Masser af GODE PRÆMIER & hyggelig stemning!

LYKKEHJUL
NYE ÅBNINGSTIDER
PÅ TAKUSS

Vind på lykkehjulet
torsdag kl. 21.00

New season new styles

Torsdag fra 20.00–00.00
Fredag & lørdag fra kl. 20.00–03.00

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 10. april 2019 • Nr. 15

Mittarfiliornissaq pillugu
paasissutissiilluni
ataatsimiititsisoqalersoq

Infomøde om
lufthavnsbyggeriet
Telefon 32 91 90

Dooit illoqarfiup
qeqqaniilersoq

13-34

Dooit i midtbyen

Gælder til 24.02.19 for kontaktlinseabo. i 3 mdr og glas fra Platin
til Diamant. Rabat på kontaktlinser
kan benyttes af alle, der ikke har
haft Synoptik abo. inden for de
sidste 3 mdr. Kan ikke kombineres
med andre tilbud og rabatter.
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Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
Denne annonceplads kan blive din
Safﬁginnifﬁssaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl · imal./eller telefon 38 39 86
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Nutaat / Nyheder

Restaurant
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Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

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

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Alt i

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

Smede- og Maskinarbejde

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

udføres

ALT I GLAS OG RAMME

TUAPANNGUIT 8
Tlf. 32 13 93 • Mobil 48 26 93
roarc.gl@gmail.com • www.galleri.gl

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

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

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

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

❁Frøken❁Smørblomst❁
Retro❁Vintage❁
Antik ❁ butik
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
· Massage
(øre-akupunktur)
· Forever Living - Aloe Vera
· Posturologi
- vitaminer - mineraler
· Laser - behandling

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

Nauja

Erene

H.J Rinksvej 33

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

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

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

Tlf. 329797

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

Nujaleriffik

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

✔ Afpassede Tæpper (mange størrelser)
✔ Væg-til-væg Tæpper
✔ Gulvslibning
✔ Gulvarbejde

Natilerisoq

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

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

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

PROFILANNONCER
Proﬁlannoncer er placeret på de første sider i avisen.
En proﬁlannonce må indeholde kontaktoplysninger og/eller slogan til at
proﬁlere din virksomhed eller butik.

MALUGEQQUSAARUTITUT USSASSAARUTIT
Malugeqqusaarutitut ussaassaarutit aviisip quppernerinut siullernut inissinneqartarput.
Malugeqqusaarutitut ussassaarutiniittarput paasissutissat aamma/imaluunniit oqaasinnaaq suliffeqarfinnik imaluunniit pisiniarfinnik malugeqqusaarutaasoq.

PRISEN ER INKL. FARVE: Lille (2 modul) kr. 200,- Stor (4 modul) kr. 350,-

QALIPAASERNISSAA AKIANUT ILAAREERPOQ:Mikineq (2 modul) kr. 200,- Angineq (4 modul) kr. 350,-
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Autoriseret Psykolog
JAKOB HAXHOLDT (Nuuk)

KIGUTIT
KIGUTIGISSAASUNUT
i
NAKORSAANNUT Kigutitit misissortinniarlugit
ssaasut sap. ak. 15-im
Nal. 7:30-7:45
akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit

salitsinniarlugillu
nal. 9:00-9:15
Kigutigi
rissassapput
pikkosianerit
34 84 84-mut

• Aviation Psychology – Human Factors, Integrated Safety
Management Systems (ISMS)
• Organisation-udvikling, stress-coaching, teambuilding.
• Klinisk psykolog behandling og personlighedsudvikling
• Forsikringssager.

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

Ikuallatoornermi

Ved Brand

113

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

PRIVAT
FYSIOTERAPI

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Studio Fysioterapi

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

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

Det grønlandske Sundhedsvæsen

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

Ambulance
344 112

i Nuuk som tilbyder 1 til 1 behandling og
vedledning, samt undervisning.
Der tilbydes behandling af alle led og
problematikker inden for området.
Undervisning til �irmaer og afdelinger ift.
prævention af smerter og skades prævention.
KONTAKT: studiofysnuuk@gmail.com

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

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

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

ABC

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

Arctic Boat Charter

Fri internet

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

Always Best Choice

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

ENGELSK
DANSK
SVENSK

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

Nuummiit nutaarsiassat paasigasuakkit

Din genvej til nyheder fra Nuuk

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
FØLG MED
I DIN BY

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider
En skole
udvider
En skole
udvider

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

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

Mange flere modeller i butikken, kom og gør et kup!
40”

SAMSUNG 40" 4K UHD SMART TV
v
v
v
v

v Opløsning: 3840 x 2160 4K Ultra HD
v Smart TV
v Højde-breddeforhold: 16:9

40" LED Smart TV
4K UHD, HDR
Tizen, 6 series
UE40MU6175

16.999.-

SIPAAKKAT / SPAR 15.000.-

2.999.-

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

65”

SAMSUNG 65" QLED TV
QE65Q8C

3.000.-

demo

!
g
l
a
s
d
u
61489
2261489

55”

Qalipaatit ersarissut pitsaasut, ikkuffiit tamatigoortut,
aliikkusiarnerit ajornartorsiutitaqanngitsumik /
Smart TV giver dig et billede i fantastisk 4K UHD kvalitet
med levende farver, alsidige tilslutningsmuligheder og
problemfri underholdning.

261492

65”

PHILIPS 55'' 4K UHD
SMART TV 55PUS6162
v 55'' LED Smart TV
v 4K UHD, HDR+
v Quad Core, 6162 series

LG 65" 4K UHD LED SMART TV

SIPAAKKAT / SPAR

v 65" OLED Smart TV
v Active HDR, Perfect Color
v Blade slim, B7 series

.

2.000.-

demo

udsalg!
udsalg! 17.999.65”
Oprydnings udsalg!

4.999-

SIPAAKKAT / SPAR

7.000.-

261901
901

75”

Begrænset
antal

PHILIPS 75" 4K UHD LED
v 75'' LED Smart TV
v HDR Premium, Android TV
v 3-sidet Ambilight, 8303 serien

SONY 55" 4K UHD OLED

10.000.-

v 55" OLED Smart TV
v 4K HDR Processor X1 Extreme
v Sony Acoustic Surface, AF8-serien

demo demo

275899

Nuuk

Atuutissapput
A
At
uutissapput Pingasunngorneq 10/04
10/04-miit
Marlunngorneq 16/04– 2019 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 10/04 til og med tirsdag den 16/04 – 2019

SIPAAKKAT / SPAR

.

3.000.-

udsalg! 11.999-

nge Olsen Group
LLynge
Ly

14.999.-

SIPAAKKAT / SPAR

274158

277062

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

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl
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atuutissapput sisamanngorneq 16/4-2019 ilanngullugu /
Gælder til og med tirsdag den 16/4-2019

Et godt tilbud

Sipaakkit /
Spar

3.999.MaRIaGeR
NalaasaaRfIK
CHaIselONG-IlIK /
Hjørnesofa med chaiselong, mørkegrå

siullermik / før: 11.999,-

8.000.Sipaakkit /
Spar

Sipaakkit /
Spar

Eksl. ben

1.499.-

1.499.-

MadRas BasIC B15
140 x 200 cm

2.500.siullermik / før: 3.999,-

falslev NalaasaaRfIK
sINIffINNGORtaRtOq /
Sovesofa
Str.: 209 x 81 x 85 cm
siullermik / før: 3.999,-

2.500.-

Sipaakkit /
Spar

2.799.falslev NalaasaaRfIK
CHaIselONG-IlIK /
Sofa med chaiselong
grå

3.200.siullermik / før: 5.999,-

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

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

Et godt tilbud

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

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

Pisiﬃk.gl
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Dooit illoqarfiup
qeqqaniilersoq

Dooit Design Nuummi
pisuinnarnut aqqusinermi inini nutaani ammarneqarmat ussagarneqarluaqaaq.
Der var trængsel da
Dooit Design åbnede i
nye lokaler på strøget i
Nuuk. Ass./Foto: Toke
Brødsgaard

Dooit Design allatut ajornartumik nuuttariaqalermat igalaaminernik eqqumiitsuliortartoq illoqarfiup qeqqani maanna inissisimalerpoq

All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Dooit Designimik piginnittup pisiniarfiutini Vinbodetoqqamiittoq qimaannartariaqalerpaa, allamimmi nutaamik akunnittarfiliorniartut inissaqartinniarlugit pisiniarfitoqqani ingutserneqartussanngormat.
Pisiniarfik igalaaminernik ilusilersuisarfiusoq illoqarfiup qeqqani pisuinnaat aqqutaanni suliffeqarfiit
arlallit inissisimaffigisimasaanni maanna inissisimalerpoq. Inissisimaffittaava piffissami kingullermi
atortussaarniarfittut, IA-p allaffeqarfiatut aamma
atisaarniarfittut atuussimavoq.
Suleqatigiinnut inissaqarnerulersoq
Dorit Olsen pisiniarfimmik piginnittuusoq suleqatigiinnut eqimattanut amerlavallaanngitsunik inuttalinnut neqerooruteqartarpoq, peqataasut taamaalillutik isumassarsiorlutik suliaqarsinnaaniassammata.
Eqimattat taama sulisinneqartartut inissaaleqineq
pissutigalugu siusinnerusukkut tallimanut killilerne-

Dooit i midtbyen
Af nød har Dooit Design måtte skifte adresse,
så glaskunstneren nu er at finde i midtbyen
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Indehaveren af Dooit Design har måtte forlade
adressen i den gamle Vinboden, da bygningen skal
rives ned for at give plads til endnu et nyt hotelbyggeri. Glasdesignforretningen er derfor nu at finde på
gågaden i midtbyen, hvor en lang række virksomheder efterhånden har haft adresse. På det seneste
har bygningen huset alt lige fra isenkramforretning,
IA kampagnekontor til tøjforretning.
Bedre plads til workshops
En del af det, Dorit Olsen, der er indehaver af forretningen, tilbyder, er workshops for mindre grupper, hvor man selv kan udfolde sine kreative evner.
Disse har tidligere grundet pladsen været begrænset
til fem deltagere. Den nye beliggenhed gør det nu
muligt, at have flere på holdene og åbner ligeledes
op for nye former for workshops.
Jeg forestiller mig, at det nu bliver muligt at lave
eksempelvis temabaserede workshops eller lidt flere
vil kunne deltage af gangen, fortæller Dorit Olsen.
Stor interesse
På åbningsdagene var der stor tilstrømning af

qartarput. Nutaamik pisiniarfeqalernikkut holdini
peqataasut amerlanerusinnaanngorput suleqatigiillu
nutaamik aaqqissuussisinnaanissaannut periarfissiilluni.
- Soorlu sammisanik tunngaveqarluni suleqatigiittoqartarnissaa imaluunniit amerlanerusut peqataasinnaalernissaat takorloorpara, Dorit Olsen oqarpoq.
Soqutigineqarluartoq
Ulluni ammaanersiorfiusuni soqutiginnittorpassuit
avatangiisinik nutaanik takuniaallutik takkupput.
Doritili naammagisimaarinnippallaanngilaq, tassami saqqummiussassaminik arlalinnik nutaanik
suliaqarsimagaluarami. Taakku igalaaminernut uutsitsissutinut unnuaanerani uuttussanngorlugit ikkussimavai, sikringilli aserorsimammata issoriartornerat unittoorsimalluni. Taamaakkaluartoq taakku kusanartumik suliaapput, pisiniatullu amigaateqarneranik malunnarani.

orlu nuannaarutigigaluarlugit, nalunngilaa kaaviiaartitani amerlisittariaqassallugit, inimimmi attartornerminut akiliutigisartagassaa marloriaat sinnerlugu qaffariartussanngormat. Imminut napatissinnaassasoq neriuutigaa, ilimasaarutigaluguli akinik
qaffaasariaqassalluni, tassa ininut attartukkaminut
aningaasartuuteqarnerulernermigut suliamigut malinnaasinnaanaviannginnami.
Nannut qupaloraarsuillu
Igalaaminernik ilusilersukkat qalipakkallu qaamasut
pisiniarfimmi takussaanerusut Nunatta pinngortitaanit isumassarsiaasarput. Nanoq malunnaateqarneruvoq, soorlumi aamma puttaat qupaloraarsuillu takussaalluartuusut. Kalaallit kiinarpaat quianartut
igalaaminermi aamma kusanarluinnartuupput.
Eqqumiitsuliat saniatigut tuniniarneqartut ilagaat
tuniniakkat Georg Jensen Damaskimeersut, nerriviit
qalii, igaffimmi atortunut allarutit assigisaalu.

Attartornermut akiliut allanngorluinnartoq
Naak Doritip pisiniarfittaani nutaaq tikikkuminarmange interesserede, der ville ind og se de nye rammer. Dorit selv var dog ikke helt tilfreds, da hun
havde lavet en del nye ting, hun gerne ville have
præsenteret. Disse havde hun sat til brænding natten over i hendes glasovne, men sikringerne var
sprunget og hærdningen gået i stå. Ikke desto mindre var der nu et flot udvalg, og som kunde oplevede man ikke nogle mangler.
Helt anden husleje
Selvom Dorit er glad for den nye og attraktive beliggenhed, så ved hun også, at dette vil kræve en
noget større omsætning, da huslejen er mere end
fordoblet. Hun håber på, at det vil kunne løbe
rundt men varsler dog, at der nok vil komme pris-

stigninger, da hun nok ikke vil kunne følge med
produktionsmæssigt, for at nå de øgede omkostninger til lokalerne.
Isbjørne og snespurve
Inspirationen til de flotte glaskreationer og de lyse
malerier, der udgør hovedparten af forretningen,
kommer fra den grønlandske natur. Isbjørnen er et
gennemgående motiv, ligesom isflager og snespurvene også ses flere gange. De sjove grønlandske
masker gør sig også godt i glas. Foruden kunstartiklerne sælges der i forretningen produkter fra
Georg Jensen Damask, der er klassisk dansk design
af duge, viskestykker og lignende.

