ADDEN!
M
KERA BUN
K
LÆT FR
E
LAV

PRØV VORES LÆKRE,
SPRØDE PIZZAER!
Fra kr.

kr.

60,-

Frokoståben alle ugens dage
fra kl. 12.00 til 15.00
www.reddragon.gl

Book bord på tlf. 34 80 80 eller via info@heca.gl
Vi pynter op til en uhyggelig underholdende event på Red Dragon 努克
og serverer en skræmmende buffet med et gennemført Halloween tema.

Torsdag den 1. nov.,

2 FRISKE DAGE
27-28 FEB.

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 27. februar 2019 • Nr. 09

Noqartilimmik pattannermut ilinniartut
nutaamik isumassarsitinneqartut

Klaverelever med
ny inspiration
Restaurant Nasiffik
IGGIAA NUUSSUAQ

32 91 90

29
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.

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

2 FRISKE DAGE
s

MEEQQANUT

382020

Kaaginut nunattalu 13-34
pissarititaanut ilaqanngilaq
Passion for kager og
grønlandske råvarer

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
Denne annonceplads kan blive din

Kid

Fra -25%

27-28 FEB.

FRA -25%

2 FRISKE DAGE
27-28 Feb.

FRA -25%

26
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2
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

Vi ordne alle opgaver indenfor

KØRSEL
MED LASTBILKRANEN
Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING
Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

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

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

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

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

CVR 39192055

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

Bolanderregnskab

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

55”
SAMSUNG 55” QLED TV
QE55Q9FNATXXC

13.999.2.000.-

275886

Sonos
højttalere

Alt
vinterint
nte
nt
terlegetøj
e et
eg
etø
tøj

LG 55" 4K UHD OLED SMART TV
OLED55B8
v 55" OLED Smart TV
v Alpha-7 Intelligent Processor, Dolby Atmos
v WebOS 4.0, serie B8

v 55" QLED Smart TV
v Q HDR 2000, PQI 3700
v Ét enkelt transparent kabel til TV'et

SIPAAKKAT / SPAR

55”

-20%
-20
200%

11.111.-

SIPAAKKAT / SPAR 3.888.-

279580

20%
65”
SONY 65" 4K UHD OLED SMART TV
KD65AF8BAE
v 65" OLED Smart TV
v 4K HDR Processor X1 Extreme
v Sony Acoustic Surface, AF8-serie

19.999.-

Nuuk

Atuutissapput
A
At
uutissapput Ping
Pingasunngorneq
gasunngorneq 27/02-miitt
gasunngo
Marlunngorneq
q 05
05/03–
5/03 2019 ilanngullugu /
5
Gæl
Gælder
lder fra onsdag den 27/02
2 til og med tirsdag den 05/03 – 2019

Lynge Olsen Group

SIPAAKKAT / SPAR 3.000.-

277061

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

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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DR
DRESSING
SHAKER
Siullermik: / Før: 149,95
Siu

MASSAKKUT /
NU

8995
8

179

95

SIPAAKKIT
SPAR

70.-

PASTAMASKINE
180MM
Siullermik: / Før: 249,95

PARMESANKVÆRN
Siullermik: / Før: 149,95

8995

Opskrift på
Fettuccine

GOURMET RIVEJERN
grov
Siullermik: / Før: 249,95

4 Portioner
Ingredienser
300 g. durumhvedemel
3
æg
1
spsk. olie

14995

GOURMET RIVEJERN
STOR HØVL
Siullermik: / Før: 229,95

Melet hældes i en skål. Æggene slås ud og tilsættes sammen med olien.
Ingredienserne røres sammen med en gaffel. Når melet har opsuget æggene, æltes dejen godt
igennem med hænderne i ca. 10 minutter. Den skal være blank, elastisk og have en passende sejhed. Hvis den er for fast, så tilsæt lidt vand. Er den for fugtig og klistret, så tilsæt lidt mere mel.
Hviler ca. 10 minutter, hvorefter den udrulles på en pastamaskine. Dejen rulles igennem pastamaskinens valser op til 7 gange, så der dannes tilpas tynde plader. Dej pladerne tørrer ca. 30 minutter,
inden de skæres i tynde strimler.

MICROPLANE SPIRALSKÆRER
Siullermik: / Før: 199,95

11995

MANDOLINJERN
m/5 skær
Siullermik: / Før: 269,95

16995

12995

SPIRALFIX
SPIRAL SLICER
Siullermik: / Før: 499,95

29995

KRYDDERURTESNITTER,
GRØN/HVID
Siullermik: / Før: 249,95

14995

Atuutissapput Pingasunngorneq 27/02-miit Marlunngorneq 05/03 – 2018 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 27/02 til og med tirsdag den 05/03 – 2019
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GILAQ /
AKISUNERUSARIAQANNFO
R MEGET
LE
A
T
TA
ET
B
AT
T
M
U
D
ER
ET
D

NIIAARRPPUGUT
AJJUUN
AAJ
AA
P
PA
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
V RE BILLIIGSTT!! PR
L VÆ
VI
VI
–
T
GU
PU
AR
NI
JU
AA
RP
AKIKINNE
TUNUATUNGAANI
ASSILIIVIIT SISAMAT
4 KAMERAER PÅ BAGSIDEN

3.299.-

699.-

SIPAAKKIT/SPAR 1.500,-

GALAXY A9

NEW
E GEA
EW
GEAR
EAR
EA
AR VR-BRILLER
V -BRILLLER
VR
NG
MED FJERNBETJENING

• 6,3" Full HD+ sAMOLED skærm
• Android 8.0 Oreo
• 24 MP quad kamera

• VR-briller
• Touch fjernbetjening
e+
• S8/S8+/S7/edge/S6/edge/edge+

(283302)

MACBOOK 12" MNYF2 - SPACE GREY
REY
E
EY
• Justerbar temperatur
tet
• Kombinationen af cirkulerende varm luft og grillelementet
• Opskriftshæfte er inkluderet

SIPAAKKIT/SPAR 500,-

(269925)

10.499.SIPAAKKIT/SPAR
KIT/
T/S
T/
/SPA
P R 1.000,-

(264824)

90.2 STK

TTASSIMO
K
KAPSLER

4 .199.SIPAAKKIT/SPAR 1.600,-

TASSIMO MYWAY
YWA
YW
WAY
AY
K NE
KI
KAPSELMASKINE

ISENSORIC TØRRETUMBLER
• 40 min. program
• Varmepumpeteknologi
• Display med touch-kontrol

(240644)

• Vandtankens kapacitet:
citet: 1,3 l
• Automatisk drift
• Intellibrew-teknologii

699.SIPAAKKIT/SPAR 300,-

(275851)

499.PRISGARANTI

CLASSIC
• 45% mindre, men original PS Classic
• 2 kablede kontrollere
• 20 preloadede spil

(282415)

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 27/02-miit Marlunngorneq 05/03 – 2019 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 27/02 til og med tirsdag den 05/03 – 2019
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atuutissapput sisamanngorneq 05/3-2019 ilanngullugu /
Gælder til og med tirsdag den 05/3-2019

Et godt tilbud
140 cm

Topmadras GoLd T65
140 x 200 cm
siullermik: / Før: 2.749,-

180 cm

1.374

50

madras pLUs B30 memory
140 x 200 cm
siullermik: / Før: 7.499,-

4.500.-

Topmadras GoLd T65
180 x 200 cm
siullermik: / Før: 3.349,-

Sipaakkit /
Spar

2.999.-

1.674

50

Topmadras GoLd T65
90 x 200 cm
siullermik: / Før: 2.249,-

90 cm

1.124

50

LænesToL HUndsLUnd
m/skammel sort
siullermik: / Før: 1.999,-

1.200.sækkesToL GIsTrUp
70 x 75 x 100cm, grå
siullermik: / Før: 1.399,Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu
pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut. Priserne gælder så længe lager haves.
Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer

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

Et godt tilbud

Åbningstider:

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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ANGALANISSAMUT KISSAATIVIT PIVIUSUNNGORTINNISSAANUT IKIUSSAVATSIGIT?
2019-imi angalanissamut akiliutsinnissamut
Kommuneqarfik Sermersuumut qinnuteqarit
Kommunimi innuttaasutut akiliutsinnermi Kalaallit Nunaanni
Kalaallilluunniit Nunaat qimalugu. Angalanissamut qinnuteqaateqarnermi inoqutigiit tamaasa ilaannaaluunniit akiliunneqarsinnaapput. 2019-imi angalanissamut taamaallaat qinnuteqarsinnaavutit.

MAKKUNUNNGA AKILIUTSISSINNAANNGILATIT:
• Paasisassarsiorluni angalanernut, arlalikkuutaarluni angalanernut
assigisaannulluunniit
• Illit imaluunniit nuliat/uit/inooqatit sulinngiffeqarluni angalanissamut akiliutsittareersimaguit/akiliutsittareersimappat

AKILIUTSINNISSAMUT TUNNGAVIUSUT ATAANI
PINEQARTUT TOQQAMMAVILIISSAPPUT:

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT
REALISERE DIT REJSEØNSKE?
Ansøg om rejselegat 2019 hos
Kommuneqarfik Sermersooq
Med legatet kan du som borger i kommunen få realiseret dit
rejseønske i eller uden for Grønland. Din ansøgning om støtte til
rejsen kan helt eller delvist omfatte resten af husstanden. Du
kan kun søge om bevilling til en rejse i 2019.

DU KAN IKKE FÅ STØTTE:
• Til studierejser, grupperejser og lignende
• Hvis du eller din ægtefælle/samlever i forvejen har ret til en
feriefrirejse

FØLGENDE KRITERIER DANNER GRUNDLAG FOR
TILDELINGEN:
• At rejsen skaber eller bibeholder samhørighed mellem familiemedlemmer

• Angalaneq ilaqutariinnut ataqatigiilersitsissasoq ataqatigiinnissamulluunniit attassissasoq

• At rejsen giver indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed

• Angalaneq Kalaallit Nunaanni kulturikkut assigiinngissitaarnermik
paasisaqarfiussasoq

• Andre særlige omstændigheder

• Angalaneq kulturinik allanik paasisaqarfiussasoq
• Pisussat allat immikkut ittut
Eqqunngitsumik amigartumilluunniit immersorsimasaq atorsinnaanngilaq.
Kommuneqarfik Sermersuumi Nuummi, Paamiuni, Tasiilami Ittoqqortoormiinilu
Innuttaasunut Sullissivinni qinnuteqarnissamut immersugassamik piniarsinnaavutit – imaluunniit Kommuneqarfik Sermersuup nittartagaatigut:
sermersooq.gl/kl/innuttaasunut/angalanermut-aningaasaateqarfik
Qarasaasiaqanngikkuit imaluunniit internettimut attaveqanngikkuit, najukkanni Innuttaasunik Sullissivimmi ikiortissinnaavutit.

• At rejsen giver indsigt i en anden kultur

Ukorrekt eller mangelfuldt skema vil ikke komme i betragtning.
Du kan få et ansøgningsskema i Kommuneqarfik Sermersooqs borgerforvaltninger i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit – eller på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside: sermersooq.gl/da/borger/rejselegat
Hvis du ikke har en computer eller adgang til internettet, kan du få hjælp i
din lokale borgerservice.
Du afleverer dit ansøgningsskema i et af kommunens borgerservicecentre
eller sender det pr. e-mail til kommuneqarfik@sermersooq.gl
Vi skal senest have din ansøgning fredag den 22. marts.
Planlagte rejser før april 2019 kan ikke få støtte.

Qinnuteqarlutit immersukkat kommunimi innuttaasunut sullissiviit ilaannut
imaluunniit e-mailikkut uunga kommuneqarfik@sermersooq.gl
nassiussiullugu tunniussinnaavat.
Qinnuteqaatit kingusinnerpaamik tallimanngorneq marsip ulluisa 22. tallimanngorneq tigoreersimassavarput.
Apriili 2019 sioqqullugu pilersaarutaareersumik angalanissat tapiiffigineqarsinnaanngillat.

KOMMUNEQARFIK

SERMERSOOQ

%
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K
U
U
N
A
G
I
F
R
ILLOQA
Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Qinngutsinni suloqqami eqqissisimanartumi
illoqarfiup tungaanut isikkivigissumi.
Tamaani meeqqanut angisuumik pinnguartarfeqarpoq aamma atuarfimmut AHL-imut
ungasinnginnami, nuannerpoq.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Nuuk Centeri siulliullugu eqqarsaatigaara.
Nuuk Centerip iluani silagittuaannarpoq,
pisiniarfippassuaqarluni imerusuleraanni neresuleraannilu pitsaasunik nerisassaqartarluni :)
Kisianni Aqqusinersuaq iloqarfimmiittoq aamma kommunip allaffiata eqqaa ingammik decembarimi nuannertaqaat. Illoqarfiup orpia taartumi qaammarsaasoq aamma juullimut qulliit
aqqusernup qulliiniittut... kusanartaqaat.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Nuutoqqamiittut mersortut amernillu suliaqartut aamma katersugaasivik il.il. takuniartillugit.
Taava aamma Nuup eqqaani pinngortitaq
nuannersoq allaanerusumik misigisaqassappata
illoqarfik qimalaarlugu umiatsiamik, qamuteralammik imaluunniit qulimiguulimmik takutillugu.
Nuummi suut orninnaveersatarpigit?
Aalajangersimasumik eqqaasassaqanngilanga.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Bor i Suloraq området i Qinngorput hvor der er
dejlig fredelig og har en smuk udsigt mod byen.
Stor legeplads til børnene og ikke ret langt
fra AHL skolen, dejligt.
Hvilken gade er byens bedste?
Nuuk Center er faktisk det første jeg tænker på.
Der er altid godt vejr inde i Nuuk Center, der
er en del butikker og god mad, hvis tørsten og
sulten melder sig :)
Ellers er det Aqqusinersuaq inde i selve byen
og ved kommunen, jeg tænker på omkring
mest i december. Det store Juletræ, der lyser
op i mørket og alle de julelys, der er i gadelygterne… smukt.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
En tur nede i Kolonihavnen, hvor de syr og ordner sælskind, samt vise dem museum m.m.
Så ville jeg også vise naturen omkring Nuuk,
som også er dejlig, hvis man kan komme lidt
væk med båd, snescooter eller helikopter, og
hvis de skal opleve noget anderledes.

