Besøg Red Dragon
og prøv vores

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

Prøv f.eks.:
Køkkenchefens
Prøv f.eks.: favoritter
PR. PERSON
Køkkenchefens
favoritter

239,259,-

PR. PERSON

Bestil bord på
www.reddragon.gl.
eller på tlf. +299 34 80 80
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UGEAVISEN/TAMANUT ISUMAQARPOQ:

Qinersinissat
pingaaruteqarpoq

UGEAVISEN/TAMANUT MENER:

382010

Arferit
eqqatsinniittut

Din stemme er vigtig
14z

Restaurant
Telefon 32 91 90

Respekter hvalerne
omkring os

50%
GLAS
RABAT PÅ

FRA BRONZE TIL GULD

24-25z

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

s

Icebreaker Merino
Priser fra

129

kr

Kid

382020
Meeqqanut

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

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

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i indramning - alt i solafskærmning

Alt i

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

Smede- og Maskinarbejde

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

udføres

ALT I GLAS OG RAMME

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

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

Ta n d l æ g e

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

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

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

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

Salon
Puk
Tlf. 32 26 30

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

Mandag-Fredag 9-18
Lørdag 9-14
salon puk

tlf.:

K IR OP R A K T OR
AK U P U NK T ØR

Nauja

Erene

Tlf. 329797

Frøken Smørblomst

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

H.J Rinksvej 33

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)
DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 295,Tors.-Fre.- Lør. 300,HERREKLIP:
295,-

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres
v/ Karl Kristensen & Jes Møller
arktiskbyggeri@gmail.com

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

 Igaﬃmmi

errorsinermilu
atortorissaarutitigut
 Kiﬀartuussisarpugut
Kiﬀartuus Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu,
ataatsi Taartissaateqarluarpugut
moortut
 Servicering
 Montering og
 Salg

af hvidevarer
 Godt udvalg af
reservedele

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

31 10 16

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

Nujaleriffik

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

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000
v

/GÂBA

BROBERG

Qitilunnerit · Naggualuutit · Sukagasoortitsinerit assigiinngitsut · Amerluutit · Timimik saliititsinerit:
Inaluarsuarmik (Colon, tyktarm) & tingummik & imal. timi
tamakkerlugu · Niaqorlunnerit · Sanigorsarnerit diæt-mik
allannguinikkut · Pujortasaarniarneq
Akupunktur · Kiropraktik · Naturmedicin · Diæt · Alt problemer med ryg · Led samt spændinger · Rygestop - Rensning af
organismen · Diæt vejledning · Micræne m.m

54 38 58 / 32 64 79

gababroberg@gmail.com

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

Natilerisoq

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

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

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

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

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

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

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

QALIPAASERNISSAA AKIANUT ILAAREERPOQ:Mikineq (2 modul) kr. 200,- Angineq (4 modul) kr. 350,-
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Akupunktur & Velvære

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

v/Maria Kruuse

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

Individuel behandling i form af:
· Akupunktur
· Fødevareallergi
· Auriculo - terapi
· Massage
(øre-akupunktur)
· Forever Living - Aloe Vera
· Posturologi
- vitaminer - mineraler
· Laser - behandling

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

Ikuallatoornermi

Ved Brand

113

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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

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

Ring gratis 80 11 10
kl. 7:30-7:45

Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

JK BOATS
Charter Tur/Lastbåd
Telefon: 589212 / 557355
e-mail: info@jkboats.gl
www.jkboats.gl

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

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

Det grønlandske Sundhedsvæsen

HotelNuuk
Eksklusive huse i hjertet af Nuuk
4-6 pers. fra 1.995,- pr. nat
Enkelteværelse m/tv 895,Dobbeltværelse m/tv 995,- pr. nat
Fri internet

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

CVR 39192055

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

+299 23 15 60
www.nuukbayadventures.gl
info@nuukbayadventures.gl

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter

Hurtig og omhyggelig udførelse, gratis opsætning på kirkegård i Nuuk.
Hurtig levering på kysten. Kontakt os:
Butik Malou i Nuuk · Mobil/sms: 554400
Mail:karlbejders@gmail.com
STENHUGGERIET- er en del af Grønlandsk Produktion A/S, Box 364, 3900 Nuuk
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl

akupunktur & velvære

GRAVSTEN MINDESTEN M.M.M.

