E

! JUIC
D
E
NYHESSET
PR
K
S
I

NYHED!
FRISKPRESSET JUICE

FR

40 CL..........

kr.

45,-

Fristkpresset agurkjuice
dog kr. 65,Frokoståben alle ugens
dage fra kl. 12.00 til 15.00
www.reddragon.gl

Priser fra

399 kr.
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Apummik qangatullu inooriaatsimik
nuannarisaqarluartoq

Passion for sne og
gammeldags livsstil
Erinagissorsuaq
peeruppoq

30

Restaurant Nasiffik
IGGIAA NUUSSUAQ

32 91 90

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.

13-34

Stor stemme blev tavs
8

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

382012
Priser fra

299 kr.

s
Kid

Meeqqanut
382020

Priser fra

109

kr.
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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

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

tlf.:

31 10 16

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

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

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

Nauja

Erene

H.J Rinksvej 33

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

Tlf. 329797

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

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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KIGUTIT
KIGUTIGISSAASUNUT
NAKORSAANNUT Kigutitit misissortinniarlugit
Nal. 7:30-7:45
akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit

Malermester

salitsinniarlugillu nal. 9:00-9:15
34 84 84-mut sianerit

JOHAN OLSVIG

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik

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

Det grønlandske Sundhedsvæsen

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

•Små møbler
• Lamper
• Spejle +
billedrammer
• Happy light

• Grønlandsk husﬂid
• Postkort + plakater
• Keramik krus m.m.
• Lysestager m.m.
• Mobilcover

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER
Ring gratis 80 11 10
kl. 7:30-7:45

Undersøgelse og tandrensning
tlf. 34 84 84 kl. 9:00-9:15
Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

275076
27

P
PANZERGLASS
HUAWEI
H
P20 PRO
BLACK
B

MACBOOK PRO 13”
MED TOUCH BAR 2018

29995

PURO ENVELOPE
SLEEV
SLEEVE
E E OP TIL 13"
EV
13

13.999.SIPAAKKAT / SPAR

HUA
HUAWEI
UAW
UA
AWEI P20 PRO 128GB
B
SMARTPHONE
SMART
R PHONE
RT
v 6,1" OLED Full HD+ skærm
v Android 8.1 + EMUI 8.1
v Triple 20/40/8 MP kamera

5.245.PRISGARANTI

275073

BEOPLAY E4 IN-EAR
ANC BLACK

1.000.-

22995

281763

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
ut
qularnaatsuupp

Prisgaranti
på ALLE
varer

IPHONE XR 64 GB

1.499.600.-

272780

5.649.PRISGARANTI

282835

PANZERGLASS
IPHONE XR
PRIVACY FILTER

24995

50”

SAMSUNG 50" UHD
SMART TV UE50NU7475

65”

v 50" UHD Smart TV
v 4K UHD med HDR
v Tizen, 7-serien

4.999.SIPAAKKAT / SPAR

2.000.-

278712

Nuuk

Atuutissapput Pingasunngorneq 20/02-miit
Marlunngorneq 26/02– 2019 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 20/02 til og med tirsdag den 26/02 – 2019

LG 65" 4K UHD
SMART TV 65UK6100
v 65" LED Smart TV
v IPK 4-skærm, Fodbold-tilstand
v WebOS 3.5, UK61 serie

7.999.SIPAAKKAT / SPAR

2.000.nge Olsen Group
LLynge
Ly

v 6,1" Liquid Retina LCD-skærm
v Haptisk Touch, Face ID
v 12 MP vidvinkel kamera

v In-ear hovedtelefoner
v Aktiv støjreduktion
v Ultralette

SIPAAKKAT / SPAR

264674

v Intel® Core™ i5 quad core, 2,3 GHz
v 13,3" Retina skærm med True Tone
v Iris Plus Graphics 655, 256 GB SSD

276591

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

FFølg
l os: www.facebook.com/notabene.gl
f b k
/ t b
l
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Atuutissapput Sisamanngorneq 26/2-2019 ilanngullugu /
gælder til og med tirsdag den 26/2-2019

Et godt tilbud
Sipaakkit /
Spar

1.999.FASTER SoFA
3-pers. lysegrå
Siullermik: / Før: 5.499,-

3.500.-

SoFA AREnDAL chAiSELong
lysegrå
Siullermik: / Før: 6.999,-

4.200.-

1.999.-

FASTER LænESToL
lysegrå
Siullermik: / Før: 2.999,-

MADRAS bASic b15
140 x 200 cm
Siullermik: / Før: 3.999,-

2.500.-

Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu
pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut. Priserne gælder så længe lager haves.
Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

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

Et godt tilbud

LAngESKoV SKRiVEboRD
60 x 110 cm højglans/eg
Siullermik: / Før: 1.399,-

Åbningstider:

800.-

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

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

Pisiﬃk.gl
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Peqqinnerulernissamut
workshoppi
Imminut nukissaqartinnerulerit

Marlunngornerit arfineq pingasut /
otte tirsdage
18.30-21.00
Ilinniarfissuaq og GUX minihal
Siullermik aallartiffissaq / Første gang:
26. februaari
Naggataarneq / Sidste gang:
24. apriili

Sundhedsworkshop
Giv dig selv en energiindsprøjtning
Nukissaqarnerorusuppit ulluinnarnilu qiimanerorusullutit?
Sivitsortumik arpannikuunngilatit imaluunniit peqqinnanngittutorpallaarpit?
Sermersuumi
peqqinnerulernissamut workshoppertitsinermi
H VA D KKommuneqarfik
AN JEG GÅ
TIL?
peqqinnanngitsumik ileqqoqarnerup kipitinnissaanut ikiorneqarsinnaavutit.
Workshoppi
inersimasunut
neqeroorutigineqartoq nerisassanik timigissarnermillu
Vi tilbyder
et STORT udvalg
af fag
Det er først til mølle, så meld dig
aallaaveqartumik
sianissutsikkut timikkullu peqqinnerulernissamut
Her
er nogen af dem

HUSK

til mens der stadig er ledige
pladser på et instrument.
Er der fyldt op på faget kommer
Elektronisk musik
• Blokfløjte
du på ventelisten.
periaasissanik sakkussanillu ajornaatsunik
Guitar Ileqqumut allannguinissamut
• Kor
________________________
• Cello
El-bas ilinniartinneqassaatit.
Peqqinnartunik nerisassioqatigiitassaagut, tamatigullu
Du er meget velkommen til at
• Klarinet
Band (sammenspil)
kiaguttarumaarlutit.
• Saxofon
Trommer
komme forbi musikskolen
hvis du
Nutaaliornissamut
piumassuseqarnerulernissamullu
paasisimasaqarnerulissaatit,
Mundharmonika
• Trompet
harperiarfissaqalissallutit.
spørgsmål eller har brug for
taamaasillutillu
peqqinnerulernissamut
Børnerytmik
• Ukulele
hjælp til at tilmelde dig!

anguniagaqartuuvoq.

•
•
•
•
•
•
•

Eqikkaaneq, pissarsiat, naliliineq
Ilitsersuisut Agnete Klitsø & Trine Boe Pedersen

H V O R DA N T I L M E L D E R J E G M I G ?

Vi er her alle hverdage mellem:

Kommuneqarfik Sermersuup nittartagaani allatsittoqarsinnaavoq kingusinnerpaamik

Tilmeld dig elektronisk via dette
kl. 9 og 16
ulloq 24 februar 2019.
link:glsermersooq.speedadmin.dk/
Inunnut
25-inut
inissaqarpoq,
siulliit
nalunaartut
malillugit toqqaasoqartassalluni.
tilmelding#/
Vi glæder os til at byde dig
Peqataasunut akiliutissaq 200 kr.
eller 24. april tungaanut ingerlassaaq
velkommen i skoleåret
workshoppi
2018/2019
Scan koden her:

QR kode atorlugu nalunaarit imaluunniit link aqqutigalugu
Tilmed dig via QR koden eller:
glsermersooq.speedadmin.dk/tilmelding#/

TILMELDNING SENEST
15. Juni 2018

Kunne du bruge mere energi, overskud og glæde i
hverdagen? Er det lidt for lang tid siden du har haft
løbeskoene på eller spiser du lidt for usundt? Så
kan du få hjælp til at bryde de dårlige vaner i vores
sundhedsworkshop. Workshoppen der henvender sig til
voksne, og har fokus på kost og motion som nøglen til at
opnå mere mental og fysisk velvære.
Du får simple og brugbare metoder og værktøjer til at
ændre dine vaner. Vi laver sunde måltider sammen og
du får sved på panden hver gang. Du får indsigt i egen
kreativitet og motivation.
Vi opsummerer, evaluerer og giver feedback
Vejledning af Agnete Klitsø og Trine Boe Pedersen
Tilmelding senest 24. februar 2019.
Der er plads til 25 deltagere, som udvælges efter først til
mølle princippet. Deltagergebyr 200,- kr.
Workshoppen kører frem til 24. april

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Peqqinneq Sammisassaqartitsivimmullu Immikkoortortaqarfik
Sundhed og Fritidsafdeling
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ARIAQANNGILAQ /
AKISUNERUSA
FOR MEGET
LE
A
T
TA
ET
B
T
AT
T
M
U
D
ER
ET
D

NIIAARRPPUUGGUUTT
AJJUUUN
AAJ
AA
P
PA
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
V RE BILLIGST! PR
L VÆ
VI
VI
–
T
UT
GU
UG
PU
RP
AR
IA
NI
UN
JU
J
A
AJ
A
AA
P
PA
RP
Pisiassaatigut
AKIKINNE
TAMARMIK
akimikkut
qularnaatsuupp
ut

Prisgaranti
på ALLE
varer

IDEACENTRE 520 21,5"
5"
P
P.
AIO STATIONÆR COMP.

• Intel® Pentium® 4415U processor
sor
• 21,5" Full HD 1080p IPS skærm
• Pop-up webcam, stereohøjttalere

3.499.-

NIT
NITRO
I RO 5 SE 15,6"
IT
B RBA
BÆ
BAR
BA
AR
BÆRBAR
G
GA
AMING-COMPUT
AM
U ER
UT
R
GAMING-COMPUTER

SIPAAKKIT/SPAR 1.200,-

(281618)

• Nvidia GeForce
GeForc
r e GTX
rc
T 1050 Ti,
TX
Ti 4 GB
essor
• Intel® Core™ i5-8300H processor
k
l
• 1 TB HDD, 16 GB Optane hukommelse

5.999.SIPAAKKIT/SPAR 2.000,-

(279827)

899.SIPAAKKIT/SPAR 600,-

VIVA COLLECTION AIRFRYER
FRITUREGRYDE HD9220/20
• Justerbar temperatur
• Kombinationen af cirkulerende varm luft og grillelementet
• Opskriftshæfte er inkluderet

4.999.SIPAAKKIT/SPAR 2.000,-

499.-

(218364)

699.SIPAAKKIT/SPAR 300,-

SIPAAKKIT/SPAR 300,-

VASKEMASKINE WW90J6600CW

GENESIS MEGAPACK HVID

BLENDER WBLB1400S

• 9 kg: Vask større mængder
• 1600 omdr./min: Effektiv centrifugering
• Digital børsteløs motor

Stilfuldt design i hvid
4 flasker
Kulsyrepatron, giver op til 60 liter

• 1400 Watt
• Passer til Wilfas ToGo flaske
• 10 års motorgaranti

(282295)

(275851)

(282431)

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

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

Atuutissapput Pingasunngorneq 20/02-miit Marlunngorneq 26/02 – 2019 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 20/02 til og med tirsdag den 26/02 – 2019
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Inuit 100-t arlallit Ida Heinrich eqqaaniarniarlugu takkussimapput.
Flere hundrede var mødt op for at mindes Ida Heinrich. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Erinagissorsuaq peeruppoq
Qataanneerluni erinarsortartoq Ida Heinrich tallimanngormat peeruppoq, qanorlu pingaaruteqartiginera nalornissutigisimagaanni tamanna tallimanngornermi unnukkut eqqaaniarlugu
katersuuttoqarnerani takuneqarsinnaavoq
Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl
Operamik erinarsortartoq Ida Heinrich kræftimut
akiuukkaluareersimalluni tallimanngormat eqqissivoq. Ida Heinrich erinagissorsuuinnanngilaq,

aammali inutsialassuulluni, inuppassuarnik attuisimasoq. Tamanna tallimanngornermi unnukkut Nuup
qeqqani eqqaaniaalluni katersuuttoqarnerani inuit
100-t arlallit takkussimanerannit takutinneqarpoq.
Kalaallit kulturiannut pingaarutilerujussuaq
Ida Heinrich kalaallini siullersaalluni operamik

erinarsortartutut ilinniagaqarsimavoq taamaalillunilu Kalaallit Nunaanni kulturimut sunniutilerujussuanngorluni. Ukiut ingerlaneranni Kalaallit Nunaat
tamakkerlugu angallavigisarsimavaa kalaallit nipilersortartut allat arlallit peqatigalugit, ilaatigut operamik erinarsortartoq Josef Lund Josefsen pattattorlu
Jim Milne. Ida Heinrichip kalaallisut erinarsuutinik
saqqummiusseriaasia pingaaruteqarluinnartuusimavoq. Ida Heinrichip erinarsugaasa ilarpassui qujanartumik immiunneqarsimapput, tammatsaaliorneqarsinnaanngorlugit.
Assit namminneq oqaluttuarput. Kalaaleq malunnaatilerujussuaq puigulertorneqartussaanngitsoq
qimaguppoq.

Stor stemme blev tavs
Mezzo-sopranen Ida Heinrich gik fredag bort, og er man i tvivl om hendes betydning, kunne dette måles på den spontane
mindehøjtidelighed fredag aften
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Efter en ulig kamp mod kræften måtte operasangerinden Ida Heinrich fredag give op og sov stille
ind. Ida Heinrich var ikke alene en stor sanger men
også et stort menneske, der har berørt mange. Dette
vidnede en spontan mindehøjtidelighed allerede
fredag aften i Nuuks bymidte om, da flere hundrede
mennesker var mødt op.
Stor grønlandsk kulturbetydning
Ida Heinrich var den første grønlandske uddannede
operasanger og har dermed sat et helt afgørende
præg på den grønlandske kulturscene. Gennem
årene har hun besøgt hver en afkrog af Grønland
sammen med flere andre grønlandske musikere så
som operasangeren Josef Lund Josefsen og pianisten Jim Milne. Måden, hvorved Ida Heinrich kunne
formidle den grønlandske sangskat, er af afgørende
betydning. Til alt held er en del af Ida Heinrichs’
sange indspillet, så disse kan leve videre.
Billederne taler for sig selv. En stor grønlandsk
personlighed, der sent vil blive glemt er gået bort.

Ida Heinrich naneruutit tussiutillu atorlugit tallimanngormat eqqaaniarneqarpoq.
Med lys og sang blev Ida Heinrich fredag mindet. Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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Aallarnisaasunut pikkorissarfissat
Aallarnisaasunut pikkorissarfissat

Aallarnisaasuuit, aammalu namminersortutut aallartinnissannut eqqarsaateqarpit?
Sermersooq Business Council namminersortutut aallartitsilluarnissannut sakkussannik
pikkorissartitsinikkut ingerlatsissaaq.
Peqataaneq akeqanngilaq, pikkorissartitsinerillu tamarmik ammasuupput, inissalli killeqarput. Apeqqutissaqaraanni uunga sianersinnaavusi 341081 imaluunniit mailikkut:
info@business.gl
Pikkorissarnerit tamarmik Sermersooq Business Councilip allaffiani Imaneq 32 quleriit siul
lianni matu talerperlermi ingerlanneqassapput (Nunatta atuagaateqarfiata tunuani, qali
paartaarniarfiup qulaani)

INGERLATSERIAATSINIK AKILERAARUTILLU PILLUGIT
SAQQUMMIINEQ

AALLARNISAASUTUT SILLIMASIINISSAMUT
PISARIAQARTINNEQAKKAJUTTUT

Pingasunngorneq februarip 27-anni 2019 nal. 17.00 – 21.00

Pingasunngorneq martip 13-anni 2019 nal. Kl. 17:00 – 21:00

Pikkorissaanermi imaritinneqassapput:
• Naatsorsuusiornermi tunngaviusumik periutsit
• Akileraartarnermi tunngaviusumik periutsit
o Suna akileraaruserneqassava
o Suna erngertumik ilanngaatigineqarsinnaava, sunalu ukiup
ingerlanerani agguataarlugu ilanngaatigineqarsinnaava
• Kisimiilluni suliffeqarfimmi piginneqatigiillunilu suliffeqarfimmi
akileraartarnermi assersuusiorneq

Pikkorissaanermi imaritinneqassapput:
• Sillimasernerit suut inatsisitigut piumasaqaataappat
• Sillimasiinerit suut pisariaqarpat, suullu ajutoornermi iluaqutaasin
naappat
Pikkorissaasoq
Karsten Svinth & Michael Hedegaard
Kalaallit Forsikring

Pikkorissaasoq Lars Ole Andersen
Grønlands revisionskontor A/S.

AALLARNISAASUT, IMA IMMINUT
MIANERSUUSSINNAAVUTIT

AALLARTITSINISSAMUT PIKKORISSARNERIT

Pingasunngorneq martsip arferngani 2019 nal. 17:00 – 21:00

Pingasunngorneq martsip 20-anni 2019 nal. 17:00 – 21:00

Aallarnisaasutut ulluinnarni isumagisassat amerlasarput, ilaannilu
inituallaalaarsinnaasarlutik suliassat.

Aallartitsinissamut pikkorissarnermi suliffeqarfimmut qanoq
pilersaarusiorsinnaaneq ilinniarneqassaaq. Peqataanermi takusin
naalissavat suliffeqarfimmut pilersaarusiornissaq sukkut iluaqutis
sartaqarnersoq, aammalu sinnaaneq suliffeqarfimmut pilersaaru
siap imassaanut suut naatsorsuutigineqartarnersut paasisaqarfigis
sallugu. Naggataagut minnerunngitsumik suliffeqarfimmut piler
saarusioriaatsit assigiinngitsut ilikkagaqarfigissavatit.

Pikkorissaanermi imaritinneqassapput:
• Aallarnisaasut, ulapaarneq, suliassat assigiinngitsut ataatsikkut
suliarineri?
• Takussutissat pingaarutillit
• Uippajaarnaveersaarnniarnermi iliuutsit
Pikkorissaasoq Inaluk Brandt – Visiobox

Pikkorissaasoq
Sermersooq Business Council

Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO Nuuk

10

ONSDAG 20. FEBRUAR 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)
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Vi får friske
blomster hver
uge.

VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

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

Stort enkeltværelse fra 595,- pr. nat
(velegnet til kursister)

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

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

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201

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

Majoriaq (Piareersarfik) Nuummi
kantiinaa qinnuteqarniartunut
tamanut ammassaq

8,3 PETER
FRA DK

Suliffissanut, Ilitsersuisarnernut Pikkorissaqqinnernullu Qitiusumik Ingerlatsivik
Job-, Vejlednings- og Opkvalificeringscenter

februarip 18-aniik februarip 28-iat
ilanngullugu.
Ullut tamaasa nal. 10:00- 14:00 ammasassaaq.
Pingasunngorneq 27. februar aamma
sisamanngorneq 28. februar
aammassaaq nal. 10:00 – 16:00.
Qarasaasiaat il.il. qinnuteqarniartut atorsinnaasaat piareeqqapput.
Qallunaat nunaannut qaffasinnerusunut ilinniarfinnut qinnuteqarniartunut KOT-skema pillugu aqqutissiusisoqassaaq.

Der er åben vejledning i
Majoriaq (Piareersarfik)
Nuuk`s kantine
fra og med den 18. februar til og
med den 28. februar.
Alle dage fra kl. 10:00 – 14:00
Onsdag den 27. februar samt torsdag 28. februar er
åbningstiderne fra kl. 10:00 – 16:00.
Der er opsat bærbare computere printer samt kopimaskine til fri afbenyttelse.
Der tilbydes vejledning i forbindelse med KOT-skema
(videregående uddannelser i Danmark).