Rasmus Therkelsen
i-Store Aps-imik piginnittoq

Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Ilaquttat nereqatigalugit nerisssat mamarnerusarput.
Spareribsit Bonesimeersut uanga mamarilluartuuakka.
Kalaalimernit soorlu mattak, aalisakkat panertut puisip orsuanik orsulerlugit il.il. nerineqarsinnaajuaannarput.
Maanna kiisa kaalerpunga :)
Kisianni inuit namminneq mamarisatik nerisarpaat.
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Ukiukkut ujakkaartoqarsinnaavoq imaluunniit
majuartaatikkut majuariarluni sukkanerusumik
ammukartoqarsinnaalluni immaqalu unnukkut
filmeriarluni.
Kisianni Nuuk Centeri tamatigut alakkarneqarsinnaasarpoq...

Motorcykelit aqqusinerni atornissaat soorunami
arlaatigut navianartoqarsinnaavoq, aammali biilit aamma taamaapput. Taamaattumik allatulli
motorcykelernermut allagartaqartariaqarluni.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Illoqarfik alliartortoq.
Tamatigut sanaartortoqartuartarpoq ingerlatsisoqartuaannarlunilu.
Illoqarfimmi anginerusumi naatsorsuutigisatut atugassanik peqartuaannarpoq. Taamaattumi ilaanera nuannaarutigiinnarpara :)

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Imermik nuannisarfiusinnaasoq rutchebanetalik
aamma mallertitsisinnaasoq il.il.
Kisianni aamma aasakkut Bonbonlanditut ittoq...
Taamami ittoq feeriaraangatta meeqqatta
nuannarilluinnartarpaat.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Motorcykelit atorsinnaanngortillugit tassa motocykelivissuit!

Rasmus Therkelsen

Privat foto

Ejer af i-Store ApS

Hvor undgår du at komme i Nuuk
og hvorfor?
Ikke noget specielt sted synes jeg, da jeg ikke
lige tænker over det.

Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Vandland med rutsjebaner og dem, der kan lave
bølger osv.
Eller en slags Bonbonland om sommeren.
Det plejer at være et hit for vores børn, hver
gang vi tager på ferien.

Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Maden smager bedst ved at være sammen med
familien.
Jeg selv er glad for Spareribs fra Bones.
Grønlandske provianter, som mattak, tør fisk
med sælspæk og så videre, kan man altid spise.
Nu bliver jeg helt sulten :)
Ellers er det efter smag og behag for hver
enkelte.

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
Indføre motorcykler, altså rigtige bikes!
Der er selvfølgelig risici ved at have motorcykler kørende på vejene, men det er der også
ved at køre med biler. Derfor skal man også
tage motorcykel kørekort som alt andet.

Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Om vinteren kan man jo stå på langrendsski
eller tage en tur på liften, hvor det går lidt
hurtigere ned ad og måske en lille tur i biffen
om aften.
Ellers er der jo altid Nuuk Center, man kan
besøge…

Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
En voksende by.
Der bliver altid bygget noget og altid i bevægelse.
Der er, hvad man skal bruge, og hvad man
har behov for og forventer i en større by.
Jeg er bare glad for, at jeg er en del af det :)

ONSDAG 28. FEBRUAR 2019
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Styrk dine kompetencer! Deltag i kurser fra Grønlandsk Institut for uddannelse

Excel for controllere

Godt i gang som ny leder

Fra kollega til leder

Dette kursus giver dig indblik i nogle af de
mere avancerede faciliteter i Excels dataimport, automatisering og rapportering.

Du overvejer lederrollen, du er nyudnævnt leder
eller du står foran at skulle lede tidligere kollegaer.
På dette kursus får du værktøjer, inspiration og
træning – så din start i ledelse, bliver endnu bedre.

Dette kursus vil give dig en forståelse for, hvad
det vil sige at være leder. Du vil få forståelse for og
inspiration til, hvor mange af dagligdagens situationer og problemstillinger med medarbejderne
håndteres.

Kurset omfatter masser af tips og tricks i
forbindelse med Excel samt nyttige “Workarounds”, der lader dig udføre ting Excel
ikke selv kan

Vi vil støtte dig i at blive effektiv og resultatskabende i ledelse, samt ikke mindst støtte dig i at skabe tillidsfulde relationer med dine medarbejdere.

2. og 3. maj 2019 i Katuaq

2. – 5. april 2019 i Katuaq

Pris 9.900 kr. per deltager inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Pris: 19.900 kr. per deltager inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Du vil lære konkrete og brugbare teknikker og metoder, både nogle, du kan bruge i forhold til dig
selv, og nogle du kan bruge i forhold til dine medarbejdere.

6. – 8. maj i Katuaq
Pris: 14.900 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: http://www.gifu.gl/kurser/kurser

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

UDSALG

÷20%

Atuutissaaq/Gælder 27. februar – 2. marts 2019

Annoraamerngit
miiterertakkat tamarmik
Alle tekstil metervarer

÷20%

Nuersagassat nuersaatillu
Alle garn & strikkepinde

÷50%
Annoraamerngit immikkoortitat
Udvalgte metervarer

Akikillisat taarserneqarsinnaanngillat utertissinnaanatillu / Udsalgsvarer kan ikke byttes eller returneres
Neqeroorutaareersunut atuutinngilaq / Gælder ikke allerede nedsatte varer
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Aatsitassalerinermik Ilinniarfik
KTI - Råstofskolen

Sumi: Saviminilerinermik Ilinniarfik
Qaqugu: 1. april - 12. april 2019
Kingusinnerpaamik nalunaarfissaq: 11. marts 2019

NAATILLUGU KIVILLUGU
RIGGING & LIFTING

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik tamanna pillugu PKU-mik Nuummi pikkorissaalerpoq

1. April - 12. April 2019

Mittarfissualiornissamut piareersimavit?

Oqalutsilerluni tuluttut ilinniartitsineq
Paasissutissat annertunerusut, nalunaarfissallu:
Nuummi Suliffissarsiuussisarfik: piareersarfiknuuk@sermersooq.gl
Aatsitassalerinermik Ilinniarfik: Hansigne Berthelsen - 867632 habe@kti.gl

 Kivitsinermi atortunik isumannaatsumik,
akisussaassuseqartumillu atuinissamik ilinniarneq.
 Kran-inik atuiffimmi, allanilu kivitsissutinik
atuiffimmi atorneqarsinnaasoq
 Naatsorsuinikkut kivitsinissanik/
ikkussugassanik pilersaarusiorneq, SJA, naatillugulu kivitsitseriaatsit assigiinngitsut
 Kalerrisaarineq attaveqarnerlu
 Misiliilluni sungiusarneq

Aq
qu
sin

Ce
res
ve
j

Kommuneqarfik Sermersuuminngaanniit nalunaarut
Meddelelse fra Kommuneqarfik Sermersooq
er
su
aq

Nutaamik
illuliortitsineq
Nybyggeri
Eqqaa ungalulersugasaq
Afspærret
område

✗
Kr
eu
tz
ma
nn

Je
ns

Sp
ar

ip
Aq
q.

Pisuinnartunut
aqqutissiaq
Gangsti

TN

I

Sanaartortoqarnerani Jens Kreutzmannip Aqqutaa isumannaallisaaneq
eqqarsaatigalugu matugallarneqassaaq tamanna piffissami ukunani 21.
februaari 2019 –minngaanniit 20. marsi
2020-ip tungaanut.
Ajuusaarutigaarput matusigallarnermi
akornusersuutaasinnaasut assigisaallu
pisinnaammata. Taamaammat kissaatigineqarpoq aqqusinermi angallattut
imminnut innimigeqqullugit.
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ELplus Grønland

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

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 helt enkle sømvælgergreb, gør
sømvalg nemt og overskueligt
16 indbyggede sømme
Inkl. forlængerbord

,
9
3.49

5,-

2
Spar 9

A50 Vil du hæve dit syniveau til næste trin?
Innov-is A50 praler med et imponerende udvalg på 5 indbyggede
nytte- og pyntesømme.
• 50 indbyggede sømme, • Hæftestingsknap, • Nem montering
af undertråd
Inkl forlængerbord

melitta Excellent kaffemaskine

lg

,
0
5
8
49,-

Energieffektivt køle-/fryseskab
• Energiklasse: A++
• NoFrost
• Kapacitet 300 l
• Lydniveau: 37 dB
• Inverter lineær kompressor
• Moist Balance Crisper
• Mål H×B×D 1,90×59,5×66,5cm.
Normalpris 5999,-

,
0
0
5.5
9,-

9
Spar 4

• 2 varmelegemer
• 10 kopper / 1,25 L
• Farver Sort eller Hvid
• Oplyst vandtank
• Når vandet hældes i, tændes LED-lyset
Normalpris 999,-

1
Spar

Tilbuddene gælder fra 27. februar 2019 til og med 6. marts 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

Spa

Brother

r 925,-

,
9
4.39

miele

Opvaskemaskine
Auto Sensor: Sensor, der
måler graden af snavs på
vandet baseret på antallet af
snavspartikler
• Energiklasse: A +
• Opvaskprogrammer 5

,
9
5.99

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
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Aatsitassalerinermik Ilinniarfik
KTI - Råstofskolen

Sted: Jern- og Metalskolen
Periode: 1. april - 12. april 2019
Tilmeldingsfrist: 11. marts 2019

NAATILLUGU KIVILLUGU
RIGGING & LIFTING

KTI - Råstofskolen afholder dette PKU kursus i NUUK

1. April - 12. April 2019

Er du klar til lufthavnsprojektet ?

Yderligere info og tilmelding:
Arbejdsmarkedskontor Nuuk: piareersarfiknuuk@sermersooq.gl
KTI - Råstofskolen: Hansigne Berthelsen - 867632 - habe@kti.gl

Piorsarsimassuseq nunarsuarmilu susoqarnera soqutigisaraagit?
Ilaasortanngornissamut periarfissat pillugit
uani paasisaqarit:
www.cisv.dk
imaluunniit
www.cisv.org
Mulighed
for medlemsskab
Se mere info på
www.cisv.dk eller
www.cisv.org

Taava CISV ilinnoortuusimassaaq. CISV kattuffiuvoq meeqqanut inuusuttuaqqanullu
nunat killii, piorsarsimassusii
upperisaallu akimorlugit ikinngutigiinnermik pilersitsisoq.
Pinnguarnerit sammisaqarnerillu
CISV-mit CISV-llu naleqartitaanit
aallaaveqartut (ikinngutigiinneq,
ataatsimoorneq, kajuminneq,
pimoorussineq aamma suleqatigiinneq) naapertorlugit sap.
ak. naanera sammisaqarfiusoq
peqataaffigiuk.
2019-imi sammisaq tassaavoq
piujuartitsineq. Taanna
assiliilluni, nipilersorluni,

nutaaliornermik sungiusarluni
assigisaanillu sammisaqarfiussaaq. Sungiusarnermi misigisassarsiornermilu illoqarfiup meerartaasa peqataatinneqarnissaat
ukkatarineqassaaq, illoqarfillu
sungiusarfiullunilu misigisassarsiorfiussaaq.
Quliniit 16-it tikillugit ukioqarnissat kisimi piumasaqaataavoq.
Ulluni nuannersuni marlunni
takunissat qilanaaraarput!.
cisvgreenland@gmail.com
-imut allallutit nalunaarsinnaavutit.

Peqataaneq akeqanngilaq.
Suliaq nammineq kajumissutsiminnik sulisunit suliarineqarpoq, misigisalli nuannersuunissaa anguniarlugu ataasiakkaanik ilinniarsimasunik ilitsersuisoqartinneqarpoq.

Sumiiffik I Mødested: N I F
Piffissaq I Tidspunkt: 16. - 17. marts kl. 10:00 - 16:00
....nerisassanik, naatitanik imermillu sassaalliisoqarumaarpoq ...der serveres mad, frugt og vand.

