugallaq sap. akunneranut ataasiaannaq
sungiusartarfeqarput, arfininngornikkut
unnukkut nal. 20.00 Inussivimmi.
Ilinniartunut Siunnersuisarfik
Ammasarfiit: Ataa.–Tall. nal: 8:00-16:00
Studenterrådgivningen
Åbningstider: Man.–Fre. kl. 8:00 – 16:00
Imaneq 24 B, 1. sal. Oqa./Tlf. 383530
Email: its@aqqut.gl
Ilaqutariinngorlaanut ikorfartuiffik
IVAAQ
Kongevej 8 Blok D
Siusinaarluni iliuuseqartarfik/Tidlig
Indsats
Ilaqutariinngorlaanut naartusunullu
Indsats for småbørnsfamilie og gravide.
Ammasarfiit/Åbningtider: Ataa.-Tall.
8.00 – 16.00 Man.- Fre. 8.00 – 16.00
Saaffissat:
Annette 553582 - Naja 533859
Martha 523728 - Haldora 582695
Regine 582697 – Birgitte 564529
Mette Marie 582696.
Arnat naartusut imaluunniit meerartallit
0-2´nik ukiulinnik, atisaaqqanik atorfissaqartitsisut Ilaqutariinngorlaanut Ikorfartuiffimmut Ivaaq-mut aallersinnaapput.
Ammasarfiit ataa-talli. nal. 8.00-16.00
Kongevej 8 Blok D.
Inersimasut qitittartoqatigiit
”Pakkalussat”Postboks 4099
Sted/Sumiiffissaq: Qilanngaq
Lørdag/Arfininn. nal./Kl: 19-23.
Kontigent Inersi. 50,- kr. ukiumut /pr. år.
Inuit Games - Grønlandske lege
Træner hver mandag og onsdag kl.
20-21.30 på USK. Træner: Bent Jakobsen.
Klatreklubben Aapakaaq
Klatring 1-2 gange ugentligt afhængigt
af sæsonen. Skriv en mail til klatreklubbenaapakaaq@gmail.com for nærmere
information om træningstider og sted.
Kyusho. Vi træner Kyusho i USK gymnastiksalen på mandage og onsdage, begge
dage fra kl. 17-18.00. www.kyushogreenland.com og på www.facebook.com/
KyushoGreenland.
Løbeklubben NAAPE
Fællestræning 3 dage om ugen. Tirsdag
og torsdag kl. 17.15. Lørdag kl. 10.00.
Mødested alle dage er NSP Klubhus.
Træning er for alle - øvede som uøvede.
www.naape.gl
Meeqqat Erinasoqatigiit Ikinngutaat
Nuuks børnekorforening arbejder for at
skabe gode muligheder for at dyrke
korsang for børn og unge i Nuuk.

niemirosing@gmail.com eller tlf. 329443.
Natteravnene i Nuuk
- det er dem i de gule jakker mail:
nuuk@natteravene.dk - tlf. 241999,
info: nuuk.natteravnene.dk
Noqartilik
arbejder for at støtte klaverspillende
børn og unge samt fremme klassisk
klavermusik i Nuuk. Spørg om mere:
niemirosing@gmail.com el. tlf. 3294 43.
Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv
Kontakt: meeqqat@gmail.com. For flere
oplysninger se www.mibb.gl
Motionister & Old Girls
Timigissartartut old girlsillu
Spiller fodbold hver onsdage kl. 18 i
Kangillinnguit Hallen. Timigissartartut
old girlsillu arsaattarput Kan´gillinnguit
Timersortarfiani pingasunngornerit
tamaasa nal. 18.
Nanoq Fight-Club
Træning: Mandag kl. 18-20, onsdag kl.
18-20. Fredag kl. 18-20. I USK, træner:
Mahmoud Minnaei.
Neriuffik Kattuffiat
Box 1546. Imaneq 41, Tlf. 49 04 89, Fax
31 25 04. Allaffik ammasarpoq nal. 8.00miit 16.00 tungaanut ataasinngornermiit
tallimanngorneq ilanngullugu.
Neriuffik Nuuk
Oqarasuaat: 558598. Box 1445
Nappaammik kræftimik eqqorneqartut,
qanigisaasut, ilaqutariit meerartallit
inuusuttuarartallillu pisariaqartitsigunik
mobil 558598-imut attaveqarlutik oqaloqatiginnissinnaapput. Neriuffimmut
ilaasortanngorusukkuit 558598-imut
saaffiginnigit. Ukiumut ilaasortaanermut
akiliut: 75 kr. Kontomut ikisisoqarsinnaavoq 6471-7658734, ateq mobilnr.-lu
eqqaamallugit.
Nordisk Koncertkor
4-stemmigt kor med herre- og kvindestemmer. Koret synger klassiske satser,
viser, nordiske sange, jazz, gospel og rock.
Koret øver hver onsdag kl. 18.45 i festsalen på ASK. Kontakt: tlf. 229950 / e-mail
koncertkor@gmail.com
Arnat angutillu erinaat sisamat tulleriillutik erinarsoqatigiittarput. Jazz, gospel,
rock, erinniarsuit, nunallu avannarliit erinarsuutaat aamma erinarsuutigisarpaat.
Erinarsoqatigiit sungiusartarput pingasunngornerit tamaasa nal. 18.45 ASK-p
festisaliani. Attavigiuk: tlf. 229950 / mail:
koncertkor@gmail.com
NÛK fodbold, sungiusartarfiit
Arnat inersimasut, sungiusaasoq:
Ataa. 19.00 - 21.00, GHBhallen
Sisa. 18.00 - 21.00, Atuarfik Hans LyngeArfinin. 14.00 - 15.30, GHBhallen. Angutit
inersimasut, suniusaasoq:
Ataa.: 21.00 - 23.00, GHBhallen.
Pinga.: 20.00 - 22.00, Atuarfik Hans
Lynge. Arfinin.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Dameseniorer, træner John Thorsen
Man.: 19 - 21 GHBhallen
Tors.: 18- 20, Atuarfik Hans Lynge.
Lør.: 14.00 - 15.30, GHBhallen
Herreseniorer, træner Charles Mølgaard
Man.: 21 - 23, GHBhallen
Ons.: 20. - 22., Atuarfik Hans Lynge
Lør.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Nuuk Aikido Klub
Træner mandag og onsdag kl. 16:3018:00 i pigegymnastiksalen på USK.
Træner Michael Rosing, tlf. 530531.
Nuuk Floorball club
Vi starter floorball sæsonen d. 22. august
og træner som sidste år hver onsdag i
hallen ved AHL.
Juniortræning (10-14 år): 17.30-19.00
Seniortræning (15-99 år): 19.00-21.00
Følg med på vores FB side.

Nuuk Gynmastikforening
Tirsdag AHL
16.00-17.30 - 1-3 klasse spring
17.30-19.00 - Tumbling spring
Torsdag AHL
16.00-17.00 - Rytme 4-7 klasse
17.00-18.30 - 4-6 klasse spring
18.30-20.00 - Juniorspring (7 kl og op)
20.00-21.00 - voksenspring
Søndag:
09.00-09.45 - Børn
10.00-10.45 - Børn
11.00-12.00 - Børn
12.00-13.00 - Børn
15.00-1700 Tumbling spring
Tilmelding foregår på www.nuukgym.gl
Nuuk Shotokan Karate
Mini-Karate (5-7år): ons. & fre. kl. 1630-17.
Beskrivelse: Leg og bevægelse for de
mindste.
Børn (8-14år): man., ons. og fre. kl. 17-18.
Beskrivelse: Traditionel japansk karate,
hvor man lærer om respekt, disciplin og
selvforsvar.
Voksne (fra 15 år): Man. Ons. kl. 18-19 og
fre. kl. 17-18.
Beskrivelse: Traditionel japansk karate og
moderne sportskarate med fokus på disciplin, styrke, motion og personlig udvikling.
Kontakt: e-mail: sensei@shotokan.gl
Nuuk Skak Klub
Faste klubaftener tirsdage kl. 19-22. i
”Palleq” H.J. Rinksvej, Blok 10, lokale
002.
Alle interesserede er vekomne. Nuuk
Skak Klub-i marlunngornerit tamaasa
nal. 19-22 ”Palleq”-mi, blok 10, lokal
002. Soqutinginnittut tamarik tikilluaqqusaapput.
Nuuk Teater
Isiginnaartitsisartut nutaat aallartipput.
Dramatik amma isiginnaagassiornerit
ingerlanneqartassapput. Kikkulluunniit
peqataasinnaapput. ASK-ip katersuuttarfiani, ataasinngorneq aamma marlunngorneq nal. 19-21 sungiusartoqartarpoq. Tikilluaqqusivugut.
Nuuk Orienteringsklub - NASP
Info om træningssted på faste ugedage
skriv til NASPOK@gmail.com og kom på
vores mail-liste. Mere info om klubben på
www.NASP.gl
Nuummi Angajoqqaarsiat
Peqatigiiffiat
Postboks 1785, tlf. 237720. Ilaasortann-gorsinnaavutit ugguuna: www.plejefamilierne.gl immersuiffissaq tassaniippoq aamma paasissutissat allattassani
atuarsinnaavatit.
Nuummi Arnat Peqatigiiffiat
Nuummi Arnat Peqatigiit pisarnermisut
pingasunngornermi Arnat Illuanni Kongevej 6-mi naapisimaartarput.
Nuummi Gigtertut Peqatigiigffiat
Ataasinngornikkut nal. 13.00, Nikkiffik,
pingasunngornikkut ammatitsineq nal.
13.00. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaaput. Tlf. 586696/241632.
Nuummi Utoqqaat Peqatigiit
Blok 10-002 Palleq, Box 1124. Tlf.
328171/551870, email: utoqqaatnuuk@
gmail.com
N.U.P.
Træningstider for N.U.P. i Kangillinnguit
Hallen. Man. & Tors.: kl. 18-20: Op til 12
år, træner Ole Lynge Hansen, tlf. 484994.
Træner Mariane Hansen, tlf. 550487.
Mandag & Torsdag: Kl. 20-22: 13-17 år,
træner Sinjagik Nielsen, tlf. 295987.
Træner Erik Amodsen, tlf. 270230.
Palaseqarfik/Præstgæld, Kirkevej 13, .
Telefon: 321809. Allaffiup ammasarfii /
Kontortider: Ataa. - sisaman. nal. 10-13.
Tallim. nal. 10-12. Man. - tors. kl. 10-13.
Fredag. kl. 10-12.

