Grønlandsk – kinesisk restaurant med gode lokale råvarer
Bordreservation via
www.reddragon.gl eller tlf. 34 80 80

Find træningstøjet
der passer til dig
hos os

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 23. januar 2019 • Nr. 04

Nunatta Titaniciata umiuneranit
ukiut 60-inngortut

60-året for Grønlands Titanic
Restaurant Nasiffik
IGGIAA NUUSSUAQ

32 91 90

Priser fra

169 kr.

24-25z

Aalakoornartortaqanngitsut
13-34
– Ginnit pitsaasut piukkunnartut

Alkoholfri
- Gode bud på gin

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

99 kr.
s
Kid

Meeqqanut
382020

Nukappiaqqanut
Niviarsiaqqanullu

382012
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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)

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

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

 Igaﬃmmi

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

af hvidevarer
 Godt udvalg af
reservedele

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

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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Kigutileriffeqarfik attavigiuk
Kigutileritinnissamut inniminniineq
Kigutilerisumut kigutileritinnissamut
inniminniinniarlutit nal. 07:30-ip
07:45-illu akornanni akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit.

from
kr. 149
pr. month

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

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

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

Ikuallatoornermi

Luksus
hotellejligheder

Ved Brand

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

JOHAN OLSVIG

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

Susanne Bolander,

KONTAKT TANDPLEJEN
TIDSBESTILLING TIL
TANDLÆGEKONSULTATION
Ring gratis mellem kl. 07:30 og 07:45 til
80 11 10 for tidsbestilling til tandlæge.

Malermester

Bolanderregnskab

113

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

TIDSBESTILLING HOS TANDPLEJER
For tidsbestilling til undersøgelse og
tandrensning hos tandplejer ring mellem
kl. 09:00-09:15 til 34 84 84

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

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

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

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

ABC
Arctic Boat Charter

Fri internet

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

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

CVR 39192055

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80

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

V

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

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand

Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Find træningstøjet
der passer til dig
hos os

Priser fra

169 kr.
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Priser fra

99 kr.

382012
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.
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Aalakoornartortaqanngitsut
– Ginnit pitsaasut piukkunnartut
Gin & Tonic aalakoornartutortartunuinnaq
atuutinngilaq –pitsaasunik aalakoornartortaqanngitsunik ginneqarpoq
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Ginnimut soqutiginninneq maanna annertoorujussuuvoq qinigassarpassuaqarlunilu. Illoqarfimmi
maaniinnaq assigiinngitsorpassuarnik nioqquteqartoqarpoq. Gin inunnut aalakoornartulinnik imertartunuinnaanngilaq. Piumaneqarnera alliartortillugu
tunisassiortut ilaat aalakoornartortaqanngitsunik
nioqqutissiulersimapput – tamannalu persalissutigisimanngilaat.
Nuannaarutit aalakoornartortaqanngitsut
Ukiualuinnannguit matuma siorna inuit aalakoornartulimmik imertanngitsut illoqarfiliaraagamik
sodavanditortarput allamillu ilanagu. Maanna
taamaakkunnaarsimavoq. Nunarsuatsinni amerligaluttuinnartut aalakoornartulimmik imertanngitsut
amerliartuinnarput tamannalu paqumigineqarunnaarsimalluni. Imigassat aalakoornartortaqanngitsut pitsaasut samminneqarnerulerlutillu piumasarineqaleraluttuinnarput. Pingaartumik viinninut tamanna atuuppoq, maannakkulli aamma imigassat
ilisimaneqarluartut aalakoornartortaqanngitsut piumaneqaleraluttuinnarput.
Najukkami toqqagassat
Imigassat aqqi soorlu gin, whisky, rom, cognac
assigisaalluunniit illersugaapput, taamaammat aqqi
atorneqassappata aalajangersimasumit suminngaanneerfeqartariaqarput aalajangersimasumilluunniit

sananeqartariaqarlutik. Taamaammat taakkua aalakoornartortaqanngitsortaasa taaguutit taakku ilisimaneqarluartut atorsinnaanngilaat. Nuummi immikkut niuertarfinni taamaallaat nassaarineqarsinnaapput maannakkullu Kamik aamma Vinslottet tamakkuninnga nioqquteqartuullutik.
Nioqqutit
Kamimmi Deres Tankbutikkimi gin nassaarineqarsinnaasoq tassaavoq qallunaat nioqqutissiaat GinISH, gin aalakoornartortaqanngitsoq kakillarnap
paarnaanik korianderinillu sanaaq. Taanna 0,5 procentimik aalakoornartumik akoqarpoq. Kakillarnap
paarnaanik ilisarnartumik mamaqarpoq sakkortulaarluni tunguarnilaarlunilu.
Vinslottimi aalakoornartoqangitsunik ginninik
pitsaasunik toqqagassaateqarput. Tamarmik tuluit
nioqqutissiortuineerput Seedlippiminngaannaarlutik nakorsaataarniat qanga ileqqui naapertorlugit
qalatsillugit akuiagaallutik. Spice 94 qalatsillugu
akuiagaavoq allehånde, kardemomme, eg aamma
citrusfrugtit akugalugit. Kialaartumik akuutissaqartumillu mamaqarpoq citrusfrugtisunnilaarluni sakkortulaarlunilu. Garden 108 ginniliaavoq eertanik,
ivikkanik rosmarininillu sanaaq. Taanna tunguarninneruvoq akuutissanik pitsaasunik mamaqarluni.
Tonic toniciinnaanngilaq
Gin amerlasuutigut tonicilerneqartarpoq. Aamma
taakku toqqagassat amerlisimapput. Tonic toniciinnaajunnaarnikuuvoq. Toniciliat immikkut sananeqartartut takussaaleraluttuinnarput, immaqa suli
Kalaallit Nunaanniunngikkaluartoq. Illoqarfimmili
maani nassaarineqarsinnaasut ilaat tassaavoq Fevertree. Taanna tonicit pitsaanerit ilaattut isigineqartarpoq. Fever-tree Danmarkimi nassaassaapput,

Alkoholfri - Gode bud på gin
Gin & Tonic er ikke forbeholdt folk, der drikker alkohol - Faktisk er der rigtig gode bud på gin
uden alkohol

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Interessen for gin er enorm for tiden, og der er et
kæmpe udvalg. Alene her i byen er der en meget
bred vifte af forskellige produkter. Faktisk er gin
ikke alene for folk, der drikker alkohol. I takt med
den stigende efterspørgsel, har nogle få producenter
specialiseret sig i at lave alkoholfrie produkter - og
det er de sluppet helt godt om ved.
Alkoholfrie nydelser
For blot få år siden var det normalt, at når folk ikke
drak alkohol, så stod den på sodavand, og det var så
det. Sådan er det ikke længere. I dag er der verden
over flere og flere, der slet ikke drikker alkohol, og
det er ikke længere et tabu. Faktisk er der begyndt
at være stor fokus på, og krav til, at der er nogle
gode alkoholfrie alternativer. Det gælder især

indenfor vin og øl, men nu også i stigende grad
indenfor de klassiske spiritus.
Lokalt udvalg
Spiritusnavnene som gin, whisky, rom, cognac og
lignende er beskyttede, så de skal være lavet på en
bestemt måde eller komme fra et bestemt område,
for at måtte bære navnet. Derfor har de alkoholfrie
udgaver af produkterne ikke den velkendte betegnelse på flasken. I Nuuk skal man i specialhandlen
for at finde disse, og lige nu er det Kamik og Vinslottet, der har det på hylderne.
Produkter
Hos Kamik, Deres Tankbutik, finder man i ginkategorien den danskproducerede, GinISH, der er et
godt bud på en alkoholfri gin lavet på ekstrakt på
enebær og koriander. Denne har 0,5% alkohol. Den
har den karakteristiske enebærkarakter og har også

Kamik ginimik uuminnga aalakoornartoqanngitsumik ginisunnittumik nioqquteqarpoq.
Kamik har denne alkoholfrie gin på hylderne med
klassiske ginurter. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

nunanilu allani, assigiinngitsorpassuarnik mamassuseqarlutik Gin & Tonicitorniaraanni immikkut
mamaqutaasartunik. Inuit ginimik nuannarisaqartorujussuit allaat namminneq toniciliortarput kinin
akuilu allat Matasimit inniminnerneqarsinnaasut
akugalugit.
kant og en spids af sødme.
I Vinslottet finder man to gode bud på en alkoholfri gin. Begge fra den engelske producent, Seedlip,
der destillerer urterne efter gamle apotekertraditioner. Spice 94 er et destillat på allehånde, kardemomme, eg og citrusfrugter. Den har en varm,
krydret karakter med nuancer af citrusfrugter og et
godt bid. Garden 108 er en gin lavet på ærter, hø og
rosmarin. Denne er mere sødmefyldt og med fine
urtekarakterer.
Tonic er ikke bare tonic
Oftest nydes gin i selskab med tonic. Også her er
der kommet et bredt udvalg. En tonic er ikke længere bare en tonic. Man kan efterhånden, måske dog
stadig ikke så udbredt i Grønland, finde et kæmpe
udvalg af specialfremstillede tonicvand. Et af de
mærker man dog kan finde her i byen er Fever-tree.
Denne går som værende en tonic i den helt gode
ende. Fever-tree findes i Danmark, og det øvrige
udland i en lang række smagsvarianter, der giver
den populære Gin & Tonic et ekstra pift. Nogle ginentusiaster laver sågar deres egen hjemmelavede
tonic med kinin og andre ingredienser, man kan
bestille hos Matas.
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ELplus

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

,-

99
Spar 6

gorenje
orenje Tørretumbler
• Energiklasse A+
• Kapacitet 7 kg.
• 15 programmer
• Restfugtighedssensor
Normalpris 5499,-

Alle varer
er på lager i
begrænset
antal

,
0
0
4
.
4
9,9
5
r
a
Sp

,
0
0
3.5

Alle varer
er på lager i
begrænset
antal

99,-

Spar 7

gorenje vaskemaskine

Panasonic Vaskemaskine
• Energiklasse A++
• Centrifugering 1400o/min
• Kapacitet 7 kg.
• Allergy-care-program
• Lydniveau vask/Centri. 58/78
Normalpris 4299,-

Energiklasse A+++
Centrifugering 1600o/min, kapacitet 8 kg.
16 programmer, lyd niveau vask/Centri. 53/77
Normalpris 4999,-

Alle varer
er på lager i
begrænset
antal
Tilbuddene gælder fra 23. januar 2019 til og med 30. januar 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

,
0
0
4.8

SEndE
S E lv r E n
O v n ru m

,
0
0
8.0
99,-

Spar 9

Voss

Induktionskomfur med pyrolyse
• Ovnrum netto, ltr.: 73
• Energieffektivitetsklasse: A
• Mulighed for dampskud
• Indbygget stegetermometer
• Udtræksskinner i 2 niveauer
• Rustfri stål
Normalpris 8999,-

Alle varer
er på lager i
begrænset
antal

,
0
0
5.5

,
0
0
7.2
99,par 1.0

S

Alle varer
er på lager i
begrænset
antal

Voss glaskeramisk komfur

Komfur i rustfri stål til helt almindelige gryder
• Stort ovnrum på 72 Liter
• Rengøringsvenlig låge
• Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag glas
Normalpris 8299,-

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

9,-

9
Spar 9

Voss

Alle varer
er på lager i
begrænset
antal

Glaskeramisk komfur
Farve Hvid
• Ovnrum EasyClean emalje
• Energieffektivitetsklasse A
• Ovnrum, netto liter 72
• Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag glas
Pris 6499,-

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

www.elplus.gl
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Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat

NUUMMI NERIUFFIMMIIT

5. FEBRUAR 2019

Neriuffik Nuuk – Boks 1445 – tlf. 558598 - Facebook: Neriuffik Nuuk - mail:neriuffik-nuuk@hotmail.com

Kræfte-mik nappaateqalersimasunut
qanigisaasunullu qaaqqusissut
Siunertaavoq kræfteqalersimasut qanigisaasullu
annertoqqusersoqatigiiﬃgisaannik
katersuutsitsinissaq.
Siulersuisuni ilaasortanit peqataasoqassaaq, eqqartueqatigiinnissaq matoqqasoq pissaaq:
Marlunngornermi januaarip 29-ani nal. 19:00 – 21:00
Ole’s Varehus-ip ataatsimiittarﬁani.