”Interesserer du dig for andre
kulturer og hvad der sker rundt
omkring i verden?
Så er CISV måske noget for dig.
CISV er en organisation for børn
og unge, som bygger venskaber
på tværs af landegrænser, kulturer
og religioner.
Kom til en temaweekend baseret
på lege og projekter inspireret af
CISV og CISV’s værdier (Venskab,
Inklusion, Entusiasme, Engagement og Samarbejde).

temaet igennem fx foto, musik
og kreative øvelser. Fokus er
på at involvere børnene i byen
og bruge byen til øvelserne og
oplevelserne.
Det eneste krav er at du er i mellem 10-16 år. Vi håber på at se dig
til to gode dage!”
Tilmeld dig de to dage på
cisvgreenland@gmail.com

Temaet i 2019 er bæredygtighed,
og der vil blive arbejdet med
Deltagelse er gratis. Indsatsen er
baseret på frivillige, men dog med
enkelte professionelle
instruktører for at
sikre en god
oplevelse.

Nuuk Ugeavis støtter CISV - tapersersorpaa

Undervisning på englesk med tolk

 Lære at bruge løfteredskaber på en sikker og
ansvarlig mode.
 Kan bruges hvor der arbejdes med kraner og
andre steder i anvending af løftegrej
 Planlægning af løfte/installationer gennem
kalkulationer, SJA og forskellige anhugningsformer
 Signaler og kommunikation
 Praktiske øvelser
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KATUAQ BIO AALLAKAATITASSAT / FORESTILLINGER
27. FEB

28. FEB

1. MARTS

2. MARTS

3. MARTS

4. MARTS

5. MARTS

6. MARTS

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

INGEN
FORESTILLING

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET

dansk tale

CHAPLINS CIRKUS

14.00

dansk tale

16.00

16.00
THE PRODIGY

dansk tale

18.30

COLD PURSUIT

18.30

dansk tale

THE PRODIGY

21.00

dansk tale

COLD PURSUIT

16.00
18.30
18.30

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET

dansk tale

16.00

THE PRODIGY

18.30

COLD PURSUIT

21.00

16.00

VILDE ROLF
SMADRER INTERNETTET

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET

THE PRODIGY

dansk tale

16.00
THE PRODIGY

21.00

21.00

21.00

KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ
1.

MAR

TUSAARNAARTITSINEQ / KONCERT

Qarsoq & Asuki
Kl. 21.00 – 23.00 QARSOQ - UKIUT 40-T / 40 ÅRS JUBILÆUM
Kl. 23.00 - 01.00 ASUKI
Happy Hour kl. 20.00 - 21.00
Pisiaarnermi / Forsalg: 250,Matumi / Ved døren: 300,-

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

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

COLD PURSUIT

18.30
COLD PURSUIT

COLD PURSUIT

21.00

16.00

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

18.30
CAPTAIN
MARVEL

S
E N RE
RD I E
V E EM
PR

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

ALITA: BATTLE
ANGEL

VILDE ROLF
SMADRER INTERNETTET

14.00

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

MØDREGRUPPEN

CHAPLINS CIRKUS

te g
ds llin
Si sti
re
Fo

VILDE ROLF
SMADRER
INTERNETTET

21.00
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Fredag d. 1. marts og Lørdag d. 2. marts 2019 kl. 22.00

Koncert med

THOMAS HELMIG
med band
Billetpris 350,Dørene åbnes 21.30
BILLETSALG:
Receptionen på Hotel Hans Egede.

SE DET
TILBUD GODE
F
RESTA RA VORE
UR
PÅ DIN ANTER
BILLET

Vi glæder os over at vi er på vej
mod de lyse tider - 3 retters menu

Fredag d. 1. marts og
Lørdag d. 2. marts
Lammetatar

Jordskokker og blåbær

Marineret pukkelhval

Bagt romanescokål, karamelliseret
blomkålspuré samt balsamicoglaze

Isbjerget

Lavendelmarengs, brunet smøris,
grønlandsk timiansne

Kr. 445,00

BORDRESERVATION PÅ WWW.HHE.GL

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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La Grotta
DEI SARFALIK

Spisestedet Sarfalik bliver italiensk
8. – 23. marts
når køkkenchef og restauratør Franco Spadaccini
og hans danske makker, Kasper Styrbæk,
disker op med italienske lækkerier.
Franco Spadaccini
Franco er med sin kone, Anna, indehaver af restauranten La grotta
dei Raselli i Abruzzo, som han åbnede for 17 år siden. Hans køkken er
baseret på tradition og terroir, men takket være sine tyve års erfaring
altid med et nyskabende udtryk. En utrolig passion og interesse er den
daglige drivkraft i køkkenet i Grotten.
Kasper Styrbæk
Kasper er med sine 27 år den yngste i makkerparret. Han blev udlært med Guldmedalje og har arbejdet i Danmark, Spanien og Italien
på restauranter, der både melder sig i verdenseliten og restauranter,
hvor det grundlæggende traditionelle, smagfulde, rustikke og forfinede
håndværk har været den højeste prioritet.

BORDRESERVATION PÅ WWW.HHE.GL

a

ott
La Gr

9

1
arts 20
M
k
i
l
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D

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

Phone + 299 34 80 00 I booking@HHE.gl I restaurant@HHE.gl I conference@HHE.gl I www.HHE.gl
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Tallimanngorneq marsip aallaqqaataa
ileqquusumik Nunarsuarmi Arnat
tamarmik Tussiarﬁgaat
Upperisat assigiinngitsut akornanni Ilagiit, katuullit,
Piinsisiortut Umiartortullu angerlarsimaﬃata aaqqissuussaraat.
Ukioq manna Piinsisiortut oqaluﬃani aaqqissuunneqarpoq.
Qinoqatigiissaagut, tussiaqatigiilluta nuannisaqatigiillutalu.
Nunarsuarmi tamarmi arnanut iluaqusiiniarluni
katersuiniartoqarsinnaavoq, siornali maani Nuummi
Frelsens Hæri aningaasanik tunineqarpoq.
Kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput.

Fredag den 1. marts kl. 19:00 holdes
der traditionen tro
Kvindernes Internationale Bededag
Det er et økumenisk arrangement mellem Folkekirken, den
Katolsk kirke, Pinsekirken og Sømandshjemmet.
I år skal arrangementet være i Pinsekirken.
Vi beder, synger og hygger sammen. Der bliver samlet ind til
et velgørende formål til kvinder i verden, men sidste år var det
Frelsens Hær her i Nuuk, der ﬁk nogle penge.

Piitannguaq
Alaufesen
QAQUGU:

MARTS 02 2019

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

Unnuup
ingerlanera

Eqqorniagassanik
makitsisoqarumaarpoq

IMERUARSAATIT
TAMULUGASSALLU
TUNINIARNEQARUMAARPUT

Alle er velkommen.

ALLAGARTAARANNGUIT
EQQORNIAANISSANUT
PISISOQARSINNAAVOQ.
TAAKKUNANI
EQQUGASSAAJUMAARPUT
KALAALIMERNGIT ASSIGIINNGITUT

TAPIISSUTEQARTARFIK

PULJEN

SERMEQ

Aviaja Rohmann Hansen,
Ilagiit /Folkekirken

Kommuneqarfik Sermersuup kulturi tapersersorpaa
Kommuneqarfik Sermersooq bakker op om kulturen
SERMEQ TAPIISSUTEQARTARFIK
QINNUTEQAATEQARTUSSARPASSUARNIK
PISSANGANARTUNIK PISSARSINISSAMINUT
KINGUMUT PIAREERPOQ

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

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

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

Qinnuteqaatit tigoreersimassavarput
kingusinnerpaamik
1. oktobari 2019 nal. 12

Din ansøgning skal være
os i hænde inden
1. oktober 2019 kl. 12

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

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

Apeqqutissaqaruit mailikkut nassiussigit uunga
kultur@sermersooq.gl

Vi ser frem til at modtage
din ansøgning!

Qinnuteqaativit tigunissaa qilanaaraarput!
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DEN 26. juli

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

TORSDAG
musik på Mutten
D. 28.Levende
FEBRUAR
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
E MUSIK!
EN Dlevende
R LE
DEIdag
erVder
musik!

og MiniMutten fra kl. 12-24.

29. JULI
Den. DEN
3. marts

GTO

K

K

M

STINEM
RI

M

UTTEN

UT

TORSDAG

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

K
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IN

IMUTTE

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

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

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

Tulleriit

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

Inuk

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

Kanji club

TUSARNAARTITSINERMI
Ulla
QAAMMATISIUT
Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

Sponsoreret af:

Festen begynder kl. 22.00

Kristinemut-mi
nipilersornermi misigisat nuannersut
Nipilersorneq
nuannaraarput!
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

Fredag d. 1. & Lørdag 2. marts

SUSSAT

STEGT
FLÆSK
TIRSDAGSBINGO

med
persillesauce
Den.kartofler
26/2 kl.og20.00,
på Mutten

Sponsoreret af:

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

68 -,

Nipilersorneq nuannaraarput!
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
Kun
kr.
www.facebook.com/Kristinemut/

N
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Silap pissusia Katuami
arfininngormat
sammineqartoq
Kikkulluunniit ilisimatusarnermut silallu pissusianut tunngasunik
soqutigisaqartut arfininngormat alapernaakkiartorsinnaapput Silap
Pissusiata Ullua ingerlanneqarmat
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Silap Pissusianik Ilisimatusarfiup ukiunik qulinngortorsiornera Katuami
pisoqartitsinikkut arfininngorneq februaarip 16-ani nalliussineqarpoq.
Oqalugiaatit pissanganartut silap pissusianut attuumassuteqartut arlalissuit
ullup ingerlanerani tusarnaarneqarsinnaasimapput. Katuap paarlersuani silap pissusianut tunngasunik sammisanik tamatigoortunik ilisimatusaatiginnittunik arlalinnik oqaloqateqarnissaq aamma pisinnaasimavoq.

Ilisimatusartut silap pissusianut tunngasunik ilisimatusarnermik suliaqarnertik oqaluttuaraat.
Forskerne fortalte gladeligt om deres arbejde med klimaforskning.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Silap Pissusiata Ulluani meeqqat tikillugit ilisimatusarnermik aamma ingerlatsisoqarpoq.
På Klimadagen var der også forskning i børnehøjde. Ass:/Foto: Toke Brødsgaard

Pinngortitaleriffimmit ilaatigut allaaseeraq qipoqqarnit misissugassanik tigusiniarnermi
atorneqartartoq takutinneqarpoq.
Naturinstituttet viste blandt andet den armbrøst, de bruger til prøvetagning af pukkelhvaler. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Klimaet optog
lørdag Katuaq
Alle med interesse for forskning og klima
kunne lørdag den 16. februar få stillet deres
nysgerrighed, da der blev afholdt Klimadag

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Klimaforskningscenterets 10 års jubilæum blev
lørdag den 16. februar fejret med et stort program
i Katuaq. Gennem dagen kunne man lytte til en
lang række spændende foredrag om klimarelaterede emner. I Katuaqs foyer var det ligeledes
muligt at få en snak med en række folk, der
beskæftiger sig med forskning indenfor en bred
vifte af klimarelateret forskning.

Naja Rosing Asvig eqqumiitsuliatut ikkussukkat aqqutigalugit avatangiisit qanoq eqqagaqartiginerannik saqqumilaalersitsivoq.
Naja Rosing Asvid havde gennem et par kunstinstallationer synliggjort affaldets omfang i miljøet.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

21

ONSDAG 28. FEBRUAR 2019

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
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Nuummi umiatsiaatillit peqatigiiffiat Godthåb Bådeforening marsip
2-ani nal. 13.00 Illorpumi ukiumoortumik ataatsimeersuassaaq.
2. marts kl. 13:00 afholder Godthåb Bådeforening sin årlige generalforsamling i Illorput. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Umiatsiaatillit peqatigiiffianni ataatsimeersuarnissaq
Nuummi umiatsiaatillit peqatigiiffianni Godthåb Bådeforeningimi ataatsimeersuarneq ingerlanneqassaaq pisarneq malillugu upernaaq
manna angalalernissaq sioqqullugu
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Umitsiaatillit peqatigiiffiata siorna ukiunik 50-iliilluni nalliuttorsiornerata naammassilluartup kingorna peqatigiiffik nuannaarutinik angallataatillit angallateqqilernissaannut piareeraluttualerpoq. Tamanna sioqqullugu piareersagassaqangaatsiarpoq.
Taamaattumik ileqquusumik ataatsimeersuarneq
maanna marsip 1-ani pissaaq, angallatilernissaq
sioqqullugu siulersuisunngortussat inissilluarsinnaaqqullugit.
Siuttut nutaat
Umiatsialivimmut nakkutilliisoq, havnemester Poul
Krohn naatsorsuuserisorlu avataaneersoq Paula
Krohn atorfimminnit tunuarput. Aappariit umiatsiaatillit peqatigiiffianni ukiorpassuarni sulisimapput.
Taamaattumik 2018-imi angallaffiusumi inuit nutaat
sulisimapput tamannalu annertunerusumik unammilligassaqarfiunngitsumik pisimalluni. Umiatsialivimmut nakkutilliisutut nutaatut Johan Boasen

juunip 1-ani sulilerpoq, naatsorsuuserinermillu
avataanit suliaqalersimasoq tassaalluni Pipaluk
Heilmann.
Ilaasortaanermut akiliummik appartitsineq
Ukioq manna ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassat ilaat tassaavoq ilaasortaanermut akiliutip angissusaa. Umiatsiaatillit peqatigiiffiata inersuaataanut
taarsigassarsiat aggustimi tamakkerlugit akilerneqareermata siulersuisunit ilaasortaanermut akiliutip appartinneqarnissaa inassutigineqarpoq. Allannguulli tamanna inersuup akilerneqarsimaneratigut
sipaarutigineqalersut ilaminiinnannguaraat.
Aningaasat sinneri peqatigiiffiup ingerlataanut
atorneqassapput, maannakkorpiarlu puttasunik nutaanik, puttasuni innaallagissamik imermillu, umiatsianik singitsiarfik suliniutillu assingusut misissorneqarlutik.
Siulittaasumik nutaamik qinersisoqassaaq
Godthåb Bådeforeningimi siulersuisuini ullumikkut siulittaasuusoq, Lars Erik Bengtsson, qinigas-

sanngorteqqinnianngilaq. Taamaattumik siulersuisunit Rudolf Heilmann, siulersuisunut ilaasortaasoq,
inassutigineqarpoq. Siulittaasussatut allanik qinigassanngortittoqassanersoq umiatsiaatillit peqatigiiffiannit ataatsimiigiaqqusissummi eqqaaneqanngilaq, kisianni siulittaasunngorniuttoqassanersoq
takussallugu soorunami pissanganassaaq.
Qinngutsinni puttasunit
sunnerneqarsimanngitsoq
Aqutsisut nalunaarutaat naapertorlugu peqatigiiffik
Qinnutsinni puttasut amerlanerulersimanerannik annerusumik malugisaqarsinnaasimanngilaq. Iggiaani
inissisimaffeqarnissamik soqutiginninneq suli annertuvoq pissutsillu pitsaasuullutik. Unammilligassaq ataasituaq tassaavoq ikaartarfittaap qanoq annertutigisumik ajornartorsiutaanissaa. Angallatit takisuunik antennellit ajornartorsiortassapput umiatsiaatillillu peqatigiiffiat allappoq, ikaartarfiup nutaap
umiatsialivimmi sikunik aserorterisarnermut qanoq
sunniuteqarnissaa aamma pissanngatigineqartoq.