Patientforeningen Grønland
Telefon: 241656. Fax: 322456
Email: ashanuna@gmail.com
Grønlandsbanken: 6471-7836616
Medlems kontingent 100,- kr. pr. år
Peqatigiiffik Illerfissarsiutileqatigiit
Allaffiata ammasarfii ulluinnarni ataas.tall. ilanngullugu nal. 10.00-15.00, ilaasortat akiliiniartut ornigullutik akiliisinnaapput, aamma bankimut saaffiginnilluni akiliisoqarsinnaavoq.
Plejefamiliernes Lokalforening
Postboks 1785, tlf. 237720. Bliv medlem
på www.plejefamilierne.gl der finder du
indmeldelsesblanket og mere information
om foreningen, der har tilrettelægger
mange forskellige arrangementer.
Puiguttortunut qanigisaasunut Paasiniaaffissaq: 557146.
Qimarnguvik/Krisecenter
Mobil: 554647. Røde Korsip atornikuerniarfia Oles Varehusiusimasumiittoq
ammasarpoq:Sisa./talli. nal.13-17,
aamma arfin. nal. 10.30-13.30. Atisat
errortat ilivitsuusullu – poortorneqarsimasut – pisiniarfiup tunuani containerimut ikineqartassapput.
Røde Kors genbrugsbutik
i det tidligere Oles Varehus holder åbent:
Torsdag og fredag kl. 13 til kl 17 og
lørdag kl. 10.30 til kl. 13.30. Rent og helt
tøj - i lukkede poser - kommes i containerne bag butikken.
Rigsombudsmanden i Grønland
Tlf. 32 10 01. Åbnings- og telefontid:
Man., tirs. og ons.: 10.00-14.00.
Tors.: 10.00-16.00. Fre.: 10.00-12.00.
Rigsombuddet holder lukket den første
onsdag i hver måned.
Sheng Zhen Gong i Nuuk
Qi Gong-træning. Mandage 16.30-18.00
og Torsdage 16.30-18.00 ved certificeret
Sheng Zhen-lærer Kitte Witting. Inf. og
tilmeld kittewit@gmail.com eller 273120.
Skiklubben NSP´s træningstider
Tirsdag kl. 17.15 ved NSP-klubhus for
voksne
Onsdag i Kangillinguit Hallen
kl. 16.30-17.15 for børn 3-5 år
kl. 17.00-18.00 for børn 6-10 år
kl. 18.00-19.00 for ungdom
kl. 19.00-21.00 for voksne
Torsdag kl. 17.15 ved NSP-klubhus for
voksne. Følg med på vores facebookside
for opdateringer ift. træningen.
Sugisaq
Tarnimikkut eqqarsartaatsimikkullu napparsimasut ilaqutaasa peqatigiiffiat
Foreningen for pårørende
for sindslidende
Box 347 - 3900 Nuuk
Mail: sugisaq@gmail.com
Peqatigiiffiup mail-ianut nalunaarnikkut
ilaasortanngortoqarsinnaavoq.
Man kan blive medlem ved at henvende
sig til foreningens mail-adresse.
Timersoqatigiiffik Qeersaat
Timigissaqatigiittarput ataasinngorneq
nal.10.00 aamma sisa. nal. 10.00,
Godthåb-Hallen. Utoqqalinersiutillit siusinaartumillusulissinaajunnaarnersiutillillu
tikilluaqqusaapput. Paasisaqarnerorusukkuit. Qeersaat mobil: 553541.
Texas Cowboy Nuuk
Nuummi linedansertartut qitittarpugut
pingasunngornikkut Illorpumi 19.0021.00 tungaanut
Linedanser danser Onsdag i Illorput kl :
19.00-21.00
Værestedet for HIV positive
Mandage fra kl. 19-21 (ulige uger ),
i Blok 6 - 001.
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Apinissaa erinigigaat
Taama aputeqarpianngitsigisumi
ukiortaarsiortarnerput qaqutigoortuuvoq.
Illoqarfimmi sisorartartorpassuit
aputeqarlualernissaa naammagittarlutik
utaqqivaat

kaartarnerup ukiup nikinneranni suli aallartivinneqarsimannginnera aamma qaqutigoortuulluni.
Taamaakkaluartoq ukioq manna taama inissisimavugut. Novembarimi ulluni arlaqanngitsuni ujakkaarnissamut periarfissaqaraluarpoq, sisorartartulli
periarfissaqarsimanatik.

Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Immaqa apiumaartoq
Nuannersumilli aggersoqartoq ilimanaateqarluinnarpoq. Silassamik ilimasaarutip siunissami qaninnermi apinissaa aalaakkaanerusumillu issilernissaa
neriorsuutigaa. Taamaalilluta tamatta neriuutigiinnarniartigu naammattumik pitsaasumillu apiumaar-

Nuummi aputeqanngitsumi juullertarnera qaqutigoortorujussuuvoq taamatullu ingammik ujak-

toq, taamaalilluni ujakkaartarnerit sisorarfimmilu
sisoqqannerit aallartilluarneqarniassammata.
Atorsinnaasaminnik suliaqartut
Aputeqarneranut tunngasunik immikkut sammisaqartartut tassaapput Sisorarfinni sulisut. Taakku
apilaarnera iluaqutiginiarluartarpaat. Sisorarfinnit
illoqarfimmi ujakkaartarfiit aamma sisorartarfiit
isumagineqartarput. Taamaattumik aamma taakkua
ukiumi nutaami ulluni siullerni apilaarnera atorluarlugu Annersuarmi ujakkaartarfimmik naatsumik
suliaqarsimapput, ujakkaartartut taamaalillutik
apinissaanut qilanaartuuteqarniassammata.
Ujakkaarfiit uumatut
pitsaatigisut ukioq
manna amigaatigissagunarpavut.
Noget tyder på, vi i år
må kigge langt efter
flotte løjper som disse Foto: Sisorarfiit

Sukker efter sne

der vil komme nok - også af den rigtige sne, så der
kan komme gang i løjperne og skiløbere på pisten
igen.

Sjældent er vi kommet ind i det nye år med så lidt sne.
Byens mange skientusiaster venter tålmodigt på den skal komme

Arbejder med hvad de har
Nogen, der har særlig fokus på sneforholdene, er
folkene hos Skiliften, Sisorarfiit. Ihærdigt kæmper
de løbende med at få det bedste ud af den smule
sne, der er. Det er skiliften, der både præparerer
byens langrendsløjper og skibakken. De har derfor
også allerede de første dage af det nye år, hvor der
faldt en lille smule sne, lavet en fin lille løjpe på
Badesøen, hvor langrendsløbere kan få en lille forsmag på, hvad der forhåbentlig snart er i vente.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Få dage i november var der mulighed for langrend,
men de alpine skigæster har måtte kigge langt efter
mulighederne.

Det er uhyre sjældent, der ikke er hvid jul i Nuuk,
og det samme gælder, at især langrendssæsonen
ikke for alvor er kommet i gang før årsskiftet. Ikke
desto mindre har dette været tilfældet denne vinter.

Måske sne i vente
Meget tyder dog på, at der måske er godt nyt på
vej. Vejrudsigten lover sne og lidt mere stabil frost
i nærmeste fremtid, så lad os alle krydse fingre for,
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Qimagussimasunut eqqarsaatit
Nalliuttut qaangiuteqqammerput
juullikkunnilu aamma ukiumi nutaami
amerlaqisunit akornatsinniikkunnaartut
eqqarsaatigineqarput
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Nuummiorpassuit ilaquttatik qanittumillu ikinngutigisatik akornatsinniikkunnaartut juullip
ukiortaallu akornanni eqqarsaatigaat. Amerlaqisut
ataatsimoorlutik iliveqarfimmi toqusortaminnik
eqqaaniaasarnerat ileqquuvoq kusanartoq. Tamatuma pisariaqartinneqarnera erseqqissumik pisariaqartinneqarpoq, tassami ilerfiarnerpassuit tamakkua
eqqissisimasumik ataqqinnittumillu pisarmata.
Eqqaamasat qaamasut
Taarseruttornerani qaamaneq pisariaqartinneqartarpoq aamma iliveqarfinni. Taamaattumik inuit ilivernut naneruutinik ilioraasarnerat, sanningasortaannut
ledninginik naneruuteeralinnik nermussisarnerat
imaluunniit sanningasunut qaqortunut kusassaagaangata kusanartaqaat. Qaamaneq neriuuteqalersitsisarpoq, qularutissaanngitsumillu ileqqoq
kusanartoq tamanna qimagaasunut iluaqusiisarluni.

Amerlaqisut juullikkut ukiortaarlu atorlugit ilerfiartarput.
Mange har benyttet juledagene og nytåret til et besøg på kirkegården - Foto: Toke Brødsgaard

Amerlaqisut juullikkut ukiortaarlu atorlugit ilerfiartarput.

Toqusimasut eqqaaniarlugit ilaqutariit ataatsimoorlutik iliveqarfiliartarput.