Invitation til træf for
kræftramte og
familiemedlemmer
Formålet er at mødes med andre kræftramte og
pårørende for at støtte og give hinanden styrke.
Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede, og næste
træf, der foregår for lukkede døre sker:

Ileqquusumik
Ataatsimeersuarnissaq
Oqaluuserissassat siunnersuutillu
sapaatip akunnera sioqqullugu
tunniunneqasssaput siulersuisunut.
Siulersuisut

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

Tuniniaavik
ASSIGIINNGITSUT/DIVERSE
Tuniniakkat: Atisat atornikut tuniniarput: Angissutsit
36/38. Qaatigooq North Face,
atornikoq, qorsuk, angiss. 42,
akia 300,-. Saaff. 245560, imal.
Qaava 12 nr. 14.
Ujakkat: Angerlarsimaffeqanngitsuniit møntit qangarnitsat
tiguneqarsimagamit ujarpakka,
naleqarnermit uannut. Nalunngikkukku illit pisisoq, Cafe
Kialaarfimmut tunniukkiartorsinnaavigit. Politillersuutinnginnerussavagut nalingi pillugit.
Kristian Johansen.

Tirsdag den 29. januar kl. 19:00 – 21:00,
i Ole’s Varehus’ mødelokale.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta/Med venlig hilsen
Siulersuisut – bestyrelsen

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Katuaq, Inersuaaraq

Katuaq, Lillesal

Nal.: 16:30 – 17:30

Kl.: 16:30 – 17:30

Pingasunngorneq, ulloq 23. januar 2019

Onsdag d. 23. januar 2019

Inersimasunut meeqqanullu nuna tamakkerlugu
siunnersuisarfiup ataatsimoortup atulersinneqarnerani,
aggerit peqataallutillu.

Kom og deltag til lancering
lanceringen af den nye samlede
nationale rådgivningsindsats til voksne og børn.

B

Aaqqissuussinermi pisussat
pisussat:
-

Oqalugiarnerit
Ilisarnaat nutaaq saqqummiunneqassaaq
Takutitassiat filmeeqqat takutinneqassapput
Nipilersortoqassaaq
Kaffillerlutalu kaagillissaagut

Peqataagit, oqariartuullumullu siammartereqataallutit.

I arrangementet vil der være:
-

Taler
Ny logo fremvises
Små kampagnefilm vises
Musik
Hertil tilbydes der også kaffe, the og kager

Deltag og vær med til, at sprede budskabet ud.

9

ONSDAG 23. JANUAR 2019

Naasuerniarﬁk

Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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

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

VANDREHUSET 1

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

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

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

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

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

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

10 HAN

FRA POLEN

10%-nik

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

isarpagut
kikilliliivig
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0%

1
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n
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iq NAASUT

Tlf. 321676

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

t
r
a
t
s
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y
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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.

Efterårsvarer:
Zhenzi: Str. 42-56
Ze-Ze: Str. 34-44
Kids-Up: Str. 4-10 år

Vi

÷50%
i
s
e
s

FODTØJ
Fra QNUZ

÷50%

”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201

Starter torsdag
den 24. januar kl.10:00

KOMPAGNIET

10 LAURA
FRA CANADA

STATIV MED
RESTER

EKSTRA
NEDSAT
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Sumi najugaqarpit aamma
illoqarfiup immikkoortuata suut
ilisarnaatigai?
Flygårdenimi najugaqarpugut.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Iisaajap Aqqutaa illoqarfimmi isikkiviginnerpaaq.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Aalisariareerunik Katersugaasivik
aamma Katuaq takuniassavaat.
Nuummi suut
orninnaveersartarpigit?
Nunatsinni orninnaveersaartagaqanngilanga.
Nuummi nerisassat suut
mamarnersaappat?
Nammineq pisat mamarnersaasarput,
aammali pizzat Nuummi Illorsuaq
Timersortarfimmeersoq aamma Kebab
Housemeersoq mamareqaakka.

Tim Jensen

Air Greenlandimi nassiussalerisoq

Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Ilaquttat ikinngutillu nunnisaqatigalugit.
Nuummi aamma sunik
sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Ornittagaq ilaqutariit nutaaliorsinnaanerminnik i
neriartortitsiffigisinnaasaat.
Pisinnaasuuguit Nuummi suut
allanngortissagaluarpigit?
Inissianik amerlanerusunik pilersitsillunga aamma inissiani pissutsit pitsaanerulersillugit.
Nuummi suut
tulluusimaarutigisarpigit?
Ataqatigiinneq aamma pisariaqartillugu ikiuerusussuseqarluni ajunngitsuliortoqartarnera.

Privat foto

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Vi bor i Flygården.
Hvilken gade er byens bedste?
Isaajap Aqqutaa som har byens bedste udsigt.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Efter de har været på fisketur skal de besøge
museet og Katuaq.
Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Der er ingen steder jeg undgår at komme i Grønland.

Tim Jensen

Fragtbisse hos Air Greenland

Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Det allerbedste er sin egen fangst, men er også
rigtig glad for Pizza fra Godthåbhallens Pizza
og Kebab house.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Hygge med familien og venner.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Et sted hvor familien kan udvikle deres kreativitet.

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Skaffe flere boliger og forbedre boligforhold
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Sammenholdet og velviljen til at hjælpe når det
virkelig gælder.
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NIOQQUTIT SINNERUTTUT AKIKILLILISAT
TILBUDDENE GÆLDER FREDAG D. 25. JANUAR OG LØRDAG D. 26. JANUAR

59.-

STÆ RK PR IS

300.-

RAPTOR TIGHTS
Æske m/3 par.
Vejl. Salgspris 249,-

300.-

HELLY HANSEN
FIBERPELS

CRAFT FLEECE
HOODIE

Model MJØLNIR.
Ass. str. og farver.
Vejl. Salgspris 1.299,-

SPAR

70%

PÅ S K
FLE E C E, VI U N D E RTØJ,
IN
SWEATS H TE RJAKKE R,
I RTS M M
.

Fleece hættejakke i blød og
funktionel polyester. Ass. str.
Vejl. Salgspris 649,-

Tilbuddene gælder fra fredag den 25. januar og lørdag den 26. januar 2019

KÆMPE RESTPARTI TIL UHØRT LAVE PRISER

STARK Ilulissat

SPAR 20%

PÅ ALLE BUTIKSVARER
ER.
DOG IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VAR

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland

Nye kurser fra GrøNlaNdsk INstItut for uddaNNelse

At lede uden
selv at være chef

Godt i gang
som ny leder

Projektledelse
på 3 dage

Kurset retter sig specifikt mod dig,
der leder andre uden formelt at være
deres chef. Kurset klæder dig solidt på
til at lede med gennemslagskraft og
overbevisning, så du dels når resultater
gennem din ledelse, dels får skabt
respekt i organisationen omkring den
chefrolle, som du rent faktisk har.

På dette kursus får du værktøjer, inspiration
og træning – så din start i ledelse, bliver
endnu bedre. Vi vil støtte dig i at blive
effektiv og resultatskabende i ledelse, samt
ikke mindst støtte dig i at skabe tillidsfulde
relationer med dine medarbejdere.

Med udgangspunkt i egne projekter
og i cases vil vi gennemgå begreberne
interessentanalyser, målformulering
og planlægning

13.-14. februar i Katuaq
Pris: 9.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning og
undervisningsmaterialer

Du står overfor nye forventninger til dig. Vi
vil støtte dig, så du lykkes.

18.-21.februar i Katuaq
samt igen 11.-14. juni
i København.
Pris: 19.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning og
undervisningsmaterialer
(I Danmark tillægges moms)

Work Break Down Structure samt
identifikation af projektets kritisk vej
Projektarbejdsformen samt udvikling
af business case
Hurtig metode til at erhverve det
økonomiske overblik

26. 27. – 28. februar
samt igen 17.18 – 19 juni
i Katuaq
Pris: 13.900 kr. per deltager inklusiv
forplejning og undervisningsmaterialer

Tilmelding: skriv til: kontakt.gifu@gmail.com eller ring til Frank +299 55 23 10

Læs mere på vores hjemmeside: http://www.gifu.gl/kurser/kurser

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer. Så længe lager haves.
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Brugseni Natalie – Nuussuarmi pisiniarfeeraq nutaaq
qaaratta pinitsitut. Brugseni pisinianik sullissilluarsinnaassaaq pisiassanillu qinigassaqarluartitsisinnaassalluni. Tamanna ilutigalugu qutsavigerusuppakka Butik Natalie-mi pisiniartartut, sulisut suleqataasimasullu! Taamatuttaaq Brugseni pisiniarfittaarnerani pilluaqqorusuppara. Pisiniarfik pisiniartartullu paarilluarisigit,” Svend Give Olesen tunisineq pillugu ilaatigut taama oqaaseqaateqarpoq.

Att. Aaqqissuisoqarfik
Kalaallit Nunaanni Brugseni pisiniarfeeqqamik,
Brugseni Natalie-mik, ammaanersiornermi kaffisoriartoqqusivoq marlunngornermi januaarip 29-ani
nal. 9.00.
Brugseni marlunngornermi januaarip 29-ani
Nuussuarmi Nuummiittumi pisiniarfittaami ammaappat ulloq persuarsiorfiussaaq. Ulloq naallugu
ammaanersiornermi pitsaasunik neqerooruteqassaaq, kaffisortitsisoqassaaq, paggatsitsisoqassaaq
nuannersunillu allanik sammisaqartitsisoqassalluni.
Brugseni januaarip aallaqqaataa 2019 aallarnerfigalugu Butik Natalie-toqqamik piginnittunngorpoq
pisiniarfik pequtinillu nutarsaaneq ulapputigilerlugu, pisiniarfeeraq pisiniarfinni allanisulli nutaaliaatiginiassammat.
“Brugsenimi qilanaaraarput Butik Natalie-toqqami pisiniarfik kusanartoq nutartigarlu takutinnissaa.
Nuussuarmi pisisartuvut orneriaannaasaminnik
Brugsenimi pisiniarfinni allanisulli akigissaartigisunik pisiassaatilimmik pisiniarfeeraqalernissartik
qilanaarisinnaavaat. Pingaartipparput Butik Nataliep pissusitoqaanik ingerlatsiinnarnissarput, taamaattumik aalajangerpugut pisiniarfiup ammasarfitoqai
taagutitoqaalu atuutitiinnarniarlugit maanna pisiniarfik ’Brugseni Natalie’-mik taaguuteqalerluni.
Nuummi sumiiffinni pingasuni pisiniarnissamut
periarfissaqarlualersitsinissarput qilanaaraarput, iluaqutissiissutigisinnaasarpassuatsinnillu atorluaanissaq kikkunnut tamanut ajornannginnerulersillugu,”
pisortaq Susanne Christensen oqaluttuarpoq.
Pisiniarfik immikkut aqutsisoqassaaq pisiniarfiulissallunilu Brugseni Nuup aamma Brugseni Qinngorput naligisaannik. Niuertarfimmi aqutsisussaq
nutaaq, Jørgen Hammond, Brugsenimi ilisarisimaneqarluarpoq. Jørgen Hammond Brugseni Nuuum-

