5,09%-imik juullerpalaarneq
5,09% julestemning

Årets
lokale julebryg
lanceres
fredag den 28. oktober.
Serveres friskbrygget hos førende barer i Nuuk!
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Kostpolitik i Sermersooqs
daginstitutioner

Vi tilbyder GRATIS og uforpligtende salgsvurdering
- så kig ind allerede idag eller ring på 34 35 36

S
NEW
FROM

iSneakers
Sermersuumi
paaqqinnittarfinni
nerisaqarnermut politikki

Sermersooq/Tasiilaq

Auto & Marine Serv ce
Nuuk & Tasiilaq

Hos SAMS sætter vi et kraftigt fokus på
de produkter der egner sig allerbedst til de
udfordrende Grønlandske forhold.

3z

Sermersooq AMS A/S · Industrivej 29 · 3900 Nuuk
Tlf. 32 37 05 · info@sams.gl · www.sams.gl

Qulleerniarfik Lysbutikken
NC 1. sal
38 20 20

50%

Oplev en synlig forskel

PÅ ALLE

GLAS

ved køb af ny brille
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Illoqarfitsinni
nujalerisut
Byens frisører

Salon Nutsat

Blok 5 /Naja Lange
v

H.J. Rinksvej 5 · 3900 Nuuk

Tlf. 32 38 00

Tirs.-Fre. 10-19 · Lør. 10-14

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons.
285,Tors.-Fre.-Lør.
300,HERREKLIP:
285,-

Nauja

Nujaleriffik
Erene

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

Tlf: 329797

H.J Rinksvej 33

Salon Puk
Tlf. 32 26 30

Man. - Fre. 8-19 · Lørdag 8-14

Sanne · Puk · Lise · Jonna · Arnannguaq

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

Peqqisuseq &
Inuummarinneq
Sundhed
& Velvære

ALTERNATIV
KOSMETOLOG
NEGLE,- OG
ØJENVIPPETEKNIKER
MASSAGE
HANS EGEDESVEJ 29, STUEN TIL VENSTRE - Tlf: 49 94 94

MASSAGE
DIAMANTPEELING
LASERBEHANDLING

Ved Brand

113

PERMANENT FJERNING AF:
Hårvækst, karsprængninger & pigment
REDUKTION AF: Rynker & strækmærker
+299 491111 · info@laserklinik.gl
Iiminaq 41 - www.laserklinik.gl

open 24 hours

fitnessgl.gl
+299 32 55 55

Suliffeqarfiit
Virksomheder

Thai massage
Thipphayaporn Døj

Iggiaanut 3B
3905 Nuussuaq
Bestil tid pr. tlf.
Tlf. 221298/553853

HELE BYENS

U G E AV I S

Giv os venligst besked, hvis du ikke
modtaget din avis om onsdagen.

• 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
GÂBA BROBERG

543858/326479

E-mail: gbroberg@greennet.gl

Gu NY
lvs T
lib
nin
g

Skiltning af Din Virksomhed

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os · Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.

Massage Healing &
Terapi Sessioner
Alm. Massage
Healingsmassage
KropsTerapiMassage

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

(massagene dækker
forskellige dybgående formål)

· Healing
· Terapeutiske samtale
· Par/familie healing
· Budskaber
fra den anden side
· Naturophold/grupper
Priser fra kr. 200,Jeg kan hjælpe dig til
at finde vej i livet.

Info & Bestilling
Tlf. 55 06 33

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

Gavekort sælges.

Flyttebilen Tlf 312558

Biludlejning
Bådcharter

Nuuk-Biludlejning ApS

Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

KIKI
MALERFIRMA

Profilering af Din Virksomhed

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo. Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

v/Lars Kilime

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

Postboks 590 tlf. 55 37 27
E-mail:kiki66@greennet.gl

BÅDCHARTRING
“Immanuel”

Tlf. 32 39 66

Bos 492 · Fax 32 16 05
E-mail:immanuel@greennet.gl

Grønlands Revisionskontor A/S
Statsautoriserede revisorer

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og salg - under samme tag
• Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
• Kiffartuussiarpugut
• Ikkussilluta tuniniaallutalu
• Taartissaateqarluarpugut
• Servicering
• Montering og
• Salg af hvidevarer
• Godt udvalg af reservedele

u Bogføring
u Regnskab
u Revision
u Rådgivning
u Skat

Martek Boat Charter

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
Aqqusinnersuaq 32, st. tv Tlf. 312131 info@hvt.gl

Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348
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Sermersuumi paaqqinnittarfinni
nerisaqarnermut politikki
Kommuneqarfik Sermersuumi paaqqinnittarfinni nerisaqarnermut politikkip nutaap qularnaassavaa meeqqat peqqinnarnerusumik assigiiaanngitsunillu nerisaqarnissaat.
All.: Søren Ditlev Monrad, Attaveqaqatigiinnermut
suleqataasoq, Kommuneqarfik Sermersooq
sdim@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersuumi kommunip ulluunerani paaqqinnittarfiini meeqqanut ukioqanngitsuniit arfinillit angullugit ukiulinnut nerisaqarnermut
politikkeqalerpoq. Peqqinnarnerusumik allanngorartumik meeqqat nerisaqarnissaasa saniagut anguniagaavoq ulluunerani paaqqinnittarfinni sulisut, meeqqat ukiui aallaavigalugit inuussutissartalinnik peq-

qinnartunik nerisaqartitsinissamik ilisimasaqarnerulernissaat.
Nerisassat pitsaasut- nereriaaserlu
”Nerisaqarnermut politikkimiipput paaqqinnittarfinni nerisassanut aaqqissuussinissamut innersuutit,
meeqqat ukiukikkaluarlutik peqqinnartumik nereriaaseqarnissaannut tapertaasinnaasoq. Taassuma politikkip nerisassanik innersuutit saniatigut aamma
ilaapput meeqqanut paasititsiniutit nerisassat suminngaanneernerinik. Nerisaqarnermut politikkimi
innersuutigineqarpoq meeqqat nerisassiornermut

Kostpolitik i Sermersooqs
daginstitutioner
En ny kostpolitik skal sikre, at børn i daginstitutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq får
mulighed for at indtage en sundere og mere varieret kost.
Af Søren Ditlev Monrad, kommunikationsmedarbejder,
Kommuneqarfik Sermersooq
sdim@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq har fået en kostpolitik
til kommunens daginstitutioner for børn i alderen
0-6 år. Ud over at sikre en sundere og varieret kost til
børnene er formålet at give personalet i daginstitutionerne en større viden om sund kost for at dække

barnets behov for næringsstoffer ud fra dets alder.
Gode mad- og spisevaner
– Kostpolitikken indeholder anvisninger og anbefalinger til en sammensætning af kosten i institutionerne, som kan bidrage til, at børn meget tidligt
udvikler sunde mad- og spisevaner. Ud over klar
kostvejledning indeholder politikken også gode
ideer til at bevidstgøre børnene om, hvor maden
kommer fra. Derfor opfordrer kostpolitikken endvi-

peqataasassasut - soorlu aalisakkanik saliillutik, nuniallutik puisiluunniit pilanneqartoq isiginnaarlugu,”
Kommuneqarfik Sermersuumi peqqinnissamut siunnersorti Margit Weismann oqarpoq.
Nukarlernut nerisaqarnermut politikki
”Kommuneqarfik Sermersuumi ulluunerani paaqqinnittarfinni nerisassanik nuannarisaqarneq qaffassarneqassaaq, ullup ingerlanerani meeqqanut periarfissaassaaq peqqinnartunik inuussutissaqarluartunillu
nerisassaqarnissaq. Taamaattumik nuannerpoq Kommunalbestyrelsip kommunimi ukiukinnerpaanut nerisaqarnermut politikki pillugu isumaqatigiissimanerat, politikkip tungaaniit tamanut peqqinnartunik
nerisaqarnissaq kissaatigigatsigu. Nerisassat allanngorartut peqqinnartullu, ukiukinnermiilli peqqinnartunik ulluinnarsiuteqarnissamut tunaartassaalluarput”, Poul Hansen (D), Meeqqanut, Ilaqutariinnut
Atuarfeqarfinnullu Ataatsimiisitami siulittaasoq
oqarpoq.
Nerisaqarnermut politikki atuaruk www.sermersooq.gl

dere børnene til at være med til madlavningen – for
eksempel rense fisk, plukke bær eller se en sæl blive
flænset, siger Margit Weismann, sundhedskonsulent
i Kommuneqarfik Sermersooq.
Kostpolitik til de yngste
– Madglæden i Kommuneqarfik Sermersooqs
daginstitutioner skal være høj, og børnene skal have
de bedste muligheder for at få sund og næringsrig kost i løbet af dagen i institution. Det er derfor
glædeligt, at kommunalbestyrelsen er blevet enige
om en kostpolitik for de yngste i kommunen, idet vi
fra politisk side ønsker at få fokus på forebyggelse og
sundhedsfremmende kost for alle. Sund og varieret
kost er nøglen til skabe det bedste fundament til en
stabil og sund hverdag fra en tidlig alder, siger Poul
Hansen (D), udvalgsformand for Børn, Familie og
Skole.
Læs kostpolitikken www.sermersooq.gl
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-imi
juullimut ussassaarineq
Ukioq naajartulerpoq. Ukiup ingerlanerani Nuuk Ugeavisimi nutaanik suliniuteqartarsimavugut
taamaalillutik atuartartut sapaatit akunneranut atugassaminnut qilanaarnerusalerlutik.
Nuuk Ugeavisimi kissaatigaarput suliffeqarfiit juullimut tunisaqarluarnissaminut pitsaanerpaanik
atugassaqarnissaat. Taamaattumik najukkanni sapaatit akunneranut aviisimi juullimut
ussassaarinissannut inniminiinissat neqeroorutigaarput taamaalillutit imarisaasa soqutiginartut
akornanni takussaanerulerlutit aammali www.Sermitsiaq.AG-mi internetikkut ussassaarinissamut.
Sapaatit akunneraniit 44-miit sapaatit akunneranut 49-mut sapaatit akunneri tamaasa Nuuk Ugeavisimi
juullimut nuannersortaanullu tunngasunik allaaserisaqartassaaq taamalillutik atuartartuvut juullimut
qilanaalerlutik.

Sap. akunneri
44-45-46
Julefrokost
Nerisassat imigassallu,
atisat suulluunniillu
nalliuttorsiornermut
tunngasut

Sap. akunneri 47-48
Juullimut tuniniaaneq
Juullimut tunissutissat,
juullimi ileqqut,
nerisassat
imigassallu

AKIT
Neqeroorut 1
Saqqummernerit 10 sektionsbannerillu 4 - 50% sipaakkit

Sap. akunnera 49
Juullimut tuniniaaneq
Juullimut tunissutissat,
juullimi ileqqut,
nerisassat, imeruersaatit
ukiortaarlu

Neqeroorut 2
Saqqummernerit 6 sektionsbannerillu 2 - 30% sipaakkit

Tunniussiffissat:

Ussassaarutinik inniminniineq: Sisamanngorneq
Ussassaarut naeriaannaq:
Ataasinngorneq
Pulaarnissat juullimullu pilluaqqunissat qilanaaraarput.
Tuniniaanermi siunnersortivut grafikerillu soorunami
ikiuunnissaminnut piareersimapput, taamaalilluni
juullimut ussassaarutit eqqortumik isikkoqarluni

Kontakt: annoncer@sermitsiaq.AG · Tlf. 38 39 86
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GILAQ /
AKISUNERUSARIAQANNFO
R MEGET
LE
A
ET
B
AT
T
M
U
D
ER
DET
AAJUNIARPUGUT
RP
NE
IN
IK
AK
–
I
NT
RA
GA
IS
BILLIGST! PR
JUNIARPUGUT – VI VIL VÆRE

AKIKINNERPAA
A+++

SIPAAKKIT /
SPAR

5.299.-

Energiklasse

SIPAAKKIT /
SPAR

1.500.-

2.000.-

7.999.-

A++

Energiklasse

345
L. Køl

Nillataartitsivik /
Køleskab
• Nillataartitisivik atuinikitsoq
inissaqarluartoq 346 liter /
Energieffektivt køleskab med
god plads med hele 346 liter
• H: 186 x B: 59 x D: 65 cm

Erruivik /
Opvaskemaskine

Q
E
N
I
S
S
U
U
S
S
U
K
K
I
A
M
M
A
A
Q
E
N
I
S
S
U
I
G
AG
ERING

• 60 cm oppvaskmaskin til 14 kuverter
• 7 program og 5 temperaturer
• Energiklasse A+++

T
N
O
M
G
O
G
N
I
LEVER T – AKIKINNERPAAJUNIARPUGUT

ILLIT QINIKKA

T
S
IG
L
IL
B
E
R
Æ
V
IL
VALGET ER DIT – VI V

SIPAAKKIT /
SPAR

300.-

899.Kissarsuuteeraq / Mikroovn
• Kraftig mikroovn på 800 Watt med
tredobbelt varmedistribution
• LED display gør det nemt at sætte
den rigtige tid – så popcorn’ne
ikke brænder på
• Den keramiske belægning i
ovnen gør den super nem at
rengøre med en fugtig klud
• Mål: H:27,5 x B:48,9 x D:37,14 cm
• MS23F301EAS

GODT KØB

SUPER KVALITET

SIPAAKKIT /
SPAR

SIPAAKKIT /
SPAR

1.000.-

4.499.-

4.499.Errorsivik / Vaskemaskine
Denne frontbetjente vaskemaskine fra AEG har ProTex Plus-teknologi, der bevarer
klare farver og holder dit tøj blødt. Derfor vil tøjet se ud som nyt selv efter mange
vaske.
• 8 kg: stor fleksibilitet
• 1600 omdr./min: effektiv centrifugering
• Kulfri motor og skånetromle