Majoriaq (Piareersarﬁk) Nuuk

Jens Kreutzmannip aqqutaa 7

Oqarasuaat/Tlf. 36 63 60
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Kursus pakke til iværksættere
Kursus pakke til iværksættere

Er du iværksætter og går du og har en virksomhedside som du gerne vil starte op?
Sermersooq Business Council har lavet en god start pakke til dig, med en række kurser
som vil give dig gode redskaber til at du får en god start i realiseringen af din virksom
hedside.
Deltagelse er gratis, alle kurser køres som åbne kurser men med begrænset antal pladser. Hvis man har spørgsmål så kan vi kontaktes via telefon på 341081 eller pr. mail på:
info@business.gl
Alle kurserne vil blive kørt i Sermersooq Business Council kontor lokaler i Imaneq 32
1. sal th (bagved landsbiblioteket, ovenover farvecenteret)

INTRODUKTION AF DRIFTSFORM OG SKAT

IVÆRKSÆTTERENS TYPISKE FORSIKRINGSBEHOV

Onsdag den 27. februar 2019, Kl. 17:00 – 21:00

Onsdag den 13. marts 2019, Kl. 17:00 – 21:00

Kurset vil indeholde:
• Grundprincipper for et regnskab
• Skatteretlige grundprincipper
o Hvad skal beskattes
o Hvad kan der fradrags straks og hvad skal fordeles over en
årrække
• Gennemgang af et beskatningseksempel for enkeltmandsvirk
somhed og anpartsselskab

Kurset vil indeholde:
• Hvilke forsikringer er lovpligtige
• Hvilke er nødvendige og hvilke forsikringer kan hjælpe i en uhel
dig situation
Underviser
Karsten Svinth & Michael Hedegaard
Kalaallit Forsikring

Underviser Lars Ole Andersen
Grønlands revisionskontor A/S.

IVÆRKSÆTTERE, SÅDAN PASSER DU PÅ DIG SELV

START-UP KURSUS

Onsdag den 6.marts 2019 Kl. 17:00 – 21:00

Onsdag den 20. marts 2019, Kl. 17:00 – 21:00

Som iværksætter er der meget at se til og din virksomhed kan kom
me til, at fylde rigtig meget i hverdagen.

Til kurset Start Up, kommer vi til at lære om hvordan man laver en
forretningsplan. Ved deltagelse får du et billedet af de fordele der
er i at udarbejde en forretningsplan men også hvilke forventnin
ger der er til indehold af en forretningsplan. sidst men ikke mindst
så lære du om de flere forskellige metoder i at lave en forretnings
plan.

Kurset vil indeholde:
• Iværksætter, flere bolde i luften?
• Vigtige signaler
• Stress håndtering
Underviser Inaluk Brandt – Visiobox

Underviser
Sermersooq Business Council

Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO Nuuk
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Friske tilbud på

Symaskiner fra

,
9
3.49
BROTHER

Innov-ís A16
Er du nybegynder, eller leder du bare efter en symaskine
som er helt enkel at anvende ? Innov-is A16 er det
perfekte valg til at løfte dine syevner fra begynder til
ekspert. Det enkle sømvælger drejegreb, gør valg af
sømme hurtigt og let. Med Et-trins nåletråderen og den
enkle trådning er du klar til at sy på få sekunder.
Funktioner:
• Avanceret et-trins atomatisk nåletråder
• Det helt enkle sømvælgergreb, gør sømvalg nemt og
overskueligt
• 16 indbyggede sømme
• Hæftestingsknap
• Stor baggrundsbelyst LCD skærm med digital
stinglængde og -bredde justering
• 3 forskellige typer fuld automatisk knaphul
• Knap til at hæve/sænke transportøren
• Nem montering af undertråd

,
9
4.39
BROTHER

Innov-ís A50
Vil du hæve dit syniveau til næste trin? Innov-is A50 praler
med et imponerende udvalg på 5 indbyggede nytte- og
pyntesømme. Så kan du udleve din kreativitet til sy både
modetøj og quilts mm.
Funktioner:
• Det helt enkle sømvælgergreb, gør sømvalg nemt og
overskueligt
• 50 indbyggede sømme
• Avanceret et-trins atomatisk nåletråder
• Hæftestingsknap
• 5 forskellige typer fuldautomatisk et-trins knaphuller
• Knap til at hæve/sænke transportøren
• Nem montering af undertråd
• Trinløs justering af syhastigheden

Hvis du har overvejet
at tilføje en
broderimaskine til din
eksisterende symaskine,
bør du overveje Innov-is
NV800E
• 160 x 260 mm broderiområde
• 138 indbyggede broderimønstre
• Farve LCD touch-skærm
• Hurtig ilægning af spole

Køber du én af de 3
symaskine modeller får du
1 stk. forlænger bord med
uden beregning
Man sparer 925,- uanset
hvilken maskine man vælger
af de 3 A Modeller

• Automatisk nåletråder
• 11 indbyggede skrifttyper

Normalpris 12499,-

,
9
9
9.9
0,-

.50
Spar 2

MANDAG - TORSDAG: 09.00 - 17.30 • FREDAG: 09.00 - 18.00 • LØRDAG: 10.00 - 13.00

,
9
5.39
BROTHER

Innov-ís A150
Innov-is A150 er designet til at holde i rigtigt mange
sy-år, den vokser sammen med dig efterhånden som
dine syevner vokser med årene. Sæt dit personlig præg
med de imponerende 150 nytte- og pyntesømme samt 4
forskellige syede skrifttyper. Sy mærker og monogrammer,
som ser helt proffesionelle ud. Kombiner, spejlvend og
gentag sømme, derved skaber du dine egne unikke
sømme.
Funktioner:
• 150 sømme, incl. 10 forskellige knaphuller og 4
forskellige skrifttyper
• Electronisk betjeningspanel
• Avanceret et-trins atomatisk nåletråder
• Hæftestingsknap
• Nem montering af undertråd
• Nålestop oppe/nede
• Stinglængde og -bredde justering
• Start /Stopbutton
• Trinløs justering af syhastigheden
• Automatisk trådafklip
• Mulighed for at kombinere sømme
• Fast kuffertlåg

www.elplus.gl
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ELplus

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

,
0
7.50

,
0
5.50

,-

9,-

LG

Vaske / tørremaskine til den store familie (F4J8JH2W)
• Stor kapacitet: op til 10.5 kg vask og 7 kg tørring
• Non-Stop program - vaske og tørre vasketøjet i en omgang
• True Steam™ - opfrisk & anti-allergi program
• SmartThinQ™ med Wifi
• Omdrejninger: 1400 pr. minut

9
Spar 8

Vaske / tørremaskine ( W5J6AMOW )
• Kapacitet vask: op til 8 kg
• Kapacitet tør: op til 4 kg
• Energiklasse A
• Inverter Direct Drive motor
• Turbowash: Nej
• Lågen kan åbnes til 1200
• LED display
• Udskudt start: 3-19 timer

Normalpris 8999,-

,
0
4.00
,-

99
Spar 9

LG

Vaskemaskine
1400 Omdrejninger per minut
Motortype: Kulfri
Vaskekapacitet: 7 kg
6 Motion Direct Drive
Inverter Direct Drive

Normalpris 4999,

CANDY

,
0
0
4.2
99,-

Spar 7

Nyhed på lager
Vi har nu Biopejse
Vægmodeller og
bordmodeller

Køle/fryseskab
Fritstående køle-/fryseskab
• Kapacitet 173 / 54 Liter
• Højde 177 cm
• Bredde 55 cm
• Dybde 56 cm
• Energiklasse (A+)

Normalpris 4999,-

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

MANDAG - TORSDAG: 09.00 - 17.30 • FREDAG: 09.00 - 18.00 • LØRDAG: 10.00 - 13.00

www.elplus.gl

Tilbuddene gælder fra 20. februar 2019 til og med 27. februar 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl.

LG
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Melodi Grand Prix nipilersortartuunermik tamakkiisunngortitsisoq
Nuummeersoq Nina maannakkorpiaq Danmarkimiippoq Julie peqatigalugu Dansk Melodi Grand Priximut peqataanissamut takorluukkani
piviusunngortikkiartorlugu
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Nina Kreutzmann Jørgensen Nuummit Danmarkiliarluni
ataasinngormat aallarpoq ukioq manna Melodi Grand
Priximut peqataajartorluni. Ninap meeraalluni takorluugaa taamaalilluni maanna piviusunngortussanngorpoq.
Ullut makkua piareersaaterpassuarnik ulapaarfiupput
arfininngorpallu tassa unammissallutik.
Nunarput sinnerlugu
Ninamut ukioq manna Melodi Grand Prix Ninamut Juliemullu tunngaannanngilaq. Herningimi appisimaartarfimmut qaqigunik taamaaliussapput Kalaallit Nunaat tamaat
sinnerlugu. Ninap erinarsornermik unammisitsinermut
peqataanissaanik nutaarsiassaq saqqummiunneqarmalli
Nuummi kikkunnit tamanit peqataalluarnissamik kissaatigineqartorpassuit tupaallaatigisimavai.
Allaammi inuit ilisarisimanngisakka orniguttarsimapput iluatsitsilluarnissannillu kissaallunga, tamanna
attortinnartorujussuuvoq, Nina Kreutzmann Jørgensen
oqaluttuarpoq.
Ajugaanissaq siunniusimagaa
Ninamut sorleq ajugaassanersoq apeqqutigigaanni inuttaa nalorninngilluinnarpoq. Nangaarianngilluinnarluni
akivoq erinarsugaq League of Light Juliemit Ninamillu
erinarsorneqartoq ajugaassasoq. Ninap pissanganartunik
unammisassaqarnertik nassuerutigaa, erinarsugartilli ajugaasussatut piukkunnerpaanerarlugu. Eqqoriagassanillu
aalajangersaasartut erinarsugaq aamma ilimanaateqarluarnerarpaat, tamatumanili erinarsugaq Love is Forever,

Leonoramit erinarsorneqartoq, piukkunneqarnerpaatut
inissinneqarluni. Erinarsukkalli taakkua marluk eqqoriagassanik aalajangersaasartunit ersarilluinnartumik piukkunneqarnerpaapput.
Ajugaaneq nassataqanngitsuussanngitsoq
Julie Ninalu ajugaassagaluarunik, tamatumanilu Nuummit soorunami tapersersuissaagut, taava maajimi Israeliliassapput. Nunat tamalaat akornanni Melodi Grand
Priximik unammersuarneq, Eurovision, illoqarfimmi Tel
Avivimi maajip 28-iani pissaaq. Tamanna ajoraluartumik
Ninap paniata apersortiffissaa nalerorlugu pissaaq.
Taamaattumik Nina Julielu ajugaassagaluarpata tamanna tassaalissaaq Israelimit apersortittumut pilluaqqussut.
Ilaqutariit tamarmiullutik, paniat ilanngullugu, tamanna
tapersersorpaat Herningimilu Boxenimi, qaniginerpaasat
isiginnaartut akornanniiffigisaanni, angusarissaarnissaq
neriuutigalugu.
Aaqqissuussinerujussuaq
Ataasinngormat Danmarkiliarluni aallarpoq tikinniariartorlu Nina Julielu kjolissaminnik misiliisaqattaalerlutik.
Kjolit pisussamut immikkut suliaapput. Tamatuma kingorna nutsatik misutsippaat, qatanngutigiittut isikkoqarumallutik. Nina, Julie suleqatigisaallu marluk nittarsaassisartut allaffiannik ikiortissarsisimapput, taakkualu piareersarnermi ikiuullutik. Taamaattumik Jyllandimut ingerlaarnermi Københavnimit Herningimut radioqarfinnut
tamanut pulaaqattaarnissaq pilersaarusiorneqarsimavoq.
Nina Julielu erinarsornermi qiteriaasissamik sungiusarnissaanut erinarsornermillu pitsanngorsarnissaanut ullunik marlunnik periarfissaqarput. Ninap susoqarnissaa
oqaatigerusuppallaanngilaa, qungujorujussuarlunili oqar-

luni – supoortitsissummik atortoqassaanga.
Ajugaasutut inissinneqareersut
Nina Julielu qanorluunniit angusaqassagaluarpata taakkua
maani Nuummi ajugaasutut inissinneqareerput. Erinarsugaq League of Light ajugaassappat Nina Danmarkimiiginnassaaq, sapaatip-akunnerata ataatsip qaangiunnerani
meeqqat MGP-mi unammineranni erinarsortoqassammat.
Taamali ingerlasoqanngippat Nina ingerlaannaq
uterluni angerlassaaq ulluinnaallu atuleqqillugit. Qularnanngilarli qanorluunniit angusaqartoqaraluarpat maani
Nuummi sapiitsuliortutut tikilluaqquneqassasoq? Ninap
susoqarnissaa oqaatigerusuppallaanngilaa, taamaattorli
oqaluttuarluni, Julie Ninalu kingullermeerlugit tusarfigissanngikkivut. Ninap nipilersortartutut piffissaq tamakkerlugu inuuneqalernissani pilersaarutiginngilaa, kisiannili
tusarnaartitsisaqattaarnerorusulluni.
Nuummi Grand Priximut atatillugu nuannanneq
Nuummi arfininngorpat Grand Priximut atatillugu nuannannermut kulturikkut illorsuarmi Katuami aamma Inuk
Hostelsimi peqataasoqarsinnaavoq. Katuami nalunaaqutaq ualikkut pingasuniit toqqaannartumik aallakaatitsisoqalissaaq taasinikkullu tusarnaartitsinermut bilitsinik eqquiniaasitsinermut peqataasoqassaaq. Iserneq akeqanngilaq. Inuk Hostelsimi Grand Priximut atatillugu nuannanneq ualikkut nalunaaqutaq ataatsimit aallarteriissaaq,
tamatumani kalaaliminernik tapasit ullup-qeqqasiutitut
cafémit neqeroorutigineqarmata. Nerrivinnik siumoortumik inniminniisoqarsimassaaq. TELE Greenlandip maani
nunatsinni taaseqataasinnaanerput soorunami isumagisimavaa, Nina Julielu angusarissaarnissaannik ikiorsinnaaniassagatsigik.

Melodi Grand Prix fuldender den musikalske karriere
Nuuks Nina er lige nu i Danmark for sammen med Julie at udleve sin drøm om at deltage i Dansk Melodi Grand Prix
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Mandag drog Nina Kreutzmann Jørgensen fra Nuuk til
Danmark for at deltage i dette års Melodi Grand Prix. En
drøm, der har forfulgt Nina, siden hun var helt lille, bliver
nu virkelighed. Disse dage er hektiske med en lang række
forberedelser, og lørdag går det så løs.
Grønland på scenen
For Nina handler dette års Melodi Grand Prix ikke om
bare at være Nina og Julie. Når de to indtager scenen i
Herning, så er det for at repræsentere hele Grønland.
Siden nyheden om Ninas deltagelse i sangkonkurrencen, har hun da også været overrasket over alle de positive tilkendegivelser, hun har fået fra alt og alle i Nuuk.
Selv folk, jeg ikke kender, er kommet til mig og har
ønsket mig held og lykke. Det er helt overvældende, fortæller Nina Kreutzmann Jørgensen
Går efter sejren
Spørger man Nina, hvem der vinder, er der slet ingen
tvivl. Uden et sekunds tøven er svaret klart, at det er sangen League of Light med Julie og Nina, der vinder. Nina
erkender, at det er et spændende felt, de er oppe mod,
men de har deres egen sang som klar favorit. Bookmakerne har da også givet sangen gode odds, men her er det
sangen Love is Forever af Leonora, der netop lige verfer
Nina og Julie af førstepladsen. De to sange er dog bookmakernes to helt klare favoritter.
Sejr ikke uden konsekvenser
Går Julie og Nina hen og vinder, hvilket vi her i Nuuk

naturligvis hepper på, så går turen til maj til Israel. Det
store internationale Melodi Grand Prix, Eurovision, afholdes 18. maj i byen Tel Aviv. Desværre falder dette
sammen med, at Ninas datter skal konfirmeres. Så går sejren til Nina og Julie bliver det en konfirmationshilsen fra
Israel. Hele familien, inklusiv datteren, bakker dog op om
dette og krydser fingre for resultatet i Boxen i Herning,
hvor den nærmeste familie er med blandt publikum.
Kæmpe setup
I mandags gik turen til Danmark og straks efter landing
røg Nina og Julie til kjoleprøvning. Kjolerne er blevet
lavet specielt til lejligheden. Derefter til hårfarvning, så
de to kommer til at fremstå som to søskende. Nina, Julie
og deres to samarbejdspartnere har hyret et promotionkontor, der hjælper dem med at få kørt dem i stilling. Der
er derfor planlagt en serie af besøg på alle radiostationer
fra København til Herning på vejen mod Jylland. I Herning har Nina og Julie to dage til at øve koreografi og finpudse sangen, før det store brag på lørdag. Nina vil ikke
løfte sløret for, hvad der skal ske, men med et kæmpe
smil afslører hun: Jeg får min vindmaskine.
Allerede vindere
Lige meget hvordan det kommer til at gå Nina og Julie,
er de allerede vindere her i Nuuk. Vinder sangen League
of Light bliver Nina i Danmark, da der så skal optrædes
til børnenes MGP ugen efter. Går det ikke sådan, vender
Nina straks tilbage, og det bliver hverdag igen. Men mon
ikke hun lige meget, hvad resultatet bliver, vil blive modtaget som en helt her i Nuuk? Nina vil ikke afsløre, hvad
der er under opsejling, men fortæller alligevel, at det ikke
er det sidste, vi har hørt til duoen Julie og Nina. For Nina
er planen ikke, at hun nu skal leve et liv som musiker på

fuldtid, men hun vil meget gerne mere ud og optræde.
Grand Prix Fest i Nuuk
Lørdag vil man her i Nuuk kunne deltage i Grand Prix
Festen både i kulturhuset Katuaq og i Inuk Hostels. I
Katuaq sendes der live fra kl. 15:00, og ved at stemme
deltager man i konkurrencen om koncertbilletter. Der er
gratis adgang. Hos Inuk Hostels starter Grand Prix Festen
allerede kl. 13:00, hvor caféen tilbyder en frokost tapas
med grønlandske specialiteter. Borde skal reserveres på
forhånd. Tele Greenland har naturligvis sørget for, at vi
her i Grønland kan afgive vores stemme, så vi kan hjælpe
Nina og Julie godt på vej.

Nina Julielu arfininngornermi nipilersornikkut unamminissarsuaq sioqqullugu kajumissuseqarluarput.
Nina og Julie er top motiverede forud for lørdagens
musikdyst. Foto: Privatfoto
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KATUAQ BIO AALLAKAATITASSAT / FORESTILLINGER
20. FEB

21. FEB

22. FEB

23. FEB

24. FEB

25. FEB

26. FEB

27. FEB

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG
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LEGO FILMEN 2 - 3D
dansk tale

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET
dansk tale

16.00

18.30

21.00

MØDREGRUPPEN

18.30
ALITA: BATTLE
ANGEL

21.00

15.45
ALITA: BATTLE
ANGEL

18.15
MØDREGRUPPEN

21.00

11.00

VILDE ROLF
SMADRER INTERNETTET
dansk tale

13.30

MØDREGRUPPEN

18.30
ALITA: BATTLE
ANGEL

dansk tale

13.15

VILDE ROLF
SMADRER INTERNETTET
dansk tale

MØDREGRUPPEN

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET

babybio

13.30

dansk tale

16.00
MØDREGRUPPEN

dansk tale

15.45

ALITA: BATTLE
ANGEL

18.15

18.30
ALITA: BATTLE
ANGEL

MØDREGRUPPEN

21.00

21.00

VILDE ROLF
SMADRER INTERNETTET

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET
dansk tale

16.00
MØDREGRUPPEN

15.45

KAPERNAUM

18.30

art cinema

18.30
ALITA: BATTLE
ANGEL

21.00

ALITA: BATTLE
ANGEL

21.00

KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ
23.
FEB

Melodi Grand Prix 2019
Februaarip 23-ani nal. 15.00 Katuamut illersuiartorit Julie Berthelsen aammalu Nina Kreutzmann Jørgensen Melodi Grand Prix-mut peqataanerat toqqaannartumik Katuap
inersuaaraani takutinneqalerpat.
Toqqaaqataasut tamarmik makitsinermut peqataassapput, makitsinermilu eqqugassat tassaapput paarlersuarmi tusarnaartitsinissamut isissutissat marluk.
Katuami takussaagut!
Kom og hep på Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen i Katuaq d. 23. februar, hvor vi sender Dansk Melodi Grand Prix live fra kl. 15.00.
Vi laver stemmesedler og trækker lod om 2 billetter til vores næste foyerkoncert blandt de indleverede stemmesedler.
Vi ses i Katuaq!
Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré!