Tunissutissamik immikkut ittumik amigaateqaraanni Dooit Designimi maanna illoqarfiup qeqqani inissisimalersumi nassaarnissamut periarfissarpassuaqarpoq.
Mangler man en unik gave er der rigelig med muligheder i Dooit Design, der nu har adresse i midtbyen.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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Comby Cloud Backup
Hvis dine data er vigtige

Service is a priority

Vær sikker på at alle dine data kan genskabes med vores backup-service,
der tilbyder lynhurtig restore, restore test og månedlig rapport.
Ingen oprettelse og ingen binding.
Læs mere om Comby Cloud Backup på vores hjemmeside under Managed Services.

230x301_Tamanut Nuuk ugeavis.indd 1

04/04/2019 16.20
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Naasuerniarﬁk

BLOMSTER OG BRUGSKUNSTBUTIK
I NUUK CENTER

IQ Naasut
v

/Ivalu Qvistgaard

Tlf. 321676

Poorskisiutissat assiginngitsut pigaagut:
Vi har alt til Påsken

Poorskisiorluarisi
God Påske

Poorskimi
ammasarfiit/
Åbningstider i
Påsken:
Skærtorsdag &
Langfredag Lukk
et
Lørdag 10-16
Påske & 2. Påsk
edag
lukket

Ukiorsitinut
sipaakkit

40%

ukiaq sinnera naallugu

NUUKULLAK 13 · TLF.: 32 22 30

Ataatsimeersuarneq

Generalforsamling

Oqaluuseriassat

Dagsorden

1. Aqutsisussarsiorneq
2. Siulersuisut nalunaarutaat
3. Ukiumi nlaunnaarut (aningaasat)
4. Aningaasaqarnermut missigersuumut siunnersuutit
5. Siunnersuutit
6. Siulersuisunik qinersineq
7. Sinniisussanik qinersineq
8. Kukkunersiuisumik qinersineq
9. Tamalaat

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport + godkendelse
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget
5. Indkomne forslag
6. Valg af suppleant(er)
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt
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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

RECEPTION
Det er med stor glæde, at vi inviterer dig
til reception for at fejre, at Torben Nielsen
vender tilbage som direktør i Arssarnerit.
Vi har desuden fået sat et helt nyt stærkt
ledelseshold, som du får mulighed for at
hilse på.
Det vil glæde os at se forretningsforbindelser, kolleger, venner og bekendte til
reception.

NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU

Torsdag 11. april 2019 kl 15.30 - 18.00
på Restaurant Gertrud Rask
på Hotel Hans Egede

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

Venlig hilsen
Bestyrelsesformand Claus Fibiger
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FREMTIDSSIKRET UDVIKLING

Et samlet Nuuk med en international lufthavn
uden for byen på Angisunnguaq
Af talsmand for Angisunnguaq Qujanaq:
Christian Jerimiassen
ilaalanga@gmail.com
Vores NGO-baserede, upartiske bevægelse “Angisunnguaq Qujanaq” har kun ét formål:
En positiv byudvikling for vores børnebørn og deres
børnebørn i Nuuk. Derfor ønsker vi fremskridt.
Vi ønsker en lufthavn, der er fremtidssikret, og at
de store energibesparende jetfly, som forhåbentlig
vil lande flere gange om dagen, ikke vil genere vore
efterkommere og derfor lander på Angisunnguaq.
Vi tror på, at fremskridtet ligger i en samlet byudvikling med kortere afstande mellem os, og med
landets centrale internationale lufthavn placeret
uden for byen. Der er kun en mulighed for en fremtidssikret international lufthavn i Nuuk; Angisunnguaq.
Sidegevinsten er frigørelse af arealer ved den nuværende lufthavn til boliger og erhverv, som der er
så stort behov for.
Fremskridtet skal ikke ske på bekostning af
hverken Nuuks borgere eller resten af Grønland. Vi
bor i én by, i ét land, i én verden.
Vi skylder en stor tak til vores politikere, der har
arbejdet hårdt de sidste årtier med det samme mål;
fremskridt for Grønland i form af en udvikling af
infrastrukturen.
Finansieringen er tilsyneladende på plads og erhvervslivet har indstillet sig på at komme i gang.
Lad os i fællesskab drage fordel af øjeblikket og
flytte placeringen væk fra Nuuks bymidte og ud til
Angisunnguaq, hvor der oven i købet vil være plads
til 3000 meters landingsbane og med en regularitet
på 98 procent.
Byudvikling med plads
I en by i rivende udvikling, med 500 nye tilflyttere
om året på nuværende tidspunkt, og med et kommunalpolitisk ønske om op mod 30.000 indbyggere i en ikke fjern fremtid, er det svært at forstå at
man bruger den sparsomme plads til at placere en
lufthavn midt i byen. Plads som kan bruges til boliger, børnehaver og kirkegårde, hvis bare vi flytter
landingsbanen til Angisunnguaq.
Vi har lige nu en fantastisk mulighed for at vælge

rigtigt. Den kommer ikke igen.
Sikkerhed og regularitet
Når det stormer på Angisunnguaq - så stormer det
også i den nuværende lufthavn i Nuuk.
Forskellen på regulariteten på de to lokationer er,
kort fortalt;
at der er turbulens ved fjeldet i Nuuk. Det er der
ikke på Angisunnguaq, fordi området er fladt
at der kun er plads til ILS 1 udstyr (instrumentlandingssystem kategori 1) i Nuuk, så man ikke
kan lande i tåge, mens der er plads til ILS 3 udstyr
på Angisunnguaq, så man kan lande i både tåge og
mørke
Det betyder, at Angisunnguaq har en regularitet
på 98 procent, mod Nuuks kun 94,5 procent. I
mindst 20 dage om året kan man altså ikke beflyve
Nuuk. Hertil skal lægges, at tågen, i modsætningen
til stormen, har meget lokale forskelle, og at det er
muligt at forudsige dens bevægelser indenfor ca. 1
times tid, men ikke de 4-5 timer, som det tager at
flyve fra Europa eller Nordamerika. Der er derfor
risiko for aflysninger om sommeren, når der er tåge.
Fik vi fortalt at man kan lande i tæt tåge og ingen
sigtbarhed på Angisunnguaq på grund af ILS 3?
Målinger viser, at vinden er stærk i banens retning, ca. nord-syd, og at sidevind, fra Ameralik er
uden større betydning. Det betyder igen, at det omvendte er gældende; når det ikke blæser i Nuuk, så
blæser det heller ikke på Angisunnguaq.
Økonomien
Transportkommissionens Betænkning viser i sine

projektalternativer et samfundsøkonomisk alternativ
på Angisunnguaq. Gevinsten over en investeringshorisont på 25 år er knapt 1 milliard kroner. Dette
scenarie er inklusiv en adgangsvej via en tunnel ud
til øerne.
Hvorfor er det så nødvendigt at vælge en forlængelse af Nuuk, med sine mange begrænsninger?
Kommissionen vurderede, at der er en gevinst på
2 milliarder ved en forlængelse af den nuværende
bane. Er det, på bekostning af trivslen for fremtidens generationer, og de potentielt nye erhvervsmuligheder i forbindelse med adgang til store arealer
på øerne, adgang til direkte forbindelse mellem
skibskaj og landingsbane med mere, nødvendigt at
presse den kortsigtede gevinst endnu højere op? Er
det de penge værd?
Det mener vi ikke.
Man skal huske, at Transportkommissionens
Betænkning er fra 2011. Tallene og virkeligheden
har ændret sig siden da. Der er allerede bygget vej
næsten til Siorarsiorfik. Færøerne er netop nu kun
800 meter fra færdiggørelsen af en 11,2 kilometer
lang tunnel med rundkørsel i fjeldet under havet til
en pris på 1,1 milliarder, samt en option på 10,5
kilometer tunnel til 900 millioner. Tunnelen fra
Siorarsiorfik til Angisunnguaq er under 10 km.
Kan vi nå at sadle om? Kan vi undgå at sadle om?
Deltag i underskriftindsamlingen på nettet:
bit.ly/mittarfik
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SIUNISSAMUT INERIARTORTITSILLUARNEQ

Nuuk illoqarfik ataqatigiissoq, Angisunnguami
illoqarfiup avatinnguani nunanit tamalaaneersunit
miffigineqarsinnaasumik mittarfilik
All.: Angisunnguaq Qujanaq-mi oqaaseqartartoq
Christian Jerimiassen
ilaalanga@gmail.com

Arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik
suleqatigiiffik “Angisunnguaq Qujanaq” ataasiinnarmik anguniagaqarpoq:
Illoqarfik Nuuk, ernguttatsinnut taakkualu erngutassaannut pitsaasumik, peqqinnartumillu ineriartorfiusoq. Taamaattumik siumukarusuppugut.
Mittarfik aamma siunissami atorluarsinnaasoq
kissaatigaarput, ullormut arlaleriarluni timmisartorsuarnik orsussamik atuivallaanngitsunik jetfly-nit
miffigineqarsinnaasoq, -kingulissatsinnut akornutaanngitsumik, tamannalu Angisunnguani mittarfiliornikkut anguneqassaaq.
Upperaarput ineriartorneq illoqarfimmiittoq ataqatigiissumi, innuttaasut imminnut qanillutik najugaqarfigisaanni, nunattalu pingaarnertut mittarfissua illoqarfiup avatinnguaniittoq. Taamaassappallu
aaqqiissutissaq ataasiinnaavoq, Nuummi mittarfissaq timmisartortitseqatigiinnit nunanit tamalaaneersunit miffigineqarsinnaasoq international, aamma
siunissami ungasinnerusumi atorsinnaasoq: Angisunnguaq.
Angisunnguaniinnissaata iluaqutissartaasa ilaagaat; nunaminertarujussuaq maanna mittarfiup mattusimasaa illuliortiternermut, inissialiortiternermut,
inuussutissarsiornermullu sanaartorfiusinnaalissammat, nunaminertarlu pisariaqartinneqaqaaq.
Siuariartornissaq Nuummi innuttaasut nunattalu
sinnera pilliutigalugit pissanngilaq. Illoqarfik ataaseq illoqarfigaarput, nunami ataatsimi, nunarsuarmi
ataatsimi.
Naalakkersuinikkut suliaqartut qinikkat qutsavissaraagut, ukiuni qulikkaani siunertaq ataaseq anguniarlugu ilungersorsimammamata; nunatta siuarsarnissaa, -angallannerup ataqatigiissumik aaqqissuulluarnissaa.
Aningaasalersornissaa aaqqereersimarpasippoq,
suliffeqarfiillu piareersimapput aallartinnissaminnut.
Periarfissatsiarsuarlu una atorlugu ataatsimoorluta; mittarfissap Nuup qeqqaniit Angisunnguamut
nuunnissaa suleqatigiissutigisigu, ilami mittarfissaq
tassani 3000 meteriusinnaavoq, ukiumullu atuufissami 98%-ia atuuffigisinnaallugu.
Illoqarfik inissaqarluartumi ineriartortoq
Illoqarfik ineriartorluartoq, massakkut ukiumut
500-nik nutaanik nuuffigineqartartoq, kommuunip
kissaataa 30.000–inik inoqalissasoq, piviusunngornissaminut ungasigisassaanngilaq. Paasiuminaappoq sanaartorfissaaleqineq eqqarsaatigalugu

mittarfissaq illoqarfiup qeqqaniitinniarneqarmat.
Inissaq tamanna inissialiornermut, illuliornermut,
meeqqeriviliornermut, iliveqarfiliornermut atorluarsinnaaqimmat, mittarfissap Angisunnguanut nuunneratigut.
Periarfissaq maannatuanngorpoq pitsaanerpaamik
toqqaanissamut. Allannguinissamummi periarfissaq
takkuteqqittussaanngilaq.
Isumannaallisaaneq atorsinnaassusialu
Angisunnguami anorersuaraangat, aamma Nuup
maanna mittarfiani anorersuartarpoq. Taakkua assigiinngissutaat naatsumik ima oqaatigineqarsinnaavoq;
qaqqaqarnera pissutigalugu Nuup mittarfiata eqqaata silaannaat kaavittuliorlutik sakkortuumik aporaaffigisarpaat (turbulens). Angisunnguaq taamaattoqanngilaq qaqqat akornganniinnginnami maanna
Nuup mittarfia taamaallaat inissaqarpoq mitsitsinermut atortumut ILS 1-imut (instrumentlandingssystem kategori 1) soorlu pujortillugu missinnaanatik.
Angisunnguamili inissaqarluarpoq ILS 3-mut,
pujortumi taartumilu mittoqarsinnaalluni.
Taamaasilluni Angisunnguup mittarfissap atuuffissami 98 %-ia atuuffigisinnaavaa, Nuup mittarfiata atuuffigalugu 94,5 %. Tassa imaappoq ukiumut
ikinnerpaamik ullut 20-t Nuup maanna mittarfia
atorsinnaasanngilaq, taakkualu qaavannut putsertarnera aamma eqqarsaatissaalluni. Putseriasaartarnera anorersuarmut sanilliullugu siumut naatsorsoruminaatsuuvoq, akunnermiit akunnermut allanngorarsinnaasarami, Europamiit Amerikkallu Avannerlermiit akunnerit 4-5-mat timmereerluni missinnaajunnaariasaarsinnaaneq eqqarsaatissaalluni.
Taamaasilluni aasaanerani aallartussaraluit pujornera pissutigalugu taamaatiinnartarnissaat naatsorsuutigisariaqarpoq. Eqqaariikkatsituulli Angisunnguani qanoq putsuaritsigigaluarpat isikkivilutsigigaluarpalluunniit ILS 3 atorlugu mittoqarsinnaassalluni.
Misissuinerit takutippaat mittarfissap sammivia
avannap kianngallu sammiveqatigiusaannarai, saneraaniissagunilu anori Ameraliup tungaaniit annertunerusumik sunniuteqassanani. Tassalu aamma
Nuummi mittarfimmi anoreqanngippat, aamma
Angisunnguani anoreqassanani.
Aningaasalersornissaa
Assartuussinermut isumalioqatigiissitap (Transportkommissionen) isumaliutissiissummini periarfissamik allamik tikkuaagami, inuiaqatigiit aningaasaqarnerat eqqarsaatigalugu Angisunnguaq aamma
periarfissaanerarpaa.
Aningaasaliineq ukiunut 25-nut siaaraanni iluaqutissartaa 1 milliartingajaavoq, ilaareerluni nunap
iluatigut qeqertanut aqqusinniorneq.