1.500.-

ECO hybrid tørretumbler
•
•
•
•
•

ECO hybrid™ : spar energi og tid
Varmepumpe teknologi : eco (a++) og ultimativ stofpleje
Auto rensende kondensator : vedligeholde energi og tørreevne
Sensor tør : fremragende tørreevne
8kg

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

Atuutissapput Pingasunngorneq 26/10-miit Marlunngorneq 01/11 – 2016 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 26/10 til og med tirsdag den 01/11 – 2016
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Siunnersuut, Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-1, Nuuk
Airport inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq
»Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-1« Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsimi ataatsimiinnermi
ulloq 4. oktobari 2016 inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq.
SIUNERTAQ
Naalakkersuisut Nuummi mittarfiup 2.200 meterimut tallinissaanut siunertaata sinaakkutaasa qulakkeernissaannut Kommuneqarfik Sermersuumit kissaatigineqarnera tunngavigalugu, kommunimut pilersaarummut
tapiliussatut siunnersuummik suliaqartoqarpoq. Tamatuma saniatigut
nunatanut inuussutissarsiuteqarnermut atugassanut nunaminertanik
kiisalu mittarfiup tungaanut aqqutit allanngortinnissaannut periarfissanik
qulakkeerinninnissaq.
Kalaallit Nunaanni illoqarfiit annersaata ineriartorfiusutullu nangittumik
kiffartuunneqarnissaanut periarfissat pisariaqartut pigilerlugit imarpik
qulaallugu silaannakkut angallassisalernissamut sulissuteqartoqarnissaanut sinaakkutissat pilersinneqassapput. Tassami mittarfik ingerlalluartillugu nunami namminermi avataanullu attaveqartillugu Kommuneqarfik
Sermersuumi inuussutissarsiutitigut attassiinnarnissamut siuarsaaqqinnissamullu pingaaruteqarsinnaaqaaq.
Kujataatungaanit Umiarsualivimmit avannaatungaanut Mittarfiup tungaanut inuussutissarsiuteqarnikkut ingerlatsinissamik nukittuumik pilersitsinissaq Kommuneqarfik Sermersuumit kissaatigineqartumut kommunimut
pilersaarummut tapiliussaq attuumassuteqarpoq.

INATSISINUT TUNNGASUT
Kommunimut pilersaarutissatut imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqareernerani
nunaminertat, illut sanaartukkallu siunnersuummi pineqartut illuliorfigineqassanngillat allatigulluunniit kommunimut pilersaarutip imaluunniit
kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasup imarisaanut
sioqqutsisutut isikkoqarsinnaasumik iluaqutiginiarneqassanatik.

PILERSAARUT UANI TAKUNEQARSINNAAVOQ
•
•
•
•

Nunatta atuagaateqarfia
Kommunip saaffiginnittarfia
Kommunip nittartagaani sermersooq.gl
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut uunga sianerluni
36 74 36 saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaalluni

Forslag til Kommuneplantillæg
3E5-1, Nuuk Airport er endeligt
vedtaget
»Kommuneplantillægget 3E5-1« blev endeligt vedtaget
af Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse
på mødet den 4. oktober 2016.
FORMÅL
Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Kommuneqarfik Sermersooqs ønske om at sikre rammerne for Naalakkersuisuts hensigt om en potentiel udvidelse
af Nuuk lufthavn på op til 2.200 m. Samt at sikre arealer til nye
erhvervsområder samt mulighed for at omlægge adgangsvejene til lufthavnen.
Kommuneplantillægget udgør det planlægningsmæssige
grundlag, således at der kan arbejdes mod en atlantlufthavn
med de nødvendige faciliteter, der forsat kan betjene Grønlands største by og vækstcenter. Hvor en velfungerende lufthavn med både inden- og udenrigsforbindelser kan have stor
betydning for at opretholde og udbygge et dynamisk erhvervsliv i Kommuneqarfik Sermersooq.
Kommuneplantillægget er i tråd med Kommuneqarfik Sermersooqs ønske om at skabe et stærkt erhvervsbånd fra Atlanthavnen i syd mod lufthavnen i nord.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må
arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke
bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for
en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

PLANEN KAN LÆSES HER
•
•
•
•

Landsbiblioteket
Kommunens borgeservicecentre
Kommunens hjemmeside sermersooq.gl
Eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg
og Miljø, på tlf. 36 74 36

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Forvaltningen for Anlæg og Miljø
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NUTAARSIASSAT
NYHEDER
Ukiorsiu$t	
  nunatsinnut	
  naleqquCut.	
  Velegnet	
  $l	
  grønlandske	
  vinter.	
  
Mountain	
  Womans	
  
Jacket	
  
Str.	
  34	
  -‐	
  44	
  

1.999,95	
  kr.	
  

Lyon	
  jacket	
  
Str.	
  S	
  -‐	
  XXL	
  

Mis$	
  Shell	
  
Jacket	
  
Str.	
  S	
  -‐	
  XXL	
  
3.199,95	
  kr.	
  

2.399,95	
  kr.	
  	
  

Cleare	
  
womans	
  pant	
  
Str.	
  34	
  –	
  44	
  	
  
1.499,95	
  kr.	
  
Zapaleri	
  Pant	
  
Str.	
  S	
  -‐	
  XXL	
  

1.999,95	
  kr.	
  

Mimmi	
  Womans	
  
So=shell	
  
Str.	
  34	
  –	
  46	
  
1.599,95	
  kr.	
  

Gilly	
  pant	
  
Str.	
  S	
  -‐	
  XXL	
  

1.899,95	
  kr.	
  

Meeqqanut	
  kavaajat	
  
8848-‐miit	
  nutaat.	
  
Angissutsit	
  	
  
120	
  -‐	
  170	
  .	
  
Akii	
  1.299,95	
  kr.-‐imiit.	
  
	
  
Nyheder	
  af	
  jakker	
  Gl	
  
børn	
  fra	
  8848.	
  str.	
  Fra	
  
120	
  –	
  170.	
  
Priser	
  fra	
  1.299,95	
  kr.	
  	
  

Meeqqqanut	
  
qarlippaat	
  8848-‐
miit	
  nutaat	
  
Akii	
  899,95	
  kr.-‐
imiit.	
  
	
  
Nyheder	
  af	
  
overtræksbukser	
  Gl	
  
børn.	
  Fra	
  8848	
  	
  
Priser	
  fra	
  899,95	
  kr.	
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TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Nuuk – Kujallerpaat sanaartorfigissaaneq
Kommuneqarfik Sermersooq Kujallerpaani sanaartorfigissaanerup suliarineqarnissaanik tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussivoq.
Suliassaq pingaarnertut suliarinnittussatut suliarineqassaaq, suliassallu pingaarnersiorlugit tassaallutik:
1. Kuuffiit aniaffiat nutaaq
2. Kuuffiit aqqutaata 820 lbm miss. suliarineqarnera
3. Kuuffiit aqqutaata 300 lbm miss. pumpeledningitallip, pumpestationilllu nutaap
suliarineqarnera
4. Erngup aqqutaata 610 lbm miss. suliarineqarnera
5. Ungasianit kiassarnermut aqqutip 350 lbm miss. suliarineqarnera
6. Innaallagissamut telemullu kabelit nutaat suliarineqarnerat
7. Aqqusineq sulliviusussaq 210 meter miss.
Suliassap 2017-imi januaarimiit 2017-imi septembarip qeqqanut suliarineqassasoq
naatsorsuutigineqarpoq.

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq

Husstandsomdeles
hver onsdag!
Min elskede mand

vor kære far, svigerfar og farfar

Otto Steenholdt
er stille sovet ind

Tunniussinissamut tunngavissaaq aki appasinnerpaaq.
Neqeroorutigisaq isiginiarneqarsinnaassappat neqeroorusiortup neqeroorutiminut
akileraartarnermut oqartussaasunit uppernarsaat akiliisitsiniartartut neqeroorusiortumit 100.000 kr. sinnerlugit akilerneqareersimasussanik akiitsoqannginneranik
uppernarsaataasoq kiisalu aningaaserivimmit qularnaveeqqusiisumilluunniit allamit
pineqartup suliassap tigunnginnerani qularnaveeqqusiisinnaaneranut uppernarsaat
ilanngutissavai.
Suliariumannittussarsiuussinerup qaqugu sumilu pinissaa neqeroorusiornermi
atortussat allakkiartaanni allassimassaaq.
Neqeroorusiornermi atortussat sap. ak. 44-mi (2016) nassiussuunneqassapput uungalu inniminnerneqarsinnaallutik:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: inuplan@inuplan.gl
Neqeroorusiortoq tamatuma kingorna neqeroorusiornermi atortussat aaneqarfigisinnaasaannik linkimik nassinneqassaaq imaluunniit naqiterinermut nassiussinermullu akiliuteqarnikkut neqeroorusiornermi atortussanik allakkerivikkut tigunerini
akiligassanik nassinneqarsinnaalluni.

OFFENTLIG LICITATION

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Nuuk – Kujallerpaat, byggemodning
Kommuneqarfik Sermersooq udbyder i offentlig licitation udførelsen af byggemodning ved Kujallerpaat.
Arbejdet udføres i hovedentreprise og omfatter i hovedtræk:
1. Nyt kloakudløb
2. Udførelse af ca. 820 lbm kloakledning
3. Udførelse af ca. 300 lbm pumpeledning, samt ny pumpestation
4. Udførelse af ca. 610 lbm vandledning
5. Udførelse af ca. 350 lbm fjernvarmeledning
6. Udførelse af nye el- og telekabler
7. Ca. 210 meter arbejdsvej.

Klarup, den 20. oktober 2016
Hanne
Frank og Dorthe
Samo og Sussi
Sarah, Chano, Hanne, Rasmus og Taico
Bisættelsen finder sted fra Klarup Kirke
fredag den 28. oktober kl. 13.00

Ilaqutariit tamassiullusi
aliikkusersorneqaritsi
Killeqanngitsumik internettersinnaalerit TV kanalillu
70-it sinnerlugit isiginnaarsinnaalerlugit.
Qaammammut akit 249 koruunimiit

UNDERHOLDNING
TIL HELE FAMILIEN
Få ubegrænset forbrug af internet og
mere end 70 TV kanaler
Priser fra 249 kr. pr. måned

Arbejdet forventes udført i perioden januar 2017 til medio september 2017.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke
har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld, samt en erklæring fra
et pengeinstitut eller anden garant om dennes mulighed for garantistillelse inden
arbejdets overdragelse.
Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.
Udbudsmaterialet udsendes i uge 44 (2016) og kan bestilles hos:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: inuplan@inuplan.gl
Tilbudsgiveren vil herefter modtage et link for download af udbudsmaterialet
eller, mod betaling for tryk og fragt, modtage udbudsmaterialet i papirformat med
postopkrævning.

Pakke 1

Uani paasisaqa
rnerugit / For mer
e
information se:
www.gtv.gl
facebook.com/
GreenlandTelev
ision
gtv@gtv.gl
El Giganten

Direkte Kanaler

Tidsforsinkede kanaler

249,-

pr. måned

HØJESTE
KVALITET

LAVESTE
PRIS

BEDSTE
SERVICE
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Arctic-keramik
Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

ÅBNER BUTIK
Nuukullak 35, lejl. 2
(iværksætterhuset)
Onsdag den 26. oktober
fra kl. 13 – 17

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

Novembarip aallaqqaataani 2016-imi ukiunik

I forbindelse med vi har

45-nngortorsiornitsinnut
atatillugu novembarip 4-ani

45 års jubælium

ikinngutit, ilaquttat niueqatillu tamaasa

nal. 15-miit - 18-tungaanut

UK
IU

T

Paassaasivik 6-mi illorsuartaatsinnut qaaqquagut.

1. november 2016
holder vi åbent hus for venner, familie og
forretningsforbindelser

4. november 2016 fra kl. 15-18
i vores nye hal i Paassaassivik 6.
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Eqqakkanik Sullissivik ilinnut ingerlanneqassooq
Ukiaanerani saliisitsinermut atatillugu Kommuneqarfik Sermersooq
eqqakkanik sullissivik oktober-imi
november-imilu ingerlanniarpaa,
eqqakkat ulorianartut eqqakkallu
angisuut eqqakkanut sullissivimmut innuttaasunit tunniunneqarsinnaapput, illoqarfimmi
najungaqarfiit eqqaanni ullut
marluk missaani sullissiviit inissinneqarlutik eqqaasoqarnissaanut
periarfissiiumaarput.

EQQAKKAT UKUNUNNGA IMMIKKOORTITSERNEQARLUTIK TUNNIUNNEQASSAPPUT:

Eqqakkanik sullissiviit sulisoqassapput ammasarumaarpullu nal. 15-20.

• Allat-ikuallanneqarsinnaanngittut (soorlu oqorsaa-

• Igalaamerngit (igalaaminiinnaat assersuutigalugu: Igalaat
sinaakkuteqanngitsut, paarnat simersiat puui simeqanngitsut)

• Savimerngit
• Eqqagassat navianartut (qalipaanermi akuutissallu
sinnikui, akkumulatorit, elektronikkimut atortut mikisut)

• Igaffimmi errorsisarfimmilu atortorissaarutit,
TV, elektronikkimullu
tunngasut allat
• Pequtit
• Ikuallanneqarsinnaasut (assersuutigalugu annoraamerngit, qisuit suliarineqarsimanngitsut, pappialat karsikullu)
tissiat, qarmakut)

Suliffiup avataani eqqakkanik sullissiviup silataanut
ilioraasoqassanngilaq, sulisut eqqakkanik siunertamut
tulluuttuunngittunik tigusinnginnissamut aaliangiisinnaapput. Erseqqissaatingerusupparput suliffeqarfinniit eqqakkanik, eqqakkanik immikkoortitserneqanngittunik, ulluinnarni eqqakkanik kiisalu
eqqakkanik isungutasunik tigooraasannginnatta.
Eqqaamallungu illit akisussaaffigivat eqqakkat container-imut eqqortumut inissinnissaa.
Nammineq inuttut Nuummi eqqakkat annertuut akeqanngittumik
Eqqakkat Pillugit Sullissivimmut Ikuallaaviup eqqaaniittumut
tunniukkiartorsinnaavatit imaluunnit ingikkiartorsinnaavatit. Illit
pisussaaffeqarputit nammineq eqqakkat Eqqakkat Pillugit Sullissivimmut tunniutissallugit, namminerlu eqqakkat angallannissaat
isumangissavat. Eqqakkat aqquserngup sinaanut imaluunnit
sumut tamaanga inissinnissaat inerteqqutaavoq.