Mange har benyttet juledagene og nytåret til et besøg på kirkegården
- Foto: Toke Brødsgaard

Familier tog sammen på kirkegården i juledagene og nytåret for at mindes de
døde - Foto: Toke Brødsgaard

Tanker til de der er gået bort
Højtiden har lige været over os, og mange sendte i juledagene og nytåret tanker til de, der ikke er her længere
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Mange i Nuuk benyttede dagene mellem jul og
nytår til at sende en tanke til familiemedlemmer og
nære venner, der ikke længere er blandt os. Det er

en smuk tradition, at mange sammen tager til kirkegården for at mindes de døde. Det er tydeligt, at det
er noget, der er behov for, og der er en ro og respekt
under de mange besøg.
Lysende minder
I den mørke tid er der behov for lys også på

kirkegårdene. Smukt så det derfor også ud, når
folk havde stillet lys på gravene, viklet lyskæder
omkring korsene eller på anden måde dekoreret de
mange enkle hvide kors. I lys er der håb, og der er
ingen tvivl om, at skønheden i denne tradition også
er med til at hjælpe de efterladte videre.
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Iserit A/S Nuummi Ineqarnermi
siunnersortinik 2-nik suleqatissarsiorpoq

Iserit A/S søger
2 Boligrådgivere til Nuuk

Iserit A/S Nuummi allaffitsinnut inissianik innersuussisarfimmi sullissisutut misilittagalinnik marlunnik pissarsiorpoq. Atorfik namminersorfiusut assigiinngitsunik suliassartallit pineqarput, suliatigut inuttullu misileraaffiusartut.

Iserit A/S søger 2 erfarne sagsbehandlere til vores Udlejningsafdeling på vores kontor i
Nuuk. Der er tale om selvstændige stillinger med varierende arbejdsopgaver, hvor man
bliver udfordret både fagligt og personligt.

Nuummi, Tasiilami Paamiunilu atorfeqartugut tunniusimasut 30-iuvugut. Immikkoortortaqarfiit allaffiillu
akornanni qanimut suleqatigiippugut, taamaammallu inummik piukkunnartumik suliffeqarfitsinni suleqatissarsiorpugut, taannalu sulinermini pikkorissuseqassaaq, suleqatigiinnermut piginnaasaqarluassaaq qiimasuussallunilu.

Vi er 30 engagerede medarbejdere fordelt i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. Vi har et meget tæt
samarbejde afdelingerne og kontorerne imellem, og vi søger derfor den rette kollega, som
kan indgå i vores organisation med faglig dygtighed, evne til at samarbejde på tværs af
faglige skel og et godt humør.

Nuummi ineqarnermi siunnersortitut atorfik:
Suliffeqarfipput tassaavoq kiffartuussinermik ingerlatsisoq, taamaammallu sullitavut kikkuugaluarpataluunniit
soorunami qitiutittuartussaavagut. Tassaasinnaapput inissiamik qinnuteqartuusut, attartortut, assamminnik
suliaqartut, inuit suliffeqarfiillu suleqatigisagut imaluunniit inissiaateqarfinnik piginnittut, taamatullu allaffeqarfimmi saaffiginnittoqarneratigut imaluunniit ullut tamaasa sullitavut oqarasuaatikkut oqaloqatiginnikkusuttut
inussiarnersumik pisussaavagut.

Jobbet som Boligrådgiver i Nuuk:
Da vi er en servicevirksomhed er kunden naturligvis altid i centrum, uanset om det er ansøgere, lejere, håndværkere, samarbejdspartnere eller bygningsejer, og du skal servicere vores
kunder med et smil, både ved de personlige henvendelser på kontoret, og ved de mange
telefonopkald vi dagligt modtager.

Ineqarnermi siunnersortitut ulluinnarni ulapaarfiusuni, assigiinngiiaaqisuni pissanganartunillu naapitsiffissani
arlaqaqisuni suliaqartussaassuutit. Ilaatigut ulluni ulapaarfioqisuni kiffartuussisinnaanermik ilisimasaqarnissat,
namminersorsinnaanissat akisuussaaffeqartumillu sulisinnaanermik aammalu sukangasumik naammassiniangaqartarfiusumi peqataasinnaanissat ilimagineqassaaq.
Suliassatit pingaarnerit makkuussapput:
• Ulluinnarni sullitatsinnut attaveqarneq
• Inussiarnersumik, qungujunnertalimmik piginnaasaqarpalaartumillu oqarasuaatitigut oqaluussisarnissat
• Oqarasuaateqarfimmik isumaginninneq (ilaatiguinnaq)
• Allakkanik tigooraaneq, agguaassineq nassiussuinerillu
• Inissarsiortunik utaqqisunut allattuinerit utaqqisullu allattorsimaffiinik aqutsineq
• Inissianik attartortussanik akuersisarnerit aamma attartortunik nuuttussanik isertertussanillu isumaginninnerit
• Allaffissornikkut suliassat
• Toqqorsivimmut inissiisarnissat
• Suliassat takkussiinnaasartut allat
Piginnaasatit:
• Allaffissornermut ilinniagaqarputit ukiunilu arlaqartuni assingusinnaasumik suliaqarlutit misilittagaqarlutit
• Suliassavit pitsaasumik naammassineqartarnissaat pingaartippat, taamatullu sullitatsinnut suleqatitsinnullu
pitsaanerpaamik kiffartuussinissaq qitiutilluinnarpat
• Oqarasuaatikkut oqaloqateqarninni nipit tusaajuminartuuvoq, ikiuukkumassuseqarlunilu qiimarpaluttuuvoq, taamatullu arlaatigut ulappuseriasaarnerni tamakkiisumik arajutsisaqarneq ajorputit.
• Tassaavutit inuk nuannaartoq, ammasuusoq piumassusermillu ersersitsisoq, uummaarissuunikkullu Iserit
A/S-imi nuannersumik pissuseqarnitsinnut tunniussassaqartoq.
• Qarasaasianik atuineq ilisimalluinnaqqissaarpat – ilaatigut Office, EG-bolig allaffissornikkut ingerlataq.
• Marlunnik oqaaseqarluartuuvutit – kalaallisut / qallunaatut – oqaatsillu tamaasa atorlugit oqaloqateqarnikkut allagaqarnikkulluunniit attaveqarsinnaanermut pikkorissuseqarputit.
Inuttut piginnaasatit:
Pitsaasumik tunngavilik, ilakkuminartoq inunnillu assigiinngitsorpassuarnik pitsaasumik attaveqarsinnaasoq.
Sulisussatut pissarsiariniagarput tassaavoq aaqqissuussillaqqissoq, aaqqiissutissanik atorluarsinnaasunik siunnerfilinnillu ilisimasaqarluartoq, sullitatsinnut suleqatitsinnullu pitsaasumik ikiorsiillunilu sullissilluarsinnaasoq.
Uagut neqeroorutigisinnaavagut:
• Suliffeqarfik kajuminnartoq suliassallu akisussaaffittallit nammineersinnaaffiusullu, suliassat assigiinngiiaartut piffissami qaninnerusumi ungasinnerusumilu ilinnut unammillernartussaasut.
• Piginnaasatit naapertorlugit akissarsiat soraarnersiuteqalernissannullu aaqqissuussinerit allanut unammillerluarsinnaasut.
• Suliatigut inuttullu ineriartorneq.
• Soraarnersiuteqalernissanut aaqqissuussinerit peqqinnissamullu sillimmasiinerit
Atorfininnermut atatillugu inissaqartitsivugut, tassungalu maleruagassat atuuttut naapertorlugit qularnaveeqqussut, inimut akiliutissat il.il. akilerneqartassapput.
Atorfinitsitsisoqassaaq 1. februar 2019, imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu. Suleqatissarput
eqqortoq utaqqissavarput.

Du vil som Boligrådgiver være beskæftiget med en bred vifte af opgaver i en travl, varierende og spændende dagligdag. Vi forventer, at du evner at fungere i en til tider travl
arbejdsdag, hvor der stilles store krav til serviceorientering, selvstændighed, ansvarlighed
og disciplin.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Daglig kontakt med kunder
• Besvare telefonopkald venligt, smilende og professionelt
• Telefonomstilling (periodevis)
• Modtagelse, fordeling og afsendelse af post
• Opnotering af ansøgere på venteliste og administration af ventelister
• Tildeling af boliger og ud- og indflytning af lejere
• Administrative funktioner
• Arkivering
• Diverse ad hoc opgaver
Dine kvalifikationer:
• Du er kontoruddannet og har nogle års praktisk erfaring fra tilsvarende job.
• Du er kvalitets- og ansvarsbevidst, har gennemslagskraft og kan lide at arbejde selvstændigt. Du formår ligeledes at planlægge og følge op på opgaver.
• Du er i besiddelse af en behagelig, imødekommende og frisk telefonstemme, ligesom du
kan bevare overblikket i stressede situationer.
• Du er en person med en glad, udadvendt, energisk udstråling, og som med godt humør
kan bidrage til den gode stemning hos Iserit A/S.
• Du har et indgående kendskab til brugen af IT – bl.a. Office pakken, og gerne administrationssystemet EG Bolig.
• Du er 100 % dobbeltsproget – grønlandsk / dansk – og god til at kommunikere mundligt
og skriftligt på begge sprog.
Dine personlige egenskaber:
Du er positiv og omgængelig og kommunikerer godt med mange typer af mennesker. Den
rette person arbejder struktureret med et skarpt blik for holdbare og konstruktive løsninger
og kan levere god support og service overfor vores kunder samt kollegaer.
Vi tilbyder
• En attraktiv arbejdsplads og et ansvarsfuldt og selvstændigt job med varierende arbejdsopgaver med faglige og personlige udfordringer på både kort og lang sigt.
• En attraktiv løn og pensionsordning der modsvarer dine kvalifikationer.
• Faglig og personlig udvikling.
• Pensionsordning og sundhedsforsikring.
Til jobbet kan anvises bolig, for hvilken der betales depositum, husleje mv. efter de til enhver
tid gældende regler.
Tiltrædelse pr. 1. februar 2019, eller efter aftale. Vi venter gerne på den rette kollega.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til HR Chef, Betina Nornild, tlf:
+299 36 30 08, mail: beb@iserit.gl eller Udlejningschef, Najánguak` Johansen, tlf: +299 36
30 11, mail: naj@iserit.gl

Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit saaffigisassat tassaavoq HR-mi pisortaq Betina B. Nornild,
oqarasuaat: + 299 36 30 08 / e-mail: beb@iserit.gl, imaluunniit Attartortitsinermik pisortaq Najánguak`
Johansen, oqarasuaat +299 36 30 11, mail: naj@iserit.gl.