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

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

te g
ds llin
Si sti
re
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ALITA: BATTLE
ANGEL

dansk tale

dansk tale

16.00

VILDE ROLF
SMADRER INTERNETTET

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

ARCTIC

VILDE ROLF
SMADRER INTERNETTET

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET

21.00
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Illoqarfiup aviisia Nuummi kikkunnut
tamanut annguttartoq
BYENS AVIS KOMMER UD TIL ALLE I NUUK
Hvad betyder Nuuk ugeavis for dig?
Rikke Nielsen, Nuuk:
”Der hvor man kan se tilbud, hvad der sker i
byen, billeder, hilsner og julekonkurrencer 
Nuuk Ugeavis ilinnut qanoq isumaqarpa?
Rikke Nielsen, Nuuk:
”Tassani takuneqarsinnaasarput neqeroorutit,
illoqarﬁmmi susoqassanersoq, assit, inuulluaqqusinerit juullimullu unammisitsinerit 

Nuuk Ugeavisimi ussassaarut:

“Oqaatigisinnaavara ukioq manna siullermeerluta ippassaq unnukkut oqalugiartitsinitsinni ini ulikkaavillugu sinnerluguluunniit takkuttoqarmat, inuit ilaat cafemut
issiavissaminnik aallerput ilaallu natermi
issiallutik (qularnanngitsumik inuit 100-t
sinneqaramik). Tamanna nuannersorujussuuvoq. Siusinnerusukkut misilittakkavut
aallaavigalugit oqaatigisinnaavara tusarnaariartorpassuaqarnera Nuuk Ugeavisimilu ussassaaruteqartoqarnera imminnut
ataqatigiimmata”.

Nuuk Ugeavisimi ussassaarut:
”Ugeavisimi usassaaruteqaleratta maluginiarparput pisisartuvut allaanerusunik ilasut,
taamaattumik qujanaq ugeaviseqarmat,
illoqarﬁmmi iluaqutaalluartumik.
Isumalluarnarpoq ilisarnaatitta sumiinittalu
ataavartumik usassaarutigilernera”.
Annonce i Nuuk uge avis:
“Efter at vi begyndte at reklamere i Nuuk
Ugeavis, har vi lagt mærke til, at der også er
kommet nye kunder til, og det er dejligt med
en ugeavis, som byen har brug for.
Vi glæder os derfor til, at blive ved med at
reklamere med vort logo og beliggenhed.”
ASIARPAK FREDERIKSEN LUND
Pisiniarﬁk Asiarpamiit - Butikken Asiapa

THOMAS JUUL-PEDERSEN
Pinngortitalerifﬁmmi ilisimatooq ilinniartitaanermilu ataqatigiissaarisoq
Annonce i Nuuk uge avis:

“Jeg kan sige at vi til sæsonens første foredrag i går aftes havde mere end fuldt hus,
der var folk som hentede stole i cafeen og
andre som sad på gulvet (formentlig over
100 mennesker). Så det var jo fantastisk. Og
vi ved fra tidligere at der er en klar sammenhæng med publikumsfremmødet og annoncering i Nuuk Ugeavis”
THOMAS JUUL-PEDERSEN
Forsker & Uddannelseskoordinator hos
Grønlands Naturinstitut

•

Nuuk Ugeavis
Sapaatip-akunneri
rlugu
tamaasa 7.600-nngo
naqinneqartarpoq!
Nuuk Ugeavis
udkommer med
7.600 eksemplarer
hver uge!

Maani peqatigiifﬁit timersoqatigiifﬁillu tapersersorpavut • Vi støtter de lokale foreninger og Sportklubber

•
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Koncert med Thomas Helmig m/ band

THOMAS
HELMIG
Fredag d. 1. marts og Lørdag d. 2. marts 2019 kl. 22.00
Dørene åbnes 21.30
BILLETSALG: Receptionen på Hotel Hans Egede. Billetpris 350,-

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
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Februaarip sisamaani Facebook 15-iliivoq – inuit attaveqaqatigiittarfiat kalaallinik attaviliisoq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Ullumikkut Facebookeqanngitsoq takorlooruminaalluinnarpoq. Inuit attaveqaqatigiittarﬁata nuannarineqaqisup nunarsuarmiut attavigiilersippai kalaallillu imminnut attaveqalersillugit. Kalaallit Nunaat nunat Facebookip atorneqarnerpaafﬁisa ilagaat
Nuullu mininneqanngivippoq.
Pifﬁssaajaat imaluunniit sakkutsialak
Facebook assigiinngitsorpassuarnik isumaqarﬁgineqarpoq. Qulerutissaanngilaq pifﬁssaajaatigisaripput, taamaakkaluartorli atorniarlugu aalajangertarparput. Facebookip alapernaassuserput inoqatillu

marsernissaanik pisariaqartitsinerput atuarluarsimavaa paasisaqartuartittarlutalu. Aamma nunarsuarmut
tamarmut attavilersimavaatigut. Suliffeqarﬁnnut
sakkussatsialaavoq tuniniaaviginiakkat tikinnissaannut.
Kulturi nukittorsaraa
Nunami Kalaallit Nunaatut ittumi najugaqarﬁit ilaqutariillu imminnut ungasillutik siammaseqalutillu
imminnullu takukulanatik Facebook tusagassiiviuvoq pitsaalluinnartoq. Kalaallit kulturiata ataannarnissaanik soqutiginninnerujussuaq eqqarsaatigalugu
tusagassiiviusoq pingaarutilik, kulturi oqaluuserineqarluni nuannarineqarlunilu, tamatumanilu aamma
attaveqaataavoq immikkuullarissoq.

Nuuk Facebookimik atuifﬁulluartoq
Nuummi innuttaasut Facebookimik atuilluarnerannut takussutissat ilagaat Facebookimi grupperpassuit Nuummiunut immikkut saafﬁginnittt. Assersuutigalugu gruppi Køb-salg-bytte-Nuuk 25.400-nit
amerlanerusunik atuisoqarpoq. Nuuk Borger Info
7.675-it sinnerlugi atuisoqarpoq illoqarﬁmmilu
suliffeqarﬁppassuit inuppassuarni malinnaavigineqarpoq, internet atorlugu attaveqarnermik iluaquteqartunik.
Facebookeqanngitsoq imaluunniit inuit attaveqaqatigiittarﬁinik allanik peqanngitsoq takorloorsinnaaviuk?

Ukiut 15-it matuma siornagut thefacebook.com taamak isikkoqarpoq.
Najoqqutaq: archive.org
Sådan så thefacebook.com ud for 15 år siden - Kilde: archive.org

15 år med Facebook

Kalaallit Nunaanni Facebookimi quppernerit annersaasa ilaat (like-t amerlassusaat)

4. februar rundede Facebook de 15 år - et socialt medie, der om noget
har forbundet Grønland

Nogle af Grønlands største Facebook sider
(antal likes):

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
I dag er det stort set umuligt at forestille sig at der
ikke fandtes Facebook. Det populære sociale medie
har om noget samlet verden og for vores vedkommende forbundet Grønland. Grønland er et af de
lande, hvor Facebook anvendes hyppigst og Nuuk
er slet ingen undtagelse.
Tidsrøver eller godt værktøj
Der er meget blandede meninger om Facebook.
Der er ingen tvivl om at det stjæler rigtig meget
af vores tid, men alligevel vælger vi at benytte det.
Facebook har i den grad formået at udnytte vores
nysgerrighed og vores trang til at snage og holde os
opdaterede. Samtidig har mediet formået at forbinde stort set hele verden. For virksomheder er
det et fantastisk værktøj til målrettet at nå deres
kundegruppe.
Styrker kulturen
I et land som Grønland, hvor afstandene er meget
store og hvor familier kan være spredt over hele
landet og kun ser hinanden meget sjældent, er Facebook et fantastisk medie. Med den store interesse
for at bevare den grønlandske kultur er det også
vigtigt med et medie, hvor denne kan diskuteres og

dyrkes og ligeledes her er det sociale medie unikt.
Nuuk aktiv på Facebook
At borgerne i Nuuk benytter Facebook aktivt kan
blandt andet ses på de grupper på Facebook, der
henvender sig målrettet til målgruppen, Nuuk.
Eksempelvis har en gruppe som Køb-Salg-BytteNuuk! over 25.400 brugere. Nuuk Borger Info har
over 7.675 og en lang række af byens virksomheder
har rigtig mange følgere, der nyder godt af de lokale
online interaktioner.
Kan du forestille dig et liv uden Facebook eller
andre sociale medier?

Greenland Today
I Love Greenland
Air Greenland
Guide to Greenland
TELE-POST
Sermitsiaq.AG
Kalaallit Nunaanni Brugseni
Pisifﬁk

360.731
40.778
27.015
19.277
18.217
14.475
9.851
9.590

Nuummi Facebookimi quppernerit annersaasa ilaat (like-t amerlassusaat)
Nogle af Nuuks største Facebook sider
(antal likes):
Køb-Salg-Bytte-Nuuk!
Pikkori Sport
Ittu.net
Katuaq Kulturip Illorsua
Nuuk Borger Info
Nuuk Couture
Nønne Nuuk
Nuuk center
Bror & Søster
Unik
Kommuneqarﬁk Sermersooq
Colourful Nuuk

25.406
13.357
12.445
11.610
7.672
8.151
7.500
7.200
5.600
5.233
4.684
3.496
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Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis – det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt senest torsdag kl. 12.00

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

Ataatsimeersuarneq
Qeersaat ataatsimeersuarnerani
siulersuisut nutaat
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Suppl.:

Bolethe Sandgreen
Karen Naamansen
Dina Kreutzmann
Else Kleist
Emma Kleemann
Ludvig Barlaj,
Aaninnguaq Falksen

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

sud_cs0101.tif

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Tuniniaavik
ATISAT/TØJ
Sælges: Stor original Boxepude, med stålkæde. L: 130
cm, O: 110 cm, sælges for
kr. 800,-. Henv.: 293564.

Slutsprut
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Starter Torsdag den 21. feb. Kl.10:00
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Hans Hedtoft pillugu oqalugiartoqarnera
soqutigineqaqisoq
Hans Hedtoft pillugu katersugaasivik Nuutoqqami oqalugiartoqarnera soqutigineqartorujussuuvoq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Hans Hedtoftip umiunera pillugu katersugaasivimmi Nuutoqqami oqalugiartoqarnera ima soqutigineqartigaaq takkukkaluartut ilaat inissaqannginnamik
ingerlaqqiinnartariaqarlutik. Katersugaasiviulli
iliuuseqapallalluni piffissami allami oqalugiartoqaqqinnissaa sukkasuumik aaqqissuuppaa, taamaalilluni soqutiginnittut tamarmik oqalugiarneq soqutiginartoq tusarnaariarsinnaaniassammassuk.
Soqutigineqarluartoq
Pisussaq sioqqullugu aaqqissuussinermut peqataaniaraani nalunaartoqassasoq nalunaarutigineqarpoq.
Katersugaasiviup oqalugiarnissaq ullunik marlunnik sioqqullugu nalunaarutigaa tusarnaariarusuttunut amerlanerusunut inissaaruttoq. Peqataaniarlutik
nalunaarsimasut siulliit 70-it isertinneqareermata,
katersugaasiviup takkukkaluartut allat itigartittariaqarsimavai. Qujanartumik oqalugiartuusoq atuakkiortoq oqaluttuarisaanermillu ilisimasalik Rasmus
Dahlberg umiarsuaq maanna ukiut 60-it matuma
siornagut nassaarfigineqarani kivisoq pillugu oqalugiaqqinnissani piareersimaffigaa.
Ajunaarnersuit ilinniarfigineqartartut
Rasmus Dahlbergip oqalugiarnermini ajunaarnersuit
inuiaqatigiinnut nutaaliaasunut sunniutigisartagaat
uummaarissumik oqaluttuarai. Ajunaarnersuarnit
assigiinngitsunit ilisimasassanik qanoq pissarsisoqartarnersoq oqaluttuaralugit. Assersuutigalugu
Hans Hedtoftip umiunerata kingorna nassuerutigineqarpoq, qanoq sikoqartigisarneranik annerusumik

Hans Hedtoft pillugu oqalugiartoqarnera soqutigineqangaarmat immikkut ittumik oqalugiartitsinissaq
ulapputigalugu aaqqissuunneqapallappoq.
Kæmpe interesse for foredrag om Hans Hedtoft gjorde at ekstra foredrag måtte arrangeres i al hast.
Ass./ Foto: Nuuk Lokalmuseum
ilisimasaqarani ukiuunerani ilaasunik angallassisarneq aaqqiinerusoq attanneqarsinnaanngitsoq.
Tamanna tunngavigalugu sikunik alapernaarsuiffik pilersinneqarpoq. Oqalugiartup ilanngullugu
oqaluttuaraa naalakkersuinikkut pissanganartorsiornerup kinguneranik akisussaaffimmik inissiisoqarsimanngitsoq. Rasmus Dahlberg Nuummut upernaaru
tikeraaqqikkuni Nunatsinni sinerissamik nakkutilliineq pillugu oqalugiassaaq.
Katersugaasivik suliniuteqarluartartoq
Katersugaasivik Unnuk Kulturisiorfimmi 2017-imi
ammarneqarnermi kingorna aaqqissuussinernik

saqqummersitsinernillu soqutiginartunik arlalinnik
suliaqartareerpoq. Ilarpassui suleqatigiissutissatut
aaqqissuussaasarput, tamatumani takuniaasut, inuusuttut utoqqaallu, sammisaqaqatigiillutik suliaqartinneqartarlutik. Initai qaamasut eqqumiitsuliortut
maangaanneersut avataaneersullu, tamarmik
Nuummut sunniuteqarsimasut suliaannik aamma
saqqummersitsivigineqartarput. Vinni Birkedal
katersugaasivimmi ataqatigiissaarisuullunilu tunniusimalluarluni sulisuusoq, katersugaasivik uumassuseqartinniarlugu iseruminartuutinniarlugulu
sulilluartuuvoq.

Stor interesse for foredrag om Hans Hedtoft
Interessen for Nuuk Lokalmuseums foredrag om Hans Hedtoft var overvældende stor
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Interessen for foredraget om m/s Hans Hedtofts forlis på Nuuk Lokalmuseum var så stor at nogle måtte
gå forgæves. Heldigvis tog museet hurtig action
og lavede endnu et foredrag, så alle interesserede
kunne komme ind og høre det spændende foredrag.
Overvældende interesse
På forhånd var det meldt ud, at man skulle tilmelde
sig til arrangementet. Allerede to dage før foredraget meldte museet ud, at der var fuldt booket. Da
de første 70 tilmeldte var lukket ind, måtte museet
derfor afvise de øvrige, der mødte op. Heldigvis
var oplægsholderen, forfatter og historiker Rasmus
Dahlberg, klar på at holde endnu et oplæg om skibet, der sporløst sank for nu 60 år siden.

Aktivt lokalmuseum
Siden sin åbning på Kulturnatten 2017 har museet
lagt hus til en lang række spændende arrangementer
og udstillinger. Mange af dem har været workshops,
hvor besøgende, både unge og ældre, har kunne deltage aktivt. De lyse lokaler har også rummet en del
udstillinger af både lokale og udefrakommende
kunstnere, der alle har været med til at sætte deres
præg på Nuuk. Tovholder og ildsjæl på museet er
Vinni Birkedal, der gør en kæmpe indsats for at
holde museet levende og værd at besøge.

Hans Hedtoftip umiunera pillugu oqalugiarnerit
aappaat aamma ornigarneqarluarpoq.
Også på andendagen var der et flot fremmøde til
oplægget om Hans Hedtofts forlis. Ass./Foto: Nuuk
Lokalmuseum
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TORSDAG
DEN 26. juli

TORSDAG
D. 21.påFEBRUAR
Levende musik
Mutten
KARAOKE OG GOD MUSIK PÅ MUTTEN!

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

SØNDAGSFEST
på Mutten

Vi

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

I DAG ER
EN DE MUSIK!
V
R LE
DEIdag
er der levende musik!

STEGT FLÆSK
med kartofler og persillesauce

KK

KK

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

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen
TUSARNAARTITSINERMI
Gert Lennert ilanilu
QAAMMATISIUT
Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Kristinemut-mi
nipilersornermi
Martin
Løvstrømmisigisat
Band nuannersut
Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit
FredagFredag
d. 22.
&
23. februar
d. 31. augustLørdag
og lørdag d. 1. september

QANORM
Tulleriit

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

Inuk

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.

DEN
29. JULI
Den. 24.
februar

M
N
IN
IMUTTE

UTTEN

TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

M

STINEM
RI

UUTT

TU
GTO

STINEM
RI

UUTT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UUTT

KK
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Sponsoreret af:
Sponsoreret af:

Festen begynder kl. 22.00
FESTEN
BEGYNDER KL. 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/

Fredag den 22. februar
fra kl. 17.00 til 19.00

Kun kr.

68 -,
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Tikikkusuttakkannut angalanissannut tapiiffigitigit
2019imi angalanissamut tapiiffigitinnissamik qinnuteqaateqarit
Angalanissamut aningaasaateqarfik aqqutigalugu illit kommunimi innutta
asutut Kalaallit Nunaanni avataaniluunniit tikikkusutannut angalanissannut ta
piiffigitinnikkut piviusunngortitsisinnaavutit. Kalaallit Nunaanni avataaniluunniit
angalanissamut Kalaallit Nunaanni avataanilluunniit ilinnut imaluunniit inoquti
giiullusi angalanissassinnut tapiiffigitissinnaavusi. 2019imi angalanissannut
tapiffigitinnissannut qinnuteqaateqarsinnaavutit – apriili 2019 sioqqullugu pi
lersaarutaareersumik angalanissat apriilimi tapiiffigineqarsinnaanngillat.

Angalanissamut aningaasaateqarfimmit imatut siunertallit tapiiffigineqarsinnaapput:

Få
hjælp til din
drømmerejse
Ansøg om
rejselegat
2019

• Angalaneq ilaqutariit akornanni ataqatigiinnermik pilersitsiffiuppat nukittor
saataallunilu
• Angalaneq Kalaallit Nunaanni kulturip assigiinngisitaarneranik paasisaqar
nerulersitsissasoq
• Angalaneq kulturimik allamik paasisaqarnerulersitsissasoq
• Pisussat allat immikkut ittut
Sermersooq.glmi angalanermut aningaasaateqarfik aqqutigalugu qinnuteqarsinnaavutit. Qarasaasiaqanngikkuit imaluunniit internettimut attave
qanngikkuit, najukkanni Innuttaasunik Sullissivimmi ikiortissinnaavutit.
Qinnuteqaatit tallimanngorneq marsip 22-anni 2019 tigoreersimassavarput
Amerlanerusunik uunga attaveqarlutit paasiniaasinnaavutit

Berti Bourup, tlf 367026

Med rejselegatet kan du som borger
i kommunen få realiseret dit rejseøn
ske i eller uden for Grønland. Du kan
søge om støtte til en rejse i eller uden
for Grønland for dig selv eller din hus
stand. Du kan kun søge om bevilling
til en rejse i 2019 – Planlagte rejser før
april 2019 kan ikke få støtte i april.

Rejselegatet gives til rejser der:
• Skaber eller styrker sammen
holdet mellem familiemedlemmer
• Giver indsigt i Grønlands kulturelle
mangfoldighed
• Giver indsigt i en anden kultur
• Gavner på anden måde

Du kan ansøge på sermersooq.gl under rejselegat.
Hvis du ikke har en computer eller adgang til internettet, kan du få hjælp i din lokale
borgerservice.
Vi skal have din ansøgning fredag 22. marts 2019
Flere oplysninger kan fås hos Berti Bourup, tlf. 367026

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

Perulunnartumik nappaateqalersinnaanermut sillimmasiissut
nappaateqalersinnaanermut sillimmasersimaneq
”Perulunnartumik
iluaqutaasupilussuuvoq. Danmarkiliartussanngorama uummatikkut
suliarittussaallunga aningaasaqarnera ernumaginagu paniga
aallaqatigisinnaasimavara. Assut oqiliallannarpoq qujanartumillu
ullumikkut peqqippunga.

”

GrønlandsBANKEN attaveqarfigiuk perulunnartunik nappaateqalersinnaanermut sillimmasernissaq pillugu periarfissanik annertunerusumik
paasisaqarumallutit.

Kritisk sygdoms-forsikring
var en meget stor hjælp at have en kritisk sygdoms-forsikring. Jeg skulle til
”Det
Danmark og opereres i mit hjerte og kunne tage min voksne datter med
uden at spekulere på økonomien. Det var virkelig en lettelse, og jeg har det
heldigvis godt i dag.

”

Kontakt GrønlandsBANKEN og hør mere om dine muligheder for at forsikre
dig mod kritisk sygdom.

Nina Chemnitz – perulunnartumik nappaateqalersinnaanermut sillimmasersimavoq.
Nina Chemnitz - forsikret mod kritisk sygdom.