Affaldscentret kommer til dig
Som en del af efterårsrengøringen
vil Kommuneqarfik Sermersooqs
Affaldscenter i løbet af oktober og
november parkere mobile miljøstationer, hvor man kan aflevere sit
farligt affald og storskrald, på skift
1-2 dage på centrale pladser i boligområderne rundt omkring i byen.
Miljøstationen vil være åben og
bemandet fra kl. 15-20.

AFLEVER DIT AFFALD I FØLGENDE FRAKTIONER:
• Glas (rent glas f.eks. vinduer uden rammer, skyllede
syltetøjsglas uden låg)

• Jern og metal (f.eks. cykler og barnevogne)
• Farligt affald (malings- og kemikalierester, akkumulatorer,
småelektronik)

•
•
•
•

Hårde hvidevarer, TV, anden elektronik
Møbler – direkte genbrug
Brændbart (f.eks. tekstiler, ubehandlet træ, papir og pap)
Andet – deponeringsegnet (f.eks. isoleringsmateriale,
murbrokker)

Der må ikke placeres affald på pladsen udenfor åbningstiden og medarbejderne har ret til at afvise at modtage affald. Vi modtager IKKE erhvervsaffald, usorteret affald,
almindelig dagrenovation eller meget vådt affald.
Husk at det er dit ansvar, at affaldet kommer i den
rigtige container.
Som privat borger i Nuuk kan du altid gratis komme af med dit
storskrald i Affaldscenteret ved forbrændingen. Du har til daglig
pligt til selv aflevere det i Affaldscenteret, og du skal normalt
selv sørge for transporten. Det er ulovligt at stille affald ved
vejen eller andre steder hvor det ikke hører til.

Eqqakkanik Sullissiviup ingerlaarnissaanut pilersaarut
Tidsplan for Affaldscenter-turné
17. OKTOBER
• Hjørnet af Gertrud Rask aqqutaata
eqqaani - Innannguaq 1
• Saqqarliit iliveqarfiup eqqaani nr.
34A-ip eqqani – svinget ved kirkegården ud for nr. 34A
• Inspektørbakken ved nr. 38 eqqani
18. OKTOBER
• Bil-it unittarfiata eqqaani fritidshjem
Aqqaluk eqqaani
P-pladsen ved fritidshjemmet Aqqaluk
• Niels Hammekenip Aqq.
ud for nr. 34 & 39 eqqani
• Solbakken ved Jens Kreutzmannsvej
eqqaani
19. OKTOBER
• Uiaq
• Kigutaarnat, unittarfiup talerpiata
tungaani – vigeplads på højre side af vejen
• For enden af Attarttu naanerata nalaani
20. OKTOBER
• Quassunnguaq 13-15-17
• Paarnarluit bil-it unittarfiani nr. 8-9

OKTOBER - NOVEMBER 2016

eqqani – parkeringsplads ved nr. 8-9
• Asiarpak ved nr. 7 eqqaani

• Kujallerpaat 17
• Akunnerit ved nr. 14 eqqaani

• Eqalualinnguit aqquserngup avinnerani nr.
85 silataani – ved opsplitningen ud for nr. 85

21. OKTOBER
• C.F. Jansensvej 35 & 37
• C.P. Hollbøllsvej ved nr. 4A &
4B eqqani
• Hjørnet af Musaq eqqani - Uiffak

28. OKTOBER
• Isaajap Aqq. ved nr. 3 eqqaani
• Hjørnet af Noorlernut eqqaani
• Saqqarliit ved nr. 3 & 4 eqqaani
• Fjeldvej ved nr. 2 eqqaani

2.-3. NOVEMBER
• På hjørnet af Pupik eqqaani
- Tikiusaaq

24. OKTOBER
• Qiterlia meeqqeriviup eqqaani bil-it
unittarfiani – p-plads ved børnehaven

31. OKTOBER
• Errorsisarfiup eqqaani
Ved vaskeriet i Myggedalen
• Adolf Jensens Vej 8-10
• Hjørnet af Niels Hammekenip Aqq.
eqqaani - Svend Jungep Aqq.

24.-25. OKTOBER
• Lyngby-Tårbækvej ved nr. 34-35
eqqaani
• Tuapannguit foran Den Lille
Købmand eqqani
25. OKTOBER
• Qiterlia tatsip eqqaani · ved søen
26.-27. OKTOBER
• Børnehjemsvej Salon Naaja eqqani
bil-it unittarfiani – p-pladsen ved
Salon Naaja

1. NOVEMBER
• Igimaq aqquserngup avinnerani
– ved opsplitningen
1.-2. NOVEMBER
• Ved Butik Natalie eqqaani

3. NOVEMBER
• Uunnaaq illut qaqortut eqqaani
– ved de hvide etagehuse
3.-4. NOVEMBER
• Iiminaq nunaminertaq atorneqanngittup eqqaani – tom grund på højre
side af vejen
7.-8. NOVEMBER
• Nigerleq ved nr. 7 eqqaani
• Igimaq ved nr. 1 & 3 eqqaani
• Manngua nr. 15/19 eqqaani
– fladt område ved nr. 15/19

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik · Forvaltning for Anlæg og Miljø
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DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA · DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

2016

MAANI PAASILLUAKKIT UKU:

HER KAN DU BLIVE KLOGERE PÅ:

• Illit BMI-it

• Dit BMI

• Aappit naqitsinera

• Dit blodtryk

• Qitikkut uuttornitit

• Dit taljemål

• Puappit sulineri uuttortikkit

• Din lungefunktion

• ... immaqalu aappi sukkua uuttortillugu

• ... og evt. dit langtidsblodsukker

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek og en snak!

Peqqissutsimut oqaloqatiginninnerup tunngavigissavaa
angissuseq, oqimaassuseq immaqalu aamma aap
sukkuata uuttorneqarnera aallaavigalugit. Periarfissaq
inersimasunut 18-leereersimasunut tunngavoq.

Livsstilssamtale på baggrund af højde,
vægt, blodtryk og evt. langtidsblodsukker
er til voksne over 18 år.

AGGIALLUARISI ! !

VEL MØDT !

SISAMANNGORNEQ
TORSDAG

27. oktober
nal./kl. 16.00 -17.30

INFO DESIGN · NUUK · 1-2016
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Restaurant Nasiffik

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

Iggiaa Nuussuaq

nla
rø

nds stærke

Offentligt foredrag ved idéhistoriker Astrid
Nonbo Andersen, ph.d.

st

e
ak
st e

en hyggelig atmosfære,

G

Vi byder velkommen til

AFDELING FOR KULTUR- OG SAMFUNDSHISTORIE

med udsigt lige ned til
lystbådhavnen.

Astrid Nonbo Andersen forsker i erindrings- og
historiepolitik, herunder officielle undskyldninger, krav
om erstatninger for historiske uretfærdigheder og
forsoningskommissioner. Hendes forskning behandler især Danmark og de tidligere danske kolonier – særligt de Amerikanske Jomfruøer, Tranquebar og senest
Grønland og den grønlandske forsoningsproces. Hendes ekspertise dækker også
sociale og kollektive erindringer, moderne global historie, politisk idéhistorie og
amerikansk tænkning. Hun er ph.d. i idéhistorie og ansat ved Dansk Institut for
Internationale Studier (DIIS).

Onsdag, den 26. oktober, kl. 19.30 i Auditoriet, Ilimmarfik
Det tidligere Dansk Vestindien og kravet om erstatninger for kolonitiden

1. no

Åbner
q
a
a
s
s
a
m
m
a
vember 2016

Foredraget holdes på dansk.
Efter foredraget vil der være kaffe/te og kage
- og tid til spørgsmål og diskussion.
Alle er velkomne.

Bord og madbestilling på 32 91 90
Åbningstider køkken: 17.00-21.00 · Søndag lukket

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Sap. ak.
sut
tamaasa naa ut.
arp
tt
ki
ti
at
ta
u
n
Vi får friske
r
blomster hve
uge.

Næste år er det 100 år siden, at de Dansk Vestindiske Øer blev overdraget til
USA. 100-året bliver mindet i både Danmark og på De Amerikanske Jomfruøer,
som øerne hedder i dag. Jomfruøernes historie er ikke særlig kendt i Danmark.
Omvendt viser kravene om, at Danmark skal betale erstatninger for slaveriet og
salget af øerne til Jomfruøernes befolkning, at kolonitiden langt fra er glemt på
De Amerikanske Jomfruøer. Hvad betyder den fælles historie, arven efter slavetiden og forholdet til Danmark på øerne i dag, og hvorfor kræver man på De
Amerikanske Jomfruøer og i resten af Caribien erstatninger for noget, der ligger
så langt tilbage i tiden?

Mange forskellige
lanterner
til den mørke tid

LB U D
I
T hele
oktober måned

Familie tilbud:
2 x Steak á 200 gr.
m/ hvidløg eller Bearnaise

+ 2 x børnemenu
m/kinderæg + 4x saftevand

Normal pris 3
66,I oktober mån
ed
Ilinnartut
utoqqalinersi
al

SAQQUMMERSITSINEQ
UDSTILLING

10%-nik

KRISTIAN CHRISTIANSEN
IQ Naasumi saqqummersitsivoq
KRISTIAN CHRISTIANSEN
holder udstilling i IQ Naasut

iq NAASUT

lillu

akikilliliivigis

arpagut
Vi giver ÷10
%
til studerend
e og
pensionister

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 11-16

KUN

295,Ikke som Take

SANGORIAQ · 3905 NUUSSUAQ · 32 58 56

Away
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Illoqarfiup immikkoortuini ukunani: Suloraq, Igimaq aamma Tuapannguit najugalinnut nalunaarut
Nuummi biilinut innaallagissamik ingerlasartunut immiisarfissanik misiliilluni ikkussineq
Kalaallit Nunaata anguniagaanut ilaasutut, mingutsitsinnginnerusumik aningaasaqarnermut tunngatillugu Nukissiorfiit biilinut innaallagissamik
ingerlasartunut immiisarfiit 12-it inuit nammineq atugassaat sumiiffinni pingasuni misiliutitut napparniarpaat aamma Nuuk Centerip kiileriani
pilertortumik immiissut ataaseq. Biilinut innaallagissamik ingerlasartunut immiisarfiit 12-it inuit nammineq atugassaat tallimanngorpat 28. oktobari 2016
Pinngortitamut, Avatangiisinut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisumik Mala Høy Kúko-mit Suloraq-mi atoqqaartinneqassapput. Pilertortumik immiissutip atuutilernissaa 2016-imi decembarip qiteqqunnerani pissasoq naatsorsuutigineqarpoq.
Immiisarfiit 12-t makkunani napparneqassapput Suloraq B-3870-ip eqqaani, Igimaq B-3917-ip eqqaani aamma Tuapannguit B-3768-ip eqqaani; sumiiffinni
tamani sisamaassallutik.
Immiisarfinnik kikkut atuisinnaappat?
”Siulliunniunneq” aallaavigalugu kikkunnillunniit biilinik innaallagiatortunik biililinnik imaluunniit taamaattumik pisiaqarnissamut atsiorsimasunik,
immiisarfiit inuit atugassaat atorneqarsinnaapput. Ilanngunnissaq Nukissiorfiit Nuummi Immikkoortortaqarfianut saaffiginninnikkut Sarfannguit 2B, 3900
Nuuk 25. oktobari 2016-imit nalunaarutigineqarsinnaavoq.
Qanoq akeqarpa?
Nammineq atugassamut immiisarfimmut atuisinnaalernissamut biilit unittarfiat ilanngullugu Nukissiorfinnut ilanngunnermut 4.000 koruuninik
akeqarpoq, qularnaveeqqusiineq matuersaaserfimmut aamma matuersaatinut 1.000 koruunit qaavatigut ilanngullugit. Tamatuma kingorna
innaallagissamut uuttuummik attartornermut akiliut qaammammoortoq 25 koruunit miss. akit atuuttut malillugit akilerneqartassaaq.
Akia kWh-mut ataatsimut tassaavoq Nuummi innaallagissamut akigitinneqartoq nalinginnaasoq, sukkulluunniit atuuttoq. (Maannakkorpiaq 1,61 koruunit
kWh-mut ataatsimut).
Apeqqutit apeqqutigineqassapput uunga:
Suliniummut aqutsisoq: Morten K. Larsen
Telefon: 34 95 57

nukissiorfiit

Misiliutit biilinut immiissutit pillugit atugassarititaasut atuisunullu piumasaqaatit uani 25. oktobari 2016-imiit nassaarineqarsinnaapput:
https://www.nukissiorfiit.gl/customer-relations/tuniniaaneq-pilersuinerlu/

Suloraq B-3870

Tuapannguit B-3768

Igimaq B-3917
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Isernermut akit/Entrépriser:
Børn 4 - 11 år:
25 kr.
Fra 12 år:
40 kr.