Vi ordne alle opgaver indenfor

Luksus
hotellejligheder

Mobil 527574
vmkruuse@gmail.com
Efter aftale

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

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

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

ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice
Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

abc@abc.gl +299 53 38 80

Pilluarit Tillykke

Pollesmurerfirma aps

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 indsendtsenest torsdag kl. 12.00

/POUL ERIK PEDERSEN
plm.firma@gmail.com
mobil 53 42 84

V

· Badeværelse
· Køkkenfliser
· Trappepgange
· Gangfliser

· Betonrenovering
· Pudsarbejde
· Sliglag
· Glasbyggesten

Din fagmand
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BØRNENES
MEEQQANUT

09.00-09:10

09:10-09:20
10:00-10:30

13.00-13:10

13:10-13:20
14:00-14:30
15:30

12. juni 2019
Katersortarfimmi
I forsamlingshuset

Meeqqat meeqqerivinniittartut & 1.-3. klassit / Børnehave børn & .1-3. klasser
Tikilluaqqusineq / Velkomst
Saligaatsoq & Pinngortitamut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik
/ Departement for Natur & Miljø
René Løvstrøm appisimaassaaq / Koncert med René Løvstrøm
Pinngortitap Paarsisuisa erinarsuutaat / sang
Anori, Qaarsoq aamma Ermu ilassikkit (maskottit) /
Hils på Anori, Qaarsoq og Ermu (maskotter)
4.-9. klassit/klasser
Tikilluaqqusineq / Velkomst
Saligaatsoq & Pinngortitamut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik
/ Departement for Natur & Miljø
René Løvstrøm appisimaassaaq / Koncert med René Løvstrøm
Pinngortitap Paarsisuisa erinarsuutaat / sang
Anori, Qaarsoq aamma Ermu ilassikkit (maskottit) /
Hils på Anori, Qaarsoq og Ermu (maskotter)
Ullormut qujanaq / Tak for i dag

Få taget billede sammen med

Saqqummersitsineq / Release
Pinngortitaq asasarput qanoq
paarilluassaneripput pillugu
Pinngortitap Paarsisuisa erinarsuutaat
nutaaq tusarnaariaruk
Hør Pinngortitap Paarsisui´s nye sang
om at passe på vores elskede natur

Anori, Ermu & Qaarsoq
Assiliseqatigikkit

NUNA TAMAKKERLUGU UNAMMISITSINEQ / LANDSDÆKKENDE KONKURRENCE
Eqqakkanik katersuigit assilissamillu nassiussillutit Pinngortitap Paarsisuisa Facebookimi quppernerannut.
Atuaqatigiinnut 5.000 kr. aamma tujuuluaqqat eqqugassaapput. Ajugaasoq saqqummiunneqassaaq 19. juni.
Saml affald og send billede til FB-siden Pinngortitap Paarsisui og vind 5.000 kr. og T-shirt for hele klassen. Vinderen udnævnes d. 19. juni

Pinngortitap Paarsisui paasisitsiniaaniarput sooq pinngortitami eqqagaqannginnissaa pingaaruteqarnersoq
Nuannersunik ilikkagaqarnartunillu sammisaqartitsinermut peqataagit
Pinngortitap Paarsisui vil informere om, hvorfor det er vigtigt, at der ikke er affald i naturen
Deltag også i en masse af sjov aktivitetslæring

Qaarsup Inua

Innerup Inua

Anorip Inua

Ermup Inua Pinngortitap Inua

Uumasup Inua

Sammisanut peqataareeruit tujuuluarannagit
Få et T-shirt, når du har deltaget i aktiviteterne

WWW.INUA.GL
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ULLAAKKUT NEQEROORUT ANNERTOOQ
Atuutilissaaq Ataasinngorneq 3/6 Sapaat 9/6-2019 ilanngullugu / Gælder fra Mandag den 3/6 til og med Søndag den 9/6 - 2019

Stort morgentilbud

ULLAAKKORSIUTIT
AKIKINAARUJUSSUAKKIT
RUNDSTYKKIT 8, WIENERBRØDIT 4,
IFFIAQ/IFFIAQ-QAQORTOQ 1 /
8 rundstykker + 4 wienerbrød +
1 franskbrød imlt. / el. rugbrød

50.Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Sumi najugaqarpit aamma
illoqarfiup immikkoortuata
najukkavit suut ilisarnaatigai?
Nuussuarmi Paarnani.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Nuutoqaq.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Kalaallit kulturianneersut takutinneqarsinnaasut.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit aamma sooq?
Silagitsillugu inuit aalakoortut
sumi tamaaniittut.
Nuummi nerisassat suut
mamarnersaappat?
Kalaalimernit.