Send venligst din ansøgning mærket ”Boligrådgiver, Nuuk”,
vedlagt CV og relevante bilag til:

Qinnuteqaatit ”Ineqarnermi Siunnersorti, Nuuk”,-mik qulequtserlugu, CV-t
ilanngussassallu pisariaqartut ilanngullugit uunga nassiutissavat:

Ansøgningsfrist: Søndag d. 20. januar 2019

Qinnuteqarfissap killinga: Sapaat 20. januar 2019

Iserit A/S
Postboks 1539
3900 Nuuk
Mail: job@iserit.gl

Iserit A/S
Postboks 1539
3900 Nuuk
Mail: job@iserit.gl

Se også stillingsopslaget på vores hjemmeside www.iserit.gl, hvor du kan læse mere om
Iserit A/S.

Aamma nittartakkatsinni sulisussarsiorneq takuuk www.iserit.gl iserfigalugu, tassanilu aamma Iserit A/S-imut
tunngasunik paasisaqarnerusinnaavutit.

3900 Nuuk • Postboks 1539 • Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00 • Fax +299 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl
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Unnuk Kulturisiorfik januaarip
19-iani pisussaq pillugu tapiliussaq

Tillæg om Kulturnatten
den 19. januar

Unnuk kulturisiorfimmi ilissinni susoqassanersoq
matumani takutissinnaavat

Her kan du vise, hvad der sker hos jer på
kulturnatten

Nuuk Ugeavis pisarneq malillugu Unnuk Kulturisiorfik pillugu tapiliussamik
suliaqassaaq, tiguinnariarlugu unnukkut nassatarineqarsinnaasumik.
Tapiliussaq pingasunngornermi januaarip 16-iani Nuuk Ugeavisimut ilanngullugu saqqummersinneqassaaq.

Nuuk Ugeavis producerer traditionen tro et tillæg om
Kulturnatten, der er lige til at tage ud og tage med rundt
om aftenen. Tillægget udkommer onsdag den 16. januar i
Nuuk Ugeavis.

Unnuk Kulturisiorfimmut taamaallaat tunngasuussaaq.
Tassani illit suliffeqarfigisanni Unnuk Kulturisiorfimmi susoqarnissaa saqqummiussinnaassavat. Atuartartut unnuk kulturisiorfimmut suliffeqarfinnullu
sorlernut alakkaarusunnerminnik piareersarsinnaassapput.

Det handler udelukkende om Kulturnatten.
Her vil du kunne annoncere, hvad der sker i din virksomhed
på Kulturnatten. Læserne vil have mulighed for at forberede
sig til kulturnatten, og hvem de gerne vil besøge.

Neqeroorut kakkiuppara nittartakkatsinni ussassaarnissamut periarfissaq
uunga atatillugu.

Deadline for booking af annoncer:
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 16.00

Ussassaarutinik inniminniiffissaq kingulleq:
Sisamanngorneq januaarip 10-at 2019 nal. 16.00

Deadline for levering af trykklar annoncer:
Mandag den 14. januar 2019 kl. 12.00

Ussassaarummik naqeriaannarmik tunniussivissaq kingulleq:
Ataasinngorneq januaarip 14-iat nal. 12.00

Kontakt:
Heidi Henningensen
Heidi@Sermitsiaq.AG
Telefon: 383970

Attaveqarfissaq:
Heidi Henningensen
Heidi@Sermitsiaq.AG
Oqarasuaat: 383970
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Naasuerniarﬁk

Taksigelse

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Sap. ak.
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Vi får friske
blomster hver
uge.

Vores kære far, Anders Jonas Brøns, blev taget fra os alt for tidligt,
da han på tragisk vis døde den 7. december 2018, kun 68 år gammel.
Vi vil gerne takke for opmærksomheden ved Anders’ bisættelse fra Vodskov kirke
den 12. december, og begravelse fra Hans Egedes kirke i Nuuk den 26. december 2018.
Tak for det overvældende fremmøde ved begge kirkelige ceremonier, og for de
mange smukke blomster, kranse og hilsner. Tak til præsterne Oline Berthelsen i Vodskov, og
Maannguaq Dalager i Nuuk, for de smukke, personlige prædikener – de blev ligesom vi havde
ønsket. Også en varm tak til Rasmus Lyberth og Nina Kreutzmann Jørgensen, som på
smukkeste vis fremførte sange, som minder os om vores kære far, Anders.
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Tak for de overvældende mindeord fra erhvervslivet i Grønland såvel som udlandet.

gut

igisarpa
akikilliliiv

En speciel tak skal lyde til Grønlandsbanken, som stillede med lokaler og personale til
sammenkomsten efter begravelsen på en helligdag, og ikke mindst til Polar Seafood i
Vodskov og Nuuk, for deres uvurderlige hjælp i den svære stund.
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Tlf. 321676

Varme hilsner på vegne af familien,

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

Anders’ børn
Mira, Sikki, Kunuk, Miki, Nive og Nauja

NYE ÅBNINGSTIDER I DONNAS DYREKLINIK
Fra og med 1. februar 2019 ændrer vi åbningstiderne
i Donnas Dyreklinik. Klinikken holder fra denne dato
åbent mandag, onsdag og fredag. Klinikken holder
lukket i weekenden.
De nye åbningstider er:
Mandag kl. 9 - 16
Onsdag kl. 9 - 17
Fredag kl. 9 - 16
Vi ændrer i klinikkens åbningstider for, at der ikke skal
være så lang tid mellem vores åbningsdage i hverdage og
weekenden - derved kan vi hurtigere tilbyde tid til syge dyr
og opfølgende tilsyn efter operationer og lignende.
Vi tager løbende kontakt til klienter, hvis bookede aftale vil
blive påvirket af de ændrede åbningstider, så de kan få en
ny tid. Vi beklager eventuelle gener, dette måtte medføre.
I tilfælde af akut opstået sygdom eller skade vil der
som altid være mulighed for at få sit dyr tilset af en
dyrlæge uden for normal åbningstid.
Personalet i Donnas Dyreklinik håber,
at I vil hilse de nye åbningstider velkomne.
Med ønsket om et godt nytår.

Donnas dyreklinik er baseret på frivillige kræfter fra bl.a. Nuummi Uumasut.
Initiativet kom istand efter en periode uden dyrlæge i Nuuk, hvorefter foreningen besluttede at oprette dyreklinikken ved hjælp af sponsorater - i form af penge og udstyr.

Foto: Kunuk Brøns

10%-nik

Tak for de mange kondolencer, støtte og medfølelse fra nær og fjern.
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NSP apinissaanut piareersimasoq
Sisorartartut peqatigiiffiisa ilaat apinissaanut
utaqqiinnanngitsoq tassaavoq ujakkaartartut
peqatigiiffiat NSP
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Ukiup ilaani pisartut ilaanni apummik amigaate
qarneq ujakkaartartut peqatigiiffianni NSP-mi
utaqqerusaaginnarnermik kinguneqanngilaq, taak
kumi meeqqanut inersimasunullu aggustimiilli sun
giusartitsisarput. Sungiusarnerit illup iluani silamilu
sammisaqartitsinikkut ingerlanneqartarput.

aamma inersimasunut marlunngornerit sisaman
ngornerillu tamaasa sungiusartitsisarluni. Taakku
saniatigut arfininngornikkut kikkunnut tamanut
sungiusartitsisoqartarpoq. Aputeqarlualerpat siso
rarnermut aallarterlaanut sungiusartitsisoqartalis
saaq. Tamanna Nuussuup Mannguani peqatigiiffiup
illutaata eqqaani sapaatikkut pisassaaq nal. 10:00
aallartittassalluni. Sungiusarnissamut piffissat
peqatigiiffiup Facebookimi quppernerani takuneqar
sinnaapput.

Sisoraatit
Suli sisoraatitaarsimanngitsunut peqatigiiffik pit
saasunik sisoraatinik pigisaqarpoq (amerlassusaat
killilinnik) taakkulu sapaatipakunnerata naanerani
piffissami 10:00-imit 16:00-imut atukkiunneqarsin
naasarlutik. Taamaattumik aperiarpat sisoraatinik
timersornermik misiliinngitsoornissamut utoqqatsis
sutissaqanngilaq taamalu ujakkaartarfimmi ataatsi
mooqatigiinneq nuannersoq misigineqarsinnaalluni.

Aamma aputilimmi
Annikitsunnguaannarmilluunniit periarfissaqale
raangat peqatigiiffik aputeqalaartumi sammisaqar
titsisarpoq. Peqatigiiffiup Nuussuup Mannguani
ukioq manna ujaraaqqanik qallikkamik aqqusinee
raliortitsisimanera iluaqutaasimavoq, aputeqa
laaleraangammi aput naqillugu annikitsunnguaq
atorlugu ujakkaarfiusinnaasumik pilersitsisaramik.
Apinissaa ilimagineqartoq
Maannali apinissaa issilernissaalu ilimanaateqar
luinnalermat, aamma juullikkunni siallertarnera
issangiartarneralu qaangiussimalermata, ujak
kaarfissanik atorsinnaasunik aaqqissuussinissaq
periarfissaqaqqilissaaq. Tassami NSP-mut ilaasor
tarpassuit ujakkaarnermik aallutaqartartut aallar
tinnissaminnut piareersimapput. Peqatigiiffillumi
apinissaanut sammisassanik aaqqissuussereersi
mavoq aamma Nuummiorpassuit peqqinnartumik
tamatuminnga sammisaqarsinnaanissaq atorluaru
maaraat neriuutigaat.
Kikkunnut tamanut sammisassaqartitsisoq
NSP maanna ataasinngornerit aamma pingasunngornerit tamaasa meeqqanut sungiusartitsisarpoq

Ujakkaartarfiit qanittukkut taama isikkoqalernissaat neriuutigineqarpoq, NSP-mut ilaasortat
taamaalillutik sisorarsinnaalerniassammata.
Forhåbentlig ser løjperne snart ud som dette, så NSP kan få skiene på - Foto: Toke Brødsgaard

NSP er klar til sneen skal komme
En af de skiklubber, der ikke bare venter på sneen skal komme, er langrendsklubben NSP
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Den manglende sne denne sæson har ikke kunne
sætte en stopper for aktiviteterne i langrendsklub
ben NSP, der siden august har haft træning for både
børn og voksne. Træningen har været en kombina
tion af indendørs træning og udendørs aktiviteter.
Også i sneen
Når der har budt sig blot en lille mulighed, har man
ge af klubbens aktiviteter været i den smule sne, der
har været. I år har klubben været godt hjulpet på vej
af, at de har fået anlagt en grussti i ravnedalen, hvor
det med forholdsvis lidt sne har været muligt at

presse denne, så der har kunne laves løjper selv med
ganske lidt sne.
Sne i sigte
Nu er der dog meget, der tyder på, at der er no
get sne og kulde på vej, der kan gøre det muligt,
ovenpå julens regn- og tøvejr, at få præpareret nogle
brugbare langrendsløjper igen. I hvert tilfælde er de
mange aktive langrendsløbere i NSP klar. Klubben
har også programlagt aktiviteterne til, når sneen lig
ger der og håber, at mange i Nuuk vil benytte sig af
den sunde aktivitet.
Aktiviteter for alle
NSP har allerede nu træning for børn hver mandag
og onsdag og træning for voksne tirsdag og torsdag.