11:10 - 11:35
11:40 - 12:15
12:20 - 12:55
13:00 - 13:35
13:40 - 14:15
14:20 - 15:00
15:05 - 15:45

U8 blandet
U10 piger
U10 drenge
U12 piger
U12 drenge
U15 piger
U15 drenge

GSS - NÛK
GSS - NÛK
GSS - NÛK
GSS - NÛK
GSS - NÛK
GSS - NÛK
GSS I - GSS II

GSS Partnere

2 x 10 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 20 min.
2 x 20 min.
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iPhone SE iPhone 5s-ituulli mikitigaaq, iPhone 6s-itulli
piginnaaneqartigaluni. Kusanartorsuarnik assiliisinnaavutit,
4K-nillu videoliorsinnaallutit.

Pikkorissartoqarnissaani matoqqanissaq

iPhonissat TELE-POST Centerimi pisiariuk, puussaanullu
50%-inik akikillisaavigineqarlutit.

Royal Greenlandip Nuummi qullersaqarfia pikkorissartoqarnissaa
pissutigalugu novembarip aappaani matoqqassaaq.

iPhone SE er lige så lille som en iPhone 5s, men stærk som en
iPhone 6s. Du kan tage fantastiske billeder og 4K-video.

Nuummi qullersaqarfimmi sulisut tamarmik novembarip aappaani
ulloq naallugu pikkorissartussaapput. Taamaammallu qullersaqarfik
ulloq taanna matoqqassaaq.

Køb din iPhone i TELE-POST Centret og få 50% rabat på et cover.

Ullormi matoqqaffiusussami saaffiginnittarfimmut sianertut
oqariartuutinik apuussisinnaassapput.
Lukkedag på grund af kursus
Royal Greenlands hovedkontor i Nuuk holder lukkedag onsdag den
2. november på grund af kursus.

Fra
3.399,-miit

Samtlige ansatte på hovedkontoret i Nuuk skal på kursus hele
dagen onsdag den 2. november. Derfor holder hovedkontoret
lukkedag.

161008

Under lukkedagen vil receptionen tage imod opringninger.

J DAG

i Pub Nuan torsdag den 27. oktober

Kl. 21.00
kommer Tuborg´s
kønne julepiger o
g
servere årets
Julebryg

Pub Nuan

IGGIAA NUUSSUAQ
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AWG2016-imut eqqaassutissaq
AWG2016 mindesmærket præsenteres
TALLIMANNG./FREDAG 4. NOV. NAL./KL. 16.30
Katuap silataani ilisaritinneqassaaq/Udenfor Katuaq
Eqqaassutissaq maanna naammassivoq, tamannalu innuttaasut
ilagalugit malunnartikkusupparput.

Mindesmærket er nu færdigt,
og det vil vi gerne markere
sammen med Nuuks befolkning.

Borgmesterip Asii Chemnitz Narupip
eqqaassutissaq ilisaritissavaa.

Borgmester Asii Chemnitz Narup vil
præsentere mindesmærket.

Eqqaassutissap persuarsiutigereernerani
Cafétuaq kaffimik, tiimik kakao-millu
kissartumik sassaalliuteqarumaarpoq.

Efter festlighederne omkring mindesmærket,
vil Cafétuaq byde på kaffe, te og varm kakao.

AWG2016 sioqqullugu, pinerani kingornalu kajumissutsinnik suleqataanikuuit?
Kavaajat qorsuk atillugu takkunniarna!

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

Var du frivillig før, under og efter AWG2016?
Så tag din grønne jakke på og kom!

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Ass./Foto: Leiff Josefsen
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ANDREAS BO
FORRYGENDE UNDERHOLDNINGSSHOW
PÅ HOTEL HANS EGEDE
FREDAG DEN 4. OG LØRDAG DEN 5. NOVEMBER

TV-2 KONCERT
FREDAG DEN 9. DECEMBER KL. 22.00
(DØRENE ÅBNES KL. 21.15)

FREDAG DEN 4.
NOVEMBER KL. 22.00
Comedy-Show,
kr. 195,- pr. person
LØRDAG DEN 5.
NOVEMBER KL. 19.00
Dinner- & comedy-Show
med vildtbuffet
Afterparty: Miké Thomsen,
Maalia og Nukannguaq Geisler
spiller op til dans
kr. 398,- pr. person
Billetter sælges i receptionen på Hotel Hans Egede

MEAT NIGHT
Lørdag den 29. oktober kl. 19.00
Pris pr. couvert, kr. 565,-

KR.

348,BILLETTER SÆLGES I RECEPTIONEN
PÅ HOTEL HANS EGEDE

Appetizer:
The af oksehaler,
kvan og lapsang
Foie Gras, rabarb
er og Balsamico
Kalvefilet
Sort hvidløg, pinj
ekerner og citron
Oksebryst
Sennep, pickles og
peberrod
Rensdyr
Rødkål, kaffe, lav
og moskusfedt
Tyttebær- og inge

færsorbet

Wagyu fra Austra
lien
Pakchoy, Shitake
og soja
Grønlandsk lam
Jordskokker, porr
e og lammeglace
Chokolade
Foie Gras, kirseb
ær og lakrids

BORDRESERVATION PÅ TLF. 32 42 22

Hotel 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
Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl
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Sneen
falder
den 28. oktober kl. 20.59
KRISTINEMUT KL. 20:59
DADDYS BREWPUB KL. 21:30
TAKUSS KL. 22:00
n
e
d
r
e
v
i
Vi g
!
g
n
a
g
m
første o ilstede,
rt
e
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d
s
i
r
- hv
e
d
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æ
på dit v

INGEN ADGANG FOR
PERSONER UNDER 18 ÅR.
HUSK GYLDIGT BILLED-ID!
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Den hyggeligste

julefest

Koncert på Kristinemut

Qinngorneq

KRISTINEMUT INVITERER TIL JULEFEST
MED EN DEJLIG JULEBUFFET OG
KONCERT MED OLE KRISTIANSEN
TORSDAG DEN 1. OG
TORSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 19.00
PÅ KRISTINEMUT

JULEBUFFET
m/karrysalat

Marinerede sild
oulade og citron
Fiskefilet m/rem
bacon
Leverpostej m/
rødkål
Ribbensteg m/
Brieost
ce
m/kirsebærsau
Ris a´la mande
ør
Inkl. brød og sm

JULEBUFFET
OG KONCERT
med Ole Kristiansen,
kun kr.

120,Billetter sælges i
baren på MiniMutten.

Fredag den 28.
og lørdag den 29. oktober
Koncerten starter kl. 23.00

Ole Kristiansen jammer
med venner på scenen,
og spiller op til den
hyggeligste julefest!

Tilmelding på Tugto senest torsdag kl. 18.00.

Billardturnering
og happy øl

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

25,-

!
MUSIK

STINEM
RI

TU

GTO

KUN

25,-

STINEM
RI

M

UTTEN

STINEM
RI

M

UT

LLEMU

D

DEN 30. OKTOBER

TUBORG ELLER CARLSBERG

UT

TU

ER
I DAG N DE
E
V
ER LE

UT

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00

HAPPY ØL

Levende
TORSDAG FRA KL. 17.00-24.00
musik på Mutten Vælg mellem
i aften!
Tuborg og Carlsberg

K

kr. 25,-

DEN 27. OKTOBER

K

VIND EN KASSE ØL HVER TORSDAG

HAPPY
SØNDAG

TORSDAG

K

HVER TORSDAG FRA KL. 19.00 PÅ TUGTO

K

BILLARDTURNERING

T

CUP

Gratis entré

IN

IMUTTE

N
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I hanerne lige nu

Friskbrygget fadøl fra Godthaab Bryghus
Ikke alle barer fører fuldt sortiment.
Nærmere information via info@heca.gl eller på tlf. 34 80 60

JUULLISIORNEQ
Det store julebal

ENTRÉ
I DØREN,
KR. 100,-

OLE KRISTIANSEN BAND
på Manhattan Nightclub

FREDAG DEN 2.
OG LØRDAG DEN 3.
DECEMBER
SAMT
FREDAG DEN 9. OG
LØRDAG DEN 10.
DECEMBER

Book din
julefrokost i dag
og få fri adgang til
årets store julebal!
Tlf. 34 80 60 eller
info@heca.gl

WORKSHOP
Lars Lundberg Christensen
Vejledning om god træning og sund kost

Søndag den 30. oktober fra kl. 14.00-17.00
på Manhattan Nightclub
Entré, kr. 50,- i døren
Mere information på info@heca.gl
eller på tlf. 34 80 60

Vind fede
præmier på
entrébilletten

I samarbejde med
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SØNDAG DEN 30. OKTOBER FRA KL. 11.00 TIL 14.00

VI GENTAGER
SUCCESEN!

KÆMPE
BRUNCH
KUN 120,-

BESTIL
BORD I DAG PÅ
WWW.
BRYGGEN.GL

PÅ GRILLEN

KOLDT

TILBEHØR

Ølmarineret pulled pork

Hjemmerøget
hellefisk, torsk & rødfisk

Frugt, agurk & tomat

Mini-steaks

Rullepølse,
hamburgerryg & spegepølse

Hjemmelavede pølser
(rensdyr eller lam)
Citronmarineret kalkuncuvette
BBQ marineret revelsben
Flæsk og baked beans
Æg (Tilberedes efter gæsternes
individuelle ønsker)

Røget moskus & rensdyr
Laksetatar af røget laks

Ketchup,
HP sauce & worcestershire
Honning & marmelade
Pastasalat,
lille salatbar & kartoffelsalat

Skæreost
Assorterede smøreoste

Bacon

Yoghurt med
hjemmelavet müesli
Rundstykker,
rugbrød & knækbrød
Thebirkes med
remonce & wienerbrød

Spejlæg
Scramble æg

TLF. +299 34 80 80 | BORD@BRYGGEN.GL | WWW.BRYGGEN.GL
Restaurant Bryggen på Godthaab Bryghus er en del af HECA Nuuk A/S - www.heca.gl

TOBIAS

DYBVAD

BILLETTER SÆLGES HOS:

In Fashion

STAND-UP COMEDY SHOW

TORSDAG DEN 27. OG LØRDAG DEN 29. OKTOBER
PÅ MANHATTAN NIGHTCLUB - BILLETPRIS, KR. 125,Stand-up Comedy Show
på Manhattan Nightclub
præsenteres i samarbejde med:
Qullilerfik 2 • 3900 Nuuk • Tlf. 383010 • pcnuuk@greennet.gl
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DanielTreatments
Daniel Petrovic
KROPSTERAPEUT
Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl

KISSARTUT · MENU
27. oktober -2. november

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Osso buco

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Culottesteg med rødvinssovs,
grønt og stegte kartofler
ARFININNGORNEQ · LØRDAG

Pasta carbonara

+299279580
Kropsterapeut Daniel Petrovic,
uddannet hos BODY-SDS.
Daniel er i Nuuk 4.-14. november 2016.

Se desuden
mulighed for deltagelse på workshop
med Michael Binzer
, læs
mere via Mentorix elle
r
danieltreatments på
facebook.

Stor erfaring i behandling af ryg-, mave-, nakke-, skuldersmerter samt andre former for smerter.
Behandling af stress, depression, angst og søvnløshed.
Behandlingen kan også bruges forebyggende og er for alle.
Tidsbestilling via www.danieltreatments.com & SMS

Grønlands Revisionskontor A/S
Statsautoriserede revisorer

MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

Rullesteg med svesker

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Hvalgullasch
med rodfrugter

40-,
ATAASEQ
PR. RET

Brugseni.gl

u Bogføring
u Regnskab
u Revision
u Rådgivning
u Skat

Una pillugu: Qasigiannguani sapernguffiup eqqaani illoqannginnersami
aneerfiusartumi sanaartornissamut aamma Paarnat aqqusaarlugit
aqquserniassatut pilersaarutit pillugit
Kommunip illoqarfimmik inerisaaviata pilersaarusiornermut inatsisip allannguutai 1/1-2016-imi atuutilersut paasissutissiissutigissavai, tamatumalu kingorna sanaartugassanik titartaasartup Thomas Riisip pilersaarut sanaartornissamullu piffissaliussatut pilersaarutigineqartut oqaluttuarissavai.

Invitation til beboerne i Paarnat
Hermed inviteres I til informationsmøde i Katuaq’s venskabssal
Torsdag den 27/10 kl. 19.00 – 21.00
Vedr. Byggeri i det rekreative område omkring Qasigiannguit nødhavnen og
vejen tværs igennem Paarnat området.
Kommunens By-og Boligudviklingsafdeling vil informere om
planlovsændringen, der trådte i kraft pr. 1/1-2016, hvorefter arkitekt Thomas
Riis vil fortælle om selve projektet og tidsplanen for dette.
Vi håber I all har mulighed for at møde op.

100%-imik kalaallit piat
100% ejet af det grønlandske folk

B

Katuami ikinngutigiit inaanni paasissutissiilluni
ataatsimiititsinissamut matumuuna aggersarneqarpusi
Sisamanngorneq 27/10 nal. 19.00 – 21.00

Neriuppugut takkunnissassinnut periarfissaqassasusi.

ATAASINNGORNEQ · MANDAG

Kylling i sursød sovs
med nudler

Paarnani innuttaasunut
qaaqqussut

Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

Inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen /
Runa Mathiesen
Illoqarfimmi pilersaarusiortoq / Arkitekt, Cand.Arch. / Byplanlægger
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Mortensaftenimi
nerisassat annissassat

Mortensaften menu – ud af huset

Nerisassat · Hovedret
(inunnut marlunnut · til 2 personer)

Qeerlutooq (berberi) siataq iipilinik paarnarsuarnillu ulikkaartoq.
Rødkålilik, andeskysaucelik kiisalu qaqortunik kajortitanillu naatsiialik.
Kissariaannaq
Stegt berberiand fyldt med æbler og svesker.
Serveret med rødkål, andeskysauce samt hvide og brune kartofler.
Lige til at lune
Taammaallaat · Kun

199,-

Kinguleqqiut · Dessert
(inunnut marlunnut · til 2 personer)

Ris á la mande kirsebærsaucelerlugu.
Sassaalliutigeriaannaq
Ris á la mande med kirsebærsauce.
Lige til at servere
Taammaallaat · Kun

29,-

Amerl. · Antal:
Ateq · Navn:

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Najugaq · Adresse:
Illoqarfik · By:

Eqqaamallugu novembarip
9-at nal. 18 nallertinnagu
inniminniissagavit.

