ADDEN!
M
KERA BUN
K
LÆT FR
E
LAV

PRØV VORES

PRØV VORES LÆKRE,
SPRØDE PIZZAER!

TAKE-AWAY

Hent-selv eller få
den leveret. Bestil via
takanna.gl

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

Priser fra

129 kr.
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Siunissami sisorartarnissat
ulorianartorsiorput

Icebreaker Merino

Kommende
skisæsonener i fare
40-41z

Restaurant
Telefon 32 91 90

Gælder til 24.02.19 for kontaktlinseabo. i 3 mdr og glas fra Platin
til Diamant. Rabat på kontaktlinser
kan benyttes af alle, der ikke har
haft Synoptik abo. inden for de
sidste 3 mdr. Kan ikke kombineres
med andre tilbud og rabatter.

Kommuuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelsimut ilaasortat
13-34
sattaateqalersimanerpat
Går politikerne i Sermersooq
med bind for øjnene
26

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
Denne annonceplads kan blive din

Priser fra

299 kr.

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

s
Kid

Priser fra

499

kr.

382020
Meeqqanut

382012

ONSDAG 27. MARTS 2019

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

Frøken Smørblomst

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

tlf.:

Qitilunnerit-Naggualuutit - Sukangasoortitsinerit
assigiinngitsut - Amerluutit-Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon, tyktarm) & tingummik & imal.
timi tamakkerlugu - Niaqorlunnerit - Sanigorsarnerit
diæt-mik allannguinikkut - Akupunktur, kiropraktik,
naturmedicin, diæt - Pujortasaarniarneq
Alt problemer med ryg - Led samt spændinger Rygestop - Rensning af organismen, - Diæt vejledning
- Rygestop - Micræne m.m
gababroberg@gmail.com

GÂBA
BROBERG
543858/
326479

Akupunktur & Velvære

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres

v/Maria Kruuse

Individuel behandling i form af:
· Akupunktur
· Fødevareallergi
· Auriculo - terapi
· Moxa
(øre-akupunktur)
· Urtemedicin - vitaminer
· Posturologi
-mineraler
· Laser - behandling
· Massage

31 10 16

Mobil 527574
vmkruuse@gmail.com
Efter aftale
akupunktur & velvære

 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

v/ Karl Kristensen & Jes Møller
arktiskbyggeri@gmail.com

+299 224001 (Karl) /+299 230420 (Jes)

Nauja

Erene

Tlf. 329797
H.J Rinksvej 33

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 295,Tors.-Fre.- Lør. 300,-

Nujaleriffik

den295,-25. marts - 5. april
LukketHERREKLIP:
IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

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

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

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

•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

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

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

Kontakt:

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

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

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

ABC
Arctic Boat Charter

Fri internet

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

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

NuukUgeavis.gl-imi illoqarfimmut
ilitsersuummi illoqarfimmi
suliffeqarfiit nanikkit
Find dine lokale virksomheder
under Byguiden på NuukUgeavis.gl

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider
En skole
udvider
En skole
udvider

Seneste nyheder
Advarsel: Amatør-tatoveringer er farlige
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6,1"
Hukommelse
128 GB

5,8"

Samsung
Galaxy A7 2018

Hukommelse
128 GB

• 6" HD+ sAMOLED Infinity skærm
• Android 8.0 Oreo
• 24 MP tredobbelt bagkamera

SIPAAKKIT / SPAR 900.-

1.999.282498

SIPAAKKIT / SPAR 700.-

Samsung
Galaxy S10e

5.299.-

• 5,8” FHD+ Infinity-O skærm
• 12 MP dual bagkamera
• 4K videooptagelse

287492

Elgiganten akikinne
Elgiganten

SIPAAKKIT / SPAR 700.-

6.299.-

Samsung
Galaxy S10

• 6,1” QHD+ Dynamisk AMOLED skærm
• Tredobbelt bagkamera
• 4K videooptagelse

287495

20

ALLE SAMS

–

SIPAAKKIT / SPAR 900.-

Samsung
Galaxy J3 2017
• 5" HD skærm
• Android 7.0 Nougat
• 13 MP bagkamera

999.266031

SIPAAKKIT / SPAR 1.200.-

Samsung
Galaxy J6 2018

1.299.-

• 5,6" Super AMOLED skærm
• Android 8.0 Oreo
• 13 MP frontkameraer

277900

SIPAAKKIT / SPAR 600.-

Samsung
New Gear VR-briller
• VR-briller
• Touch fjernbetjening
• S8/S8+/S7/edge/S6/edge/edge+

599.-

269925

AKISUNERUSARIAQANNGILAQ
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
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6,4"
Hukommelse
128 GB

6,2"

Samsung
Galaxy A9 2018

Hukommelse
128 GB

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

SIPAAKKIT / SPAR 1.800.-

2.999.283302

erpaajuaannarpoq /
altid billigst

SIPAAKKIT / SPAR 900.-

0%

SUNG COVER

Samsung
Galaxy S10+

6.799.-

• 6,4” QHD+ Dynamisk AMOLED skærm
• Triple bag- / dobbelt frontkamera
• 4K videooptagelse

287500

SIPAAKKIT / SPAR 3.000.-

Samsung
Galaxy S8+

3.999.-

• 6,2” Super AMOLED skærm
• 12 MP bagkamera
• Android 7.0 Nougat

261239

Samsung
018
Galaxy A8 2018
• 5.6" Full HD+ sAMOLED
OLED skærm
sky
kyt
ky
yttelse
• IP68 certificeret beskyttelse
• Dual frontkameraer

SIPAAKKIT / SPAR 1.499.
.499.-

2.499
9.272207

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 3.000.PA

SIPAAKKIT
SIPA
PAA
PA
AAKKIT / SPAR
SPA
P R 2.000.
PA
2.000 -

Sa
Samsung
Ga
Galaxy Note 9

5.999.-

• 6.4”
6. Infinity skærm, S Pen
• 12 MP dual kamera
• 4.000 mAh batteri, 128 GB lagring

279563

Samsung
Galaxy S7 Edge
• 5,5" skærm
• 12 MP bagkamera
• Vandtæt mobil

2.999.239735

DET ER DUMT AT BETALE FOR MEGET
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.

Atuutissapput Pingasunngorneq 27/03-miit Marlunngorneq 02/04 – 2019 ilanngullugu / Gælder fra onsdag den 27/03 til og med tirsdag den 02/04 – 2019
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
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Et godt tilbud
SPAR

50%

SPAR

50%

ALLARUTINIK
AKIKILLILIINEQ /
SIPAAKKIT

50%

Meqqit atunngitsoornikuusasi Uge 13'mi (25.3 - 30.3 2019) atorsinnaavasi
allarutinut tamanut. Meqqit kampagne naggaserlugu niuerit allaruterpassuarnik.

Eqqaamallugu qanorsuaq pisisinanaagavit bon'imut ataatsimut.
Aamma allarutinik piginngisatsinnik pilerigisaqaruit
https://jysk.dk/badevaerelse/handklaeder iserfigisinnaavat allafigalutalu
aperalutillu piniarsinnaanerigut.

Takunissarsi qilanaaraarput Uge 13'mi
allarutinik akikilliliigutta.
JYSK Nuummut aggialluarisi.

SPAR

50%

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

Et godt tilbud
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Atuutissapput Arfininngorneq 30/3-2019 ilanngullugu /
Gælder til og med lørdag den 30/3-2019

SPAR

50%

SPAR

50%

- Håndklædeudsalg
(samlemærker)
SPAR

50%

I kan i Uge 13 (25.3 - 30.3 2019) bruge jeres sidste samlemærker på alle håndklæder.
Derfor slutter vi mærkekampagnen med et stort udsalg af håndklæder.

Husk at I kan købe så mange håndklæder som I lyster, på et bon.
I kan også gå ind på https://jysk.dk/badevaerelse/handklaeder og se om der er
nogle andre håndklæder udover vores udvalg, der kunne interessere JER,
som vi kan bestille hjem.

Vi glæder os til at se JER i Uge 13
til håndklædeudsalg i JYSK Nuuk.
SPAR

50%
Industrivej, Boks 1032
3900 Nuuk
Tlf. nr.: +299 32 58 10

Et godt tilbud

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

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

Pisiﬃk.gl
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Ukiup taamaalinerani umiatsiamik singitsigaanni umiatsiap sikumit ajoquserneqannginnissaa nakkuti-gilluartariaqarpoq.
Vælger man at søsætte båden allerede på
denne årstid, kræver det stor opmærksomhed
på at isen ikke skader båden. Ass./Foto:
Toke Brødsgaard

Umiatsiaatilinnut nutaarsiassatsialak
Nuummi sunngiffimminni umiatsiamik angalaartartunut qilanaartunut pitsaasumik
nutaarsiassaqarpoq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Kikkunnut tamanut maanna ukiuunerani immamut
isigitillutik anersaaruluuteqartartunut umiatsiaminnillu singitsinissaminnut utaqqikatattunut pitsaasumik nutaarsiassaqarpoq. Godthåb Bådeforeningip
puttasut A, B aamma C sulluliarsuup kujataa tungaaniittut maanna piareereersimalerpai. Umiatsiaatileqatigiinnut ilaasortaagaanni umiatsiamik puttasunut taakkununnga inissiisoqarsinnaalereerpoq.
Sila suli nillertukasiuvoq
Periarﬁssamilli tamatuminnga atuigaanni eqqaama-

Godt nyt til
bådefolket
For de fritidssejlere i Nuuk, hvor det kribler
for at få båden i vandet, er der rigtig godt
nyt
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Så er der rigtig godt nyt til alle de, der her vinteren
over har sukket når de har kigget ud over vandet
og slet ikke kan vente med at få båden i. Godthåb
Bådeforening har allerede nu sat broerne A, B, og
C på sydsiden af tunnellen i vandet. Det er muligt,

sariaqarpoq sillimmasiinermut tunngasut eqqaamasariaqarmata, tassami akisussaanermut sillimmasiinerit ilarpassui aatsaat maajip aallaqqaataanni atuutilertarmata. Soorlumi aamma eqqumafﬁgisariaqartoq sila suli nilleqimmat aamma umiatsiat sikkussaasinnaammata taamalu umiatsiap timitaa motoorialu ajoquserneqarsinnaammata. Ullut ilaat sapaatip-akunnerani kingullermisut 15 gradit angullugit
issittarmata anorip nillernera ilanngukkaanni unnuaanerinnaani centimeterinik arlalinnik issutigisumik
sikuarsinnaasarpoq.
Puttasut amerlanerusut piariingajalersut
Godthåb Bådeforeningimit oqaatigineqarpoq puttasut A, B, C aamma 1, 2, 3 aamma 4 qanittukkut piareerneqarnissaat siunniunneqartoq. Niusarﬁit ikkunneqareerpata eqqortumillu qajannaarsorneqareerpata puttasut atorneqarsinnaalissapput. Taamaalilluni
Nuummiut umiatsiamik angalaarnermik nuannari-

hvis man er medlem af bådeforeningen, allerede nu
at ligge sin båd ved disse broer.
Stadig frost i luften
Vælger man at benytte sig af denne mulighed skal
man dog huske at sikre at have sine forsikringsforhold i orden, da mange ansvarsforsikringer først
gælder fra 1. maj. Ligeledes skal man være opmærksomme på, at det stadig er koldt der ude og at
der er fare for at isen omkring bådene kan fryse til
og beskadige skrog og motor. Når der er dage som
i sidste uge, hvor temperaturene når ned under 15
minusgrader, så skal der ikke meget vind til før kuldefaktoren gør at det kan fryse adskillige centimiter
i løbet af en nat.
Flere broer i vandet
Ifølge Godthåb Bådeforening er målet meget snart
både at have broerne A, B, C og 1, 2, 3 og 4 i van-

saqartut angalaartarnitik aallartissinnaanngussavaat.
Puttasut sinnerisa piareerneqarnissaasa tungaanut
ilaasortat tamarmik puttasunik taakkuninnga atuisinnaassapput. Puttasut sinneri piareerneqariarpata
umiatsiaatillit umiatsiatik taakkununnga piaartumik
nuuttariaqassavaat, taamaalilluni kikkut tamarmik
inissamik tunineqarsimasut atuisinnaaniassammata.
Aalajangiineq nuannarineqartoq
Umiatsiaatilippassuit periarﬁssaq tamanna atorniarlugu maannangaaq aalajangiussereersimapput. Inuit
attaveqaqatigiittarﬁini umiatsiaatillit peqatigiifﬁat
nersualaarneqartorujussuuvoq. Taamami aalajangertoqarneratigut aqissit maajip aallaqqaataanni
piniagaajunnaarnissaat sioqqullugu aqisserniartoqarsinnaassaaq. Soorlumi aamma Nuup Kangerluani qooqquni kusanartuni apusiuserluni asseqanngitsumik pisuttuartoqarsinnaassasoq.

det. Så snart landgangsbroerne er sat i og monteret
korrekt må broerne benyttes. Dette giver mulighed
for rigtig mange sejlglade nuummiutter kan tage hul
på sejlsæsonen allerede nu. Indtil de øvrige broer
ligges i vandet har alle medlemmer mulighed for at
benytte disse broer. Når så de resterende broer kommer i vandet skal bådejerne hurtigst muligt få ﬂyttet
deres både, så alle får den plads de har fået tildelt.
Populær beslutning
Allerede nu har mange bådejere besluttet sig for at
benytte denne mulighed. På de sociale medier får
bådeforeningen da også rigtig mange rosende ord
med på vejen. Dette giver netop også mulighed for
at man kan nå nogle gode rypejagter inden denne
jagt stopper 1. maj. Ligeledes er der mulighed for
nogle unikke sneskoture i de smukke dale i Godthåbsfjorden.

9

ONSDAG 27. MARTS 2019

MSI 15.6" BÆRBAR
GAMING COMPUTER

v Intel® Core™ i5-7300HQ processor
v Nvidia GeForce GTX 1050, 2 GB
v 8 GB DDR4 RAM, 1 TB HDD

12.300.-

GOPRO KARMA DRONE + HERO 6 BLACK

v Nassartagaq,
peqinneqarsinnaasoq /
one
Bærbar, sammenfoldelig drone
v Patajaallisaat+ tigummivikk
ilaareerput /
Inkluderet stabilisator+greb
v Touch controller,
angallannissaanut puulik /
transport etui

9.000.- 5.400.SIPAAKKAT / SPAR

2.499.-

1.399.-

272232

3.000.SIPAAKKAT / SPAR

SIPAAKKAT / SPAR

2.000.-

SIPAAKKAT / SPAR

MACBOOK PRO 13 MED TOUCH BAR
BA 2018

272438

2.799.-

v Intel® Core™ i5 quad core, 2,3 GHz
v 13,3" Retina skærm med True Tone
v Iris Plus Graphics 655, 128 MB eDRAM

281763

IPHONE XS 644 GB SØLV
L
LV

v 5,8" Super Retina OLED skærm
v A12 Bionic CPU, 3D touchh
mera
v Dual 12 MP assiliivik / Kamera

IPHONE 7 - 32 GB GULD
D

v 4,7” Retina HD-skærm
v A10 Fusion processor, Force Touch
v 12 megapixel kamera, 4K video

245888

KUN 20 STK
af hver model

Først til møllee 6.500.-

-20%
%

SIPAAKKAT / SPAR

2.399.-

280823

KUN 15 PAKKER

Gælder ikke i forvejen nedsatte vare, Apple og Royal Copenhagen

SIPAAKKIT
SPAR

FREDAG D. 29. MARTS
Åbent fra kl. 10-21

13095
SORT
MEGA TALLERKEN
19 CM

300.-

følg os på facebookk
være de første til at se voress
nyheder og tilbud:
d:

facebook.com/
notabene.gl

HAMMERSHØI
HØI
VANDGLAS
33 cl, indigo
o

2. STK.

90.-

SIPAAKKIT
SPAR

6095

KUN 10 STK

KUN 4 STK

SIPAAKKIT
SPAR

20095

1.500.-

749

95

KUBUS 1 LYSESTAGE
7x7 cm, hvid

300.-

ANNA MÜSLISKÅL
Ø 11 cm, hvid

4. STK.

20.-

SIPAAKKIT
SPAR

7995
Lynge Olsen Group

BLUE MEGA FISKEFAD
60 CM

SIPAAKKIT
SPAR

277061

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

40%

ukiaq sinnera naallugu

Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Sap. ak.
ut
m
ta aasa naas .
ut
p
ar
tt
ki
nutaat ti
Vi får friske
blomster hver
uge.

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

10%-nik

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

iq NAASUT

NUUKULLAK 13 · TLF.: 32 22 30

Tlf. 321676

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

Ukioq manna

Ilinniartitsisut aqutsisullu nersualaarpavut
t
gaasu
Toqqa
i
juunim iig
t
aaru
nalun
t
sappu
neqas

Ilinniartitsisut nunarsuarmi pingaarnerpaamik suliassaqartut. Taakkuugamik kinguaariinnik tullinnguuttunik
eqqarsarluartitsisussat, oqaatsit atorlugit nuannersunik eqqarsartitsisussat pilersitsisinnaanermullu
kaammattuisussat.
Taamaattumik Kommuneqarfik Sermersuup atuafinni
ilinniartitsisut aqutsisullu nersualaarniarpai, taakkuummatami isumassarsititsisartut aammalu atuartunut suleqatiminnullu iluaqutaasussamik suliamik saniatigut
suliaqartartut. Ilinniartitsisoq aqutsisorlu, sulinerminnut
tunngasunik ilisimasaqarnermikkut inuttullu tunniussimanermikkut, suliffimminnik atuartuutiminnillu qaffassaasut.
Ilinniartitsisoq imaluunniit atuarfimmi aqutsisoq
maannamiit arlaat innersuussinnaavat apriilip
30-iata ilanngullugu. Uunga mailimik nassiussigit:
laerer@sermersooq.gl

Mailinni ateq allassavat, minnerunngitsumillu eqqaamallugu tunngavilersuilluarnissat, sooq ilinniartitsisoq imaluunniit aqutsisoq taanna nersualaarneqartussatut innersuunnerlugu. Sulilluarneranut
tunngasunik assersuusiorsinnaaguit iluassaqaaq!

a
itsisutt
Ilinniart saannut
arnis
nersuala aagit.
peqat
t!
rtippaa
a
q
ia
r
a
Pis

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Børn og Skole
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vi fejrer

13
år

fødselsdag

25-50%

PÅ UDVALGTE MØBLER, SENGE,
GARDINER, GULVE OG KØKKENER
TIL DIN BOLIG

Alle senge

Alle sofaer

-25-50%

-25-50%

Alle Skovby bestillinger

Alle løse tæpper

-30%

-25%

Luxaflex og Luna gardiner

Alle køkken, Bad
og Garderobe opstillinger

spar

spar

spar

-25%

r
Gælde
.
.m
t.o
30/04

-25%

Gratis opmåling - Montering er tilkøb

vi fejrer

føel
føds
dssd
e ag

lsd a
2-5
0-0
20
5%
0%g

spar

Gælder
t.o.m.
30/04

VED BESTILLING AF KØKKEN, GARDIN OG GULVE
SKAL MAN BARE HAVE EN AFTALE OM OPMÅLING I TILBUDSPERIODEN

UDVALGTE
MØBLER OG
SENGE
TIL DIN BOLIG

GÆLDER IKKE ALLEREDE NEDSATTE VARER SAMT FAST LAVPRIS
Spar
Spar

2
5%
25
%

fødse
fødsels
dag lsdag

PÅ SO
FA
PÅ SOFA

Ucreate sofa

Ucreate sofa
med open end
Monteret med
dessin Mood. mørkegrønt stof i
Ben i sæbebehan
273 x 224 cm.
dlet eg.
Normalpris
17.467,-

25 mar

ts - 07

april

2019
25 marts - 07
april 2019

med open end

NU

11.999,-

SPAR 5.468
SPAR
5.468

Se vores nye online katalog på sweethome.gl
eller facebook.com/sweethome.gl

MØBLÉR
MED
OMTANKE

Sweet Home tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Tilbuddene er gældende fra 25/03 til og med 03/04 med mindre andet er anført.
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Apersortittussat
Atuartut 2019-imi apersortittussat, apersortinnissaminnut allatsissapput, pappilissamik immersuinermikkut; “apersortittussat nalunaarsuutaat” taannalu tunniutissavaat apersortittussap kuisinnermut
allagartaata assilinera ilanngullugu.