Sillimmasiissut aamma Qimatut Pension-imik aaqqissuussinermut akilerlugu ilanngunneqarsinnaavoq.
Forsikringen kan også tilkøbes til en Qimatut Pensions-ordning

www.banken.gl · Tlf. 701234
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DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA
DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

CISV Greenland inviterer til Generalforsamling.
Tid: Søndag den 17. marts kl. 14:30
Sted: N I F Nuusuaq

SISAMANNGORNEQ / TORSDAG
28. februar 2019 • nal./kl. 16.00 -17.30
Her kan du blive klogere på:
• Dit BMI
• Dit blodtryk
• Dit taljemål
• Din lungefunktion
• ... og evt. dit
langtidsblodsukker

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek
og en snak!

AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

Periarfissaq inersimasunut
18-leereersimasunut tunngavoq.
Til voksne over 18 år.

Gennem vores syv uddannelsesprogrammer
arrangerer vi internationale camps og kulturelle
udvekslinger for børn og unge i over 60
forskellige lande i hele verden.
Alle interesserede er velkommen til generalforsamling.

Se mere info på www.cisv.dk eller www.cisv.org

INFO DESIGN · NUUK · 1-2019

Maani paasilluakkit uku:
• Illit BMI-it
• Aappit naqitsinera
• Qitikkut uuttornitit
• Puappit sulineri uuttortikkit
• ... immaqalu aappi sukkua
uuttortillugu

Vi uddanner og inspirerer mennesker til at
skabe en fredeligere og mere retfærdig verden.

Facebook @CisvGreenland

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
LEIFF JOSEFSEN

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Kiisami Nuummi arsarnernik takuniaatitsisoqartalissaaq

Nuummiut arsarnernik kusanaqisunik Nuummi
unnuakkut qilammi arsartunik isiginnaarsinnaasarput – maannalu aamma qaamaneq alutornaqisoq takulluarniarlugu angalatitsisoqarluni takuniaasoqarsinnaalerpoq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Sumiiffinni allani soorlu Svalbardimi, Ilulissani
Kangerlussuarmiluunniit inuppassuit arsarnernik
isiginnaartarput. Maani Nuummi aamma isiginnaarnissaannut periarfissaqarluarpoq, sunali peqqutiginerlugu tamanna illoqarfimmi isertuulluinnarneqarpoq, maannamut. Guide to Greenlandimi tamanna
tupigineqarluni iliuuseqarfigineqalerpoq.
Arsarnerit allatut ittumik
Guide to Greenland internetimik tunngaveqarluni
atuukkaluarpoq, angalanissat misigisassallu katersuullugit, taamaalillutik takornariat takuniagassanik
periarfissat ataatsimut takusinnaallugit nittartakkamilu toqqaannartumik inniminniisinnaallutik.
Nuummili arsarnernik takuniaanissamik neqerooruteqartoqanngimmat namminneq iliuuseqarfiginialer-

simavaat, maannalu illoqarfimmi neqerooruteqartartut allat suleqatigalugit assigiinngitsunik pingasunik
neqerooruteqarlutik.
Misigisaq pikkunartoq
Arsarnernik takuniaanissamik toqqagassami akikinnerpaami angalatitsoqarluni angalasoqassaaq, angalatitsisoq peqatigalugu arsarnerit pitsaanerpaamik
takunissaannut sumiiffiit arlaqartut takuniarneqarlutik. Soorunami illoqarfimmi qaamanerup kusanartup takunissaa pingaarnerutillugu, aammali taartumi
isiginnaarfissaqqissut arsarnerit ersarinnerpaamik
takuneqarsinnaaffii.
Angalaarnermi assi torrallataq
Angalanissami allami misigisaqarnissaq sukkasuumik assiliinermik pikkorissarnermik aallartippoq,
arsarnerit torrallallugit assilinissaannut qanoq iliortoqarsinnaanersoq studiami ilinniarlugu. Kingorna

unnuami angalasoqassaaq, biilerluni pisuinnarluniluunniit sumiiffiillu isiginnaarfissaqqissut marlussuit nassaaralugit arsarnernik assiliiffissat. Assiliisartoq ilinniarsimasoq angalaqataassaaq, ikiuulluni,
taamaalilluni angalanermut eqqaassutissanik kusanarluinnartunik assiliilluni angerlamut apuulluni.
Arsarnerit imaaniit
Angalanissami kingullermi Nuuk Water Taxi suleqatigineqarpoq Nuup illarfiani qaamaqqutit kusanartut imaaniit isiginnaarneqarlutik arsarnernik
akullugit. Aqqutaani kalaallit kulturiat oqalualaallu
Kalaallit Nunaanni arsarnernut tunngatitat oqaluttuarineqassapput. Angalaneq akunnerit marluk missaannik sivisussuseqarpoq, illoqarfillu ingalanneqassaaq taamaalilluni arsarnerit aamma illoqarfiup
qaamaneranik ilaqanngitsut takuneqarsinnaallutik.
Soorunami pitsaanerpaamik isumannaallisaasoqassaaq angerlamullu kaffeqassalluni.

Endelig nordlysture i Nuuk
Lokale har altid kunne nyde godt af det smukke nordlys, der så ofte pryder nattehimmelen over Nuuk
- nu guides turister også til de optimale steder at se det magiske lys
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Nuuk, har de taget sagen i egen hånd og udbyder
nu tre forskellige løsninger i samarbejde med lokale
udbydere.

Andre steder som på Svalbard, i Ilulissat eller
Kangerlussuaq valfarter folk til for at se nordlyset.
Her i Nuuk har vi ligeledes rigtig gode forhold til at
se det, men af en eller anden grund har dette været
byens store hemmelighed indtil nu. Hos Guide to
Greenland undrede de sig over dette og tog sagen i
egen hånd.

Den store oplevelse
Vælger man den billigste nordlystur er dette en
guidet tur, hvor man sammen med guiden besøger
en håndfuld steder, hvor nordlyset kan opleves optimalt. Dette er naturligvis både med fokus på at opleve byens smukke lys men også en søgen efter de
gode mørke steder, hvor nordlyset virkelig træder
frem på kraftigste vis.

Nordlys på flere måder
Guide to Greenland fungerer ellers som en webbaseret platform, der samler ture og oplevelser for,
at turister ét samlet sted kan danne sig et overblik
over mulighederne og kan booke direkte på sitet.
Men da der ingen udbydere af nordlysture var i

Det perfekte feriebillede
En anden tur byder på en oplevelse, der starter med
et hurtigt fotokursus, hvor man i et studie får lært
de grundlæggende tricks til, hvordan man får fanget
det optimale nordlysbillede. Derefter går turen ud

i nattemørket, hvor man enten i bil eller til fods
finder et par super flotte steder at fotografere nordlyset. Den professionelle fotograf, der er med, vil
undervejs give god hjælp, så man vil komme hjem
med super flotte ferieminder.
Nordlyset fra søsiden
Sidste tur er et samarbejde med Nuuk Water Taxi,
hvor Nuuks flotte lys kan opleves fra søsiden
krydret med nordlyset, der forhåbentlig vil pryde
nattehimmelen. Undervejs vil der blive fortalt om
den grønlandske kultur og om de sagn, der knytter
sig til nordlyset i Grønland. Turen tager omkring
to timer, og der sejles væk fra byen, så man kan
beskue nordlyset uden byens lysforurening.
Sikkerheden er naturligvis i top, og på hjemvejen
er der kaffe på kanden.
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ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

ILIMMARFIKS AUDITORIUM

torsdag den 21. februar 2019 kl. 19-20:45

ISSITTORMIUT SIUNNERSUISOQATIGIIFFIAT

Februaarip 21-ni malunnartitsissaaq

NUNAT INOQQAAVISA
OQAASIINUT UKIORITITAQ
OQAATSIVULLU
Naalagaaffiit Peqatigiit Nunat Inoqqaavisa Ukiorititaa
malunnartinniarlugu saqqummiinertalimmik
aliikkusersuinertalimmillu ammasumik aaqqissuussaq.
Soraarfiup nalaani nal. 16.00-18.00 ukioritinneqartoq pillugu
paasissutissiineq oqaatsivullu pillugit saqqummiinerit oqallinnertallit.
Aliikkusersuisoq: Daani Lynge.
Sumi:
Katuaq
Qaqugu: 21. februar nal. 16.00

Ilisimatusarfik på Ilimmarfik arrangerer forfatteraften
med Minik Rosing, hvor hans bog

”Rejsen til tidernes morgen:
Jorden set fra Grønland”
(2018) er i fokus
Kom og hør forfatteren
fortælle om bogen.
Derefter vil Mariia Simonsen have
samtale med forfatteren
om den første del af bogen.
Efterfølgende vil Hans Kristian
Olsen have en samtale
med forfatteren om geologidelen.
Arrangementet foregår på dansk.

Nye kurser fra GRØNLANDSK INSTITUT FOR UDDANNELSE

Projektledelse
på 3 dage

Godt i gang
som ny leder

Excel for
controllere

• Udarbejde en business case over dit eget
projekt
• Nedbryde projektet i mindre elementer for
nemmere styring af projektet
• Udarbejde en kalkulation til brug for den økono
miske styring af projekter
• Benytte forskellige typer af projektplanlæg
ningsværktøjer

Du overvejer lederrollen, du er nyudnævnt leder
eller du står foran at skulle lede tidligere kol
legaer.
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 resul
tatskabende i ledelse, samt ikke mindst støtte
dig i at skabe tillidsfulde relationer med dine
medarbejdere.

Dette kursus giver dig indblik i nogle af de mere
avancerede faciliteter i Excels dataimport, autom
atisering og rapportering.
Kurset omfatter masser af tips og tricks i forbindel
se med Excel samt nyttige “Workarounds”, der
lader dig udføre ting Excel ikke selv kan

26. – 28. marts 2019 i Katuaq

Pris: 13.900 kr. per deltager inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

2. – 5. april 2019 i Katuaq

Pris: 19.900 kr. per deltager inklusiv forplejning og
undervisningsmaterialer

Tilmelding: skriv til: kontakt.gifu@gmail.com, eller j.andersson@difu.dk, eller ring til Frank +299 55 23 10

Læs mere på vores hjemmeside: https://www.gifu.gl

2. og 3. maj 2019 i Katuaq
Pris 9.900 kr. per
deltager inklusiv
forplejning og
undervisnings
materialer
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Unge fra Nuuk på spændende togt
Lige nu er fire unge fra Nuuk ombord på
skoleskibet Georg Stage sammen med 59
andre unge - en uddannelse og oplevelse for
livet

faren skibsassistent. Derfra er der så flere muligheder for at uddanne sig videre. Indtil nu er det lykkedes fonden at hjælpe langt størstedelen af alle grønlandske elever, der har været ombord på Georg
Stage, videre i det maritime uddannelsesforløb.

viteres de til et interview, hvor der skabes en fælles
forståelse for, hvad det betyder at være ombord på
et skoleskib. Der er ombord på Georg Stage ingen
adgang til internet, ingen mobilkontakt, og det er
langt hjemmefra.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Fondens formål
Fonden, Kommandør G. de Lichtenbergs Fond, blev
stiftet i 1962 af Godthåb Marineforening. Siden harden haft til formål at hjælpe unge bosiddende i
Grønland, som ønsker en maritim uddannelse.
Marineforeningen er stadig knyttet til fonden og
samler og donerer midlerne, som fonden råder over.
Gennem de knapt 60 år fonden har eksisteret har
over 200 unge været sendt ombord på Georg Stage.
Alle, der arbejder med fonden, arbejder ulønnet.

Ingen omkostninger for eleven
Ansøgningsfrist for næste togt er 1. april og flere
informationer om uddannelsen på Georg Stage kan
findes på http://www.lichtenbergsfond.gl Fonden
hører ligeledes meget gerne fra virksomheder, der er
interesserede i at støtte fondens arbejde økonomisk.
Alle midler i fonden anvendes 100% til de unge.
Fonden afholder alle omkostninger i forbindelse
med opholdet på Georg Stage. Grønlands Selvstyre
betaler rejseomkostningerne til og fra skibet samt
lommepenge, der svarer til den danske SU.

4. februar landede syv unge i den spanske by Alicante klar til deres livs oplevelse. Fire af dem kommer fra Nuuk og er gennem fonden Kommandør G.
de Lichtenbergs Fond blevet udvalgt til at deltage
på denne uddannelse. 25. juni afløses de af en nyt
hold i København, og du kan komme med.
En lærerig rejse
Eleverne på skoleskibet Georg Stage kommer ikke
til at kede sig. Lige nu er de i gang med indledende
undervisning i sikkerhed til søs og sømandsskab,
før de om nogle dage stævner ud fra den spanske
by Alicante. Ombord vil de komme til at lære alle
de færdigheder, der er ombord på et sejlskib. De
kommer til at være med i alle opgaver. Det gælder
både navigering, madlavning, rengøring, sejlads og
generel adfærd ombord på et skib. De gennemgår
under sejladsen alle elementerne fra en søfartsskole
og lærer også færdigheder i praksis med eksempelvis knob og stik.
Spændende rejse
På det nuværende togt er første stop efter afrejsen
fra Alicante i Spanien Cagliari i Italien. Derefter går
turen til italiens fastland, hvor målet er Napoli.
Turen går derefter tilbage mod Spanien, hvor
første stop er øen Mallorca. Georg Stage sejler dernæst syd om Spanien og nordpå langs vestkysten
hele vejen til Irland, hvor destinationen er den
smukke by Dublin. I maj ventes skibet at nå til
Færøerne, hvorefter rejsen går mod Danmark.
Første stop er Svendborg, hvorefter turen går til
Christiansø nær Bornholm, hvor elevernes eksamen
foregår, da togtet nærmer sig sin afslutning. Sidste
stop er København, hvor der gennemgås værkstedsskole, før eleverne forlader den tremastede fuldrigger.

Skal du på næste togt
Ansøgningsfristen på næste togt er 1. april. Allerede nu har fonden modtaget 30 ansøgninger, og
det ventes, at fonden maksimalt sender ni unge af
sted på opholdet, der begynder 25. juni 2019. For at
kunne søge skal du være mellem 17,5 og 23 år. Hos
fonden ligger der et stort arbejde i udvælgelsen af
de unge fra Grønland, der skal med på skoleskibet.
Eleverne skal både være modne og fagligt dygtigfor, at de bliver valgt. Undervisnings- og sikkerhedssproget på Georg Stage er dansk, så det kræver
også gode danskkundskaber, fortæller Rasmus
Lohse, der er formand for Kommandør G. de Lichtenbergs Fond
Gensidig forståelse
Når eleverne skal udvælges ses der både på de
unges skolepapirer, deres danskkundskaber og på
udtalelser fra lærere. Det er afgørende, at eleverne
selv kan tage ansvar og er ihærdige og pligtopfyldende. Er de nået gennem den første udvælgelse, in-

Drømmen om Grønland
Kommandør G. de Lichtenbergs Fond arbejder på
at skoleskibet Georg Stage på et tidspunkt også skal
lægge vejen forbi Grønland. Dette er en idé, de har
arbejdet på i flere år, men der er mange aspekter i
den sag, da det kræver en del sikkerhedsforanstaltninger. Blandt andet vil dette kræve et følgeskib.
Men hvem ved, måske vi indenfor et par år vil se
den imponerende fuldrigger lægge til i Nuuk med
lokale elever ombord.
Interesserede
Vi sætter en stor ære i at kunne hjælpe elever fra
Grønland af sted på disse spændende og lærerige
togter. Er man interesseret, er man derfor meget
velkommen til at kontakte os direkte, fortæller Rasmus Lohse, der er formand for Kommandør G. de
Lichtenbergs Fond, der kan kontaktes på kontakt@
lichtenbergsfond.gl

Hjælper eleverne videre
Fonden, der har sendt de grønlandske elever af sted,
afslutter ikke deres arbejde, når eleverne er sendt
ombord på skibet. Løbende følger de med, og når
eleverne igen rammer Grønland, står fonden klar til
at hjælpe eleverne videre i et maritimt udviklingsforløb. Fonden har kontakter til blandt andet Royal
Arctic Line, som aftager flere af de unge, der
tidligere er kommet hjem fra Georg Stage.
Første trin i den maritime uddannelse
Opholdet på Georg Stage giver papir på, at de har
gennemgået uddannelse som ubefaren skibsassistent. Når eleverne efterfølgende går videre i deres
maritime uddannelse på et andet skib, bliver de be-

Minik, Mads, Robert, Nikki, Uiloq, Tupaanaq og Malik er de syv grønlandske elever ombord på skoleskibet
Georg Stage lige nu - Foto: Lichtenbergs Fond
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Inuusuttut Nuummeersut
soqutiginartumik
umiartorlutik angalasut
Inuusuttut sisamat Nuummeersut, inuusuttut allat 59-it peqatigalugit umiarsuarmut
umiartornermut ilinniarfimmut Georg Stagemut ilaallutik massakkut angalaaleruttorput
– ilinniagaq misigisassallu inuunermi puigunaatsuusussat.

17 ½-it 23-llu akornanni ukioqaruit Georg Stagep angalanissaanut tullermut peqataanissamut periarfissaqarputit.
Er du mellem 17,5 og 23 år har du mulighed for at komme
med på Georg Stages næste togt. Foto: Lichtenbergs Fond

All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Inuusuttut arfineq-marluk Spaniami illoqarfimmut
Alicantemut februaarip sisamaanni timmisartumik
tikipput, inuunerminni puigunaatsunik misigisaqartussaassallutik. Taakkunannga sisamat Nuummeersuupput aamma aningaasaateqarfimmit Kommandør G.
Lichtenbergip Aningaasaateqarfianit peqataanissamut
toqqagaasimallutik. Taakku juunip 25-anni holdinit
nutaanit Københavnimi taarserneqassapput – aamma
illit angalaqataasinnaavutit.
Angalaneq ilikkagaqarfiulluartartoq
Umiarsuarmi umiartornermik ilinniarfimmi Georg
Stagemi ilinniartut nuanniilliornavianngillat. Massakkorpiaq aallarniutaasumik isumannaallisaanermut
aamma imarsiornermut ilinniartinneqarput, tamatumalu kingorna ullut arlaqanngitsut qaangiuppata Spaniami illoqarfimmit Alicantemit aallassallutik. Umiarsuarmi tingerlaataannalimmi ilisimasassat tamaasa
ilinniarpaat. Suliassanummi tamanut peqataatinneqartussaapput. Tamatumani pineqarlutik umiarsuup aqunnera, nerisassiorneq, eqqiaaneq, umiartorneq aamma
umiarsuarmi nalinginnaasumik qanoq pissusilersortoqartarnersoq. Umiarsuarmik ingerlaarnerminni umiartornermik ilinniarfimmi ilikkagassat ilinniartussaavaat
aamma sulianut tunngasuni ilisimasassanik soorlu
qilersinerit ilinniartussaallugit.
Angalaneq soqutiginartoq
Umiarsuup maanna angalanissaani Spaniamit
Alicantemit aallarunik aqqusaaqqaagassaat siulleq
tassaavoq Italiami illoqarfik Cagliari. Tamatuma kingorna Italiap nunavittaanut ingerlaqqissapput, Napoli
siunnerfigineqassalluni. Ingerlaqqikkunik Spaniamut
uteqqillutik siullermik aqqusaassavaat Mallorca.
Georg Stage ingerlaqqilluni Spania kujaqqullugu
avannamut kimmut sineriaatigut Irlandimut ingerlaassaaq, illoqarfik kusanartoq Dublin aqqusaassallugu.
Umiarsuaq Savalimmiunut maajimi annguttussatut
naatsorsuutigineqarpoq tamatumalu kingorna Danmarkimut ingerlaassalluni. Siullermik Svendborg aqqusaarneqassaaq, kingornalu Bornholmip eqqaaniittumut Christiansømukassallutik, tassani ilinniartut
soraarummeersinneqassallutik, tassami angalanerat
naammassiartuaalissammat. Kingullertut tikitassaat

tassaavoq København, tassani ilinniartut umiarsuaq
pingasulik qimatsinnagu suliassanut tunngasunik
ilinniartinneqassallutik.
Ilinniartut ingerlaqqinnissaannut ikiorneqartartut
Aningaasaateqarfiup ilinniartut kalaallit angalaqataanissaannik isumaginnittuusup ilinniartut umiarsuarmut
ikigaangata suleqataanini tassunga killeqartinneq
ajorpaa. Ilinniartut ataavartumik malinnaaffigineqartarput Nunatsinnullu uteqqikkaangata aningaasaateqarfiup imarsiornikkut ingerlaqqinnissaannik ikiortarpai. Aningaasaateqarfiup ilaatigut Royal Arctic Line
attaveqarfigisarpaa, taannami inuusuttunik arlalinnik
Georg Stagemeereerlutik angerlamut utertunut inuttanngortitsisarami.
Imarsiornermik ilinniarnermi alloriarfik siulleq
Ilinniartut Georg Stagemi angalaqataareeraangamik
umiarsuarmi aserfallatsaaliisartussatut iluarsaassisartussatullu qaamiutut naammassisimasutut allagartartaarput. Ilinniartut tamatuma kingorna umiartornermik
ilinniarnerminni umiarsuarmi allami ingerlaqqikkaangamik aserfallatsaaliisartutut iluarsaassisartutullu
naammassisarput. Tassanngaanniit ilinniaqqiffiusinnaasut arlaqarput. Aningaasaateqarfiup maannamut
kalaallit Georg Stagemi ilinniartuusarsimasut amerlanersaat imarsiornermik ilinniaqqinneranni ikiorsinnaasarsimavai.
Aningaasaateqarfiup siunertaa
Aningaasaateqarfik, Kommandør G. de Lichtenbergip Aningaasaateqarfia, Godthåb Marineforeningimit
1962-imi pilersinneqarpoq. Taamanimiilli siunertarineqarluni inuusuttut Nunatsinni najugallit imarsiornikkut ilinniagaqarusuttut ikiorneqartarnissaat.
Godthåb Marineforening aningaasaateqarfimmut
suli attuumassuteqarpoq aamma aningaasaateqarfiup
aningaasaatissaanik katersiniartarluni tunissuteqartarlunilu. Aningaasaateqarfiup ukiuni 60-ini atuunnera-ni
inuusuttut 200-t sinnillit Georg Stagemut angalaqataatinneqartarsimapput. Aningaasaateqarfimmi suleqataasut tamarmik akissarsiaqaratik suleqataasarput.
Angalanissamut tullermut peqataassavit
Angalanissamut tullermut qinnuteqarfissaq kingulleq
tassaavoq apriilip aallaqqaataat. Aningaasaateqarfiup
qinnuteqaatit 30-t maannamut tigoreersimalerpai,
naatsorsuutigineqarlunilu aningaasaateqarfiup amerlanerpaamik inuusuttut qulingiluat angalanissamut
tullermut juunip 25-anni 2019-imi aallartittussamut
peqataatissinnaassagai. Angalaqataanissamut qinnuteqarsinnaassaguit 17 ½-it 23-llu akornanni ukioqassaatit. Inuusuttunik Nunatsinnit angalaqataasussanik toqqaanissaq aningaasaateqarfimmit suliassaasarpoq
angisooq.
- Ilinniartut toqqagaasinnaassagunik inerisimasariaqarput fagitigullu pikkorissuusariaqarlutik. Georg