Nuuk_Ugeavis_Mortensaften_43_16.indd 1

stk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Oqaras. · Tlf.:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Novembarip qulinganni 2016 nal. 16 aamma 18 akornanni aaneqassapput
Afhentes 10. november 2016 mellem kl. 16 og 18

Husk at forudbestille inden
9. november kl. 18

12/10/16 18.07
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Qiiaamminartut siaruaakkiartortut

Halloween nunarsuaq tamakkerlugu atugaaleriartorpoq Kalaallit Nunaannullu aamma anngussimalluni.
Piffissami aggersumi qiiaamminartunik pulaartoqarsinnaanerit piareersimaffiguuk
Allattoq: Toke Brødsgaard
Halloweenip ullumikkutut nalunngisatta Amerikamiunit ileqqorineqarnera qularutissaanngilaq. Taamaakkaluartoq halloween, imaluunniit iluartut ulluat
ullormik ataatsimik sioqqullugu, oktobarimi ullormi
kingullermi unnuk, Kelterit ileqqutaannik Samhainimik aallaaveqarpoq. Taanna naatitanik katersuinermut atatillugu Irlandimiut nuannaffigisarsimavaat.
Toqusunik nalliuttorsiutiginninneq
Irlandimiorpassuit naatsiianik naatitsinerup naatsiiaani nappaat pissutigalugu ajutoorujussuarnerata
1845-mi aallartittup nalaani nunartik qimallugu aallaakkaammata ileqqoq aallakaasunit Amerikamut
nassatarineqarpoq, tassanilu kelterinit ileqqoq kristumiussutsimit tigujartuaarneqalerluni. Taaguut Halloween All Saints Eveningip aamma All Hallows’
Eveningimik taaneqartartup eqikkarneraa. Unnuk
toqusimasunik, pingaartumik iluartuutitanik upperisaminnillu toqquteqarsimasunik eqqaaniaalluni
nalliuttorsiorfiusarpoq.
Kiinnat amiilaajummernartut
Sisorarfissiortarnerput meeqqanuunerusoq hallo-

ween tamanut nalliuttorsiorfiusarpoq. Amerikami
tamanna inersimasunut meeqqanullu assigiimmik
nalliuttorsiorfiusarpoq pingaartinneqartorujussuullunilu. Atisalersornermi imaluunniit græskarinik ersinartunngorlugit kiinnaliortarnermi anersaat ajortut
tatamisinniarneqartarput. Nuummi illoqarfimmi
ukiuni kingullerni marlussunni meeqqat inersimasullu atisalersorsimasut oktobarip 31-ani unnukkut
illumiit illumut angalaqattaartut “Trick-or-treat”imillu oqartartut imaluunniit “mamakajuttunik
tuninnga tuninngikkumma ajortuliussaanga”-mik
paasineqarsinnaasumik oqartartut takuneqarsinnaasarsimapput.
Amerlanertigut amiilaajummernartumik atisalersortoqartarpoq, ilisiitsutut, saanikuliatut, vampyritut,
tiaavulutut, aliortukkatut imaluunniit allatut – ukioq
manna Donald Trumpiusaartunik aamma takkuttoqassanerluni?
Ilassilluarisigik
Nuummi pisiniarfiit ilaannit ileqqoq aamma atorneqalersimavoq taamalu græskarinik, saanikulianik,
qassutaasanik assigisaannillu pinnersaasoqartarluni.
Tamanna qiimanermik pilersitsisarpoq anersaanillu
ajortunik tatamisitsinissamik isuma Inuit tupilannik

atuisarnerannut uaajeertarnerannullu ungasinngilaq.
Meeqqanik allanilluunniit orniguttunik takuguit
ilassilluarigit. Ileqqoq nunatsinni suli nutaajugaluarpoq, inuppassuarnilli ilassilluarneqarsimalluni nuannisarlunilu unnukkorsioqatigiittoqartarluni. Mamakujuttunik assigisaannilluunniit annikikkaluanik tunisilaarusukkuit tamanna atisalersorsimasunit qularnanngitsumik nuannaarutigineqarluassaaq.

Oktobarip 31-ani unnukkut meeqqanit inersimasunillu
mitaartunit pulaarneqaratarsinnaavugtit. Tamatumani Halloween imaluunniit iluartut ulluat sioqqullugu
unnuk nalliussineqartarpoq. Ilassilluarigit.
31. oktober kan du ske at få besøg af udklædte børn og
voksne. Anledningen er Halloween – eller Allehelgensaften, som aftenen hedder på dansk. Ta’ godt imod dem.

Uhyggen spreder sig
Halloween vinder ind over hele verden og trenden er også nået til Grønland. Bered dig på
skræmmende besøg i den kommende tid
Af Toke Brødsgaard
Der er ingen tvivl om at Halloween, som vi kender
den i dag, er et amerikansk begreb. Ikke desto
mindre har halloween, eller allehelgensaften som
den også betegnes, faktisk sine rødder i en keltisk
tradition ved navn Samhain. Dette var oprindeligt en
irsk høstfestival.
Fejring af de døde
Da mange irrere udvandrede under kartoffelpesten,
der begyndte i 1845 bragte de traditionen med sig
til amerika og her overtog kristendommen langsomt
traditionen fra kelterne. Navnet Halloween er en

sammentrækning af All Saints Evening også kaldet
All Hallows’ Evening. Aftenen var en fejring af mindet
om de døde med særligt fokus på helgener og
matyrer.
Skræmmende ansigter
Hvor vores fastelavn primært er en børnefest er
halloween en fest for alle. I Amerika er dette i lige så
høj grad en fest for voksne som for børn og det er en
kæmpe stor begivenhed. Hele idéen med at klæde
sig ud eller skære skræmmende ansigter i græskar
er for at skræmme slemme ånder væk. De seneste
par år har man også i bybilledet i Nuuk kunne se
udklædte børn og voksne gå fra hus til hus om af-

tenen d. 31. Oktober og sige “Trick-or-treat” eller den
danske version “Slik eller ballade”.
Udklædningen er ofte uhyggelig i form af hekse,
skeletter, vampyrer, djevle, spøgelser eller andre
skræmmende udklædninger – mon der i år ligeledes
dukker en Donald Trump op?
Ta’ godt imod
Nogle forretninger i Nuuk har også taget traditionen
til sig og har pyntet op med græskar, skeletter, spindelsvæv og lignende. Det giver stemning og hele
idéen om at skræmme onde ånder væk ligger ikke
langt fra inuitternes brug af tupilakker og maskedans.
Når nu du ser børn eller andre komme forbi, så ta’
godt imod dem. Nok er traditionen ikke gammel i
Grønland, men mange har taget den til sig og har en
rigtig god aften i godt selskab. Kan du undvære lidt
slik eller andet godt, så vil dette med garanti glæde
de udklædte.
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DRONNING INGRIDS SUNDHEDSCENTER

Råd fra

LÆGEN
Kamippaat quasanngitsut
sungiusarnerlu eqqaamallugit
Ukiumi sila aqqusinernik quatsertitsisarpoq. Tamatuma kinguneranik
saarngit naggussallu ilungersunartunik ajoquserneqarsinnaasarput.
Siusinnerusukkut orlusimaguit imaluunniit naggussannik pilluttoorsimaguit saanikkulluunniit napisoorsimaguit ukiup taamaalinerani mianersornerusariaqassaatit.
Ajoqusernissaq pinngitsoorniassagaanni orlunissaq pilluttoornissarluunniit pinaveersaartariaqarput.
Mianersorlutit pisuttarnikkut anitinnallu anorimik aqqusernillu qanoq
innerinik misissueqqaartaruit tamakku pinaveersimatissavatit.
Tamakkua saniatigut kamippannik quasanngitsunik pisinissaq imaluunniit kamippaat aluisigut quaannaveeqqutilernissaat pitsaasuussaaq.
Nukiit naggussallu sungiusarlugit nukkassarluni uppinnaveersaarlunilu
sungiusartaraanni, ukiuunerata anigorniarneranut iluaqutaasinnaapput.
Orluguit annerisaqalerlutillu tamatigut ima katsorsartariaqarpat:
Eqqissisimaarneq, aamma ullut unnuallu siullit marluk ingerlanerini
puussiamik nilloqqutissamik imalimmik nillorsarlugu nimerlugulu.
Napisoqarsimasinnaaneranik imaluunniit katsorsarneranut ernummateqaruit nakorsiartarfimmut sianernissannut soorunami tikilluaqqusaavutit.
Ajoqusernernut pitsaaliuinissamut apeqqutissaqaruit internetimi ujaasigit imaluunniit nakorsamut oqarasuaammut attaveqarit.

• LÆGETELEFONEN 80 11 11 hverdage 8:15-8:30
• RECEPTIONEN I DIS 34 44 00 hverdage 8:00-15:30
• DIABETES, BLODTRYK OG RYGESTOP 34 44 22 tirs, ons, fre. 8:15-8:45
• WWW.DOKTOR.GL Receptfornyelse, velafgrænsede spørgsmål.
Ikke tidsbestilling.
• SKADESTUE 34 44 00
• AMBULANCETELEFONEN 344 112 (kun alarmopkald)

Råd fra lægen skrives af Lægerne på Dronning Ingrids sundhedscenter, rådene
omhandler noget af de problemer vi hører om.
Forslag til emne modtages gerne.
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NAKORSAMIIT
siunnersuutit

Husk de skridsikre sko
og træning
Vintervejret giver meget glatte veje. Dette medfører stor risiko for
alvorlige knogle og led skader.
Er du tidligere faldet eller har du forstuvet led eller brækket knogler bør du passe ekstra på i denne tid.
Den bedste måde at undgå skader, er at undgå at falde, eller vride
om.
Det gør du ved at gå forsigtigt og orienterer sig grundigt om vind og
vejforhold, inden du går ud.
Det er desuden en god ide, at investere i et par skridsikre sko
eller pigge til at tage under støvlerne. En skistav er også en god
støtte.
Træning af muskler og led, med styrke og balanceøvelser, vil også
medvirke til at komme sikkert gennem vinteren.
Er du faldet og har slået dig, er behandlingen altid:
Ro, nedkølning med ispose nogle gange om dagen de første 2
døgn og et støttebind
Er du bekymret for om der er noget brækket, eller i tvivl om behandling er du naturligvis velkommen til at ringe til skadestuen.
Spørgsmål om forebyggelse af skader søg på internettet eller kontakt lægetelefonen.

• TELEFONI NAKORSIARTARFIK 80 11 11 ulluinnarni 8:15-8:30
• DIS-imi SAAFFIGINNITTARFIK 34 44 00 ulluinnarni 8:00-15:30
• SUKKORNERMUT AALLU NAQITSINERANUT, PUJORTARTARUNNAARNERMUT
TELEFONI: 34 44 22 marlu, pinga, aamma talli. 8:15-8:45
• www.doktor.gl Nakorsaatinut allagartap nutarternera, apeqqutit.
Piffissamik inniminniiffiunngitsoq
• AJOQUSERSIMASUNUT NAKORSIARTARFIK 34 44 00
• AMBULANCENUT TELEFONI 344 112 (taamaallaat pinartoqartillugu)
Dronning Ingrid-p Peqqissaavianiit siunnersuutit nakorsanit allanneqartartut,
ulluinnarni ajornartorsiutit naammattoortakkatsinniit aallaaveqarajuttarput.
Siunnersuutaasinnaasut allat tigulluarsinnaavagut.
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Ny bro til Assaqutaq
Kristina Würtz Poulsen
Bæredygtighedskonsulent
Kommende arktiske ingeniører fra ARTEK har bygget
en bro, som forbinder den nedlagte bygd Assaqutaq
med fastlandet. Assaqutaq ligger 8 km fra Sisimiut,
og er placeret på en lille ø med kun 25 meter til
fastlandet. Assaqutaq fungerer som lejrskole og
turistattraktion for krydstogtskibe og længerevarende turister. Den nye br o i Qeqqata Kommunia
giver lokalbefolkningen og turister fri adgang til
Assaqutaq.
Ideen med at bygge broen til Assaqutaq er ikke
ny. I mange år har der været tale om at bygge en
bro, som kan bruges af institutioner, turister og
lokale til
at komme ud til øen uden at skulle sejle eller svømme. Nu er broen en realitet, og broen blev indviet
den 17. oktober 2016 af Borgmester Hermann
Berthelsen.
- Assaqutaq er nu forbundet med fastlandet, og
flere kan komme hertil, selvom de ikke har en båd.