Laila Skifte

ONSDAG 5. JUNI 2019

Soraarneq

Nuummi ukiukkut
sulerisoqartarpa?
Sangusaartoqartarpoq imaluunniit
ujakkaartoqartarluni.
Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa kissaatiginartissinnaaviuk?
Nuummi illoqarfiup saligaatsuunissaanut inunnik amigaateqartoqarpoq.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Sikaritsit kimmivikuinik eqqakkanillu nunaannarmut eqqaasarnerup
inerteqqutaalernissaa.
Nuummi suna
tulluusimaarutigisarpiuk?
Illoqarfiup ukiuni kingullerni 50ini ineriartornera tulluusimaarutigaara.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Nuussuaq Paarnat.
Hvilken gade er byens bedste?
Den gamle kolonihavn.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Grønlands kultur, der kunne vises.

Privat foto

Laila Skifte
Pensionist

Hvor undgår du at komme i Nuuk og
hvorfor?
Fulde mennesker rundt omkring i byen, når det
er godt vejr.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Grønlandsk mad.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Står på alpin eller langrend.

Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Mangler folk til rengøring af Nuuk by
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
Indføre forbud mod at smide cigaret skodder og
affald på jorden.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Er stolt over de sidste 50 års udvikling af byen.
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MOTOORI-pige-iorusuppit?
Arnanik ujaasivugut motoori-pige´iunissaminnut ammasunik!

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Ukiut qulinngortorsiorneq
Tallimanngorneq 7. Juni
Ulloq taanna

Naasut

÷25%-mik

÷10%

Akikilliliissaagut
(Viinnit sukkulaatillu
minillugit)

Kaageqassaaq
kaffi tiilu

10 års jubilæum
Fredag den 7. juni

Har du lyst til at være
MOTOORI-pige?

÷25%

÷10%

PÅ ALT I BUTIKKEN

PÅ BLOMSTER

Vi søger kvinder som er friske på at være motoori-piger!

(dog ikke vin og chokolade)

Vi giver kaffe, te
og kager.
Attavissaq: Heidi@sermitsiaq.gl
paasisaqarnerorusukkuit.
Kontakt: Heidi@sermitsiaq.gl
og hør nærmere.

MO

TOORI

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Kære foreninger

Kommuneqarfik Sermersooq sinnerlugu peqatigiiffiit
katinngatillit tamaasa Inuiattut Ullorsiornitsinni

Kommuneqarfik Sermersooq
vil gerne invitere alle foreninger med faner
til at deltage til morgenmad samt

ullaakkorsioqatigiinnissamut ingerlaqatigiinnissamullu qaaqquagu
Kommuneqarfiup Allaffianit Nuutoqqamut ingerlaaqatigiinneq
nal. 7.35 aallartissaaq, kingorna erinarsoqatigiinneqassaaq
pisarnertullu qamutilittartoqassalluni.
Ullaakkorsiutinik inniminniinissaq eqqarsaatigalugu
kingusinnerpaamik tallimanngorneq juunip 14-ni
peqataanissamut nalunaartoqassaaq. Peqataanissamut
nalunaarnissaq mailimut uunga pissaaq kultur@sermersooq.gl

morgen-processionen
på Grønlands nationaldag
Processionen vil starte kl. 7.35 fra rådhusets hovedbygning
og fortsætter ned til Kolonihavnen, hvor der derefter vil
være fællessang, samt den traditionelle kanonsalutering.
Af hensyn til morgenmadsbestilling bedes I melde tilbage
om, hvorvidt I deltager eller ej senest fredag 14. juni.
Send en mail til kultur@sermersooq.gl for tilmelding.

FOTO:GREENLAND.COM

Asasagut peqatigiifiit
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Naalersitaq
PON EQUIPMENT AND PON POWER
GREENLAND Aps

Kristumiut tammaarsimaarfiat
Kristen sommerlejr 2019
Qaallusi pinngortitarsuarmi kusanartumi tammaarsimaaqataaniaritsi!
Tassani Jiisusip kinaanera ilinniassavarput.
Kom med på lejr i den smukke Ameralikfjord. Der vil vi bl.a. høre om
hvem Jesus er.
Uge 26 23. juni - 29. juni
Uge 27 30. juni - 6. juli
Uge 28 7. juli - 13. juli

Børnelejr
(årgang 2007-2010)
Børnelejr
(årgang 2007-2010)
Ungdomslejr (årgang 2003-2006)

Peqataanermut akit/Opholdet koster: 300 kr.