Stagemi ilinniartitsinermi isumannaallisaanermilu
oqaatsit atorneqartut tassaapput qallunaat oqaasii, taamaalilluni qallunaatut piginnaasaqarluarnissaq aamma
piumasaqaataalluni, Rasmus Lohse, Kommandør G.
de Lichtenbergs Fondimi siulittaasoq oqarpoq.
Paaseqatigiittoqartartoq
Ilinniartunngortussanik toqqaasoqaleraangat inuusuttut atuarfimmi angusaat, qallunaat oqaasiinik piginnaasaat aamma ilinniartitsisut oqaaseqaataat isiginiarneqartarput. Aalajangiisuunerpaasartoq tassaavoq ilinniartut namminneerlutik akisussaaffimmik tigusisinnaanissaat ilungersorsinnaanissaallu aamma pisussaaffimminnik ilaginnaajumanngitsuunissaat. Piukkunnartutut toqqagaareeraangamik apeqqarissaarfigineqartussatut aggersarneqartarput, taamaalilluni
umiarsuarmi umiartornermik ilinniarfimmiinnerup
qanoq paasisariaqarnera paaseqatigiissutigineqartarluni. Georg Stagemi internetimut aamma oqarasuaatinut
angallattakkanut attaveqanngilaq aamma angerlarsimaffimmut ungaseqaaq.
Ilinniartoq aningaasartuuteqassanngitsoq
Angalanissamut tullermut qinnuteqarfissaq kingulleq
tassaavoq apriilip aallaqqaataat aamma Georg Stagemi ilinniartuunermut paasissutissat amerlanerusut
uani nanineqarsinnaapput:
http://www.lichtenbergsfond.gl Aningaasaateqarfiup
suliffeqarfiit aningaasaateqarfiup sulineranut aningaasatigut tapersiinissamut soqutiginnittut aamma
tusarfigerusuppai. Aningaasaateqarfimmi aningaasaatigineqartut tamarmik inuusuttunut atorneqartarput.
Georg Stagemiinnermi aningaasartuutit tamaasa
aningaasaateqarfimmit akilerneqartarput. Namminersorlutik Oqartussat umiarsuarmukarluni aamma umiarsuarmit angalanerit tamaasa akilertarpaat soorlumi
aamma Danmarkimi ilinniartuunersiutit amerlaqataanik kaasarfimmiussaqartitsisartut.
Nunatsinnukarnissamut takorluugaqartut
Kommandør G. de Lichtenbergs Fondip umiarsuup
ilinniarfiup Georg Stagep siunissami Nunatsinnut aqqusaarsinnaanissaa sulissutigaa. Isumassarsiaq tamanna ukiuni arlaqalersuni sulissutigisimavaat, suliassamili matumani isiginiarneqartussat amerlaqaat, tassami isumannaallisaanerit arlalissuit pisariaqartinneqarmata. Ilaatigut umiarsuarmik allamik ingerlaqateqarnissaa pisariaqartinneqarpoq. Imaassinnaavorli ukiut
arlaqanngitsut qaangiuppata umiarsuarmik tingerlaataannalimmik kusanarluinnartumik Nuummut talittumik, kalaallinik aamma inuttalimmik takusaqarsinnaassaagut.
Soqutiginnippit?
- Ilinniartut Kalaallit Nunaanneersut angalanernut
taakkununnga soqutiginartunut ilinniarfiulluartunul-lu
aallartissinnaanerat ataqqinaatigut isigaarput.
Taamaattumik soqutiginnittunit toqqaannartumik
saaffiginnikkusuttunut tikilluaqqusisorujussuussaagut, Rasmus Lohse oqarpoq, taanna Kommandør G.
de Lichtenbergs Fondimut siulittaasuuvoq uungalu
attaveqarfigineqarsinnaalluni kontakt@lichtenbergsfond.gl
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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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Piitannguaq
Alaufesen

NY DIREKTØR
i Betoncentralen ApS
Efter næsten 10 år på posten som direktør har Knud-Erik Mogensen
valgt at søge nye udfordringer.
Pr. 1. marts 2019 vil Knud-Erik derfor blive afløst af Nicolai Marc
Mogensen, som kommer fra en række lederstillinger i betonindustrien i såvel Danmark som Norge og senest her i Grønland, hvor han
gennem det seneste år har været fabrikschef på Betoncentralen.
Nicolai overtager førertrøjen i en særdeles veldrevet og trimmet
virksomhed, som Knud-Erik har drevet og udviklet med stor dygtighed siden 2010. Vi takker Knud-Erik for hans indsats i direktørstolen, og glæder os over at han fortsætter som medlem af bestyrelsen.

QAQUGU:
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SUMI:

QASSIMI

QASSINUT :

19:00 - 21:00

ISERNEQ :

100,00 KR.

(INISSAT KILLEQARPUT)
TUNINIAANEQ AALLARTISSAAQ
TALLIMANNGORNEQ
FEBRUAR 15 2019
NC-MI NAL.15:00-17:00

Vi markerer direktør skiftet med en

reception

for kolleger, samarbejdspartnere og kunder
torsdag den 21. februar kl. 15:00 - 17:00,
hvor der vil være mulighed for at sige både goddag og
farvel i vores kontorer på Lufthavnsvej 1.

Betoncentralen blev startet i 1962 – oprindeligt på Jagtvej 2, i hvad
der nu er en del af Nuuks bymidte. I 1986 flyttede vi til vores nuværende plads på Lufthavnsvej, hvorfra vi driver vores virksomhed med
alt indenfor beton.

Unnuup
ingerlanera
IMERUARSAATIT
TAMULUGASSALLU
TUNINIARNEQARUMAARPUT

Inersimasunut
sapakkerisitsineq

Perleworkshop
for voksne

Sisamanngorneq februaarip
28-anni inersimasunut
sapakkerisitsissaagut.

Torsdag den 28. februar er der
perleworkshop for voksne.

Inissat killeqarmata peqataaniaraanni
nalunaartoqassaaq kingusinnepaamik
marlunngorneq februaarip 26-anni
nal. 16:00 Chloe Christensenimut
sianerluni 34 89 44 imaluunniit
e-mailianut: chloe@katak.gl
Atortussanik peqalaarpugut sapangaaqqanik nassarsinnaavutit.
Nunatta Atuagaateqarﬁata atuartarﬁani Henriette Christensen ilitsersuisoralugu kalaallisut qallunaatullu
ingerlanneqassaaq.

Der er begrænset antal pladser, så tilmelding skal ske senest tirsdag den 26.
februar kl. 16:00 til Chloe Christensens
telefon 34 89 44 eller på hendes e-mailadresse: chloe@katak.gl
Biblioteket stiller lidt materialer til rådighed, men perler bør man selv tag med.
Henriette Christensen vejleder både på
grønlandsk og dansk.
Arrangementet afholdes i læsesalen på
Nunatta Atuagaateqarﬁa.

Eqqorniagassanik
makitsisoqarumaarpoq
ALLAGARTAARANNGUIT
EQQORNIAANISSANUT
PISISOQARSINNAAVOQ.
TAAKKUNANI
EQQUGASSAAJUMAARPUT
KALAALIMERNGIT ASSIGIINNGITUT

Februaarip 21-at tassaavoq nunarsuaq
tamakkerlugu Ilitsoqqussaralugu

Oqaatsit Ulluat

Nunatta Atuagaateqarﬁani
Alaskamiut oqaluppalaavinit atuﬀassisoqassaaq.
Atuﬀassineq pissaaq nal. 13.00 aamma nal. 15.00
inuusuttunut atuagaateqarﬁanni.
Aaqqissuussaq kalaallisut ingerlanneqassaaq.
21. februar er

International
Modersmålsdag

Nunatta Atuagaateqarﬁa holder oplæsning af Alaskamiut oqaluppalaavi.

Sisamanngorneq / torsdag den 28. februar
Nal./ Kl. 19:30—21:00 • Atuartarfimmi / Læsesalen

Oplæsningen foregår i ungdomsbiblioteket
kl. 13.00 og 15.00.
Arrangementet foregår på grønlandsk.

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland
www.katak.gl
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Apummik qangatullu inooriaatsimik
nuannarisaqarluartoq
Valdemar Nuummi ukiut qulissaannik illuikkiorpoq aamma neriuutigaa inuit atorusussagaat aamma pinngortitaq kusanartorsuaq
najugaqarfigisarput atorluassagaat
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Aputip atorneqarfigisinnaasarpassui tiguartiffigalugit pitsaanerusumik atuisinnaalerumalluni Valdemar
Wilhjelm Geisler imminut misilerartuartarpoq.
Taanna ukiut qulit ingerlaneranni illuikkiortarpoq
suaartaatiginngikkaluarlugu pitsanngoriartortitaminik. Taanna maanna misilittagaqalerpoq, suliaalu
allanit nuannaarutigineqarsinnaalerluni.

piukkunnarluartuuvoq tamaanimi aput perserneranit
katersuuttarami 3 meterit missaannik itissuseqalersarpoq. Valdemarip ukiut 100-t missaasa matuma
siornagut illuikkioriaaseq ilisimalluinnarpaa periaaserlu taanna atortarlugu. Inissaqarneruniassammalli
tamatumunnga peqatigitillugu isaariaata eqqaani
assaalluni itersaliortarpoq. Taamaattumik illuigaq
silataanit isigalugu angerpasinngikkaluarluni ilua
initulluarpoq. Qaqqap qaavani illuikkiortarneranut
pissutaavoq tamanna qaqqap ataanit 2-3 gradinik
nillernerusarmat.

Pinngortitaq nuannarigaa
Valdemarip pinngortitami sammisaqarneq nuannaraa aamma aasaanerani qaqqat illuararlu piffissamik
atuiffigingaatsiartakkani nuannaarutigisarlugit.
Ukiuunerali immikkut illuinnartuuvoq. Taamaalinerani ukiup affaani piffissaq sivisooq silamiinnermut atortarpaa allallu aamma taamaaliortaqqullugit
kajumissaarlugit.
- Periarfissarpassuupput aamma pinngortitaq
avatangiiserisarput atorneqartariaqarpoq, Valdemar
Wilhjelm Geisler oqarpoq.

Atorneqarnissaa siunertaralugu suliaasoq
Valdemar nammineerluni ilaquttami ilaat peqatigalugit illuikkami unnuisimavoq. Ikinngutaasa ilaasa
aamma atorsimavaat. Siunertaminulli atatillugu tassa inuit amerlanerusut pinngortitamik atuinerulernissaannut atatillugu inuit akeqanngitsumik illuikkamik atuisinnaanissaat aamma qangatut unnuisinnaanissamik misiliinissaat neqeroorutigaa. Illuikkap
silataani oqquiffissaliorsimavoq ikumatitsiffissannguamillu pilersitsisimalluni aamma ilisiviit qisussanut ilioraavissat suliarisimallugit – aap, aamma
qisussat tamaaniipput. Illoqarfiup orpiliaa atorunnaarmat orpiup timitaa Valdemarip pivaa piffissangaatsiarlu atorlugu pilattoriarlugu qisussiorluni ulimassimalluni.

Illuigaq angisooq initoorlu
Valdemar Quassussuup tunuani Qinngutsinnut ungasinngitsumi aalajangersimasumik ornittagaqarpoq
tassanilu ukiut tamaasa illuikkiortarluni. Tamanna

Unnuinissamut sapiissusearneq
Illuigaq kikkunnit tamanit akeqanngitsumik
atorneqarsinnaavoq. Inunnut marlunnut-pingasunut
unnuiffigissallugu inissaqarpoq. Taamaattorli sioq-

qutsilluni inniminneereertariaqarpoq, taamaalilluni
arlallit ataatsikkut unnuisinnaanissartik naatsorsuutiginnginniassammassuk taamalu pakatsillutik angerlaannarlutik. Aamma kikkut tamarmik paarsilluaqqullugit kajumissaarneqarput, taamaalilluni
sapinngisamik amerlanerusunit nuannaarutigineqarsinnaaqqullugu. Taamaattumik soqutiginnikkaanni
Valdemar Wilhjelm Geisler Facebookikkut imaluunniit e-mailikkut uunga allaffigineqarsinnaavoq:
valdemarwg61@gmail.com

Valdemar qaqqami illuikkiami saavaniittoq.
Vilhelm foran den hjemmebyggede iglo på fjeldet.
Ass./Foto: Palle Møller

Passion for sne og gammeldags livsstil
På 10. år har Valdemar bygget en iglo i Nuuk, og han håber folk vil bruge den og den fantastiske natur, vi bor midt i
Af Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl
Fascineret af sneens mange anvendelsesmuligheder,
udfordrer Valdemar Wilhjelm Geisler løbende sig
selv i at blive bedre til at bruge den. Han har gennem ti år hvert år bygget en iglo, som han ikke
har råbt højt om, da han har finpudset detaljer. Nu
har han opbygget en erfaring, så andre godt må få
glæde af resultatet.
Elsker naturen
Valdemar elsker at bevæge sig i naturen og nyder

om sommeren både fjeldene og hytten, hvor han
bruger en del tid. Men vinteren er noget helt særligt.
I denne halvdel af året bruger Valdemar rigtig
meget tid udendørs og opfordrer andre til at gøre
det samme.
Mulighederne er uendelige, og man bør bruge
naturen, der er omkring os, fortæller Valdemar
Wilhjelm Geisler
Stor og rummelig iglo
På ryggen af Lille Malene ikke langt fra Qinngorput
har Valdemar et fast sted, hvor han hvert år bygger
sin iglo. Det passer med, at sneen fyger sammen netop der. Derfor bliver sneen der omkring tre meter
dyb. Valdemar har helt styr på teknikken i, hvordan
man for omkring 100 år siden byggede igloer, og
den teknik anvender han. Men for at give mere
plads har han samtidig gravet ned, så der er en fordybning, når man kommer indenfor. Derfor ser
igloen ikke ud af meget udefra, men er ganske
Illuikkap saavani alianaatsumik ikumatitsiviliortoqarsimavoq.
Foran igloen er der lavet en hyggelig bålplads.Ass./
Foto: Valdemar Wilhjelm Geisler

rummelig indeni. Den er bevidst bygget på toppen
af fjeldet, hvor der er 2-3 grader køligere end ved
foden.
Bygget til at blive brugt
Selv har Vilhelm overnattet i igloen sammen med
noget familie. Han har også haft venner, der har lånt
den. Men i sit mål efter at flere skal bruge naturen
mere, vil han nu gerne tilbyde, at folk frit kan låne
igloen og prøve en primitiv overnatning. Udenfor
igloen har han bygget et læhegn, hvor der er lavet
en fin lille bålplads og nogle hylder til brænde - og
ja der er brænde. Da byens store juletræ måtte lade
livet, fik Valdemar stammen og har brugt en del tid
på at save det op og hugge brænde.
Mod på en overnatning
Alle er velkomne til gratis at låne igloen. Der er
plads til at 2-3 kan overnatte i den. Dog skal man
på forhånd reservere tid, så ikke flere regner med
at kunne benytte den samtidig og må gå skuffede
hjem. Alle opfordres også til at passe på den, så flest
muligt kan få glæde af den.
Er man derfor interesseret, kan man skrive til Valdemar Wilhjelm Geisler enten via Facebook eller på
e-mail valdemarwg61@gmail.com
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RONJA RÖVARDOTTER
af Astrid Lindgren
i Annina Enckells bearbejdelse.
Teaterforlag: Nordiska ApS- København

PIIAASUP PANIA

premiere 22. februar 19:00
24. feb. 16:00 / 26. feb 19:00
iserneq/entré: 80 / 50 dkk

industrivej 27
DEN GRØNLANDSKE FOND
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MALUGEQQUSAARUTITUT
USSASSAARUTIT

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 ussaassaarutit aviisip quppernerinut
siullernut inissinneqartarput.
Malugeqqusaarutitut ussassaarutiniittarput paasissutissat
aamma/imaluunniit oqaasinnaaq sulliffeqarfinnik imaluunniit
pisiniarfinnik malugeqqusaarutaasoq.

QALIPAASERNISSAA AKIANUT ILAAREERPOQ / PRISEN ER INKL. FARVE:
QALIPAASERNISSAA AKIANUT ILAAREERPOQ: Mikineq (2 modul) kr. 200,- Angineq (4 modul) kr. 350,PRISEN ER INKL. FARVE:
Lille (2 modul) kr. 200,- Stor (4 modul) kr. 350,-

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

2 MODULER
tlf.:

31 10 16

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

Nauja

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

Erene

Tlf. 329797

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

H.J Rinksvej 33

4 MODULER

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
af hvidevarer
 Godt udvalg af
reservedele
 Salg

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

✔ 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

Saaffissaq/Henvendelse:
Heidi@sermitsiaq.ag

Nujaleriffik

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

FOREDRAG

Kvantefysik - atomit silaruaat tupinnartoq
Oqalugiartoq: Kvantefysikimi professori Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet.
Fysikerip qallunaap Niels Bohrip 1913 siunnersuutigaa atomit sananeqarneri seqineqarfitsinni
nunarsuit seqinermut kaavittunut assingusumik
pissuseqartut. Bohrip missingersuutaa kvantefysik’imik (annertussutsinik ilisimatusarneq)
taaneqartartumut aallarniutaavoq, naatsorsueriaatsinut tupinnartumik eqqoqqissaartunut.
Kisiannili kemikerit fysikerillu atomit molekylellu pissusilersortarneri nassuiaatigileraangamikkit eqqumiitsoqalersarpoq: tamakku sananeqaatsit mikisuararsuit uuttornissaasa tungaannut piffissami aalajangersimasumi sumiiffii assigiinngitsumiissinnaasutut ittarput, uuttuinerillu
tamatigut nalaatsortunik assigiinngitsuusarlutik.
Ilisimatuut ukiuni 1900-1930-ni missingersuummik sanasut, kvantefysikip iluani isummersuutit imminut assortuuttut qanoq paasineqarsinnaaneri isumaqatigiissutigisimanngilaat.
Ilutigalugulu isummersuutit tamakku ullutsinni iluatsittumik atorpavut – ullorissat pinngorneriniit nunguttarnerinut qarasaasianilu mikrochipsinut, oqarasuaatinut angallattakkanut
il.il. – sulilu fysikerit kvantefysikip itinerusumik
isumaa oqallisigaat. Kvantefysik tassaavoq ”Still
Crazy After All These Years”, nunallu tamalaat

akornanni ilisimatusarnermik siunertalinnik suliniutit annertuut ingerlanneqarput, kvantefysikip immikkuullarissunik pissuseqarnerisa torrallallugu atornissaannut, qarasaasianut kvantecomputerinut sukkalluinnartunut kisitsisit arlallit ataatsikkut atorlugit naatsorsuisinnaasunik,
teknologiikkullu nutaanut attaveqaqatigiinnernut isumannaatsunut atorneqalersinnaallutik
kiisalu uuttuutinut eqqorluarnerusumik uuttuisartunut qaamanernik atominillu pissutsimikkut
allanngujasunik atortulinnut.
Oqalugiarnermi professor Klaus Mølmerip misileraalluni paasisat teoriimullu isumaliutit Bohrip
atomfysik aamma kvantefysikkimut teoriivisa
formeliinut pilersitsisut oqallisigai.
Niels Bohr oqarsimavoq ... “inuit arlaat oqarpata kvantefysikkimi kisitsinermi naatsorsuitillutik,
uissanngulerneq ajorlutik, taava takutittarpaat
sumilluunniit paasisaqarsimannginnertik.”.
Klaus Mølmer kvantefysik pilersitaanik uissanngulersarnini paasisitsiniutiginiarpaa, assigiinngitsorpassuarnik nassuiarneqartarnera teoriimik misileraanernillu angusat kingulliit ilanngullugit.