40%

på ZETA
vinterdæk

resten af sæsonen

Uunga tunniunneqassapput:
Hans Egedep Oqaluﬃa, Kirkevej 13, imaluunniit
mailimut: nuuk@ilagiit.gl
Tunniussivissaq kingulleq 05. april 2019.

Konﬁrmander
Elever der skal konﬁrmeres i sommeren 2019 skal
tilmeldes til konﬁrmationen ved, at forældrene
udfylder et konﬁrmand kort og aﬂevere blanketten samt kopi af elevens dåbsattest,til Hans
Egede kirke, Kirkevej 13 eller via mail:
nuuk@ilagiit.gl
Aﬂeveringsfristen er 05. april 2019.

Palaseqarﬁk Nuuk
Postboks 755
3900 Nuuk
NUUKULLAK 13 · TLF.: 32 22 30

Vi hylder årets

skolelærer og skoleinspektør
rne
Vinde ret
kå
bliver i
i jun

Vores folkeskolelærere varetager et af de mest
vigtige job i verden. De understøtter de næste
generationer til at tænke STORT,
vt
s kæ
og være

K r e Ati v e.

Derfor fejrer vi lærerne og skoleinspektørerne i
folkeskolen, som inspirerer og gør en ekstra indsats til gavn for elever og skole. Læreren og skoleinspektøren, der gennem fagligt indsigt og personligt engagement, kan noget ganske særligt.
Måske er det læreren, der formår at skabe et
spændende og innovativt læringsrum. Måske
er det skoleinspektøren, der skaber rammerne
for et trygt og godt undervisningsmiljø. Du bestemmer, hvem vi skal hylde.
Du kan nominere en lærer eller skoleinspektør
senest 30. april.
Send en til: laerer@sermersooq.gl

Du skriver navn og skole på personen i mailen,
og du skal ikke mindst huske at begrunde, hvorfor læreren eller skoleinspektøren skal have et
klap på skulderen. Kom meget gerne med eksempler på det gode arbejde!

d til at
Vær me lærere.
res
fejre vo
er det!
n
e
j
t
r
o
De f

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Børn og Skole
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SLICED RIBEYE BURGER
med pommes frites og dip.

THAI MASSAGE

kr. 159,-

Eksklusiv thaimassage af uddannet massør
Tirsdag-Fredag 13-20 • Lørdag-Søndag 11-18

Åbent alle ugens dage fra 12-15.
Menukort på www.HHE.gl

Book online på www.HHE.gl/massage

L NCH

Bordbestilling på HHE.gl.

FROKOSTMENU

Klassiske grønlandske råvarer
i et moderne design

Fredag d. 29. marts &
Lørdag d. 30. marts

LUNCH

Lammetatar

Sprød jordskok, fermenteret
jordskokskum, blåbærgele

Brændt torsk

Tomat- og timiansauce med
semitørrede kirsebærtomater

VELKOMMEN TIL SARFALIK LUNCH

Vi har skabt et frokostkort med traditionelle frokostretter af
høj kvalitet til rimelige priser. Og så behøver det ikke tage
mere end allerhøjest 30 minutter at få maden serveret hos
Sarfalik LUNCH, når du har bestilt din menu.
Men du er naturligvis velkommen til at blive hos os i længere
tid, så du kan nyde din frokost og den smukke udsigt.
Personalet vejleder gerne om, hvilke af vore retter, der med
fordel kan bestilles, hvis du har travlt.
Du er velkommen til at bestille din frokostmenu forud, så har
vi maden klar til et aftalt tidspunkt. Du må derfor gerne tage
menukortet med hjem, så du lettere kan bestille forud inden
næste besøg hos Sarfalik LUNCH.

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

Rensdyrfilet

Pastinakpuré, portvinsmarinerede
svampe, rensdyrsauce samt
urteristede kartofler

Kvan

Kvanis, creme brulee,
kvanchips.

Kr. 495,00

BORDRESERVATION PÅ WWW.HHE.GL
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Nipilersornermik Ilinniarfiup ukiumi
nutaami tusarnaartitsinera siulleq
Musikskolens første koncert i det nye år
ARFININNGORNEQ / LØRDAG

30. MARSI

ILINNIARFISSUARMI QASSIMI
LÆRERSEMINARIET QASSI
NAL./KL. 14-16

Nipilersornermik Ilinniarfiup Nuummiittup ilinniartuutaasa ilinniarsimasatik tusarnaartitsissutigissavaat. Erinnat nuannivissut, atuartullu
pikkorissut tusarnaariakkit.

Musikskolen Nuuk’s elever viser,
hvad de havde lært. Kom og hør
nogle skønne melodier og
de dygtige elever synge.

Tamassi tikilluaqqusaavusi, qilanaarpugullu!
Iserneq akeqanngilaq.
Alle er velkommen,
og vi glæder os!
Gratis adgang.

gr
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KATUAQ BIO

UGE 13

Onsdag
Pjuske flyver fra reden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On the Basis of Sex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instant Family - Når 2 bliver til 5 . . . . . . . . . . .

27/3
16.00
18.15
21.00

Torsdag
28/3
Dumbo - org. version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Maria Stuart, Dronning af Skotland . . . . . . . . 21.00
Fredag
29/3
Filmertarfik matoqqavoq / Biografen er lukket

Lørdag
Dumbo med dansk tale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Stuart, Dronning af Skotland . . . . . . . .
Dumbo - org. version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30/3
15.00
18.00
21.00

Søndag
Dumbo med dansk tale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dumbo - org. version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Stuart, Dronning af Skotland . . . . . . . .

31/3
15.00
18.00
21.00

Mandag
1/4
Maria Stuart, Dronning af Skotland . . . . . . . . 18.00
Dumbo - org. version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00

Tirsdag
2/4
Dumbo - org. version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Maria Stuart, Dronning af Skotland . . . . . . . . 21.00

Onsdag
3/4
Maria Stuart, Dronning af Skotland . . . . . . . 18.00
Dumbo - org. version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00

3. & 4.
APR

QITINNERMIK TAKUTITSINEQ
DANSEFORESTILLING

Allaanerulaartoq
Noget lidt anderledes
Qitinnermik takutitsinermi amerlanerpaani meeqqat peqataatillugit inersimasunik aqunneqarajuppoq meeqqat suna
takussaneraaq. Susoqassavamita meeqqat namminneq aalajangiigunik?
$Uani qitinnermi 2. B Kangillinnguit Atuarfiani atuarfiani atuartut isumassarsiaat malillugu eqqumiitsuliornermik sulialinnik nutaaliamik takutitsisulerlutik. Meeqqat silarsuaannut eqqarsartariaasiannullu paasisaqarit.
I de fleste danseforestillinger for børn er det voksne der har bestemt, hvad børnene skal se. Hvad sker der, hvis børnene
selv får lov til at bestemme?
I denne forestilling har 2. B fra Kangillinnguit givet inspiration till profesionelle kunstnere og skabt et nyt værk. I får
mulighed for at se ind i børnenes univers og få et indblik i deres fantasi.
Qitittut / Dansere: Alexander Montgomery-Andersen, Sarah Aviaja Hammeken og Michael Tang
Qitinnermik ilinniartitsisoq / Koreograf: Lava Markusson
Nipilersonrtaanik sulialik / Musik: Jonathan Lundberg

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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

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

SKAL DU SÆLGE DIT HUS / LEJLIGHED?
ELLER ER DU VED AT KØBE HUS / LEJLIGHED?
Er huset / lejligheden klar til salg, eller er der noget,
som skal rettes, skader, der skal repareres eller er der
måske forhold, som du ikke har set ?
Vi kan tilbyde at gennemgå bygningens tilstand og
udarbejde en rapport om vore iagttagelser.
KONTAKT OS PÅ:
Mail: arktiskbyggeri@gmail.com
Tlf: (Jes) 230420 & (Karl) 224001

I forbindelse med vores far, svigerfar, farfar

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

Svend Erik Skøtt´s
bisættelse fredag den 22. marts 2019,vil
vi herved takke for venlig deltagelse og de
mange blomster.

10%-nik

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

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Kærlig hilsen
Familien Heilmann Skøtt

Avatangiisinut aningaasaateqarfimmut suliniutit avatangiisinut
iluaqutaasussat pillugit taperneqarnissannut qinnuteqarit
ANSØG MIDLER FRA MILJØFONDEN
TIL PROJEKTER DER GAVNER MILJØET
Naalakkersuisut 2019-imi Avatangiisinut
aningaasaateqarfimmut qinnuteqaqqusipput.

Naalakkersuisut inviterer hermed til at indsende
ansøgninger til Miljøfonden i 2019.

2019-imi qinnuteqartoqarnermi suliniutit ataani allassimasunut attuumassuteqartut
aningaasaliiffigineqarsinnaapput:
• Suliniutit plastikkinik atuinernik atueqqinnernillu annikillisaanernut attuumassusillit,
innuttaasut suliffeqarfiillu atortunut ilisimaarinninnerulernissaannut attuumassutilinnut
suliniutaasinnaasut ilanngullugit.
• Suliniutit, aalisakkanut qassutinut atortunullu qimatanut imaluunniit annaasanut aammalu
aalisarfinnik piniarfinnillu eqqiluitsuutitsinissamut tunngasut, taakkununngalu suliassat,
innuttaasut suliffeqarfiillu isumalluutit eqqumaffigalugit pissusilersorsinnaalernissaannut tunngasut ilaatinneqarput.

Der kan i 2019 ansøges om midler til projekter inden for to
kategorier:
• Projekter vedr. minimering og genanvendelse af plastik,
herunder eventuelt projekter der muliggør en ressourcebevidst adfærd hos borgere og virksomheder.
• Projekter vedr. efterladte eller mistede fiskegarn/redskaber
og renholdelse af fiske- og fangstpladser, herunder eventuelt
projekter der muliggør en ressourcebevidst adfærd hos borgere og virksomheder.

Suliniutinut assigiinngitsunut immikkut 1.000.000 kr.-imik aningaasaliisoqarsimavoq.
Suliniutit 10.000 kr.-it sinnerlugit tapiiffigineqarsimasunut piumasaqaataavoq qinnuteqartuminngaanniit suliniut 25 %-imik aningaasalersorneqarsimanissaa. Suliniutinut 10.000
kr-it ataallugit taperneqartut aningaasaleeqataanissamut piumasaqaatitaqanngillat.

Der er afsat 1.000.000 kr. til hver kategori.
Ved projekter med en værdi over 10.000 kr. er der krav om 25%
medfinansiering fra ansøgers side. Projekter på 10.000 kr. og
derunder friholdes fra kravet om medfinansiering.

Avatangiisinut aningaasaateqarfik pillugu paasisaqarusukkuit qinnuteqarnissamullu immersugassat nassaariniarukkit uunga iserit: www.naalakkersuisut.gl/avatangiisinut_aningaasaateqarfik
Qinnuteqaatit e-mailikkut allakkatigulluunniit kingusinnerpaamik maajip aallaqqaataa 2019
nassiunenqassapput:

Læs mere om Miljøfonden og find ansøgningsskemaet her:
www.naalakkersuisut.gl/miljoefonden
Ansøgningen sendes pr. e-mail eller brev senest den 1. maj 2019
til:

E-mail: pan@nanoq.gl
Pinngortitamut, Avatangiisinut Ilisimatusarnermullu Naalakekrsuisoqarfik
Postboks 1614
3900 Nuuk
Nalunaaqutserlugu: Avatangiisinut aningaasaateqarfik.

E-mail: pan@nanoq.gl
Departementet for Natur, Miljø og Forskning
Postboks 1614
3900 Nuuk
Mærket: Miljøfonden.
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TUSARNAARTITSINERMI
FIFA TURNERING
PÅ MUTTEN
QAAMMATISIUT
ONSDAG D.
27/3nipilersornermi
KL. 19.30
Kristinemut-mi
misigisat nuannersut

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali
KOM OG VÆR MED!
Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august
FINE PRÆMIER
Ole Kristiansen

H
FREDAUGSK
SBAR
RENE
LØ
VS
RHOLTRØM
DER!

UNDE

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Levende musik på Mutten

Gert Lennert ilanilu

TUSARNAARTITSINERMI
Martin Løvstrøm Band
QAAMMATISIUT
Uttuit
Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTTORSDAG
EN

Kristinemut-mi
nuannersut
Fredag d.nipilersornermi
31. august og lørdagmisigisat
d. 1. september

Tulleriit

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

Inuk

D. 28. MARTS

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

Kanji club

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
KARAOKE
GODfra
MUSIK
4.00
0-2MUTTEN!
kl. 12.0PÅ
iMutten
og MinOG

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

SØNDAGSFEST

påDEN
Mutten
29. JULI
Vi ses til søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12-24.
Idag er der levende musik!

Den. 31. marts

STEGT FLÆSK

TIRSDAGSBINGO
med kartofler
og persillesauce
Den. 2/4 kl. 20.00, på Mutten

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

Ulla

Sponsoreret af:

Festen begynder kl. 22.00

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

Fredag d. 29. & Lørdag 30. marts

SIISSISOQ

Fredag d. 5. april
Lørdag d. 6. april

Kanji Club

Fredag d. 26. april
Lørdag d. 27. april

Inuk

Fredag d. 12. april
Lørdag d. 13. april

Nahome
Band

Fredag d. 3. maj
Lørdag d. 4. maj

Hans
Jukku & co

Fredag d. 10. maj
Lørdag d. 11. maj

Martin
Løvstrøm
Band

Fredag d. 19. april
Lørdag d. 20. april

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

68 -,

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

Titarneq

Sponsoreret af:
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Sermitsiamut isikkivik alutornartaqaaq
sila qanorluunniit ikkaluaraangat.
Udsigten mod Sermitsiaq er fascinerende i
al slags vejr. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Quassussuaq kaajallallugu
Aputikkoorluni aputip qeraarpalunnera nalissaqanngilaq. Ukiup taamaasinerani Quassussuup kaajallannissaa inassutigineqarsinnaalluarpoq
All.: Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Nuna qaqortuinnaagaluartoq pinngortitaq ersigineqassanngilaq. Ukiup taamaasinerani, ullut talliartorneranni, pinngortitamik atuilluarnissamut tunngavissaqarluarpoq. Amerlasuut soorunami illoqarfiup
qanittuani sisorariartarput, aporfissaqanngilarli assersuutigalugu Quassussuup kaajallannissaanut.
Eqqarsarit

Lille Malene
kalder

Tamanna tamakkiisumik ilalernaraluartoq soorunami eqqarsartoqassaaq piareersimaniartoqassallunilu.
Quassussuaq kaajallallugu mobilikkut attaveqarpoq,
taamaakkaluartorli isumaliutigisariaqarpoq VHF-radiomik imaluunniit satellittelefonimik nassarnissaq.
Taamatuttaaq pinngortitaq maluginiarneqartassaaq quasassinnaasullu sianiagalugit. Tunngaviusumilli aasakkut aqqutigisartakkat atuaraanni perlasiffissaqanngilaq.
Aqqutigissoq
Quassussuup tunua Qinnguttalu tungaanut kuuk
aputeqangaatsiarpoq. Taamaakkaluartoq pisuffigiuminarpoq apullu manngertuuvoq, taamaattumik
quasassiorpallaarani ingerlaartoqarsinnaavoq.
Aqqutaani arlalinnik qerrussimasunik qorlortuaraqarpoq, apummit qaqortumit immikkoorlutik tuntil hindring for, at man kan tage eksempelvis en tur
rundt om Lille Malene.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Tænk dig om
Selv om det varmt kan anbefales, skal man naturligvis tænke sig om og tage sine forholdsregler. Der
er stort set mobilkontakt hele vejen rundt om Lille
Malene, men man bør alligevel overveje om man
kan have en VHF radio eller en satellittelefon med
sig. Ligeledes skal man læse naturen og være varsom med glatte overflader. Men grundlæggende,
hvis man holder sig til sommerruterne, så er man
godt gående.

Selvom det er hvidt derude, skal man ikke lade sig
skræmme af naturen. På denne årstid, hvor de længere lyse dage vender tilbage, er der al mulig grund
til at nyde naturen. Mange vælger naturligvis aktiviteter på ski i det bynære område, men der er intet

Godt føre
Der ligger forholdsvis meget sne i baglandet og på
vandfaldet ned mod Qinngorput. Derfor kan man
godt få fæste og sneen er godt trykket, så man kan
kæmpe sig op uden helt at glide tilbage. Flere steder
undervejs kan man se frosne små vandfald, der skil-

Der er intet som knitrende sne under fødderne. Turen rundt om Lille Malene kan varmt
anbefales på denne årstid

gutsorissumik qalipaatilinnik. Inassutigineqarpoq
apusiutit sisoraatilluunniit atornissaat, tassa aqqutaata ilaani skuuinnaqarluni maakkartortoqarsinnaammat. Aamma gatersit atorneqartariaqarput, arlaannut maasoorluni masatsertoqarsinnaammat.
Uiartigassarujussuaq
Ajoraluartumik parnaarussivittaassaq saneqqutilerlugu uiarteringaatsiartoqartariaqarpoq. Parnaarussiviup uiarternissaanut ersarissunik nalunaaqutsersuisoqarsimavoq. Taava tassuunaqquulluni ujaraaqqanik aqqusiniliaq atuarneqarsinnaavoq, aqqusinerlu taanna qooqqumut anngutingajareersimavoq snescooterertartunut sisorartartunullu tassuunaqquuttunut ajoqutaaqisumik.
Taamaakkaluartoq nunamut timitsinniittumut, aasakkut ukiukkullu angalaarfigalugu nalissaqanngitsumut, piniarluni aqqusernup taassuma atuarnissaa
pisariaqarpoq.

ler sig ud med den klare blå farve i den hvide sne.
Turen anbefales på snesko eller på tur ski, da man
alternativt godt kan synke i nogle steder, hvis man
blot går med sko eller støvler. Alternativt bør man
have gaters på, så man ikke bliver våd, hvis man
træder ned i et snehul.
Stor omvej
Desværre skal man forberede sig på en grå og kedelig omvej, når man skal omkring den nye anstalt.
Det er tydeligt afmærket, hvor stor en bue udenom anstalten, man skal gå. Der har man så mulighed for at gå på den støvede og grå grusvej, der
efterhånden når næsten ud i paradisdalen til stor
gene for snescooterkørere og de skiløbere, der våger
sig denne vej.
Alligevel er det besværet værd at bevæge sig denne vej for at komme ud i vores smukke bagland, der
sommer og vinter er en unik oplevelse at færdes i.
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WEEKENDMENU

TORSDAG

TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
SUPPE

Køkkenchefen har sammensat en lækker menu til weekenden
med asiatiske lækkerier og hjemmelavet is.
Serveres samlet til bordet, så der kan deles frit.