Nu kan de nemlig gå fra Sisimiut til Assaqutaq uden
at blive våde. Jeg er glad for at være den, der kan
indvie broen i dag, siger Hermann Berthelsen.
Hvert år begynder de nye arktiske ingeniørstuderende ved Center for Arktisk Teknologi ARTEK deres
semester med et introduktionsprojekt til Teknik. I de
sidste mange år har introduktionsprojektet handlet
om at bygge en turisthytte, som derefter blev anvendt til eksperimenter i andre kurser.
-Introduktionskursets plan er lavet om, og der er
ikke længere brug for hytter. Derfor besluttede vi os
for at bygge broen til Assaqutaq, udtaler assisterende professor Martin Kotol, som er ansvarlig for introduktionsprojektet. Broen er designet af tredje
semester studerende med vejledning fra Martin
Kotol.
Broen er konstrueret af materialer af god kvalitet
såsom rustfrit stål, galvaniseret stål og egtræplader
for at sikre holdbarheden, og undgå for megen
vedligeholdelse. Alle materialer blev bestilt før sommeren, så de var klar i august, hvor introduktionsprojektet skulle påbegyndes.
Forud for opstart af introduktionsprojektet blev

fundamentet støbt i beton af arktiske ingeniørstuderende fra tredje semester, som en frivillig aktivitet.
Efter betonen havde hærdet og fundamentet var
klar, rejste de arktiske første semester studerende
til Assaqutaq, hvor de på en dag samlede broen.
-Broen er nu sikker at træde på, men vi besluttede
dog at tilføje et ekstra sikkerhedsnet til siderne så
små børn ikke falder i vandet, hvis de glider, udtaler
Martin Kotol. Broen vil ikke kun tjene sit vigtigste
formål - at tillade folk at krydse bugten, den vil også
blive brugt som et regneeksempel i faget Statik i
Arktis Engineering uddannelsen.
- ARTEK udvikler gode og realistiske projekter, i tæt
samarbejde med lokalsamfundet for at uddanne de
kommende arktiske ingeniører, det støtter vi op om
og er meget taknemlige for i Qeqqata Kommunia,
siger Hermann Berthelsen.
Martin Kotol udtaler endvidere, at dette projekt
har været med til at skabe et endnu tættere samarbejde mellem ARTEK, byen og kommunen, og han
håber, at de fremtidige projekter for de studerende
vil tjene flere formål til gavn for samfundet.
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Assaquttamut ikaartarfik
nutaaq
Kristina Würtz Poulsen
Atuilluartuunissaq pillugu siunnersorti
ARTEK-mit artisk ingeniørinngorniat, nunaqarfiup
Assaquttap nunavimmut attaveqaatissaanik ikaartarfimmik sananikuupput. Assaqutaq Sisimiuniit 8
km-inik ungasitsigisumiippoq, aammalu nunavimmiit 25 meterinik ungasissusilimmi qeqertannguami
inissisimavoq. Assaqutaq atuartut tammaarsimaartarfiattut aammalu umiarsuarnut takornariartaatinut
takornariarfissaqqissutut takornarissanullu sivisunerusumik uninngasunit atorneqartarpoq. Ikaartarfik
nutaaq Qeqqata Kommuniani sumiiffimmi najugalinnut aammalu takornarissanut Assaquttamut appakaannissamut periarfissiivoq.
Assaquttamut ikaartarfiliornissamik isuma
nutaa-junngilaq. Imaatigut angalaqqaarani nalunnguaqqaaranillunniit qeqertamut apuunnissamut
paaqqinnittarfiit, takornarissat illoqarfimmiullu atorsinnaasaannik, Ikaartarfimmik sananissaq, ukiuni arlalinni oqaluuserineqarnikuuvoq. Ikaartarfik maanna
piviusunngorpoq, ikaartarfillu 2016-imi oktobarip
17-iani Borgmester Hermann Berthelsen-imit atoqqaartinneqarpoq.
- Assaqutaq maanna nunavimmut attaveqalerpoq
aammalu inuit amerlanerusut umiatsiaqanngikkalu-

arunilluunniit maannarsinnaanngorput. Maannakkummi qaasinngikkaluarlutik Sisimiuniit pisullutik
Assaquttamukarsinnaanngorput. Ullumikkut uanga
ikaartarfik atoqqaartissinaagakku nuannaarutigaara,
Hermann Berthelsen oqarpoq.
Center for Artisk Teknologi ARTEK-imi issittumi
in-geniørinngorniat nutaat ukiut tamaasa ilinniarnissaminnik aallartitsisarput, Teknikkimut suliniutinik
aallarniuteqartarlutik. Ukioq kingulleq aallarniutitut
suliassaq tassaasimavoq takornarissanut illuaqqamik
sananissaq, tamatuma kingorna pikkorissarnerni allani misileraavittut atorneqalersoq.
-Aallarnisaalluni pikkorissartarnermut pilersaarut
allanngortinneqarnikuuvoq, aammalu illuaqqat atorfissaarunneqarnikuullutik. Taamaattumik Assaquttamut ikaartarfimmik sananissarput aalajangiupparput, aallarnisarluni suliniutaasartunut akisussaasuusoq, proffesorimut ikiortaasoq Martin Kotol oqarpoq.
Ikaartarfik ukiut pingajussaani ilinniartunit ilusilersorneqarpoq Martin Kotol ilitsersuisoralugu.
Piusinnaassusaa aammalu annertuallaamik aserfallatsaalineqarnissaa qulakkeerniarlugu, ikaartafik atortussanik pitsaasunik atortoqarluni soorlu saviminernik manngertornerneq ajortunik, savininernik kaaluakkanik aammalu qisuit eg atorlugit sanaajuvoq.
Atortussat tamarmik aasaq sioqqullugu innimin-

neerneqarput, taamaalillutik aggustimi atoriaannaallutik, tassani aallarnisaalluni suliniutissat aallartittussaammata.
Aallarnisaalluni suliniutit aallartinneqannginnerini,
ingeniørinngornianit ukiut pingajussaani ilinniartunit, akissarsiaqaatiginagu toqqavissat betoniusut
inissineqarput.
Betonip manngissusaa toqqavissallu manngissusaat naammalermat, issittumi
ingeniørinngorniat nutaat Assaquttamukarput, tassanilu ikaartarfik katiterlugu.
-Maanna ikaartarfik isumannaatsumik pisuffigineqarsinnaanngorpoq, kisianni immikkut isumannaallisaanermut qalunik ajaperfilernissaa aalajangiupparput, taamaalillutik meeqqat quaannermikkut
imaanut nakkarsinnaajunnaarlutik, Martin Kotol
oqarpoq.
Ikaartarfiup pingaarnertut siunertaarisaata - inuit
kangerliumanermik ikaarsisinnaanissaannik kisimi
suliaqassanngilaq, kisianni aamma ilinniarnermi
fagemi Statik i Arktis Engineering-imi kisitsinermi
assersuutitut atorneqarsinnaasassaaq.
- ARTEK issittumi ingeniørinngortussat ilinniarnerannut sumiiffimmi inuiaqatigiit suleqatigalugit
suliniutinik pitsaasunik piviusorsiortunillu ineriartortitsisarpoq, tamannalu Qeqqqata Kommuniani
tapersersorparput qutsatigalugulu, Hermann
Berthelsen oqarpoq.
Martin Kotol aamma oqaatigaa, una suliniut ARTEK, illoqarfik kommunillu akornanni qaninnerusumik suleqatigiinnermik pilersitseqataasoq, namminerlu neriuutigaa, ilinniartut siunissami suliniutissaat
inuiaqatigiinnut iluaqutissanngorumaartut.
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Trine Birch Larsen
Tuniniaanermi siunnersorti
Salgskonsulent
Tlf. +299 38 39 86
Mobil +299 55 06 55
trinebl@Sermitsiaq.AG

Hans Pavia Petersen
Tuniniaanermi siunnersorti
Salgskonsulent
Tlf. +299 38 39 69
Mobil +299 55 05 40
hp@Sermitsiaq.AG

Peter Schou Rasmussen
Tuniniaanermi siunnersorti
Salgskonsulent
Mobil +299 58 57 40
peter@Sermitsiaq.AG

Martin Møller Kristensen
Tuniniaanermi pisortaq
Salgschef
Mobil +299 58 72 71
martin@Sermitsiaq.AG

Ikiorlatsigit!
Lad os hjælpe dig!
Nuummi Sipisaq Avannarlermut
pulaartigut. Oqariartuutit
ersarinnerulersissinnaavarput,
malunnarnerusunngortillugu.
Kaffeqartuaannarpoq.

Besøg os på Sipisaq Avannerleq i Nuuk.
Vi kan synliggøre dit budskab,
så det slår igennem.
Der er altid frisk kaffe på kanden.

Sipsiaq Avannarleq 10 | Postboks 1050 | 3900 Nuuk | Tlf. 38 39 40 | sermitsiaq.AG | annoncer@sermitsiaq.AG
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Qujassut

Kristian Davidsen
Qujassut

Apollo Johnsen
 19.04.36 -  5.10.16
Sivisuumik napparsimalluni toqukkut peerunnerani ilaqutaasut,
nunaqqataasut ikinngutaasut ilisarisimasaalu ikiuunnerannut,
aamma Nuummi illersissarsiutileqatigiit, palasip oqaasiinut,
aammattaaq napparsimanerani ikiuuttunut qujarusuppugut.
Taksigelse
Efter langtvarig sygdom og dødsfald, vil vi gerne sige tak til familien,
borgere og venner som har støttet og hjulpet til. Til gigtforening,
Illerfissarsiutileqatigiit, præstens ord samt hjælpende hånd i hans
sygdoms forløb. Tak.
Hans kone, Hansina, nevøer samt familien

Asangaakkatta qatanngutitta, ataatap, aappap, angaap, aataap, sakip, aataqqiip
toqukkut qimagunnerani qamannga pisumik qutsavigerusuppagut inuunerani
ilaquttat asangaagai, aappaa Alice, qitornai ernutaai ernutaqqiutaalu asangaagai,
ikinngutaalluarsimasut tapersersortigiuarsimasaalu piniartoqatai, ikinngutai
tamaasa, nunaqqataasunut tamanut, ilisaanerani piartorneranilu ikiuuttunut
tamanut qujanarsuaq, ilisaanerani ilisaareerneranilu inuit qimagaasunut
tapersersuiuartut tamassi qutsavigaassi.
Qatanngutitta Eqqaaneqarnera Ataqqinartuuli.
Qatanngutai; Ane-Katrine, Karl, Amos, Aqqaluartaa, Haldora, Holger,
Ane-Sofie, aappaa Alice ilaqutaalu, qitornai aappaasullu, ernutai, ernutaqqiutai, soraluai, ilaqutaalu
Taksigelse
Hjertelig tak for den dybfølte deltagelse ved vor elskede bror, far, samlever, onkel,
morfar, farfar, svigerfar, oldefar’s begravelse og tak for alle der deltog ved hans
bisættelse, tak for opmærksomheden.
Æret Være Vor Elskede Bror’s Minde.
Hans søskende; Ane-Katrine, Karl, Amos, Aqqaluartaa, Haldora, Holger,
Ane-Sofie, samlever Alice og hendes familie, børn, svigerbørn, børnebørn,

oldebørn, niecer samt familiemedlemmer

Meddelelse til beboere ved Suloraq, Igimaq og Tuapannguit
Pilotprojekt med elbilladestandere i Nuuk
Som led i Grønlands ambition, om at blive et stadig grønnere land, opsætter Nukissiorfiit som et forsøgsprojekt i alt
12 personlige elbilladestandere på tre lokationer og en quickcharger i kælderen i Nuuk Centeret. De 12 personlige
ladestandere indvies fredag d. 28. oktober 2016 af Nalaakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi Mala Høy Kúko ved
Suloraq. Quickchargeren ventes i drift medio december 2016.
De 12 standere opsættes ved Suloraq B-3870, Igimaq B-3917 og Tuapannguit B-3768; fire på hver lokation.
Hvem kan bruge standerne?
Med udgangspunkt i ”først til mølle”-princippet kan alle, der ejer en elbil eller har underskrevet en købsaftale
herom, få adgang til at bruge en personlig stander. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Nukissiorfiit Energitjenesten, Sarfannguit 2B, 3900 Nuuk fra den 25. oktober 2016.
Hvad koster det?
At få adgang til sin personlige ladestander med tilhørende personlig parkeringsplads koster DKK 4.000 i tilmeldingsgebyr til Nukissiorfiit plus et depositum på DKK 1.000 for lås og nøgler. Efterfølgende opkræves månedlig målerabonnement jævnfør prisliste ca. DKK 25 om måneden.
Prisen per kWh er den til en hver tid gældende almindelige eltakst i Nuuk (p.t. DKK 1,61 per kWh).

Suloraq B-3870
Tuapannguit B-3768for ladestandere kan findes fra d. 25.
Igimaq
B-3917 2016 på:
Pilotprojektets midlertidige vilkår og brugertingelser
oktober

https://www.nukissiorfiit.gl/customer-relations/salgs-og-leveringsbetingelser/?lang=da

nukissiorfiit

Spørgsmål kan rettes til:
Projektleder Morten K. Larsen
Telefon: 34 95 57
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua

Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

OKT. – NOV.

ANERSSAAQ - TURA YA MOYA
Saqqummersitsineq / Udstilling

NOVEMBER

Karen Thastum eqqumiitsuliaanik saqqummersitsineq qullernik
ikkussuinernik nipilersornertalik.

QARASAQ QANOQ ATORPA?
HVORDAN FUNGERER HJERNEN?
Inersuaaqqami oqalugiarneq / Foredrag i Lille Salen

Kom og se en flot udstilling af Karen Thastum med lys-installationer
og musik.

Oqalugiartussaaq Professor Leif Østergaard, Institut for Klinisk
Medicin – Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus
Universitet

20. – 30 okt. Silami nipinik seqersittaammillu takutitsineq,
taarsilernermiit unnukkut aqqarnup tungaanut
Lyd og billede projektioner fra mørkets frembrud

Foredrag ved professor i neurovidenskab Leif Østergaard,
Institut for Klinisk Medicin – Center for Funktionelt Integrativ
Neurovidenskab, Aarhus Universitet.