Desuden er der træning for alle om lørdagen. Når
der ligger sne nok, vil der komme skitræning for be
gyndere. Dette vil være ved klubhuset i Ravnedalen
på søndage med start kl. 10:00. For træningstider
henvises til klubbens åbne Facebookside.
På med skiene
Har man ikke selv ski endnu, har klubben et flot
udvalg (i et begrænset antal), som de låner ud i
weekenden i tidsrummet 10:00 - 16:00. Der er der
for ingen undskyldninger, når sneen falder for ikke
at prøve kræfter med sporten og nyde det sociale
samvær, der er på løjperne.
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Ukioq manna arsaannermi kingullermi
NÛK ajugaavoq
GSS aamma NÛK pisarnermisut ukiumi ullup
kingullersaani oldboysinut arsaapput
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
2018-imi ukiumi arsaannerit kingullersaanni
NÛK-p GSS-illu akornanni ingerlanneqartumi
NÛK 4-2-mik ajugaavoq, tamannalu pisarnertut
Nuummi illoqarfiup qeqqani Ukaliusap atuarfiata
arsaattarfiani ingerlanneqarpoq, aalajaallutillu illersuisartorpassuupput klubbiminnik illersuillutik.
Qanga ileqquuvoq NÛK-p GSS-illu oldboysii
ukiumi ullormi kingullerpaami arsaallutik unammisarnerat, tamannali taamaatinneqarpoq Narsarsuarmi blok 1-imiit 10-mut sananeqarmata.
NPAU Nuummi Pingasunngornikkut Arsaattartut
Utoqqasaat aallaqqaammut NÛK-miit GSS-imillu
inuttalerneqartoq 1990-imi aallarteqqinneqarpoq
Aqissiaq Møller, Thomas Isbosethsen, Nathan
Biilmann Uvdlo Jakobsenilu siuttoralugit, siornalu
29-issaani unammipput.
– Ukiut tamarluinnaasa ukiumi ullut kingullersaani arsaattarpugut, sila qanorluunniit ikkaluaraangat.
Eqqaamaavara ilaanni siallerlunilu sakkortuumik
anorlersoq arsaakkatta tamatta masattupilussuanngorluta, kisianni sila akornutiginnisaannarparput,
aaqqissuisut ilaat Kristoffer Ludvigsen oqaluttuarpoq.
Unammisussat ullaap tungaani Nuummi Illorsuarmi timersortarfimmi naapittarput kingornalu erfalasulisarlutik arsaattartimmut ingerlaaqqatigiittarlutik.
– Unammineq naammassigaangat holdini marluni
unammilluarnerpaamik toqqaasoqartarpoq. Akeqqat unammisaminni arsarluarnerpaamik toqqaa-

sarput illuatungaanullu. Ukioq manna NÛK-miit
Finn Nielsen arsarluarnerpaatut toqqarneqarpoq
GSS-imiillu Mikael Lynge Pedersen. Pokal ingerlaartoq pissarsiarisarpaat, ukiunilu pingasuni tamani
arsarluarnerpaattut toqqarneqarsimagunik pokali
pissarsiarisarpaat, Kristoffer Ludvigsen oqaluttuarpoq.
Arsaanneq sioqqullugu ileqquuvoq minutsimi ataatsimi nipaallisimasarneq klubbit arlaanni
toqukkut qimagussimasoqarpat eqqaaniaalluni.

Ukioq manna Hans Pavia Rosing ukiporpassuarni
målmandiusartoq, Anders Brøns aamma Hans Pavia
Egede eqqaaaniarneqarput.
NÛK-mi ajuuttuuvoq Tønnes Kaka Berthelsen
ataatsimik ajuulluni, Kristoffer Ludvigsen marlunnik ajuulluni Finn Nielsenilu ataatsimik ajuulluni.
GSS-imi isertitsisuupput Andur Thomsen aamma
Steen Hornum Hansen tamarmik ataatsimik ajuullutik.

Pisarnertut ukiumi arsaannermi kingullerpaami NÛK-p GSS-ilu arsaanneranni NÛK 4-2-mik ajugaavoq.
Ved årets sidste og traditionelle fodboldkamp mellem NÛK og GSS oldboys vandt NÛK med 4-2.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

NÛK vandt årets sidste fodboldkamp
Traditionen tro spillede GSS og NÛK’s oldboys spillere på årets sidste dag
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Årets sidste fodboldkamp i 2018 mellem NÛK og
GSS oldboys, som NÛK vandt 4-2 med, blev som
altid spillet ved fodboldbanen ved Ukaliusaq Skolen
i bymidten i Nuuk, omringet af de mange trofaste
tilskuere, der hvert år kommer og hepper på deres
klub.
I gamle dage var det en tradition at NÛK og GSS
oldboys spillede på fodboldbanen på årets sidste
dag, men det stoppede man med, da blokkene 1-10
på Narsarsuaq blev bygget.
NPAU, som står for Nuummi Pingasunngornikkut
Arsaattartut Utoqqasaat (oldboysspillerne i Nuuk
der spiller fodbold om onsdagen) med spillere fra

NÛK og GSS startede det op igen i 1990 med Aqissiaq Møller, Thomas Isbosethsen, Nathan Biilmann
og Uvdlo Jakobsen i fronten, og sidste år var det 29.
gang, der blev spillet.
– Vi spiller hvert eneste år på årets sidste dag,
uanset hvordan vejret er. Jeg kan huske, at vi
engang spillede, hvor det regnede og blæste rigtig
meget og hvor vi alle blev meget, meget våde, men
vejret har aldrig forhindret os i at spille, fortæller en
af arrangørerne, Kristoffer Ludvigsen.
Spillerne mødes om formiddagen i Godthåbhallen og derfra går de ned til fodboldbanen med hver
deres faner.
– Når kampen er slut bliver der valgt en kampens
spiller fra hvert hold. Modstanderne vælger den
bedste spiller fra det andet hold og omvendt. I år
blev Finn Nielsen valgt som bedste spiller i NÛK

og hos GSS blev Mikael Lynge Pedersen valgt som
den bedste spiller. De får en vandrepokal, og hvis
de er blevet valgt som bedste spiller tre år i træk, får
de pokalen, siger Kristoffer Ludvigsen.
Før kampen starter er det også en tradition, at man
holder et minuts stilhed, hvis der er en fodboldspiller fra en af klubberne er afgået ved døden. I år
blev Hans Pavia Rosing, som har været målmand
i mange år, Anders Brøns og Hans Pavia Egede
mindet.
Målscorerne fra NÛK var Tønnes Kaka Berthelsen med 1 mål, Kristoffer Ludvigsen med 2 mål og
Finn Nielsen med 1 mål.
GSS’s målscorere var Andur Thomsen og Steen
Hornum Hansen begge med 1 mål.
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Januaarip aallaqqaataanit ajornartorsiuteqartunut tamanut oqarasuaatikkut
siunnersuisarfik ammarneqassaaq. Siornatigut normuusimasut
ilisimaneqartut 146, 134, 314151, 1899 imaluunniit 141 801180-imik
maanna taarserneqassapput. SMS-ikkut siunnersuineq 1899-ikkut
pisassaaq. – Pisoqartillugu eqqaamaneqarsinnaajuaannanngilaq sumut
sianersinnaanerluni. Matumuunakkut ataasiinnarmik isaavissamik
ammaassisoqarpoq, Peqissutsimut, Isumaginninnermut Inatsisinillu
Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq Martha Abelsen (S) oqarpoq.