DEN 26. juli

Kristinemut-mi
nipilersornermi
Nudelsuppe
med kylling misigisat nuannersut

KARAOKE OG GOD MUSIK

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

APPETIZER
Kali

PÅ MUTTEN

Spring Rolls,
Sushi,
Fredag
d. 3. ogDim
lørdagSum
d. 4. august

(2 stk forårsruller, 4 stkOle
sushi,
3 stk dumpling)
Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

HOVEDRET
Gert Lennert ilanilu

Levende musik på Mutten

LYKKEHJUL
SØNDAGSFEST
VindP
påÅlykkehjulet
MUTTEN
torsdag kl. 21.00
Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00

I DAG ER
Torsdag fraE
20.00–00.00
EVEN DE MUSIK!
L
R
D
Fredag & lørdag fra kl. 20.00–03.00

Oksekød i østerssauce med broccoli
Fredag
d. 17. ogog
lørdag
d. 18. august
Blandet fisk og skaldyr
i chilihvidløgs
sauce

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august
DESSERT
Uttuit
2 kugler is efter eget
valg

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

PR. PERSON

Tulleriit

239,-

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

Inuk

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

Maden serves ved bordet
på fælles tallerkener.

NYE ÅBNINGSTIDER
PÅ TAKUSS

DEN 29. JULI

Kanji club

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

Ulla

Festen begynder kl. 22.00

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

Fredag den 29. marts fra kl. 17.00 til 19.00

STEGT FLÆSK
med kartofler og persillesauce

Kun kr.

68 -,

Sponsoreret af:
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Piffissat
sumiiffissallu
TID & STED
AA Nuuk:
Ataatsimiittarfiit/Møder:
Avannamukaanut 1 B
Ataa./man................................19.30, kal.
Mar./tirs....................................19.30, kal.
Pi./ons........................................19.30, dk
Sisa/tors....................................19.30, kal.
Tall./fre.......................................19.30, dk.
Tall./fre......................................19.30, kal.
Arfin./lør....................................13.30, kal.
Aallarterlaat/Nykommer-møde
Arfin.&Lør..................................19.30 kal.
Lysmøde:
Arfin.&Lør...........................22.00 kal./dk.
Arnanut/Kvinde-møde
Sap./søn....................................13.30, kal.
Sap./søn....................................19.30, kal.
Nalliuttuni.................................19.30, kal.
Qaqiffik
Pinga./ons.........................................19.30
AL-ANON
AL-Anon, kalaallisut Sisa. nal. 19.3021.00, Katsorsaavik Nuuk, Noorlernut 22.
AL-Anon, dansksprogede. Hvis du har
behov for at holde møde så henvend dig
på tlf. 550418.
ACA, Kalaallisut
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
Ajagaq ’07 Basketball seniorer
I basketballklubben Ajagaq har vi fået
nye træningstider. Hver søndag 12-14 i
Nuussuaq Hallen.
Aanngajaarniutinik ajornartorsiuteqarnermi katsorsartinneq
Aanngajaarniutinik aningaasanoorajunnermillu ajornartorsiutilinnut Allorfik
akeqanngitsumik inersimasunut katsorsartinnissamik neqerooruteqarpoq.
Ulluinnarni nalunaaqutaq 09.-15 tungaanut Allorfimmut siunnersortinnissamut
saaffiginnissinnaavutit 525343-mut sianerlutit imalt. allorfik@allorfik.gl allallutit.
Allorfik Sermersooq aamma toqqaannaq
saaffigisinnaavat, Kangillinnguit 1, Nuussuaq oqarasuaat 531242-mut sianerlutit.
Behandling af problemer med
rusmidler
Allorfik tilbyder gratis behandling til
voksne med problemer med rusmidler
eller spil.
Du kan henvende dig Allorfik hverdage
kl. 09-15 på tlf. 525343 eller maile til
allorfik@allorfik.gl omkring rådgivning.
Du kan også ringe direkte til Allorfik
Sermersooq, Kangillinguit 1, Nuussuaq på
tlf 531242.

kut. Annaassisitta Oqaluffia, nal. 19.30.
Saaff. 482590. Soqutiginnittut tikilluaqquagut.
Godthåb Jagtforening
Jagtvej 51. Åbningstider: April-September:
Søndage kl.13.00-17.00.
Oktober-Marts: Søndage kl. 11.00-15.00
Der skydes Skeet, Jagt og Trap. Instruktion
tilbydes. Firmaarrangementer og
polterabend afholdes. For info. kontakt:
godthaabjagtforening@gmail.com
GSS Hånbold
Træningstider: se hjemmeside:
www. gsshaandbold.gl - Håndbold
for børn, unge og voksne og oldgirls,
oldboys i Inussivik og Godthåbhallen
og Hans Lynge Hallen.
GSS Volleyball
Træningstider i Inussivik:
For voksne, for herre og damer: Tirsdag
kl.18-20. Fredag kl.18-22. Søndag
kl.18.20. For børn, 9-14 årige: Tirsdag
kl.18.15-19.45, Søndag kl.17-19.
GSS Nuummi angutit isikkammik
arsaattartut
sungiusaasussarsiorput.Massakkuugallaq sap. akunneranut ataasiaannaq
sungiusartarfeqarput, arfininngornikkut
unnukkut nal. 20.00 Inussivimmi.
Ilinniartunut Siunnersuisarfik
Ammasarfiit: Ataa.–Tall. nal: 8:00-16:00
Studenterrådgivningen
Åbningstider: Man.–Fre. kl. 8:00 – 16:00
Imaneq 24 B, 1. sal. Oqa./Tlf. 383530
Email: its@aqqut.gl
Ilaqutariinngorlaanut ikorfartuiffik
IVAAQ
Kongevej 8 Blok D
Siusinaarluni iliuuseqartarfik/Tidlig
Indsats
Ilaqutariinngorlaanut naartusunullu
Indsats for småbørnsfamilie og gravide.
Ammasarfiit/Åbningtider: Ataa.-Tall.
8.00 – 16.00 Man.- Fre. 8.00 – 16.00
Saaffissat:
Annette 553582 - Naja 533859
Martha 523728 - Haldora 582695
Regine 582697 – Birgitte 564529
Mette Marie 582696.
Arnat naartusut imaluunniit meerartallit
0-2´nik ukiulinnik, atisaaqqanik atorfissaqartitsisut Ilaqutariinngorlaanut Ikorfartuiffimmut Ivaaq-mut aallersinnaapput.
Ammasarfiit ataa-talli. nal. 8.00-16.00
Kongevej 8 Blok D.
Inersimasut qitittartoqatigiit
”Pakkalussat”Postboks 4099
Sted/Sumiiffissaq: Qilanngaq
Lørdag/Arfininn. nal./Kl: 19-23.
Kontigent Inersi. 50,- kr. ukiumut /pr. år.

Arnat Ikorfartoqatigiit
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.

Inuit Games - Grønlandske lege
Træner hver mandag og onsdag kl.
20-21.30 på USK. Træner: Bent Jakobsen.

www.artorsarneq.gl
Nittartakkatigut palasimut allassinnaavutit, kinaassutsit isertuullugu.
Uummammiorisannik sunilluunniit allassinnavutit. Ammasarfiit: Ataa.-, pinga.tall.: 15-17 taavalu 20-22.

Klatreklubben Aapakaaq
Klatring 1-2 gange ugentligt afhængigt
af sæsonen. Skriv en mail til klatreklubbenaapakaaq@gmail.com for nærmere
information om træningstider og sted.
Kyusho. Vi træner Kyusho i USK gymnastiksalen på mandage og onsdage, begge
dage fra kl. 17-18.00. www.kyushogreenland.com og på www.facebook.com/
KyushoGreenland.

B-67 Badminton
Børnebadminton. Se vores træningstider
på: www.B67badminton.gl
B 67 Badminton - Motionsbadminton
Der er ledige baner som kan bookes på
ad@polarseafood.gl
Erinarsoqatigiit Appitta
Sungiusartarput Hans Egede oqaluffiani
nal.19:00 21:00 marlungorneq sisamangornerlu.
Erinarsoqatigiit NIPE
Sungiusartarfii: Ataasinngornikkut H.E.
oqaluffiani, nal. 19.30- Sisamanngornik-

Løbeklubben NAAPE
Fællestræning 3 dage om ugen. Tirsdag
og torsdag kl. 17.15. Lørdag kl. 10.00.
Mødested alle dage er NSP Klubhus.
Træning er for alle - øvede som uøvede.
www.naape.gl
Meeqqat Erinasoqatigiit Ikinngutaat
Nuuks børnekorforening arbejder for at
skabe gode muligheder for at dyrke
korsang for børn og unge i Nuuk.
niemirosing@gmail.com eller tlf. 329443.

Natteravnene i Nuuk
- det er dem i de gule jakker mail:
nuuk@natteravene.dk - tlf. 241999,
info: nuuk.natteravnene.dk
Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv
Kontakt: meeqqat@gmail.com. For flere
oplysninger se www.mibb.gl
Motionister & Old Girls
Timigissartartut old girlsillu
Spiller fodbold hver onsdage kl. 18 i
Kangillinnguit Hallen. Timigissartartut
old girlsillu arsaattarput Kan´gillinnguit
Timersortarfiani pingasunngornerit
tamaasa nal. 18.
Nanoq Fight-Club
Træning: Mandag kl. 18-20, onsdag kl.
18-20. Fredag kl. 18-20. I USK, træner:
Mahmoud Minnaei.
Neriuffik Kattuffiat
Box 1546. Imaneq 41, Tlf. 49 04 89, Fax
31 25 04. Allaffik ammasarpoq nal. 8.00miit 16.00 tungaanut ataasinngornermiit
tallimanngorneq ilanngullugu.
Neriuffik Nuuk
Oqarasuaat: 558598. Box 1445
Nappaammik kræftimik eqqorneqartut,
qanigisaasut, ilaqutariit meerartallit
inuusuttuarartallillu pisariaqartitsigunik
mobil 558598-imut attaveqarlutik oqaloqatiginnissinnaapput. Neriuffimmut
ilaasortanngorusukkuit 558598-imut
saaffiginnigit. Ukiumut ilaasortaanermut
akiliut: 75 kr. Kontomut ikisisoqarsinnaavoq 6471-7658734, ateq mobilnr.-lu
eqqaamallugit.
Nordisk Koncertkor
4-stemmigt kor med herre- og kvindestemmer. Koret synger klassiske satser,
viser, nordiske sange, jazz, gospel og rock.
Koret øver hver onsdag kl. 18.45 i festsalen på ASK. Kontakt: tlf. 229950 / e-mail
koncertkor@gmail.com
Arnat angutillu erinaat sisamat tulleriillutik erinarsoqatigiittarput. Jazz, gospel,
rock, erinniarsuit, nunallu avannarliit erinarsuutaat aamma erinarsuutigisarpaat.
Erinarsoqatigiit sungiusartarput pingasunngornerit tamaasa nal. 18.45 ASK-p
festisaliani. Attavigiuk: tlf. 229950 / mail:
koncertkor@gmail.com
NÛK fodbold, sungiusartarfiit
Arnat inersimasut, sungiusaasoq:
Ataa. 19.00 - 21.00, GHBhallen
Sisa. 18.00 - 21.00, Atuarfik Hans LyngeArfinin. 14.00 - 15.30, GHBhallen. Angutit
inersimasut, suniusaasoq:
Ataa.: 21.00 - 23.00, GHBhallen.
Pinga.: 20.00 - 22.00, Atuarfik Hans
Lynge. Arfinin.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Dameseniorer, træner John Thorsen
Man.: 19 - 21 GHBhallen
Tors.: 18- 20, Atuarfik Hans Lynge.
Lør.: 14.00 - 15.30, GHBhallen
Herreseniorer, træner Charles Mølgaard
Man.: 21 - 23, GHBhallen
Ons.: 20. - 22., Atuarfik Hans Lynge
Lør.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Nuuk Aikido Klub
Træner mandag og onsdag kl. 16:3018:00 i pigegymnastiksalen på USK.
Træner Michael Rosing, tlf. 530531.
Nuuk Floorball club
Vi starter floorball sæsonen d. 22. august
og træner som sidste år hver onsdag i
hallen ved AHL.
Juniortræning (10-14 år): 17.30-19.00
Seniortræning (15-99 år): 19.00-21.00
Følg med på vores FB side.
Nuuk Gynmastikforening
Tirsdag AHL
16.00-17.30 - 1-3 klasse spring
17.30-19.00 - Tumbling spring
Torsdag AHL
16.00-17.00 - Rytme 4-7 klasse
17.00-18.30 - 4-6 klasse spring
18.30-20.00 - Juniorspring (7 kl og op)

20.00-21.00 - voksenspring
Søndag:
09.00-09.45 - Børn
10.00-10.45 - Børn
11.00-12.00 - Børn
12.00-13.00 - Børn
15.00-1700 Tumbling spring
Tilmelding foregår på www.nuukgym.gl
Nuuk Shotokan Karate
Mini-Karate (5-7år): ons. & fre. kl. 1630-17.
Beskrivelse: Leg og bevægelse for de
mindste.
Børn (8-14år): man., ons. og fre. kl. 17-18.
Beskrivelse: Traditionel japansk karate,
hvor man lærer om respekt, disciplin og
selvforsvar.
Voksne (fra 15 år): Man. Ons. kl. 18-19 og
fre. kl. 17-18.
Beskrivelse: Traditionel japansk karate og
moderne sportskarate med fokus på disciplin, styrke, motion og personlig udvikling.
Kontakt: e-mail: sensei@shotokan.gl
Nuuk Skak Klub
Faste klubaftener tirsdage kl. 19-22. i
”Palleq” H.J. Rinksvej, Blok 10, 002.
Alle interesserede er vekomne. Nuuk
Skak Klub-i marlunngornerit tamaasa
nal. 19-22 ”Palleq”-mi, blok 10, lokal
002. Soqutinginnittut tamarik tikilluaqqusaapput.
Nuuk Teater
Isiginnaartitsisartut nutaat aallartipput.
Dramatik amma isiginnaagassiornerit
ingerlanneqartassapput. Kikkulluunniit
peqataasinnaapput. ASK-ip katersuuttarfiani, ataasinngorneq aamma marlunngorneq nal. 19-21 sungiusartoqartarpoq. Tikilluaqqusivugut.
Nuuk Orienteringsklub - NASP
Info om træningssted på faste ugedage
skriv til NASPOK@gmail.com og kom på
vores mail-liste. Mere info om klubben på
www.NASP.gl
Nuummi Angajoqqaarsiat
Peqatigiiffiat
Postboks 1785, tlf. 237720. Ilaasortann-gorsinnaavutit ugguuna: www.plejefamilierne.gl immersuiffissaq tassaniippoq aamma paasissutissat allattassani
atuarsinnaavatit.
Nuummi Arnat Peqatigiiffiat
Nuummi Arnat Peqatigiit pisarnermisut
pingasunngornermi Arnat Illuanni Kongevej 6-mi naapisimaartarput.
Nuummi Gigtertut Peqatigiigffiat
Ataasinngornikkut nal. 13.00, Nikkiffik,
pingasunngornikkut ammatitsineq nal.
13.00. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaaput. Tlf. 586696/241632.
Nuummi Utoqqaat Peqatigiit
Blok 10-002 Palleq, Box 1124. Tlf.
328171/551870, email: utoqqaatnuuk@
gmail.com
N.U.P.
Træningstider for N.U.P. i Kangillinnguit
Hallen. Man. & Tors.: kl. 18-20: Op til 12
år, træner Ole Lynge Hansen, tlf. 484994.
Træner Mariane Hansen, tlf. 550487.
Mandag & Torsdag: Kl. 20-22: 13-17 år,
træner Sinjagik Nielsen, tlf. 295987.
Træner Erik Amodsen, tlf. 270230.
Palaseqarfik/Præstgæld, Kirkevej 13, .
Telefon: 321809. Allaffiup ammasarfii /
Kontortider: Ataa. - sisaman. nal. 10-13.
Tallim. nal. 10-12. Man. - tors. kl. 10-13.
Fredag. kl. 10-12.
Patientforeningen Grønland
Telefon: 241656. Fax: 322456
Email: ashanuna@gmail.com
Grønlandsbanken: 6471-7836616
Medlems kontingent 100,- kr. pr. år
Peqatigiiffik Illerfissarsiutileqatigiit
Allaffiata ammasarfii ulluinnarni ataas.tall. ilanngullugu nal. 10.00-15.00, ilaasortat akiliiniartut ornigullutik akiliisin-

naapput, aamma bankimut saaffiginnilluni akiliisoqarsinnaavoq.
Plejefamiliernes Lokalforening
Postboks 1785, tlf. 237720. Bliv medlem
på www.plejefamilierne.gl der finder du
indmeldelsesblanket og mere information
om foreningen, der har tilrettelægger
mange forskellige arrangementer.
Puiguttortunut qanigisaasunut Paasiniaaffissaq: 557146.
Qimarnguvik/Krisecenter
Mobil: 554647. Røde Korsip atornikuerniarfia Oles Varehusiusimasumiittoq
ammasarpoq:Sisa./talli. nal.13-17,
aamma arfin. nal. 10.30-13.30. Atisat
errortat ilivitsuusullu – poortorneqarsimasut – pisiniarfiup tunuani containerimut ikineqartassapput.
Røde Kors genbrugsbutik
i det tidligere Oles Varehus holder åbent:
Torsdag og fredag kl. 13 til kl 17 og
lørdag kl. 10.30 til kl. 13.30. Rent og helt
tøj - i lukkede poser - kommes i containerne bag butikken.
Rigsombudsmanden i Grønland
Tlf. 32 10 01. Åbnings- og telefontid:
Man., tirs. og ons.: 10.00-14.00.
Tors.: 10.00-16.00. Fre.: 10.00-12.00.
Rigsombuddet holder lukket den første
onsdag i hver måned.
Sheng Zhen Gong i Nuuk
Qi Gong-træning. Mandage 16.30-18.00
og Torsdage 16.30-18.00 ved certificeret
Sheng Zhen-lærer Kitte Witting. Inf. og
tilmeld kittewit@gmail.com eller 273120.
Skiklubben NSP
Mandag: kl.17.15 ved NSP-klubhus for
ungdom 11-14
Tirsdag: kl 17.15 ved NSP-klubhus for
voksne
Onsdag i Kangillinguit Hallen
Kl. 18.00 -18.45 for børn 0 -10
Kl. 18.45 - 20.00 for unge 11 -14
Kl. 20.00 - 21.00 for voksne
Torsdag: kl. 17.15 ved NSP-klubhus for
voksne
Søndag ved NSP-klubhus
Kl 11.00 Skileg for børn 0-10
Kl. 11.00 Teknink for unge 11 -14
Kl 11.00 Teknik for voksne
Kl 11.00 Skiskole for begynder.
Sugisaq
Tarnimikkut eqqarsartaatsimikkullu napparsimasut ilaqutaasa peqatigiiffiat
Foreningen for pårørende
for sindslidende
Box 347 - 3900 Nuuk
Mail: sugisaq@gmail.com
Peqatigiiffiup mail-ianut nalunaarnikkut
ilaasortanngortoqarsinnaavoq.
Man kan blive medlem ved at henvende
sig til foreningens mail-adresse.
Timersoqatigiiffik Qeersaat
Timigissaqatigiittarput ataasinngorneq
nal.10.00 aamma sisa. nal. 10.00,
Godthåb-Hallen. Utoqqalinersiutillit siusinaartumillusulissinaajunnaarnersiutillillu
tikilluaqqusaapput. Paasisaqarnerorusukkuit. Qeersaat mobil: 553541.
Texas Cowboy Nuuk
Nuummi linedansertartut qitittarpugut
pingasunngornikkut Illorpumi 19.0021.00 tungaanut
Linedanser danser Onsdag i Illorput kl :
19.00-21.00
Værestedet for HIV positive
Mandage fra kl. 19-21 (ulige uger ),
i Blok 6 - 001.
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ELplus Grønland

Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.
Gram Gaskomfur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaskomfur med gasovn i hvid
Energiklasse A
Ovnrum på 60 liter
Gasovn med grill
Kold ovnlåge med 3 lag glas
Børnesikring
Fuld inderlåge for nem rengøring
Elektronisk tænding
Forberedt til bygas/naturgas/flaskegas
Produktmål HxBxD: 90x60x60 cm
Kan justeres i højden fra 85-87 og 90-92 cm
Pris ekskl. Montering

melitta kaffekværn

• formales fint til aromatisk, stærk espresso
eller grovere til tilberedning af filterkaffe
• Justerbar kaffemængde for 2-14 kopper
• 100 Watt
• Bønnebeholder, der kan indeholde 200g
• Justering af formalingsgrad 17 forskellige trin
• Transparent, aftagelig opsamlingsbeholder
med låg
• Aftagelig formalingsskive
• Automatisk slukning
• SGS-certificeret sikkerhed

499,Tilbuddene gælder fra 27. marts 2019 til og med 3. april 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

,
0
0
0
.
5
-

Spar 999,

alba-line
brødrister

•
•
•
•

Timer
2 varmelegemer
Risteflade: 18 x 24 cm
Materiale: Sort / stål

199,Spar

100,-

melitta kaffemaskine

Easy Therm med ekstra termokande
I sort eller hvid
• 8/12 kopper, Melitta®
• 1050 watt, Automatisk sluk
• Aftageligt svingfilter med drypstop
• Kompakt design
• Gennemsigtig vandtank med
ekstern vandstands-indikator
• Oplyst tænd/sluk-kontakt

silverline

Pris ekskl. Montering
BEGRÆNSET ANTAL PÅ LAGER

,
0
0
0
.
3
Spar 999,

Væghængt skrå emhætte
• Sort
• Bredde 60 cm.
• Kapacitet 235 - 607 m3/t (60 cm)
• Lydniveau 49 – 68 dB (60 cm)
• Energiklasse A
• 3 hastigheder, Fingertouch betjening
• Belysning 2 x 3 W LED
• Diode display, Eftersug funktion
• Vaskbart alu. fedtfilter
• Kantsug
• Aftræksstuds Ø150 mm
• Teleskop skorsten sæt

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

499,-

www.elplus.gl
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SULIARINNITTUSSARSIORNEQ:

KATUAP ILUSILERSUINERMUT
NAJOQQUTASSIAA
TILBUDSINDHENTNING:

DESIGNMANUAL TIL KATUAQ

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

TOYOTA HILUX
TIL SALG

Suliarinnittussarsiorneq: Katuap ilusilersuinermut najoqqutassiaa
Naqitassanik ilusilersuisartumik Katuap saqqummiuttagaasa anersaaq
ilisarnaallu ilaatinneqartarnissaannik najoqqutassiortussamik pissarsiorpugut.

Brugt Toyota Hilux sælges som beset.

Suliassamut neqeroorutit kingusinnerpaamik aprilip 1-ni nal. 12:00
Katuamut anngutereersimassapput.

Mærke: Toyota Hilux
Brændstof: Diesel
Døre: 4
Modelår: 1998
Antal km: 298.xxx

Tilbudsindhentning: Designmanual til Katuaq

Tilbehør: Vinterdæk på fælge.

Soqutiginnittut paasissutissanik uunga saaffiginninnikkut pissarsisinnaapput:
information@katuaq.gl

Vi søger en grafisk leverandør til udarbejdelse af en designmanual, som skal
definere Katuaqs visuelle identitet.
Ved interesse kan materiale rekvireres ved henvendelse til:
information@katuaq.gl
Tilbud på ydelsen skal være Katuaq i hænde senest 1. april kl 12.00.

BILEN ER VURDERET TIL 45.000 KR.

Bud sendes til:
pem@uni.gl Poul Erik Mathiasen
inden 1. april 2019.

Nuup Bussii A/S-imi 1. april 2019 aallarnerfigalugu akinik qaffaanissaq
NUUP BUSSII A/S TAKSTSTIGNING PR. 1. APRIL 2019
Nuup Bussii A/S akuersissut pillugu isumaqatigiissummut ilatigillugu Nuummi
ataatsimoortumik angallassinermut akiusunik ukiumoortumik iluarsiisarpoq.
Klippekortit aamma bilitsit toqqaannartumik pisiat 1 koruuninik kiisalu
inersimasunut månedskortit 7 koruuninik akitsussapput, kiisalu meeqqanut
pensionistinullu månedskortit akii allannguuteqassanngillat.
Akit nutaat 1. april 2019-imi atuutilersussat takussutissartaallu tabelimi
ilanngunneqartumi takuneqarsinnaapput:
Bilitsikkaarlugit akit (kr.) / Takster pr. billettype (kr.)

Som en del af koncessionsaftalen regulerer Nuup Bussii A/S årligt taksterne
for den kollektive trafik i Nuuk. Takststigninger er 1 kr. for klippekort og
kontantbilletter, samt 7 kr. for et månedskort for voksne, mens månedskort
for børn og pensionister fastholdes uændret.
De nye takster vil være gældende fra den 1. april 2019 og en oversigt kan
ses på vedlagte tabel:

1. august 2018

1. april 2019

Klippekorti (inersimasoq) / Klippekort (voksne)

121,00

122,00

Klippekorti (utoqqalinersialik) /Klippekort (pensionist)

121,00

122,00

Klippekorti (meeraq) / Klippekort (barn)

51,00

52,00

Bilitsi (inersimasoq) / Kontantbilletter (voksen)

16,00

17,00

Bilitsi (utoqqalinersialik) / Kontantbilletter (pensionist)

16,00

17,00

6,00

7,00

Qaammammoortoq (inersimasoq) Månedskort (voksne)

503,00

510,00

Qaammammoortoq (meeraq) / Månedskort (barn)

252,00

252,00

Qaammammoortoq (utoqqanilersialik) / (pensionist)

252,00

252,00

Bilitsi (meeraq) / Kontantbilletter (barn)

Apeqqutissaqartoqaruni pisortaq Mogens Nathansen
man@bus.gl – attaveqarfigineqarsinnaavoq.
Skulle der være spørgsmål, kan Direktør Mogens Nathansen
man@bus.gl kontaktes
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Tilbuddene gælder fra 27. marts til 14. april

2

3

1

EKS.:
1: 2499,- ÷20% = 1999,- Skænk m/3 låger og 3 skuffer
2: 1599,- ÷20% = 1279,- Vintrineskab m/2 hylder
3: 999,- ÷20% = 799,- TV-bord - smal model

MOSEL SPISEBORDSSÆT MED 6 STOLE
Asama Spisebordsstole i sort PU-kunstlæder
Bordets mål: 90x215/315 cm.

20%

NORMALPRIS KR. 7.593,-

SPAR
på alt i OSLO-SERIEN

NU 5.999,-

CENTURY SKÆNK
Flot og elegant skænk med 2 låger & 3 skuffer i
Massiv/Finér Egetræ.
Mål: 45x74x180 cm.

20%

NORMALPRIS KR. 4.399,-

SPAR
på alle Lamper & Pære

NU 3.499,SOVEBRIKS MED OPBEVARING
Inkl. 5-zonet springmadras
Mål: 90x200 cm.
NORMALPRIS KR. 4.398,-

NU 3.499,-

PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

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

24

ONSDAG 27. MARTS 2019

K
U
U
N
A
G
I
F
R
A
Q
O
L
L
I

Arnakkuluk Jo Kleist
Katuami pisortaq / Direktør, Katuaq

Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Kangillinnguit Atuarfiata eqqaani najugaqarpunga. Tamanna nuannersuuvoq eqqissisimanarluni,
isikkivigilluni, sissamut qanittumiilluni pisuttuarfissaqarlunilu. Aneriarlunga ingerlaannarlunga
illoqannginnersami pisuttuarneq imaluunniit
arpanneq nuannareqaara. Aamma tamanna
meeqqanut naleqquttuuvoq. Silami pinnguarnissamut periarfissaqarluarpoq.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq nuannernerpaava?
Tamanna akiuminaappoq. Nuummi inunngorpunga peroriartorlungalu ilinniagaralu naammassigakku maanga nooqqillunga, taamaalillunga
aqqusernit nuannersut amerlasuut nalunngilakka.
Illoqarfiup oqaluttuarisaanera malugerusukkaanni sapaammilu seqinnertillugu pisorusaarusukkaanni Nuutoqaq nuannerluinnartuuvoq.
Aqqaluup aneerasaartarfianiit pisulluni kalaaliaratoqaq aamma eqqumiitsuliornermut ilinniarfik
saneqqullugit, illut kusanartut akulloqquallugit
Nuutoqqamukarluni. Aasami ullukkut tamaani
pisuttuarluni nuanneqaaq.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Quassussuaq, kaajallallugu aamma qaavanukarluni. Qaqqaq taanna ukioq kaajallallugu najortuartarpara, periarfissarpassuaqarami sammivinnillu
assigiinngitsunit kusanartunik isikkiveqarluni.
Kangerlummut umiatsiamik angalaarneq misigisaq nuannersoq aamma misigitikkusuppara.
”Nunarsuup killinganut” Qinngutsinniittumut
aamma angalaarutissagaluarpakka, tamaanngaaniimmi isikkivik allaagami, ilaatigut illoqarfiup
tungaanut. Tikeraap soorunami illoqarfimmi
katersugaasiviit assigiinngitsut takusariaqarpai aamma soorunami kulturimut tunngasunik
misigisaqassaaq Katuamilu mamartunik nerilluni
J Tikeraaq neriniartarfinnut cafenullu pitsaasunut
nuannersunullu aamma angalaarutissagaluarpara. Nuummi illoqarfiliartartorujussuuvugut
aamma cafet ilaanni sivisulaartumik issiagaanni
inuppassuit naapinneqarsinnaasarput. Taava
aamma seqinnarissumi Nuutoqqamut pisuttuassaagut.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit?
Tuaviortilluni qaammammi tallimanngornermi
kingullermi pisiniarfilerineq isumassarsiatsialaagajunngilaq.
Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Mattak, aalisakkat panertut, raajat, aalisagaq
qerisoq aamma saattuat, qaleralik, suluppaagaq,
tuttu, umimmak, savaaraq. Mmm...
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Sisorarneq aamma pisuttuarneq. Pisuttuartoqarsinnaajuaannarpoq tamannami timimut

Privat foto

tarnimullu pitsaaqigami. Taava aamma kialaartumi yogarluni aamma timi tasitsaarlugu nuanneqaaq, tassami timi issimit matoqqagajullunilu
sukassimasarami. Saunarluni aaah. Taava aamma
kulturimut ingerlatsiviit assigiinngitsut paasisassarsiorfigalugit. Minnerunngitsumillu kaffillertunukarluni silami nittaatsillugu kaagisorluni
kaffisorlunilu.
Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Isumaqarpunga amigaatigisaqarnanga. Nerisassat nuannareqaakka kissaatiginartissinnaallugulu
Indiamiut nerisassaataannik neriffissaqarnissaa.
Københavnimi piffissap ilaani café immikkut
ittoq isernikuuara, kaffisuutigaluni marrianik
qalipaaffiusinnaasoq. Cafémik sutuutigaluni
suliaqarfiusinnaasoqarpat nuannissagaluarpoq.
Susassaaleqinerli ajornartorsiutiginngilara sammisassarpassuaqarpormi.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Aqqusinerni eqqumiitsuliaqarnerunissaa kissaatiginartissinnaavara. Suugaluartunilluunniit.
Isumaqarpunga illoqarfik kusanartunik eqqumiitsulianik avatangiiseqarpat nuannaarnerulersitsisartoq. Inissiarsuit angisuut qasertut sunik
tamanik qasertunngortitsisut nuannarisarinngilakka. Inuit ilaat illoqarfimmut tikittut oqartarput
illoqarfik kusanarpallaanngitsoq tamannalumi
paasisinnaalluarpara, tassami inissiarsuit il.il.
tukalaartorujussuugamik. Isumaqarpungali il-

loqarfik ataatsimut isigalugu ajunngilluinnartoq.
Pitsaanerusumik allagartalersuissagaluarpunga
illoqarfiullu ilai tikikkuminarnerulersillugit.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Nuummi sorpassuit tulluusimaarutigisarpakka.
Siullertut maani najugaqarnera nuannareqaara,
najugaralugumi nuannersuugami. Illoqarfiit
pingaarnersaattut periarfissarpassuaqarpugut,
taamaattorli illoqarfik suli angivallaanngilaq
inuillu imminnut ilisarisimallutik. Assigiinngiiaartuuneq nuannaraara inuillu sinerissami
tamarmeersut Nuummi katersuussimammata.
Eqqarsaatigigajuttarpara allaanerusumik iliuuseqarusukkuit sunniuteqarlutillu taava Nunarput
aamma Nuuk periarfissatsialaasut. Inuk piumassuseqaruni angusaqarsinnaaqaaq.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Jeg bor i området tæt på Kangillinnguit skolen.
Det er et dejligt område, med ro, god udsigt,
og tæt på strand og terrænområde. Jeg elsker,
at kunne komme direkte ud og få en gå- eller
løbetur i terrænet. Også er det et godt område for
børn. Der er rig mulighed for at lege ude.
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Hvilken gade er byens bedste?
Godt spørgsmål. Jeg er født og opvokset i Nuuk og flyttede her til igen efter
jeg blev færdiguddannet, så jeg ved der er mange gode steder. Hvis man vil
mærke byens historie og slentre en solskins søndag er kolonihavnen perfekt.
At gå fra Aqqaluks plads, forbi det gamle bræt og kunstskolen, mellem alle
de fine huse og ned til selve kolonihavnen. Det er skønt at gå der på en sommerdag.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Quassussuaq, rundt om og på toppen. Jeg bruger meget tid på det fjeld året
rundt, der er så mange muligheder og smukke udsigter fra forskellige vinkler. En sejltur i fjorden er også en fantastisk oplevelse jeg gerne vil dele. Jeg
ville også tage dem en tur ud til ”verdens ende” i Qinngorput, hvorfra man
har en
anderledes udsigt, blandt andet til byen. Gæsten skulle selvfølgelig også se
de forskellige museer i byen, og naturligvis få sig en kulturoplevelse og
god mad i Katuaq :-) Jeg ville også tage gæsten med rundt til vores gode
og hyggelige spisesteder og cafeer. I Nuuk går vi meget ud og hvis man sidder længe nok på en af cafeerne når man at møde mange folk. Og så skulle
vi gå ned til kolonihavnen i solskinsvejr.
Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Indkøbstur i byen på sidste fredag i en måned er sjældent en god ide, hvis
man har travlt.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Mattak, tørfisk, rejer, frossen fisk og krabber, hellefisk, rødfisk, rensdyr,
moskus, lam. Mmm….
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter? Stå på ski og gå tur. Man
kan altid gå en tur, og det er bare så godt for krop og sind. Og så er det også
dejligt at lave yoga inde i varmen og få strukket kroppen, som ellers tit er
lukket sammen og spændt af kulden. Gå i sauna, aaah. Så skal man tage på
opdagelse i vores forskellige kulturelle institutioner. Og ikke mindst gå til
kaffemik, så man kan få lære kager og kaffe mens det sneer udenfor.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i Nuuk?
Jeg syntes faktisk ikke jeg går og mangler noget. Jeg elsker mad og ville
ønske man kunne få indisk mad et sted. I København har jeg på et tidspunkt
været på en speciel café, hvor man kunne male keramik mens man drak
kaffe. Det kunne være sjovt med sådan en drop in kreativ café. Men jeg har
ikke problemer med at få tiden til at gå, der er nok at tage sig til.
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Jeg ville ønske der var meget mere kunst i gadebilledet. Al mulig slags. Jeg
tror på at man bliver gladere af at bo i en by med flotte og kunstneriske
omgivelser. Jeg er ikke fan at store grå blokke, hvor alt er gråt i gråt. Nogle folk
der kommer til byen siger at byen ikke er særlig pæn og det kan jeg sådan
set godt forstå, fordi det er en lidt rodet by med alle blokkene osv. Men jeg
syntes der er så meget fint når man ser på hele byen samlet set. Jeg ville
lave bedre skiltning og gøre nogle områder mere tilgængelige for folk.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Der er mange ting der gør mig stolt af Nuuk. Jeg er for det første meget
glad for at bo her, jeg syntes det er et godt sted at bo. Vi er en hovedstad
med masser af muligheder, men stadig en forholdsvis lille by, hvor man
kender folk. Jeg er glad for mangfoldig-heden og at vi har folk fra hele vores
land samlet i Nuuk. Jeg tænker ofte, at hvis du gerne vil gøre en forskel og
have indflydelse, så er Grønland og Nuuk et godt sted. Et menneske kan
gøre rigtig meget, hvis man vil.

Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK
VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?
Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA
TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut ammasarpoq.
Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.
Kikkulluunniit 801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersimasarput.
-------TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
ensomhed m.m.), eller er pårørende.
Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
1899. Så sidder der rådgivere klar til at lytte.
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl
MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!
BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl
Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende
os praktiske oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG
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ASS./FOTO: LEIFF JOSEFSEN

Kommuuneqarfik Sermersooq
Kommunalbestyrelsimut ilaasortat sattaateqalersimanerpat
All.: Jess G. Berthelsen,
Kattuffiup siulittaasua, SIK
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiattut akuerisinnaanngilluinnarparput
maannakkut Nuummi Kalaaliaqqap matuneqarsimanera, tunisassaninnggooq
amigaateqarmat. Illuatungaatigut qulinik alloraanni Brugsen eqqaani kalaaliminernnik pisiassanik ulikkaartoq.
Tamanna pissusissamisuunngilaq. Maannakkut Nuummi Brugsenip eqqaaniittoq tuniniaavigissallugu ajoquteqanngilluinnaqqisaarpoq illoqarfiullu qeqqaniilluni. Maannakkut ilaasortagut angerlartinneqarput Kalaaliaqqamut tuniniagassanik eqqussiumasoqarusunngimmat.
Kaaliaqqap sananeqarnera akileraartartut akiligaannik qanoq akilerlugu sana-

Går politikerne i Sermersooq
med bind for øjnene
Af Jess G. Berthelsen,
forbundsformand, SIK
Som lønmodtagernes organisation er det fuldstændig uacceptabelt, at Kalaaliaraq i Nuuk er blevet lukket, fordi der er råvaremangel. Når man flytter sig ti
skridt længere henne af pladsen, er der overflod af grønlandske råvarer til salg.
Sådan burde det ikke være. Kalaaliaq ved Brugsen er velegnet til at sælge
råvarer, og det har en central beliggenhed midt i byen.

neqarpa ? Sooq maannakkut matussava, uffalu qulinik alloraanni kalaaliminernik pisiassanik ulikkaartoq kalaaliaqqamut eqqunneqarsinnaasimagaluartut.
Kialu qulakkeerpaa taakani tuniniaasut pissusissamisoortumik akileraartut ?
Taakkuami aamma Peqqinnissaqarfimmik, meeqqerivinni, atuarfinnik allanillu
ilaasortatsitulli atuisuupput.
Ilaasortagut kalaaliaqqami sulisut angerlartitaaginnarput, akissarsiassaarullugit, taakkuuppullu aamma aningaasarsiamininnguaminnik allatut akileraartaraluartut, soorlu peqqinnissaqarfinnut, meeqqerivinnut atuarfinnut, allanullu atugassanik.
Kommanalbestyrelsimut ilaasortat sattaatisi peeriarlugu allatulli aaqqiiniaritsi, soorlu Qeqqata Kommuniatulli pinngitsoorani Kalaaliaraq aqqutigalugu
kalaaliminernik tuniniaasoqartassasoq.