Generalforsamling for sejlerfolket
Traditionen tro holdes generalforsamlingen i Godthåb Bådeforening her i foråret før planerne om den kommende sejlsæson
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Efter et veloverstået jubilæumsår, hvor bådeforeningen rundede de 50 år, er foreningen nu ved at være
klar til at tage hul på endnu en sejlsæson. Forud for
det er der en del forberedelser. Derfor ligger den
ordinære generalforsamling også her 2. marts, for at
bestyrelsen kan komme godt på plads, før den nye
sæson skydes i gang.
Nye folk bag roret
Sidste år opsagde havnemester Poul Krohn og ekstern bogholder, Paula Krohn, deres stillinger.
Parret har begge en lang historik i bådeforeningen, der har været deres hjertebarn gennem en lang
årrække. Det har derfor været nye folk, der har
klaret sig gennem 2018 sejlsæsonen og dette uden

de store udfordringer. Ny havnemester har siden 1.
juni været Johan Boassen, mens den eksterne bogføring har været foretaget af Pipaluk Heilmann.
Nedsættelse af kontingent
Et af de punkter, der skal drøftes på dette års generalforsamling, er kontingentets størrelse. Da lånet til
bådeforeningens hal i august er tilbagebetalt indstiller bestyrelsen, at kontingentet nedsættes. Denne
ændring er dog kun en lille del af den besparelse,
foreningen opnår ved at have betalt hallen. De øvrige penge vil blive brugt på investering i foreningens aktiviteter, hvor der lige nu undersøges nye
bådebroer, strøm og vand på broerne, en rampe til
isætning af både og lignende projekter.
Ny formand skal vælges
Den nuværende formand for bestyrelsen i Godthåb

Bådeforening, Lars Erik Bengtsson, genopstiller
ikke. Bestyrelsen har derfor indstillet Rudolf Heilmann, der lige nu sidder som menigt bestyrelsesmedlem i foreningen. Om der er andre kandidater, der
stiller op, melder indkaldelsen fra bådeforeningen
ikke noget om, men det skal naturligvis blive interessant at se, om der bliver kampvalg om denne post.
Ingen påvirkning af broerne i Qinngorput
Ifølge ledelsesberetningen har foreningen ikke
kunne mærke noget til, at der nu er flere bådebroer i
Qinngorput. Interessen for at ligge i Iggia er stadig
stor, og forholdene er også gode. Eneste udfordring,
der bliver spændende at se hvor store problemer, det
volder, er den nye bro. Både med meget høje antenner vil have problemer, og bådeforeningen skriver
ligeledes at de er spændte på, hvordan den nye bro
kommer til at påvirke brydningen af isen i havnen.
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TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT

TAKE
AWAY

DEN 26. juli

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut
Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

KARAOKE
KARAOKE OG
OG GOD
GOD MUSIK
MUSIK

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli
Fredag d. 28.Kali
og lørdag d. 29. juli

PÅ
PÅ MUTTEN
MUTTEN

Kali
Ole Kristiansen
Ole Kristiansen
Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august
Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august
Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu
Gert Lennert ilanilu
Fredag d.Stort
17. og lørdagudvalg
d. 18. august i let og
Fredag
d.
17.
og
lørdag
d. 18.Band
august
Martin Løvstrøm
Martin
Løvstrøm
Band
lækker take-away mad!

Levende musik på Mutten
Levende musik på Mutten

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august
Fredag d. 24. og
lørdag d. 25. august
Uttuit

FREDAG
1. SF
MARTS
FRA KL. 17.30
SØ
NDAD.G
E

Hent selv maden eller få
Tulleriit
den
bragt hjem til dig.
Tulleriit
Fredag d. 7. september og lørdag d. 8. september

NEPALESISK BUFFET

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

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

ST
SØNDForAførste
GSF
E
STtilbyder vi
gang
i
Nuuk
P
PÅ
Å M
MU
UT
TT
TE
EN
N

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

Inuk
Kanji club
Kanji(Der
club
er ikke
på
Fredag d. 21. september
og lørdag
d. 22.gebyr
september
Fredag d. 21. septemberonlinebestillingen,
Sponsoreret af:
Ullaog lørdag d. 22. september
Sponsoreret af:
nårUlla
du selv henter maden)

Bestil via takanna.gl

mut
Vi ses til Søndagsfest på Kristine
mut
tine
Kris
på
t
sfes
dag
Søn
4.00
til
0-2
ses
Viog
12.0
MiniMutten fra kl.
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00

STEGT
FLÆSK
STEGT
FLÆSK
med kartofler og persillesauce
med kartofler og persillesauce

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

Fredag den 1. marts
fra kl. 17.00 til 19.00

Kun kr.
Kun kr.

68
68 --,,

en of Ea
rd

n
te

DEN
DEN 29.
29. JULI
JULI

Bestil bord på www.reddragon.gl.
eller på tlf. +299 34 80 80

Festen begynder kl. 22.00
Festen begynder kl. 22.00

Ga

KR. 239,00
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ABC

Pilluarit
Tillykke

NUUK SVØMMEKLUB

Generalforsamling 2019

Afholdes mandag den 18. marts kl. 19:00
Sted: Malik Svømmehal´s mødelokale.

Arctic Boat Charter

TUNINIAAVIK

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

TUNINIAAVIK

INISSAT/BOLIGER
Always Best Choice

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

abc@abc.gl +299 53 38 80

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Pilluarit

Sisimiuni Paarlaaqatissarsiorneq: Nuummi Qaavani
2- rums-imi najugaqarpunga. Najugara Iserit inissisimffianiilluni. Saaff. mobilnr. 245560, imal. 257115

Ambulance
344 112

Tillykke

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

Hotel Hans Egede-mi

HJERTECAFÉ-MUT
aggersaavoq

25.02.2015 - 25.02.2019

inviterer hermed til

Asasarput Oscar

HJERTECAFÉ

Sisammiinerni ilatsillu pilluaritsi. Ullorsiorluarisi.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

på Hotel Hans Egede

Tulliaq ilanilu Neriunaq

5. marts nal./kl. 19-21

Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Ilaasortat
ataatsimiinnerat 2019

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

Nuummi Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Peqatigiiﬃat
NSIP

Ilaasortat ataatsimiinnerat pingasunngorneq
27. marts 2019 nal. 19.00
Ikinngutigiit Inaanni, Katuaq
Ilaasortat ataatsimiinnissaannut oqaluuserisassatut
siunnersuutit kingusinnerpaamik 13. marts 2019 NSIP-p allaﬃanut
nalunaarutigineqassapput.
Aggialluarisi
Siulersuisut

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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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

26

ONSDAG 28. FEBRUAR 2019

Aniguisoq Nuummut tikeraalersoq
Maanna tv-kkut aallakaatinneqartartumi ‘Alene i Vildmarken’-imi peqataasoq Mette Mortensen marsimi Nuummut tikeraassaaq – taamaattorli
inuilaarsuarmi aniguiniariartorluni maanngassanngilaq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
DR-imi tv-kkut aallakaatinneqartartumi nangeqattaartumi maanna aallakaatinneqartartumi ’Alene i
Vildmarken’-imi qallunaat arfineq-pingasut Norgemi pinngortitami pisariaqartitaminnik ikittuinnarnik
nassataqarlutik aniguiniarsarisut malinnaaffigineqarsinnaapput. 43-nik ukiulik Mette Mortensen
taakku ilagaat. Ilisaritinnermut periaatsinik Niuernermik Ilinniarfimmi Pisortatut Ilisimatusarfimmi
pikkorissartitsinissaminut atatillugu inuilaarsuarmi
misigisani pillugit oqalugiassaaq.
Pisariaqalersillugu nutaanik pilersitsisinnaaneq
Soorlu Nunatsinni amerlaqisunit misilittagaqarfigineqartutut pinngortitamiilluni soriarsinnaajunnaarnermi nutaanik isumassarsiorsinnaaneq pineqarpoq.
Aallakaatitami nangeqattaartumi ’Alene i Vildmarken’imi Mette Mortensen maluginiarneqarluartutut nukini siunnerfeqarluartumik pilersaarusiorluarluni sulinermigut atorluarpai. Taamaalilluni
pinngortitamiinnermi aallartinnerani nukini illuaqqamik qajannaatsumik sananermut atorpai, taamalu
nukissaarutilernermini akiuulluarsinnaalerumalluni.
Asimiinnermik misilittagaqartoq
Mette Mortensenimulli asimiinneq nutaajunngilaq.
Ilaatigut taassuma atuakkiaraa Vandring og Friluftsliv (Pisummik angalaarneq asimiinnerlu) – asimi
misigisassarsiornermut sukumiisumik nassuiaatit
innersuussutillu atorsinnaasut. Ilinniarsimasai tassaapput asimiinnermi aqutsineq aamma aqutsinermut siunnersuisartoq ullumikkullu suliffeqarfik
All-Out pigisaralugu, asimiinnermut pikkorissaanerit neqeroorutigisarlugit aamma assigiinngitsunik
oqalugiartarluni.
Nunarput ilisimagaa
Mette Mortensen siorna sumiissusersiornermik ulluni qulini Nunatsinni pikkorissartitsivoq, tassani
peqataasut qulit peqatigalugit Arctic Circle Trailimi

Asimiinnermik ilitsersuisartoq Mette Mortensen inuilaarsuarmiinnermini misilittakkani pillugit Niuernermik Ilinniarfimmi marsip 13-ianni oqalugiassaaq.
Friluftsguiden Mette Mortensen holder 13. marts foredrag på Handelsskolen om
sine erfaringer fra vildmarken

Kangerlussuarmit Sisimiunut pisummik angalaarluni, aqqutaani sumiissusersiornermik pisummillu
angalaarnermi periaatsinik pikkorissartitsisarluni.
Annerusumilli Danmarkimi Norgemilu angalaarnernik nassuiaassisarlunilu asimiinnermik pikkorissaasarluni. Aasaru ilaatigut pilersaarutigai Norgemi
Telemarkenimi sisamariarluni pikkorissartitsinissat

ataasiarlunilu Islandimut angalassalluni.
Mette Mortensenip inuilaarsuarmi misigisani pillugit oqalugiarnissaa Niuernermik Ilinniarfimmi
pissaaq pingasunngornermi marsip 13-ianni nal.
17:00 tusarnaariarniaraanilu nalunaaqqaarnissaq
pisariaqarani.

Overlever besøger Nuuk
Den TV-aktuelle Mette Mortensen fra programmet Alene i Vildmarken gæster i marts Nuuk - dog ikke på overlevelsestur
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Lige nu kan man på DR se programserien Alene i
Vildmarken, hvor 8 danskere skal overleve i den
norske natur med kun få remedier. En af deltagerne
er den 43-årige Mette Mortensen. I forbindelse med
et kursus i præsentationsteknik, som hun holder på
Ledelsesakademiet på Handelsskolen, holder hun et
foredrag om sine oplevelser i vildmarken.
Kreativ når det gælder
Som så mange har erfaring med her i Grønland,
gælder det om at kunne tænke ud af boksen og finde
løsninger, når naturen tager over. I programserien

Alene i Vildmarken har Mette Mortensen gjort sig
bemærket ved meget målrettet at arbejde strategisk i
brugen af sine kræfter. Hun valgte derfor i begyndelsen af sit ophold at bruge en del kræfter på at
få bygget sig en god solid hytte, så hun kunne stå
imod, når kræfterne begyndte at slippe op.
Erfaring med friluftslivet
For Mette Mortensen er friluftslivet dog ikke noget
nyt. Hun står blandt andet bag bogen Vandring og
Friluftsliv - Udførlig guide og nyttige tips til oplevelser i naturen. Af uddannelse er hun friluftsleder og
leadershipcoach og har i dag virksomheden All-Out,
hvor hun udbyder friluftskurser og afholder en
række foredrag.