Fra 1. januar åbner en ny telefonrådgivning, som alle, der er i krise kan ringe
til. Alle tidligere kendte numre som 146, 134, 314151, 1899 eller 141 bliver nu
erstattet med nummeret 801180. SMS rådgivningen bliver dog fortsat 1899.
– Når man står i en krisesituation er det ikke til at huske, hvilket nummer
man skal ringe til. Her åbner man op for, at der kun er én port, siger medlem
af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Martha Abelsen (S). Foto: Leiff
Josefsen

Et nummer at ringe til
Med start fra det nye år bliver alle nuværende telefonrådgivninger og SMS-rådgivninger samlet under et nyt koncept,
der hedder Tusaannga (Hør mig)
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Alle de gamle numre som Attavik’s 146, Børne- og
Ungetelefonen 134, Familierådgivningen 314151,
Børnerettighedsinstitutionens telefonrådgivning
1899 eller telefonrådgivning for voksne med senfølger 141 bliver nu erstattet med nummeret 801180,
som man kan ringe til. SMS nummeret, som folk
kender i forvejen, og som har været Børnerettighedsinstitutionen MIO’s bliver fortsat 1899.
–
Der har været meget fokus på selvmord i
dette efterår. Der har været en stille demonstration,
hvor rigtig mange i det her land deltog samtidig,
ikke kun i Nuuk, men også i andre byer. Der er
lanceret en selvmordsstrategi fra 2013 til 2019,
men det er en selvmordsstrategi, der kun har kørt i
sundhedsvæsens regi. Igen sektoropdelt og jeg tror,
at vi ikke har formået at knække selvmordskurven,
fordi vi ikke har været gode nok til at samarbejde på
tværs af sektorerne. Her gør vi noget helt anderledes, hvor en del af strategien mod selvmord bliver,
at vi får en ny telefonrådgivning fra første januar

2019 med et nyt koncept, der hedder ”Tusaannga Hør mig”, hvor alt det vi har kendt til 141 og andre
telefonrådgivninger nu bliver samlet under et i
Socialstyrelsen, siger medlem af Naalakkersuisut
for Sociale Anliggender, Martha Abelsen (S).
De to telefonnumre bliver åbnet op for alle. Det
bliver for både for børn og voksne, som har brug for
rådgivning.
– Før har vi delt telefonrådgivningerne alt efter,
om det var for børn eller voksne, til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb, eller for voldsramte. Når man står i situationen er det ikke til at
huske, hvilket nummer man skal ringe til. Her åbner
man op for, at der kun er én port.
Handling for alle
De folk, som kommer til at sidde i telefonrådgivningen, vil fra midten af december være på kurser,
som er påkrævet for, at man kan tage en ordentlig
samtale med en person, der er i krise.
– Telefonrådgivningen bliver bred og åben for
alle, der er i krise. Det bliver ikke kun selvmordstruede eller folk, der har problemer med mobning,
eller hvad det nu kan være, der kan ringe dertil.

De folk, der sidder der, vil kunne videresende og
placere dem til den, der bedst mulig kan rådgive
dem, afhængig af problemet. De kommer til at følge
pågældende indtil en myndighed overtager kontakten. Det kommer ikke bare til at være en snak, men
der kommer handling bag, siger Martha Abelsen.
Telefonrådgivningen kommer til at registrere,
hvad tid på dagen, hvornår på måneden eller på året,
der er opringninger, hvornår henvendelserne stiger,
og hvilke typer henvendelser, der er, som kan fortælle noget om, hvor man skal sætte ekstra indsats
ind. Den sociale indsats bliver, at man også tilpasser
det, som folk efterspørger og det kommer til at ske
hele tiden.
– Fra første januar bliver åbningstiden fra mandag
til søndag, i alle ugens dage fra 16 til 22, og det
bliver for alle, der henvender sig. Det er også for
pårørende, som kan henvende sig for at få hjælp
for at få råd og vejledning. Vi vil løbende evaluere
om henvendelserne og åbningstiderne passer. Hvis
åbningstiderne kræver en udvidelse, fordi der er så
mange henvendelser, vil der være fleksibilitet og
åbenhed til at ændre det, siger Martha Abelsen.
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Normu sianerfissaq
Oqarasuaatikkut siunnersuisarnerit
SMS-ikkullu siunnersuisarnerit maanna
atuuttut tamarmik ukiortaamiit
ataatsimoortinneqarlutik taaguuteqalissapput
Tusaannga
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Normutoqqat tamarmik, soorlu Attavik 146, Meeqqanutinuusuttunullusiunnersuisarfik134,Ilaqutariinnutsiunnersuisarfik314151,MeeqqatInuusuttullu Oqaaseqartartuata oqarasuaatikkut siunnersuisarfia1899imaluunniitinersimasunutkingunerlutsitsisunutoqarasuaatikkutsiunnersuisarfik141
sianerfissat801180-imiktaarserneqassapput.SMSimutallaffissaqinunnitilisimaneqareersoqMIO-llu
normorisimasaa1899allanngussanngilaq.
– Ukiaq manna imminut toquttarneq sammineqartorujussuuvoq.Tamannaakiorniarlugunipaatsumik
ingerlaaqatigiittoqarpoq,Nuummiinnaanngitsoq,
nunatsinniliilloqarfinniallaniinuppassuitpeqataapput.Imminuttoquttarnermutakiuiniarluni
pilersaaruteqarpoq2013-imit2019-imutingerlasussaq,tamannalipeqqinnissaqarfimmittaamaallaat
oqartussaaffigineqarluniingerlanneqarpoq.Tassa
immikkoortukkaaraluniaasitingerlanneqarluni,taamaammatisumaqarpungaimminuttoquttartutikilisissimanngilavutoqartussaaffinniassigiinngitsuni
akimutsuleqatigiissinnaaneqpikkoriffiginnginnatsigu.Massakkulliunaallaalluinnarpoq,imminullu
toquttarnermikakiuiniarnermutilaatillugujanuaarip
aallaqqaataaniit2019-imiitoqarasuaatikkutsiunnersuineqnutaaq”Tusaannga”aallartissavarput,tassanilu141-imitoqarasuaatikkullusiunnersuisarfinnit
allanitilisimasavutIsumaginninnermiAqutsiveqarfiupataanimaannaIsumaginninnermutAqutsisoqarfiupataanutataatsimoortissavavut,Martha
Abelsen,(S)IsumaginninnermutNaalakkersuisoq
taamaoqarpoq.
Oqarasuaatinut normut taakku marluk kikkunnut
tamanutammaanneqassapput.Meeqqanutinersimasunullusiunnersortittariaqartunutsianerfigineqarsinnaassapput.
– Meeqqanut inersimasunulluunniit, inersimasunutkinguaassiutitigutatornerlunneqarsimasunut
kingunerlutsitsisunutimaluunniitpersuttagaasimasunut oqarasuaatikkut siunnersuinerit siullermik
immikkoortissimagaluarpavut.Pisoqartillugu
eqqaamaneqarsinnaajuaannanngilaqsumutsianersinnaanerluni.Matumuunakkutataasiinnarmik
isaavissamikammaassisoqarpoq.
Tamanut iliuuseqarneq
Oqarasuaatikkutsiunnersuisussatdecembarip
qeqqanitpikkorissarneqassapputinunnutajornartorsiortunutiluamikoqaloqatiginnissinnaanissaannut
naapertuuttunik.
– Oqarasuaatikkut siunnersuineq siammasilluni tamanut ajornartorsiortunut ammatinneqassaaq.Inuitimminornissamikaarlerinartorsiortut
imaluunniitqinngasaarinermikajornartorsiortut
allanilluunniit ajornartorsiortut kisimik sianersin-

naassanngillat.Inuittaakaniissiasussatajornartorsiutapeqqutaatilluguinunnutsiunnersuinissamut
tulluunnerusunutingerlateqqillugitinississinnaassavaat.Ajornartorsiuteartoqmalinnaavigissavaat
oqartussateqqortutattaveqarnermiktigusinissaasa
tungaannut.Oqaluinnarnerussanngilaq,kisiannilitamatumakingornailiuuseqartoqartassalluni,Martha
Abelsenoqarpoq.
Ullupqanoqilineranisianertoqartarnersoq,
qaammatipukiulluunniitqanorilernerani,saaffiginninneritqaqugukkutamerlisarnersutkiisalu
saaffiginnissutitsuunersutoqarasuaatikkutsiunnersuinerminalunaarsuisoqassapput,taamaalilluni
paasineqarsinnaaniassammatsumiimmikkutsuliniuteqartoqassanersoq.Isumaginninnermisuliniut
tassaalissaaqinuitpisariaqartitaataallaavigalugit
naleqqussaasoqartassallunitamannaluingerlaavartumikingerlanneqassaaq.
–Januaaripaallaqqaataanitataasinngornermit
sapaammutsisamanitqulittungaanutsaaffiginnittunuttamanutammasassaaq.Aammaqanigisaasut
sianersinnaapputsiunnersoqqullutikaqqutissiuuteqqullutilluunniit.Saaffiginnissutitoqarasuaatillu
ammasarfiinaleqqunnersutingerlaavartumiknalilersortassavavut.Saaffiginnittutimaamerlatigippata
ammasarfinniksivitsuisariaqalerlunitamatumunnga
allannguinissamutpiareersimaffigineqarluniluammaffigineassaaq,MarthaAbelsenoqarpoq.

Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK PAASISIMASAQARFIK
VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?
Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. /
Allorfik tilbyder gratis behandling.
Oqarasuaat |Telefon: 525343 immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
ATTAVIK
Imminut toquttarnerup pitsaaliornissaanut inuunermilu ajornartorsiutit
pillugit oqarasuaat
Telefon linje vedrørende forebyggelse af selvmord og personlig krise
Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 146
QANIGISARIITTUT SIUNNERSUIFFIK
ANONYM FAMILIERÅDGIVNING
Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 31 41 51
MEEQQAT INUUSUTTULLU
OQARASUAATAAT
BØRN OG UNGE TELEFONEN
Ullut tamaasa | Alle ugens dage
19:00 – 21:00
Oqar. | Tlf. 134
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
SMS 1899 Meeqqat inuusuttuaqqallu akeqanngitsumik saaffissaat –
ulluinnarni 16:.00 –18:00

Oqarasuaatikkut SMS-ikkullu maanna siunnersuisarfiit 2019-ip aallartinnerani siunnersuisarfimmut
nutaamut ”Tusaannga”-mi ataatsimoortinneqalissapput.
Siornatigut normut sianerfissat marlunnut
ataatsimoortinneqassapput. Oqarasuaatikkut siunnersuinermut normu 801180 SMS-ikkullu siunnersuinermi normu 1899. Siunnersuisarneq ataasinngornermiit sapaammut nalunaaqutaq sisamaniit
qulinut ammasassaaq.
Siornatigut normut atorneqarsimasut ikaarsaariarnermi sivisuumi suli atorneqarsinnaassapput,
saaffiginnissutit ingerlaavartumik nalilersorneqartassapput, taamaalilluni ammasarfii pisariaqartitsinermut naleqqussarlugit sivitsorneqarsinnaassallutik.
Tusaannga januaarip 23-iani 2019-imi tamanut
aaqqissuussinermi saqqummiunneqassaaq.
Primo 2019 samles alle nuværende telefonrådgivninger og SMS-rådgivninger under konceptet
”Tusaannga” – ”Hør mig”.
Alle tidligere numre bliver samlet under to
numre. Et nummer til telefonrådgivning 801180
og et til SMS-rådgivning 1899. Rådgivningsindsatsen vil have åbent fra mandag til søndag klokken
16.00 til 22.00.
Alle tidligere numre vil fortsat kunne anvendes i
en lang overgangsperiode, og man vil foretage en
løbende evaluering af henvendelserne således at
åbningstiderne kan udvides og tilpasses behovet.
Lanceringen af kampagnen for Tusaannga sker
den 23. januar 2019 ved et offentligt arrangement.