Soormiuna Nuup mittarfiata talliinnarneqarnissaa
siunniunneqartoq, massa taama killeqartigisumik
periarfissaqartoq?
Isumalioqatigiit nalilerpaat maanna mittarfiup tallineratigut 2 milliard-it iluaqutissartarigaat. Ilumut
siunissami kinguaariit tulliuttut inuuniarnerannut
kalluuttussaq, qeqertanut
aqquteqalernerup inuussutissarsiornikkut iluaqutissartai, umiarsualivimmiit mittarfimmut toqqaannartumik attaveqalernissamut iluaqutissat isiginiarnagit, uungaaraannaq isigalunilusooq naliliineq
aalajangiisuussava? Aningaasanngorlugu ilumut
akilersinnaava?
Taama isumaqanngilagut.
Eqqaamasariaqarpoq, assartuussinermut isumalioqatigiit isumaliutissiissutaat 2011-rnisaammat.
Kisitsisit pissutsillu taamanili allanngorsimaqaat
ullumikkullu aqquserngup ilangaatsiaa pilersinneqareerpoq, Siorarsiorfik pilersaarutaammat.
Savalimmiuni maanna 11,2 kilomiiterinik takissusilimmik sullorsualiorlutik 800 miiteriinnaat amigaatigaat, ilaatigut kaajallattarialimmik, 1,1 milliard
koruunilimmik. Kiisalu alla sullorsualiassaq 10,5
kilometeriusussaq, 900 millioneqartussap aningaasalersornissaanut isumaqatigiissusiortoqareersimalluni. Siorarsiorfimmiit Angisunnguanut sullorsualiassap 10 kilometeri inorpaa.
Allatut iliornissamut suli angumersisinnaavugut?
Allatut iliunngitsoorsinnaavugut?
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H.A. Bogføring
v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

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

1954-it
65-iliinersiulerput
11. maj 2019 nal. 18.54
Restaurant Unicornimi
(Amutsivitoqqami)

Nereqatigiinneq nuannisaqatigiinnerlu
Akia: 254 kr.
Akiliiffissaq kingusinnerpaamik 6/5-19
Grønlandsbanken 6471-1710998
(ateq allassimassaaq uppernarsaataassagami)
1954 festkomité

GRØNLANDS SKIBS- &
ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

Tour de Nuuk - Forår 2019
Nal./kl. 17.30

Ulluni arfineq marlunni tulleriiginnarluni aqqutit assigiinngitsut
atorlugit arpalluni unammineq. Point-nik katersilluni, siulliit Arnani
Angutinilu akissarsiassaqassapput. Peqataaneq akeqanngilaq.

Nal./kl. 17.30

7 dags løb med forskellige ruter. Indsamle point i hver løb.
Der vil være præmier til vinderne i både Damer & Herrer.
Det er Gratis at deltage.

Tirs.
23/4

1. Etape. Rundt om Byen
Aallarfik/Start: Inussivik

6,10 km

Ons.
24/4

2. Etape. Rundt om Nuussuaq
Aallarfik/Start: Inussivik

7,8 km

Tors.
25/4

3. Etape. Rundt om Lufthavnen
7,13 km
Aallarfik/Start: Brugseneeraq Nuussuaq

Nal./kl. 17.30

Fre.
26/4

4. Etape. Bakkeløb (3 x 2,65 km)
Aallarfik/Start: Stanislaw Isikkivia

7,95 km

Nal./kl. 17.30

Lør.
27/4

5. Etape. Cirkelløb, inde i byen
7,65 km
Aallarfik/Start: Inussivik (3 x 2,55 km)

Nal./kl. 11.00

Søn.
28/4

6. Etape. Trappeløb
7,9 km
Aallarfik/Start: NSP/NAAPE Klubhus

Nal./kl. 11.00

Man.
29/4

7. Etape. 400 vej
4,0 km
Aallarfik/Start: NSP / NAAPE Klubhus

Nal./kl. 17.30

Arpanneq tamaat katillugu / Løb i alt : 48,78 Km

- tour de Nuuk tapersersorpaa
- støtter tour de Nuuk

Peqataaneq
akeqanngil
aq
Gratis
deltagelse

Aaqqissuisut tungaaniik ilisimatitsissutigissavarput sila qanoq
ikkaluaraangalluunniit arpannerit ingerlanneqartassammata.
Fra Arrangørenes side af, vil vi gøre opmæksom på at, uanset vejret,
bliver alle løb gennemført.
Uunga apeqqutissaqarussi paasiniaasinnaavusi
Hvis i har noget spørgsmål, kan i kontakte :
antonmp73@gmail.com eller/imal. 487773 (Anton M. Petersen)

HEFENS 5 FAVORITTER
KØKKENCHEFENS 5 FAVORITTER

445,-

445,-
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Påsken på Hotel Hans Egede
BORDRESERVATION
annguaq
Geisler
Gode tilbud fra 12.-22. april
PÅ WWW.HHE.GL
SKYLINE BAR

nuuk menu
n surprice

morgenbord/brunch
Frokosttallerken
A Hereford

Rejecocktail

2 retter 275,3 retter 345,-

Oksemedallion med pommes frites
rdag el.
den
2. juni
bagt kartoffel med kryddersmør og brød

kr. 139,-

Vaniljeis Fredag,
med chokoladesauce

S 5 FAVORITTER

5,-

Det store

Grønlandsk

Fredag,
lørdag, søndag

lørdag, søndag

beefstouw

Normalpris kr. 185,-

2 retter 275,3 retter 345,-

kl. 9.00-12.00*

kr. 148,-

Hans Egede 4  S TA R H OT E L W I T H A 5  S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E

A Hereford
beefstouw

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

brød

Fredag,
lørdag, søndag

2 retter 275,3 retter 345,-

A Hereford
beefstouw

L NCH

O N F E R E N CBordreservation
E C E N T R Ewww.HHE.gl
erence@HHE.gl | www.HHE.gl

* Gælder kun 18.- 22. april

ENCE CENTRE

HE.gl | www.HHE.gl

FROKOSTMENU

THAI MASSAGE
LUNCH

Book online på www.HHE.gl/massage
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.

Tirsdag-Fredag 13-20
Lørdag-Søndag 11-18

Tasting en surprise

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.

Book bord online på www.HHE.gl

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 www.HHE.gl

-20%

Dagens tasting menu udvalgt af
køkkenchefen og hans team

4 retter kr. 395,-
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Sumi najugaqarpit aamma illoqarﬁup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Saqqarlerni najugaqarpunga, Nuup Kangerluanut pulammariaanut isikkiviginnerpaami.
Illoqarﬁup immikkoortua nipaatsoq eqqissisimanartorlu nuannersunik illulik sanilillu
nuannersut.
Illoqarﬁmmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Saqqarliit saniatigut aqqusernit Nuutoqqap eqqaaniittut nuannernersaapput.

Charlotte Biilmann

Nukissiorﬁnni akissarsianut siunnersorti

takullugit nikallornartartut. Najugaqarﬁgisaq
kusanartuutillugulu saligaatsuutinneqarsinnaasanngimmat paasisinnaanngilara. Igitassat nunamut iliinnaqinagit. Meeqqatit aamma taamatut ilinniartikkit. Iliuuserineqarsinnaasut pisariunngillat. J
Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Nipisap suai! Taakku saniatigut aalisakkat tuttulu. Aamma nerisassat Qooqquni neriniartarﬁmmiittut.

Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Illoqarﬁup pisoqartaa Nuup Kangerluanut umiatsiamik angalaarneq.

Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Sila ajunngikkaangat pisuttuarneq, cafémukarneq (pitsaasunik arlalinnik ornitassaqarami), majuartaammukarneq imaluunniit ilaquttat/ikinngutit unnukkut nuersaaqatigalugit.

Nuummi suut orninnaveersaartarpigit
aamma sooq?
Orninnaveersaartagaqanngilanga, taamaattor-li
unnukkut kisima aneernissara toqqissisimanartinngilara. Taava aamma isumaqarpunga
Nuussuarmi aamma Nuummi sumiifﬁit ilaat

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Isumaqarpunga amigaateqartugut, tassa meerarpassuit inuusuttuaqqallu unnukkut aqqusinermiiginnartartut ornissinnaasassaannik. Arlaat
(atuaruk: kommuni) eqqarsarluartariaqarput

MIT NUUK

Hvilken gade er byens bedste?
Udover Saqqarliit er vejene omkring Kolonihavnen
dejligst.

Hvad så du gerne, man også kunne lave i Nuuk?
Jeg synes, der mangler noget, som kan få de mange børn og unge væk fra gaden om aften. Nogle
(læs kommunen) skal lægge hovedet i blød og
finde på noget, der kan gøre de unge motiverede
til IKKE at hænge ud på gaden og lave ulykker.
Det skal være noget, der motiverer dem til at lave
noget nyttigt for Nuuk og for os alle. Noget de
eventuelt kan bruge til at styrke dem i deres fremtid, og som de finder vigtigere og mere spændende
end at hænge ud på et gadehjørne.

Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Stenbiderrogn! Men ellers fisk og rensdyr. Og maden på restauranten i Qooqqut.

Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Illoqarﬁk kusanarnerussasoq saligaannerullunilu. Inuit aqqusinermiittut nuannaartut Nuummilu najugaqarnerminnik tulluusimaarutiginnittut.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Nuummi inunngorlungalu peroriartorsimanera
tulluusimaarutigaara. Illoqarﬁk kusanartumi
inissisimavoq, illoqarﬁillu pingaarnersaattut
inissisimalluarluni naak ineriartupilooraluarluni.

Lønkonsulent i Nukissiorfiit
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Gå ture, når det er vejr til det, gå på cafe (vi har
mange gode), en tur på liften eller hygge med
kusiner og veninder til strikkeaftener.

Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Ikke nogen steder, men jeg er lidt utryg ved at
færdes alene om aftenen. Og så synes jeg, at der er
nogle steder i Nuussuaq og Nuuk, der er deprimerende at kigge på. Jeg kan ikke forstå, at man ikke
kan holde det sted, man bor, pænt og rydeligt. Lad
være med at smide tingene på jorden. Og lær også
dine børn det. Der skal så lidt til.

meeqqat inuusuttuaqqallu aqqusinermiiginnarnatik perulluliornatillu sammisinnaasaannik
nassaarniarlutik. Imaassinnaavoq arlaannik
Nuummut uatsinnullu tamanut iluaqutaasunik
sammisaqartinne-qarsinnaassasut. Ilaatigut arlaannik siunissami nukittunerulernissaminnut
atorsinnaasaannik aamma aqqusinermi aneernermit pingaarnerusutut/soqutiginarnerusutullu isigisaminnik.

Charlotte Biilmann

Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Jeg bor på Saqqarliit, som har den dejligste udsigt
til indsejlingen til Nuuk. Et stille og roligt kvarter
med hyggelige huse og dejlige naboer.

Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Den gamle bydel, en sejltur på og i Godthåbsfjorden.

ONSDAG 10. APRIL 2019

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Pænere og renere. Og glade og tilfredse folk på
gaden, der er stolte over at bo i Nuuk.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Jamen jeg er født og opvokset her i Nuuk, og det
er jeg stolt af. Byen ligger flot og klarer sig rigtigt
godt som hovedstad, selv om der er en rivende
udvikling.

Privat foto
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11.
APR

KATUAQ BIO

TUSARNAARTITSINEQ
KONCERT

UGE 15

Pingasunngorneq / Onsdag
Minisekterne 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dumbo org . version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Shazam!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10/3
16 .00
18 .00
21 .00

Sisamanngorneq / Torsdag
11/3
Filmertarfik matoqqavoq / Biografen er lukket

Total Hip Replacement
Total Hip Replacement nipilersortartoqatigiiupput inuusuttut uummaarissut, tusarnaartitsinerit 200 sinnersimavaat
nunanullu allanut angalasarsimallutik. Appisimaaraangamik nuannatsitsisaqaat, taamaakkaluartoq oqariartuutsiminnik
pimoorussillutik tusarnaarianut tiguaallaqqissuullutik.
Total Hip Replacement er et ungt, energisk og sprudlende orkester med mere end 200 koncerter og flere udlandsrejser
i bagagen. Når de spiller koncerter, er det en fest på scenen, en smittende spilleglæde og seriøse musikalske budskaber,
der omfavner publikum.
11. april 2019, Nal./Kl. 16.00 (Meeqqanut inuusuttunullu/Børn&unge) + Nal./Kl. 19.00 (Inersimasunut/Voksne)
Iserneq akeqanngilaq / Gratis Entré

12.
APR

QULAANI QITINNEQ
DANSEFORESTILLING

Qulaani Qitinneq
Dans Over Hovedet
Qitilluni isiginnaagassiaq nutaaq Katuap paarlersuata iigaani, natiani minnerunngitsumillu silaannaani takutinneqartussanngorpoq. Isiginnaagassiami allunaasat, annoraamernit qitillunilu atortut allat silaannarmi aarsaanermi iikkamilu
qitinnermi atorneqassapput.