Jørgenip Frederikkellu pisiniarfiup saavani assingat.
Jørgen og Frederikke foran butikken. Ass./Foto: Brugseni

mi nerisassaarniarfimmi pisortatut atorfeqarnikuuvoq, maannalu Nuussuarmi soqutiginartorpassuarnik nutaanik suliassaqarnissani qilanaarisinnaavaa.
Pisiniarfeeraq nutaaq Nuussuarmi iluaqutaalluassaaq pisiassanik qinigassaqarluarsinnaassammat
pitsaasunillu neqerooruteqarsinnaassalluni Brugsenini allanisut.
Pisiniarfik oqaluttuassartaqarluartoq
Svend Give Olesenip, 1990-ikkut aallartilaarneranni Butik Natalie-mik sanaartortitsisup kingornalu
niuertutut namminersortutut tamatuminnga ingerlatsisup, ukiorpassuarni pisimasorpassuit nuannersut
eqqaamallugit nuannaarutigaa pisiniarfiup maanna
Kalaallit Nunaanni Brugsenimut tunineqarsimammat.
“Brugsenimik piginnittutut nutaatut toqqaaninnut
pissutaavoq qularutiginnginnakku taakku pisiniartartutoqqanik pisiniartarumaartunillu pitsaanerpaamik sullissisinnaasut Butik Natalie-mik ammaaq-

Niuertarfimmi aqutsisoq Jørgen Hammond
pillugu paasissutissat:
Jørgen Hammond, Uummannami inunngorlunilu
peroriartorsimasoq, Brugsenimi Nuummiittumi
sivisuumik atorfeqarsimavoq. 43-nik ukioqarpoq
ukiullu qulit sinnerlugit Brugsenimi sulisimalluni.
Ukiuni taakkunani uku atorfigisimavai:
- Nuummi Brugseneeqqami tullersortitut ukiut
marluk
- Nuummi Brugseneeqqami immikkoortortami pisortatut ukiut marluk affarlu
- Nuummi Brugsenimi nerisassaarniarfimmi pisortatut ukiut arfinillit affarlu
Tamatuma saniatigut ukiup affaani kingullermi
Brugseni Qinngorput-mi niuertarfimmi aqutsisuugallarpoq.
Jørgen Hammondip nuliaraa Frederikke Hammond ukiorpaalunni Brugsenimi Nuummiittumi
sulisuusimasoq. Frederikke Hammond Brugseni
Natalie-meeqataalissaaq tuniniaanermi pisortatut.
Inuit Jørgenimik ilisarisimannilluartut tatiginartutut, unneqqarissutut, eqinnaatsutut qiimajuartutullu ilisarisimavaat. Sulisunut pisortaallaqqissuuvoq sulisuminik paasinnittoq, aamma pisiniat
pisariaqartitaannik paasinnillaqqillunilu ikiuiumatuvoq.

Brugseni Natalie – ny nærbutik i bydelen Nuussuaq
Af: Redaktionen
Kalaallit Nunaanni Brugseni inviterer til åbningskaffemik for den nye nærbutik, Brugseni Natalie,
tirsdag den 29. januar kl. 9.00.
Det bliver en stor dag når Brugseni tirsdag den
29. januar åbner en ny butik i bydelen Nuussuaq
i Nuuk. Der er lagt op til en hel dag med gode
åbningstilbud, kaffemik, “paggaa” og andre sjove
aktiviteter.
Brugseni overtog Butik Natalie pr. 1. januar
2019 og har lige siden haft travlt med at renovere
og modernisere salgslokaler og inventar, så nærbutikken kommer til at byde på de samme moderne
faciliteter som de øvrige butikker.
“Hos Brugseni ser vi frem til at kunne præsentere
en flot og nyrenoveret butik i Butik Natalies gamle
lokaler. Vores kunder i Nuussuaq vil kunne se
frem til en praktisk nærbutik med de samme gode
priser, som i de øvrige Brugseni-butikker. Det er
vigtigt for os at føre konceptet bag Butik Natalie
videre, og derfor har vi valgt at bibeholde butikkens
åbningstider og butiksnavnet, så butikken nu hedder
’Brugseni Natalie’. Vi glæder os til at kunne tilbyde
gode lokale indkøbsmuligheder i alle 3 bydele i

Nuuk-området, så det nu bliver endnu nemmere for
alle at udnytte vores mange gode fordele,” fortæller
direktør Susanne Christensen
Butikken får egen uddeler og bliver en butik på
lige fod med Brugseni Nuuk og Brugseni Qinngorput. Den nye uddeler, Jørgen Hammond, er et kendt
ansigt i Brugseni. Jørgen Hammond kommer fra
en stilling som foodchef i Brugseni Nuuk, og han
kan nu se frem til nye og spændene udfordringer
i Nuussuaq. Den nye nærbutik vil kunne bistå
bydelen Nuussuaq med det samme gode varesortiment og tilbud som resten af Brugsenis butikker.
En butik med en god og lang historie
Svend Give Olesen, som i starten af 1990’erne fik
bygget Butik Natalie og efterfølgende drev den som
selvstændig købmand, er glad for at butikken nu er
solgt til Kalaallit Nunaanni Brugseni, samtidig med
at han tænker tilbage på en god og lang historie.
“Grunden til at jeg valgte Brugseni som ny ejer,
er at jeg føler mig sikker på at de bedst vil kunne
servicere mine gode gamle og fremtidige kunder i
den samme ånd vi startede Butik Natalie. Brugseni
vil kunne yde kunderne god service og tilbyde et
godt varesortiment. Jeg vil samtidig sige tusind tak

til Butiks Natalies kunder, ansatte og samarbejdspartnere! Ligeledes vil jeg ønske Brugseni tillykke
med butikken. Pas godt på den og dens kunder,”
udtaler Svend Give Olesen i en kommentar omkring
salget.
Faktaboks om uddeler Jørgen Hammond:
Jørgen Hammond, der er født og opvokset i Uummannaq, har en lang karriere bag sig i Brugseni
Nuuk. Han er 43 år gammel og har været ved Brugseni i mere end 10 år. I disse år har han haft følgende
stillinger:
- 2 år som souschef i Brugseneeraq i Nuuk
- 2,5 år som filialleder i Brugseneeraq i Nuuk
- 6,5 år som foodchef i Brugseni Nuuk
Derudover har han været konstitueret uddeler i Brugseni Qinngorput igennem det sidste halve år.
Jørgen Hammond er gift med Frederikke Hammond,
som også igennem en årrække har været ansat i
Brugseni Nuuk. Frederikke Hammond følger med til
Brugseni Natalie som salgsleder.
Folk der kender Jørgen godt, beskriver ham som loyal, ærlig, fleksibel og altid med godt humør. Han er en
dygtig personaleleder, som forstår sine medarbejdere,
og han er god til at forstå og løse kundernes behov.
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ROCK IN NUUK
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Pequtit
tamaarmik

÷20%

HAPPY
HOUR
and a Half

på alle møbler

Nutaarsiassaq:

3 for 2
Drikkevarer
HUSK KONTANTER

ASIARPA

Immiartorfikut
arfinillit naleqarput
Nyhed
y
p
pantsystem:
y

HUSK KONTANTER

OORIT EQQAAMALLUGIT

OORIT EQQAAMALLUGIT

Terminalfri koncert

Kortimik akiliisoqarsinnaanngilaq

Aaqqissuisut
qqissuisut /Arrangører
Betalingsmiddel: Kontanter
Billetsalg kontakt: 223675

Suleqatit /Samar
/Samarbejdspartnere:
rbejdspartn
nere:
Billetsalgssted: Arctic Import
Betalingsmiddel: Kontanter

Sponsor-it /Sponsorer:

Sanasoq
Nuuk Aps

NUUK CENTER, 1. SAL

Photo by: Kell B. Larsen ©

÷30%
på alle
Faber´s gardiner

VÆLG MELLEM:
Rullegardin
Multishade
Plissé
Duette
Lamel
Mørklægning
Panelgardiner
Persienner

TILBUDDET GÆLDR FRA DEN 3. DECEMBER 2018 TIL OG MED 28. FEBRUAR 2019

Møbelmagasinet Nuuk
Nuuk 322176 Issortarfimut 1

Kontakt os for
opmålning, og hør
om dine muligheder
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Nuuk Ski Club sisorarnermik aallartitseqqippoq
Nuuk Ski Club aallarterlaallunut, sungiussisimasunut unammisartunullu annertuumik pilersaaruteqarpoq
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Kiisami sisorarneq aallarteqqippoq, tamannalumi
arlallit utaqqisimavaat. Nuuk Ski Clubbip (NSC)
aamma tamanna utaqqisimavaa, sisorarnissamullu
pilersaarummik annertuumik saqqummiussaqarluni.
Klubbip aatsaat 2017-imi pilersinneqartup DM-imi
peqataasinnaani pillugu periarfissanik misissuileruttorpoq GM-imullu peqataanissamut qilanaarluni.
Aamma aallarterlaanut
Sisoraatinik klubbimi tamanut assigiinngitsumik
piginnaasaqartunut sungiusarnissamut inissaqartitsipput. Taamaammat inersimasut meeqqallu siornatigut sisorarsimanngisaannartut aallartinnissaminnut
aamma ikiorneqarsinnaapput. Tamanna sapaatip
akunnerisa naaneranni pisassaaq amerlanerit sulinngiffeqarneranni sisorarfinni nuannataarnissamut
piffissaqarneranni. Klubbi sisorarnerup aallartippiannginneraniluunniit 35-inik akileereersimasunik
ilaasortaqarpoq arlallillu nalunaarutigereerlugu
sisorarneq aallartinniariarpat ilaasortanngussamaarlutik.
Klubbi nammineq illulik
Klubbi containerinik pingasunik inissiivoq klubbip
illuattut atorneqartussanik. Containeri ataaseq Optimeramit tunissutaavoq, taannalu najukkami timersornerit tapersersorniarlugit toqqaasimalluni.
Containerinik assartuineq Arctic Transport ApSimit tunissutigineqarpoq, taakkunanngalu piffissaminnik atortuminnillu ikiuunnermikkut tunissuteqarput. Containerit taakku qanoq atatinneqassanersut klubbimi ilaasortat takorloorsinnaalluarpaat,
igalaalerneqassallutik inimillu atuilluarniarluni
qanoq pequtsersornissaa takorloorsinnaalluarlugu.

Tamanut inissaqartitsisoqartoq
NSC ataasinngornerit tamaasa illup iluani sungiusaasarpoq USK-imilu eqaarsaartarfimmi qasujaallisarnermik sungiusaasarluni.
Pingasunngornikkut sisorartarfimmi sungiussisimasunut sungiusaasoqartarpoq.
Sisamanngornikkut sungiussisimasunut ingerlaqqittunullu sungiusaasoqartarluni.
Arfininngornikkut tamanut sungiusarneq
pinnguarnertalik. Taanna sungiussisimasunut aallarterlaanullu tunngatinneqarpoq.
Sapaatikkut tamanut, aamma sisoraaritinik misiliisimanngisaannartunut.
Sapaatip akunnerata naanerani sungiusarneq nalunaaqutaq 10:00-mit 13:00-mut ingerlanneqartarpoq
sisorarfinnik atuisut allat ajoqusersorumanagit.