SMS 1899 gratis børn- og ungerådgivning
– alle hverdage 16:00 – 18:00.
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl
INERSIMASUNUT
KINGUNERLUTITSISUNUT
SIUNNERSUISOQARFIK
Oqarasuaat Inersimasunut meeraanermi kinguaassiutitigut atornerlunneqarsimasunut 141 pilersinneqarpoq.
Oqarasuaat ammasassaaq ulluni marlunngorneq & sisamanngorneq
nal. 19 - 21 aamma arfininngorneq nal. 15.00 – 17.00.
TELEFONRÅDGIVNING FOR VOKSNE MED SENFØLGER
Telefonlinjen 141 er for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
i barndommen.
Tirsdag & torsdag kl. 19:00 – 21:00 &
Lørdag kl. 15:00 til 17:00.
MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat
aallartiguk!
BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl
Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi
pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit paasissutissanik nassissinnaavatsigut
uunga: annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en oversigt
over gratis services. Har du forslag til gratis services i samme
genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende os praktiske
oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG
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Angelica Arctic allaaserinnittartuullunilu
nittartagaavoq immiaaraliorfiup Godthåb
Bryghusip immiaaraliaanik nittarsaassisartoq.
Angelica Arctic er både en blog, et univers og
markedsføring af en ny øl hos Godthåb Bryghus.

Afhængighed af en parallelverden
Bloggere og you-tubere med mange følgere tjener millioner på annoncer og markedsføring af produkter.
Og det kan være svært at gennemskue om fortællingerne på de sociale medier er ægte eller blot udtryk for bevidst markedsføring

Af Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
En ung kvinde i badetøj ligger henslængt over et
træ på noget, der kunne ligne en caribisk strand. På
et andet billede står hun i en kort stram kjole med
isbjerge i baggrunden og to ølglas ved fødderne.
Kvinden med kunstnernavnet Angelica er blevet
blikfanget for Godthåb Bryghus nye øl ”Angelica”,
og med både en blog og en univers knyttet til sig er
der tale om en noget anderledes form for markedsføring, som direktør for Heca, Nicolai Nissen, har
bygget op.
– Jeg ville gerne koble følelser med reality-genren
og pirre til folks trang til voyeurisme. Jeg har nok
en trang til at provokere lidt, og jeg kan lide at
bygge brands op omkring nogle skøre fortællinger.
Er der kun nogle få, der forstår det her univers, er
det også ok, siger Nicolai Nissen, der forklarer, at
Angelica også er det engelsk ord for kvan; en af
ingredienserne i bryghusets øl.
Angelica – altså kvinden, der reklamerer for
bryghusets nye øl, hedder oprindelig Paula og stammer fra Caribien. Nicolai Nissen mødte hende på en
rejse, og sammen fandt de to på at knytte en fortælling om hendes møde med det arktiske Grønland
sammen med fortællingen om en ny øl. Reaktionerne på den alternative markedsføring har været delte.
Bikinibillederne får mange klik, men også mange
negative kommentarer.
– Der veksles mellem billederne, hvor hun står i

Grønland iført masser af varmt tøj og billeder fra
Caribien, hvor hun er i badetøj. De billeder hvor
hun har meget tøj på, afføder kun få klik i forhold til
billederne, hvor hun er iført badetøj. Folk er generelt meget spørgende og også negative i forhold til,
at hun er letpåklædt, siger Nicolai Nissen.
Astrid Haug, der er kommunikationsekspert og
rådgiver virksomheder i brug af sociale medier, ser
referencer i Angelica-universet til det univers, som
for eksempel Kims Chips har forsøgt at bygge op.
Men samtidig påpeger hun, at målgruppen ikke er
helt tydelig i Angelica-reklamen.
– Man kan godt spørge her, hvem målgruppen er,
og hvad pointen er med denne her Angelica-person.
Man kan sagtens spille på en mix mellem virkelighed og fiktion, hvis præmissen er rimelig klar, og
hvis det i øvrigt er godt gennemført, og der er en
klar målgruppe for det. Det virker som om, at det
her rammer lidt ved siden af, og måske mere er et
forsøg på at omgå en lov – alkoholloven i Grønland.
At omgå en lov er generelt ikke noget, jeg vil anbefale mine kunder at gøre, siger Astrid Haug.
– Forbindelsen mellem kvinden og produktet er
for uklart til, at jeg ville købe ind på det. Den mere
filosofiske pointe om, at folk klikker på en halvnøgen kvinde er allerede bevist. Det er der ikke noget
nyt i, siger Astrid Haug og tilføjer, at blogs ikke er
så populære i dag som tidligere.
– De fungerede bedre i overgangsfasen fra det
tidligere internet til de sociale medier. I dag bruger
folk sociale medier, og hvis de har en blog, så bruger de sociale medier til at henvise til bloggen.

You-tubere scorer kassen
Der, hvor det for alvor går stærkt lige nu, er på de
mange you-tube-kanaler, hvor millionvis af abonnenter følger med i you-tubernes hverdag. Et af
eksemplerne er 7-årige Ryan, der på sin you-tubekanal RyanToysreview åbner pakker med legetøj.
Hans you-tube-kanal følges af 17 millioner fans
verden over. Og det er en ganske god forretning for
lille Ryan at åbne legetøjspakker. I 2018 tjente Ryan
således omkring 145 millioner kroner i annoncekroner, vurderer finansmagasinet Forbes. En af de
mest berømte you-tubere er svenske Felix Arvid
Kjellberg bedre kendt som PewDiePie, der har 76
millioner abonnenter på sin you-tube-kanal, hvor
han blandt andet spiller computerspil.
– You-tuberne er kendetegnet ved at være sig selv.
Der er tale om ægte personer, der tager følgerne
med ind i deres hverdag. På den måde er you-tube
en form for parallelunivers til de traditionelle
medier, hvor nye brancher og idoler opstår. Det er
typisk ikke et univers, som forældre forstår eller
sætter sig ind i, hvorfor de unge kan have det mere
eller mindre for sig selv, siger Astrid Haug.
I Grønland er der flere, der har forsøgt sig med
you-tube. For eksempel Rockstones guitarist Dino
Petersen, der har 1282 abonnenter. En anden er
Dagmar Dalager, der blogger om makeup. Endelig
er der rapperen Josef Tarrak Petrussen, der har succes med at bruge Facebook til at få sit budskab ud.
Han har aktuelt 10.000 følgere på sin profil J.T.P
GL.
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Piviusup illuanut pinngitsuuisinnaajunnaarneq
Bloggerit, tassa nittartakkani naatsunik
akulikitsumik allaaserinnittartut
YouTubekkullu naatsukullannik
saqqummiisartut amerlasuunit
malinnaaffigineqartut nioqqutissanik
ussassaarutit nittarsaassinerillu atorlugit
millionerpassuarnik aningaasarsiortarput.
Nittartakkani inuit naapittarfiini
oqaluttuaat ilumoortuunersut
imaluunniit nittarsaassinerinnaanersut
immikkoortikkuminaassinnaasarput

Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
Arnaq inuusuttoq nalunnguffasilik Caribiap sissaatut ittumi orpimmi innangaarpoq. Assimi allami
naatsumik kjuuleqarpoq ilulissanik tunuliaqutaqarluni imertarfiillu marluk immiaaqqanik imallit
isigaata eqqaaniillutik. Arnaq eqqumiitsuliortutut
Angelicamik atilik Godthåb Bryghusip immiaaraliaanut nutaamut ”Angelicamut” takoqqusaarutaavoq, bloggikkut tassungalu silarsuarmut ataneqartinneqartumi nittarsaassineruvoq allaanerusoq
Hecap pisortaata Nicolai Nissenip pilersissimasaa.
– Reality-genremut, tassa inuit ulluinnarni
malinnaaffigalugit aallakaatittakkanut tunngasunik
misigissutsit imminut ataneqartilerlugit inuillu alapernaasersorusunnerannut kajumilersikkusuppakka.
Oqallissaarerusulaartarunarpunga, oqaluttuallu
eqqumiitsupilussuit atorlugit nittarsaassineq nuannaraara. Inuit ilaannaasa tamanna paasisinnaassappassuk aamma ajunngilaq, Nicolai Nissen oqarpoq
nassuiarlugulu Angelica aamma tuluit kuannimut
oqaaserimmassuk; immiorfiup immiaaraliaata
akuisa ilaat.
Angelica – tassa arnaq immiorfiup immiaaraliaanut nutaamut piseqqusaarisoq Paulamik ateqarpoq.
Caribiameersuullunilu. Nicolai Nissenip angalanermi ilaanni naapippaa arnallu taassuma Nunatsinnik
issittumik naapitsinera immiaaqqamut nutaamut
oqaluttuamut ataneqartilerniarlugit isumassarsipput.
Allatut iliorluni nittarsaassineq assingiinngitsunik
tiguneqarpoq. Sissami bikineqarluni assinga alakkarneqartartorujussuuvoq, aammali pitsaanngitsunik
oqaaseqarfigineqartarluni.
– Assit paarlakaapput, Nunatsinni oqortunik atisaqarluni kiisalu Caribiami nalunnguaaserluni assit.
Assit atisaqartorujuulluni assingi alakkarneqarpiartanngillat nalunnguffaseqarluni assinut naleqqiullugit. Atisaqarpiannginnera pillugu inuit apersuigajuttorujussuupput aammali atisaqarpiannginneranut
nuanninngitsumik isummerfigineqartarluni, Nicolai
Nissen oqarpoq.
Astrid Haugip attaveqaqatigiinnermut immikkut ilisimasallip inuillu nittartakkani naapittarfiisa
qanoq atornissaannut siunnersortip Angelicamut
silarsuaritinneqartoq assersuutigalugu Kims Chipsip
nittarsaassiniarneranut assingutippaa. Taassumali
aamma tikkuarpaa Angelicami piseqqusaarutini
tamanna kikkunnut sammitinneqarnersoq ingerlaannaq takuneqarsinnaanngimmat.
– Uani kikkunnut sammitinneqarnersoq aperiso-