Tallimanngorneq / Fredag
Den Eventyrlige Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Shazam!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pet Semetary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12/3
16 .30
20 .00
23 .00

Arfininngorneq / Lørdag
Hotel Transylvania 3 - Dansk Tale - Påskefilm .
Den Eventyrlige Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Shazam!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pet Semetary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13/3
13 .45
16 .00
18 .15
21 .00

Sapaat / Søndag
Small Foot - Dansk Tale - Påskefilm  .  .  .  .  .  .  .  .
Den Eventyrlige Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Shazam!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pet Semetary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14/3
13 .45
16 .00
18 .15
21 .00

Ataasinngorneq / Mandag
Coco - Dansk Tale - Påskefilm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Den Eventyrlige Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Shazam!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pet Semetary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15/4
13 .30
16 .00
18 .15
21 .00

Marlunngorneq / Tirsdag
Vaiana - Dansk Tale - Påskefilm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Den Eventyrlige Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Shazam!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pet Semetary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16/4
13 .30
16 .00
18 .15
21 .00

Pingasunngorneq / Onsdag
De Utrolige 2 - Dansk Tale - Påskefilm  .  .  .  .  .
Den Eventyrlige Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Shazam!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
The Curse of La Llorona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17/4
13 .30
16 .00
18 .15
21 .00

Oplev en danseforestilling i nye højder når vi fylder Katuaqs foyer med dansere i luften, på væggen og på gulvet. I forestillingen arbejder vi med reb, hoop og stof, så danserne bevæger sig svævende i luften og med væggen som dansegulv.
12. April 2019, nal./kl. 19.00 - Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré

23.
APR

TUSARNAARTITSINEQ
KONCERT

SULUIT
SULUIT nipilersoqatigiit siorna pilersinneqartut taaguutigaat. Inuttarai
kalaallit erinarsullammaat isiginnaartitsisartullu: Nukâka Coster-Waldau,
Karina Møller, HH Suersaq Ilannguaq Lumholtilu. Mininnagit nipilersortartutsialaat nipinik atuillaqqinnermigut tusarnaakkatigut takorluuilersitsisinnaasut percussiunisteq Peter Kibsgaard aammalu pattattutsialak
Kristoffer Jul Reenberg, taakkuullutik erinnianik kusanarluinnartunik
erinnioqatigiittarlutik.
SULUIT nipilersugaat Issittumi avatangiisinit kalaallillu qangaanit inngerutaannik oqaluttuaataannillu ilaatigut aallaaveqarput.
SULUIT betyder vinger på Grønlandsk og er navnet den musikalsk gruppe
bestående af de talentfulde grønlandske sangere og skuespillere: Nukâka
Coster-Waldau, Karina Møller, HH Suersaq og Ilanguaq Lumholt, og sidst
men ikke mindst har vi de to eminente musikere percussionisten Peter
Kibsgaard og pianist Kristoffer Jul Reenberg som med drømmende
lyd-collager binder sangene sammen.
SULUIT’s lyd er inspireret af den arktiske natur, livet, traditionelle
grønlandske tromme sange og sagn.
23. april 2019 Nal./kl. 20:00 Hans Lyngep Inersua / I Hans Lynge Salen
Iserneq / Entré: 175 kr.

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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Ture
hele vinteren

40%

på ZETA
vinterdæk

resten af sæsonen

Kapisillit
Fjordsafari
Nordlys
til lands og til vands

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 18

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

NUUKULLAK 13 · TLF.: 32 22 30

Styrk dine kompetencer! Deltag i kurser fra Grønlandsk Institut for uddannelse

Projektledelse på 3 dage
• Med udgangspunkt i egne projekter og i cases
vil vi gennemgå begreberne interessentanalyser,
målformulering og planlægning
• Work Break Down Structure samt identifikation af
projektets kritisk vej
• Projektarbejdsformen samt udvikling af business
case
• Hurtig metode til at erhverve det økonomiske
overblik

17. - 19. juni i Katuaq, Nuuk
Pris: 13.900 DKK per deltager inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Nødvendig viden for
bestyrelsesmedlemmer
Kurset er for dig, der beskæftiger dig med eller kommer til
at beskæftige dig med bestyrelsesarbejde som aktiv deltager
eller som støttefunktion til bestyrelsen. Kurset henvender sig
til nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer i private eller offentlige virksomheder.
Du bliver klædt på til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem, og får kompetencerne til bedre at kunne sparre
med direktionen samt til at læse og analysere regnskabsrapporterne.
Kurset giver dig koncentreret indføring i strategisk og operationel forståelse, forankret i forretningsmæssige målsætninger i såvel private som offentlige virksomheder.

9.-10. maj Katuaq, Nuuk

Fra kollega til leder
For den nye leder rejser der sig helt naturligt en
lang række spørgsmål. Dette kursus vil give svar
på en del af dem. Det vil give dig en forståelse for,
hvad det vil sige at være leder. Du vil få forståelse
for og inspiration til, hvor mange af dagligdagens
situationer og problemstillinger med medarbejderne
håndteres

6. – 8. maj i Katuaq, Nuuk
Pris: 14.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning og
undervisningsmaterialer

Pris 9.900 kr. per deltager inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

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

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

17

ONSDAG 10. APRIL 2019

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

Ukioq manna MOTOORI siulleq
saqqummissaaq 12. april 2019
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.

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.

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.

JOB SERMERSOOQ

Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

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

Årets første MOTOORI udkommer 12. april 2019
Pædagog til Angerlarsimaffik Ivaneq

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

INDLÆS FLERE

Ussassaarutissatit inniminneriikkit ugguuna
Book allerede nu for annoncer på heidi@Sermitsiaq.AG
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Nuuk Lager & Logistik, Video Leifip Nuukullammi
iniutitoqaanni angerlarsimaffeqarpoq.
Nuuk Lager & Logistik har hjemme i Video Leifs
gamle lokaler i Entreprenørdalen / Nuukullak.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Nuummi suliffeqarfik quersuaq aamma
nassiussanik piareersaavik aqutsivillu nutaaq
Suliffeqarfiit allat immaqa immikkut aallutinngisaat, suliffeqarfiup nutaap aaqqiissutissaqartippaa
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Video Leif inimit attartukkaminit maanna anereermat, suliffeqarfik nutaaq, tassaasoq Nuuk Lager &
Logistik, suliffeqarfinnut inuinnarnullu quersuarmik
aamma nassiussanik piareersaavimmik aqutsivimmillu neqerooruteqartoq inissaqartinneqalerpoq.
Ataataasup erneratalu sulisullu arlaqanngitsut suliassat soorlu quersuarmiititsinernut, quersuarmik
aqutsinermut tunngasut, nuunnerit suliassallu allat
tamakkununnga tunngassuteqartut isumagisarpaat.

Nassiussanik piareersaaneq aqutsinerlu
nuannarigaat
Suliffeqarfimmik piginnittut tassaapput Atli Lilliendahl taassumalu ernera Ittu Lilliendahl. Taakku
marluullutik nassiussanik piareersaanermik aqutsinermillu nuannarisaqartuupput, taamaattumillu suliarisartagaat aaqqissuussinermut tunngassuteqartarlutik. Quersuarnik aqutsinermik atortorissaarutinik
aamma atuisarput, taamaalilllutik suliffeqarfiit quersuarniititaminnik nakkutiginnissinnaassammata taamalu pisiassatik killilersinnaassallugit eqqaanissarlu
pinngitsoortillugu, suliffeqarfiimmi taamaalillutik
ileqqaagaqassammata.
Nuutassat angisuut mikisullu isumagisaraat
Suliffeqarfiup Nuuk Lager og Logistikip saniatigut
Lilliendahlikkut Minitransport/Nuuk Flytteservice
aamma ingerlataraat, tamatumani nutsernerit, inuinnarnut suliffeqarfinnullu tunngasut aamma suliassat

tamakkununnga assingusut isumagisarlugit.
Suliffeqarfik arlalinnik assartuutinik biileqarpoq
lastbiiliuteqarlunilu, taamaalillutik suliassaminnik
eqaatsumik isumaginnissinnaallutik.
Quersuarmiititsineq tunniussisarnerillu
Nuuk Lager & Logistikimi toqqortaqarnissamik
neqerooruteqartarput, nillertumi quimiitinneqartussanik aamma kiassakkamiitinneqartussanik neqerooruteqartarlutik. Quimiittuuteqartarneq qarasaasiakkut pisiniarfinnut aamma neqeroorutigisarpaat,
allaammi pisiniat internetikkut inniminniigaangata
tunniussinissamik neqerooruteqartarlutik.
Taamaaliornikkut allaat suliffeqarfiit minnerusut
queqanngikkaluarlutik imaluunniit nioqqutigisamik
pisisumut qanoq anngunneqarnissaanik isumakuluuteqaratik ajornanngitsumik ingerlatsisinnaaniassammata.

Ny lager og logistikvirksomhed i Nuuk
Ny virksomhed sørger for de løsninger, hvor
andre virksomheder måske ikke har deres
hovedfokus
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Nu da Video Leif er rykket ud har dette givet plads
til en ny virksomhed, Nuuk Lager og Logistik, der
tilbyder lager og logistikløsninger til både virksomheder og private. Far, søn og en håndfuld ansatte
klarer opgaver som opbevaring, lagerstyring, flytninger og alt, der ellers knytter sig til sådanne
opgaver.

Brænder for logistik
Bag virksomheden står Atli Lilliendahl og hans søn
Ittu Lilliendahl. Begge brænder de for at finde
logistiske løsninger. Derfor er der også en meget
systematisk tilgang til, hvad de laver. De anvender
også lagerstyringsværktøjer, så de kan hjælpe firmaer med at overskue deres lagre for at optimere indkøb og undgå spild, hvilket i sidste ende sparer
virksomhederne på bundlinjen.
Flytter stort og småt
Sideløbende med virksomheden Nuuk Lager og Logistik, driver Lilliendahl’erne Minitransport/Nuuk
Flytteservice, hvor de udfører flytninger for private og virksomheder og transporterer alle former for
opgaver. Virksomhederne deler en række flyttebil-er

og lastbiler, så de er fleksible med hensyn til opgaven, der skal udføres.
Opbevaring og levering
Hos Nuuk Lager og Logistik tilbyder de lagerhotel, hvor der kan opbevares på både koldlager og i
opvarmede lagerfaciliteter. Lageropbevaringen er
også noget de tilbyder for webshops, hvor de tilmed
tilbyder en leveringsløsning, når kunder bestiller
på nettet. På denne måde gøres det nemt, selv for
mindre erhvervsdrivende at være lagerførende uden
selv at skulle have lagerkapacitet eller skulle bekymre sig om, hvordan varerne når ud til slutkunden.
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A

taqqinartorsuup Dronning
Magrethep 79-inik ukioqalernera, marlunngorpat apriilip
16-ianni nalliussineqarpat kikkulkikkul
luunniit, meeraagunik utoqqaagu
utoqqaagunilluunniit Nuup saavanut takkullutik nalliuttorsioqataasinnaapput.
Ataqqinartorsuup Dronning Magrethep
inuuvissiornera erinarsoqattaar
erinarsoqattaarnernik, oqalugiarnernik qamutilit
qamutilittarnernillu pisarnertut nalliussine
nalliussineqassaaq.

T

irsdag den 16. april 2016
kan alle borgere, stor som lille,
møde op på Kolonihavnen og
deltage i Hendes Majestæt
Dronning Magrethes 79-års
fødselsdag.
Dronningens fødselsdag vil
vanen tro blive fejret med
sang, tale og kanonsalut.

Sammisassat assigiinngitsut
qaqugu pinissaat:
Nal.
11.55 Nuup Savaani
tikilluaqqusineq
12.00 Qamutilittarneq
12.05 Viceborgmester Randi V. Evaldsen
pilluaqqusinera
12.10 Aliikkusersuineq
12.20 Nuutoqqami kaffi, tii aamma
kageqassaaq
12.30 Ullumimut qujanaq

Program:
Kl.
11.55 Velkomst
12.00 Kanonsalutering
12.05 Viceborgmester Randi V. Evaldsen
holder tale
12.10 Musikunderholdning
12.20 Kage, saft, te og kaffe ved
Lokalmuseet
12.30 Tak for i dag

Torersaanermut atatillugu
Kæmpemæssig oprydning med
akikilliliilluni tuniniaanersuaq skarpe priser
Pikkori Sport apriilip 1-ata tungaanut sapaatip-akunnerata naanerani katersortarﬁmmi peqqumaasivimmiittunik akikilliliilluni
tuniniaanermigut uninngasuutinik ikileriartitsingaatsiarpoq
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Timersuutaarniarﬁk nuannarineqarluartoq Pikkori Sport katersortarﬁmmi sapaatip-akunnerata naanerani akikilliliilluni tuniniaasoq ussagarluarneqarpoq. Inuppassuarnit tamanna tappifﬁgineqarpoq, sapaatip-akunnerata naanera pisiniat imaaginnavissimammata.
Tamalaarpassuit
Qaatiguumik, kamippannik ukiorsiutinik oqortuni imaluunniit isarussanik seqinersiutinik ujaasisimagaanni qinigassarpassuaqarpoq. Ilutsit
tunisassiarneqarunnaarsimasut nioqqutissalluunniit peqqumaasivimmi
uninngaannalersimasut akikitsuararsuanngorlugit tuniniarneqarput
ilaatigut 70 procentit akikillisaatigineqartarlutik. Neqeroorutitsialaallu
inunnit ilaginnaannarneqanngillat, inuit puussianik imaqarluartunik
nassarlutik qungujulaqalutillu tassannga anisarmata.
Eqquiniaasitsinerit ussassaarutitut
Ulluni taakkunani marlunni neqeroorutit pitsaasut saniatigut aamma immikkut ussagartitsiniuteqarpoq. Arﬁninngornermi pisinermut atatillugu
eqquiniutinik makitassanik pissarsisoqartarpoq, ualikkut soraarnerup
nalaani pisissutissat allagartaat ajunngivissut makitsissutigineqartarlutik. Sapaammi najuussimassagaanni sisoraatit ujakkaarutit ataatsimoortut ussagartitsiniutitut atorneqarput.

Pikkori Sport ﬁk tømt godt ud på lageret, da de weekenden op til 1. april holdt
lagersalg i Forsamlingshuset
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Den populære sportsforretning Pikkori Sport fyldte godt op, da de weekenden op
til månedsskiftet havde kæmpe lagersalg i Forsamlingshuset. Det var der mange,
der havde øjnet, for der var weekenden igennem et rigtig godt besøg, og folk købte
lystigt.
Alt fra himmel og jord
Om man så var på jagt efter en ny jakke, varme vinterstøvler eller nye solbriller, så
var der rigeligt at vælge imellem. Udgåede modeller eller varer, der simpelthen bare
fyldte op på lageret, blev solgt til spotpriser med rabatter op til 70%. Og folk kunne
da heller ikke stå for de gode tilbud og gik derfra med fyldte poser og glade smil.
Lokkede med konkurrencer
Begge dage var der, udover de
gode tilbud, et ekstra trækplaster.
Om lørdagen kunne man gennem
dagen få lodder, når man handlede og ved fyraften blev der så
trukket lod om ﬂotte gavekort til
brug på lagersalget. Søndag var
det en langrendsskipakke, der var
trækplastret ved dagens lodtrækning, hvor man skulle være til
stede.