Sisamanngorneq
februaarip 28-ani 2019.
Katuap Inersuaaraani
nal. 19-21
Pinngortitaq pillugu ilisimatusarnermi paasisat tunngavigalugit
tamanut ammasumik oqalugiartitsisarnerni tulleriaani ukunani Pinngortitaleriffik Aarhus Universitetilu suleqatigiillutik oqalugiaammik nutaamik saqqummiussisuupput.
Thomas Juul-Pedersen Pinngortitaleriffimmeersoq aallarneereerpat unillatsiarnermi kaffeqarlunilu
teeqassaaq.
Arhus Universitetimi oqalugiartitsisinermit videoliuut atorlugu
immiussamik.
Isiginnaarneq akeqanngilaq.

Kvantefysikken – atomernes vilde verden
Forelæser: Professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet.
Den danske fysiker Niels Bohr foreslog i 1913 en
model for atomernes opbygning som minder om
planeternes kredsløb om Solen i Solsystemet.
Bohrs teori blev en forløber for den såkaldte
kvantefysik hvis formler er utroligt præcise.
Men der er underlige ting på færde når kemikere og fysikere beskriver atomernes og molekylernes opførsel: dels er de mikroskopiske partikler tilsyneladende flere steder på samme tid
indtil vi måler på dem, dels giver målingerne
altid tilfældige resultater.
De videnskabsmænd, som skabte teorien i
årene 1900-1930, blev aldrig enige om hvordan
vi skal forstå kvantefysikkens mere paradoksale
sider. Samtidigt med at vi i dag anvender teorien
med succes – på alt fra stjerners fødsel og død
til mikrochips i computere, smartphones mv. –
diskuterer fysikere stadig og intenst kvantefysikkens dybere betydning. Kvantefysikken er ”Still
Crazy After All These Years”, og store interna-

tionale forskningsprogrammer arbejder nu mod
snedige anvendelser af kvantefysikkens særeste
egenskaber i superhurtige kvantecomputere der
regner på flere tal på samme tid, og mod nye teknologier til sikker telekommunikation og præcise målinger som benytter særligt skrøbelige
kvantetilstande af lys og atomer.
I foredraget diskuterer professor Klaus Mølmer
de eksperimentelle observationer og teoretiske
overvejelser der førte til Bohrs atomfysik og til
kvantefysikkens teoretiske formler. Niels Bohr
udtalte at ”…hvis nogen siger han kan tænke
over kvanteproblemerne uden at blive svimmel,
viser det blot at han ikke har forstået den mindste smule af dem”.
Klaus Mølmer vil forsøge at dele ud af sin egen
svimmelhed over kvantefysikken, dens vidt forskellige fortolkninger og dens seneste teoretiske
og eksperimentelle landvindinger.

Torsdag den 28. februar
2019. Katuaq ’Lille Sal’
kl. 19-21
Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet præsenterer et
nyt foredrag i serien Offentlige
foredrag i Naturvidenskab.
Foredraget indledes ved Thomas
Juul-Pedersen fra Grønlands
Naturinstitut og midtvejs er der
kaffepause.
Foredraget er en optagelse af et
liveforedrag på dansk ved Aarhus
Universitet.
Der er gratis adgang.

34

ONSDAG 20. FEBRUAR 2019

2019-imi kulturikkut nittarsaassisoq

Niviaq Korneliussen Kommuneqarfik Sermersuumi kulturikkut nittarsaassisutut atuuffimmik ingerlatitseqqittussatut
sisamanngormat toqqarneqarpoq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Kommuneqarfik Sermersooq ukioq manna kulturikkut nittarsaassisunngortussap nalunaarutiginissaanut
sisamanngormat aggersaavoq. Tamanna Nunatta Atuagaateqarfiani aaqqissuussinermi pivoq toqqaanerlu
kulturimik soqutiginnittunit arlalinnit malinnaaffigineqarluni. Ilaatigut siornatigut kulturimik nittarsaassisuusarsimasut najuupput, taakkumi taama toqqagaanikkut nersorniarneqarneq pingaaruteqarneralu ilisimalluarpaat.
Maligassiuilluartoq
Niviaq Korneliussenip ukioq manna kulturikkut nittarsaassisutut toqqagaanera nalaatsornerinnaanngilaq.
Taannami atuakkiani HOMO Sapienne saqqummersikkamiuk naalagaaffeqatigiit avataanut aamma annguppoq aamma qanoq inissisimanerminik isertuussisimanngilluinnarluni. Nunatsinni atuakkiortunngorusuttunut maligassiuilluarsimavoq, aamma kulturikkut
nittarsaassisutut nalunaarutigineqarnerani unnukkut
tamanna malunnarluartoq. Unnummimi pineqartumi
atuakkiornermik soqutigisaqartoq Paula Kalia Tasiilameersoq, nammineq allataminik saqqummiivoq,
taanna Niviaq Korneliussenip allannermik sammisaqartitsinerani peqataasimavoq. Soorluttaaq Minik
Hansen Nunatsinni inuuneq pillugu taalliaminik marlussunnik saqqummiisoq.
Kulturikkut allannguilluni nutaanik
eqqarsaatersortartoq
Atuakkiortup inuusuttup taassuma taama toqqagaan-

eranut aamma pissutaavoq ileqqutoqqat piunnaarlugit
nutaaliorsinnaassuseqarnera. Atuakkami HOMO
Sapiennemi paquminartunut tunngatillugu atuartussap
qamuuna misigissusai attorpai.
- Qujanaq allatut eqqarsartartut inissaqarnissaannut
peqataagavit aamma ammasuunissaq illersorakku.
Atuakkiortarninnut qujanaq – pilluarujussuarillu,
borgmester Asii Chemnitz Narup Niviaq Korneliussenip toqqarneqarneranut atatillugu taama oqarpoq.
Nittarsaassinermik ingerlatitseqqittoq
Ukioq kingulleq kulturikkut nittarsaassisoq tassaavoq Gedion Qeqe, eqqumiitsuliortoq Tasiilameersoq.
Unnummi kulturikkut nittarsaassisumik nutaamik
toqqaasoqarnerani, taassuma videukkut peqataalluni
nittarsaassisunngortoq ilassivaa. Niviaq Korneliussenip taama toqqagaanini tupaallaatigaa, naak tamanna sivisulaartumik ilisimareeraluarlugu, avammulli
soorunami oqaatigisinnaanagu. Atuakkiortup atuagaq
saqqummersitassani ukioq manna saqqummersussatut naatsorsuutigisani inaarsaleruttorpaa. Tamatuma
saniatigut nuna tamakkerlugu atuakkiornermik sammisaqartitsinissaminik pilersaaruteqarpoq, taamaalilluni inuusuttunut atuakkiornermik ingerlataqarusuttunut misilittakkaminik ingerlatitseqqissinnaajumalluni.
Kulturimut tunngasut ingerlatarpassuit
Aningaasaateqarfik Sermeq sinnerlugu kulturikkut
nittarsaassisumik toqqaasuuvoq Asii Chemnitz
Narup. Kulturikkut nittarsaassisunik ukiut tamaasa
toqqaasarnermut isumassarsiamut tunngatillugu
borgmesterip oqaatigaa, Nunatsinni kulturikkut pisuussutit ingerlatarpassuillu tulluusimaarutigigini.

Toqqaasoqarneranut atatillugu aningaasaateqarfiup
Sermip siulersuisuinut ilaasortat arlallit najuupput.
- Kulturimik ingerlatsisut pikkorissut tapersersorneqarnissaannut peqataasinnaanera nuannaarutigeqaara.
Kulturimik ingerlatsinermik inuussutissarsiuteqarsinnaaneq aningaasaqarniarnikkut ilungersunartuuvoq, taamaattumik nalunngilara kulturimik ingerlatsisortatsinnut aningaasaateqarfiup Sermip aningaasaateqarfiillu allat ikiorsiisinnaanerat qanoq pingaaruteqartigisut, Inge Olsvig-Brandt oqarpoq.

Borgmesterip tulluusimaarluni Aningaasaateqarfik Sermeq sinnerlugu Niviaq Korneliussen 2019-imi Kulturikkut
nittarsaassisutut toqqarpaa.
Det var en stolt borgmester, der på vegne af Sermeq
Fonden, kunne overrække Niviaq Korneliussen prisen
som årets Kulturambassadør 2019.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Kulturambassadør 2019

din kunst - og et kæmpe stort tillykke, lød det fra
borgmester Asii Chemnitz Narup, da hun overrakte
prisen til Niviaq Korneliussen.

Niviaq Korneliussen overtog torsdag stafetten som Kulturambassadør for
Kommuneqarfik Sermersooq

Fører stafetten videre
Sidste års kulturambassadør var Gedion Qeqe, der er
kunsthåndværker i Tasiilaq. På overdragelsesaftenen
var der en videohilsen fra ham til den kommende
ambassadør. Niviaq Korneliussen var selv overrasket
over titlen, som hun har kendt til i et stykke tid, men
naturligvis ikke kunne afsløre. Forfatteren er i denne
tid ved at lægge sidste hånd på en ny bog, der ventes
at udkomme i indeværende år. Desuden er der planlagt en række forfatterworkshops rundt i hele landet,
hvor hun skal dele ud af sine erfaringer til unge, der
har mod på at kaste sig ud i litteraturens verden.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Torsdag i sidste uge inviterede Kommuneqarfik Sermersooq til afsløringen af dette års kulturambassadør.
Dette skete ved et arrangement på biblioteket, og en
flok kulturinteresserede var mødt op for at overvære
udnævnelsen. Blandt dem en del af de tidligere kulturambassadører, der tydeligvis kendte til hvilken anerkendelse og betydning, det har at modtage denne titel.
Stor rollemodel
Det er ikke tilfældigt, at netop Niviaq Korneliussen
løber med titlen som dette års kulturambassadør. Hun

har med romanen HOMO Sapienne formået at nå
langt uden for rigsfællesskabets grænser og har ikke
lagt skjul på sit ophav undervejs. I Grønland har hun
tjent som en stor rollemodel for forfatterspirer, hvilket
også kom til udtryk på aftenen, hvor kulturambassadøren blev afsløret. Her fremførte den unge forfatterspirer Paula Kalia fra Tasiilaq sit eget værk efter at
have deltaget i workshop hos Niviaq Korneliussen.
Minik Hansen fra Nuuk læste ligeledes et par digte
op om livet i Grønland.
Kulturbrydende nytænker
At den unge forfatter modtager denne titel skyldes
også, at hun har turde bryde med normerne. I romanen
HOMO Sapienne rører hun ved læserens indre følelser omkring tabubelagte emner.
Tak fordi du er med til at skabe plads til anderledes
tænkende, og at du værner om åbenhed. Tak for

Niviaq Korneliussen 2019-imi kulturikkut nittarsaassisutut toqqagaanini tulluusimaarutigaa taamalu suliaqarnissani qilanaaralugu.
Niviaq Korneliussen var meget beæret over titlen som
årets kulturambassadør 2019 og glæder sig til at varetage
denne opgave. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Rigt kulturliv
Udnævnelsen af kulturambassadøren blev foretaget af
borgmester Asii Chemnitz Narup på vegne af Sermeq
Fonden. I præsentationen af idéen omkring den årlige
udnævnelse af kulturambassadører fortalte borgmesteren om, hvor stolt hun er af den rigdom og bredde,
der er indenfor kulturen i Grønland. Flere andre fra
bestyrelsen i Sermeq fonden var mødt frem ved udnævnelsen.
Jeg er utrolig glad for at være en del af at kunne
støtte op omkring dygtige kunstnere. Det er ikke let
økonomisk at gøre kunsten til sin levevej. Derfor ved
jeg, hvor meget det betyder med den hjælp Sermeq
fonden og andre fonde kan give vores kunstnere,
fortæller Inge Olsvig-Brandt.
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Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Nuukullammi, 2003-mili. Suliffiit tamaaniipput
eqqaani assigiinngitsunik suliffeqarfeqarluni.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Nuutoqqami katersugaasiviup eqqaa Sassuma
Arnaata eqqaaniittoq sissaq. Eqqissisimanartoq
isikkivigissorlu, umiatsiat umiatsiaaqqallu pisaminnik tikiussisartut aamma inuit aaneqarlutik
umiatsianut ikiorartut kiisalu inunnik allanik
naapitsineq.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Nuummiuissuup angerlarsimaffianut pulaarneq,
kaffillertoqarluni kalaallillu kaagiannik sassaalliisoqarluni kiisalu Nuuk pillugu oqaluttuartoqarluni.
Nuummi suut orninnaveersartarpigit
– aamma sooq?
Aalajangersimasumik orninnaveersaartagaqanngilanga.
Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Periarfissarpassuaqarpoq, nammineerluta umiatsiamik angalaarsinnaalluta mamarinerusatsinnik pinialulluta, ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu soorlu tuttunik, puisinik, saarullinnik, eqalunnik, kapisilinnik, qaleralinnik, aap,
aamma paarnanik assigiinngitsunik nunialluta,

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Nuukullak siden 2003. Det er ved industriområdet med forskellige arbejdspladser omkring.
Hvilken gade er byens bedste?
Kolonihavnens område med museet. Stranden
med Saasuma arnaa. Fredeligt og skøn udsigt
hvor både og joller, der sejler ved havnen med
fangster, og folk bliver hentet og går ombord.
Mødet med andre mennesker.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
En rigtig Nuuk borgers hjem, hvor der serveres kaffe med grønlandskage, samt hvor der
fortælles historier om Nuuk.
Hvor undgår du at komme i Nuuk og
hvorfor?
Der er ikke bestemte steder, jeg undgå.
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Aja M. Ezekiassen
Sunngiffimmi ornittakkami Aqqalummi perorsaasoq

soorlu paarnanik, kakillarnat paarnaanik paarnanillu allanik, soorlu panerseriarlugit imermut akuliullugit imeruersaatigalugit, aamma
avalequtinik, qissianik pinnersaasiassanik
katersilluni.
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Illoqarfimmi periarfissarpassuaqarpoq, sunik
soqutigisaqarneq apeqqutaaginnarpoq. Soorlu
filmeriartoqarsinnaalluni, timersoqatigiiffeqarluni, unnukkut atuartitsisoqartarluni, nipilersornernik tusarnaartitsisoqartarluni, bingortoqartarluni, peqatigiiffiit assigiinngitsut, soorlu
sangusaartartut ujakkaartartullu, oqalugiartunik tusarnaariartoqarsinnaalluni, saqqummersitsinerit soorlu Katuami katersugaavinnilu
alakkarlugit.

ma pingaartinneqarnissaat, piffissap ingerlanerani takusarpakka Nuummiut sullinneqartussat
eqqugaasut, soorlu inissianik tunniussinerni,
ilinniartunut inissiani inissaqartitaanngitsut
il.il. isumaqarpunga kommunalbestyrelsimut
ilaasortat tamanna isiginiarnerusariaqaraat.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Illoqarfik ineriartortoq.

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Ukiuunerani apummik atorluaanerusinnaaneq
kissaatiginartippara, soorlu apummik ilusilersuinerit, illuikkiornerit, sermimit qiperukkat
il.il. Soorlu illuikkani unnuinissamut periarfissaqarluni. Illoqarfimmi aallarnisaasartunut
siunissami periarfissarujussuaq.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Illoqarfinnit allanit Nuummut nuuttut ajorinngilakka, ullutsinni oqartarnitsitut kikkunnut
tamanut inissaqartussaammat. Allanngortitassatut kissaatigaara Nuummiut soqutigisaasa aam-

Privat foto

Aja M. Ezekiassen
Soc. Pæd. Fritidshjemmet Aqqaluk
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Der er så mange muligheder, hvor vi selv kan
komme ud at sejle og gå på jagt efter vore
favoritter på forskellige årstider og sæsoner,
såsom rensdyr, sæler, torsk, ørreder, laks, hellefisk, ja, og plukning af sortebær, enebær og
andre bær, samt til at tørre og lave dem til drikkelse og meget mere, og man kan samle grene
og drivtømmer til dekorationer.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Der er så mange muligheder rundt i byen.
Det gælder bare om at opfylde sine interesser.
Såsom biograftur, sportsaktiviteter i de mange
klubber, aftenskoleundervisning, koncerter,
bingo, foreninger, skiklubber, foredrag, udstillinger forskellige steder, i Katuaq og museerne.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Et stort ønske om, at vi kunne udvikle udnyt-

telse af sneen om vinteren. For eksempel sneigloer, frosne is-skulpturer og lignende. Samt
overnatningsmuligheder i sne-igloerne. Større
muligheder for kommende iværksættere i byen.
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
Jeg har ikke noget imod, udenbys tilflyttere
kommer til Nuuk, sagt i dagens Grønland, alle
skal have plads. En forandring, jeg virkeligt
ønsker, er, at man også skal prioritere Nuukborgernes interesser. Jeg har i gennem tiderne
været vidne til, at Nuuks borgere selv kommer
i klemme i systemet, for eksempel i forbindelse
med at kunne få tildelt lejlighed, kollegieboliger og lignende. Jeg synes, at man fremover
skal kunne udvikle dette emne fra kommunalpolitikerne.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Byen der er i udvikling.
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Ambulance
344 112

HUSHJÆLP/PICCOLINE
søges
til psykiatrisk afd. A1 i Nuuk
Gerne kendskab til sundhedsområdet og gerne
hygiejnebevis.

Pædagogisk leder
til børnehave midt i Nuuk

Har du en grundlæggende uddannelse, kan du ansættes
på månedsløn, dog uden bolig.

Meeqqerivik Sulunnguit søger en pædagogisk leder
til at sætte vores pædagogiske kurs. Vi tilbyder til
gengæld 20 dejlige unger i alderen 3-6 år samt tre
gode og omsorgsfulde kollegaer.

Ansættes straks.

Se hele opslaget på sulunnguit.gl eller kontakt os på
meeqqeriviksulunnguit@gmail.com / tlf.: 32 41 88.

Arbejdstid: 7.30 til 15 på hverdage.

Ansøgningsfrist d. 15. marts 2019
Samtaler holdes løbende.

Opgaverne:
Køkkenarbejde, ærinder på sygehuset, indkøb for patienterne, gangvagt ved rapport, lettere rengøring og oprydningsopgaver.
Gerne med interesse for at sætte aktiviteter i gang for
patienterne i fællesrummet.