Sapaatikkut meeqqanut minnernut sungiusaaneq
nuannarineqartuaannarpoq. Søndagstræningen
for alle de små nybegyndere er altid et kæmpe
hit. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Nammineq kajumissutsimik sungiusaasut
Klubbimi kajumissutsiminnik sungiusaasut
maanna arfiniliupput assigiinngitsunik piginnaasallit. Klubbili kajumissutsiminnik sungiusaanermi
sungiusaasunut ikiuuttussanik arlalinnik pissarsiorpoq tassungalu soqutiginnittoqartorujussuuvoq,
taamaammat sungiusarnissamut pilersaarutit annertuut naammassisinnaajumallugit naammattunik
ikiuuttoqarnissaa klubbimit neriuutigineqarluarpoq.
Maani illoqarfimmi poorskikkuni sisupiloornermik
GM-ertoqalerpat meeqqanik inersimasunillu sassartitsinissartik klubbimit qilanaarineqarpoq.

Nuuk Ski Club har taget hul på skisæsonen
Den alpine skiklub har lagt ud med et stort
program for både begyndere, øvede og eliten
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Endelig kom der gang i skisæsonen, noget som
mange har ventet på længe. Det gælder i høj grad
også for Nuuk Ski Club (NSC), der har rigeligt på
programmet denne sæson. Klubben, der først blev
etableret i 2017, er ved at undersøge mulighederne
for deltagelse ved DM og glæder sig naturligvis til
GM.
Også for nybegyndere
Den alpine skiklub har træning for alle på forskellige niveauer. Det betyder også, at børn og voksne,
der aldrig før har stået på ski, har mulighed for at få

begynderhjælp. Dette foregår i weekenderne, hvor
de fleste har fri og tid til at nyde livet på skibakken.
Klubben har allerede her før sæsonen er rigtig gået i
gang 35 betalende medlemmer og flere har meldt at
så snart sæsonen går i gang er de klar.
Eget klubhus
Klubben har netop fået opstillet tre containere som
der er ved at indrette som klubbens eget klubhus.
Den ene container er et sponsorat fra Optimera, der
har valgt at støtte op omkring lokalsporten. Transporten af containerne var et sponsorat fra Arctic
Transport Aps., der brugte tid og materiel til at klare
den opgave. Klubbens medlemmer har en klar idé
om, hvordan de tre containere skal forbindes, der
skal laves vinduer og hvordan de skal indrettes for
at få bedst mulig udnyttelse af pladsen.
Noget for alle
Hver mandag har NSC indendørs styrke og konditræning i gymnastikhallen på USK i midtbyen.
Onsdage træner de øvede på skibakken

Torsdage træner de øvede samt fortsætterne
Lørdage er der træning for alle med leg og porte.
Dette er både for øvede og for nybegyndere.
Søndage er igen for alle også de der aldrig har stået
på ski før.
I weekenderne ligger al træning fra 10:00 - 13:00 da
klubben ønsker at starte så tidligt at det generer de
øvrige brugere af pisterne så lidt som muligt.
Frivillige trænere
Lige nu har klubben seks frivillige trænere med forskellige kompetencer. Klubben søger dog en række
frivillige, der kan assistere under træningen og her
er interessen stor, så i klubben er de fortrøstningsfulde for, at der bliver hænder nok til at kunne klare
det omfattende træningsprogram. Klubben ser frem
til at stille et hold af både børn og voksne, når der i
påsken afholdes GM i alpint skiløb her i byen.
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KATUAQ BIO AALLAKAATITASSAT / FORESTILLINGER
25. JAN

26. JAN

27. JAN

28. JAN

29. JAN

30. JAN

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

MARY & TROLDKVINDENS BLOMST

MARY & TROLDKVINDENS BLOMST

MARY & TROLDKVINDENS BLOMST

MARY & TROLDKVINDENS BLOMST

MARY & TROLDKVINDENS BLOMST

MARY & TROLDKVINDENS BLOMST

MARY & TROLDTROLDKVINDENS BLOMST

ULVEHUNDEN

16.00
GLASS

18.15

21.00

THE MULE

18.30
THE MULE

13.30
THE MULE

18.30
GLASS

21.00

THE MULE

16.00
GLASS

21.00

16.00

16.00
GLASS

18.30
GLASS

18.30

COLD WAR

18.30
THE MULE

21.00

16.00
THE MULE

18.30
THE MULE

21.00

8.

21.00

TUSARNAARTITSINEQ / KONCERT

Naneruaq &
Paninnguaq Jensen
Matut ammassapput / Dørene åbnes: 20.00
Tusarnaartitsineq / Koncert: Nal./Kl. 21.00 - 01.00
Naneruaq Nal.21.00
Paninnguaq Jensen Nal. 23.15

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

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

18.30
GLASS

KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ
FEB

16.00

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:
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HAPPY ENDING

16.00
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GLASS

16.00
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Fo

24. JAN
TORSDAG
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Si sti
re
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23. JAN
ONSDAG

21.00
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Pinngortitaleriffimmi oqalugiarnerit arlallit
pissaganartut onlinekkut aaneqarsinnaasut
Pinngortitaleriffiup aaqqissugai Pinngortitaq
Sisisamanngornikkut angumerisimanngikkukkit isumakuloqinak. Taakkumi angerlarsimaffinni qarasaasiappit saanut igillutit
takusinnaalerpatit

Pinngortitaleriffiup sisamanngornikkut pingasunik
oqalugiartitsineri tupaallannartumik soqutigineqartorujussuusimapput.
Interessen har været overraskende stor for Naturinstituttets tre dobbeltforedrag
om torsdagen.
Ass./Foto: Toke
Brødsgaard

Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Januaarip aallartinnerani oqalugiarnerit nuannarineqarluartut naggaserlugit Nuup ujaraasa sannai saarulliullu ingerlaartarneranik oqalugiartoqarpoq.
Oqalugiartitsinerit ima nuannarineqarsimatigaat
allaat saarulliit ingerlaartarnerat pillugu oqalugiartup biologip Helle Torp Christensenip ukiaru
arlalinnik oqalugiartoqarnissaa neriorsuutigingajassimallugu.
Qulequttat pissaganartut
Oqalugiarnerit ukiuunerani ingerlanneqartut Nunatta uumasuinut Nunattalu sannaanut soqutiginnittunut tamanut sammitinneqarsimapput. Biologit suliaat taamaalillutik ersarissarneqarput assersuutigalugu uumasunik nalunaaqutsiinerit nakkutilliinerillu. Sammisat tassaasimapput Nunatsinni kapisilik,
tuttut ingerlaartarnerit, appat uumaffii, Nunatta
eqalussuaa, Nuup ujaraasa sannai kiisalu saarulliit
ingerlaartarnerat.
Saqqummiinerit onlinekkut takukkit
Pinngortitaleriffiup eqqaani sanaartukkami nutaami

qernertumi oqalugiarnerit arfinillit ingerlanneqarsimapput. Tassani saqqummiisarfik siunertamut tulluulluinnarsimavoq. Oqalugiarnerit tamarmik immiunneqarsimapput nittartakkamullu ilineqarlutik,
taamaaliornikkut tamanit takuneqarsinnaalerlutik.
Nipaata pitsaassusaa ajunngitsupilussuuvoq saqqummiinernilu seqersittakkanik takutinneqartut
aamma takuneqarsinnaallutik.
Nuup ujaraasa sannaat soqutigineqaqisut
Oqalugiarnerit takusarneqarnerpaat tassaasimapput
GESU-imit Nuup ujaraasa sannai pillugit kiisalu
Pinngortitaleriffiup saarulliit Nunatta imartaani ingerlaartarnerat pillugit saqqummiinerit. Inuit 80-it
takkussimapput taamaammallu tamaasa issiavissaqartikkumallugit issiavinnik aallertoqartariaqarsimalluni. Nuup kangerluini qaqqani ujaqqat aatsitas-

Naturinstituttets foredrag online
Nåede du ikke at deltage i Naturinstituttets arrangementer Natur om Torsdagen, så fortvivl ikke.
Nu kan du opleve disse hjemme foran computeren
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Med sidste foredrag i starten af januar rundede Naturinstituttet en populær foredragsrække af med et
oplæg om Nuuks geologi og torsks migration.
Faktisk har foredragsrækken været så populær, at
oplægsholder om torsk, biolog Helle Torp Christensen, var tæt på at love, at der kommer flere
oplæg allerede i efteråret.
Spændende emner
Foredragene, der har ligget over vinteren, har alle
været meget relevante for folk, der interesserer sig
for grønlandsk biologi og geologi. De har synliggjort biologernes arbejde med eksempelvis mærkning og observation af dyrene. Emnerne har været
den grønlandske laks, rensdyrenes færden, lomviernes liv, grønlandshajen, Nuuks geologi og torsks
migration.
Oplæggene online
Den nye sorte bygning ved Naturinstituttet har dan-

net rammen om de seks foredrag. Husets auditorium
har været ideelt til formålet. Alle foredragene er
blevet optaget og lagt ud, så alle nu kan få glæde af
disse. Lydkvaliteten er god, og man ser løbende de
slides, der er knyttet til præsentationerne.

sat pinnersaasiassallu pillugit saqqummiisoqarmat
soqutiginnittut amerlanerpaasimapput. Tamanna
malunnarluarpoq apeqqarissaartoqarneratigut unillatsiarnermilu rubinit, månestenit ujaqqallu allat
sammineqartut takutinneqarnerisigut.
Saarullik najukkamit aallaaveqarluni
Saarulliit ingerlaartarnerat pillugu oqalugiarneq
soqutiginartoq Nunatta imartaanni saarullinnik
biologit nalunaaqutsersuisimanerannit kingornalu
saarulliit ingerlaarsimanerannit paasissutissanik katersisimanerannit tunngaveqarpoq. Saarulliit ungasissorujussuarmut ingerlaartartut kiisalu saarulliit
Nuup kangerluaniiginnartartut oqalugiarnermi sammineqarput.
Oqalugiarluni saqqummiinerit takukkit imaluunniit takoqqikkit iserfissakkut ugguuna: http://llk.dk/
grønlandske farvand. Der blev både fortalt om de
torsk, der bevæger sig langt, og om de, der forbliver
i Godthåbfjorden.
Se eller gense alle foredragene via dette link:
http://llk.dk/nfzbda

Stor interesse
Foredraget, der trak flest besøgende, var det afsluttende, der var et oplæg af Geus om Nuuks geologi
og Naturinstituttets oplæg om torskens mønster
af bevægelse i det grønlandske farvand. Godt 80
mennesker var mødt op, så der måtte hentes stole
for at kunne bænke alle. Størst var interessen, da
der blev snakket om de mineraler og ædelstene, der
kan findes i fjeldene i Nuukfjorden. Det var tydeligt
både i spørgelysten, og da man i pausen kunne se
nogle af de rubiner, månesten og andre sten, der var
blevet fortalt om.
Lokale torsk
Det meget interessante oplæg om torskens migration, altså dens bevægmønster, tog afsæt i det
arbejde, biologerne har lavet med at mærke og efterfølgende indsamle data om torskenes færden i det

Unillatsiarnermi rubinit, månestenit ujaqqallu allat
takusarneqarsinnaallutillu attorneqarsinnaapput.
Da der i pausen var mulighed for at se og føle rubiner,
månesten og andet benyttede mange sig af dette. Ass./
Foto: Toke Brødsgaard
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LIVE

PÅ SKYLINE 23.00 – 03.00

Fredag d. 25. januar

Nahome Kreutzman og Nukannguaq Geisler

Lørdag d. 26. januar

Hans Jukku Noahsen og Hasju Damgaard

SLICED RIBEYE BURGER
med pommes frites og dip.

AFTER WORK

BAR
PÅ SKYLINE

Fredage 16.00 – 18.00

kr. 159,Åbent alle ugens dage fra 12-15.
Menukort på www.HHE.gl
Bordbestilling på HHE.gl.