Kender til Grønland
Sidste år stod Mette Mortensen bag et 10 dages orienteringskursus i Grønland, hvor hun sammen med
10 deltagere gik af Arctic Circle Trail fra Kangerlussuaq til Sisimiut, hvor hun undervejs underviste
i orientering og vandreteknikker. Ellers er det
primært i Danmark og Norge, at Mette Mortensen
holder sine guide- og friluftskurser. Denne sommer er der blandt andet fire kurser på programmet i
Telemarken i Norge og en enkelt tur til Island.
Foredraget om Mette Mortensens vildmarksoplevelser finder sted på Handelsskolen onsdag den
13. marts kl. 17:00, og der er ikke behov for
tilmelding.
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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

Invitation til

ÅBENT FOREDRAG
på Niuernermik Ilinniarﬁk

Kom og hør Mettes foredrag og om hendes oplevelser alene i den norske vildmark:
Mette Mortensen har imponeret mange med sin hjemmebyggede hytte i »Alene i vildmarken”,
som jo må siges at have sat standarden for shelters i al fremtid.

Dato: Onsdag den 13. marts 2019 fra kl. 17.00-19.00
Sted: Niuernermik Ilinniarﬁk
Foredraget er gratis. Der serveres kaﬀe og kage i pausen. Foredraget forgår på dansk.

Mette Mortensen er også underviser på Kurset
Præsentationsteknik der forgår den 12.-13. marts 2019 på
Ledelseakademiet i Nuuk
Se mere på www.ninuuk.gl
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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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Noqartilimmik pattannermut ilinniartut
nutaamik isumassarsitinneqartut
Noqartilimmik pattannermut ilinniartut Skypekkut qaammatini arfinilinni ilinniartinneqareerlutik ilinniartitsisortik pattattartoq Jesper René
pissarsissutigeqisaminnik sapaatip-akunnerani kingullermi naapippaat
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Nipilersornermut Ilinniarfimmi ilinniartut sapaatipakunnerani sakkortuumik ilinniartinneqareerlutik
sapaatip-akunnerani kingullermi pingasunngormat
tusarnaartitsipput. Tusarnaartitsinermi ilinniartutilinniartitsisuminnik qaammatini kingullerni arfinilinni internetikkut ilinniartitsisorisaminnik naapit-

ilungersunartorsiorfiusimavoq aamma teknikikkut
ilungersunartorsiortoqalaartarsimalluni. Ilinniartut
ilinniartitsisuallu maanna sungiussilluarsimapput
ilinniartullu Danmarkimi pattattartut pikkorinnerpaat ilaannit asseqanngitsumik ilinniartinneqarlutik.

sammitittarlugit. Taamaattumik tamakkerlutik periaatsinik atorneqarsinnaasunik pissarsilluarsimapput.
Tamatumunnga peqatigitillugu ilinniartitsinerminut
atatillugu nipilersornerup oqaluttuassartaanik atuagarsornermillu ilinniartitsisarluni.

Eqimattakkaarlutik ilinniartinneqartut
Jesper René sapaatip-akunnerani Nuummiinnermini Nipilersornermik Ilinniarfimmi ullut tamaasa

Nipilersornermik Ilinniarfimmit
naammagisimaarinnittoqarluartoq
Nipilersornermik Ilinniarfiup pisortaata soraartussanngortup Kenneth Horsbrughip ilinniartut tusarnaartitsinerannut atatillugu oqaatigaa ukiup affaa
siulleq misiliinerusimasoq, ilinniartitseriaaseq taamaattoq atorneqarsinnaanersoq paaserusunneqarluni. Taassumali qularutiginngilluinnarpaa iluatsilluarsimaqisoq, aamma ilinniartut ilinniartitsineq pissarsiffigilluarsimaqigaat. Taamaattumik oqaatigaa
taama ilinniartitsineq ilinniartunut taama ilinniartinneqartunut nanginneqassasoq.

Noqartilimmik pattannermik ilinniartut sapaatipakunnerata ingerlanerani
ilikkakkatik sapaatipakunnerani kingullermi
angajoqqaanut tusarnaartitsissutigaat.
Onsdag i sidste uge holdt
klavereleverne koncert for
forældre for at se resultatet af, hvad der var sket i
ugens løb. Ass./Foto:
Toke Brødsgaard

sillutik ilinniartinneqarnertik pissarsiffigilluarsimagaat malunnarluarpoq.
Ilungersunartoqarsimasoq
Nipilersornermut ilinniarfimmi ilinniartut ilaat noqartilimmik pattannermut ilinniartut kisimiilluni
pattattartumit Jesper Renémit aasaq kingullerli internetikkut ilinniartinneqarsimapput. Ilinniartitseriaaseq tamanna pitsaanerpaamik qanoq atorneqarsinnaanersoq aallaqqaammut paasiniarnissaa

ilinniartitsisarpoq. Ullaap tungaani nipilersornermik
ilinniarfiup ilinniartitsisuinik ilinniartitsisarluni
ualikkut noqartilimmik pattannermut ilinniartunik
ilinniartitsisarluni. Ilinniartut internetikkut ilinniartinneqarnerminni ataasiakkaarlutik ilinniartinneqartaraluarlutik eqimattakkaarlutik ilinniartinneqarput. Tamatumani ilinniartut paarlakaallutik nalinginnaasumik noqartilimmik atugassatik nipilersortarpaat tamatumalu kingorna Jesper Renép ataatsimoortillugit qanoq pitsanngorsaasinnaanersut

Tusarnaartitsineq ornigarneqarluartoq
Jesper René Katuami inersuaaqqami marlunngornermi tusarnaartitsivoq. Ajoraluartumik amerlaqisut
isersinnaasimanngillat inersuaaraq ingerlaannarluni
ulikkaarneqarmat. Qujanartumilli ima nipigitsigaluni amerlaqisut inip silataani tusarnaarsinnaasimallutik. Tusarnaariartut nuannersumik misigisaqartinneqarput. Jesper Renép tusarnaariat nalunaaquttap
akunnerani ataatsimi noqartilimmik pikkoreqaluni
tusarnaartitsineranit tiguartisimaarput. Pattannerani misigissutsit, nukissaqarluarneq sukkassuserlu
misinnarluarput ilaanilu pattaffiit isigalugit malinnaaniarneq ajornakusuulertarluni.
Tusarnaartitsineq KNR-imit immiunneqarpoq
kingusinnerusukkullu aallakaatinneqassalluni.

Klaverelever med ny inspiration
Efter seks måneders undervisning på Skype mødte klavereleverne i sidste uge deres underviser pianisten Jesper René, og det blev udbytterigt
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Onsdag i sidste uge blev der holdt elevkoncert som
afslutningen på en meget intens undervisningsuge
på musikskolen. Koncerten bar præg af, at eleverne
i høj grad havde fået et kæmpe udbytte af mødet
med den underviser, der de sidste seks måneder har
undervist dem via internettet.
Ikke uden udfordringer
En del af musikskolens klaverelever har siden sidste
sommer modtaget undervisning på internettet af
solopianisten Jesper René. De første par gange var
der lidt udfordringer med at finde ud af, hvordan
man optimalt benytter denne undervisningsmetode,
og teknikken drillede en smule. Nu er både elever
og underviser blevet fortrolige med det, og eleverne
får en enestående undervisning af en af Danmarks
absolut bedste pianister.

Master class
I den lille uge, hvor Jesper René har været i Nuuk,
har han hver dag haft undervisning på musikskolen.
Dette har om formiddagen været for musikskolens
øvrige lærere og om eftermiddagen for klavereleverne. I stedet for de eneundervisningstimer, som
de normalt får via internettet, har der været afholdt
master classes, eller gruppeundervisningstimer, som
det så elegant hedder på dansk. Her har eleverne
skiftevis spillet deres klassiske klaverstykker,
hvorefter Jesper Rene i plenum har gennemgået,
hvordan dette kunne forbedres. Alle har derfor fået
udbytte af de teknikker og metoder, der kunne anvendes. Ligeledes har han krydret undervisningen
med lærdom omkring musikhistorie og musikteori.
Stor tilfredshed fra Musikskolen
Den afgående leder af musikskolen, Kenneth
Horsbrugh, udtrykte til elevkoncerten, at det første
halvår har været et forsøg for at se, hvordan resul-

tatet af denne type undervisning ville forløbe. Han
er dog ikke et sekund i tvivl om, at det har været en
stor succes, og at eleverne har fået rigtig meget ud
af undervisningen. Han bekræfter derfor, at undervisningen vil fortsætte for de elever, der i dag undervises på denne måde.
Overfyldt koncert
Jesper René gav tirsdag koncert i Katuaqs lille sal.
Desværre måtte rigtig mange gå forgæves, da salen hurtigt blev fyldt op. Heldigvis var der så god
lyd at rigtig mange valgte at lytte med udenfor salen. De, der var til koncerten, fik sig også noget af en
oplevelse.
I en god time tryllebandt Jesper René publikum
med overbevisende klaverspil. Der var både følelser, power og tempo og til tider var det svært bare
for øjnene at følge med på tangenterne.
Koncerten blev optaget af KNR og vil blive sendt
på et senere tidspunkt.
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Ammasumik saaffiginnissut

Qinngutta Nuussuullu akornanni
unittarfiit amerlanerit
Asasakka Nuup Bussii

kikkuminaapput. Assersuutigiinnarlugu angerlarsimaffimmi eqqakkanik ulorianartunik peqaraanni
eqqakkanik ikuallaavimmukaassassanik biileqanngikkaanni tunniussiartornissaq piuminaattarpoq,
eqqaani bussinut unittarfeqanngimmat.
Isumaqarpunga pinngortimut iluaqutaaginnarani
aammali inuppassuarnut, timersoqatigiiffinnut suliffeqarfinnullumi iluaqutaasinnaassasoq bussinut
unittarfiit unittarfiit nr. 46-p Naluttarfiup Maliup
aamma nr. 47-p Qattaap unittarfiullu nr. 41-p Asiarpaap akornanni, 2-nik ilaneqarsinnaasuuppata.
Qulaani taasakka tunngavigalugit paasissallugu
kissaatiginarpoq Nuup Bussii suut tunngavigalugit/
najoqqutaralugit bussit unittarfissaanik inissitsiterisarnersut? Taamatuttaaq aamma qulaani isumaliutersuutinut Nuup Bussii qanoq isumaqarnersut paaserusunnarpoq.
All.: Kistâra Motzfeldt Vahl

LEIFF JOSEFSEN

Siullertut oqaatigerusuppara qujamasuutigisarakku
kiffartuussinersi, taamaasiornissigut illoqarfissuaq
Nuuk Nuussuaq Qinngorpullu ataqatigiissilerassiuk.
Bussinilli atuisutut isumaqarpunga kiffartuussineq suli pitsaanerulersinneqarsinnaasoq atuisut suliffeqarfillu attaveqatigiinneralutik oqaloqatigiinneruppata. Taamaattumik matuminnga allappunga.
Maanna uanga Qinngutsinni najugaqarpunga ullullu tamaasa bussinik atuisuullunga.
Siornatigut Nuussuarmi najugaqarallarama ullut
tamaasa bussinut ilaasarnerma saniatigut naatsunik
pisuttuakulasorujussuunikuuvunga. Tamatumunnga
kajumissaataalluartut ilaginikuuaat bussit unittarfii
Nuussuarmiittut/Nuumiittut akuttuallaannginnamik
taamaasillunilu unittarfiup tullia pisulaaginnarluni
tikinneqarsinnaasarluni.
Ullumikkut Qinngutsinni najugartutut ullormut

ataasiarlunga Nuummiit Qinngutsinnut bussinut
ilaasarpunga. Maannali Qinngutsinni maqaasisakkakka tassaapput bussit unittarfii akulikitsumik inissisimasut, pisulaarnissamut periarfissiisut.
Ullut tamaasa isigisarpara Borgmester Anniitap
Aqq. inuppassuarnit pisuffigineqarluni ingerlaffigineqartartoq. Aqqusineq taanna takisoorujussuuvoq,
akornanniippullu asiliarfissat arlallit pinngortitamiiffiusinnaasut assigiinngitsuniillu sammisaqartitsiviusartut. Tamanna inuttaasunit, timersoqatigiiffinnit suliffeqarfinnillu atorneqarluartartoq takussaasarpoq, kisiannili bussinik unittarfeqannginnera
piuminaallisitsisarpoq.
Taakkua saniatigut Qinngutsinni najugallit utoqqaat amerliartorput, taakkualu aamma pisariaqartittarpaat takivasuumik pisunngikkaluarlutik silaannarissarlutik pisuttuarnissartik.
Aamma Eqqakkanik ikuallaaviup eqqaani suliffeqarfeqarpoq arlaqartunik, taakkua biileqartinnani ti-