Nu er vores medlemmer blevet sendt hjem, fordi ingen vil tilføre Kalaaliaraq
råvarer, som kan sælges derfra. Er Kalaaliaraq blevet bygget med skatteydernes
penge? Hvorfor skal den lukkes nu, når der ti skridt derfra er livlig salg af grønlandske råvarer, som sagtens kan sælges fra Kalaaliaraq.
Hvem har iøvrigt sikret, at sælgerne foran Brugsen betaler skat efter hensigten?
De er jo også brugere af Sundhedsvæsenet, børnehaverne, skoler, vejene og
så videre, som vi alle er med til at betale gennem skatten.
Vores medlemmer er bare blevet sendt hjem, nu har de ingen indtjening, som
også skal bruges til Sundhedsvæsenet, børnehaverne, skoler, vejene og så
videre.
Til Kommunalbestyrelsen: venligst fjerne jeres bind for øjnene og gør noget,
fx som Qeqqata Kommunia, hvor alt salg skal foregår fra kalaalimineerniarfik.
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA
DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

❤ Asasarput
Anaana, Aanaa, Aanaqqii Saki ❤
27. Marts 1928 – 27. Marts 2019
❤ Birgitte

Johnsen ❤

91-nik ukioqalerlutit
inuuvissiorninni uummammik pisumik pilluaqqungaarpatsigit.
Qujanarsuaq peqqillutit asannittuullutit tapersersuilluarlutit akornatsinniikkavit.
Ullorsioqatigissavatsigit.

Asannitsitit
Qitornatit, Ernuttatit,
Erngutaqqiutitit, Ukuat, Ningaatillu

SISAMANNGORNEQ / TORSDAG
28. marts 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!

Kære Kæremilla

Med hilsen
en charmerende gulerodskage

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

AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

Nunaannarmi illuaqqanut Høring af arealansøgnunaminernik qinnuteqar- ning til fritidshytter i
nernut tusarniaaneq
det åbne land
Piffinni pineqartuni illuaraatillit qinnuteqarfiit
ataani allassimasut eqqaanni nunaminermik
tunineqarsimasut soqutigisaqartulluunniit
qinnuigineqarput kingusinnerpaamik 29.
marsi 2019 qinnuteqaatinut tunngassuteqartunik oqaaseqaateqaqqullugit akerlileeqqullugilluunnit.

INFO DESIGN · NUUK · 1-2019

du er en fantastisk kollega og du giver
altid en dejlig kram.
Du er en lækker lille sag.

Høring 1
6.-29. marsi 2019

Akia - Terti

Frilandsplan nr. 2, Hytter i Nuup Kommunea

BILAG 5

Den der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling
i det åbne land, anmodes om senest
29. marts 2019, at fremkomme med
eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet

Nord

Vest

Anvendelse

A-nr.

Terti

64°27.212’N

51°32.72V

Sunng. illuaraq/Fritidshytte

948

Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Forvaltning for Anlæg og Miljø
Areal- og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk
Hytteområde

Akia / Tertii
KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivik // Forvaltning
for Anlæg og Miljø
Juni 2003
Nuup Kommunea

1:100 000
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Peqatigiiﬃk Uummatit / Hjertelivet
Peqatigiiﬃup malittarisassaani, § 4, najoqqutaralugu matumuuna

ileqquusumik ataatsimeersuarnissamut
aggersaavoq
Marlunngorneq 9. April 2019, nal. 19.00, Hotel Hans Egede

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

sud_cs0100.tif

Peqatigiiﬃup malittarisassaani, § 4, najoqqutaralugu matumuuna

Inuulluaqqusilluni
tikilluaqqusillunilu ilassinninneq
Naatsorsuinermi pisortarput Iben Bihl Jørgensen aamma IT-mi pisortarput
Svend Pedersen aningaaserivimmi ukiuni 38-ni aamma 27-ni sulereerlutik,
soraarninngussallutik Danmarkimullu nuussallutik aalajangerput.
Naatsorsuinermi pisortatut atorfik Jesper Hansenip ingerlatilissavaa,
Jesper Arssarnerit-ni aningaasaqarnermut pisortatut atorfeqareerluni nuuppoq.
Tamatumunnga atatillugu sullitat, suleqatit, niueqatigisartakkat ikinngutillu
ilassinninnermut aggersarpagut sisamanngorneq 28. marts nal. 16.00 – 18.00
aningaaseriviup kantiinaataani, Imaneq 33, Nuuk.
Ualeq nuannisaqatigiiffissarput qilanaaraarput.

Farvel og goddag reception
Vores regnskabschef Iben Bihl Jørgensen og vores IT-chef Svend Pedersen har efter
hhv. 38 og 27 år i banken, sammen valgt at gå pension og flytte til Danmark.

Oqaluuserisassatut siunnersuutit:
1. Aqutsisussamik toqqaaneq
2. Ukioq 2018 pillugu nalunaarut
3. 2018-mut naatsorsuutit saqqummiunneqarneri
4. Siulersuisut peqatigiiﬃup malittarisassaanut allannguutissatut siunnersuutaat
5. 2019-mut missingersuutit pillugit ilisimatitsineq
6. 2019-mut pilersaarutit saqqummiunneqarneri
7. Ilaasortat siunnersuutaat
8. 2019-mut ilaasortaanermut akiliutip aalajangersarneqarnera
9. Siulersuisunut sassartut ilisaritinneri ilaasortassanillu toqqaaneq
10. Siulersuisunut ilaasortat sinniisussaanik toqqaaneq
11. Kukkunersiuisumik toqqaaneq
12. Tamalaat
Ilaasortat siunnersuutaat
Ullormut oqaluuserisassatut ilaasortanit siunnersuutit kingusinnerpaamik 31. Marts 2019
uunga nassiunneqareersimassapput hjertelivet@gmail.com
Siulersuisunut ilaasortassatut sassartut
Siulersuisunut ilaasortanngorusukkuit, imminut ilisaritillutit naatsumik allakkiussaatit
sassarusunninnut tunngavilersuillutit. Allakkiat kingusinnerpaamik 31. Marts 2019 uunga
nassiutissavat hjertelivet@gmail.com
Taasisinnaasut
Ilaasortat ukiumut 2019-mut ilaasortaanermut akiliuteqarsimasut ataatsimeersuarnermi
taasisinnaapput.
Ataatsimeersuarnermi taasisinnaapput peqatigiiﬃk Uummatini 31. Marts 2019 nallertinnagu ilaasortanngortoqarsimasut.

Peqatigiiﬃk Uummatit / Hjertelivet

indkalder til generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter, § 4, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling,

Tirsdag den 9. April 2019, Kl. 19.00 Hotel Hans Egede
Forslag til dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for 2018
3. Fremlæggelse af Regnskab for 2018
4. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter
5. Fremlæggelse af budget 2019 til orientering
6. Fremlæggelse af forslag til årsprogram 2019
7. Forslag fra medlemmer
8. Fastsættelse af medlemskontingent for 2019
9. Præsentation og valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Eventuelt
Medlemsforslag
Medlemmernes forslag til dagsorden skal være fremsendt til hjertelivet@gmail.com senest
31. Marts 2019.

Jobbet som regnskabschef er overtaget af
Jesper Hansen, der kommer fra en stilling som
økonomichef i Arssarnerit.

Opstilling til bestyrelsen
Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du fremsende en kort præsentation af dig selv
samt din begrundede motivation for at opstille til bestyrelsen. Din opstilling skal være
fremsendt til hjertelivet@gmail.com senest 31. Marts 2019.

I den forbindelse vil det glæde os at se kunder,
kollegaer, forretningsforbindelser og venner
af huset til en reception torsdag den 28. marts
kl. 16.00 – 18.00 i bankens kantine, Imaneq 33, Nuuk

Stemmeberettigede
Medlemmer som har betalt kontingent for 2019 er stemmeberettigede ved generalforsamlingen.
Medlemskab af Peqatigiiﬃk Uummatit skal være tegnet inden 31. Marts for at kunne være
stemmeberettiget ved generalforsamlingen.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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M E SS E PR IS

495.-

179.S PAR

SAQQUMMERSITSINEQ
ALAKKARUK
KOM TIL HÅNDVÆRKER
MESSE I NUUK

BOSCH VINKELSLIBER

GWS 7-125. Nominel effekt: 720 watt.
Omdrejningstal ubelastet: 11000 omdr/
min. Diameter skive: 125 mm. Specialudviklet luftindsugning for optimal
køling af motoren. Vægt: 1,9 kg.
(Best. nr. 7437375)

N
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TILBUDDENE
PRIL 2019
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T
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.
3
.
D
G
A
ONSD
00
KL. 9.00 - 16.
GRATIS PØLSER OG
DRIKKEVARER
KL. 12-15

SPAR

20%

PÅ ALLE IKKE
NEDSATTE VARER
I BUTIKKEN

M E SS E PR IS

395.HELLY HANSEN WORKWEAR FLEECE

Model Oxford. Fleecejakke fra Helly Hansen workwear med Polartec® fleece, som gør
fleecejakken mere elastisk, hurtigtørrende og varme- isolerende. Jakken er med høj
krave og forlænget ryg for god komfort.
(Best. nr. 2045337)

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70
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Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG
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l Grønland:

Kalaallit Nunaat ilisimavarput
VI KENDER GRØNLAND

Hans Bidstrup
,
KNAPK:

Nammineq pigisaq

/ Privat
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Erik Jensen:
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flyvning til
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Dooit Design er flyttet
til nye lokaler på Imaneq 27
Vi fejrer det lørdag d. 30. marts kl. 11-14.
Kig ind og se den nye butik og værksted
– de første 25 kunder får en GRATIS SOLFANGER
med grønlandsk motiv
Alt er håndlavet og unika.
• Smykker i glas, sølv og moskusuld
• Kunst i glas og strandingstræ
• Brugskunst i glas
• Skulpturer
• Malerier – og meget mere…
Gaver til enhver anledning – også til dig selv

Dooit Design

Imaneq 27
(på strøget mellem BANKEN og Katuaq)
3900 Nuuk • Tlf.: 58 31 09

Åbningstider:

Tirsdag til fredag kl. 13.00 - 17.00
Lørdag kl. 11.00 - 14.00

Følg
Dooit Design
på Facebook

Ukioq manna MOTOORI siulleq
saqqummissaaq 12. april 2019
Årets første MOTOORI udkommer 12. april 2019

Ussassaarutissatit inniminneriikkit ugguuna
Book allerede nu for annoncer på heidi@Sermitsiaq.AG
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Akupunkturimik katsorsaasartoq ukiunik 20-nik
misilittagalik Nuummut nuuttoq
Timi arlalinnik nukinnik ingerlaarfeqarpoq,
taakkulu akupunkturi atorlugu sunnerneqarsinnaasarlutik.
Kroppen har en lang
række energibaner,
der kan påvirkes
ved brug af akupunktur.
Ass./Foto:
Toke Brødsgaard

Akupunkturimik katsorsaasartoq illoqarfimmut nuuppoq akornutinillu arlalinnik
katsorsaasinnaanini neqeroorutigalugu
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Allaanerusumik katsorsaasarnermi periarﬁssaq nutaaq Nuummi periarﬁssaalerpoq. Maria Kruuse ilaquttani ilagalugit Nuummut nooqqammerpoq periaaserlu Odensemi ukiuni kingullerni 20-ni suliarisimasani misilinnialerlugu.
Sorpassuarnut atorneqarsinnaasoq
Maria Kruuse Nuummi katsorsaasartutut kisiartaanngilaq, isumaqarlunili akupunkturimik atuinissamut
periarﬁssat ima annertutigisut illoqarﬁmmi katsorsaasinnaasut ataatsimik ilanissaat pisariaqartinneqartoq.
Akupunkturimik katsorsaariaatsimi meqqutaasat
timip ilaani aalajangersimalluinnartunut kappussuunneqartarput, nukiit ingerlaarﬁi sunnerneqaraangamik sunniuteqartarlutik. Malunniutit arlalissuit katsorsaanermi pisarneq malillugu katsorsaruminaatsut
akupunkturimik katsorsarneqarsinnaasartut isumaqartoqartarpoq.
Niaqorlunneq, sapigaqarnerit aamma
uippakajaarneq
Naak akupunkturi allaanerusumik katsorsaariaatsinut ilaagaluartoq, katsorsaasarnernut arlalissuarnut
nalinginnaasunut nunarsuarmi ilaatinneqalersimavoq. Soorlu naartunerni erninernilu anniaatinut nipaallisaataasarpoq. Maria Kruusep ajoqutit akupunkturimit nipaallisarneqarsinnaasutut taasai tassaapput niaqorlunneq, sukangatitsinerit ajoqusernerillu. Ilaatigut aamma sunniuteqarﬁgisartagai

tassaapput uippakajaarneq, sapigaqarnerit aamma
aniornerit.
Biilinik ajutoornerup kingorna soqutiginnilersoq
Maria Kruusep akupunkturimik soqutiginninnera
aallartippoq biilinik ajutooqataatilluni pisarneq malillugu katsorsarneqarsinnaanngitsumik anniarisaqalernera. Taamaattumik Svendborgimi akupunkturimik katsorsaasartoq saafﬁgaa, tassanilu anniarisaminik katsorsarneqarami soqutiginninnera aallartilluni. Tamatuma kinguninngua Maria Kruusep
akupunkturimik katsorsaasartutut ukiuni pingasuni
ilinniarnini aallartippaa tamatumalu kingorna tapertatut arlalinnik pikkorissarﬁgalugit timip pissusissamisoortumik ingerlanissaanut, nerisat aamma sam-

misat tamatumunnga naleqquttut pikkorissarﬁgai.
Timi ataatsimut isigalugu
Maria Kruusemut timip katsorsarnissaa akupunkturi kisiat atorlugu pisinnaanngilaq. Peqqissutsilli
paarinissaanut aserfallatsaalinissaanullu iliuuserisassanut eqqummaarinnissaq pineqarpoq. Taamaattumik Maria Kruuse anniaateqartunik katsorsaagaangami nalinginnaasumik qanoq innerat misissortarpaa. Taamaattumik katsorsaanerminut tapertaralugu
tuniniartarlugit vitamiinit, tarnutit aamma najoqqagassat tunisassianit ataatsimoortunit Forever Livingimeersut. Annerusumik naasumit aloe verameersut, taakkumi iluaqutaasunik arlalinnut iluaqutaasarmata.

Akupunktør med 20-års erfaring ny i Nuuk
En ny akupunktør er kommet til byen og
tilbyder behandling af en lang række gener
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Der er nu kommet en ny mulighed i Nuuk indenfor
den alternative behandling. Maria Kruuse er sammen med sin familie netop ﬂyttet til Nuuk og vil
prøve kræfter med et fag hun har beskæftiget sig
med i Odense de sidste 20 år.
Bred anvendelsesmulighed
Maria Kruuse er ikke den eneste behandler her i
Nuuk men mener, at anvendelsesmulighederne med
akupunktur er så omfattende, at der bør være behov
for endnu en behandler i byen. Akupunktur er en
behandlingsform, hvor nåle indsættes på meget
speciﬁkke punkter på kroppen, hvor energibaner

påvirkes til at give en effekt. En lang række symptomer, som det med traditionel behandling kan være
svært at få bugt med, menes at kunne behandles
med akupunktur.
Hovedpine, allergier og stress
Selvom akupunktur er i kategorien alternativ behandling, er en række behandlinger efterhånden
ind-lemmet i den almene sundhedsbehandling verden over. Det gælder eksempelvis i forhold til
smertelindring i forbindelse med graviditeter og
fødsler. Nogle af de gener, som Maria Kruuse fremhæver akupunktur hjælper mod, er smertebehandling i forbindelse med hovedpine, spændinger og
skader. Det har ligeledes en virkning mod blandt
andet stress, allergier og eksem.
Bilulykke skabte interessen
Maria Kruuses egen interesse for akupunktur opstod, da hun selv var med i et biluheld, der gav hen-

de smerter, som ikke kunne behandles på traditionel
vis. Hun opsøgte derfor en akupunktør i Svendborg,
der ﬁk behandlet smerterne, og interessen blev vakt.
Umiddelbart derefter startede Maria Kruuse på
den treårige uddannelse som akupunktør og har
efterfølgende suppleret med en række kurser i fysiologi, kost og andre fagrelevante emner.
Kroppen som helhed
For Maria Kruuse er behandling af kroppen ikke
noget, der kan løses med akupunktur alene. Det er
med at være opmærksom på de ting, man kan gøre
for at pleje og vedligeholde sin sundhed. Derfor når
Maria Kruuse behandler klienter, så laver hun en
undersøgelse af deres generelle tilstand. Hun supplerer derfor også sin behandling med salg af vitaminer, cremer og drikke i produktserien Forever
Living, der primært består af planten aloe vera, der
indeholder en række nyttige egenskaber.
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Ataatsimut aningaasaa- Støtte fra Fællesfond
hovedstadsfond
teqarfimmit tapiissutit Vestnordisk
– NUUK, REYKJAVÍK OG TÓRSHAVN
Nunat avannarliit killiit illoqarfittut
pingaarnersaasa aningaasaateqarfiat
– NUUK, REYKJAVÍK AAMMA TÓRSHAVN
Ataatsimut aningaasaateqarfik Nuuk, Reykjavík aamma
Tórshavn maanna tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarfigineqaqqippoq. Aningaasaateqarfimmi ilaasortat maajip qeqqani
ataatsimiisapput, tassanilu tapiissutinik agguaanissaq pillugu
siulersuisuni ilaasortat aalajangiissallutik.
Nuummi, Reykjavíkkimi Tórshavnimilu kommunalbestyrelsit ukiumoortumik aningaasaateqarfimmut aningaasaliisarput, aningaasaliissutillu
atorlugit kommunit pingasuusut akornanni innuttaasunut taavalu kultureqarnermut, ilinniartitaanermut timersornermullu tunngatillugu suliassatnukittorsarneqartussaallutik.Illoqarfinnitpingasunitqinnuteqarnermi
peqataanikkut tapiiffigineqarnissamut periarfissaqarnerussaaq.
Inuit ataasiakkaat, peqatigiiffiit allallu tapiiffigineqarnissamik piumasaqaatinik
malinnittut,qinnuteqarnissamutimmersugassaqsuliassamikallaaserinneriarluninassiunneqarnissaapiumaneqarpoq.Qinnuteqarnissamutimmersugassaq
sermersooq.gl-ikkut.
kommunip nittartagaatigut piniarneqarsinnaavoq
Qinnuteqarnissamutimmersugassapatornissaasapinngisamillupeqqissaartumik immersornissaa pingaaruteqarpoq.
Paasissutissanik allanik pissarserusukkuit sullissisoq
Berti Bourup,
oqa. 367026-mut saaffigisinnaavat.
QINNUTEQAAT IMA NALUNAAQUTSIGAQ:

Nunat avannarliit killiit illoqarf ittut
pingaarnersaasa aningaasaateqarfiat
– Nuuk, Reykjavík aamma Tórshavn
KOMMUNEQARFIK SERMERSUUMUT
Kuussuaq 2
Postboks 1005-imut
nassiunneqassaaq imaluunniit e-mailikkut uunga
kommuneqarfik@sermersooq.gl
kingusinnerpaamillu kommunimi tiguneqareersimassalluni
tallimanngorneq 26. april 2019

Fællesfonden Nuuk, Reykjavík og Tórshavn modtager
nu igen ansøgninger om støtte. Fonden holder møde i
midten af maj måned, hvor bestyrelsen træffer beslutninger om tildeling af støtte.
Nuuk, Reykjavík og Tórshavns byråd bevilger årligt midler til
fonden, som har til formål at yde støtte til aktiviteter, som kan
styrke samarbejdet og forståelsen mellem de tre kommuner
og deres borgere inden for kultur, uddannelse og idræt. Det
fremmer mulighederne for at få bevilget støtte, hvis alle tre byer
deltager i ansøgningen.
Enkeltpersoner, foreninger o.a., som opfylder betingelserne for
at opnå støtte, bedes sende ansøgningsskema med beskrivelse
af aktiviteten. Ansøgningsskema kan hentes på kommunens
hjemmeside sermersooq.gl. Det er vigtigt at benytte ansøgningsskemaet og udfylde det så udførligt som muligt.
Flere oplysninger fås ved at henvende sig til sagsbehandler
tlf. 367026.
Berti Bourup,
ANSØGNING MÆRKET:

Vestnordisk hovedstadsfond
– Nuuk, Reykjavík og Tórshavn
SKAL SENDES TIL
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kuussuaq 2
Postboks 1005
eller på mail til kommuneqarfik@sermersooq.gl
og skal være kommunen i hænde
senest fredag den 26. april 2019
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Nunatta Atuagaateqarfia

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

nunatta atuagaateqarfia

Tallimanngorneq marsip 29-anni sulisut
ulloqartussaanerat pissutigalugu
Nunatta Atuagaateqarfia
matoqqassaaq.
DCDCDC

På grund af personaledag
fredag den 29. marts har
Nunatta Atuagaateqarfia
lukket.