L NCH

FRO

HOTEL HANS EGEDE 4-STAR HOTEL WITH A 5-STAR CONFERENCE CENTRE

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

LUNCH

Barchefen tilbyder glas med
skønne dråber.
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Unnuk Kulturisiorfimmi
2019-imi misigisat
#kulturnat19 atorlugu unnummi
kulturisiorfimmi misigisaminnik
avitseqatiginnikkusuttunut tamanut qujanaq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Taama amerlatigisut #kulturnat19 atorlugu
nassiussisimasorpassuarnut qujanaq taakkumi
taamaalillutik ukiumoortumik pisartumi tassani
misigisaminnik avitseqatiginnikkusummata.
Assilisani katersani soorlu takuneqarsinnaasutut Unnummi Kulturisiorfimmi misigisassarpassuaqarsimavoq, unnummimi tassani
suliffeqarfiit kattuffiillu 40-t sinneqartut sammisassaqartitsimmata.
Neriorsuutigisatsitut assilisassi ilaat toqqartukkat maani ilannguppavut nassiussisullu
tamaasa qutsavigalugit.

ONSDAG 23. JANUAR 2019

ONSDAG 23. JANUAR 2019

Jeres kulturnat 2019
Stor tak til alle de, der ville dele deres
kulturnat 19. januar ved at benytte
#kulturnat19
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Dejligt at så mange af jer har benyttet
#kulturnat19 og dermed gerne vil dele jeres
oplevelser fra denne årlige begivenhed med
andre. Som det kan ses af dette galleri har der
været masser af oplevelser på kulturnatten,
hvor over 40 virksomheder og organisationer
havde aktiviteter.
Vi deler som lovet her et udvalg af jeres
billeder og takker hver og en af jer for jeres
bidrag.
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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.

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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KARAOKE OG GOD MUSIK

TORSDAG
D. 24. JANUAR

Levende musik på Mutten

KARAOKE OG GOD MUSIK PÅ MUTTEN!

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

SØNDAGSFEST
på Mutten
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UTTEN
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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

Lennert
Fredag d. 25.Gert
januar
& ilanilu
Fredag
d. 17. og lørdag d. 18. august
Lørdag d. 26.
januar
Martin Løvstrøm Band

INUK

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

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

Tulleriit

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

Fredag d. 1. februarInuk
& Lørdag d. 2. februar

INUA

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

Kanji club

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

Ulla

og MiniMutten fra kl. 12-24.

DENjanuar
29. JULI
Den. 27.

M

TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
4.00
iMutten fra kl. 12.0
sesogtil
på 0-2
Kristinemut
Minsøndagsfest
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KARAOKE
PÅ MUTTEN
DEN 26. juli
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TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT
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RI

UT

K

ONSDAG 23. JANUAR 2019

Sponsoreret af:
Sponsoreret af:

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

rm

e!
d ss
me erra
Nu et t

va

op

STEGT FLÆSK
med kartofler og persillesauce

Fredag den 25. januar
fra kl. 17.00 til 19.00

Kun kr.

50,-
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Rugbymik timersortartut peqatigiiffiat
aallartinneqartoq
Rugby, nunarsuatsinni timersuutit nuannarineqarnerpaat ilaat, maanna Nuummut
anngussimalerpoq
All. Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl
Nuummi peqatigiiffik nutaaq – Nuuk Rugby Klub
januaarip tallimaanni aallartinneqarpoq. Sungiusarneq siulleq Kangillinnguit Atuarfiata eqaarsaartarfiani pivoq, qulit missaanniittunit peqataaffigineqarluni. Suliniuteqartoq tassaalluni timimik sungiusaasoq Signe Skodborg, taanna Esbjerg Rugby Klubimit misilittagaqarpoq. Peqatigiiffik Facebookimi
quppernermini allappoq, aallartinnertik naatsorsuutigisamittut ingerlasimasoq.
Touch Rugby
Unamminermi periaaseq atorneqartoq tassaavoq
Touch Rugby, rugbytullu nalinginnaasutut illuni,
timikkulli attuisoqaqqusaanani. Taamaattumik

timersoqataassagaanni imminut illersornissamut
atortulersortariaqanngilaq, taamaattorli peqataasinnaasut ukiui ammut 16-inut killilerneqarput. Nalinginnaasumik holdimi ataatsimi unammeqataasut
5-7-iusarput. Unamminermi siunertarineqartarluni
arsap unammiffiup illuatungaanut attorneqarani
isertinnissaa. Attorneqaraanni arsaq ilineqassaaq,
iligisallu arsaq iligisamut allamut igillugu tunniutissavaa. Akeqqat arsaq akorpassuk annaaneqassaaq
imaluunniit akeqqat ilaata nunamut tutsippagu,
taava taakku touchdownerlutik isertitseriartussanngussapput.
Siunertarineqartoq
Arsaaffimmi arsaqataasut amerlasarmata pisullu
paatsiveerunnarsinnaasarmata nalusseriaatsit aamma tamakkiisumik isiginneriaaseq aallunneqarluartarput. Taamatullu akorseriarnermi periaatsit sammineqarluassapput. Taamaattumik sungiusarnermi
nalusseriaatsit sungiusarneqarluassapput, periaatsit
arlallit ilinniarneqassallutik, taamaalilluni unammineq pitsaanerpaaffiminiinniassammat. Rugbymi

arsaq atorneqartartoq ilisimaneqarluartoq, isumigut
marlutsigut inngigissoq arsarineqartarpoq. Timersuummi pingaartitat tassaapput pissusissanik malinnilluarsinnaaneq, malitassanik unammisanillu ataqqinninneq, ataqqeqatigiinneq minnerunngitsumillu
ataatsimoorneq.
Pilerfia
Timersuut Tuluit Nunaanneersuuvoq, illoqarfimmi
Rugbymi 1823-mi nalaatsornikkut pilersoq. Pilersitsisimasutut ataqqiniarneqartartoq tassaavoq William
Webb Ellis, isikkamik arsaannermi malittarisanik
unioqqutitsilluni arsaq assamminik tigoriarlugu arpalluni aallarussisoq. Taamanimiilli timersuut
amerlasoorpassuarnit aallunneqalerpoq, nunarsuarlu
tamakkerlugu inuit millionit arlallit rugbymik aallussillutik – aamma maanna Nuummi.
Kangillinnguit Atuarfiata timersortarfiani arfininngornikkut 11:00-imit 12:00-imut sungiusartoqartarpoq. Paasissutissat amerlanerusut Nuuk Rugby
Klubip Facebookimi quppernerani nanineqarsinnaapput.

Aallartinnermi soqutiginnittoqarluarpoq, qulit
missaanniittut peqataagamik. Der var stor interesse
på åbningsdagen, hvor ca. 10 deltog
Ass./Foto: Nuuk Rugby Klub

Nystartet rugby klub
Rugby, der er en af verdens mest populære sportsgrene, er nu nået til Nuuk

5. januar startede en nu klub i Nuuk - Nuuk Rugby
Klub. Den første træning foregik i Kangillinnguit
hallen, hvor ca. 10 deltog. Initiativet er taget af
fysioterapeut, Signe Skodborg, der har erfaring fra
Esbjerg Rugby Klub. Klubben skriver på deres Facebookside at åbningsdagen gik over al forventning.

Det kræver derfor ikke beskyttelsesudstyr at spille
denne sport, men alligevel er aldersgrænsen 16 år
for deltagere. Traditionelt spilles der med ca. 5-7
personer på hvert hold. Formålet er at score med
bolden i den modsatte banehalvdel uden at blive
rørt. Sker det man bliver rørt, lægges bolden og en
medspiller kaster den til en anden spiller. Griber det
andet hold bolden, tabes den eller får modstanderen
slået den i jorden, er det dem der så skal forsøge at
score med et touchdown.

Touch Rugby
Stilen der spilles hedder Touch Rugby og er ligesom almindelig rugby, men uden kropskontakt.

Formål med spillet
Da der er mange spillere på banen og situationen
kan fremstå kaotisk er der stor fokus på kasteteknik-

Af Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl

ker og overblik. Der er ligeledes stor fokus på
gribetekniker. Der vil til træningen derfor være
meget træning i kast, hvor der er en række teknikker
der skal indlæres for at spillet bliver optimalt. Der
spilles med den velkendte rugbybold, der er spids
i begge ender. Værdierne i spillet er disciplin, fairplay, gensidig respekt og ikke mindst fællesskab.
Oprindelse
Spillet stammer fra England, hvor det ved et tilfælde opstod i 1823 i byen Rugby. Æren tilskrives
William Webb Ellis, der brød reglerne i fodbold,
samlede bolden op og løb med den. Sidenhen er
sporten blevet enorm og flere milioner spiller rugby
på verdensplan - og nu også i Nuuk.
Der trænes i Kangillinnguit hallen på lørdage
kl. 11:00-12:00. Flere informationer kan findes på
Nuuk Rugby Klubs Facebookside
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I år sætter vi fokus på den næste
generation af unge mennesker i
Grønland, idet alt overskud fra årets
charity dinner går til projektet “SPRINT”
og dets målsætning om gennem
helende fællesskaber og frivilligt arbejde
at styrke selvtilliden og livsglæden ved
udsatte unge i hele Grønland.
Tidligere LC72
indsamlinger

16. februar 2019 kl. 1830

Ladies Circle 72 kan i 2019 fejre 40 års jubilæum, og samtidig inviterer vi hermed
igen i år til Charity Dinner – i år for 7. gang! Som de foregående år har vi også i
lavet en fantastisk sammensætning af musik, idet vi byder velkommen til Nanook Duo,
Maalia & Nukannguaq samt Nahome! Det bliver AMAZING og DJ Inumineq holder
festen i gang frem til kl. 300 – så du skal da med! Og det skal dine dansesko også.

Dørene åbnes kl. 18

Nuuk
495 kr.
kan også købes på HHE

Aftenen starter med velkomstdrink efterfulgt af en lækker 3 retters menu kreeret af
Hotel Hans Egedes fantastiske køkkenteam – dette er alt sammen inkluderet i billetprisen.
Derudover indeholder billetprisen også din første donation på 200 kr. til projektet.

charitydinner72@gmail.com
angiv navn & antal tilmeldinger

Saml dit netværk af familie, venner og kolleger, og vi sørger for at placere jer samlet.
Book allerede nu dit bord til årets fest – senest d. 14. februar 2019.

2013 MIBB / Bedre Børneliv
2014 Sana´s legeplads
“Ringe i vandet” 65.000 kr
v. børneafd. 100.000 kr

Wear something red & black

Vel mødt og hjertelige hilsner fra Ladies Circle 72, Nuuk
2015 Nanu børn, værested 2015-16 fælles indsamlingsprojekt i samarb. 2016 Nanu børn, værested 2017 Red Barnet “hvert barn har 2018 FGB ” Najorti”
i Sisimiut 145.000 kr
m. Ladies Circle DK– i alt 1 mill.
i Sisimiut 150.000 kr
ret til et hjem” 170.000 kr
171.000 kr

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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Hans Hedtoftip umiuneranit ukiut
60-inngornerat malunnartinniarlugu
Nuummi kransiliisoqarlunilu
eqqaaniaalluni naalagiaqatigiittoqassaaq.
60-året for forliset af m/s Hans Hedtoft
markeres i Nuuk med kransenedlæggelse
og mindegudstjeneste.
Foto: Scanpix

60-året for Grønlands Titanic
Trods de snart 60 år siden passager- og handelsskibet Hans Hedtoft sank, er der stadig
mange følelser involveret, da ulykken stadig
berører mange
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Forliset af m/s Hans Hedtoft kom som lyn fra en
klar himmel og lammede hele det grønlandske samfund. Det solide stålskib var på sin jomfrurejse og
var udråbt til at være synkefrit. Alligevel stødte skibet på et isbjerg og sank. Alle 95 ombordværende
omkom.
Den skæbnesvangre dag
Det stolte skib Hans Hedtoft var netop på sin jomfrurejse sejlet fra København til Grønland, hvor det
havde besøgt både Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut.
29. januar 1959 stævnede skibet ud fra Qaqortoq i
fint vejr på vej tilbage mod København. Varsler om
is i farvandet og dårligt vejr ignoreres, da skibet er
synkefrit. Blot 20 sømil syd for Kap Farvel (Uummannarsuaq) støder skibet den 30. januar på et isbjerg og begynder at tage vand ind. Skibet sender
et nødsignal, hvor de beretter om hændelsen. En
tysk trawler er på det tidspunkt kun 25 sømil væk
fra den position Hans Hedtoft angiver, hvilket er
lige i underkanten af 50 km. Trawleren sejler
trods det dårlige vejr mod Hans Hedtoft, men når
ikke frem i tide. Hen mod aftenen meddeler Hans
Hedtoft, at det synker langsomt. Dette var det sidste
man hørte fra skibet.