Åbent brev til Nuup bussii

Flere stoppesteder
mellem Qinngorput og Nuussuaq
Kære Nuup bussii
Jeg er meget taknemmelig over jeres service i storbyen Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. I får storbyen
til at hænge sammen.
Som bruger af bussen, tror jeg dog, at der kan
vindes endnu bedre service, hvis der er mere dialog
mellem busselskabet og brugerne af bussen. Derfor
denne henvendelse.
Jeg selv bor i Qinngorput og er daglig bruger af
bussen.
Da jeg boede i Nuussuaq for nogle år siden, gik
jeg mange korte ture og kørte flere gange dagligt i
bussen. Det, som var godt for motivationen for en
kortere gåtur, var og er, at der er mulighed for at
stige på en bus, hvis man skulle blive træt i benene.
Der er mange stoppesteder i Nuussuaq Nuuk området, som er lagt i en god gåafstand.
I dag, hvor jeg bor i Qinngorput, kører jeg dagligt

en gang med bussen fra Nuuk til Qinngorput. Jeg
savner de korte gåture, hvor man har mulighed for
at tage bussen efter en kortere gåtur.
Dagligt ser jeg, at mange forskellige mennesker
gåt på vejen Borgmester Anniittap Aqq. På strækningen langs denne vej er der flere naturområder,
som er relevante områder for udeaktiviteter dels for
den almene borger, som for sportsklubber og institutioner, men der er ingen mulighed for at stige på
bus eller stige af. De manglende busstop i området,
gør det udfordrende.
Derudover bliver der flere og flere ældre i Qinngorput området, som også har behov for at få frisk
luft uden at gå en alt for lang strækning.
Desuden er der forskellige institutioner ved affaldsforbrændingsområdet, som er svært tilgængelige for gående. For eksempel er det besværligt at
aflevere farligt affald fra hjemmet til forbrændingsanlægget, hvis man ikke har bil, fordi der ikke er

busstop i nærheden.
Det er min overbevisning, at det vil gavne miljøet
(med mere kollektiv trafik) og gavne mange mennesker, sportsklubber og måske også virksomheder,
hvis der kunne etableres to ekstra busstoppesteder
på strækningen mellem stop nr. 46 og 47 (Naluttarfik Malik og Qattaaq) og Asiarpak (nr. 41). Eksempelvis et stop tæt ved rundkørslen ved forbrændingsanlægget (eventeult et på Stanislawip isikkivia),
samt et stop tæt ved bakketoppen (Der hvor Borgm.
Annittap aqq. krydser lufthavnsvejen Illerngit
2007).
Af ovenstående grunde vil jeg derfor gerne høre
Nuup Bussiis forklaring på hvilke parametre, der
benyttes, når der skal etableres busstoppesteder i
byen?
Derudover vil jeg gerne høre jeres mening i forhold til ovenstående ønsker.
Af Kistâra M. Vahl
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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

Qujassut

SISAMANNGORNEQ / TORSDAG
28. februar 2019 • nal./kl. 16.00 -17.30
Maani paasilluakkit uku:
• Illit BMI-it
• Aappit naqitsinera
• Qitikkut uuttornitit
• Puappit sulineri uuttortikkit
• ... immaqalu aappi sukkua
uuttortillugu

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!

T
AFLYS eqarpoq
n
r
a
n
i
i
amaat

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

AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

*24.10.1933 - U 07.02.2019
Matumuuna ataatama toqukkut qimagunnerani misiginneqataasorpassuit, ilisaanerani najuuttut, allatigullu ikiuuttut uummammik pisumik
tamaasa qutsavigaagut.
Nuummi Pillorissaavimmi sulisut paarsilluarsimaneranut, SANAmullu unimmat M1-mi sulisut ikiuulluarnerannut, najornissaanullu
ajunngitsumik periarfississimammatigut qujavugut.
Minnerunngitsumik ajunngikkallarmat ilisarisimannittorpassui
nuannaartitsisarsimasut qutsavigaagut.
INFO DESIGN · NUUK · 1-2019

Ta

Ludvig Johnsen

Inuulluaqqusilluta ilaqutariit sinnerlugit
Pania, erngutaa, ningaava, erngutaqqiutai

GSS MEEQQAT ARSARTARTUT
ileqquusumik / afholder

Ataatsimeersuarniarput
Generalforsamling
Arfininngorneq/Lørdag 16. marts 2019
Godthåbhalip Cafeteriaani, kl./nal. 11.00.
Malittarisassat imatut
allassimapput:
Ilaasortat 16-liisimanngitsut sinnerlugit ataatsimeersuarnermi angajoqqaat ataatsimik qinersiseqarput.
Ileqquusumik ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassat ukuninnga imaqassapput:
1. Aqutsisumik toqqaaneq
2. Siulersuisut nalunaarutaat
3. 2017-imi Naatsorsuutit 2018-imilu missingersuutit akuerineqarneri.
4. Oqaluuserisassanngortitat oqaluuserineqarneri ilaasortallu akiliutaasa annertussusilerneqarneri.
5. Qinersineq:
a) Siulittaasoq
b) Aningaaserisoq
c) Siulersuisunut ilaasortat allat (3)
– siulittaasup tullia, allatsi siulersuisunullu ilaasortaq 1.
d) Sinniisussanik marlunnik qinersineq
6. Kukkunersiuisumik sinniisussaanillu toqqaaneq.
7. Suleqatigiissitassanik toqqaaneq
(Pisariaqarpat).
8. Tamalaat.

Der er brug for hænder i bestyrelsesarbejdet,
da den nuværende bestyrelse hovedsageligt
består af trænere.
Meget af det administrative arbejde er
periodisk, dvs. omkring generalforsamling
tilmeldinger og regnskaber omkring mesterskaber eller andre arrangementer.
Vedtægterne siger:
For så vidt angår medlemmer, som endnu ikke
er fyldt 16 år, har forældrene samlet en stemme
i generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse, samt budget for kommende
år.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag,
samt fastsættelse af kontingent.
5. Valg: a) Formand
b) Kasserer
c) Øvrige bestyrelsesmedlemmer (3) - næstformand, sekretær og 1 medlem af bestyrelsen.
d) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. (Eventuelt) valg af udvalg.
8. Eventuelt.

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

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

Facebook @CisvGreenland
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Grand Priximi pissanganartorsiorneq Nuummit
malinnaavigineqaqqissaartoq
Dansk Melodi Grand Prix arfininngormat ingerlanneqarmat Nina Julielu Nuummi isiginnaartartunit peqatigineqarput

All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Nuuk arfininngormat ualikkut nipaalluinnarpoq. Nina
Julielu ukioq manna Melodi Grand Priximut Herningimi Boxenimi ingerlanneqartumut peqataammata tviikkut isiginnaarutit kisimik sammineqarput. Ajugaaniutivinnermilu pitsaanerpaat pingasut akornannut
inissimmata nuannaarneq aamma angeqaaq. Erinnallu marluk akornanni aalajangiisoqartussanngormat
pakatsineq taamatullu angitigaluni. Eqqoriagassanik
aalajangersaasartut nunatsinnit Danmarkimillu erinarsoqatigiit marluusartut tullersortitut inissinnissaannik
eqqoriaanerat Kalaallit Nunaanni kimilluunniit pimoorullugu upperineqarsimanngilaq.
Suleqatit tapersersuilluartut
Nina Kreutzmann Jørgensen Nuummi Ilinniarfissuarmi ulluinnarni suliffeqarpoq. Suleqataalu ulloq tamanna katersuussimapput grand prix peqatigiillutik
isiginnaarumallugu. Nerisarfimmi katersuussimasut
qiimalluinnarput, isiginnaarussuarlu inimi iikkami
nivingasoq kisiat eqqumaffigineqarluni. Balloninik erfalasunillu pinnersaasoqarsimavoq takkuttullu tamarmik nereqatigiinnissamut nassataqalaarrallutik.
Nuannaarneq suleqatitullu tapersersuineq paatsuugassaanngillat. Taakkunani ajugaasussatut ilimanaatilik ataasiinnaavoq.
Katuami Grand Priximik nuannanneq
Inersuaq Hans Lynge inunnik ulikkaarluinnarpoq
inuillu Nina Julielu saqqummeraangata qiimmattarrattarlutik. Tamaani kikkut piukkunneqarnerpaanerat nalorninaateqanngilaq. Takutitsinerli quiasaarutinik pikkunaatsunik malunnaateqangaatsiarpoq, tamannalu
sapiitsuliortut nunatsinneersut saqqumiunnaaraangata
qiimassutsimut malunnaateqarluartarluni. Inersuaaqqami pisumut atatillugu ammarneqarsimasumi aallakaatitsineq toqqaannartumik aamma isiginnaarneqarsinnaagaluartoq paarlersuaq inoqanngingajappoq.
Aallakaatitsinerli tamanna aallakaatitap kipisaqattaarneranik teknikkikkullu ajornartorsiutinik aamma
malunnaateqangaatsiarpoq, tamannalu pissutaalluni
inuit immaqa allanik pilersaaruteqalersimagunarlutik.

Grand Prix kalaallinit peqataaffigineqartoq pillugu nuannattoqarmat Katuami Inersuaq Hans Lynge inunnik
ulikkaarluinnarpoq.
Hans Lynge Salen var fyldt, da der lørdag var Grand Prix Fest med grønlandsk deltagelse. Ass./Foto: Toke
Brødsgaard
Tarrup ataani nuannisaqatigiinneq
Inuk Hostelsimi Grand Prix aamma toqqaannartumik
isiginnaarneqarpoq igalaallu tamarmik saaguneqarsimallutik, taamaattumillu tarrajulluni taamaattorli
nuannisaqatigiiffiulluni. Melodi Grand Priximik isiginnaarnissamut kalaaliminernillu nerinissamut periarfissaq tamanna inunnit 15-it missaannaanniittuninnaq atorneqarpoq. Tamannali Nina Julielu ajugaaniutivinnissamut anngummata qiimanerujussuarmut
akornutaanngilaq. Ualeq taanna aaqqissuussinerit taaneqartut pingasut saniatigut angerlarsimaffinni nuannisarrattoqarpoq, kalaallit peqataasut isiginnaarniarlugit inuit tv-iikkut isiginnaarutit saavanni katersuussimammata.
Isiginnaartartunit ajugaatinneqartut
Isiginnaartartut kisimik aalajangiisinnaasimagaluarpata ukioq manna Melodi Grand Priximi kikkut

ajugaanissaat qularnaateqanngilluinnarsimassagaluarpoq. Taasinermi siullermi aappaannilu Nina Julie-lu
taasinerit amerlarnerpaartaannik pissarsipput.
Kalaallit Nunaannullu ajoraluartumik Nina Julielu
naliliisartut juryp taasinerinit 50 procentinik tigumminnittunit oqimaalutarneqartussaapput, naliliisartullu
marluusartut erinarsugaat “League of Light” erinaq
nr. 7 nuannarivallaanngilaat. Taamaattumik erinaq nr.
9 Love is Forever 20-nik ukiulimmit Leonoramit Hellerupimeersumit erinarsorneqartoq qinerneqarpoq.
Nina Julielu ajugaasimasariaqaraluarpat
Melodi Grand Prix naammasseqqammiinnartorli
Facebook nittartakkallu inuit naapeqatigiittarfii allat
isiginnaartartut Kalaallit Nunaanneersut Danmarkimeersullu pakatsisimaqisut, erinaq nr. 7 SMS-ikkut
taasimagaluarlugu erinnap taaneqarsinnaannginneranik akissutisisimasut, allagaannik ulikkaarluinnarput. Taamaattumik DR-imi teknikkikkut ajornartorsiuteqartoqarsimanera ilimanaateqarpoq, tamannali
TV-eeqarfimmit aviisimut BT-mut, pisumik misissuilersimasumut, ilumuunnginnerarneqarluni. Taamaakkaluartoq Nina Julielu kalaallit ajugaatitaattut inissinnerat qularutissaanngilluinnarpoq.