Atuakkanik tuniniaaneq
Nunatta Atuagaateqarfia atuakkanik tuniniaassaaq

arfininngorneq marsip 30-anni nal. 11-14 aamma
sapaat marsip 31-anni nal. 12-15

Bogsalg
Nunatta Atuagaateqarfia har bogsalg

lørdag den 30. marts kl. 11-14
og søndag den 31. marts kl. 12-15

Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq
NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
•
•
•
•
•
•

Illoqarfimmi nutaarsiassat kingulliit
Illoqarfimmi neqeroorutigineqartut
Illoqarfimmi suliffeqarfiit
Illoqarfimmi aaqqissuussinerit
Illoqarfimmi aqqutissiuinerit
Nuuk Ugeavis

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

Din lokale ugeavis er kommet online
Besøg NuukUgeavis.gl og få hurtigt adgang til:

En skole
udvider
En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

•
•
•
•
•
•

De seneste lokale nyheder
Lokale tilbud
Lokale virksomheder
Lokale arrangementer
Byguide
Nuuk Ugeavis

Advarsel: Amatør-tatoveringer er farlige
Stort honorarløft til lufthavnsformand
Stor arbejdsbyrde er årsag til honorarløft

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider
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LAGERSALG
I FORSAMLINGSHUSET
30. marts kl. 11-18 og 31. marts kl. 11-17

Masser af sko og tøj

-50, -60 og -70% !
Kom og hent et gratis lod og vind en skipakke søndag!
- der vil være lodtrækning lørdag kl. 17 på gavekort til en værdi af 500,-/1000,-/1500,- kr.
til brug i forsamlingshuset. Søndag kl. 16.30 vil der være lodtrækning på langrendsskipakke. Man skal være til stede ved begge lodtrækninger.
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Nuannarilluagaq suliffeqarfinngortoq
Asimiinnermik nuannarisaqarluarneq suliffeqarfiliornermi aallarteqqammersumi Two Ravensimi tunuliaqutaavoq
All. Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Two Ravensimik pilersitsisut Adam Mike Kjeldsen
aamma Thorlaj Skifte Nielsen ilisarisimalaaraanni
tupaallaataanavianngilaq maanna misigisassarsiortunut angalatitsisunngornissaminnik takorluugartik
piviusunngortimmassuk.
Pinngortitaq DNA-tut
Aallarnisaasut taakku marluk pinngortitami misigisartakkaminnik nuannarisalerujussuupput peroriartornerminnilu sisoraatit nutsallu teqqalasut sungiusimalluarlugit. Taakku Maniitsumi Aasiannilu peroriartorsimapput sunngiffimminnilu ikinngutitik ilagalugit maani Nuummi sisorarfissanik nuannarisaqarluartuullutik. Misigisartakkatik maanimiunut
avataaneersunullu avitseqatiginnissutigerusuppaat,
taamaattumillu suliffeqarfik Two Ravens pilersippaat, isumaqartoq tulukkat marluk.
Oqaluttuaq nuannersoq
Isumassarsiaannut tunuliaqutaasoq tassaavoq inuit
pinngortitami angalaaqatiginissaat, eqqaamasassinniarlugit angerlarunillu misigisaminnik allanut
nuannaarutaasumik oqaluttuarsinnaanissaat. Aallartiinnarlutik ukiuunerani angalaartitsinissaannut nalunaartorpassuaqarpoq. Aallaqqaammut apusiuser-

luni pisuttuarnerit ingerlappaat. Tamatumani Quassussuup qaavanut pisuttuartitsisoqarpoq isikkivik
alakkarterneqarluni pisuttuarfigineqartorlu isorartulluni. Pisuttuartitsinerit Tupilak Travelimi, Guide to
Greenlandimi aamma taakku namminneq nittartaagaanni tuniniarneqarput.
Pilersaaruterpassuit
Aallaqqaammut ukiuunerani angalaarnerit pilersaarutaasut tassaapput apusiuserluni pisuttuarnerit tupermi imaluunniit apummi oqquartami unnuinerit,
arsarnerit ullorissallu qilaaralugit. Ukioq manna
kingusinnerusukkut allarpassuarnik pilersaaruteqarput. Tamatumani Nuuk aamma Kapisilinni pisuinnarnut unnuisarfik aallaavigineqassallutik. Angalaarnissat suussanersut taakku marluullutik suli
oqaatigisinnaannginnerarpaat, oqaatigaluguli tassaassasut pisuttuartitsinerit, umiatsiamik angalaarnerit, aalisariarnerit, sisoraaserluni angalaarnerit allarpassuillu pilersaarutaasut. Taakku marluullutik
oqaatigaat pinngortitami periarfissat killeqanngitsut.
Annertusiartortitsineq
Taakku arlaannaalluunniit angallassisartutut suli
ilinniagaqarsimanngilaq, taamaattorli inuunertik
tamaat pinngortitami angalaartarsimallutik aamma
Nuup timaa amerlanernit ilisimaneruaat. Taakku
marluullutik soorlu Canadami misigisassarsiortitsil-

luni angallassisartutut ilinniagaqarusupput, ingerlatartilli aallartilluaqqaarusuppaat. Aallarnisarnerminni ikinngutiminnit arlalinnit ilaquttaminnillu ikiorneqarluarsimapput, ilitsersorneqarlutik, nittartagaliornerminni allatigullu tapersersorneqarlutik.
Taakku marluullutik Two Ravensip saniatigut suliffeqarput, nikerartunik suliffeqarlutik, suliniutigisaminniillu tapersersorneqarlutik. Ingerlataminni
pilersaarutiminni anguniarpaat marluullutik ukiut
tulliuttut ingerlaneranni angallassisarnerminnik inuuniuteqalerumaarlutik.
Angalaarnerit tamanut naleqquttut
Adamip aamma Thorlakip neriuutigaat maani najugallit takornariallu angalatitsisarnerminni neqeroorutiminnik pisiumassasut. Minnerunngitsumik maani najugallit ukioq kaajallallugu misigisassarsiorlutik isumalluutinillu atorluaanissaannik isumassarsisikkusuppaat. Angallassinerminni angallassaminnut
aamma nerisassanik mamarsaakkanik maanngaanneersunik sassaalliuteqartarput tamannalu aalajangersimasumik misigisassatut ilaatittarlugu.
Pinngortitaq kikkunnut tamanut ammavoq aamma angalaartitsisarnivut taamaattuussapput, suliffeqarfimmik piginnittut marluk Adam Mike Kjeldsen aamma Thorlak Skifte Nielsen taama erseqqissaapput.

Passion bliver til virksomhed

deres forretningsplan, at de begge indenfor de næste
to år vil kunne leve af guidning.

Passion for friluftslivet er baggrunden for den nystartede virksomhed Two Ravens, der netop er
startet op

Ture for alle
Adam og Thorlak håber på, at både lokale og
turister vil købe deres ture. Ikke mindst da de meget
gerne vil inspirere flere lokale til at tage ud i naturen hele året og bruge de muligheder, der er, både
hvad angår oplevelser og udnyttelse af ressourcer.
På turene tilbyder de også deres gæster at smage på
lokale specialiteter, og det er en fast del af oplevelsen.
Naturen er for alle og det skal vores ture også være,
understreger de to indehavere af virksomheden,
Adam Mike Kjeldsen og Thorlak Skifte Nielsen.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

udsigten, der er en noget længere tur. Turene sælges
via Tupilak Travel, Guide to Greenland og via deres
egen hjemmeside.

Kender man bare lidt til de to stiftere af Two
Ravens, Adam Mike Kjeldsen og Thorlak Skifte
Nielsen, kommer det næppe som nogen overraskelse, at de nu realiserer drømmen om at springe
ud som adventure guider.

Meget på programmet
I første omgang er det vinterture, der er på programmet med sneskoture, overnatninger i tippie telt eller
i en snelomme, hvor nordlys og stjerner er loftet.
Senere på året kommer der meget mere på programmet. Dette vil dels være med udgangspunkt i Nuuk
og fra vandrehjemmet i Kapisillit. Endnu vil de to
ikke løfte sløret for konkrete ture men fortæller,
at der er vandreture, sejlture, fisketure, skiture og
meget, meget mere i vente. Står det til de to er der
ingen grænser for, hvad der er muligt, så længe det
er ude i naturen.

Naturen som DNA
De to iværksættere lever og ånder for de oplevelser,
de får i naturen. De er vokset op med ski under fødderne og vind i håret. De er vokset op i henholdsvis
Maniitsoq og Aasiaat og bruger meget af deres
fritid sammen med venner på at nyde vores smukke
bagland her i Nuuk. Dette vil de nu meget gerne
dele med både lokale og udefrakommende. Derfor
har de startet virksomheden Two Ravens, der betyder to ravne.
Den gode historie
Hele idéen bag at få folk med ud i naturen er at
skabe minder og gode fortællinger, som deres
gæster kan tage med hjem og glæde andre med.
Allerede fra dag et var der efterspørgsel efter deres
vinterture. I første omgang har det været sneskoture, der har været på programmet. Her er turene
gået til toppen af Lille Malene, om i baglandet og til

Gradvis opskalering
Ingen af de to har egentlige guideuddannelser
endnu, men har færdes i naturen hele deres liv og
kender Nuuks bagland bedre end de fleste. De vil
begge meget gerne til eksempelvis Canada for at
blive uddannede adventure guides, men først skal
der gang i forretningen. I opstarten har de været
godt hjulpet på vej af en række venner og familie,
der har assisteret med coaching, hjemmeside og
moralsk opbakning. De har begge arbejde ved siden
af Two Ravens, men meget fleksible arbejdspladser,
der bakker op om deres aktiviteter. Målet er i følge

Adamip aamma Thorlakip inuppassuit pinngortitamut
angallattarnissaat asseqanngitsunillu misigisaqartittarnissaat qilanaaraat.
Adam og Thorlak glæder sig til at kunne invitere
rigtig mange med ud i naturen til unikke oplevelser.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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Tikerlaanut atuagassiaq:

Velkomstmagasin:

Nuuk siuariartornermik
takornariaqarnikkullu
ingerlatsisoq

Vækst og turisme
motoren Nuuk

Nuuk innuttaasunit nutaanit kajungerineqarluartuuvoq,
pinngortitarsuarlu kusanaqimmat takornarianit kajungerineqar
luni. Tassaappullu taakku marluk Kommuneqarfik Sermersuup
una atuagassiaq aqqutigalugu attaveqarfigerusutai. Kommune
qarfik Sermersooq Nuummi innuttanngortunut takornarianullu
tikilluaqqussummik pissanganartumik saqqummersitsissaaq.
Atuagassiaq 72inik qupperneqartoq aqqutigalugu atuartartut
Nuummi periarfissat pillugit sukumiisumik paasitinneqassapput.
Tikerlaanut atuagassiaq akeqanngilaq 12.000inngorlugulu
naqinneqassalluni. Kommunip ingerlatsiviini assigiinngitsuni
saqqumissaaq. Atuagassiaq maajip 10ani saqqummissaaq,
ussassaarutinik tunniussiffissaq kingulleq tassaalluni
apriilip 26at annoncer@Sermitsiaq.AG aqqutigalugu.
Atuagassiaassaaq Suluttut pitsaassuseqarlunilu iluseqartoq
allaaserisat atuaruminartut oqaatsit pingasut atorlugit saqqum
missallutik, kalaallisut, qallunaatut tuluttullu. Taamaattumik
suliffeqarfissi innuttaasunut nutaanut takornarianullu sunik
neqeroorutissaqarnersoq takutitsivissaqqissuuvoq.
Sukumiinerusumik paasissutissiinissannut soorunami
piareersimavunga.

Nuuk har en stor tiltrækningskraft over for nye
borgere og via den flotte natur blomstrer turismen.
Det er netop disse to målgrupper som Kommune
qarfik Sermersooq ønsker at kommunikere til via
dette magasin. Kommuneqarfik Sermersooq udgiver
et spændende velkomstmagasin til nye borgere i
Nuuk samt turister. Via magasinet på hele 72 sider
får læserne en grundig gennemgang af de mulig
heder som Nuuk tilbyder.
Velkomstmagasinet er gratis og vil udkomme i et
stort oplag på 12.000. Det vil være tilgængelig via
en lang række udvalgte steder i Kommunens regi.
Magasinet udgives den 10. maj med annonce dead
line den 26. april via annoncer@Sermitsiaq.AG.
Der er tale om et magasin i Suluk kvalitet og format
med læservenlige artikler på tre sprog grønlandsk,
dansk samt engelsk. Det er derfor en oplagt mulig
hed for jer som virksomhed til at vise, hvad jeres
virksomhed kan tilbyde over for nye borgere samt
turister.
Jeg står naturligvis til rådighed med yderligere info.

Tikerlaanut atuagassiami akit: Atuagassiami quppernerni siullerni | Priser i velkomstmagasinet: Fremme i magasinet
Qupp. 1/1 side: kr. 15.000,
Qupp. ½ side: kr. 9.000,
Qupp. ¼ side: kr. 6.500,
Atuagassiami quppernerni kingullerni | Rubrik annoncer bagerst i magasinet
Qupp. ¼ side: kr. 4.000,
Qupp. 1/8 side: kr. 2.500,
Inuulluaqqusillunga | Med venlig hilsen
Sermitsiaq.AG
Peter Schou Rasmussen
Tuniniaanermi siunnersorti | Salgskonsulent
Oqar. | Tlf +299 383959
Peter@Sermitsiaq.AG
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Paasisassarsiorluni angalanissamut katersinermi
naggataarutaasumik tamaviaarneq
Ukaliusami 9. klassit marluusut ulloq
naallugu biilinik asaapput, taamaalillutik
apriilimi paasisassarsiorlutik angalanissaminnut aningaasat katersugassatik kingulliit katersorsinnaajumallugit
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Ukaliusami atuartut 30-t missaanniittut apriilimi
paasisassarsiorlutik angalassapput. Aallaqqaammut
Islandiliarnissartik siunnerfigigaluarpaat, nunami
sanileris atsinni kulturi paasisaqarfigerusullugu.
Angalanissartilli qanilliartortillugu Danmarkimut
angalanissartik ilimagineruleraluttuinnarpaat.

Angajoqqaat tapersersuinerat killeqartoq
Angajoqqaat ilaata oqaluttuaraa aningaasanik katersiniarluni aaqqissuussinerit arlalissuit pisarsimasut,
soorlu bankortitsinerit, pikuerniarnerit, nerisassiornerit assigisaalu. Taamatuttaaq suliffeqarfiit tapersersuilluarsimapput, soorlu Nuup Bussii atortorissaarutinik atugassiisimallutik, nioqqutissanik imaluunniit allanik tunissuteqarsimallutik, atuaqatigiit
marluiusut taamaalillutik aningaasanik katersiniarlutik aaqqissuussisinnaaniassammata. Killeqarsimasorli tassaalluni katersiniarnerup nalaani angajoqqaat ikittuinnaat angisuumik suleqataasimammata,
angajoqqaalli ilarpassui ilatsiinnarsimallutik assam-

minnillu sarliaannarsimallutik.
Aningaasat katersugassat pilerngunneqartartut
Paasisassarsiorluni angalanissanut katersiniarnermi
ilungersunartoq alla tassaavoq ukioqatigiinni atuaqatigiit tamarmik aningaasanik katersiniarnerminni
assigiinnik unammilligassaqarmata. Taamaattumik
atuaqatigiit assigiinngitsorpassuit angalanissaminnut katersiniarnerminnut pilernguttarput. Nuannerporli atuartut angajoqqaallu iliuuseqarlutik aningaasanik katersiniartut takullugit, soorlumi biilinik
asaallutik, apummik nivallutik, nioqqutissanik poortuillutik il.il. ilaannikkut takuneqarsinnaasarmata.