Det synkefri KGH skib
Hans Hedtoft var designet til de arktiske forhold.
Flere forholdsregler var taget, da skibet havde dobbelt bund og var forstærket i stævnen. Skibet havde
dog ikke dobbeltskrog. Lastrummet var isoleret i
syv adskilte rum, der dog kun var svejset og ikke
nittet sammen, netop i tilfælde af der skulle komme
vand ind. Motorskibet var bestilt af Den Kongelige
Grønlandske Handel (KGH) og var det største og
nyeste skib i KGH’s flåde. Flere eksperter havde
forud for jomfrurejsen på det kraftigste frarådet
helårssejlads med skibet grundet fare for is netop i
farvandet syd for Kap Farvel.
Det store tab
Trods advarslerne, der politisk blev fortiet, startede
og endte Hans Hedtofts æra i januar 1959. Ombord
var 55 passagerer og 40 besætningsmedlemmer.
Desuden havde skibet gods, som blandt andet bestod af en tredjedel af Grønlands Arkiv, der blandt
andet omfattede kirkebøgerne fra alle Grønlands
sogne tilbage til 1780, der var på vej på arkiv i
Danmark. Alle omkom og intet er sidenhen blevet
fundet trods eftersøgninger i dagene efter forliset.
Eneste vraggods var en redningskrans, der seks
måneder efter forliset drev i land på Island. Denne
hænger til daglig i kirken i Qaqortoq, men er i anledning af 60-året for forliset udstillet i Holmens
Kirke i København disse dage.
Eftertidens sår
Efterspillet efter forliset var stort. En del politik var
blandet ind i sagen og gnidninger mellem Danmark
og Grønland opstod. Blandt andet blev der etable-

ret en fond, der skulle hjælpe pårørende efter de
savnede videre, men disse midler blev aldrig fordelt
retfærdigt, og mange af midlerne blev, efter sigende, givet til forkerte formål. Tabet at kirkebøgerne
har ligeledes været et kæmpe ar, da mange data gik
tabt om familiers relationer.
Aktive efterkommere
Forliset, der stadig regnes for et af dansk søfarts
største katastrofer, har sat sine spor. Pårørende diskuterer stadig forløbet, og hvordan forliset efterfølgende er blevet behandlet. Der er stadig et stort
ønske om at finde vraget for dermed også at finde
svar på, hvad der faktisk skete den tragiske dag for
nu snart 60 år siden. Gruppen af pårørende søger
også en officiel anerkendelse af ulykken og en undskyldning. I forbindelse med 60-års dagen har de
fået stablet en mindehøjtidelighed på benene i
Holmens Kirke i København, hvor også udstillingen
fra Narsaq Museum og redningskransen fra kirken i
Qaqortoq kan ses.
Mindehøjtidelighed i Nuuk
Dagen, 30. januar, markeres ligeledes i Nuuk, hvor
Oline Heilmann, der mistede sin mor ved Hans
Hedtofts forlis, har været initiativtager til en
markering af 60-årsdagen. Programmet starter kl.
13:20, hvor der er bus fra Hans Egedes Kirke til
Sømandshjemmet, hvor der nedlægges en krans ved
mindestenen. Efterfølgende kører bussen tilbage til
kirken, hvor der kl. 14:00 er mindegudstjeneste ved
biskop Sofie Petersen. Efterfølgende vil der være
kaffe og the i forsamlingshuset.
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Nunatta Titaniciata umiuneranit
ukiut 60-inngortut

Naak umiarsuup ilaasunik nioqqutissanillu
assartuutip Hans Hedtoftip umiuneranit ukiut
60-it qaangiutileraluartut, suli misigissuserpassuarnik qaffakaatitsiffiusarpoq, ajunaarnermi amerlaqisunik eqquimmat

All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Umiarsuup Hans Hedtoftip umiunera qilammit allaaqqissumit kallertut takkuppoq inuiaqatigiillu kalaallit soriarsinnaajunnaarsillugit. Umiarsuaq sisammit sanaajusoq taamani siullermik angalavoq kivisinnaanngitsutullu oqaatigineqarluni. Taamaakkaluartoq umiarsuaq ilulissamut apornermigut kivivoq. Umiarsuarmi issimasut 95-iusut tamarmik
ajunaarput.
Ulloq ajunaarfiusoq
Umiarsuaq angisooq Hans Hedtoft siullermeerluni
angalanermini Københavnimit Nunatsinnut taamani
angalavoq, illoqarfiit aqqusaagai tassaallutik Nuuk,
Maniitsoq aamma Sisimiut. Umiarsuaq januaarip
29-anni 1959-imi Københavnimut utissalluni
Qaqortumit silageqigaa avalappoq. Aqqutissaani
sikoqarneranik silarlunneranillu kalerrisaarinerit soqutigineqanngillat, umiarsuarmi kivisinnaanngimmat. Nunap Isuanit taamaallaat 20 sømilinik kujasinnerusumiilluni umiarsuaq ilulissamut aporpoq
immakkiartulerlunilu. Umiarsuaq ajunaalernerminik
kalerrisaarilerpoq pisimasorlu oqaluttuarineqarluni.
Tyskit kilisaataat piffissap taamaalinerani Hans
Hedtoftip sumiiffimmisut nalunaarutigisaanit taamaallaat 25 sømilinik ungasissusilimmiippoq, tassa 50 km-it ataatilaarlugit ungasissusilimmiilluni.
Kilisaat silarlukkaluaqisoq Hans Hedtoftip tungaanut ingerlaarpoq, issimaffigisaanulli kingusinaarluni pilluni. Unnukkiartornerani Hans Hedtoft
nalunaaruteqarpoq arriitsumik kiviartorlutik. Tamanna tassaavoq umiarsuarmit tusagaq kingulleq.
KGH-p umiarsuaa kivisinnaanngitsoq
Umiarsuaq Hans Hedtoft issittumi angalanissamut
naleqqussarlugu sanaajuvoq. Qanoq iliornissamut
arlalinnik killiliussaqarpoq, umiarsuummi naqqa
marlunnik qaleriissitaagami siualu qajannaallisagaalluni. Umiarsuulli timitaa qaleriissitaanngilaq.
Usisarfia ininut immikkoortunut arfineq-marlunnut ussissagaavoq, taamaallaalli svejsigaalluni, saviminernut kikiagusersugaanani, tassa immakkiartulernissaanut kikiagusersugaasussaagaluarluni.
Umiarsuaq Den Kongelige Grønlandske Handelimit (KGH-mit) sanatitaavoq, KGH-llu umiarsuaataanni annersaallunilu nutaanersaalluni. Immikkut ilisimasallit arlallit siullermeerluni angalanissaa
sioqqullugu ukioq kaajallallugu angalasarnissaa
sakkortuumik nangaasaarutigaat, tassa Nunap Isuata
kujataani sikumit navianartorsiortinneqarsinnaanera
pissutigalugu.

Annaasat annertuut
Naak mianersoqqusisoqaraluartoq, politikikkut nipangiusimaneqartunik, Hans Hedtoftip atuunnera
januaarimi 1959-imi aallartippoq naggaserneqarlunilu. Umiarsuarmi issimasut tassaapput ilaasut 55it aamma umiarsuup inuttai 40-t. Taakku saniatigut
umiarsuaq nassiussanik usivoq, ilaatigut tassaasunik
Nunatta Allagaateqarfiata toqqortaasa pingajorarterutaat, ilaatigut taakkununnga ilaallutik oqaluffimmi
atuagarsuit allattaaviit Nunatsinni palaseqarfinnit
tamaneersut 1780-ip kingorna toqqortarineqartut,
Danmarkimi allagaateqarfimmi katersugaatissatut
nassiussat. Umiarsuarmiittut tamarmik ajunaarput
aamma tamatuma kingorna nassaarfigineqanngilluinnarpoq, naak umiunerata kingorna ulluni tulliuttuni ujaasisoqaraluartoq. Umiiartumit nassaarineqartutuaq tassaavoq annanniut, umiiarnerata
kingorna qaammatit arfinillit qaangiuttut Islandimut tipisimasoq. Annanniut taanna Qaqortumi
oqaluffimmi suli nivingavoq, ullunili makkunani
umiuneranit ukiut 60-it qaangiunnerat malunnartinniarlugu Københavnimi Holmens Kirkemi
saqqummersitsinermi ilaatinneqarluni.
Kingunerani anniaatit
Umiunerata kinguneri annertoqaat. Politikimik akuliussuisoqangaatsiarluni aamma Danmarkip Kalaallit Nunaatalu akornanni aaqqiagiinngitsoqalerpoq.
Ilaatigut aningasaateqarfimmik pilersitsisoqarpoq,
ajunaartunut qanigisaasut taamaalillutik ikiorserneqarsinnaaniassammata, aningaasalli taakku naapertuilluartumik agguaanneqanngisaannarput, aningaasallu ilarpassui oqaatigineqartutut siunertanut
naleqqutinngitsunut tunniunneqarsimallutik.
Oqaluffiit atuagarsuaataannik annaasaqarneq
aamma annaasaqarfioqaaq, ilaqutariimmi kikkunnut atassuteqarnerinik nalunaarsugarpassuit annaa-

neqarmata.
Qimagaasut suli suliniuteqartut
Umiuneq Danmarkimi imaatigut angallannermi
ajunaarnerit annersaasa ilaattut suli naatsorsuunneqartartoq kinguneqartinneqarpoq. Qimagaasut pisimasoq aamma umiunerup kingorna iliuuserineqarsimasut suli oqaloqatigiissutigisarpaat. Umiiarsimasup nanineqarnissaa suli sakkortuumik kissaatigineqarpoq, taamaalilluni ullormi ajunaarfiusumi
ukiut 60-inngulersut matuma siornagut qanorpiaq
pisoqarsimanera akissutissarsineqarsinnaaniassammat. Qimagaasimasut aamma piumasaraat
ajunaarnerup pisortatigoortumik akuerineqarnissaa
aamma utoqqatserfigineqarnissartik. Ajunaarnerup
ukiut 60-it qaangiunnerannut atatillugu Københavnimi Holmens Kirkemi eqqaaniaalluni naalagiaqatigiinnissaq piviusunngortinniarpaat, Tassanilu
Narsap Katersugaasiviata saqqummersitaa aamma
annanniut Qaqortumi oqaluffimmeersoq aamma
takuneqarsinnaassallutik.
Nuummi eqqaaniaaneq
Ulloq Nuummi aamma malunnartinniarneqassaaq,
tamatumani Oline Heilmannip, Hans Hedtoftip
umiuneratigut arnaminik annaasaqarsimasup suliniuteqarneratigut ukiut 60-it qaangiunnerannik malunnartitsiniaasoqassalluni. Pisussat nal. 13:20 aallartissapput, taamaalippat Hans Egedep Oqaluffianit
Umiartortut Angerlarsimaffiannut bussertoqassalluni, tassanilu imaatigut ajunaarsimasut eqqaassutissaat kransilerneqassalluni. Tamatuma kingorna
bussi oqaluffimmut utissaaq, nalunaaqutarlu 14:00
eqqaaniaalluni naalagiaqatigiittoqassalluni, biskop
Sofie Petersen oqalussisoralugu. Tamatuma kingorna katersortarfimmi kaffeqarlunilu teeqassaaq.