Kitaarertartoq Dino
Petersen Dynosawimik
aterusilik YouTubemi
kanalimini 1.000it sinnerlugit
malinnaavigineqarpoq
tassanilu
ulluinnarni atukkani
saqqummiuttarlugit.
Guitaristen Dino Petersen
alias Dynosaw har over
1.000 abonnenter på sin
you-tube-kanal, hvor han
inviterer til et indblik i sin
hverdag.

qarsinnaavoq inullu taanna Angelica qanoq siunertaqartinneqarnersoq aperisoqarsinnaalluni. Tunngavik ersarippat piviusoq piviusuusaartitamik
akoorneqarsinnaavoq, iluamillu suliarineqarsimappat kiisalu kikkunnut sammitinneqarnersoq ersarippat. Soorlu uani tamanna uniorneqalaarsimasoq,
immaqalu inatsimmik sanioqqutaarinninniartuulluni
– tassa Kalaallit Nunaanni aalakoornartoq pillugu
inatsimmik. Inatsimmik unioqqutitsiniarnissamik
sullitannut inassuteqaateqarnavianngilanga, Astrid
Haug oqarpoq.
– Arnap nioqqutissallu imminnut atanerat paasiuminaammat pisiariniarnavianngilara. Arnat atisaqarpianngitsut inuit alakkarnerusaraat uppernarsineqareerpoq. Tamanna nutaartaqanngilaq, Astrid Haug
oqarpoq ilanngullugulu oqaatigalugu bloggit siornatigutut ullumikkut nuannarineqartiginngimmata.
– Siusinnerusukkut internettimit nittartakkanut
inuit naapittarfiinut ikaarsaariarnermi tamanna
ingerlalluartaraluarpoq. Inuit nittartakkatigut naapittarfiit ullumikkut atugaraat taakkulu aqqutigalugit
allaaserisaminnut innersuussisarlutik.
YouTubekkut saqqummiisartut isaatitsilluartut
Maanna inuit ussataat tassaavoq YouTubemi kanalerpassuit millionikkaartunik atuisunit ullut tamaasa
malinnaavigineqartut. Assersuutigineqarsinnaavoq
Ryan arfineq-marlunnik ukioqartoq YouTubemi
kanalimini RyanToysreviewimi pinngussanik imalinnik poortukkanik ammartuisartoq. YouTubemi
kanalia nuannarinnittaanit nunarsuaq tamakkerlugu inunnit 17 millioninit malinnaavigineqarpoq.
Nukappiaqqallu Ryanip poortukkanik pinngussanik
ammarterisarnini aningaasarsiutigilluarpaa. Ryanip
2018-imi piseqqusaarutinit 145 millionit koruunit
missaat isertikkai aningaasaqarnermut atuagassiap
Forbesip nalilerpaa. YouTubemi saqqummiisartut
ilisimaneqarnerpaat ilaat tassaavoq Sverigemiu
Felix Arvid Kjellberg, PewDiePietut ilisimaneqarnerusoq, YouTubemi kanaliani 76 millioninit
malinnaavigineqartoq ilaatigullu qarasaasiamik
pinnguaatinik pinnguartartuusoq.

– YouTubemi saqqummiisartut ilisarnaatigaat
inuit kinaassusertik atuinnartaramikku. Tassa inuit
pisuusaanngitsut ulluinnarni atukkaminnik saqqummiisartut. Taamaalilluni YouTube tassaalerpoq
nittartakkanut nalinginnaasunut illuatungiliuttutut
suliassaqarfiit nuannaartorisallu nutaat pinngorarfiat. Silarsuaq tamanna angajoqqaat tamatigut paasineq ajorpaat takorloorsinnaanngisaat, taamaammallu meeqqat inuusuttullu namminneq annerusumik
minnerusumilluunniit aqutaralugu, Astrid Haug
oqarpoq.
Nunatsinni arlallit YouTube misiliiffigaat.
Assersuutigalugu Rockstonesimi kitaarertoq Dino
Petersen 1282-inik malinnaavigineqartoq. Alla
tassaavoq Dagmar Dalager pinnersarnermut tunngasunik saqqummiisartoq. Kiisalu rappertartoq Josef
Tarrak Petrussen Facebook aqqutigalugu isumannik
oqaatiginiakkaminik saqqummiussisarnermini iluatsilluartoq. J.T.P GL-imi maannakkut 10.000-init
malinnaavigineqarpoq.

YouTubemi nuannarineqarluartut
1: PewDiePie: 76 millioninit malinnaavigineqartoq
2: Dude Perfect: 36 millioninit malinnaavigineqartoq
3: DanTDM: 20 millioninit malinnaavigineqartoq
4: Ryans ToysReview: 17 millioninit malinnaavigineqartoq
5: Jake Paul: 17 millioninit malinnaavigineqartoq

Populære you-tubere
1: PewDiePie: 76 millioner følgere
2: Dude Perfect: 36 millioner følgere
3: DanTDM: 20 millioner følgere
4: Ryans ToysReview: 17 millioner følgere
5: Jake Paul: 17 millioner følgere
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NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ
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Ta n d l æ g e

GRATIS LÆGETELEFON

Ved Brand

Meeqqanut

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Børnekryds & Tværs

34

.

UPS,
JEG KOM
TIL ...

GYLDENT
METAL

H.A. Bogføring
.

BRUGER
IKKE BLE
MERE

v/Helene Andersen
.

Telefon 55 43 72

HER
LAVES
KAGER
STRØM

ØDELAGT

KLAPPE

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

DANMARK
LEVER
SKOLEBETJENT

NUREPA APS

.

VÆSEN

.

SOMMERMÅNED

PAPA
.

UDRÅB
.

ANDESTEG

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

INDIANER

UDTALE

DUNET

BLOMST

.

SYD

IKKE
HENDE

SKIMTES

DRENGENAVN

.

LILLE
VEJ

TÅGE

8.
BOGSTAV

BRAG

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

DEL AF
KORN

DONNAS DYREKLINIK

FORFADER

STOR
HJORT

2+1

EMNET

KORT

KATTELYD

KRYDDERI

Klinikkens nye åbningstider:
Tirsdag ........................... kl. 14-18
Onsdag .......................... kl. 09-16
Fredag ............................ kl. 09-16

FRISK
.

.

DRESSERET

.

SENGETID

KVISTEN

CIRKEL

FØR FA

KIGGE

.

FOR
ALTID

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

.

PIGER

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Nikoline Didriksen
Blok M-17, 3900 Nuuk

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

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

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

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil +299 55 19 02
Redaktør:
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

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

Ved Brand

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

Ikuallatoornermi

Pilluarit Tillykke

113

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

113

80 11 11

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

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

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
tamaasa naas .
put
nutaat tikittar
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
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10 HAN

FRA POLEN
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Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!
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Tlf. 321676

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

8,3 PETER
FRA DK

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

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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Unnuk Kulturisiorfik januaarip
19-iani pisussaq pillugu tapiliussaq

Tillæg om Kulturnatten
den 19. januar

Unnuk kulturisiorfimmi ilissinni susoqassanersoq
matumani takutissinnaavat

Her kan du vise, hvad der sker hos jer på
kulturnatten

Nuuk Ugeavis pisarneq malillugu Unnuk Kulturisiorfik pillugu tapiliussamik
suliaqassaaq, tiguinnariarlugu unnukkut nassatarineqarsinnaasumik.
Tapiliussaq pingasunngornermi januaarip 16-iani Nuuk Ugeavisimut ilanngullugu saqqummersinneqassaaq.

Nuuk Ugeavis producerer traditionen tro et tillæg om
Kulturnatten, der er lige til at tage ud og tage med rundt
om aftenen. Tillægget udkommer onsdag den 16. januar i
Nuuk Ugeavis.

Unnuk Kulturisiorfimmut taamaallaat tunngasuussaaq.
Tassani illit suliffeqarfigisanni Unnuk Kulturisiorfimmi susoqarnissaa saqqummiussinnaassavat. Atuartartut unnuk kulturisiorfimmut suliffeqarfinnullu
sorlernut alakkaarusunnerminnik piareersarsinnaassapput.

Det handler udelukkende om Kulturnatten.
Her vil du kunne annoncere, hvad der sker i din virksomhed
på Kulturnatten. Læserne vil have mulighed for at forberede
sig til kulturnatten, og hvem de gerne vil besøge.

Neqeroorut kakkiuppara nittartakkatsinni ussassaarnissamut periarfissaq
uunga atatillugu.

Deadline for booking af annoncer:
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 16.00

Ussassaarutinik inniminniiffissaq kingulleq:
Sisamanngorneq januaarip 10-at 2019 nal. 16.00

Deadline for levering af trykklar annoncer:
Mandag den 14. januar 2019 kl. 12.00

Ussassaarummik naqeriaannarmik tunniussivissaq kingulleq:
Ataasinngorneq januaarip 14-iat nal. 12.00

Kontakt:
Heidi Henningensen
Heidi@Sermitsiaq.AG
Telefon: 383970

Attaveqarfissaq:
Heidi Henningensen
Heidi@Sermitsiaq.AG
Oqarasuaat: 383970