Atuartut arlalissuit paasisassarsiorlutik angalanissaminnut aningaasanik katersiniarlutik
ilungersorput, uani
Nuup Bussiini biilinik
asaallutik.
En række elever gjorde
en ihærdig indsats for

Atuartut pimoorussilluartut
Atuartut arfininngornermi pineqartumi biilinik
asaallutillu pujoralaajaasut aamma qillersaasut suliassaminnik aallussilluarput pitsaasumillu suliaqarlutik. Angajoqqaanit arlaqanngitsunit ikiorserneqarput, taakkumi atuartut pitsaasumik paasisassarsiorlutik angalanissaat katerseqataanermikkut qulakkeerinneqataaffigerusukkamikku. Paasisassarsiorluni
angalasoqassatillugu aningaasat ilaat kommunimit
tapiissutigineqartarput, aningaasalli atugassat sinneri angajoqqaat atuartullu namminneerlutik katersortariaqartarpaat, paasisassarsiorluni angalanissaq
piviusunngussappat aningaasat katersugassat amerlasinnaasarmata.

at få samlet penge ind
til studietur ved at vaske
biler hos Nuup Bussii.
Ass./Foto:
Toke Brødsgaard

Slutspurt for insamling til studietur
De to 9. klasser på USK vaskede biler dagen
lang for at få samlet de sidste penge ind til
studietur i april

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Omkring 30 elever fra Ukaliusaq-skolen (USK) i
midtbyen skal i april på studietur. Oprindelig var
målet, at klasserne gerne ville til Island for at lære
af kulturen i vores naboland. Efterhånden som
tiden er kommet tættere på, er de dog nok nået til
en erkendelse af, at turen nok kommer til at gå til
Danmark i stedet.
Engagerede elever
Eleverne, der forrige lørdag vaskede, støvsugede og
polerede biler, gik op i opgaven og gjorde et godt
stykke arbejde. De fik en god hjælpende hånd af en
håndfuld forældre, der gerne hjælper til for at sikre,
børnene får samlet ind til en god studietur. Når der
er studieture kommer en del af beløbet fra kommunen, men resten må forældre og elever selv ud og
indsamle for at muliggøre studieturen, der er en stor
økonomisk opgave.

Manglende forældreopbakning
En af forældrene fortæller, at der har været en lang
række arrangementer med banko, loppemarkeder,
madlavning og andre aktiviteter for at samle penge
ind. Ligeledes har der været en rigtig stor opbakning fra virksomheder, der som Nuup Bussii, stiller
faciliteter, råvarer eller andet til rådighed for, at det
har været muligt at lave arrangementer, hvor klasserne kunne samle penge ind. Begrænsningen har
dog ligget i, at det hele vejen igennem har været
ganske få forældre, der har lagt en stor arbejdsindsats i indsamlingen, mens en stor del blot har været

passive og inaktive.
Slås om de samme penge
En anden udfordring, der ligger i indsamling af
midler til studieturene, er, at alle klasser på årgangen har samme udfordringer med at samle penge
ind. Der er derfor rift om at få samlet penge ind til
de mange klasser, der skal af sted.
Det er dog rigtig rart at se, når elever og forældre
lægger en indsats og arbejder for pengene, som det
var tilfældet ved bilvask, snerydning, pakning af
varer med videre, som der ses af og til.
Atuartut arlalissuit Ukaliusameersut paasisassarsiorlutik angalanissaminnut katersillutik
biilinik asaammata,
Nuup Bussii bussinut
inissiisarfimmik, imermik, innaallagissamik
nerisarfimmillu atukkiipput.
Nuup Bussii lagde
garager, vand, strøm og
kantine til, da en række
skoleelever fra USK
vaskede biler for at samle
ind til studietur. Ass./
Foto: Toke Brødsgaard
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GRØNL ANDSBANKEN GM 2019
SENIOR HÅNDBOLD I IN USSIVIK
INERSIMASUNI ASSAMMI K ARSARNERMI
PISSARTANNGORNIUNNER IT 2019
Mandag 1. april 2019:
Kl.
Kampnr.
16.00—17.00
17.00—18.30
18.30—20.00
20.00—21.30

1
2
3

Herrer
Damer
Herrer

NÛK
Aqigssiaq
N-48

-

Norsaq HC
N-48
GSS

Tirsdag 2. april 2019:
Kl.
Kampnr.
15.30—17.00
4
17.00—18.30
5
18.30—20.00
6
20.00—21.30
7

Damer
Herrer
Damer
Herrer

GSS
GSS
K-33
N-48

-

Aqigssiaq
Norsaq HC
NÛK
NÛK

Onsdag 3. april 2019:
Kl.
Kampnr.
15.30—17.00
8
17.00—18.30
9
18.30—20.00
10
20.00—21.30
11

Damer
Herrer
Damer
Herrer

GSS
N-48
NÛK
GSS

-

K-33
Norsaq HC
N-48
NÛK

Torsdag 4. april 2019:
Kl.
Kampnr.
15.30—17.00
12
17.00—18.30
13
18.30—20.00
14
20.00—21.30
15

Damer
Herrer
Damer
Herrer

K-33
N-48
GSS
NÛK

-

Aqigssiaq
GSS
N-48
Norsaq HC

Damehold

Fredag 5. april 2019
Kl.
Kampnr.
16.00 - 17.30
16
17.30 - 19.00
17
19.00 - 20.30
18

Herrer
Damer
Herrer

GSS
Aqigssiaq
N-48

-

Norsaq HC
NÛK
NÛK

Lørdag 6. april 2019
Kl.
Kampnr.
12.00 - 13.30
19
13.30 - 15.00
20
15.00 - 16.30
21
16.30 - 18.00
22

Damer
Herrer
Damer
Herrer

K-33
N-48
NÛK
NÛK

-

N-48
Norsaq HC
GSS
GSS

Søndag 7. april 2019
Kl.
Kampnr.
11.00 - 12.30
23
12.30 - 14.00
24
14.00 - 16.00
25
16.00 - 18.00
26
18.00 - 18.30

NÛK HÅNDBOLD

INDMARCH

Damer
Bronze
Nr. 3
Herrer
Bronze
Nr. 3
Damer
Finale
Nr. 1
Herrer
Finale
Nr. 1
UJAMINNANNEQ — MEDALJECEREMONI

Nr. 4
Nr. 4
Nr. 2
Nr. 2

- NÛK
- N-48
- GSS
- K-33
- Aqigssiaq
Herrehold
- NÛK
- Norsaq HC
- GSS
- N-48

Spilletid: 2 x 30 min. (10 min
pause.). m/ 3 team timeout.
Damer spiller alle mod alle.
Herrer spiller alle mod alle
af to runder, derefter spilles
der placeringskampe.

Entré / Iserneq:
Under 12 år - 20 kr.
Voksne - 40 kr.
På finaledag:
Under 12 år - 25 kr.
Voksne - 50 kr.

Quppernerup tulliani nangissaaq
fortsætter næste side
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Kommende
skisæsonener
i fare
Gennem flere år har Sisorarfiit desperat
forsøgt at råbe kommunalpolitikerne op,
da pistemaskinerne er helt udtjente

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Øjeblikkelig handling er påkrævet, hvis ikke denne
sæson skal blive den sidste, både hvad angår alpint
skiløb, langrend og snowboard. Pistemaskinerne
hos Sisorarfiit kører på absolut sidste vers, og lige
nu er kun den ene af maskinerne i drift. Reparation
af de øvrige er en meget tung økonomisk post, som
leverandøren fraråder, da maskinerne er henholdsvis 18 og 22 år og har flere gangtimer, end leverandøren har set andre steder.
Folkelig vintersport
Vintersport er en utrolig stor del af den sunde livsstil, som mange borgere i Nuuk har. Det er folkelig
sport, som dyrkes på alle niveauer, og alle kan være
med om de er motionister, entusiaster eller elitesportsudøvere. Man behøver ikke have et nummer
på maven for at stå på langrend, løbe på ski ned af
Lille Malene eller lave seje jumps på snowboard.
Derfor skønner Sisorarfiits formand, Morten
Jørgen Heilmann, også, at der i løbet af en weekend
med sol og godt vejr kan være op til 5.000 lokale,
der enten løber på ski, står på snowboard eller nyder
at gå en tur på eller langs løjpen.
Taler for døve øren
Sisorarfiit har de sidste 20 år forsøgt at synliggøre,
at der er behov for, at man i planlægningen løbende
budgetterer med udskiftning af pistemaskinerne, da
disse ikke holder evigt. Skiliften har derfor forsøgt
at indstille til kommunen, at driftstilskuddet suppleres, så der er plads til en opsparing til løbende fornyelse af maskinparken. Alligevel er det kun blevet
til en ny maskine i forbindelse med AWG i 2002 og
igen da AWG i 2016 atter kom på plakaten. Da blev
der investeret i to pistemaskiner, hvoraf den ene
straks efter legene blev sendt til Tasiilaq.
Alvorlig nuværende situation
Situationen lige nu er meget skrøbelig. De sidste to
år har Sisorarfiit, i forbindelse med ansøgning om
tilskud til nye pistemaskiner, beskrevet overfor

– Sisorarfinni atortunut inissiisarfik ulikkaavissimavoq, maskiinammi nungullarsimasut atorneqaqqissinnaanngimmata.
Der er godt fyldt op i garagerne hos Sisorarfiit, for maskinerne er udslidte og kan
ikke længere løfte opgaverne - Foto: Toke Brødsgaard

Kommuneqarfik Sermersooq hvor slemt, det står til
med det nuværende materiel.
Enstemmigt fortæller driftsleder, Claus Christoffersen, og bestyrelsesformand i Sisorarfiit, Morten
Jørgen Heilmann, at kommer der tekniske problemer med den nyeste af pistemaskinerne, så vil dette
betyde, at de bliver nødt til at lukke ned for liften
og indstille præparering af langrendsløjperne, indtil
pistemaskinen igen er kørende.
Erkender utilstrækkelighed
Ingen af de to håber på det kommer dertil, men fortæller, at både maskiner og personale arbejder på
højtryk for bare nogenlunde at kunne lave acceptable forhold for de mange glade brugere af byens
pister og løjper.
Der er ingen hos Sisorarfiit, der ligger på den
lade side, og indtil nu har udfordringen været, at
problemer er blevet løst, og problemet derfor ikke
har været synligt.
I denne sæson har der dog desværre været dage,
hvor både pister og løjper ikke har været kørt, og
det er på ingen måde tilfredsstillende, fortæller
Claus Christoffersen.
GM på usikker grund
I påsken skal der i Nuuk afholdes GM både i alpint
skiløb og i snowboard. Allerede nu har man erkendt, at dette ikke kan foregå under optimale
forhold. Derfor er det besluttet, at GM i snowboard
flyttes til øverste del af Lille Malene og med et
nedsat program. Det alpine skiløb bliver ligeledes
påvirket, da banerne må køres med færre porte, da
det med de nuværende pistemaskiner ikke er muligt
at lave forholdene gode nok til den fulde bane.
Økonomien i det hele
For at kunne være godt kørende igen, bør der indkøbes to pistemaskiner af modellen PB400, der
svarer til den maskine, der blev indkøbt i 2015
forud for AWG.
Ideelt skulle der ligeledes indkøbes en PB100,
der er en noget mindre pistemaskine, der især først
på sæsonen er rigtig god til at lave forarbejdet på
eksempelvis langrendsløjperne.

En PB400 koster ifølge tilskudsansøgninger, som
Nuuk Ugeavis har fået aktindsigt i, 2.730.000
kroner, og en PB100 ligger prismæssigt omkring
1.800.000 kroner.
Lille investering med stor værdi
Det betyder, at for omkring 5,5 millioner kroner kan
Sisorarfiit være godt kørende igen, og der vil kunne
laves bedre forhold for både skiløbere og snescooterkørere. Ligeledes vil dette betyde, at der kan
køres løjper om bag Lille Malene og på toppen af
Lille Malene, som det er set tidligere år, men som
ikke har været muligt i år grundet udslidt materiel.
Set i forhold til mange anlægsprojekter, kulturpuljer
og lignende er dette en forholdsvis lille investering,
der vil komme en kæmpe del af Nuuks befolkning
til gode.
Fremtidig planlægning
Skiliften, der drives som en fond, modtager et årligt
tilskud fra Kommuneqarfik Sermersooq på 2,6 millioner kroner til sammenligning får Svømmehallen
Malik et årligt tilskud i omegnen af 9 millioner kroner, og Katuaq modtog i 2018 9,8 millioner kroner.
For at fremtidssikre driften af Sisorarfiit bør der
hvert andet år indkøbes en ny pistemaskine, så der
sker en løbende udskiftning af vognparken. Dette
ville betyde et øget årligt tilskud på 1,4 millioner
kroner.
Gratis skilift
På skiliften erkender de, at al fokus har været på
driften, og at de i kampens hede har glemt at fortælle om alle de succeshistorier, der er så mange af
på skiliften.
Blandt andet har der på skiliften i hele denne sæson været gratis liftkort til børn op til 16 år tirsdag
til fredag. Dette har betydet, at rigtig mange børn,
der normalt ikke ville komme på liften, har været
faste gæster på liften i år.
Det har været en rigtig stor tilfredsstillelse, at
børn fra alle sociale lag benytte skiliften i år.
Sport er vejen til en god fremtid, understreger
Morten Jørgen Heilmann.
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Siunissami sisorartarnissat
ulorianartorsiorput
Ukiuni arlalinni Sisorarfiit ilungersorlutik
kommunimi politikerit suaartarniartarsimagaluarpaat maskiinat illiniliuutit pisoqalilluinnarsimammata

All.: Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Massakkorluinnaq iliuuseqartoqarnissaa pisariaqarpoq ukioq manna sisupiloortartunut, sisoraatinik
oqilaniuttartunut snowboardertartunullu sæsoni kingullerpaajussanngippat. Sisorarfinni maskiinat illiniliuutit naggataavissuaq atorneqarput, massakkorpiarlu maskiina ataasiinnaq atorsinnaavoq. Allat
iluarsaannissaat akisoorujussuussaaq, pilersuisullu
tamanna nangaasaarutigaa maskiinat ukiunik 18inik 22-inillu pisoqaassuseqarmata pilersuisullu
allani takusartagaanit sivisunerusumik atorneqarsimallutik.
Inuit ukiukkut timersuutaat
Ukiukkut timersuutit Nuummi innuttaasut ilarpassuinut peqqissumik inoriaatsimut ilaalluinnarput. Inuit
timersuutigaat kikkunnit tamanit atugaasut kikkullu
tamarmik peqataasinnaapput timigissartartuutunik,
sisorarnermik nuannarisaliugunik pimoorullugulu
timersortartuugunik. Sisoraatinik oqilaniutinik,
Quassussuarmi sisupiloorutinik imaluunniit snowboardinik atuissagaanni naakkut normoqartariaqanngilaq. Taamaattumik Sisorarfiit siulittaasuata
Morten Jørgen Heilmannip naatsorsuutigaa sapaatip
akunnerata naanerani seqinneraangat silagikkaangallu innuttaasut 5.000-it angullugit amerlassusillit
sisoraatinik oqilaniutinik, snowboardinillu sisorartartut imaluunniit illiniliat atuarlugit pisuttuartartut.
Tusaajumaneqanngillat
Sisorarfiit ukiuni kingullerni 20-ini takutinniarsimagaluarpaat missingersuutinut ataavartumik pilersaarusiortarnissaq pisariaqartoq maskiinat illiniliuutit
taarsertarlugit, tamakkua sumorsuarmut atasinnaanngimmata. Taamaattumik amuartarfiup ingerlatsinermi tapiissutit ilaneqarnissaat inassutiginiartarsimavaa, maskiinaatit ataavartumik nutarterneqartarnissaannut ileqqaarnissamut inissaqaqqullugu.
Taamaakkaluartoq maskiinamik nutaamik ataasiinnarmik pisaartoqarsimavoq 2002-imi AWG-mut,
aammaarlunilu 2016-imi AWG-qarneranut atatillugu. Taamanikkut illiniliuutinut marlunnut aningaasaliisoqarpoq, unammiuaarnerillu naammata aappaa
ingerlaannavik Tasiilamut nassiunneqarpoq.
Maanna pissutsit erloqinarput
Massakkorpiaq pissutsit erloqinartorujussuupput.
Ukiuni kingullerni marlunni Sisorarfiit, maskiinanut illiniliuutinut nutaanut tapiiffigineqarnissamik
qinnuteqarnermut atatillugu, Kommuneqarfik Sermersuumut oqaluttuarisarsimavaat maanna atortut
qanoq ajortiginersut. Ingerlatsinermi pisortaq Claus

Christoffersen Sisorarfinnilu siulersuisuni siulittaasoq Morten Jørgen Heilmann isumaqatigiillutik
oqaluttuarput maskiina illiniliuut nutaajunerpaaq
teknikkikkut ajoquteqalissagaluarpat tamatuma kingunerissagaa amuartaatip matuneqarnera aammalu
sisoraatinik oqilaniuttarfiit illiniliornerisa unitsinneqarnerat, maskiinap illiniliuutip atuleqqinnissaata
tungaanut.
Naammaginanngitsoq
Taakkua marluullutik neriuutigaat taamaattoqassanngitsoq, oqaluttuarpulli maskiinat sulisullu tamaviannguat ilungersortartut illoqarfiup illiniutaanik
sisorarfiinillu atuisartorpassuit naammaginartumik
atugassaqartikkumallugit. Sisorarfinni kikkut tamarmik ilungersorput mannalu tikillugu unammilligassaasimavoq ajornartorsiutit aaqqinneqartarnerat taamaattumillu ajornartorsiutit takussaasarsimanngillat.
– Sæsonilimanna ajoraluartumik ulloqartarpoq illiniliortoqartarsinnaasimanani tamannalu naammaginanngilluinnarpoq, Claus Christoffersen oqaluttuarpoq.
GM ulorianartorsiorpoq
Poorskikkunni Nuummi sisoraatinik sangusaarluni
snowboardimillu nunatsinni pissartanngorniuttoqassaaq. Maannangaaq nassuerutigineqareerpoq
pissutsit pitsaanerpaat atorlugit tamanna ingerlanneqarsinnaanngitsoq. Taamaattumik aalajangiisoqarsimavoq snowboarderneq Quassussuup qaarpiaanut
nuunneqassasoq, unammiuaarutissat ikilisillugit.
Sisoraatinik sangusaarluni pissartanngorniunneq
aamma eqqorneqassaaq, tassa sangusaarnermi portit
ikinnerussammata, maskiinat illiniliuutit maanna
pigineqartut atorlugit sisuffimmik tamakkiisumik
naammaginartumik sanasoqarsinnaanngimmat.
Aningaasaqarnerat
Ingerlalluaqqilernissamut maskiinanik illiniliuutinik
model PB400-nik marlunnik pisisoqartariaqarpoq,
tassa 2015-imi AWG sioqqullugu pisiarineqartup
assinginik. Pitsaanerpaassaarlu aamma PB100-mik
pisisoqarpat, illiniliuut mikinerusoq, pingaartumik
sæsonip aallartinnerani assersuutigalugu sisoraatinik oqilaniuffimmi illiniliuutigissallugu naleqqulluartoq. Tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatit, Nuuk
Ugeavisip takunnissinnaanermik pissarsiffigisima-

sai, naapertorlugity PB400 2.730.000 koruuninik
akeqarpoq – PB100-lu 1.800.000 koruunit missaannik akeqarpoq.
Aningaasaliissutit annikitsut naleqarluartut
Sisorarfiit ingerlalluaqqilissappata 5,5 mio. kr.nit missaanniittut atorfissaqartinneqarput, taavalu
sisorartartunut snescooterertartunullu atugassarisat
pitsaanerulissagaluarput. Aamma Quassussuup tunuani aammalu Quassussuup qaavani illiniliortoqarsinnaalissagaluarpoq ukiuni siuliini takuneqartarsimasutut, ukioq mannali taamaasiortoqarsinnaasimanngilaq atortut pisoqaanerat pissutigalugu.
Sanaartornermik suliniuterpassuarnut, kulturimut
atugassarititanut assigisaannullu sanilliullugit aningaasaliissutissat annikitsuinnaapput Nuummi innuttaasunut ilarpassuinut iluaqutaasussat.
Siunissami pilersaarusiortarnerit
Amuartaat, aningaasaateqarfimmit ingerlanneqartoq, Kommuneqarfik Sermersuumit ukiumut 2,6
mio. kr.-inik tapiiffigineqartarpoq, sanilliussassatut
Naluttarfik Malik ukiumut 9 mio. kr.-nit missaannik
tapiiffigineqartarpoq, Katuarlu 2018-imi 9,8 mio.
kr.-inik tapiiffigineqarsimavoq. Sisorarfiit siunissami ingerlanneqarnissaat qulakkeerniarlugu ukioq
allortarlugu maskiinamik illiniliuummik nutaamik
pisisoqartoqartariaqarpoq, taamaasilluni maskiinaatit ataavartumik taarserneqartassammata. Taamaassappat ukiumut tapiissutit 1,4 mio. kr.-inik amerlineqartariaqarput.
Amuartaat akeqanngitsoq
Amuartaammi nassuerutigaat ingerlatsineq sammineqarsimammat tamaviaarluni sorsuutiginninnermi
amuartaammi nuannersorpassuit oqaluttuarissallugit
puigorneqarsimasoq. Ilaatigut sæsoni manna tamaat
meeqqat 16 angullugit ukiullit amuartaat marlunngornermiit tallimanngornermut akeqanngitsumik
atorsinnaasimavaat. Tamanna pissutigalugu meerarpassuit, akeqarsimasuuppat aggertarnavianngikkaluartut, ukioq manna amuartaammik aalajangersimasumik atuisarsimapput.
– Naammagisimaarnarsimaqaaq meeqqat inuiaqatigiinni qanorluunniit atugalinnit tamaneersut ukioq
manna amuartaat atortarsimammassuk.
Timersorneq siunissamut pitsaasumut aqqutissaavoq, Morten Jørgen Heilmann oqarpoq.
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✔ Afpassede Tæpper (mange størrelser)
✔ Væg-til-væg Tæpper
✔ Gulvslibning
✔ Gulvarbejde