Januaarip 30-anni Hans Hedtoftip angalanermini siullermi ajunaarneranit ukiut 60-it qaangiutissapput.
30. januar er det 60 år siden Hans Hedtoft forliste på sin jomfrurejse. Foto: Polfoto
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Iserit A/S Nuummi Inspektør-issarsiorpoq
Iserit A/S sullissinermi pitsanngorsaanissamik kissaateqarpoq, taamaammat Nuummi piaartumik
atorfinissinnaasumik inspektør-issarsiorpoq. Atorfik nammineersinnaasumut assigiinngitsunik
suliassaqarfiuvoq, suliassallu ilaatigut tassaallutik Nuup illoqarfittaani nunaqarfittaanilu inissiaatinut
ulluinnarni ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinernillu akisussaaneq.
Nuummi, Tasiilami Paamiunilu atorfeqartugut tunniusimasut 30-iuvugut. Immikkoortortaqarfiit
allaffiillu akornanni qanimut suleqatigiippugut, taamaammallu inummik piukkunnartumik suliffeqarfitsinni suleqatissarsiorpugut, taannalu sulinermini pikkorissuseqassaaq, suleqatigiinnermut
piginnaasaqarluassaaq qiimasuussallunilu.
Nuummi inspektør-itut atorfik:
Kiffartuussisussatut suliffeqarfiugatta sullitavut - attartortuuppata, inissiaateqarfinni siulersuisuuppata imaluunniit inissiaatinik piginnittuuppat soorunami tamaasa qitiutittussaavagut.
Ulluinnarni ulapaarfiusuni, assigiiaanngeqisuni pissanganartunilu inspektør-itut suleqataassaatit, sulinermilu kiffartuussinermut pingaartitsineq, nammineersinnaaneq, akisussaaffeqarneq pissusissamisullu eqquinikkut piumasaqaatit annertuut piumasaqaataapput.
Suliassatit pingaarnerit makkuussapput:
• Iluarsaassinerit aserfallatsaaliuinerillu pilersaarusiornissaat nakkutiginissaallu.
• Sullissisut avataaneersut sulinerini malinnaaviginissaat nakkutiginninnissarlu.
• Attartortitat teknikkikkullu atortorissaarutit nakkutiginissaat.
• Inissiat qimanneqarnerini iserterfigineqarnerinilu misissuisarnissat.
• Ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinernullu pilersaarusiortarnissat.
• Attartortunut inissiaateqarfinnilu siulersuisunut attaveqarnissaq.
• Allakkiornissaq paasissutissanillu aaqqissuussivikkut nalunaarsuinissaq
• Teknikkikkut ingerlassat tungaasigut missingersuusiornernut missingersuutinillu nakkutilliinermut
ilanngussassanik piareersaanerit.
• Annikitsunik annertuunilluunniit aserfallatsaaliuinissanut suliarinnittussarsiornerit, isumaqatigiissusiornerit, nakkutilliinerit ingerlanneqartullu nalaanni qullersatut inissisimanissaq.
Sulininni allaffimmi allaffiullu avataani sulisariaqartassaatit, attartortunullu, inissiaateqarfinni siulersuisunut, avataanit sullitatsinnut pisortaqarfinnullu qanimut attaveqassaatit, taamaammallu eqaatsumik sulisinnaaneq kiffartuusserusullunilu pissuseqarnissaq pingaaruteqarluinnarput.
Naatsorsuutigaarput:
• Ilinniagaqartuussaatit illuliornermi teknikeritut / teknikkikkut assistent-itut, ingeniør-itut, illuliornermi konstruktør-itut, imaluunniit allatigut assarsorlutit sulinermik ilinniagaqarsimanissat allaffissornikkullu misilittagaqarlutit.
• Microsoft Office-ip naliginnaasumik atornissaanik sungiussisimassasutit, matuma ataani Excel-i.
• Marluinnik oqaaseqassaatit – oqallorillutit kalaallisut qallunaatullu.
• Oqaatsit illugiinnut oqaasiliullaqqissuussaatit allakkatigut oqaatsitigullu
• Pitsaassutsinik akisussaaffimmillu ilisimasaqassaatit, aalajangersimasuussaatit namminersortumillu
sulisinnaaneq nuannaralugu. Saniatigullu suliassat pilersaarusiornissaannut piviusunngortinnissaannullu piginnaassuseqarlutit.
• Inussiarnersumik pissuseqarlutillu ammasumik kiinnersuussaatit, inuillu assigiinngitsut akornanni
akaareqatigiinneq tunngavigalugu sulisinnaallutit.
• Suleqataalluarlutillu suleqatikkuminartuussaatit – suleqativit akornanni suleqatigisallu avataaneersut akornanni.
• Naatsorsuutinik missingersuusiorsinnaassaatit aningaasaqarnikkullu aqutsinermik misilittagaqalaarsimassallutit.
Uagut neqeroorutigisinnaavagut:
Suliffeqarfik kajuminnartoq suliassallu akisussaaffittallit nammineersinnaaffiusullu, suliassat assigiinngiiaartut piffissami qaninnerusumi ungasinnerusumilu ilinnut unammillernartussaasut.
Suliat tungaasigut inuttullu ineriartornissaq.
Piginnaasatit naapertorlugit akissarsiat soraarnersiuteqalernissannullu aaqqissuussinerit allanut
unammillerluarsinnaasut.
Atorfininnermut atatillugu inissaqartitsivugut, tassungalu maleruagassat atuuttut naapertorlugit
qularnaveeqqut, inimut akiliutissat il.il. akilerneqartassapput.
Atorfinitsitsisoqassaaq 1. marts 2019, imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu.
Suleqatissarpulli eqqortoq utaqqissavarput.
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit saaffigisassat tassaavoq Ingerlatsinermut aqutsisoq
Ane-Birgithe Pedersen, oqarasuaat: + 299 36 30 10 / e-mail: abp@iserit.gl, imaluunniit Ingerlatsinermut
siunnersorti Betina B. Nornild, oqarasuaat +299 36 30 08, mail: beb@iserit.gl. Atorfinitsitsinissamut saqqummiussaq nittartakkatsinni aamma takuneqarsinnaavoq: www.iserit.gl
Qinnuteqaatit ”Inspektør, Nuuk”,-mik qulequtserlugu, CV-t
ilanngussassallu pisariaqartut ilanngullugit uunga nassiutissavat:
Qinnuteqaat kingusinnerpaamik sapaammi 10. februar 2019
tigoeeersimassavarput.

Iserit A/S søger
en Inspektør til Nuuk
Iserit A/S ønsker at styrke vores kundeservice og søger derfor en Inspektør til snarest tiltrædelse til vores kontor i Nuuk. Der er tale om en selvstændig stilling med
varierende arbejdsopgaver, herunder med ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af boligmassen i Nuuk og de dertilhørende bygder.
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.
Jobbet som Inspektør i Nuuk:
Da vi er en servicevirksomhed er kunden naturligvis i centrum, uanset om det er
lejeren, afdelingsbestyrelsen eller bygningsejer.
Du vil som inspektør være beskæftiget med en bred vifte af opgaver i en travl, varierende og spændende dagligdag, hvor der stilles store krav til serviceorientering,
selvstændighed, ansvarlighed og disciplin.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Planlægge og føre tilsyn med istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder.
• Lave opfølgning og tilsyn af arbejdet fra fremmede entreprenører.
• Have tilsyn med lejemål og tekniske anlæg.
• Foretage ind- og udflytningssyn.
• Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner.
• Kontakt til lejere og afdelingsbestyrelser.
• Udarbejdelse af notater, samt journalisering i system.
• Udarbejdelse af bidrag til budgetter og budgetkontrol for det tekniske område.
• Udbud, kontraktudarbejdelse, tilsyn og byggeledelse på større og mindre renoveringsopgaver.
Du kommer til at arbejde både i ”marken” og på kontoret og vil have en tæt kontakt
til vore lejere, afdelingsbestyrelser, håndværkere og offentlige myndigheder, hvorfor
fleksibilitet og serviceorientering er nøglebegreber.
Dine kvalifikationer:
• Du har en uddannelse som byggetekniker / teknisk assistent, ingeniør, bygningskonstruktør eller anden håndværksmæssig baggrund med flair for eller erfaring
med administrativt arbejde.
• Du er fortrolig med brugen af Microsoft Office Pakken, herunder Excel.
• Du er fuldt ud dobbeltsproget – flydende i både grønlandsk og dansk.
• Du er velformulerende i skrift og tale på begge sprog.
• 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 positiv, åben og udadvendt og kan omgås mennesker med forskellig baggrund.
• Du er en god kollega og er god til at samarbejde – både med kolleger og eksterne
samarbejdspartnere.
• Du kan udarbejde budgetter og har nogen erfaring med økonomistyring.
Vi tilbyder:
En attraktiv arbejdsplads og et ansvarsfuldt og selvstændigt job, med varierende
arbejdsopgaver, som vil udfordre dig på kort og lang sigt.
Faglig og personlig udvikling.
En konkurrencedygtig løn og pensionsordning der modsvarer dine kvalifikationer.
Til jobbet kan anvises bolig, for hvilken der betales depositum, husleje mv. efter de
til enhver tid gældende regler.
Tiltrædelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale. Vi venter gerne på den rette kollega.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Driftsleder, Ane-Birgithe Pedersen, tlf: +299 36 30 10, mail: abp@iserit.gl eller til HR Chef, Betina B. Nornild, tlf: +299 36
30 08, mail: beb@iserit.gl . Se også stillingsopslaget på vores hjemmeside: www.iserit.gl
Send venligst din ansøgning mærket ”Inspektør, Nuuk”,
vedlagt CV og relevante bilag til:
Ansøgningsfrist: Søndag den 10. februar 2019

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

Klik evt. ind på www.iserit.gl for yderligere oplysninger om Iserit A/S.

www.iserit.gl iserfigalugu 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

Iserit A/S
Postboks 1539
3900 Nuuk
Mail: job@iserit.gl
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Najugaqarpugut • Vores adresse er:

ILLIT QUPPERNERIT •BØRNESIDEN
Sipisaq Avannarleq 10-B . Box 301 . 3900 Nuuk
Tlf. 38 39 60 . Fax 32 24 99
E-mail: nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Lucas, 8 år
Eqqorpaa 100,- kr.
Nuuk Ugeaviisimit
Har vundet kr. 100,fra Nuuk Ugeavis.