Pikkori akikilliliimmat ussernartorsiorﬁgineqarsinnaasut amerlalluinnarput.
Der var rigeligt at blive fristet af på Pikkori’s
lagersalg. Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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Arctic Boat Charter

Pilluarit

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80

Tillykke
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H Igaffimmi errorsinermilu
atortorissaarutitigut

H Kiffartuussisarpugut
H Ikkussilluta tuniniaallutalu
H Taartissaateqarluarpugut
H Servicering
H Montering og
H Salg af hvidevarer
H Godt udvalg af
reservedele

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og
salg - under
samme tag

Aqqusinnersuaq. 32, st. tv · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

Pilluarit

Foreningen Neriusaaq/Regnbuen indkalder til

GENERALFORSAMLING
i Nuuk Kunstmuseum
kl. 10:00-12:00 lørdag den 27. april.

12.04.08
I dag er det
fødselsdag, hurra hurra hurra…
Et kæmpe tillykke skal du have, fordi du er så skøn og dejlig og ikke
mindst din helt egen. Håber du nyder dagen og får en
masse gode gaver.

Dagsordenen bliver i henhold til foreningens vedtægter.

Mange hilsner fra
storesøster Emma

%%%%%

Jacobs

Alle er velkomne - vel mødt !

Peqatigiiffik Neriusaaq/Regnbuen

Kære Jacob

Vi ønsker dig et stort tillykke med
fødselsdagen,
Håber du må få en dejlig dag.
Knus kys til dig
Preben og mormor

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

ATAATSIMEERSUARNISSAMUT
aggersaavoq

arfininngorneq 27. april nal. 10:00-12:00,

Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivimmi.
Oqaluuserisassat peqatigiiffiup malittarisassai
naapertorlugit suliaapput.
Kikkulluunniit tikilluaqqusaapput - aggialluarisi!

Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Stort udvalg i let og
lækker take-away mad!
Hent selv maden eller få
den bragt hjem til dig.

Bestil via takanna.gl

KØKKENCHEFENS
FAVORITTER
Har du svært ved at vælge mellem vores mange lækre retter?
Køkkenchefen har sammensat 3 forskellige menuer:

MENU A

MENU B

MENU C

SUPPE

SUPPE

SUPPE

Shangsi krabbesuppe

Wonton suppe

Kylling- og nudelsuppe

APPETIZER
EFTER KØKKENCHEFENS VALG

APPETIZER
EFTER KØKKENCHEFENS VALG
2 stk forårsruller
PR. PERSON

APPETIZER
EFTER KØKKENCHEFENS VALG

4 stk. Sushi

4 stk. Sushi

3 stk. Dumblings

3 stk. Dumblings

Tsing Goi Kylling

HOVEDRET

HOVEDRET

Sur & Sød Lo-mien

Rensdyr m. sauce af sorte bønner

Oksekød i østerssauce med broccoli

(nudler, rejer og kylling)

Fisk m. chili- og hvidløgssauce

Skaldyr i chili- og hvidløgssauce

2 stk forårsruller

239,-

4 stk. Sushi

HOVEDRET

2 stk forårsruller

Singapore-inspireret krabbe (nyhed)

DESSERT

DESSERT

Varm chokoladerulle med
is
Maden

is efter eget valg
serves2 kugler
ved bordet
på fælles tallerkener.

Pr. person kr.

239,-

Pr. person kr.

269,-

DESSERT
2 kugler is efter eget valg

Pr. person kr.

299,-

Masser af GODE PRÆMIER & hyggelig stemning!

LYKKEHJUL
NYE ÅBNINGSTIDER
PÅ TAKUSS

Torsdag fra 20.00–00.00
Fredag & lørdag fra kl. 20.00–03.00

Vind på lykkehjulet
torsdag kl. 21.00

PRØV VORES

TAKE-AWAY

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

Book bord på tlf. 34 80 80 eller via info@heca.gl

PRØV VORES LÆKRE,
SPRØDE PIZZAER!
Fra kr.

60,-

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

kr.
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Mittarfiliornissaq pillugu paasissutissiilluni
ataatsimiititsisoqalersoq
Kalaallit Airports mittarfiliornissaq pillugu unnugu paasissutissiissaaq
All. Aaqqissuisoqarfik
Kalaallit Airports Nuummi nutaamik mittarfissualiornissamut pilersaarutit pillugit Katuami unnugu,
pingasunngornermi, paasissutissiilluni ataatsimiititsissaaq. Sanaartornissaq innuttaasunut amerlasuunut
illoqarfiullu ineriartorneranut sunniuteqartussaammat, amerlasuut takkunnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Sanaartornissamut pilersaarut oqallisaaqisoq
Nutaamik mittarfiliornissamut sanaartornissaq arlalippassuartigut illoqarfiup siunissaanut aalajangiisuusussaammat, sanaartornissaq inunnit amerlasuunit isummersorfigineqarpoq. Kingullertigut Nuummi innutaasut amerlanngitsut akerliussutsiminnik
takutitsipput, taakku isumaqaramik mittarfiliassap
sumiiffissaa eqqortuunngitsoq. Tamatumali kinguneranik pilersaarut unitsiinnarneqanngilaq. Anin-

gaasalersornissaa aamma inissinneqangajalerpoq,
soorlumi aamma suliariumannittussarsiuussineq
aallartinneqareersoq.
Ilippanaatilerujussuaq akeqartussarli
Mittarfiup nutaap sanaartorneqarnera illoqarfimmut
siunissami nutaarluinnarnik periarfissaqartitsilernissaa qularutissaanngilaq, tamannali aamma akeqassaaq. Illoqarfimmi innuttaasut sanaartorneqarnerata
nalaani sunnerneqartussaapput, mittarfissarli atulerpat pissutsit assigiinngitsut aamma sunniuteqartussaallutik. Ilaatigut timmisartut anginerusut illoqarfiup qeqqanut millutillu qangattartalernissaannut
nipit aamma mingutsitsineq sunniuteqartussaapput.
Ilaatigut ujakkaartarfik sisorartarfillu sunnerneqartussaapput, taakkumi ilaat mittarfiup isumannaallisaaffigineqarnerata iluaniittussaammata.
Umiarsuit takornariartaatit kissaateqartut
Umiarsuaatileqatigiit arlallit aasap qaangiukkiartul-

Infomøde om lufthavnsbyggeriet
Kalaallit Airport orienterer i aften om det kommende lufthavnsbyggeri
Af redaktionen
Katuaq danner i aften, onsdag, rammen omkring et
informationsmøde, hvor Kalaallit Airports vil informere omkring planerne for anlæggelsen af den nye
atlantlufthavn i Nuuk. Da det er et byggeri, der vil
påvirke både mange borgere og byens udvikling,
ventes det, at rigtig mange vil deltage.
Omdiskuteret byggeprojekt
Da projektet omkring den nye lufthavn er et byggeri, der på mange måder er afgørende for byens
fremtid, er der rigtig mange, der har en holdning
til anlæggelsen. Senest har der været demonstration i Nuuk af en lille gruppe borgere, der mener,
at lufthavnsplaceringen ikke er den rigtige. Dette
betyder dog ikke, at projektet stilles i bero. Finansieringen er også ved at være på plads, ligesom udbudsrunden på selve anlæggelsen er påbegyndt.
Kæmpe potentiale men for en pris
Der er ingen tvivl om, at anlæggelsen af den nye
lufthavn giver helt nye fremtidsmuligheder for byen, men det er ikke helt uden omkostninger. Byens
borgere vil blive påvirket af selve anlægsfasen men
også af faktorer, der vil påvirke, når lufthavnen er
anlagt. Dels vil der være lydpåvirkningen og forureningen, når større fly lander og letter midt i byen,
dels vil både langrendsløjpen og skibakken blive
påvirket, da dele af disse vil ligge indenfor landingsbanens sikkerhedszone.
Stort ønske fra krydstogtturismen
Flere af rederierne, der i sensommeren besejler

Grønland, har udtrykt deres store ønske om at kunne benytte Nuuk til udskiftning af deres passagerer.
Blandt dem norske Hurtigruten, der har haft seriøse samtaler med selvstyret omkring fremtidige planer i byen. Atlantlufthavnens påvirkning på den
øgede turisme ses også allerede nu i Nuuk, hvor
flere hotelbyggerier er ved at blive bygget og er

Nuummi mittarfissualiorluni
sanaartornissaq pillugu
pingasunngornermi unnukkut
paasissutissiilluni ataatsimiititsisoqassaaq.
Onsdag aften er der infomøde
om anlæggelsen af den nye
atlantlufthavn i Nuuk.
Illustration:
Kalaallit Airport

ernerani Nunatsinnut aqqusaartartut arlallit Nuuk
ilaasuminnik taarsiiffissatut piukkullugu kissaatigisorujussuuaat. Taakku ilagaat Norgemeersoq
Hurtigruten illoqarfimmi siunissamut pilersaarutinut
tunngasunik Namminersorlutik Oqartussanut pimoorussilluni oqaloqatiginnereersimasoq. Mittarfissuassap takornariaqarnerulerneranik kinguneqarnissaa aamma Nuummi takuneqarsinnaalereerpoq,
akunnittarfiliorlunimi sanaartornerit arlariit aallartinneqareersimalermata.
Sanaartornerup nalaani pisussat
paasisaqarfigikkit
Aaqqissuussineq, Kalaallit Airportsip sanaartornermut tunngasunik paasissutissiinissaa, Katuami unnugu apriilip qulinganni, nal. 19:00 pisussaavoq.
Nalunaaqqaarnissaq piumasaqaataanngilaq, inissalli
qulakkeerniarlugu aggiaarit, aaqqissuussinermummi
takkuttoqarluarnissaa naatsorsuutigineqarmat.

under opsejling.
Bliv klogere på anlæggelsesfasen
Arrangementet, hvor Kalaallit Airport informerer
om anlæggelsesfasen, finder sted i Katuaq i aften
onsdag d. 10. april kl. 19:00. Tilmelding er ikke
påkrævet, men kom i god tid for at få plads, da det
ventes der vil være stor tilstrømning til arrangementet.
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JK BOAT APS

Angallat CW800WT
Assartuut attartorneqarsinnaasoq

Telefon: 589212 / 557355
e-mail: info@jkboat.gl

MIA 7 CW800WT 8,4m takitigaaq 3500 kg-nillu usisinnaalluni aluminiummimik
sanaajuvoq Suzukinillu marlunnik 300HK motoreqarluni.
Nuummut pissaaq tallimanngorneq 5/4.
Takuniarneqarsinnaavoq Nuuk Glasﬁber & Malerservice ApS, Pukuﬃk 4, Nuussuaq.

Charter Tur/Lastbåd
Nybygget hurtiggående lastbåd MIA 7. CW800WT 8,4m som kan laste 3500 kg bygget
af aluminium med Suzuki 2x300 HK er i Nuuk fredag 5/4.
Kan besigtiges i uge 15 hos Nuuk Glasﬁber & Malerservice ApS, Pukuﬃk 4, Nuussuaq
for spørgsmål og evt. give gode ide´r til hvad den ellers kan også kan bruges til.

www.jkboat.gl

Tvillingen MIA 8 som har samme kapacitet er fremme medio maj er derimod bygget
kombineret til tur/lastbåd plads til 10 pass. og 2 besætningsmedlemmer, begge både er
isforstærket og er godkendte af Søfartsstyrelsen.

PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLER
LOKALT

Tilbuddene gælder fra
10. - 22. april 2019

ASTRO HVILESTOL

ANNORA LÆNSESTOL MED SKAMMEL

Fås i følgende farver:
Orange, Rosa, Mørkeblå, Lysegrå & Petrol.
Normalpris kr. 2.499,-

Grå stof med sort PU kunstlæder på siderne.
Normalpris kr. 2.499,-

SPAR 20%
NU KUN 1.999,-

SPAR 20%
NU KUN 1.999,-

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 10. APRIL 2019

Qujassut

Kaﬃllerneq

Kaﬀemik

Gujo 70-iliilerpoq
Taamaattumik ilaquttat ikinngutillu
tallimanngornermi apriilip 12-ani
Kofoeds Skolemut qaaqquavut
nal. 13:30-miit 18.00-imut.

Mathilde Kromann

Inuusoq 03/06 1966 Toqusoq 25/03 2019
Qujanaq napparsimanerani ikiuuttarsimasunut aammalu sanami K3-mi
sulisunut pikkorissunut nakorsanut, peqqissaasunut, hjemmesygeplejerskenut, Danmarkimi patienthotelimi sulisunut, visitationimut,
pillorissaasunullu paaqqutarinnilluarsimanerannut napparsimanerani
aammalu 29. marts ilisaanerani tamanut tuppallernaqisumik najuttorpassuarnut naasorpassuarnullu qujanaq peqataanissinnut, aammalu
Nuummi Illerfissarsiutileqatigiinnut Nuummilu palaseqarfimmut palasi
MãnguaK Dalager-imut oqaasiinut tuppallernartunut qujanaq,
avataaniillu inuulluaqqussutinut qujanaq. Misiginneqataasunut naasorpassuarnullu ikinngutaasunit ilaqutaasunillu qujanaq, tuppallernaqaaq.

Inuulluaqqusilluta,
Ilaqutai Kofoed Skole-lu

Gujo fylder 70 år
I den anledning inviteres venner og bekendte til
kaffemik i Kofoed skole
fra kl. 13.30 til 18.00 fredag den 12. april.