20. – 13. okt. Katuap iluani takutitsineq / indendørs udstilling

Nal./kl. 19.00 I Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré
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Kaffeqarlunilu teeqassaaq / Der vil være kaffe & Te

OKTOBER

MARKUS E. OLSEN
Inersuaaqqami oqalugiarneq / Foredrag i Lille Salen
Anersaakkut kulturikkullu kiffanngissuseqaarpugut?
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Har vi frihed indenfor de åndelige og kulturelle områder?
Nal./kl. 19.00 I Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré
Kaffeqarlunilu teeqassaaq / Der vil være kaffe & Te

AKUNNILIISUSSAT/ PAUSE SPILLERNE:

TIU
OKTOBER

NOVEMBER

ROCK WEEKEND

aqs
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s
ved i fra mobi ide kan
le
ndga
ngen n

Paarlersuami tusarnaartitsinerit / Foyerkoncerter
Tall./Fre. 4. november

Arf./Lør. 5. november

KODA AWARDS

22.30 – 23.30 Four Tupilaks
23.45 – 01.00 Siissisoq

22.30 – 23.30 Malik
23.45 – 01.00 Liima Inui

Inersuaaraani/Lille Sal, arf./lør. nal./kl. 20.00 – 21.00

Pisiaarnermi / Forslag: kr. 175,Matumi / Ved døren: kr. 225,-

Pisiaarnermi / Forslag: kr. 175,Matumi / Ved døren: kr. 225,-

Ukiumut nersornaat 2015 & ataqqinaammik nersornaat
Årets pris 2015 & Ærespris
Iserneq akeqanngilaq / Gratis entré

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Matut ammassapput / Dørenes åbnes: 21.30
15-17-nik ukiullit inersimasumik ingiaqateqarlutik isersinnaapput.
Assitalimmik uppernarsaateqarnissaq eqqaamallugu.
15-17 årige kan komme ind med voksen ledsager. Husk billedlegitimation.

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

NunaFonden

Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl
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SAPAATIP AKUNNERANI FILMIT / UGENS BIOGRAFFILM

Katuaq Bio

Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Sap./Søn. nal./kl. 16.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

oktober

Sidsteing
ll
foresti
18.30

16.15

Jyllands-Posten

21.00

oktober

21.00

18.15

21.00

Inferno

Genre: Animation
Spilletid: 1 time 32 min.
Akia/Pris: kr. 90,- / kr. 60,-

Genre: Krimi, Thriller
Spilletid: 2 timer
Akia/Pris: kr. 90,-

Sidste forestilling 26. oktober

Naggataaq/Sidste forestilling 26. oktober

si n
se le
Vi esa
ll
Li

18.30

Trolls

oktober

oktober

18.00

15.00

21.00

EkstraBladet

Deepwater Horizon

Amateurs In Space

Genre: Action, Drama
Spilletid: 1 time 47 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Genre: Dokumentar
Spilletid: 1 time 10 min.
Akia/Pris: kr. 60,- / kr. 40,-

Naggataaq/Sidste forestilling 27. oktober

Naggataaq/Sidste forestilling 2. november

okt.

18.15

Jyllands-Posten

21.00

Jack Reacher: Never Go Back

oktober

Genre: Action, Thriller
Spilletid: 1 time 58 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

voq

21.00

18.15

21.00

Naggataaq/Sidste forestilling 2. november

s
en e
rd ier
Ve em
pr

18.00
november

18.00
Pilersaarutit allanngorsinnaaneri
paasissutissallu kukkuneqarsimasinnaaneri
sillimaffigeqquneqarput
Der tages forbehold for
programændringer og trykfejl
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november

Instruktør: Edward Zwick
Medvirkende: Tom Cruise, Cobie Smulders,
Patrick Heusinger, Aldis Hodge

Sidsteing
ll
r
fo esti

19.00

21.00

Doctor Strange
Genre: Adventure, Action
Spilletid: 2 timer 10 min.
Akia/Pris: kr. 105,-

Instruktør: Scott Derrickson
Medvirkende: Benedict Cumberbatch,
Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Tilda Swinton

Naggataaq/Sidste forestilling 9. november

Tilladt for alle

Premierefilm

Sidste forestilling

Frarådes for børn under 7 år

For premierefilm

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 11 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D

Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq. 7.1 surround
sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit assigiinngitsut arfineq
pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.
Katuaqs digitale biografmaskine viser film i 4K. Filmoplevelsen nydes med 7.1
surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.
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Puk Zakariasen atornikuerniarfimmi pisoqqanillu tuniniaavimmi nutaami tunuliaqutaavoq.
Puk Zakariasen står foran den
nye retro, vintage og antikforretning.

Frk. Smørblomst på Inspektørbakken
En sjov lille forretning har set dagens lys på vej op af Inspektørbakken i Nuuk. Butikken er beskeden af størrelse, men alle artiklerne på
hylderne har hver deres egen historie at fortælle

Af Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Er man nysgerrig, skal man have fundet en lille
værtindegave, eller er man på jagt efter noget helt
særligt, så er der nu godt nyt. En lille forretning er
skudt op drevet af passion og kærlighed til antik,
retro og diverse lopper.
Weekendhygge
Bag forretningen står Puk Zakariasen, der i 17 år
har drevet den populære naboforretning Salon
Puk. Åbningen af Frøken Smørblomst er dog ikke
ensbetydende med at frisørsalonen lukker ned. Den
nye butik er stadig kun en hyggeforretning, som Puk
har åbent i weekenderne bebuder hun. Hun er dog
ikke alene om den, da veninder kommer og hjælper
hende, når hun ikke har tid til selv at tage sig af forretningen.
Rammer, radio og retro
Forretningen er en god blanding af effekter, som Puk
har samlet sammen gennem en lang årrække. Noget
af det har hun fra loppemarkeder, andet fra onlineauktioner, som hun løbende holder øje med, og en
del af effekterne er noget, hun for nyligt har arvet fra
nær familie. Det har derfor også - og er stadig - et
kæmpe sorteringsarbejde, der står bag udvalget af
de varer, der når til forretningen, erkender Puk.

Rundt på hylderne
Når man ser rundt på hylderne, er disse meget
præget af effekter fra 1970’erne, og netop den periode er for tiden meget populær. Det er effekter med
masser af farver og noget taler for, at Puk måske
heller ikke er helt ked af denne stil, for udefra er forretningen absolut heller ikke kedelig at kigge på.
Jeg er noget af en samler, men nu er det skønt at
se tingene få helt nyt liv, når folk køber det i forretningen, fortæller Puk entusiastisk
Glæder sig til jul
Man kan allerede nu se julelysene i øjnene hos Puk,
når hun fortæller om, hvor meget hun glæder sig til
julemåneden kommer. Da vil hun give den maksimal
gas med julestemningen i den lille forretning. Hun
er begyndt at finde en lang række juleting frem, der
kan sælges, når den tid kommer. Ligeledes glæder
hun sig til at kunne byde på glögg og lidt godt til
ganen i julemåneden.
Forretningen vil som udgangspunkt kun have
åbent i weekenderne eller efter aftale. Man kan
løbende se nye varer og åbningstider på forretningens Facebookside, hvor man kan søge efter Frøken
Smørblomst
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Inspektørbakkenimi pisiniarfeeraq
Frk. Smørblomst
Nuummi Inspektørbakkenimi pisiniarfeeqqaamik alutornartumik ammaasoqarpoq. Pisiniarfeeraq anginngilaq, nioqqutissalli
tamarmik immikkut oqaluttuassartaqarlutik
Toke Brødsgaard
groenland@gmail.com
Alapernaatsuugaanni, pulaartitsisutut tunissuteeqqamik nassaarniassagaanni, imaluunniit immikkuullarissumik ujaasigaanni nuannivissumik nutaarsiassaqalerpoq. Pisiniarfeeqqamik qanganisaanerulaartunik annikitsualunnillu nuisitsisarnermik nuannarisaqarluarneq tunngavigalugu pilersinneqarpoq.
Sapaatip-akunnerisa naanerini
aliannaarsaarujoorneq
Puk Zakariasen, nujaleriffimmik nuannarineqarluartumik Salon Pukimik ukiuni 17-ini ingerlatsisimasoq,
pisiniarfeeqqamut tunuliaqutaavoq. Frøken Smørblomstilli ammarneqarneratigut imaanngilaq nujaleriffik matussasoq. Pisiniarfik nutaaq suli aliannaarsaarutigiinnarlugu pisiniarfiuvoq, Pukip sapaatipakunnerisa naanerini ammatittagassaa. Kisimiinnavianngilarli, piffissaarutsillugu ikinngutaanik ikiuuk-

kiartortunik takkuttoqartartussaammat.
Sinissat, radio qanganisaalaartullu
Pisiniarfik tamalaarpassuarnik nioqquteqarpoq,
Pukip ukiorpaat ingerlaneranni katersorsimasaanik.
Tamakkua ilaat loppemarkedini pisiarisarsimavai,
allat nittartakkatigut akitsorterussinerni alaatsinaattuartakkamini, allarpaaluillu ilaquttaminit qanigisaminit qanittukkut kingornussarsiarisimallugit. Taamaattumik nioqqutissat pisiniarfimmut annguttartut
immikkoortiterinermik suliarujussuaq suli ingerlanneqartartoq aqqusaarsimasarpaat, Puk nassuerpoq.
Ilisivinniittut
Ilisiviit qimerlooraanni ilisat 1970-ikkornisarpalaartorujussuupput, piffissarlu taanna maannakkorpiaq
nuannarineqarluarpoq. Atortut qalipaatigissaarluinnarput, Pukillu tamanna nuanniigigunanngikkaa takuneqarsinnaavoq, pisiniarfimmi silataanit isigalugu
pikkunaappasinngillunnarpoq.
Katersinermik nuannarisaqarluartuuvunga, maan-

nali inuit tamakkuninnga pisillutik allatorluinnaq
uumassuseqalersitsisarnerat takullugu nuannivippoq, Puk nuannarinnippaseqaluni oqaluttuarpoq.
Juullernissaanut qilanaartoq
Puk juullip qaammataanut qanoq qilanaartiginerminik oqaluttuarmat isaani juullernissaanut qanoq
qilanaartiginera takuneqarsinnaalereerput.
Taamaalippat pisiniarfeeqqamini peqqaannagu
juullerpalaarniarpoq. Juullerpaluttorpaalussuarnik
piffissanngorpat nioqqutigineqarsinnaasunik nassaartulereersimavoq. Taamatuttaaq juulip qaammataani glöggimik juullisunnitsunillu sassaalliuteqartarnissaminut qilanaarpoq.
Pisiniarfik aallaqqaammut sapaatip-akunnerisa
naaneriniinnaq isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit
ammasassaaq. Pisiniarfik Facebookimi quppernerani
nioqqutissat nutaat ammasarfiillu malittarineqarsinnaapput, tamatumanilu Frøken Smørblomst ujarneqassalluni.

Niuertarfimmi nutaami 70-ikkornisat
ilisarineqarsimassagunarput.
Mon ikke mange kan genkende flere af
disse 70’er effekter, der er at finde i den
nye forretninga?

Lene E. Jensen Frøken Smørblomstimi ataavartumik ikiuisut
ilagaat.
Lena E. Jensen er en af de faste
hjælpere, der giver en hånd med
i Frøken Smørblomst.
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25. HÅNDBOLD TURNERING FOR DAMER

Kampprogram i Inussivik

Peqataasut / Deltagere:

Sisamanngorneq / Torsdag den 3. November 2016
1
2

Kl. 19:00
Kl. 20:30

GSS II
GSS

–
–

MOTIONISTER
NÛK

B-række
A-række

3
4

Kl. 19:00
Kl. 20:30

MOTIONISTER
SAK

–
–

TALENTHOLD
GSS

B-række
A-række

5
6

Kl. 14:00
Kl. 15:30

TALENTHOLD
NÛK

–
–

GSS II
SAK

B-række
A-række

7
8
9

Kl. 13.00
Kl. 14.30
Kl. 16:00

Nr.3 i Række A
–
Nr.3 i Række B
Nr.1 i Række B
–
Nr.2 i Række B
Nr.1 i Række A
–
Nr.2 i Række A
Præmieoverrækkelse

Tallimanngorneq / Fredag den 4. November 2016

Arfininngorneq / Lørdag den 5. November 2016

Sapaat / Søndag den 6. November 2016

Iserneq/Entré:
Sisam. - Arfini.
Sapaat
Torsdag – Lørdag
Søndag
4 – 11 år kr. 20,4 – 11 år
Fra 12 år kr. 30,Fra 12 år

kr. 20,kr. 50,-

Bronze

Finale B-række
Finale A-række

A-række
GSS
NÛK
SAK, Sisimiut

B-række
GSS II
MOTIONISTER
TALENTHOLD
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Tuniniaavik

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
Levering af m
ad
ud af
huset til:

· Frokoster

· Møder

· Receptioner

· Sejlture

· Familiefester

· Rejsegilde

· Kurser

o.lign.

ASSIGIINNGITSUT/
DIVERSE
Saajuliuussisinnaavunga. Saaff. 245318,
nal. 9-16.
Jeg kan sy gardiner
for private. Henv. tlf.
245318 mell. 9-16.
INUNNUT/PERSONLIGE

Haluu 58´sit
Ukioq manna torrannerpaanik ukioqalernerput
ataatsimoorluta nalliuttorsiutigalugu unnussioqatigiinnissarput pisussanngorpoq: Talli.
18. nov. 2016, nal.
18.30-miit, uani: Bryggen  -Akiliutissaq:
258,-kr. (Nerisassanut

aliikkusersuinermullu
akiliutissat. Taassuma
saniatigut ilaasup imigassani nammineq
akilissavai). Unnussioqatigiinnermut ilaaniarussi
Grønlandsbankimut
uunga kontonormumut akiliissaasi: 64711479110. Akiliinermi
atersi ilanngullugu allakkussiguk ilaasussatut
nalunaassaasi. Akiliiffissaq ulloq kingulleq: 11.
nov. 2016, nal. 15.00.
Killiliussap kinguninngua qassit ilaassanersut neriartorfissatsinnut
nalunaarutigineqassapput.

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

Massage Healing &
Terapi Sessioner
Alm. Massage
Healingsmassage
KropsTerapiMassage
(massagene dækker
forskellige dybgående formål)

· Healing
· Terapeutiske samtale
· Par/familie healing
· Budskaber
fra den anden side
· Naturophold/grupper
Priser fra kr. 200,Jeg kan hjælpe dig til
at finde vej i livet.