Natilerisoq

NUUK GULVSERVICE ApS
Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

Byens
billigste
tæpper

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Inuiaqatigiinni akisussaaffeqarneq, attaveqaqatigiinneq tusagassiiviillu soqutigisaraagit?
Taava Kalaallit Nunaanni suliffik pitsaanerpaaq ilinnut atorfimmik peqarpoq

Attaveqaqatigiinnermut siunnersortitut ilaatigut makkunannga tapiissuteqartassaatit:
• Aningaaseriviup CSR-imi suliaasa ilaanik ataqatigiissaarineq
• Qullersat attaveqaqatigiinnerat
• CSR-imut aqutsisoqatigiit allattoqarfiattut atuunneq
• Aningaaseriviup SoMe teamiani ilaasortaaneq
• Suliniutinik aqutsineq kiisalu suliniutinik annertusunik ataqatigiissaarineq • Aningaaseriviup nittartagaanut intranetianullu aaqqissuisoq
• Tusagassiutinik isumaginninnermik akisussaasuneq, matuma ataani
• Aningaaseriviup saqqummersittagaanut Appa News-imit
tusagassiutinik nakkutiginninneq
aamma nutaarsiassaataanut aaqqissuisoq
Naatsorsuutigaarput tulluartumik ilinniagaqarsimasufig aamma/imaluunniit suliassaqarfiit iluanni misilittagaqarluartutit. Misissortumik,
aaqqissuussilluarlutit namminersorlutillu sulisinnaasutit – kalaallisut qallunaatullu, immaqalu tuluttut. Microsoft Sharepoint atorsinnaagukku
iluaqutaassaqaaq.
Neqeroorutigaarput atorfik pilerinartoq akissarsiarissaarfiusoq, inuttut suliatigullu ineriartornissamut periarfissaqarluartoq. Atorfik
aaqqissuussaanermut immikkoortortami inissisimavoq, piumassuseqarfiulluartumi namminerlu ulluinnarni sulinermut sunneeqataaffigisinnaasanni kiisalu aningaaseriviup aaqqissuussaanikkut sulineranut peqataaffissanni. GrønlandsBANKEN suliffeqarfiuvoq persuarsiorfiunngitsoq
pingaartitanik tunngaveqarfiusoq; piumassusieqarneq – peqqissaarneq – sullitanik ineriartornermillu sammisaqarfiusoq.
Atorfik pillugu paasissutissanik annertunerusunik kissaateqaruit, HR-imi Pisortaq Patricia Lund Olsen +299 347804 / plo@banken.gl imaluunniit allaffissornermi pisortaq Carsten Th. Pedersen, + 299 347870 / ctp@banken.gl attaviginissaanut tikilluaqqusaavutit
Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq GrønlandsBANKEN, HR-imi pisortaq Patricia Lund Olsen, plo@banken.gl erngertumik.
Tusarfiginissat qilanaaraarput.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta GrønlandsBANKEN.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Martek Boat Charter

H.A. Bogføring
v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

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

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

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

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

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

Levering af
mad ud af
huset

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

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

Er samfundsansvar, kommunikation og medier
noget du tænder på? Så har Grønlands bedste virksomhed jobbet til dig
Som kommunikationskonsulent skal du bl.a. bidrage til:
• Koordinere en del af bankens CSR-aktiviteter
• Topledelseskommunikation
• Varetagelse af sekretariatsfunktion for CSR-styregruppen
• Medlem af bankens SoMe team
• Ansvarlig for pressehåndtering, herunder medieovervågning
• Redaktør for bankens hjemmeside og intranet
• Redaktør for bankens magasin Appa News og nyhedsbrev
• Projektledelse og koordination af større projekter
Vi forventer at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og/eller en solid erfaring indenfor områderne. Du kan
arbejde analytisk, struktureret og selvstændigt –på både grønlandsk og dansk, og gerne på engelsk. Det vil være en fordel
hvis du kender til Microsoft Sharepoint.
Vi tilbyder en attraktiv og vellønnet stilling med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Stillingen er i Organisationsafdelingen, hvor engagementet er højt og hvor du har indflydelse på din egen arbejdsdag og du inddrages i bankens
organisatoriske arbejde. GrønlandsBANKEN er en arbejdsplads med en uformel omgangstone der tager afsæt i vores
værdier; engagerede – ordentlige – kunde- og udviklingsorienterede.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte HR chef Patricia Lund Olsen på
+299 347804 / plo@banken.gl eller administrationsdirektør Carsten Th. Pedersen, + 299 347870 / ctp@banken.gl.
Ansøgning sendes til GrønlandsBANKEN, HR Chef Patricia Lund Olsen, plo@banken.gl snarest muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen GrønlandsBANKEN.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Tradition
genoplivet på
flotteste vis

Ilusilersugaq ajugaassutigineqartoq ’Allanngorneq’ sukkakannersumik ilusinikkiartuaarpoq,
taamaalilluni immikkuualuttortaasa ilusilersornissaannut piffissaqartoqarluni.
Vinderfiguren Transformation tog temmelig
hurtig form, så der var
tid til at kæle for detaljerne. Ass./Foto: Toke
Brødsgaard

Dette års sneskulpturfestival blev en succes,
og arrangørerne lover at den vender tilbage i
2020

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

snestorm med bidende minusgrader. Ikke desto
mindre blev der arbejdet igennem og for nogle af
holdene endda til sent ud på aftenerne.

Målet om, at 30 hold skulle dyste, blev ikke indfriet, men udover dette blev årets sneskulpturfestival
på alle måder en stor succes. 13 hold lagde torsdag
til søndag et stort stykke arbejde i at forvandle de
tre kubikmeter store sneklodser til kreative udformninger. Der blev dystet både i en figurativ og en
non-figurativ kategori.

Silent disco hittede
Lørdag, da figurererne havde taget form, blev der
sat farvet lys på sneskulpturerne, og de fik et helt
andet liv. Imens kunne man låne trådløse høretelefoner, hvor en dj spillede stemningsmusik, der passede til lejligheden. Det er nok en tilnærmelse at
kalde musikken for disko, men det satte figurererne
i et helt andet perspektiv og gav en ro, der klædte
figurererne rigtig godt. En del folk deltog da også i
dette arrangement, der var et frisk pust til sneskulpturfestivalen.

Seje sneskulptører
På hvert hold måtte maksimalt fire arbejde ad gangen, men det var tilladt at være flere på holdet.
Udholdenheden blev da også testet på alle måder,
da vejret bød på alt lige fra solskin til noget nær

Nordlys og sagnfigur løb med sejren
Fælles for både vinderen af den figurative og den
non-figurative kategori var, at begge figurer meget
hurtigt fik deres form, hvilket gjorde det muligt for
deltagerne at kæle for detaljerne. I den non-figurative kategori var det skulpturen Light in Depth,
der løb med sejren, mens vinderen i den figurative
kategori blev figuren med titlen Transformationen,
hvor man ser en hvalros blive til en isbjørn, hvor et
menneskehoved kommer ud af gabet på den.
Stor kreativitet
Generelt for alle figurerne gælder, at der er stor
kreativitet, og ved de fleste er det et flot håndværk,
der ligger bag. Eksempelvis ved den første figur,
man møder, når man kommer til pladsen. En figur
med titlen Både hoved og hale, der viser en laks,
der vrider sig op af sneblokken. Placeringen af de
forskellige grupper var foretaget ved lodtrækning,
så ingen blev forfordelt.
Begejstret borgmester
Tilfredsheden over arrangementet var da heller
ikke at skjule hos byens borgmester, Asii Chemnitz
Narup, der holdt tale i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Faktisk var hun så begejstret, at hun til
vindergruppen i den figurative kategori forinden
havde udtalt, at flere af skulpturerne var så gode, at
de burde opstilles i bronze rundt omkring i byen, da
sneskulpturerne desværre smelter og forsvinder.

Faktaboks:
Vinderne i den figurative kategori:
1. Sisamaqqat med ’Transformation’
2. Bakka med ’Både hoved og hale’
3. Seminariet 1 med
’Ilinniarneq Sinaakkusiisuuvoq
Apummik ilusilersuilluni festivali iluatsilluaqaaq, ilusilersuinerullu nalaani amerlaqisunit takuniarneqartarluni.
Sneskulpturfestivalen blev et kæmpe hit, og mange
besøgende lagde vejen forbi, mens arbejdet stod på.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Nipilersukkanik tusarnaarnermik aaqqissuinerup
nalaani ilusilersuinerit nanginneqarput.
Selv under silent disco arrangementet blev der stadig arbejdet videre med figurerne. Ass./Foto: Toke
Brødsgaard

Vinderne i den non-figurative kategori:
1. Team Qinngorput med ‘Light in Depth’
2. Seminariet 2 med
’Aqqutissat Qinigassaraat’
3. Anamiro - ‘Fri Leg’
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Ileqqutoqaq kusanartumik uummarissaqqinneqartoq
Ukioq manna apummik ilusilersuilluni festivalertitsineq iluatsilluaqaaq, aaqqissuisullu 2020-mi aaqqissuunneqaqqinnissaa neriorsuutigaat
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Aaveq apummit 3x3x3 meterinik annertussusilimmit erseriartuaalersoq.
En hvalros er ved at dukke frem fra den
3x3x3 meter store isblok.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Holdit 30-t unammisinneqarnissaannik anguniagaq
iluatsinngilaq, tamatumali saniatigut ukioq manna
apummik ilusilersuilluni festivalertitsineq sutigut
tamatigut iluatsilluarpoq. Holdit 13-it aputit ilusilersugassat 3 kubikmeterinik annertussusillit sisamanngornermit sapaammut isumassarsiorluarlutik sulilluaqalutik ilusilersorpaat. Unammissutigineqartut
tassaallutik piviusunik takussutissalinnik ilusilersukkat aamma piviusuneersuunngitsunik ilusilersukkat.
Apummik ilusilersuisut qasusuitsut
Holdini tamani amerlanerpaamik sisamakkaarlutik
ilusilersuisinnaapput, holdilli amerlanerusunik inuttaqarsinnaallutik. Qasusuinnerallumi aamma sutigut
tamatigut misilinneqaataavoq, tassami sila allanngoraqigami; ilaatigut seqinnarittarluni aamma nilleqaluni
persilingajattarami issingaatsiarlunilu. Taamaakkaluartoq sulisoqarluartaqaaq, holdimmi ilaat allaat unnuk
kingusissoq ilanngullugu sulisaramik.
Nipilersukkat nuannarineqarluartut
Arfininngornermi ilusilersukkat ilusinikkiartulermata, ilusilersukkat qalipaatilinnik qullernik seqersitsiffigineqarput uumassuseqarpasinnerulerlutik. Taamaalinerani tusarnaarutit ledningeqanngitsut atorneqarsinnaalerput, nipilersukkanik appisimaartoq ilusilersuinermut tulluartunik qiimanartunik appissisarluni.
Nipilersukkat diskorpalaangajattutut taaneqarsinnaapput, ilusilersukkallu allatut isikkunitsillugit, ilusilersukkallu eqqissisimanerusumik naleqqunnerusumillu pissuseqalersillugit. Aaqqissuinermi tamatumani
inuit arlalissuit aamma peqataapput, apummik ilusilersuilluni festivalimut qiimmaallannartumik.
Arsarnerit aamma oqaluttuap inuttaa
ajugaasuusut
Piviusunik takussutissalinnik ilusilersukkani aamma
piviusuneersuunngitsunik ilusilersukkani ajugaasut
assigiissutigaat taakku piaartumik iluseqalermata, ta-

matumalu kinguneranik ilusilersuisut immikkuualuttortaanik suliaqarnissamut piffissaqarlualerlutik.
Pivusuneersuunngitsunik ilusilersukkani ilusilersugaq Light in Depthimik taaguutilik ajugaasuuvoq, piviusunik takussutissalinni ilusilersugaq Allanngornermik taaguutilik ajugaasuulluni, tassani aaveq nanunngortoq takuneqarsinnaalluni, inuup niaqua qarnanit
anillalersoq takussaalluni.
Isumassarsiarpassuit
Ilusilersukkani tamani isumassarsiullaqqissuseq takuneqarsinnaavoq amerlanernilu assassorluni suliat kusanartut tunuliaqutaallutik. Soorlu illoqannginnersamut ilusilersuiffiusumut isernermi ilusilersugaq siulleq takoqqaagassaq taamaattuuvoq. Ilusilersugaq taa-

guutilik ’Niaqulik paperulillu’ tassani takussaalluni
kapisilik apummit ilusilersukkamit anillattoq. Eqimattat suleqatigiit assigiinngitsut inissinneqarnerat makitsinikkut pisimavoq, taamaalilluni immikkoortitsisoqarani.
Borgmesteri nuannarinnittoq
Illoqarfiup borgmesteriata Asii Chemnitz Narupip
akissarsisitsinermut atatillugu oqalugiarami aaqqissuussinermut naammagisimaarinninnini isertuutinngilaa. Imami nuannarinnitsigaaq eqimattanut suleqatigiinnut piviusunik takussutissalinni ajugaasunut ajugaanissaat sioqqullugu oqarsimalluni ilusilersukkat
arlallit ima kusanartigisut bronzimut ilusilersorlugit
illoqarfimmi sumi tamaani pinnersaataasariaqaraluartut, tassami apummik ilusilersukkat ajoraluartumik
aattarmata takussaajunnaarlutillu.

Paasisat:
Piviusunik takussutissalinni ajugaasut:
1. Sisamaqqat ilusilersugaat ’Allanngorneq’
2. Bakka ilusilersugaallu
’Niaqulik paperulillu’
3. Ilinniarfissuaq 1 ilusilersugaallu
’Ilinniarneq Sinaakkusiisuuvoq’

Aputit issoqqaarissut kusanartunik ilusilersornissaannik suliaqarnerni pilattuutit, ulimaatit, saviit sakkullu allat atorneqarput.
Der blev arbejdet med save, økser, knive og andre værktøjer, da sneterningerne skulle forvandles til flotte figurer. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Piviusuneersuunngitsunik
ilusilersukkani ajugaasut:
1. Team Qinngorput ilusilersugaallu
’Light in Depth’
2. Ilinniarfissuaq 2 ilusilersugaallu
’Aqqutissat Qinigassaraat’
3. Anamiro ilusilersugaallu - ’Fri Leg’
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Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ
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Ta n d l æ g e

GRATIS LÆGETELEFON

Ved Brand

Meeqqanut

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Børnekryds & Tværs
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LYSERØD

H.A. Bogføring
SLÅ
MYG
IHJEL

TIMER
OG
UGER

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

KRAFTIGT
FORLYSTELSESPARK

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

TRONEDE
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.

.

.

NORGE

INSTRUMENT

FALSK

LUKKER
ET HUL

FUGL

KILO

FØR
EFG

TØJSTYKKER

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

HOLDER
BÅD
FAST

STIKKENDE
DEL AF
NÅL

DIGTE
PROGRAM

.

TRIST
DEL AF
HÅND

RETNING

LITER

ITALIEN

NÅEDE

NABOEN

.

FINE
FOLK
ENDNU
ORKEDE

STRENGEN

IKKE
LYS

.

2+1
SAGER

LEVE

LIGEDAN

.

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

LAGER
PAR

METER

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

KVARTERER

– det er helt gratis

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Adi-Louise Kuitse
Jens Kreutzmannip Aqq., 3900 Nuuk

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

FÅET
BRYST

.

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

TORN

SER

EFTER
DO

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

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

SNOR

SPILLEDE

.

.

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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Centrum Grill

ww

w.p
a

Tlf. 32 42 74

las

i-n

uuk

.dk

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

Ved Brand

113

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

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

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

Nu også med hotellejligheder

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

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

Levering af
mad ud af
huset

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

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

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

Atuartut 2019-imi apersortittussat, apersortinnissaminnut allatsissapput, pappilissamik immersuinermikkut; “apersortittussat nalunaarsuutaat” taannalu tunniutissavaat apersortittussap kuisinnermut
allagartaata assilinera ilanngullugu.
Uunga tunniunneqassapput:
Hans Egedep Oqaluﬃa, Kirkevej 13, imaluunniit
mailimut: nuuk@ilagiit.gl
Tunniussivissaq kingulleq 05. april 2019.

Konﬁrmander
Elever der skal konﬁrmeres i sommeren 2019 skal
tilmeldes til konﬁrmationen ved, at forældrene
udfylder et konﬁrmand kort og aﬂevere blanketten samt kopi af elevens dåbsattest,til Hans
Egede kirke, Kirkevej 13 eller via mail:
nuuk@ilagiit.gl
Aﬂeveringsfristen er 05. april 2019.

Palaseqarﬁk Nuuk
Postboks 755
3900 Nuuk

Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq
NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
•
•
•
•
•
•

Illoqarfimmi nutaarsiassat kingulliit
Illoqarfimmi neqeroorutigineqartut
Illoqarfimmi suliffeqarfiit
Illoqarfimmi aaqqissuussinerit
Illoqarfimmi aqqutissiuinerit
Nuuk Ugeavis

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

Din lokale ugeavis er kommet online

En skole
udvider

Besøg NuukUgeavis.gl og få hurtigt adgang til:
•
•
•
•
•
•

De seneste lokale nyheder
Lokale tilbud
Lokale virksomheder
Lokale arrangementer
Byguide
Nuuk Ugeavis

En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

Advarsel: Amatør-tatoveringer er farlige
Stort honorarløft til lufthavnsformand
Stor arbejdsbyrde er årsag til honorarløft

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.
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JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

Pædagoger til AKO Illu Job nr. 39/19
Grønlands Selvstyre

Pædagog til Angerlarsimaffik Ivaneq
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INDLÆS FLERE