Asannittumik inuulluaqqusilluta
Pipaluk, Pilunnguaq, Marianne, Piitannguaq, Stine, Virna, Aja
Karoline, ernutai, ningaavilu

Med venlig hilsen.
Familien og Kofoed skole

Kære sponsorer
Lørdag den 16. februar 2019
holdt LC72 Charity Dinner for lidt
over 100 gæster. Det blev en rigtig dejlig aften, hvor vi lykkedes
med at indsamle 207.000 kr. Vi
er i klubben naturligt nok meget
stolte over det flotte resultat,
men vi er også meget bevidste
om, at vi ikke kunne have skabt
så flot et resultat, hvis ikke det
var for aftenens mange sponsorer samt de mange kunstnere og
sportsfolk, der optrådte gratis
til eventet. Også en kæmpe tak
til aftenens gæster med deres
bidrag. Derfor skal der fra Ladies
Circle Nuuk lyde et oprigtigt og
dybfølt tak til alle fordi i hjalp
med at gøre vores 7. Charity
Dinner til en bragende succes.
Hele overskuddet fra festen går
til Kalaallit Røde Korsiat – ungdomsafdeling INUA og deres
projekt ”Isbjergene Kælver”; som
indebærer afvikling af en masse
Tlf. 31 30 01
kurser i hele Grønland med fokus
på hjælp til selvhjælp samt med
www.kigutit.gl
fokus på at inspirere og give god
energi til den ungdom i Grønland,
der måske lige har brug for et
ekstra klap på skuldrene. Vi er
sikre på at vores flotte bidrag vil
være en kærkommen støtte til
Lulu’s projektet, og vi ønsker projektet
alt mulig held og lykke. Tak
QIVIUT
SOFTWARE BY NATURE
Ladies Circle 72 Nuuk
DJ Inumineq
v. Lotte Østergaard, formand

Qujanaq tapersersuininnut
Tak for din støtte
i

KONPAP

NUUK APS
KONPAP NUUK APS
KONPAP NUUK
APS Tlf. +299 31 20 27
www.konpapnuuk.gl
KONPAP NUUK
APSTlf. Tlf.
+299 31 20 27
www.konpapnuuk.gl
+299 31 20 27
www.konpapnuuk.gl

www.konpapnuuk.gl

Tlf. +299 31 20 27

roa r christia nsen

roar christiansen

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

grafik

grafik

www.kigutit.gl

Better take away

努克

Tandlæge Niels Nygaard ApS

QIVIUT

KVALITET TIL SUPER SKARPE PRISER

Knittings by Vera

SOFTWARE BY NATURE

AUTONORD

Charoen Porn

LASERKLINIK.GL

RD

blomster

KVALITET TIL SUPER SKARPE PRISER

massage
hos Laavak

Alyona Køhler

Nanook Dou

Lulu’s

Maalia & Nukannguaq

Nahome

Alyona Køhler

Nuuk Gym

Vera M Egede

blomster

31 30 81

Bjarne & Lisbeth Graversen

NAIP

31 30 81
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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
kommunip nittartagaatigut piniarneqarsinnaavoq
sermersooq.gl-ikkut.
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
Berti Bourup,
tlf. 367026.
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
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

OQALUGIARTITSINEQ
Atuakkiortoq Pivinnguaq Mørch
2019-imi Nordisk Litteraturprisimut
innersuunneqarpoq.
Pivinnguaq atuakkiani pillugit

oqalugiassaaq
sisamanngorneq 11. april
nal. 19.30
Nunatta Atuagaateqarfiani.
Pivinnguup atuakkiai saqqummersitsiviisa unnuup ingerlanerani tuniniassavaat.
Aaqqissuussaq kalaallisut ingerlanneqassaaq.

nunatta atuagaateqarfia

QAAQQUSISSUT
Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq atuakkap
”Kalaallit Nunaata geologiia - angalaarit” saqqummersinneqarnissaanut qaaqqusivoq Arfininngorneq ulloq 13. april 2019
nal. 11-13 Nuuk Centerip paarlersuani:
•
Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisup Erik
Jensen-ip tikilluaqqusinera
•
Hinnarik & Frederik aliikkusersuissapput
•
Siulliullutik isertunut 200-inut atuakkamik agguaaneq
•
Nanoq Uja naapiguk aammalu ujaqqat aatsitassallu
Kalaallit Nunaanni pigisatta ilaannik takusaqarlutit

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga
Erik Jensen
Aatsitassanut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq
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Tuniniaasartoq misilittagartooq tuniniaanermik
pikkorissaalersoq

Tuniniaallammak, Rolf Høegh, ilinniartitsiartorluni sapaatip-akunnerani matumani Nuummiippoq
Qarasaasialerinermik suliffeqarﬁup, SBS Consult
A/S-ip, tuniniaanermik sungiusaasartoq oqalugiartartorlu qallunaaq, Rolf Høegh, tikeraarsarsimavaa
tuniniaanermik pitsanngorsaasarneq pillugu ilisimasaminik avitseqatiginnissinnaaqqullugu. Tuniniaanermik pikkorissarneq akeqanngitsoq oqalugiarnerlu tuniniaasarnermut tunngasoq pilersaarutinut
ilaapput.
Eqqumafﬁginnilluartoq
Rolf Høegh oqalugiartartuunermi tuniniaanermik
pikkorissaanermik aamma ingerlataqarﬁgisartakkami saniatigut illunik tuniniaasarﬁmmik Place2livemik aamma piginnittuuvoq. Nammineq erseqqissaatigaa TV2-mi aallakaatitassiaq Kunsten at sælge
2012-imi aallakaatinneqartarsimasoq tusaamasaassutigigini. Aatsaavissuaq Kalaallit Nunaalianngilaq,
14-issaanik Nuummut tikeraartussaagami.

Inuunermit piviusumit misilittakkat
Rolf Høegh 70-inik ukioqalereersimagaluarluni
sapiissuseerussimanngilaq. Illunik tuniniaasarﬁmmi
ulluinnarni ingerlatsinermit ukiut qulit missingisa
matuma siorna tunuarpoq, siunnersuisarnermik suliaqarnini aallukkumallugu, ullumikkullu angalasaqattaartarluni tuniniaanerlu pillugu qiimmassaanermik ingerlataqartarluni. Taamaattumik Nuummi
tikeraarnermini oqalugiarnerinut inuunermit sivisuumit tuniniaanermik misilittakkat tunngaviussapput. BankNordikimi marlunngornermi unnukkut
oqalugiassaaq SBS Consultimilu pingasunngornermi ulluunerani tuniniaanermik pikkorissaaneq
ingerlanneqassalluni.
SBS ukiuni 12-ini Nuummiittoq
Nuummi aaqqissuussinernut suliniuteqartoq tamatumuuna tassaavoq Martin Vestergaard. Taanna
qarasaasilerinermik suliffeqarﬁmmut SBS Consultimut tunuliaqutaavoq, tamatumanilu suliffeqarﬁnnut
qarasaasiarsornikkut ikorfartuisarneq neqeroorutigineqarluni, IT-mi aaqqiissutissat, aningaasarsialerinermut programmit kortillu atorlugit akiliisarﬁit
Nuummi sinerissamilu isumagineqartarlutik. Martin
Vestergaardip neriuutigaa tuniniaasartumik misilit-

Salgstræning af erfaren sælger
Supersælgeren, Rolf Høegh, besøger i denne uge Nuuk for at lære fra sig
Af Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl
Den lokale IT-virksomhed, SBS Consult A/S har
inviteret den danske salgstræner og foredragsholder,
Rolf Høegh, på besøg for at dele ud af sin viden
omkring optimering af salg. Gratis salgstræningskursus og foredrag med titlen Kunsten at sælge er
på programmet.

hos SBS Consult i dagtimerne i dag onsdag.
SBS 12 år i Nuuk
Initiativtager til arrangementerne i Nuuk i denne

Tuniniaallammak Danmarkimeersoq ulluni makkunani Nuummiippoq.
Dansk supersælger gæster i disse dage Nuuk.
Privatfoto
tagartuumik aaqqissuussinerit aallarnisaasunit arlalinnit atorluarneqassasut, taamaaliornikkut suliffeqarﬁit tunisartagaasa annertusarnissaannut aallaaqqammulli sakkussanik pissarsisinnaassammata.

omgang er Martin Vestergaard. Han står bag ITvirksomheden SBS Consult, der tilbyder IT-support
til virksomheder, står for IT-løsninger, telefoni,
lønprogrammer og betalingsterminaler både i Nuuk
og langs kysten. Martin Vestergaard håber, at ﬂere
iværksættere vil benytte sig af arrangementerne
med den erfarne sælger, for på den måde allerede
fra start at få nogle gode redskaber til at få deres
virksomheders salg til at vokse.

Helt fremme i skoene
Foruden den foredragsvirksomhed, hvor Rolf
Høegh også laver salgstræningskurser, er oplægsholderen indehaver af ejendomsmæglerkæden
Place2live. Selv fremhæver han, at han er kendt fra
TV2 programmet Kunsten at sælge, der blev sendt
tilbage i 2012 på TV. Turen til Grønland er langt fra
den første. Faktisk er det 14. gang han gæster Nuuk.
Erfaring fra det virkelige liv
Selvom Rolf Høgh har rundet de 70 år, har han
ikke tabt modet. Han trådte for ca. 10 år siden ud af
den daglige drift af ejendomsmæglerkæden for at
hellige sig konsulentvirksomheden, hvor han i dag
rejser rundt og laver peptalks om salg. Det er derfor
erfaringer med salg gennem et langt liv, der ligger
til grund for de oplæg, som han vil holde under sit
besøg i Nuuk. Der vil dels være et oplæg tirsdag
aften i BankNordik og et salgstræningsarrangement

Martin Vestergaard SBS Consultimeersoq, qallunaap siunnersuisartup tuniniaanermik pikkorissaanissaanut qaaqqusisuuvoq.
Det er Martin Vestergaard fra SBS Consult, der inviterer til sælgstræning med den danske konsulent.
Privatfoto
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Martek Boat Charter

Har du lyst til at snakke med flyene over Grønland?

Så bliv FIC-operatør!
Se priser og tilbud på
www.martek.gl
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

NB Marine 820
Combi

Som uddannet FIC-operatør skal du være med til at
servicere lufttrafikken i grønlandsk luftrum. Du får
en alsidig og spændende arbejdsdag, hvor du skal
være med til at planlægge og koordinere flytrafikken.
Du skal, i koordination med dine kollegaer og piloterne, sørge for at
flyene kommer sikkert igennem Grønland. Det betyder, at du skal informere flyene om andre mulige fly på ruten, og assistere med spørgsmål,
blandt andet omkring vind og vejr.
Når du har været fastansat i 2 år, kan du søge om at udbygge din uddannelse, så du også kan arbejde i vores Rescue Coordination Center, hvorfra
vi assisterer luftfartøjerne, hvis de har brug for hjælp.

til salg i NUUK

Båden er udstyret med Yanmar 240 HK
og er med skrueaksel.
730 timers driftstid. Topfart 25 knob.
Udstyret med XL pakken :
Garmin GPS, kortplotter, ekkolod, radar inkl. kort, VHF
radio m. antenne. Ankerspil med 40 m. kæde / 8 mm og 10
kg. RF M-anker. Bovpropel. Projektør. VIKING redningsflåde
til 4 personer. Gummibåd med påhængsmotor.
Ekstra forbrugsbatteri og solcelle. Radio anlæg. Varmt og
koldt vand. Køleskab med fryser. Komfur med gasovn.
Toilet med elpumpe. Oliefyr. Sovekabinen rummer 2 enkle
køjer og dobbelt stikkøje. Panorama vinduer, stor agterdæk og lastrum. Båden er bundmalet.

FIC’en er beliggende i Nuuk , og du vil komme til at arbejde i et dynamisk
miljø med store internationale berøringsflader, og du vil blive en del af
et dygtigt og professionelt team, som med skiftende vagter vil servicere
flytrafikken i det grønlandske luftrum.
Ansøgningsfrist: 3. maj 2019
Læs hele stillingsopslaget på www.naviair.dk/jobs

Pris 675.000,-.

Båden er sejlklar og kan beses efter aftale.

www.naviair.dk/jobs

KONTAKT 55 41 10 / 55 51 61

INVITATION
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked inviterer til
lancering af bogen ”Grønlands Geologi – tag med på opdagelse”
Lørdag den 13. april 2019 kl. 11-13 på Torvet i Nuuk Center:
•
•
•
•

Velkomst ved Naalakkersuisoq for Råstoffer og
Arbejdsmarked Erik Jensen
Hinnarik & Frederik underholder
Uddeling af bøger til de første 200 fremmødte
Mød isbjørnen Uja og se nogle af de flotte sten og
mineraler, vi har i Grønland

Med venlig hilsen
Erik Jensen
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked
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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.

Meeqqat Inuunerissut/Bedre Børneliv
Kontakt: meeqqat@gmail.com. For flere
oplysninger se www.mibb.gl

12.00-13.00 - Børn
15.00-1700 Tumbling spring
Tilmelding foregår på www.nuukgym.gl

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

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.

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

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
Natteravnene i Nuuk
- det er dem i de gule jakker mail:
nuuk@natteravene.dk - tlf. 241999,
info: nuuk.natteravnene.dk

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

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 akiliisinnaapput, aamma bankimut saaffiginnilluni akiliisoqarsinnaavoq.
Plejefamiliernes Lokalforening
Postboks 1785, tlf. 237720. Bliv medlem

på www.plejefamilierne.gl der finder du
indmeldelsesblanket og mere information
om foreningen, der har tilrettelægger
mange forskellige arrangementer.
Puiguttortunut qanigisaasunut Paasiniaaffissaq: 557146.
Qimarnguvik/Krisecenter
Mobil: 554647. Røde Korsip atornikuerniarfia Oles Varehusiusimasumiittoq
ammasarpoq:Sisa./talli. nal.13-17,
aamma arfin. nal. 10.30-13.30. Atisat
errortat ilivitsuusullu – poortorneqarsimasut – pisiniarfiup tunuani containerimut ikineqartassapput.
Røde Kors genbrugsbutik
i det tidligere Oles Varehus holder åbent:
Torsdag og fredag kl. 13 til kl 17 og
lørdag kl. 10.30 til kl. 13.30. Rent og helt
tøj - i lukkede poser - kommes i containerne bag butikken.
Rigsombudsmanden i Grønland
Tlf. 32 10 01. Åbnings- og telefontid:
Man., tirs. og ons.: 10.00-14.00.
Tors.: 10.00-16.00. Fre.: 10.00-12.00.
Rigsombuddet holder lukket den første
onsdag i hver måned.
Sheng Zhen Gong i Nuuk
Qi Gong-træning. Mandage 16.30-18.00
og Torsdage 16.30-18.00 ved certificeret
Sheng Zhen-lærer Kitte Witting. Inf. og
tilmeld kittewit@gmail.com eller 273120.
Skiklubben NSP
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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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.

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.

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.

JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

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

Pædagog til Angerlarsimaffik Ivaneq

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

INDLÆS FLERE
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Angusaqarusussuseqarnerussaagut
Demokraatineersup Randi Vestergaard
Evaldsenip kommunip siumut takorluuisinnaanerunissaa siunissamullu ungasinnerusumut pilersaarusiorsinnaanissaa kissaatigaa
All. Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl
Kommunalbestyrelsi Sisorarfiit siulersuisuinut imma-qa
tusaaniarpallaarsimanngitsoq, Randi Vestergaard Evaldsenip nassuerutigaa. Taamaattumik Nuummi ukiuunerani
timersornikkut periarfissat pitsaaneruler-sinnissaannut
ammasumik oqaloqatigiittoqarnissaa kajumissaarutigaa.
Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu
Randi Vestergaard Evaldsenip peroriartornermini ukiup
qaammataasa qaamasalernerini pinngortitamiissinnaanerup aamma atortorissaarutinik pitsaasunik atuisinnaanerup qanoq pingaaruteqartiginerat nammineer-luni
malugilluarsimavaa. Taassuma tikkuarpaa taman-na nuannisarnissaannarmut tunngassuteqanngimmat, aammali
pinaveersaartitsinermut, peqqissutsimut ilaqutariittullu inuunermut pingaaruteqarmat.
- Pissutsit pitsaanerugaangata innuttaasut amerlanerusut silami sammisaqarlutillu aallusserusuttarput.
Pissutsit sapinngisamik pitsaasuunissaannut Sisorarfiit pingaarutilimmik inissisimapput, kommunalbestyrelsimut ilaasortaq Randi Vestergaard Evaldsen oqarpoq.
Isumassarsiortoqarli
Illoqarfimmi atortorissaarutinik nutarterinermi siunissamut ungasinnerusumut sapiissuseqarlunilu suliniuteqarnissaq pingaaruteqartut, Randi Vestergaard Evaldsen
isumaqarpoq. Maani najugaqartut takornariallu eqqarsaatigalugit illoqarfitta qanittuani periarfissat pitsaasorpassuit suunersut eqqarsaatigineqartariaqarput. Assersuutigalugu taavaa illoqarfimmi ukiuu-nerani timersornikkut sammisassat Quassussuup Tunuanut
nuunneqartuuppata periarfissarpassuaqassagaluartoq,
tamaanimi nunap ilaa periarfissanik nutaarluinnarnik

pilerinartunillu ammaassissagaluarmat.
- Quassussuup Tunuani aaqqiissuteqarnikkut akornusersorneqarani pitsaasunik ujakkaartarfiliortoqarsinnaavoq, ilungersunartunik sangusaartarfiliortoqarsinnaalluni
assingusunillu aasakkut sammisaqartitsisoqarsinnaalluni.
Inuussutissarsiutinik namminersorlutik ingerlataqartut
tamaani caféliorsinnaapput, illuaraliorsinnaallutik soqutiginartunillu allanik suliniuteqarsinnaallutik. Isumassarsisinnaaneq kisimi killiliisuussaaq, Randi Vestergaard
Evaldsen oqarpoq.
Annerusumik samminnittoqartariaqartoq
Kommuni ingammik meeqqanut inuusuttuaqqanullu
sammisitamik peqqinnartunik suliniuteqarpoq. Soorlu
Sisorarfiit ingerlanneqarnerannut tapiissuteqartoqartarluni aamma inoqutigiinnut isertitakitsunut meeqqat
sunngiffimmi sammisaqartitsinernut atugassaannik
agguaasoqartarluni. Tapiissummi tamatumani meeq-qap
peqatigiiffimmi, kommunimi nalunaarsorsimasu-mi,
sammisaqartitsinernut peqataasinnaanissaannut 500
koruunit angullugit tapiisoqartarluni. Taamaakka-luartoq
Randi Vestergaard Evaldsenip nassuerutigaa, kommuni Nuummi ukiuunerani timersornikkut inger-latanut
tapersersuinerusariaqartoq, inuimmi peqqis-suunissaannut
pingaaruteqarmat.
Pingaarnersiuinissamut sapiissuseqarnissaq
Randi Vestergaard Evaldsen isumaqarpoq, suliassat
ilungersunartut ilagigaat ajornartorsiutinut pilersunut
qamisaanermut aningaasat amerlavallaat atorneqartarnerat. Tamatumunnga taarsiullugu unikaallariarluni siunissamut ungasinnerusumut suleriaasissamik suliaqartoqartariaqarpoq aalajangiusimallugulu.
Taassuma oqaatigaa, ajornartorsiutinik qamisaanernut
kommunip aningaasaatai atupallanneqartartut taamalu
siunissamut ungasinnerusumut missingersuusiornissaq
periarfissaqartarani.
- Sisorarfiit ikioqqullutik nillianerat uatsinnit poli-tikerinit isiginngitsuusaarneqannginnissaa pingaaruteqarpoq,
maani Nuummi siunissami ukiuunerani timersornikkut periarfissat nalorninartorsiortinneqassanngippata. Massakkut iliuuseqartoqanngippat unin-gaannartoqassaaq qamisarniagassatullu nutaatut inississalluni,

Randi Vestergaard Evaldsenip oqaatigaa, kommunip
Sisorarfiit ikiorsertariaqararai, ajornartuuinnermi iliuuseqarfigisassanngortinnagit, taamami pisoqarpat inuppassuarnik eqquissammat kommunimullu akisoorujussuussalluni.
Ifølge Randi Vestergaard Evaldsen bør kommunen hjælpe
Sisorarfiit, før det bliver til et brandslukningsprojekt, der
vil berøre mange borgere og koste kommunen dyrt. Ass./
Foto: Privatfoto

Randi Vestergaard Evaldsen oqarpoq.
Oqaloqatigiinnissaq kajumissaarutigigaa
Randi Vestergaard Evaldsenip oqaatigaa, nammineq
Sisorarfiit siulersuisui naapinngisaannarsimallugit.
Taassuma ilanngullugu oqaatigaa, naak ingerlatsi-nerup
Aningaasaateqarfiup Sisorarfiit isumagisaata aamma
kommunalbestyrelsip sulinerata immikkoortinnissaat
pingaaruteqaraluartoq, pitsaasumik oqaloqatigiinnissaq
pingaaruteqartoq, kommunip taamaalilluni aningaasaateqarfiup sulinissaanut killiliussat eqqortut pilersissinnaaniassammagit. Taamaattumik taassuma kajumissaarutigaa,
kommunalbestyrelsip aamma Aningaasaateqarfiup
Sisorarfiit siulersuisuisa ataatsimeeqatigiinnissaat,
taamaalilluni siunissami ingerlatsinissap illoqarfimmiunut
tamanut iluaqutaasumik qanoq qulakkeerneqarsinnaanera
paaseqatigiissutigineqarniassammat.

Vi skal turde være mere ambitiøse
Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen ønsker at kommunen bør være mere visionær og
planlægge langsigtet
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Randi Vestergaard Evaldsen indrømmer, at kommunalbestyrelsen måske ikke har været lydhør nok over-for
Sisorarfiits bestyrelse. Hun opfordrer derfor til en åben
dialog om, hvordan rammerne kan optimeres for vintersportsaktiviteterne i Nuuk.
Sundhed og forebyggelse
Randi Vestergaard Evaldsen er selv vokset op og har
mærket, hvor meget det betyder at kunne komme ud i
naturen og bruge de fantastiske faciliteter, der er i de lyse
vintermåneder. Hun påpeger, hvordan det ikke alene er
for fornøjelsens skyld, men også er et vigtigt element til
forebyggelse, sundhed og familieliv.
Jo bedre forholdene er, jo flere borgere kommer ud og
holder sig i gang. Sisorarfiit spiller en vigtig rolle for, at
forholdene er så gode som muligt, fortæller kommunalpolitiker Randi Vestergaard Evaldsen.

Tænk ud af boksen
Langsigtede og modige tiltag indenfor modernise-ring
af byens faciliteter er vigtige, mener Randi Vestergaard
Evaldsen. Både for lokalbefolkningens og turismens
skyld bør man overveje nøje, hvilke fantastiske muligheder vi har i lokalområdet. Eksempelvis nævner hun
potentialet i, at store dele af byens vintersportsaktiviteter
flyttes om bag Lille Malene, hvor landskabet byder på
helt nye og mere attraktive muligheder.
Med en løsning bag Lille Malene vil man uforstyr-ret
kunne anlægge spændende langrendsløjper, udfordrende alpine skibakker og tilsvarende sommeraktiviteter. Private erhvervsdrivende vil kunne lave caféer,
hytter og andre spændende projekter. Kun fantasien sætter
grænser, vurderer Randi Vestergaard Evaldsen
Fokus bør øges
Kommunen har en række sunde tiltag, der især er rettet mod børn og unge. Eksempelvis gives der driftstilskud til Sisorarfiit, og der tilbydes fritidspas til børn, hvor
familien har en lav husstandsindkomst. Et tilskud, der dækker op til 500 kroner til et barns aktiviteter i
en forening, der er registreret i kommunen.
Alligevel erkender Randi Vestergaard Evaldsen, at
kommunen bør have endnu større fokus på at støtte op
omkring vintersporten i Nuuk, da det er en afgørende faktor for folkesundheden.

Mod til at prioritere
Randi Vestergaard Evaldsen mener, at en af udford-ringerne ligger i, at der anvendes for mange ressour-cer på
brandslukning, i stedet for at turde standse op og lave en
langsigtet strategi og stå ved den. Hun fortæller, hvordan brandslukningsprojekter støvsuger kommunens midler og dermed ikke muliggør den langsigtede
budgettering.
Det er vigtigt, at vi politikere tager Sisorarfiits råb om
hjælp alvorligt, for ikke at skabe utryghed omkring de
fremtidige vintersportsmuligheder her i Nuuk. Handles
der ikke nu, går det i stå og bliver et nyt brandslukningsprojekt, fastslår Randi Vestergaard Evaldsen
Opfordrer til dialog
Randi Vestergaard Andersen fortæller, hun aldrig har
mødt bestyrelsen for Sisorarfiit. Hun fortæller ligeledes,
at selvom det er vigtigt at adskille driften, som Fonden
Sisorarfiit varetager, og kommunalbestyrelsens arbejde,
så er det vigtigt med en god dialog for, at kommunen kan
skabe de rette rammer for fondens arbejde. Hun opfordrer
derfor til et møde mellem kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Fonden Sisorarfiit for derigennem at kunne
opnå en fælles forståelse for, hvordan fremtiden sikres
bedst muligt til gavn for alle byens borgere.
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Sisorarfinnit qinnuteqaatip tulliata sukumiisumik
misissornissaa neriorsuutigigaa
Ataatsimiititaliap siulittaasua paasissutissiivoq, suliniutit allat Sisorarfinnit ukiuni kingullerni pingaartinneqarnerusimasut
All. Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl

Nuuk Ugeavisip Sisorarfinnut atatillugu borgmesteri oqaaseqartinniarsimagaluarpaa. Saaffiginnissulli Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaliap
siulittaasuanut, Henrik Rachlevimut (IA) ingerlateqqinneqarsimavoq, taannalu akissummi naatsumi
ataatsimiititaliami pingaarnersiuinerit pillugit nassuiaateqarluni.
Sammisaqartitsinermut periarfissat
pingaaruteqartut
Ataatsimiititaliap siulittaasuata kommunimit timersornikkut periarfissanik siamasissunik neqeroorute-

qarnissamut sinaakkutissanik pilersitsiniarnerit tapersersorneqartarnissaata pingaaruteqarnera oqaatigaa. Tamanna Nuummi innuttaasut aalanissamut
periarfissaqarluarnissaata pingaaruteqarluarneranik
tunngavilersorpaa.
Siunissaq timersortartunit pilersinneqassaaq
Henrik Rachlev isumaqarpoq, ukiuunerani timersuutit qanoq ineriartornissaannut kommuni politikerillu annerusumik akuliuttussaanngitsut. Akerlianik
isumaqarpoq, ukiuunerani timersuutinik aallussisut
aqqutigalugit ineriartortitsisoqassasoq. Majuartaalli
pineqartillug ataaseq ersarilluinnarpoq.
Aallarniutigalugu oqaatigilara, ullumikkut majuartaat mittarfiup inissisimaffianit sunneqarnavianngimmat, taamaattumillu atortut ullumikkut
iluseqarlutik suli ukiorpassuarni ingerlateqqinneqarsinnaammata, Meeqqanut Atuarfeqarnermullu
Ataatsimiititaliap siulittaasua, Henrik Rachlev,
allappoq.

Sisorarfiit inissisimalluartoq
Maskiina sisorarfigissaatit nungullarsimasut Sisorarfinnit sulinermut atorneqarnerat naammagittaalliuutigineqartut eqqarsaatigalugit Henrik Rachlev
tunngavilersuivoq, aningaasaateqarfik inissisimalluartoq, AWG-p ukiut sisamat matuma siorna ingerlanneqartup pinissaa sioqqullugu pistemaskinamik
nutaamik pisaartoqarsimammat. Aamma erseqqissaalluni oqarpoq, ingerlatsinermut tapiissutit 2,7
millioner koruuniusut kommunimit Sisorarfinnut
tunniunneqartartut, kommunimi tapiissutigineqartarunit amerlanerpaat akornanniittut.
Ataatsimiititaliap siulittaasuata nutaajuvunga,
kisianni nalunngilara ataatsimiititaliamit suliniutit
allat Sisorarfinnut taarsiullugu qaffasinnerusumik
ukiuni kingullerni pingaarnersiorneqarsimasut,
Henrik Rachlev oqarpoq nangillunilu: - Neriorsuutigisinnaasuatara tassaavoq, Sisorarfiit aappaagumut qinnuteqaataannik sukumiisumik misissuiumaarnera.