Info & Bestilling
Tlf. 55 06 33

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

Gavekort sælges.

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Arnaute Holm
Rosing

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · cafemik@greennet.gl

31-10-2016, 42-nik ukioqalerninni pilluarit, panima ajatuaat,
ullorsiorluarina ilaquttatillu
Esbjerg-imi. Asavatsigit 
Nukkat (ajaaraq) nuummiit
soralussatillu

Kære Tina
Du ønskes et stort tillykke med
din fødselsdag på torsdag, den
20. oktober 2016.
Jeg håber, at du får en
fantastisk dag. Jeg glæder mig
til at se dig snart.
Iggu Asavakkit. 
Kærligst
din gudmor Ulla

25. oktober 2016
Asasarput Paneeratiga

Ivalo Egede Heinrich

30-inik ukioqalerninni pilluangaarit
asavatsigit, ulloq nuannersumik
atorluariuk, ullorsioqatigissavatsigit.
Anaana,Aqqaluk,Nuka,
meerannguatillu
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Julekampagne
i

Året nærmer sig sin aflslutning. Igennem året er der sket nye tiltag på Nuuk Ugeavis, der
betyder at læserne har fået mere indhold at glæde sig til i den ugentlige udgivelse.
Hos Nuuk Ugeavis ønsker vi også at give din virksomhed de bedste rammer til et rigtig
godt julesalg. Derfor tilbyder din lokale ugeavis nu en oplagt mulighed for at booke din
julekampagne, som sikrer dig synlighed blandt det interessante indhold men også for at
annoncere online via www.Sermitsiaq.AG
Nuuk Ugeavis vil hver uge fra uge 44 og helt frem til uge 49 indeholde artikler om julen
og alle dens glæder, så læserne kommer i den helt rette julestemning.

Uge 44-45-46
Julefrokost
Mad og drikke,
mode og alt
til festen

Uge 47-48
Julesalg
Julegaveidéer,
juletraditioner,
mad og drikke

PRISER
Tilbud 1
10 indrykninger og 4 sektionsbanner - Spar 50%

Uge 49
Julesalg
Julegaveidéer,
juletraditioner,
mad, drikke og
nytår

Tilbud 2
6 indrykninger og 2 sektions bannere - Spar 30%

Deadline:

Booking af annoncer: Torsdag
Repro klart annoncer: Mandag
Vi glæder os til at besøge dig og ønske glædelig jul.
Vores salgskonsulenter og grafikere står naturligvis
klar til at hjælpe dig, så din julekampagne får det
helt rette udtryk.

Kontakt: annoncer@sermitsiaq.AG · Tlf. 38 39 86
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kina tunerusuppiuk?
Qaammatip naasuinik qilertanik

HVEM VIL DU GIVE

MÅNEDENS BUKET?

ANGUTINNGUAQ HEILMANN:
Naasut qilertat nuliannut, Hulda Heilmannimut asalluinnakkannut tunniutissavakka. Taassumami ulluinnarni inuunera oqinnerulersittarpaa nuannersorpassuarnillu misigisaqartittarlunga. 2012-imi naapippugut 2014-imilu timmisartorsuarmut ilaatilluta Atlantikup qulaani nuliarsarfigaara. Siorna katippugut,
siusinnerusukkullu aapparisannit paniga najugaqatigalugu, Angutinnguaq
Heilmann oqaluttuarpoq.
Jeg vil give buketten videre til min kone, Hulda Heilmann, som er min store
kærlighed. Hun gør min hverdag lettere og giver mig mange glæder. Vi mødte
hinanden i 2012 og jeg friede til hende i 2014, mens vi fløj over Atlanten med
Airbussen. Vi blev gift sidste år, og vi har min datter, som jeg har fra et tidligere
forhold, fortæller Angutinnguaq Heilmann.

All. Dorthe Olsen
Ass. Mia Duelund Schmidt
Qanigisatsinni inoqartarpoq
asanartumik asasatsinnik
maluginiarneqarnerusariaqartumik. Ugeaviisimi inunnik
pingasunik naasunik tunineqartussanik toqqagassarsiorpugut,
naasullu inummut naasunik
pissarsinissaminut tulluartumut
ingerlateqqillugit.
Naasut IQ Naasumit
tunissutaapput.
Af Dorthe Olsen
Foto: Mia Duelund Schmidt

BIRTHE MØRCH:
Birthe Mørchip naasut qilertat arnamut ikinngumminut, suleqatigisimasaminut Ilulissani 2010-mi ilisarisimalikkaminut tunniukkusuppai.
Naasut qilertat ikinngutinnut Pia Hjort Andersenimut tunniukkusuppakka.
Taanna arnaavoq nukittooq meeqqanullu marlunnut anaanaalluni kisimiittoq,
illoqarfimminillu inunngorfimminit, Ilulissanit, ilinniariartorluni meeqqani ilagalugit Nuummut nuunnikuulluni. Taanna ikinngutaalluartuuvoq, saaffigiuminartuullunilu. Nuannaalersitsisarpoq nuannaalersikkusullugulu naasut qilertat
tunniukkusuppakka. Nalunngittuaannarpara sumi pissarsiarisinnaanerlugu
pisariaqartikkaangakkulu tamatigut attavigisinnaajuaannarlugu. Sumiikkaluaraangattaluunniit qanilaarnera malugisinnaajuaannarpara sapaatillu akunneri
tamangajaasa takusarpugut – soorunami tamatta piffissaqartilluta, Birthe
Mørch oqarpoq.
Jeg vil gerne give buketten videre til sin veninde, som er hendes tidligere kollega, og som hun lærte at kende i 2010 i Ilulissat.
Jeg vil gerne give buketten til min veninde, Pia Hjort Andersen. Hun er en
stærk kvinde, hun er enlig mor til to og flyttede fra sin hjemby, Ilulissat, sammen med sine børn, for at tage en uddannelse i Nuuk. Hun er en rigtig god
veninde, og er altid nem at henvende sig til. Hun spreder glæde og jeg vil
meget gerne give hende buketten, for at glæde hende. Jeg ved altid, hvor
jeg kan få fat på hende og kan altid kontakte hende, når jeg har brug for det.
Uanset, hvor vi er henne, føler jeg altid hendes nærhed og vi ses næsten hver
uge – selvfølgelig, hvis vi begge har tid, siger Birthe Mørch.

PAORNANGUAK MIKKELSEN:
Paornanguak Mikkelsenip naasut qilertat arnaminut Eva Reimer Mikkelsenimut tunniutissavai, taannami panimminut taassumalu ilagisaannut tapersersuinissaminut ikiuunnissaminullu piffissaqartuaannarmat.
Qinngutsinni najugaqaratta anaanamalu ullaat tamaasa biilinik aasarpaatigut
meeqqavullu atuarfiliaattarlugit uangalu suliffinnukaattarlunga. Ualikkullu
piffissaqaraangami biilinik aasarpaatigut angerlaallutalu. Atorfissaqartikkaangakku piffissaqarfigiuaannarpaanga, anaanagigakkulu iluatsitsisimasutut misigisimasarpunga. Ilagisariinnguatut ulluinnarni inuunerput oqinnerulersittarpaa,
uagullu pilluta iliuuserisartagai tamarmik uannut pingaarutilerujussuupput.
Biilinik aaneqartanngikkaluarutta suliffitsinnut inortuiumanata ullaakkut
arfineq marluk qaangilaarnerani angerlarsimaffitsinnit ingerlasassagaluarpugut, Paornanguak Mikkelsen oqarpoq, taanna uinilu marlunnik erneqarput
qulinik aamma arfinilinnik ukiulinnik.
Jeg vil gerne give buketten videre til sin mor, Eva Reimer Mikkelsen, fordi hun
altid er der for sin datter og hendes familie, og støtter og hjælper familien i
deres hverdag.
Vi bor ude i Qinngorput, og hver morgen henter min mor os i bil for at køre
vores børn til skole og mig til arbejdet. Og hvis hun har tid om eftermiddagen,
henter hun os også, for at køre os hjem. Hun er der altid, når jeg har brug
for hende og jeg føler mig meget heldig over, at have hende som mor. Hun
gør vores hverdag så meget lettere i vores lille familie, og det betyder rigtig
meget for mig, at hun gør alle de ting for os. Hvis hun ikke hentede os i sin bil,
skulle vi gå hjemmefra lidt over syv om morgenen for ikke at komme for sent
til arbejde, siger Paornanguak Mikkelsen, der sammen med sin mand, har to
sønner på 10 og 6 år.

Vi har alle en kær og elsket
person i vores omgangskreds,
som nogle gange godt kunne
fortjene at få lidt mere opmærksomhed end andre. Ugeavisen
har været på udkig efter tre personer, for at give dem en buket
blomster, som de skal give videre
til den person, de synes,
fortjener en smuk buket.
Buketterne er venligst
givet af IQ Naasut.

Blomsterbuketterne er
sponsoret af:

iq NAASUT
IVALU QVISTGAARD
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 • 3900 Nuuk • Tlf. 32 22 52 • Fax 32 48 48

Meeqqanut

Profilering af Din Virksomhed

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo. Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

ØST

INDISK
KVINDEDRAGT

113

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

NAKORSAMUT
SIANERNEQ
AKEQANNGITSOQ

80 11 11

TOP AF
FJERNSPORTSSYN
FOLK

BEROLIGER

Ta n d l æ g e

DYRKE

EGYPTISK
SOLGUD

niels nygaard aps

MAGTE

TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

PÅ MODE

293

PERSONLIG COMPUTER
MYRDET

TRÆ

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

BRUDEUDSTYR

PLAGET

UHYRE
KLOGT
SKÆNDES IKKE

VÆSKEN

Begge 12 pass.

Tlf. 31 32 18

GIFT
FAMILIEMEDLEM
KLISTERBÅND

EFTER T

DRIK

Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

MODSAT
ØVRE
GUDSHENVENDELSE
LILLE VEJ

LUFTART

DANMARK

STYKKER
FÅ I
BÅDE -?
OG SÆK
BLÆST

STEDORD

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os · Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.

BÅD

MOLEKYLEDEL
SYNGESPIL

SPANIEN
VANDLØB

ILDSTED
RUNDTOSSET

TO ENS

MELLEM
TO OG
FIRE

Ateq/Navn:

Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Ulorna Pedersen
Niels Hammekenip Aqq. 39 . 3900 Nuuk

DONNAS
DYREKLINIK
Tidsbestilling nødvendig, dette kan
gøres via tlf. 38 13 13 på følgende dage:
Lørdage fra 10.30-14.00
Eller via donnasdyreklinik@gmail.com

Klinikkens
åbningstider:
Tirsdag 14.00-18.00
Onsdag 09.00-16.00
Lørdag 10.00-14.00

Husk at hvis du tegner et
dyrlægeabonnement så giver vi 10% rabat på
dyrlæge-konsultation.

Pilluarit Tillykke
Distr. www.pib.dk

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

Skiltning af Din Virksomhed

VESTERHAVSØ
BLIVE
GRØN

FØLES

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

TVEKAMP
KÆDEDEL

IKKE
SULTNE
HESTESPORT

Tlf. 32 42 74

38 20 10

Børnekryds & Tværs

FLINK
293 TRYLLEKUNST 293

293

Centrum Grill

Ved Brand

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

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Box 301, 3900 Nuuk · Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60 · Fax 32 24 99
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil 55 19 02
Administration
administration@sermitsiaq.AG

Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
PINGASUNNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: ONSDAG

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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ww

w.p
a
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i-n

uuk

Natilerisoq
.dk

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

Byens
billigste
tæpper

39

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

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

Charter sejlads!

Tlf.	
  +299	
  487348,	
  E-‐mail:	
  martek@martek.gl,	
  Web:	
  www.martek.gl	
  

Tlf. 551155/553201

vh@greennet.gl • vandrehuset.com

Profilering af Din Virksomhed

Kom og se nyhder fra Klim & TOBE

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · 3900 Nuuk · Telefax 32 22 12
Lisbeth Kreutzmann: lisbeth@nkb.gl • Else Ezekiassen: else@nkb.gl

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo. Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også
Kongevej 7 Tlf. 549999/329999 jm@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Autoriseret Volvo Penta & Yamaha forhandler
Iggiaanut 6-10 - Tlf. 31 15 40 - www.nmc.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
Nuuk Vand & Varmeservice ApS
Tlf. 32 50 22 e-mail: nvvs@greennet.gl

www.nurepa.gl

Alt indenfor VVS, Blik og Smedearbejde

Døgnvagt telefon 55 23 35

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

info@nurepa.gl

Godkendt af søfartsstyrelsen

qvist.gl
kørekort

Fra kr.

2.500
-miit

Køreskolerit akittunnginnerani 1. oktobari
Unammisitsineq Facebook-imi del-eruk billet Akisuarnerit
Festival-imut eqqugassaavoq – makitsisoqassaaq 1. oktobari
Køb køreundervisning inden prisstigningen 1. oktober
Del Facebook-opslaget og vind en billet til
Akisuanerit Festival – lodtrækning 1. oktober

TLF. 55 71 68

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

tlf. 55 14 77

EBBE@QVIST.GL

FACEBOOK: QVIST.GL KØREKORT

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq
Husstandsomdeles
hver onsdag!

29-30-31.okt.
matoqqavugut
kisitsisagatta

LUKKET
29-30-31 okt.
pga. status

Juullimut
tunissutissatit
maannakkut
pisiarikkit
20% -illu
sipaarlugit

Køb dine
julegaver nu
og spar

20%

Atuuppoq / gælder fra d. 24. oktober til og med d. 28. oktober 2016

inspiration

®

- iggavimmi inigisamilu
aaqqissuussineq,
ilinnut asasannullu
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inspiration

- køkken og
boligindretning,
for dig og dem du elsker