VI SØGER ELEKTRIKER

Henvendelse til:
Afdelingssygeplejerske Freja Asferg, tlf.: 344800 eller mail:
FASF@peqqik.gl

vi har indkvartering til rådighed,
samt servicevogn.
Kontakt os på 381885 eller 554385
kk@carllynge

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Qujassut

Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
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*02.12.1964 - U 06.02.2019
Svend Jakob Petersen ( Angutiviaq)
Erininnguatta toqunissaminut piartorusaarnernani ilaqutaasugut
artorsaateqarnitsinni, nakorsat pikkoreqalutik nassuiaasilluarnerannut, oqilisaassilluarneranullu qamuuna qujaniarnerput apuukkusupparput, kiisalu nagaammik oqaluffimmi naalagiaqatiginerni
ajoqip oqaasiinut nukittorsaataasunut tuppallernaqisumullu qujalluta, aammalu iliveqarfimmut naggammik inuulluaqqusiartortunut
ikiuuttunullu tamassinnut qujangaarpugut. Minnerunngitsumik
Ippiarsummi sulisunut, Svend Jakob (angutiviaq)-mut
ikuuttuarsimanissinnut qujanarujussuaq.
Inuulluaqqisilluta
Ataata, qatanngitai ilaqutaalu Nuuk

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
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KALAALLIT NUNAANNI NIUERNERMIK ILINNIARFIMMI

ILINNIARTITAANERMUT ALLATSIMIK SULISUSSARSIORPOQ
Niuernermik Ilinniarfik ilinniarfiuvoq ingerlalluartoq, assigiinngitsorpassuarnik
inuussutissarsiuteqarnerup tungaatigut ilinniakkanik neqerooruteqartoq. Siunissaq pissanganartoq ornipparput, suliniuterpassuarnik ulikkaartoq. Taamaattumik massakkut ilinniartitaanermut allatsinik pissarsiorpugut.
Allaffissornikkut nukittuumik suliriaaseqarpit? Ilinniartut, sulisut aammalu avataaniik suleqatigut pitsaasumik eqqortumik saaffigiuminartumik sullissinnaavigit? Taamaappat illit ujarpatsigit
Illit suliassatit…
Ilinniartitaanermi allatsitut suliassatit assingiingiiaarput, taamaattumik pisariaqarpoq nammineersinnaanissaq, suleqatillu allat akimorlugit suleqatigiinnissaq.
Ulluinnarni ilinniartut, ilinniartitsisut, ilinniarnermut nakkutilliisut, allaffimmi
sulisut aammalu suleqatit avataaneersut suleqatigisussaavatit. Suliassaapput,
ilinniartut saaffiginnissutaat, Lectio atorlugu sulineq, misilitsinnermi atortoq
Wiseflow atorlugu sulineq, allakkatigut sulineq aammalu suliassat oqinnerusut
ilinniarnermi nakkutilliisut suleqatigalugit. Atorfiup pisariaqartippaa siulliulluni
sassarsinnaaneq, ilinniartut ilinniartitsisullu peqatigalugit, suliassani eqeersimaarfiusuni aallussilluarsinnaneq. Ilinniarnermi nakkutilliisut attaveqaatigissavatit.
Kissaatigaarput…
Inuussutissarsiutigalugu- aammalu qaffasinnerusumik allaffissornikkut ilinniagaqarsimassasutit imaluunniit assigisaanik. Siornatigut ilinniartoqarfinni misilittagaqareersimaguit pitsaassaqaaq.
Naatsorsuutigaarput, nammineersinnaassuseqassasutit, ilusilersuisinnaallutit, pisunullu assigiinngitsunut takunissinnaassuseqassallutit. IT-ip tungaatigut
piginnaaneqassasutit aammalu naliginnaasumiki Office-pakki atorsinnaassagit.
Taakkua saniatigut suleqatikuminartuunissat saaffigiuminartuunissallu aammalu kalaallisut qallunaatullu piginnaaneqassasutit, Pisuni tamani pingaaruteqarpoq, illit suleqatinnut ilinniartunullu, suleqataalluarnissat, sutigut tamatigut.
Neqeroorutigaarput…
Piffissaq tamakkerlugu atorfik, ilinniartoqarfimmi ineriartorfiusumi ulapaarfiusumilu. Inuttut ineriartornissamik pikkorissanissamut, ilinniaqqinnissamullu
periarfissalik. Suliassat unamminartut pissanganartullu, suleqatit tunniusimasut, ineriartortitserusuttut pikkorissullu suleqatigalugit, qiimaneq ulluinnarsiutiga-lugu.
Akissarsianut atorfeqarnermullu tunngasut
Akissarsianut atorfeqarnermullu atuuttut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik
Oqartussat atorfinittussallu kattuffiata akornanni isumaqatigiissutit naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq. Tjenestemanditut atorfeqareeraanni atorfininneq atuutiinnarsinnaavoq.
Sapaatip akunneranut nal. ak. 40 tiimit suliffiuvoq. 1. april 2019 aallarnerfigalugu atorfinititsisoqassaaq, imaluunniit piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkut.
Ineqarneq
Atorfeqarnermut atatillugu inissamik innersuussisinnaanngilagut. Qinnuteqartorli atorfeqarnerminut atatillugu Namminersorlutik Oqartussat inissiaataannik ineqarsimaguni inigisani tigummiinnarsinnaavaa. atorfeqarunnaarnermili
inigisaq qimanneqassaaq.
Annertunerusumik paasisaqarusukkaanni
Atorfik ilinnut tulluartuusorigukku paasisaqarnerorusukkuillu uunga saaffiginnissinnaavutit: Ilinniarnermi nakkutilliisoq Frederik Lundblad oqarasuaat
342585 imaluunniit e-mail atorlugu: frlu@ninuuk.gl
Aamma Niuernermik Ilinniarfik pillugu paasiniaasinnaavutit nittartakkamut
uunga iserlutit: www.ninuuk.gl
Qinnuteqarneq
Qinnuteqarfissaq kingulleq 15. marts 2019. Atorfinitsisinermi oqaloqatiginninneq ilimagineqarsinnaavoq pissasoq sapaatip akunnera 12.
Qilanaarpugut tusarfiginissannut!

GRØNLANDS HANDELSSKOLE ER SØGER

UDDANNELSESSEKRETÆR
Grønlands Handelsskole er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, som
udbyder et bredt udsnit af uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Vi
går en spædende fremtid i møde med mange nye tiltag i støbeskeen. Derfor leder vi
netop nu efter vores nye uddannelsessekretærer.
Er du stærk til administration? Kan du give studerende, medarbejdere og eksterne
samarbejdspartnere en effektiv, korrekt og imødekommende betjening? Så er det
dig vi søger.
Dine opgaver…
Arbejdsopgaverne som uddannelsessekretær er varieret og kræver at du både kan
arbejde selvstændigt og sammen med andre på tværs af faglige grænser. Du vil
daglig have kontakt med bl.a. studerende, undervisere, uddannelsesinspektører, den
øvrige administration og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsopgaver omfatter
henvendelser fra studerende og elever, daglig administration og kommunikation i
Lectio, oprettelser i det digitale eksamenssystem Wiseflow, skriftlig kommunikation
og lettere sagsbehandling i samarbejde med uddannelsesinspektørerne. Arbejdet
kræver, at du trives med at være i forreste linje i samspillet med studerende og undervisere samtidig med at du kan bevare overblikket over detaljekrævende opgaver.
Du vil referere til uddannelsesinspektørerne.
Vi ønsker…
At du har en relevant erhvervs- eller videregående uddannelse inden for administration eller lignende. Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændig, struktureret
og er detaljeorienteret. Du har gode It-kundskaber og er erfaren bruger af Officepakken. Endvidere vil samarbejdsevner og er serviceminded være fordelagtigt samt
at du har gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk.
I alle sammenhænge er det vigtigt, at du er en dedikeret holdspiller, som vil relationerne med kollegaer og studerende og som trives i et dynamisk og fleksibelt miljø.
Vi tilbyder…
En fuldtidsstilling på en uddannelsesinstitution i vækst og med muligheden for
personlig og faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelser. Spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende
og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende
aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse kan ske som tjenestemand, hvis man i forvejen er
ansat som tjenestemand i Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. april 2019 eller efter
aftale.
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har
personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved
ansættelsesforholdets ophør.
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som uddannelsessekretær på vores hold, og vil du vide mere, så
kontakt uddannelsesinspektør Frederik Lundblad, tlf. 342585 eller e-mail
frlu@ninuuk.gl
Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl.
Ansøgning
Ansøgningsfrist 15. marts 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk · Postboks 1038 · 3900 Nuuk · www.ninuuk.gl · +299 32 30 99 · ninuuk@ninuuk.gl
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Vandrehuset

Centrum Grill

Nu også med hotellejligheder

Åben
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Søn.
08.00-21.00

Tlf. 32 42 74

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

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl
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Kan købes i de fleste butikker & KNI Engros,
Pisiffik Nuuk Center
www.water.gl · pp@water.gl
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NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

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

· 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
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Se også vores udvalg af drikkevarer
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Alle løse tæpper

YEL
LOW

YEL
LOW

PRICE

PRICE

Spar

Spar op til

50%

25%

På alle restzone

RESTZONE elevationsseng
180 x 200 cm

NU

På alle KIDI reoler

11.999,-

SPAR 11.999

YEL
LOW
PRICE

Spar

Spar

25%

25%
På alle Malmø
serien

Matera hjørnesofa
med el-recliner

Malmø sofa

med chaiselong og open end

NU

14.999,-

NU

SPAR 5.000

25.999,-

SPAR 8.989

ER, KOM OG GØR ET KUP - VI SKAL UDSKIFTER
VI SKAL UDSKIFTE EN DEL AF VORES UDSTILLING

EN DEL AF VORES UDSTILLINGER, KOM OG GØR

ET KUP

Spar

50%
Fratrækkes
ved kassen

Ammasarfiit · Åbningstider:
Ataa/Man-Sisa/Tors: 10:00-17:30
Tall/Fre: 10:00-18:00
Arf/Lør: 10:00-14:00

Pukuffik 2b · P.O 838 · 3905 Nuussuaq · Telefon +299 34 21 00
sweethome.gl · k u n d e s e r v i c e @ s w e e t h o m e . g l

Neqoroorutit arfininngorneq ulloq 23. februari 2019 tungaanut atuutissapput
Tilbuddene gælder til og med lørdag d. 23. febuar 2019
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UKIOQ MANNA
ANINGAASANIK ATUIFFIUSUSSAT
DET BRUGER VI PENGE PÅ I ÅR
Meeqqanut

28 % Børn

Meeqqanut ikiortarialinnut

18 % Udsatte børn

Isumaginninneq (utoqqaat, inuit innarluutillit, angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq il.il.)

21 % Velfærd (ældre, handicappede, hjemmehjælp mv.)
Kulturi sunngiffillu

4 % Kultur og fritid

Aputaajaaneq, illunik inissianillu ingerlatsineq il.il

6 % Snerydning, bygningsdrift mv.
Sinneri

23 % Øvrige
Taakkununnga ilanngullugit sanaartugassanut aningaasaliissutinut 300 mio. koruunit atorneqarput.
Derudover bruger vi 300 mio. kroner på anlægsinvesteringer
Kommuneqarfik Sermersooq nunarsuarmi kommunit anginersaraat Taamaattumik
aningaasanik atuiffiusussat amerlasuujupput. Ukiut tamarluinnaasa kommunitta
ineriartortinnissaanut aammalu illit, uanga tamattalu pitsaasumik sullinneqarnissatsinnut aningaasarpassuit atortarpavut. Qujanartumilli aamma isertitaqartarpugut.
Aningaasartuutit isertitassallu pitsaangaarmata, allaat ukioq manna malunnaatilimmik sinneqartooruteqarnissarput naatsorsuutigaarput. Aviisimut tapiliussaq atuarpat, tassanilu aningaasat sumut atortarnerivut oqaluttuaraarput.
Oqaatigilluaannarlugu tassaapput uagut– kommunalbestyrelsimi ilaasortat 19-iulluta –, kommunitsinni suut pingaarnerpaajunersut pillugit nalilersuisarpugut pingaarnersiuisarlutalu. Soorunami pingaarnerpaat aningaasanik atuiffiginerusarpavut.
Aamma kisitsisit misissorluariarutsigit suut pingaarnerpaajunersut qularutissaanngilaq.
Inunnut tunngasunut aningaasanik amerlanerusunik atuinissarput toqqarsimavarput – tassalu utoqqarnut, meeqqanut, inuusuttunut atuarfinnullu. Tamatigungajak
koruunit aappaata missaanik atuigaangatta meeqqanut inuusuttunullu atortarpavut. Peqatigitillugu illoqarfiit nunaqarfiillu ineriartortinneqarnissaannut aningaasanik
malunnaatilimmik atuisarpugut, pingaartumillu sanaartornermut, aqqusinernut, attaveqaatilersuinermut illunillu pioreersunik nutarterinernut aningaasanik atuisarluta.

MEEQQANUT IKIORTARIALINNUT ATUARFINNULLU MILLIARDIT AFFAAT
SINNERLUGIT ATORTARPAVUT
Ukioq manna isertitavut milliardit marlungajaapput. Taakkuupput akileraarutinit,
akitsuusersuutinit tapiissutiniillu isertitavut. Eqqoqqissaartumik aningaasartai tassaapput 1.958.465.190. Aningaasat taakkuupput ukioq manna atorsinnaasavut,
uagullu kommunalbestyrelsimi qinikkatut agguataarnissaannut akisussaaffigisavut.

Kommuneqarfik Sermersooq er verdens største kommune. Derfor er der nok at bruge penge på. Hvert eneste år bruger vi rigtigt
mange penge på at udvikle vores kommune og på at give en god
service til dig, mig og os alle sammen. Heldigvis har vi også indtægter. Forholdet mellem udgifter og indtægter er så godt, at vi
igen i år forventer at komme ud af året med et betydeligt overskud. Du læser i et avistillæg, som fortæller dig, hvad vi bruger
pengene på.
Groft sagt kan man sige, at det er os – de 19 politikere i kommunalbestyrelsen –, som vurderer og prioriterer, hvad der er vigtigst
i vores kommune. Det vigtigste bruger vi selvfølgelig flest penge
på. Og der er ingen tvivl om, hvad der er allervigtigst, når vi dykker
ned i tallene.
Vi har valgt at bruge flest penge på den helt nære velfærd – det
vil sige penge til ældre, børn, unge og skoler. Næsten hver anden
krone, vi bruger, bliver brugt på børn og unge. Samtidig har vi valgt
at bruge en anseelig sum penge til udvikling af vores byer og bygder, hvor pengene især går til nyt byggeri, veje, infrastruktur og
renovering af eksisterende bygninger.

MERE END EN HALV MIA. TIL SKOLER OG UDSATTE BØRN
Vi har indtægter på knap to milliarder kroner i år. De penge kommer fra skatter, afgifter og tilskud. Det helt nøjagtige beløb er
1.958.465.190. Det er altså denne sum penge, som vi råder over
i år, og som vi, som politikere i kommunalbestyrelsen, bestemmer
fordelingen af.

Suut tamaasa eqqarsaatigalugit oqarsinnaavugut, kommunimi missingersuutit
marlunngorlugit agguataarneqartarput - ingerlatsinermut sanaartornermullu.
Aningaasat ingerlatsinermut atorneqartartut tassaapput – oqaatigilluaannarlugu –
kommunimik ingerlatsisut.

Alt taget i betragtning kan man sige, at et kommunalt budget er
delt op i to kategorier – drift og anlæg. Pengene i driftsbudgettet
holder – i grove træk – kommunen i gang.

2019-imi tulleriinneri malillugit aningaasanik amerlanerusunik atuiffigisartakkavut
tassaapput atuarfiit, meeqqat immikkut ittumik pisariaqartitsisut aammalu meeqqat
innarluutillit, utoqqaat, pisortanit ikiorsiissutit, inersimasut innarluutillit aammalu sulisoqarfinnut atuisunut naleqqussakkanut. Meeqqat ikiortariallit atuarfiillu taakkuupput Kommuneqarfik Sermersuumik salliutinnerpaasavut. Suliassaqarfinnut
taakkununnga milliardit affaat atorneqartarput.

I 2019 bruger vi i nævnte rækkefølge flest penge på skoler, børn
med særlige behov og handicappede børn, ældre, offentlig hjælp,
voksne med handicap og integrerede institutioner. Udsatte børn
og skoler er altså de to områder, vi prioriterer højest i Kommuneqarfik Sermersooq. Godt en halv milliard kroner går til de to områder.
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NUTAANIK SANAARTORTOQARPOQ
NYT BYGGERI SKYDER OP

Kommunip missingersuutaani atuiffiunerit aapparivaat sanaartornermut tunngasut. Aningaasanut ingerlatsinermut atugassanut sanilliullugit sanaartornermut tunngasunut illikartinneqartartut aningaasartuuteqarfiullutillu aningaasaliinerusarput. Imaappoq, aningaasat taakku aserfallatsaaliinermut kommunimillu ineriartortitsinermut tunngasuusarput. Tassaapput aningaasat
atuarfiliornermut, inissialiornermut, arsaattarfiliornermut aammalu ulloq unnuarlu angerlarsimaffinnik sanaartornermut, allarpassuarnut taasinnaasatta ilaattut atorneqartartut. Katillugit 300
millioner koruunit nutaanik inissialiornernut, nutarterinernut aammalu anginerusunik sanaartornissamut atugassanik ileqqaarnernut atortarpavut - ilaatigut meeqqeriviliornissamut aammalu
Nuup qeqqani, ASK aamma USK taartissaannik nutaamik atuarfiliornissamut.

Det andet ben i kommunens budget er anlægsområdet. I modsætning til penge sat af til drift fungerer penge til anlæg som både udgift og investering. Det er altså penge, som både vedligeholder og
udvikler kommunen. Det drejer sig om penge til skolebyggeri, boliger, byggemodninger, fodboldbaner og døgninstitutioner for bare
at nævne nogle blandt mange. I alt 300 millioner kroner bruger vi
på nyt byggeri, renoveringer og til opsparing til betaling af større
byggerier – blandt andet nye institutioner og en ny skole i centrum
af Nuuk, som skal erstatte skolerne ASK og USK.

Aningaasartuutit isertitassallu assersuukkutsigit, angusassaraarput sinneqartooruteqarneq.
Ukioq manna 80 millioner koruuningajannik sinneqartooruteqarnissarput missingersuutigivarput.

Når vi sammenligner udgifterne med indtægterne, ender vi med et
plus. Vi budgetterer med et overskud på knap 80 millioner kroner
i år.

Koruunit aappaata missaat
meeqqanut inuusuttunullu
atorneqartarput

Cirka hver anden krone
går til børn og unge

·

·

Sanaartugassanut aningaasaliissutit
300 millionit koruunit missingi

·
Akileraarutit qaffanneqanngillat

·
Sinneqartoorutit
80 millioner koruunit
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Anlægsinvesteringer
på 300 mio. kr.

·
Skatten stiger ikke

·
80 mio. kroner i overskud
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MEEQQAT PINGAARNERPAAJUPPUT
BØRNENE ER DET VIGTIGSTE

Kommunalbestyrelsimi isumaqatigiissutigaarput aningaasat amerlanersaat meerartatsinnut atorneqassasut. Aningaasat amerlanersaat atuarfinnut, sulisoqarfinnut atuisunut naleqqussakkanut, sunngiffimmi sammisassaqartitsinermullu neqeroorutinut, meeqqerivinnut
meeraaqqerivinnullu. Koruunit sisamaat sinnerlugit ingerlatsinermut missingeresuutitsinnut
qulaani taaneqartunut atorneqartarput. Taakkununngalu meeqqanut ikiortarialinnut aningaasat
atorneqartartut ilanngussinnaavatit. Koruunit tallimassaasa missingi meeqqanut immikkut ittumik pisariaqartitsisunut atorneqartarput aammalu meeqqanut innarluutilinnut. Ataatsimut
oqaatigalugu imaappoq, missingersuutitsinnit koruunit aappaasa missangajaat meeqqanut
inuusuttunullu tunngasunut atorneqartarput - taakkununnga ilanngullugit meeqqanut ikiortarialinnut. Erseqqivissumik oqaatigalugu ingerlatsinermut missingersuutit 46 procentii meeqqanut
inuusuttunullu atorneqartarput.

Vi var i kommunalbestyrelsen helt enige om at bruge flest penge
på vores børn. De fleste penge går til folkeskoler, integrerede institutioner, fritids- og aktivitetstilbud, børnehaver og vuggestuer.
Mere end hver fjerde krone i vores driftsbudget går til de nævnte
områder. Dertil kan du lægge penge til udsatte børn. Næsten hver
femte krone går til børn med særlige behov og børn med handicap.
Alt i alt betyder det, at næsten hver anden krone fra vores driftsbudget går til børne- og ungeområdet – herunder til udsatte børn.
Helt præcist går 46 procent af driftsbudgettet til børnene og de
unge.