Titartaagit makitsinermullu
peqataallutit
Eqqugassaq: Kr. 100,Tegn og vær med i loktrækningen
Præmie: Kr. 100,-
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Sarfaq Ittummi arnaqqooq / steward
© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Inussiarnersuuit? Inuit amerlasuut naapinnissaat
nuannaraajuk? Pitsaasumik kiffartuussinissaq
soqutigaajuk, sullitatillu siulliullutit qungujuttarlugit?
Taava Sarfaq Ittummi atorfik immaqa ilinnut tulluartuuvoq
Arnaqquup/stewardip suliassai pingaarnerit tassaapput umiarsuarmi
ilaasut pitsaanerpaamik kiffartuunnissaat misigisaqartinnissaallu.
Tamanna uku suliarinerisigut pisarpoq:
• Ilaasut ikilerneranni ikiuineq
• Café Sarfami sumiiffinnilu allani ikiuineq
• Ilaasut aqumiullu sumiiffigisartagaannik eqqiaaneq

Pilluarit

Tillykke

Uagut neqeroorutigisinnaavagut:
• Sapaatit akunnerini sisamani umiarsuarmiinneq – tamatuma kingorna
sapaatit akunnerini sisamani angerlarsimaneq
• Angalanermi aamma angerlarsimanermi akissarsiat assigiit
• Akissarsiat aamma atorfeqarnermi atugassarititaasut orniginartut

26.01.06 - 26.01.18
Asasarput

Ane Anna
Inuuinni pilluarit,
ullorsioqatigissavatsigit. Asavatsigit

Qinnuteqartut Kalaallit Nunaanni najugaqavissut ujartorpagut.
Marlunnik oqaaseqartuuneq (kalaallisut/qallunaatut) aamma tuluttut
imaluunniit oqaatsinik allanik ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq.
Qinnuteqarfissaq: imaq@ral.gl

Asannittumik
Anaana, Nukaaka,
Angaju ilanilu

Kingusinnerpaamik 20. februar 2019.

Qulequtaani allassimassaaq Arnaqqooq/steward.

Stewardesse / steward til Sarfaq Ittuk

Naasuerniarﬁk

Er du udadvendt? Kan du lide at møde mange mennesker?
Brænder du for den gode service og smiler du til kunderne
før de smiler til dig? Så er jobbet ombord på Sarfaq Ittuk
måske noget for dig.

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Stewardessens/stewardens primære funktion er at give gæsterne den
bedste service og oplevelse ombord.
Det sker gennem arbejdsopgaver som:
• Assistance af passagerer ved boarding
• Assistere i Café Sarfaq og andre passagerområder
• Rengøring/servicering af passager- og besætningsområder

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

Vi kan tilbyde:
• 4 uger på skibet – efterfulgt af 4 uger hjemme
• Samme faste løn i både ude og hjemmeperioder
• Attraktiv løn – og ansættelsesvilkår
Vi leder efter kandidater med bopæl i Grønland. Det er en fordel hvis du
er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) samt har kendskab til engelsk eller
andre sprog.
Ansøgning sendes til: imaq@ral.gl
Ansøgningsfristen er den 20. februar 2019.
Overskriften skal være Stewardesse/steward.

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
10%
Vi giver ÷
nde og
til studere
ter
n
pensio is

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

29

ONSDAG 23. JANUAR 2019

Assiliisartoq inuusuttoq
Frankrigimiu oqariartuutilik

Charlotte Laktis 24-iinnarnik ukiulik inuit assigiinngii-aartuunerat takutinniarlugu maanna
Nuummiippoq.
Den kun 24-årige Charlotte Laktis er lige nu i
Nuuk for at dokumentere
mangfoldigheden - Foto:
Toke Brødsgaard

Assiliisartup inuusuttup Frankrigimiup Nunatsinni assigiinngisitaartuuneq nutaaliamillu
inuuneq takutinniaraa
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
2018-imi aggustimi Charlotte Lakits sapaatip akunnerini sisamani Nuummiippoq. Nuummiinnissaq
qangali pilerigilersimavaa aanaami qallunaamit isumassarsiarisimasani. Parisimi ukiuni tallimani filosofimik ilinniareerluni nunarsuarmi allami misigisaqarnissani misilikkusussimavaa. Piaartumik attaveqarlualerpoq inuillu ammasuuneri ilakkuminartuunerilu nuannaartorilersimallugit. Nuummiinnermini
inuit soqutigisarigamigit inuit arlallit kiinaannik
assiliisaarpoq.
Fransk institut soqutiginnittupilussuusoq
Charlotte Parisimut utersimalerami Det Franske
Institut attavigaa. Oqaloqatigilluareerlugit Nuummiinnermini inuit assigiinngitsut inuunerlu pillugit
assinik suliniutaa tapersersorniarlugu aalajangerput.
Qulequtaq taanna toqqarsimavaa Kalaallit Nunaata avataani inuit Kalaallit Nunaannut isummanik
aalajangiuteriikkanik ilisimasaqannginnermillu
peqartunik naapitsiuaannarami.
Frankrigimi inuit Kalaallit Nunaat ilaatigullu
Danmark pillugit ilisimasaat tassaanerusarput

kusanarluinnartumik inuusut imaluunniit qangatut
inuusut imigassamillu atornerluinermik ajornartorsiuteqartut, Charlotte Lakits oqaluttuarpoq.
Inuit oqaluttuassartaat ilisimarusukkaa
Charlotte maannakkorpiaq qaammatini marlunni
Nuummiippoq inuit sapinngisamik amerlanerpaat
attaveqarfigerusullugit oqaluttuassartaalu tusarusullugit. Oqaatsit aporfiunngillat, tassa Charlotte qallunaatut, tuluttut franskisullu oqaluttarpoq, taamaalilluni amerlasoorpassuit oqaloqatigisinnaallugit.
Maanna sivisunermik Nuummiinnermini inuit
inuunerat paaserusuppaa Nuummilu qanoq inuusoqartarnersoq takorusullugu. Sinerissamit nunanillu
allanit nuunnerit annermik sammerusuppai. Innuttaasut assigiinngisitaartuuneri suliniummi isumassarsiorfigisimavai.
Saqqummersitsineq ingerlaartoq
Isummat aalajangiuteriikkat akerlilerniarlugit Charlottep suliniut aallartippaa. Saqqummersitsineq siullermik Nunatta Ilisimatusarfiani februaarip aallartinnerani takuteqqaarneqassaaq. Taassuma kingorna
Københavnimi Det Franske Instituttimi saqqummersinneqassaaq. Danmarkimi Kalaallit Illuutaasa

assit saqqummersissagaat Charlottep neriuutigaa
naggataagullu saqqummersitat Frankrigemukaatissallugit. Saqqummersitsinerup saniatigut atuakkamik assilersukkamik inuit tunuliaqutaasa naatsumik
oqaluttuassartaannik franskisut tuluttullu allannilinnik aamma saqqummiinissaq siunertaavoq.
Illit nammineq oqaluttuat ilanngukkusukkukku
mailikkut uunga attavigisinnaavat
charlotte.laktis@gmail.com
Au revoir
Charlotte Lakitsip tullianik Nuummukaqqinnissa-ni
pilersaarusiulereerpaa. Ukiassaru uteqqissaaq, tassanilu inuit kiinaasa pitsaasumik qanoq assilisinnaanerat pillugu misilittakkani ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitsissutigissavaa. Assinik oqaluttuartunik qanoq assiliisoqarsinnaanersoq inuusuttunut ilinniartitsissaaq.

Ung fransk fotograf med noget på hjertet
Charlotte Lakits vil indfange mangfoldigheden og livet i det moderne Grønland
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Tilbage i august 2018 tilbragte Charlotte Lakits fire
uger i Nuuk. Opholdet var en drøm hun i længere
tid havde haft, inspireret af hendes danskfødte farmor. Hun havde netop afsluttet fem års filosofistudie i Paris og havde længsel efter at komme ud og
opleve lidt af verden. Hurtigt kom hun i kontakt
med en del mennesker og blev fascineret af den
umiddelbarhed og åbenhed hun blev mødt af. Mens
hun var i Nuuk, lavede hun en række portrætfotos,
da hun interesserer sig meget for mennesker.
Stor interesse
Tilbage i Paris kontaktede Charlotte Det Franske
Institut i Danmark. Efter en god dialog var de friske
på at støtte et projekt, hun ville lave for at vise
mangfoldigheden og livet i Nuuk. Netop dette emne
har hun valgt, da hun af stort set alle, hun har mødt
udenfor Grønland, er blevet mødt med en fordomsfuld uvidenhed om Grønland.
Alt, folk kender til Grønland i Frankrig og til
dels Danmark, er enten et poleret glansbillede eller
fordomme omkring primitivt liv og alkoholmisbrug,
fortæller Charlotte Lakits
Bag facaden
Lige nu tilbringer Charlotte to måneder i Nuuk for
at komme i kontakt med så mange mennesker som
muligt og høre deres historier. Sproget er ingen

hindring, Charlotte behersker både dansk, engelsk
og naturligvis fransk, så på den måde kan hun kommunikere med stort set alle. Hun håber det er muligt
denne gang, hvor hun tilbringer mere tid i Nuuk, at
kunne komme ind bag facaden og få en forståel-se
for, hvordan man lever i Nuuk. Hun vil have særlig fokus på de, der er flyttet til Nuuk både fra kysten men også fra andre lande. Det er den meget
varierede befolkningssammensætning, der har givet
hende inspiration til projektet.
Udstilling på tourné
Det er netop disse fordomme Charlotte gerne vil til
livs med projektet. I første omgang er der tale om
en udstilling, der første gang vil blive vist på Grønlands Universitet i første uge af februar. Efterfølgende vil den blive udstillet på Det Franske Institut

i København. Charlotte håber ligeledes, at de grønlandske huse i Danmark vil udstille hendes billeder
og slutteligt vil hun til Frankrig med udstillingen.
Foruden udstillingen er målet ligeledes at lave en
fotobog med små skildringer på fransk og engelsk
om folks baggrund.
Er du interesseret i at fortælle din historie send da
en mail til charlotte.laktis@gmail.com
Au revoir
Charlotte Lakits har allerede planer om sit næste
besøg til Nuuk. I efteråret håber hun på at komme
tilbage for på gymnasiet at kunne videregive nogle
af sine erfaringer med, hvordan man kan indfange
gode portrætter. Hun vil lave en workshop for de
unge for at lære dem, hvordan man tager billeder,
der fortæller historier.

Saqqummersitsinermigut Kalaallit Nunaat
assigiinngiiaarnerusoq
Charlotte Laktisip takutikkusuppaa.
Med udstillingen vil Charlotte Laktis gerne givet et
mere nuanceret billede af
Grønland - Foto: Charlotte
Laktis
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Ved Brand

Meeqqanut

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Børnekryds & Tværs

36

.

KLOG

.

H.A. Bogføring

SJOV
TALOPGAVE

.

STORT
TRÆ

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

TØRRET
BLOMME
OPERATIONSLÆGE
TONE
DU OG
JEG
TRÆNINGSFORM

.

MED
FULD
FART PÅ

ASIATISK
DYR

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

FETA
SALT
ELLER
SUKKER

.

FØR L

AFLØB

.

SINGLER

TIME

RULLE
PÅ
BOARD

KIGGET
VIDSTE

GAD
VIDE

.

6. JULI

3X3

HUNHJORT

BINDEORD

DRIKKEN

www.nurepa.gl

STYREHJUL

Autoriserede værksted

VEJ

KOMMANDO

BALLADE
BYFUGL

SPILLE
JORDART

KRYKKEN

DONNAS DYREKLINIK
Klinikkens nye åbningstider:
Mandag ......................... kl. 09-16
Onsdag .......................... kl. 09-17
Fredag ............................ kl. 09-16

PEP

MED ET
GODT
HOVED

HANDEL

DENGANG

NORDELLER
SYD...

SANG

4. BOGSTAV

REKLAME

ØJE
RYGE

.

info@nurepa.gl

.

STEGE

THAILAND

tlf. 55 14 77

IKKE

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

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

.

MARKER

NUREPA APS

HAVE

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

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

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.
www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

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

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: TORSDAG

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.
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Centrum Grill
Tlf. 32 42 74
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Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl
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Man.-Lør. 06.00-21.00
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Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter

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

· 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

Pilluarit Tillykke
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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
10%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
u
til st
ter
is
pension

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

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