Lover at se grundigt på
Sisorarfiits næste ansøgning
Udvalgsformand oplyser at andre projekter har haft højere prioritet
end Sisorarfiit de seneste år

Henrik Rachlec (IA) oqarpoq,
timersuutit allat ukiuni kingullerni pisariaqartitsinerusimasut,
taamaattumillu Sisorarfiit tunulliunneqarsimasoq.
Henrik Rachlev (IA) udtaler at andre sportsgrene har haft større behov de seneste år, hvorfor Sisorarfiit
har været nedprioriteret.
Ass./Foto: Inuit Ataqatigiit

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Nuuk Ugeavis har forsøgt at få borgmesterens input til situationen hos Sisorarfiit. Henvendelsen er dog blevet videresendt til formanden for udvalg for Børn
og Skole, Henrik Rachlev (IA), der i en kort besvarelse redegør for udvalgets
prioriteteringer.
Vigtigt med aktivitetsmuligheder
Udvalgsformanden udtrykker vigtigheden af, at kommunen støtter op om at
danne rammerne for et bredt et udbud af idrætsmuligheder. Dette begrunder
han med, at det er afgørende, at borgerne i Nuuk, har gode muligheder for at
bevæge sig.
Fremtiden tegnes af idrætsudøverne
Henrik Rachlev mener ikke kommunen og politikerne skal blande sig meget i,
hvordan vintersporten skal udvikle sig. Han mener derimod at det er gennem
udøverne af vintersporten at udviklingen skal komme. Et er dog klart, når det
kommer til snakken om skiliften.
Lad mig starte med at slå fast, at den nuværende skilift ikke bliver påvirket af
lufthavnens placering, og at faciliteterne derfor kan fortsætte i sin nuværende

form mange år endnu, skriver udvalgsformand for Børn og Skole, Henrik
Rachlev
Sisorarfiit godt stillet
Hvad angår de udslidte pistemaskiner, som Sisorarfiit beklager at skulle arbejde
med, argumenterer Henrik Rachlev, at fonden er godt stillet, da de forud for
AWG for fire år siden fik en ny pistemaskine. Han understreget også, at driftstilskudet på de 2,7 millioner kroner, som kommunen giver Sisorarfiit, ligger i
den tunge ende, af de tilskud som kommunen bevilger.
Jeg er ny på posten som udvalgsformand, men jeg ved at udvalget i de
seneste år har prioriteret andre projekter højere end Sisorarfiit, udtaler Henrik Rachlev og fortsætter. Det eneste jeg kan love, er at jeg vil se grundigt på
Sisorarfiits ansøgning til næste års budgetproces.

34

ONSDAG 10. APRIL 2019

Najugaqarpugut • Vores adresse er:

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

Ooqi - 5 år
Eqqorpaa 100,- kr.
Nuuk Ugeaviisimit
Har vundet kr. 100,fra Nuuk Ugeavis.

Titartaagit makitsinermullu
peqataallutit
Eqqugassaq: Kr. 100,Tegn og vær med i loktrækningen
Præmie: Kr. 100,-
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Nuuk Imeq
30-liivoq
All.: Kuupik V. Kleist, siulersuisuni siulittaasoq,
aamma Bernhard Christensen, pisortaq,
Nuuk Imeq A/S
Januarip 12-anni 1989-imi puujaasat Nuuk Imeq-mi
tunisassiat siulliit anninneqarput.
Taamaalilunilu nunatsinni sodavandilianik immiaaqqanillu maqitanik pilersuisoqalerpoq, minnerunngitsumillu puiaasaaqqanik utertitsisarneq aallartinneqarluni. Tamanna arlalitsigut sunniuteqarlunilu
malunnaateqarpoq.
Suliffeqarfik ukiorpanngortuni ingerlalluartoq, aalajaatsunik pikkorissunik suliaminnullu tunniusimasunik sulisulik ukiuni 30-ni inuiaqatigiinnut iluaqutaalluni ingerlavoq. Nuuk Imeq ullumikkut Kommuneqarfik Sermersuumit, annertunerpaamik piginneqataasumit, Carlsberg-imit kiisalu Royal Unibrew-mit
pigineqarpoq.
Nuuk Imeq anorisiorluni, pujorsiorluni ilaannilu
qatsunganersiortarluni ingerlavoq, assullu oqallisaasarsimalluni, pingaartumik politikkikkut aalajangiiniarnerit arriippallaarneri pissutaallutik. Tassami ukiut
11-it matuma siornali nalunaarutigineqarpoq poortu-

Nuuk Imeq
fylder 30 år
Af Kuupik V Kleist, bestyrelsesformand, og Bernhard
Christensen, direktør, Nuuk Imeq A/S
Den 12. januar 1989 blev de første flasker produceret
i Nuuk Imeq kørt ud af fabrikken.
Dermed startede forsyningen af lokalproduceret sodavand og lokalt tappet øl, og ikke mindst blev returflaskesystemet introduceret. Der var flere forskellige
følger af denne opstart. Den veldrevne virksomhed,
med en stabil stab af dygtig og loyal arbejdskraft,
har nu eksisteret i 30 år, til gavn for samfundet og til
gavn for de ca. 50 medarbejdere. Høj produktkvalitet
kræver veluddannet arbejdskraft, en arbejdskraft
som det er lykkedes at fastholde over årene. Nuuk
Imeq ejes i dag af Kommuneqarfik Sermersooq som
hovedaktionær, samt Carlsberg og Royal UniBrew.
Nuuk Imeqs eksistens har været præget af blæst, tåge
og ind imellem magsvejr. Virksomheden har været
genstand for megen debat, fortrinsvis på baggrund

tissat pillugit nalunaarummik allannguisoqassasoq,
taamaaliortoqarneralu suliffeqarfiup ingerlaannarsinnaanera ataannarsinnaaneralu sunnerneqassapput.
Nuuk Imeq-mi tunisassiornerup aallartinnerani
ukiumut immiaaqqat puujaasat 30 mio.-t missaanniittut tunineqartarsinnarlutik, nunatsinni aalakoornartulinnik imigasartornerup ilutigisaanik tunisat ikiliartorsimapput massakkut ukiumut 14 mio. missaanniittut
tunineqartalerlutik. Sodavanditornerulersimavugut,
immiaaqqallu tunisat ikilinerat sodavandit tunineqartut amerleriarnerannit kaaviaartitat ilaatigut taarserneqarnerannik kinguneqarpoq. Suliffeqarfiulli ingerlalluarneqarneratigut inuiaqatigiinni pissutsit allanngoriartornerat naleqqussarfigineqarsinnaasimavoq.
Aningaasarsiorneq ingerlalluarpoq, akileraarutit
akitsuutillu akilerneqartarput, piginnittullu pissarsiassaqartinneqartarlutik. Imeruarsaatit puuisa 98%-iisa
missaat utertinneqartarput.
Avatangiisit
Allatut oqaatigalugu 1989-imiit massakkumut sodavandit immiaaqqallu puui utertsitakkat milliardit sinnerlugit tunineqarsimapput utertinneqarlutillu.
Eqqaamaneqassaaq 1989 sioqullugu pissutsit kingornalu nunami isigisagut allanngormata. Ukiorpassuarni siuliini sungiukkiartuinnaleraluarparput sumulluunniit qiviaraanni ingalaamerngit qillertuusallu
nunami qillalaartut.
Massakkut poortuutissiat plastikkit ataasiaannartakkat pisarilerpaatigut – nunarsuaq tamakkerlugu poortuutissanik ataasiaannartakkanik atuinerujussuatta
af en meget langsom beslutningsproces med hensyn til et politisk ønske om ændrede betingelser for
virksomhedens fortsatte drift og overlevelse. Det er
nu 11 år siden at en ny emballagebekendtgørelse blev
bebudet.
Ved produktionens start blev der produceret omkring
30 millioner flasker øl om året, men i takt med det
faldende alkoholforbrug er salget faldet og ligger nu
på omkring 14 millioner flasker øl om året. Vi drikker
flere sodavand, som til en vis grad erstatter faldet i
ølsalget.
Men det er en sund og veldreven virksomhed, som har
formået at tilpasse sig udviklingen i samfundet. Økonomien er god, og der bliver betalt skatter, afgifter og
udbytte til ejerne. Returprocenten af emballage ligger
omkring 98%.
Miljøet
Med andre ord; siden 1989 har der været leveret og
returneret mere end 1 milliard returflasker af glas og
plastik.
Mange husker nok, hvordan situationen var før og
efter 1989, hvor det vi kunne se i naturen omkring os
ændrede sig. I mange foregående år, var der overalt på
jorden skinnende flaskeskår og dåser.
Idag er vi til gengæld bogstaveligt talt ved at
blive kvalt i eengangsemballage i plastik og an-

uumassusillit pingaartumillu imarmiut ajortumik sunnersimalermatigit.
Nuuk Imeq assersuutissatsialaavoq avatangiisit mianeralugit tunisassiornerup ingerlanneqarsinnaaneranik. Tamanna ilikkagarput atorluarniartigu iluatigalugulu – maanngaannartinnagu!
Siunissaq
Nuuk Imeq suliffeqarfiuvoq ineriartortitassaqqissoq.
Pingaartumikatoqqiineq eqqagassalerinerlu eqqarsaatigalugit, sulianik nutaanik aallarniisoqarsinnaalluni.
Atugassarititaasut eqqortut apeqqutaapput, politikikkut oqartussanit minnerunngitsumillu suliniutit nutaat imminnut napatissinnaanerat, piviusorsiortuunerat
aningaasarsiornikkullu illersorneqarsinnaanerat.
Inatsisartutta upernaaq manna ataatsiilernerminni
siunnersuutit arlallit oqaluuserineqarlutik aalajangiiffigineqartussaapput. Siunnersuutit taakku tamarmik
minnerusumik annerusumilluunniit sunniuteqassapput, suliffeqarfik Nuuk Imeq siunissami qanoq ingerlassanersoq imaluunniit ataannarsinnaanersoq atugassarititaasut apeqqutaallutik isummerfigineqartussaalluni. Neriuutigaarput Inatsisartut aalajangiunniakkamik kingunerisinnaasaat eqqarsaatigilluarlugit
aalajangiiumaartut, aamma pisariaqartillugu suliffeqarfiit kalluarneqartussat isumasiorneqarumaartut.
Nuuk Imeq-miit ukiut 30-it siulliit pillugit qujavugut!

dre uforgængelige materialer – overalt på kloden
har vores enorme forbrug af eengangsemballage
uhyggelige konsekvenser for alt levende og især for
livet i havet.
Nuuk Imeq er et godt eksempel på, at det kan lade
sig gøre at producere med respekt for miljøet. Lad os
gøre god brug af den erfaring, vi har høstet – og lade
være med at smide det ud.
Fremtiden
Nuuk Imeq er en virksomhed, som er velegnet til videre udvikling. Der er mange muligheder for at skabe
ny aktivitet for eksempel indenfor genbrug og affaldshåndtering. Det er et spørgsmål om de rette rammebetingelser, om vilje hos de politiske myndigheder og
ikke mindst om nye initiativer er bæredygtige både
praktisk og økonomisk.
Inatsisartut har på den nyligt påbegyndte forårssamling, flere punkter på dagsordenen som potentielt vil
påvirke virksomhedens drift og eksistens. Alle disse
forslag vil have større eller mindre konsekvenser for
fremtiden og i sidste ende have indflydelse på virksomhedens overlevelse, alt afhængig hvordan de nye
betingelser bliver. Vi håber selvsagt, at Inatsisartut
nøje vil overveje konsekvenserne af de beslutninger,
de kommer til at træffe og eventuelt konsulterer virksomhederne, som bliver berørt af forslagene.
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Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG
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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 juunip 15ani 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 15. juni 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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Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

113

80 11 11

GRATIS LÆGETELEFON

Ved Brand

Meeqqanut

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Børnekryds & Tværs

47

GRØNNE
OMRÅDER
I BYEN

.

FRANKRIG

H.A. Bogføring

RETFÆRDIG

.

HAKKEBØF
MED
LØG

SKIMTE

.

LUKKE

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

UDEN
URO OG
LARM
PAGAJ
.

CYKLE
RUNDT
OG
RUNDT

FØR
LMN
TRÆNE

BJÆFFER

.

EGERNMAD

IDENTISKE
VÆSNER

SYD
FLINKE

MØNTER
DECI

HANK

NYVASKEDE

GRAM

LEVER
.

STÆRK
VÆSKE

VANDLØB

DEPOT

SAL

VEJE

SNYDER

LYDEN
AF
LATTER

LILLE
GRIN
SLYNGPLANTE
HAVE

URAN

TEENAGER

ABELS
MOR

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

TONE

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

SMERTE

LAND

5. BOGSTAV

NORGE

HOVEDTØJ TIL
HEST

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

.

– det er helt gratis

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Aaja Lyberth
Saqqarliit 2C . 3900 Nuu

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

VOKAL

VARMET

.

SMART
OG
DYGTIG

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

KRØLLE

MÆLKEKIRTEL

.

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

LY
TYVEN

.

IKKE
OP

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

SKUBBER

.

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps

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

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

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

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

Centrum Grill

Nu også med hotellejligheder

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

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

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

· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

Naasuerniarﬁk
Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

ww

Tlf. 32 42 74

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

BLOMSTER OG BRUGSKUNSTBUTIK
I NUUK CENTER

IQ Naasut
v

/Ivalu Qvistgaard

Tlf. 321676

Poorskisiutissat assiginngitsut pigaagut:
Vi har alt til Påsken

· 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

Poorskisiorluarisi
God Påske

Poorskimi
ammasarfiit/
Åbningstider i
Påsken:
Skærtorsdag &
Langfredag Lukk
et
Lørdag 10-16
Påske & 2. Påsk
edag
lukket

li
Nal

ut t

ug u
p
r
o
i
ors

t

vi fejrer

13
år

fødselsdag

25-50%

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

VI SMADRER PRISEN VI SMADRER PRISEN VI SMADRER PRISEN VI SMADRER PRISEN

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 stadig

fød
føds
sdag
20elssdelag
20

-5-0
5%
0%

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
Spa fødsels
se
dag lsSparr dag

24%
24
%

fød

PÅ SO
FA
PÅ SOFA

Malmø hjørnesofa
med chaiselong
Monteret med
slidstærkt antracitfarv
Koldskum i
et stof i dessin
sæde- og ryghynder.
dessiner, samt
Roma.
i flere opstillingerFås i flere farver og
Normalpris
. L308 x D243/155
20.999,cm.

Malmø hjørnesof
med chaiselong

- 2019

a

15.999,15.999
,00

Mal

NUmøchahjørnesofa
med
iselong
NU SPAR 5.000

08/04 - 28/04

SPAR
5.0

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 08/04 til og med 17/04 med mindre andet er anført.