Ilinniarfissuarmi malinnaaqqissaartoqarpoq suleqat
Nina Kreutzmann Jørgensen Julie Berthelsen peqatigalugu ukioq manna Melodi Grand Priximi kusanarluinnartumik takutitsimmat.
Der blev fulgt godt med på seminariet, da kollegaen
Nina Kreutzmann Jørgensen sammen med Julie
Berthelsen leverede en fantastisk præstation ved dette
års Melodi Grand Prix. Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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Grand Prix gyser fulgt nøje
fra Nuuk
Seerne i Nuuk var med Nina og Julie, da der lørdag blev afholdt Dansk Melodi Grand Prix

Inuk Hostelsimi arfininngormat Grand Priximik
nuannanneq inuppannguanit peqataaffigineqarpoq
nuannisarfiulluarlunilu.
På Inuk Hostels var der en intim og hyggelig Grand
Prix Fest i lørdags. Ass/Foto: Toke Brødsgaard
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Lørdag eftermiddag stod Nuuk stille. Al fokus var
rettet mod TV skærmene, da Nina og Julie deltog i
årets Melodi Grand Prix i Boxen i Herning. Stor var
glæden da også, da de nåede i finalen blandt de tre
bedste. Mindst lige så stor var skuffelsen, da afgørelsen blandt de sidste to numre skulle stå. Ingen i
Grønland havde seriøst troet på bookmakernes forudsigelser om en andenplads til den dansk/grønlandske
sangduo.
Stor kollegial opbakning
Nina Kreutzmann Jørgensen arbejder til dagligt på
seminariet i Nuuk. Kollegaerne var i dagens anledning stimlet sammen for i fællesskab at overvære grand
prix’et. Stemningen var rigtig god i fælleskantinen,

hvor al opmærksomhed var på en storskærm på endevæggen i lokalet. Der var pyntet op med balloner og
flag og alle havde taget lidt med til en fælles middag.
Entusiasmen og den kollegiale opbakning var
ikke til at tage fejl af. Hos dem var der kun én mulig
vinder.
Grand Prix fest i Katuaq
Hans Lynge Salen var helt fyldt op og stemningen
var i top, når Nina og Julie tonede frem på skærmen.
Ingen tvivl her om, hvem favoritten var. Showet bar
dog gennemgående præg af plat letkøbt fald-på-halen
humor, hvilket også kunne mærkes på stemningen, når
de lokale helte ikke var på skærmen. Gennemgående
var foyeren også ret tom, selvom der ligeledes var
direkte live transmission i Lille Sal, der i dagens anledning var åbnet op. Denne transmission bar da også
præg af en del udfald og tekniske problemer, der
måske har fået nogen til at lave andre planer.
Hyggeselskab i mørket
På Inuk Hostels var der ligeledes live streaming af
Grans Prix’et og alle vinduer var blændet af, så det
var en mørk, men hyggelig omgang. Kun ca. 15 havde
benyttet sig af denne mulighed, der var en kombination af Melodi Grand Prix og grønlandsk anretning.
Det lagde dog ikke låg på stemningen, der var
sprudlende, da Nina og Julie kom i finalen. Foruden

Majoriaq (Piareersarfik) Nuummi
kantiinaa qinnuteqarniartunut
tamanut ammassaq

de tre arrangementer var der denne eftermiddag et
hav af private fester, hvor folk var stimlet sammen
omkring TV skærmene for at se den grønlandske
deltagelse.
Seernes vindere
Stod det til seerne, var der da heller ingen tvivl om,
hvem vinderne af dette års Melodi Grand Prix skulle
være. I både første og anden afstemning løb Nina og
Julie med langt størstedelen af stemmerne. Desværre
for Grønland, Nina og Julie vægtes fagjuryens stemmer 50% og denne var ikke ret begejstret for duoens
“League of Light” sang nr. 7. Udfaldet blev derfor til
sang nr. 9 Love is Forever af den 20-årige Leonora fra
Hellerup.
Burde Nina og Julie have vundet
Knap var Melodi Grand Prix overstået før Facebook
og andre sociale medier var overstrømmet af frustrerede seere fra både Grønland og Danmark, der forgæves havde forsøgt at SMS-stemme på sang nr. 7,
men modtog svarbesked om at der ikke kunne stemmes på sangen. Noget tyder derfor på, at der har været
nogle tekniske udfordringer hos DR, hvilket TV-stationen dog afviser pure overfor avisen BT, der er gået
ind i sagen. Der skal dog på ingen måde herske nogen
tvivl om, at Nina og Julie er og bliver de grønlandske
vindere.

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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Mamarsaakkanik nerisassiornermi
takornariartitsinermik ineriartortitsineq

Kommuneqarfik Sermersuumi inuussutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit nerisassiornermik takornariartitsinermut tunngasumik isumasioqatigiinnissamut aggersaapput
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Kommuneqarﬁk Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit Nuummi nerisassiornermik
takornariartitsinerup ineriartortinneqarnissaanut soqutiginnittut tamaasa Hotel Hans Egedemi marsip arfernanni isumasioqatigiinnissamut aggersarneqarput.
Isumasioqatigiinnissaq inuussutissanik ineriartortitsinissamut nunat avannarliit suleqatigiinnerannut atatillugu aaqqissuunneqarpoq. Taamaattumik Savalimmiunit, Islandimit, takornarialerisunit Kystnorgemit
soorunamilu Kalaallit Nunaannit peqataasoqassaaq.
Nerisassiornermik ineriartortitsineq pillugu
oqalugiarnerit
Isumasioqatigiinnermi ilaatigut Nuup iluani attaveqatigiilernissamut aammali nunani Atlantikup avannaaniittunik soqutigisaqaqatigiinnik attaveqalernissamut
periarﬁssaqassaaq. Tamakku saniatigut misigisassariorluni takornariartitsinermik ineriartortitsinermik

misilittagallit pingasut oqalugiassapput. Taakku tassaallutik Bård Jervan Kystnorgemi suleqatigiinnit ineriartortitsilluni misigisassarsiortitsisartuneersoq, Daniel Bystrøm Destination Austurlandimeersoq aamma
Moa Björnson Norgep sineriaani qeqertaaqqani
Bodøp avataaneersuni Trænameersoq.
Nuummi nerisassalerisut suleqatigiit
NERISA-mik taallugu Inuussutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit inuussutissalerinermut suleqatigiinnik
pilersitsipput, taakku tassaallutik Nuummi inuussutissalerinermut kulturimik ineriartortitsinermik soqutigisaqartut suleqatigiit – pifﬁssarlu ungasinnerusoq isigalugu Kalaallit Nunaat tamakkerlugu suliniaqatigiittussat. Inuussutissalerinermut suleqatigiit maannamut
ataasiaannarlutik ataatsimiissimapput aamma suliffeqarﬁttut pineqartumut soqutiginnikkaanni suleqatigiinnut ilannguttoqarsinnaavoq, maannamullu taama
ingerlataqartut angisuut arlallit peqataallutik.
Nutaaliornissamut ineriartortitsinissamullu
anguniakkat
Suleqatigiit siunertaraat suliffeqarﬁit suleqatigiilersinneqarnissaat taamalu ataatsimoorlutik nutaaliornermik
ineriartortitsinermillu pilersitsillutillu nukittorsaanissaat naammassisaqarluarnissaallu.
- Sermersooq Business Councilimi inuussutissat isi-

giniarneqartorujussuupput tassanilu attaveqaateqarneq
ineriartortipparput inuussutissarsiummi inerisaatitut
atorniarlugu, isiginiarneqartorlu siullerpaaq tassaavoq suliffeqarﬁit suleqatigiissinneqarnerisigut ataatsimoorlutik angusaqarnissaat, Rune Fridorff-Hansen,
Sermersooq Business Councilimi pisortaaneq oqarpoq.
NERISA sunniuteqartussatut
Inuussutissarsiornermut siunnersuisoqatigiinni neriuutigineqarpoq inuussutissanut suleqatigiinnit naalakkersuinikkut suliaqartut sunnerneqarsinnaanissaat,
taamaalilluni inuussutissanut inatsit naleqqussarneqarluni periarﬁssanut nutaanut ammaasinnaaniassammat.
Anguniakkat ilagaat aallarnisaasut nutaat annikitsumik tunisassiornermik aallartitsisinnaanissaat.
Tamatumani aamma pineqarluni takornariat nerisassiornermut tunngasunik pissutsini annikikkaluartuni
misigisassanik neqeroorﬁgisinnaanissaat. NERISAmit Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu
Naalakkersuisoqarﬁk, aamma Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarﬁk pitsaasumik attaveqarﬁgineqalereerput.
Isumasioqatigiinnermut peqataaneq akeqanngilaq,
inissalli killeqarmata nalunaarnissaq piumasarineqarluni.
Uunga nalunaartoqarsinnaavoq nivika@business.gl

Udvikling af gastroturisme
Sermersooq Business Council inviterer til minikonference om udviklingsmulighederne indenfor fødevareturisme
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Alle med interesse for udvikling af fødevareturisme i
Nuuk inviterer Sermersooq Business Council (SBC)
til en minikonference indenfor dette område 6. marts
på Hotel Hans Egede. Konferencen er en del af et
tværnordatlantisk samarbejde omkring fødevareudvikling. Der vil derfor være deltagere fra både
Færøerne, Island, Kystnorge og naturligvis Grønland.
Forelæsninger om gastroudvikling
Minikonferencen vil dels være med mulighed for at
netværke dels internt i Nuuk men også netværke med
interessenter fra de øvrige nordatlantiske lande. Der
vil desuden være oplæg af tre erfarne udviklere indenfor oplevelsesturismen. Der er tale om Bård Jervan
repræsentant fra klyngen Innovative Oplevelser i

Kystnorge, Daniel Bystrøm repræsentant fra Destination Austurland og Moa Björnson repræsentant fra
småøerne Træna ud for Bodø på Norges vestkyst.
Fødevareklynge i Nuuk
Under navnet Nerisa har SBC dannet en fødevareklynge, altså et professionelt samarbejde mellem de
aktører, der har interesse for udviklingen af fødevarekulturen i Nuuk - og på længere sigt hele Grønland.
Fødevareklyngen har kun haft et møde indtil nu
og har man som virksomhed interesse indenfor dette
område, er man velkommen til at slutte sig til kredsen,
der indtil nu tæller en lang række af især store aktører.
Mål om innovation og vækst
Klyngens formål er, at få virksomheder til at samarbejde og dermed i fællesskab skabe og styrke innovation, vækst og produktivitet.

I Sermersooq Business Council er fødevarer et strategisk fokusområde, og vi anvender klyngeudvikling
som et erhvervsudviklende redskab, hvilket først og
fremmest indebærer, et fokus på at få virksomheder
til at samarbejde med hinanden og realisere mål i fællesskab, udtaler Rune Fridorff-Hansen, der er direktør
i Sermersooq Business Council
Nerisa som inﬂuent
SBC håber at man med fødevareklyngen vil kunne
påvirke det politiske system, så fødevareloven vil
blive tilpasset til at åbne op for nye muligheder. Et af
målene er at gøre det nemmere for nye iværksættere at
komme i gang med små produktioner. Det samme
gælder at kunne tilbyde turister gastronomiske oplevelser under til tider primitive forhold. Nerisa er allerede i positiv dialog med Departementet for Erhverv
og Energi og Departementet for Fiskeri, Fangst og
Landbrug.
Deltagelse i minikonferencen er gratis, men kræver
tilmelding, og der er et begrænset antal pladser.
Tilmelding kan ske på nivika@business.gl

Isumasioqatigiinnissami ilaatigut pisussatut takornariarﬁusartunit pingasuusunit peqataatitat pingasut ataatsimoorlutik nerisassiornermik misigisassarsiortitsisartut
naapinneqarsinnaassapput.
Minikonferencens program byder blandt andet på mødet
med disse tre repræsentanter fra destinationer, der har
slået sig op på gastro oplevelser - Kilde: Sermersooq
Business Council
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Pilluarit
Tillykke
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Martek Boat Charter

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

Se priser og tilbud på
www.martek.gl

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

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

Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

EQQARTUUSSISUNNGORIT

– ilinniarneq 2019-imi ukiakkut aallartissaaq
Toqqissisimanermik inuiaqatigiit inatsisitigut illersugaalluartut pisariaqartitaannik
pilersitseqataarusuppit?
Eqqartuussisup kikkulluunniit eqqartuussivimmukartut ajunngitsumik
naapertuilluartumillu sullinneqarnissaat akisussaaffigaa.

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

Eqqartuussisup isummat eqqartuussivimmi saqqummiunneqartut ammaffigalugillu
tusaaniartartussaavai aamma pissutsini tamani kalluunnaveersaartutut,
akisussaassuseqartutut uppernartutullu isigineqartassaaq.
Eqqartuussisunngorniarlutit ilinniarnerpit ingerlanerani tuniorarneqassaatit sulinermi
sakkussanik, Nunatsinni inatsisitigut isumannaatsuutitsinissamut pisariaqartunik.
Ilinniarnerpit, ukiunik marlunnik qaammatinillu pingasunik sivisussusillip, ingerlanera
tamaat eqqartuussisunngorniartutut atorfeqartinneqassaatit.
Ilinniarnermi atuagarsorneq sulisaarserlu paarlakaallugit misilittarneqassapput.
Ilinniarnerpit ingerlanerani eqqartuussisutut sulisassaatit suliallu ilinniarnerni
sammisimasatit suliarisassallugit. Ilinniarnerit naammassippat Qaqortumi, Nuummi,
Sisimiuni Ilulissaniluunniit eqqartuussisutut atorfissarsiornissannut piumasaqaatit
naammassissavatit.
Eqqartuussisunngorniarluni ilinniarnissamut qinnuteqarsinnaaneq ammaanneqassaaq
15. marts 2019. Ilinniarneq 2019-imi ukiakkut Nuummi aallartissaaq.
Ilinnoortuusinnaava?
Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik attaveqarfigisinnaavat mailikkut uunga
post.rig@domstol.gl imaluunniit 36 38 00-imut sianerlutit. Aamma Nunatsinni
eqqartuussisuugallartoq Birgit Skriver mailikkut attaveqarfigisinnaavat bis@domstol.gl
imaluunniit 55 67 44-mut sianerfigalugu eqqartuussisunngorniarluni ilinniarnissaq
eqqartuussisunngornerlu qanoq isumaqarnersoq pillugit oqaloqatigalugu.
Paasisaqarnerugit uani www.domstol.gl.