MEEQQANUT IKIORTARIALINNUT PITSAANERUSUMIK IKIORSIINEQ

Et af de punkter som vi har forbedret, og som nogle af pengene
går til, er måden, vi behandler underretninger om børn, der har brug
for hjælp på den ene eller anden måde. I begyndelsen af sidste år
tog vi et helt nyt system i brug. Det digitale system giver ensartet
behandling af socialsager med børn og unge. Derudover sørger vi
for, at kvalificerede uddannede besøger vores byer på østkysten
oftere for at tage sig af børnene i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Det
betyder, at hver gang en borger, en institution eller en forening gør
opmærksom på, at de er bekymret for et barn, så går der maksimalt 24 timer, inden en medarbejder i kommunen har vurderet,
hvordan vi bedst tager hånd om bekymringen og barnet.

Pitsanngorsaaffigisimasatta, aningaasallu ilaannik atuiffiusartut ilagaat, meeqqanik arlaatigut
ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsisunik nalunaaruteqartarnitsinni suleriaaserineqartunut
tunngasut. Ukiup matuma aallartisimalernerani sulinermi atortorissaarut nutaaq atulerparput.
Atortorissaarut digitaaliusoq atorlugu meeqqat inuusuttullu pillugit isumaginninnermi sulineq
assigiissaarneqarpoq. Tamatuma saniatigut isumagineqarpoq, sulisut ilinniarsimasut Tunumi
illoqarfinnut akulikinnerusumik orniguttalernissaat Tasiilami Ittoqqortoormiinilu meeqqanik isumaginnikkiartorlutik. Imaappoq, innuttaasoq, meeqqerivik imaluunniit peqatigiiffik meeraq pillugu
ernumanerminnik erseqqissaateqaraangata, sivisunerpaamik akunnerit 24-it qaangiutsinnagit
meeraq pillugu ernumassutigineqartoq pitsaanerpaamik qanoq iliuuseqarfigisinnaaneripput pillugu kommunimit sulisumit nalilersorneqartarpoq.
Aammalu ukioq manna missingersuutitigut takuneqarsinnaavoq, ilaqutariit ataatsimoortinniarlugit ikiorsiiffigineqartartut. Meeqqat inuusuttullu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartut amerlasuut angerlarteqqinneqarnissaannut aningaasaliissuteqartarpugut. Perorsaasut
sisamanik ilaneqarnikuupput angerlarsimaffinni ilaqutariinnik ikorfartuisussanngorlugit. Maannakkorpiaq kommunitsinni meeqqat inuusuttullu 200-t angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarnikuupput.
Ukioq manna suliniutinut allanut aningaasanik nassaaqqittoqarpoq, isumaginninnermut tunngasunik suliaqarnermik nukittorsaataasussanik. Sulisumut, imminut toqunnissamik pinaveersaartitsinerinnarmik suliaqartussamut atugassanik nassaartoqarpoq, Paamiuni inuusuttunut
siunnersuisartumut aammalu Tasiilami angajoqqaarsianut siunnersortimut atugassanik nassaartoqarluni.

BEDRE HJÆLP TIL UDSATTE BØRN

Desuden afspejler årets budget, at familier får hjælp til at blive
sammen. Vi intensiverer arbejdet med at få flere anbragte børn og
unge hjem til deres familier. Fire ekstra pædagoger er ansat til at
støtte familierne i eget hjem. Der er i øjeblikket 200 børn og unge i
kommunen anbragt uden for hjemmet.
I år er der også fundet penge til yderligere tiltag, der skal styrke
det sociale område. Der er fundet penge til en medarbejder, der
udelukkende skal arbejde med selvmordsforebyggelse, til en ungerådgiver i Paamiut og en konsulent for kommunens plejefamilier
i Tasiilaq.
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ATUARFIK SIUNISSAAVOQ
SKOLEN ER FREMTIDEN
Ukioq manna atuarfinnut 265 millioner koruunit atussavagut. Aningaasat taakkua illoqarfinni nunaqarfinnilu atuarfinnut atorneqassapput. Aningaasat amerlaqataat 2022-p tungaanut ilanngullugulu atuarfinnut atorneqassapput. Milliard
koruuni ataaseq sinnerlugit ukiuni sisamani tulliuttuni atuarfeqarnermut atorneqassapput.
Siunissami qaninnermi illoqarfiit pingaarnersaanni atuarfeqarnerup annertoorujussuarmik kivitsiffiunera ersarissumik uppernarsisinnaalissavat. Tassami
ukioq manna nutaarluinnarmik atuarfiliorluni sanaartorneq aallartinneqassaaq.
Nuup qiterpiaani, Blok-P-p inissisimaffigisimasaani angisuumik nutaaliaasumillu atuarfiliortoqassaaq 1200-nik atuartoqartussamik. Atuarfiup taassumap
ASK aamma USK, aserfallassimasut taarsissavai. Atuarfik nutaaq maannakkut
USK-p inissisimaffiata eqqannguani inissisimassaaq. Atuarfimmut atatillugu
aamma AKO (sunngiffimmi ornittagaq) meeqqanut 400-nut inissalik meeqqerivillu meeqqanut 120-nut inissalik inissisimassapput.

Vi bruger 265 millioner kroner på vores skoler i år. Pengene går både til skoler i
byer og bygder. Det samme beløb er sat af til skolerne til og med 2022. Mere end
en milliard kroner går altså til skoleområdet gennem de næste fire år.
Inden for en overskuelig fremtid kan du i hovedstaden se det tydelige bevis på,
at skoleområdet får et kæmpemæssigt løft. Det er nemlig i år, at opførelsen af en
splinterny skole begynder. Lige midt i centrum af Nuuk, hvor Blok-P tidligere lå,
kommer en stor og moderne skole med plads til 1200 elever. Skolen skal erstatte
skolerne ASK og USK, som er nedslidte. Den nye skole får altså plads lige ved
siden af den nuværende USK-skole. I forbindelse med skolen kommer også en
AKO (fritidsordning) med plads til 400 børn og en daginstitution med plads til
120 børn.
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300 MIO. KORUUNIT INISSIANUT
ATTAVEQAASERSUUTINULLU
300 MIO. KRONER TIL
BOLIGER OG INFRASTRUKTUR
Ukioq manna nutaanik sanaartornernut, inissianik attartornernut nutarterinernullu aatsaat taamak atuitigaagut.
Nuummi najugaqarusuttut amerliartuinnarput. Illoqarfiit pingaarnersaat
18.000-issaanik innuttaasoqaleqqammivoq. Taamaattumik inissianut, attaveqaasersuutinut aammalu annertunerusunik sanaartornissanut aningaasanik
atuinerulerpugut, soorlu illoqarfiit pingaarnersaanni nutaamik atuarfiliornissamut meeqqeriviliornissamullu. Illoqarfimmi innuttaasut nutaat assigiinngitsunik ukiullit inissaqartinneqartariaqarput. Taamaattumik inissiat nutaat, atuarfiit,
meeqqeriviit kulturikkullu neqeroorutit atorfissaqartinneqarput.
Illoqarfiit pingaarnersaanni sanaartornerup saniatigut aamma kommunip illoqarfii nunaqarfiilu allat nutarteriffiupput.
Taamaattumik kommunip 2019-imi sanaartornermut missingersuutai aatsaat
taamak amerlatigipput. Taakkua 300 millioner koruuninik amerlatigipput.

Vi bruger i år rekordmange penge på at bygge nyt, leje bygninger og renovere.
Flere og flere vil bo i Nuuk. Hovedstaden har netop fået borger nummer 18.000.
Derfor bruger vi penge på boliger, infrastruktur og til at spare op til større anlægsprojekter som en ny skole og nye institutioner i hovedstaden. Byen skal kunne
rumme alle de mange nye borgere i alle aldre. Derfor er der brug for nye boliger,
skoler, institutioner og kulturtilbud.
Samtidig med hovedstadsbyggeriet bygger vi nyt og renoverer i kommunens
resterende byer og bygder.
Derfor er kommunens anlægsbudget rekordhøjt i 2019. Det kravler lige netop
over 300 millioner kroner.
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UKIOQ MANNA ANINGAASANIK ATUIFFIUSUSSAT // DET BRUGER VI PENGE PÅ I ÅR

NUUMMI MITTARFITTAARNISSAMUT
PIAREERSARNEQ
FORBEREDELSE TIL NY LUFTHAVN
I NUUK
Nuna tamakkerlugu qinikkat 2018-ip naalernerani pingaarutilerujussuarmik aalajangiipput nutaanik pingasunik mittarfiliortoqarnissaa aalajangiiffigigamikku - taakkununnga ilaalluni Nuummi
nutaamik angisuumik mittarfiliortoqarnissaa. Tamanna kommunalbestyrelsimi peqataaffigerusupparput ukiunullu sisamanut tulliuttunut 103 millioner koruuninik immikkoortitsilluta – taakkunannga 15 millioner koruunit 2019-imut – mittarfissamut akileeqataassutissatut immikkoortillugit.
Namminersorlutik Oqartussat mittarfissamut attaveqaasersuutinut aningaasaliissuteqassapput
- tamakkununnga ilanngullugit aqqusinernik nuussinissanut - tamakkualu uagut akileeqataaffiginissaannut ikiuutissaagut.

Landspolitikerne tog i slutningen af 2018 en kæmpestor beslutning og vedtog byggeriet af tre nye lufthavne – herunder en ny
stor lufthavn i Nuuk. Det ønsker vi i kommunalbestyrelsen at
imødekomme og sætter 103 millioner kroner af over de næste
fire år – heraf 15 millioner kroner i 2019 – til medfinansiering af
lufthavnen. Selvstyret står for at lave infrastruktur ved lufthavnen – herunder at flytte veje – og det hjælper vi altså med til at
betale for.

Ukiuni tulliuttuni tallimani 200 millioner koruunit atorlugit sanaartorfissagissaaneq attaveqaasersuutillu suliarineqassapput – ukiut tamaasa 40 millioner koruunit. Sanaartorfissagissaaneq isumaqarpoq sumiiffiup inissialiorfigineqarnissaanut nutaanillu illuliorfigineqarnissaanut piareersarneq. Taamaaliornerup ilaatigut kingunerisarpaa nutaanik illuliortiternermi innaallagissamik, imermik
kiassernermillu pilersuisoqalernissaa isumagissallugu.

De næste fem år bruger vi 200 millioner kroner på byggemodninger og infrastruktur – 40 millioner kroner hvert år. At byggemodne vil sige at gøre et sted klar til opførelsen af boliger eller
andet nyt byggeri. Det medfører blandt andet at sørge for, at nyt
byggeri kan få elektricitet, vand og varme.

Nuummi angalaartillutit kraanersuit sungaartut ilisarnartut takunngitsoorsinnaanngingajappatit.
Taakkorpiaapput illoqarfiit pingaarnersaanni sanaartortoqarlualerneranik ilisarnaataasartut. Ukioq manna Tuujummi sanaartorneq naammassineqassaaq. Katillugit inissiat 126-it iserterfigeriaannanngussapput, taakkununngalu ukioq manna sanaartugassanut aningaasaliissutinit 63
millioner koruunit atorneqarlutik.

Når du bevæger dig rundt i Nuuk, er det næsten umuligt ikke at
få øje på de karakteristiske gule kraner. Det isklare tegn på, at der
er fuld gang i byggeriet i hovedstaden. I år bliver Tuujuk-byggeriet helt færdigt. I alt 126 boliger står klar, og 63 millioner kroner af
årets anlægskroner er brugt på det.
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300 MIO. KORUUNIT INISSIANUT
ATTAVEQAASERSUUTINULLU
300 NYE BOLIGER I HOVEDSTADEN
Nutaanik inissialiortiternerup saniatigut inissianik attartornissarput pingaartillugu suliniuteqarpugut.
Imaappoq, suliffeqarfiit namminersortut sanaartornernik annertunerusumik suliaqassasut, kisiannili
uagut siuningaaniit sanaartortussat suliaat naammassippata attartorusunnitsinnik qulakkeerilluta,
illoqarfiillu pingaarnersaanni innuttaasut taakkununnga isertersinnaanngortillugit.
Taamatut sanaartorneq Kissarneqqortuunnguami ingerlanneqarpoq, suliffeqarfik namminersortunit pigineqartoq illorsuarnik portusuunik marlunnik inissialiortuummat. Taakkua aappaat attartortussaavarput. Taamatut iliuuseqarnikkut pitsaaqutaa tassaavoq, illit Iserit A/S-imi Nuummiittumi
inissarsiorlutit allatsissimaguit najugaqarfigisinnaasatit ilaneqassammata. Ukioq manna illoqarfiit
pingaarnersaanni inissiat 300-t missaat iserterfigineqarnissaminnut piariissapput - inissiat nammineerluta sanaartukkavut, aammalu inissiat attartukkavut. Taamaaliornikkut Iserit A/S-imut inissarsiorlutik utaqqisutut allatsissimasut ikileriaateqassapput, utaqqisutullu allatsissimasut 10 procentit
missaannik sivikinnerusumik utaqqisalissallutik.
Sanaartornermi inaarutaasumik akia attartortunngortussallu ineqarnermut akiliutigisartagassaatut
akileqquneqartartussat nikingassutaat akilissavarput. Taamaaliorpugut namminersorlutik suliffeqarfiutillit sulisinniarlugit aammalu inissianik assigiinngisitaarnerusunik neqerooruteqarumalluta - taakkununnga ilanngullugu nammineq pigalugit inissianik, piginneqatigiilluni inissianik inissianillu attartortittakkanik. Ukiuni tallimani tulliuttuni inissianut akiliutaasartut nalimmassarnissaannut 60 millioner
koruunit missingi atussavagut. Sanaartorneq sukkatsisarniarlugu suliffiutillillu namminersortut aallartisaqqullugit, peqatigitillugu nutaanik inissialiornissamut taarsigassarsinissamut aningaasaliissuteqarpugut. Ukiunut tallimanut tulliuttunut 14,2 millioner koruunit illikartinneqarput – katillugit 71 millioner
koruunit.
Ukiuni tallimani tulliuttuni aamma 35 millioner koruunit missaat illoqarfimmi sissaq sinerlugu aqqusiornermut atorneqassapput, aammalu pisuinnaat aqqutaat sinerlugu illoqannginnersanik nutaamik
sanaartornermut illoqannginnersanillu pitsanngorsaanermut tuniniaavissanillu pilersitsiortornermut
atorneqassallutik.

Ud over at bygge nye boliger satser vi væsentligt mere på at
leje boliger. Det vil sige, at private aktører i langt hørere grad
står for byggeriet, men at vi på forhånd går ind og garanterer
at leje boligerne, når entreprenørerne har dem færdige, og
hovedstadens borgere kan flytte ind.
Det sker for eksempel på Vandsøvej lige nu, hvor en privat
virksomhed bygger to tårne med boliger. Her lejer vi det ene
af tårnene. En fordel ved det er, at der bliver frigivet ekstra
boliger til dig, der står på ventelisten hos Iserit i Nuuk. Cirka
300 ekstra boliger er klar til at blive taget i brug i år i hovedstaden – boliger vi selv bygger, og boliger vi lejer. Det skærer
toppen af ventelisten hos Iserit og giver et fald i tid på ventelisten med cirka 10 procent.
Vi betaler forskellen mellem den reelle byggepris og den
husleje, kommende lejere vil blive opkrævet. Det gør vi for at
aktivere det private erhvervsliv og for at give et mere varieret udbud af boliger – herunder ejerboliger, andelsboliger og
lejeboliger. Godt 60 millioner kroner bruger vi på huslejeudligning over de næste fem år. For at øge tempoet i byggeriet og
sparke private aktører i gang bevilliger vi samtidig lån til nyt
byggeri. 14,2 millioner kroner sætter vi af til det hvert år de
næste fem år – i alt 71 millioner kroner.
Over de næste fem år bruger vi også knap 35 millioner kroner
til at bygge byens nye kyststi og til at bygge nyt og forbedre
pladser og torve langs gågaden.
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NUNAQARFIIT AMERLANERUSUNIK
ANINGAASALIIFFIGINEQARPUT
BYGDERNE FÅR FLEST PENGE
2019-2023-mut
sanaartugassanut
missingersuutit ima
agguataarneqarput.
Innuttaasumut ataatsimut
Sanaartugassanut
aningaasaliissutinit
illoqarfinni nunaqarfinnilu
innuttaasunut
atorneqartarput

39.000

Nuuk

50.000

Tasiilaq

19.000

Paamiut

52.000

Ittoqqortoormiit

104.000
Paamiuni Tasiilamilu nutaanik utoqqarnut illuliorpugut. Paamiuni utoqqaat illuat nutaaq
ukioq manna naammassineqassaaq. Taava aamma Tasiilaq inuusuttunut kulturikkut
qangalili utaqqisimasaminnik illutaassaaq. Illu utaqqiisaasumik atorneqarsimasoq qaammatip matuma aallartisimalernerani pisortatigoortumik atoqqaartinneqarpoq. Aamma
ukioq manna immikkut 10 millioner koruuninik, taavalu ukiut tamaasa 2023 tungaanut
ilanngullugulu allaffeqarfiit amerlaqisut aserfallatsaalineqarnissaannut atugassanik
aningaasassarsivugut. Tamakku ilaatigut atorlugit Paamiuni atuarfik nutarterneqassaaq.

Fordeling pr.
indbygger af
anlægsbudget
2019-2023

Nunaqarfiit / Bygder

I Paamiut og Tasiilaq bygger vi nye alderdomshjem. Alderdomshjemmet i Paamiut bliver færdigt i år. Desuden får Tasiilaq et længe ventet ungdomskulturhus. Det midlertidige hus
er officielt blevet indviet i begyndelsen af denne måned. Der
er også fundet 10 millioner ekstra i år og igen hvert år frem
til og med 2023 til vedligeholdelse af vores mange administrative bygninger. Det nyder folkeskolen i Paamiut blandt
andet godt af.

Nunaqarfittatsinni arfineq-pingasuusuni nuannaarutigineqarsinnaavoq, nutaanik illuliortiterlutalu inoqarfinni mikinerusuni nutarterinermut aningaasanik amerlasuunik atuigatta
– innuttaasumut ataatsimut aningaasartuutigineqartut naatsorsorneqareerpata (takussutissaq takuuk).

Vores otte bygder kan glæde sig over, at vi bruger flest penge på nyt byggeri og renovering i de mindre bosteder – når
udgiften bliver gjort op pr. borger (se illustration).

Ukiuni tulliuttuni tallimani nunaqarfinnik ineriartortitsinissamik pilersaarummik taaneqartoq 8 millioner koruuniniit 10 millioner koruuninut ukiut tamaasa amerliliiffigineqassaaq.
Kommunalbestyrelsimut ilaasortaasugut qanimut tamat oqartussaaqataanerat aalajangeeqataasarnissarlu pingaartittorujussuuarput, taamaattumik tamanna salliutinneruarput. Taamaattumik nunaqarfinni aqutsisut namminneq najukkaminni suut pisariaqartinneqarnerpaajunersut pingaarnersiornikuuaat. Aningaasaliissutigineqartut illu sullivinnik
kommunillu allaffiata immikkoortortaannik iluarsartuussinernut atorneqassapput, illut
isasuulersut ingutsernerinut, tamani torersaanernut nutarterinernullu aammalu eqqakkanik nunaqarfinniit assartuinernut.

Over de næste fem år stiger den såkaldte bygdeudviklingsplan fra 8 millioner kroner til 10 millioner kroner hvert år. For
os i kommunalbestyrelsen betyder nærdemokrati og medbestemmelse rigtigt meget, derfor vægter vi det højt. Derfor er det bygdebestyrelserne, der har prioriteret, hvad der
har været mest tiltrængt lokalt. Pengene bliver brugt på at
sætte servicehuse og filialkontorer i stand, til at nedrive faldefærdige huse, til generel oprydning og renovering og på at
sejle affald ud af bygderne.

Nuuk
Inissiat amerlanerusut
Iserit-mi utaqqisut allattorsimaffianni
allatsissimasut ikilissapput
Mittarfissami nutaami attaveqaasersuutit
inissipput
Annertunerusunik sanaartornissamut
ileqqaakkat akilernissaat – atuarfiit meeqqeriviillu
Nuup avataani
Tasiilami Paamiuni utoqqaat illui nutaat
Nunaqarfinnut aningaasat amerlanerusut –
torersaaneq, sanaartorneq nutarterinerlu

Nuuk
Flere boliger
Ventelistetid hos Iserit bliver kortere
Infrastruktur ved ny lufthavn på plads
Opsparing til betaling af større byggeri –
skole og institutioner
Uden for Nuuk
Nyt alderdomshjem i Tasiilaq og Paamiut
Flere penge til bygderne – oprydning,
byggeri og renovation