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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Kaaginut nunattalu pissarititaanut silaqanngilaq
Filippiinerimut Daniellemut ifforneq nakorsaataallunilu inuunermik unnersiutiginninneruvoq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Kaaginik nuannarisaqarluarluni Danielle Hansen
isumassarsiullaqqeqaluni qalipaaterpassuillu atorlugit kaagiliortarpoq. Instagrammimi @ililleibs_husimi kaaginik alutornartunik, mamartunik illinniartunillu ikkutai malinnaavigineqarsinnaapput.
Nunatta pissarititai mamarilluarpai
Danielle inuussutissalerinermi peqqinnermilu bacheloritut ilinniarsimavoq ukiunilu20-ni nerisassiornermik nerisassanillu tuniassiornermik misilittagaqarluni. Alapernaattuarnermigut nunatta pissarititai
nuannarillualersimavai, ingammik paarnat qajaasallu. Isumaqarpoq nunaqavissut akuutissat taakku
taamaattussaannartut isigigaat taamaattumillu piginnaasaat tupinnartut unnersiutigisarnagit. Tamanna iffiortarnermigut allanngortinniarlugu inoqatini
isummersorniarpai.
Meeqqat piginnaasaannik iluaquteqartut
Danielle Qapiarfiusaami meeqqeriviup Timmiaaqqat igaffissua ingerlappaa. Tassani suleqatai meeqqallu kaagerpassuarnik iffiugaanillu ataavartumik
iffiortuagaannik mamarsartarput. Allat kaagerpassuarnik nuannaarutissaqartartut tassaapput ikinngutai
ilaqutaalu, Daniellep sammisannaavanik unnersiutiginnittuartut.
Daniellep suliani ilisimalluaramigit imaanngilaq

kukkuneq ajortoq. Misilissimasamini nuannarnerpaasutut taavaa iffiugassapiluunersuarmik suliaqarsimanini boor’lunut 300-nut naammattumik.
Kukkulluni taratsut sukkullu paarlaattoorsimavai,
taamaattumillu taratsut 1,5 kilo atorlugit. Boor’luliaalu iluatsittorsuunngitsut oqartoqarsinnaavoq.
Takorluukkat anguniakkallu
Daniellep siullertut Instagram attaveqaatitut atorpaa, takorluugaraali siunissami iganermut ilitsersuusiorniarluni, nunap pissarititai atorlugit iffiornermut
sammisumik. Taamaattumik misileraalersimavoq,
namminerlu ilitsersuusiornermigut assersuutigalugu
qajaasat qanoq pitsaanerpaamik atorneqarsinnaanersut nassaariniarlugu. Kaammattuilluartoq nerisassiaanillu naliliisartut pingaarnersaat tassaavoq Ib
Daniellep erneeraa.
Iffiorneq katsorsaatitut
2008-miilli Danielle Nuummi nuannareqisamini
najugaqarsimavoq. Suleruluttaqaarli. Taamaattumik
siorna Danielle qasusoorsimavoq. Qaammatini marlungajanni napparsimalluni sulinngilaq, ingerlariaqqinniarnerminilu iffiorneq atorlugu. Aammami
meeqqerivimmut uterpoq, taamaattoq maannakkut
ullup ilaani sulisarluni peqqisseqqinnissami tungaanut.
Annilaangasarninni iffiorneq iluaqutigisaqaara.
Uannut tarnip pissusaanik oqaloqateqarnermit pitsaaneruvoq, Danielle Hansen nassuiaavoq.

Danielle nammineq najoqqutassiortarpoq. Aajuna
cupcake nammineq paarnanik kaviariliaanik akulik.
Danielle udvikler selv sine opskrifter. Her en cupcake med hjemmelavede sortebær kaviar. Ass./Foto:
@ililleibs_hus

Isumassinneqarit
Instagrammeqanngitsut Daniellep kaagiliaannik
alapernaasertoqarsinnaapput isumassinneqarlunilu.
www.instagram.com/@ililleibs_hus iserfigalugu
taamaaliortoqarsinnaavoq.

Passion for kager og grønlandske råvarer
For filippinske Danielle er bagning terapi og livsglæde
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Med en stor passion for kager bager Danielle
Hansen på livet løs med stor kreativitet og masser
af farver. På Instagram profilen @ililleibs_hus kan
man følge med i de hyppige opdateringer med festlige, velsmagende og indbydende kager.
Elsker lokale råvarer
Danielle er selv uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed og har over 20 års praktisk erfaring med madlavning og madproduktion. Med en
konstant nysgerrighed har hun kastet sin kærlighed
på de grønlandske råvarer og navnligt sortebær og
grønlandsk post. Hun mener, lokale er fanget i at
tage disse to ingredienser for givet og derfor ikke
påskønner de fantastiske egenskaber, de har. Dette
har hun sat sig for at ændre på ved at inspirere
andre gennem sin bagning.
Børn nyder godt af kundskaberne
Danielle driver storkøkkenet i børnehaven Timmiaaqqa på Radiofjeldet. Her nyder både kolleger
og børn godt af de mange kager og bagværk, der
produceres i en lind strøm. Andre, der nyder rigtig
godt af de mange kager, er venner og familie, der

alle påskønner Danielles hobby.
At Danielle ved, hvad hun laver betyder dog ikke,
at hun er fejlfri. Som noget af det sjoveste, hun har
prøvet, nævner hun engang, hvor hun lavede en
kæmpe portion, der skulle give 300 rosinboller. Ved
en fejltagelse kom hun til at forveksle salt med sukker og brugte derfor 1,5 kilo salt. Det er nok næppe
nogen hemmelighed, at rosinbollerne ikke blev en
kæmpe succes.
Drømme og mål
I første omgang har Danielle kastet sig over Instagram som medie, men har en drøm om på sigt at udgive en kogebog, hvor netop de lokale råvarer sættes i fokus i forbindelse med bagning. Hun er derfor gået i test mode og prøver sig frem med en del
hjemmelavede opskrifter for at finde frem til, hvordan man får det bedste ud af eksempelvis Grønlands
post. Den store motivator og største madanmelder
er lille Ib, der er Danielles søn.
Bagning som terapi
Siden 2008 har Danielle boet i Nuuk, hvilket hun
elsker. Arbejdspresset blev dog for stort. Derfor
måtte Danielle sidste år bukke under for stress. I
næsten to måneder var hun sygemeldt, men brugte
bagningen til at komme videre. Hun er da også tilbage i børnehaven, hvor hun dog pt. kun arbejder

deltid, indtil hun er på toppen igen.
Bagning hjælper mig meget mod min angst. For
mig er det bedre end at snakke med en psykolog,
forklarer Danielle Hansen.
Bliv inspireret
For de, der ikke har Instagram, kan man stadig godt
kigge med og blive inspireret af Danielles kager.
Dette kan gøres ved at gå ind på hjemmesiden
www.instagram.com/ililleibs_hus

Isumassarsiullaqqeqaaq, soorlu uani Danielle qajaasanit kaagiliorsimalluni.
Kreativiteten er stor, som her, hvor Danielle har lavet en kage med Grønlands post:
Ass./Foto: @ililleibs_hus
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Pædagogisk leder
til børnehave midt i Nuuk
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.
Se hele opslaget på sulunnguit.gl eller kontakt os på
meeqqeriviksulunnguit@gmail.com / tlf.: 32 41 88.
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Ansøgningsfrist d. 15. marts 2019
Samtaler holdes løbende.

BLIV KREDSDOMMER

– næste uddannelse begynder i efteråret 2019
Vil du være med til at skabe den tryghed, der er nødvendig for et
velfungerende retssamfund?
En kredsdommer har ansvar for at alle, der møder i kredsretten, får en
ordentlig og retfærdig behandling.

NUNATSINNI PERORSAASUT KATTUFFIATA
sulinngiffeqarluni akiliunneqarluni angalasarnermi sullissiviani

allaffiummiumik sulisussarsiorpoq
sulilerlunilu aallartissinnaalluni 1. marts 2019
Allaffimmiutut, assingisaannilluunniit ilinniagaqarsimassuutit.
Paasisaqarnerorusukkuit, oqarasuaat 32 24 71-mut nal.12.00 kingorna, sianerlutit paasiniaasinnaavutit, imal.e-mail info@npk.gl atorlugu.

En kredsdommer skal være åben og lydhør over for de synspunkter, der bliver
præsenteret i retten, og skal opleves som uafhængig, ansvarlig og troværdig i
alle forhold.
Under kredsdommeruddannelsen får du de faglige redskaber, der skal til for at
kunne være med til yder retssikkerhed i Grønland. Du bliver ansat som
kredsdommerkandidat under hele uddannelsen, der varer 2 år og 3 måneder.
Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Undervejs vil du fungere som
kredsdommer og behandle sager inden for de områder, som du har fået
undervisning i. Efter uddannelsen opfylder du betingelserne for at søge en
stilling som kredsdommer i enten Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut eller Ilulissat.
Den 15. marts 2019 åbner vi for ansøgninger til kredsdommeruddannelsen,
som begynder i efteråret 2019 i Nuuk.

NUNATSINNI PERORSAASUT KATTUFFIATS
feriefond søger en

overassistent

fra perioden fra 1. marts 2019
Du skal være kontoruddannet eller lign.
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at ringe på 32 24
71 efter kl.12.00 i hverdagene, eller sende mail til: info@npk.gl

Kunne det være noget for dig?
Kontakt gerne Retten i Grønland pr. mail post.rig@domstol.gl eller 36 38 00.
Du er også velkommen til at kontakte fungerende dommer Birgit Skriver pr.
mail bis@domstol.gl eller mobil 55 67 44 og få en snak om
kredsdommeruddannelsen, og hvad det vil sige at blive kredsdommer.
Læs selv mere på www.domstol.gl.
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Ikuallatoornermi
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Ved Brand

Meeqqanut

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Børnekryds & Tværs

41

MÆNGDE

FRISKE

.

KLATREPLANTE

H.A. Bogføring
TEATERTALE

VIKLE

DEN
SMUKKE
UNGE
PIGE

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

DOPING
.

GANGART

FØR B

.

PIGENAVN

.

FARVE

HOLDER
ET SKIB
FAST

LOV

AR

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

RUST

EFTER
OPQ

LUGTE
HOLDE
AF

TRÆ

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

DRENGENAVN

LILLE
VANDPLANTE

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

9X2
STOR
MÆNGDE
PÅ LAD

SKYDEVÅBEN

.

PERSILLE

.

.

ARBEJDE
GENLYD

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

.

FUGL

PUDSET

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

STRUDSEN

HAVE
KRAM

DEN
LANGE
FISK

PADDE
LILLE
GRIN

PLANTE

RIDEUDSTYR

.

EKSTRA

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

DANMARK

ANHOLT

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

.

– det er helt gratis

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Silas Thomsen
Kujallerpaat 24-401 - 3900 Nuuk

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

ORGAN

.

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

BUNDLØS

SOLO

IKKE

AULA
FALSK

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

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

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.
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Vandrehuset

Centrum Grill

Nu også med hotellejligheder

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

Tlf. 32 42 74

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

· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter
· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

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

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

uuk

.dk

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ
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2
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Levering af
mad ud af
huset

i-n

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

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
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SUDCL_ 10

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

w.p
a
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Tlf. 484844/553201

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

ww

Tempur Spring

Tempur Promise Hybrid

180 x 200 cm. Med Supreme Cooltouch Madras
Valgfri følelse mellem Hybrid, Original, Sensation eller
Cloud. Fås i flere farver.
Tilbudspris i Danmark Kr. 30.997,-

180 x 200 cm.
Planseng i mørkegrå. Trykaflastende Tempur topmadras i
Sensation følelse.
Pris i Danmark Kr. 29.999,-

TILBUDSPRIS I GRØNLAND INKL. FRAGT TIL DIN BY

TILBUDSPRIS I GRØNLAND INKL. FRAGT TIL DIN BY

Kr. 24.799,-

Kr. 16.999,-

Leveringstid ca. 6-14 uger afhængig af farve og destination

Leveringstid ca. 2-8 uger afhængig af destination

European House of Bed
Kontinentalseng

European House of bed – Boxmadras

Unique Continental med Gavl og stålben - 180 x 200 cm.
Med 40 mm. Latex topmadras.
Vælg mellem fast eller medium hårdhed.
Pris i Danmark Kr. 14.298,-

TILBUDSPRIS I GRØNLAND INKL. FRAGT TIL DIN BY

Boxmadras (2 stk. á 90x200 cm.) 180 x 200 cm.
5-zonet Pocket madrasser
Vælg mellem fast eller medium hårdhed
Med 40 mm Latex topmadras i 180 x 200 cm.
Pris i Danmark Kr. 10.796,-

TILBUDSPRIS I GRØNLAND INKL. FRAGT TIL DIN BY

Kr. 10.999,-

Kr. 7.999,-

Leveringstid ca. 6-8 uger afhængig af destination

Leveringstid ca. 2-8 uger afhængig af destination

European House of bed – Boxmadras
Boxmadras 90x200 cm.
5-zonet Pocket madras
Vælg mellem fast eller medium hårdhed
Med 40 mm. latex topmadras
Pris i Danmark Kr. 5.298,-

TILBUDSPRIS I GRØNLAND INKL. FRAGT TIL DIN BY

Kr. 3.999,-

PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

Leveringstid ca. 2-8 uger afhængig af destination

Følg med på vores nye hjemmeside www.moebelmagasinet.gl
Møbelmagasinet Nuuk APS, Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk, Tlf. 322176, E-mail: moebel@sofa.gl