DIN FORHANDLER AF CAT MASKINER, MOTORER OG
GENERATORER
Pon Power og Pon Equipment holder åbent hus på vores værksted
d. 6. juni kl. 16 - 19.
Her vil du få mulighed for at få en rundvisning på værkstedet og
se, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed.
Vi sørger for lidt lækkert til ganen, så tag din kollega eller ven
under armen og kom forbi til en hyggelig og informativ aften.

Nalunaafissaq/Tilmelding:

Tlf. 29 19 79 nal. 16.00 – 17.30

Pon Equipment and Pon Power Greenland Aps Pukufﬁ k 16B 3905 Nuussuaq
T: +299 32 32 60 | www.pon-cat.com/dk

Den offentlige controlleruddannelse
4 dages kursus
1.- 4. oktober i Katuaq, Nuuk
Dette kursus giver dig metoder til at optimere virksomhedens
processer og bundlinje, metoder til omkostningsbekæmpelse
og indblik i kontrakt-controlling samt projekt-controlling.
Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog
med ledelsen og andre forretningsenheder i forhold til at vælge
de rigtigste styringsværktøjer og ledelsesrapporteringer. Du
får en stor forståelse for, hvad det vil sige at være en Financial
Business Controller, og hvorledes du er med til at optimere
de enkelte forretningsområder, procesoptimere samt udvikle
forretningen.
Virksomheden vil få en medarbejder tilbage efter endt
kursus, der har erhvervet nye tanker og inspiration til at møde
forretningen på en mere åben måde. En Financial Business
Partner skal kunne tage de samme typer af beslutninger, som
den funktionsansvarlige.

18.900 kr.
per deltager
inklusiv forplejning
og undervisnings
materialer

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

Læs mere på vores hjemmeside: http://www.gifu.gl/kurser/kurser
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KOM OG FEST
MED OS
Fredag d. 5/7 &
lørdag d. 6/7
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Besøglukket
Red iDragon
Frokost
juni & juli
Aften åbent
fra kl.vores
17.30 – 21.30
og prøv

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

Når Philip og Lenny fra realityprogrammerne:
Paradise Hotel, Divaer i Junglen og senest
Spindoktorerne på TV3 står bag baren på Manhattan.

Secure Escape &
Sound of the Damned
14. juni kl. 23 - 01.30
FRI ENTRÉ

DJ PÅ TAKUSS
Maden serves ved bordet
på fælles tallerkener.

torsdag d. 6/6

LIVEMUSIK

ÅBNINGSTIDER PÅ TAKUSS

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

fredag d. 7/6 & lørdag d. 8/6
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Nuummi 2019-imi Meeqqat Ulluat
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Nuummi meeqqat juunip aallaqqaataanni Meeqqat Ulluanni sammisassarpassuaqarlutik nuannisartinneqarput. Annerusumik sammisaqarfiusut tassaallutik
Nuif aamma Inussivik kiisalu Qinngorput.
Meeqqat Ikiortigit meeqqanut meerarpaluttunullu arfininngornermi nuannisartitsiniarluni aggersaammat ullup ingerlanerani puumut ikilluni arpaliuttoqarpoq, kiinnakkut qalipatsittoqartarluni, qaqorsaatilimmit pullartalianik patittaarisoqarluni nuannersunillu allanik pinnguartoqarluni. Tamatuma saniatigut
peqatigiiffiup naatsumik filmiliartik Katinngat, pimmatiginnittarnermut

tunngasoq takuteqqaarpaa.
The Colour Run nunarsuaq tamakkerlugu ukiuni kingullerni nuannarineqaqisoq Nuummi Meeqqat Ulluanni siullermeerluni aaqqissuunneqarpoq. Crossfit
Inua, Kommuneqarfik Sermersooq suleqatigalugu arpatsitsinermut aaqqissuisuupput.
Katuami Meeqqat Ulluat ullormi pineqartumi nalliussineqanngilaq, sapaatipakunneranili matumani nalliussineqassalluni. Meeqqeriviit nukarlernilu atuartut
isiginnaagassiaq Anoraap Nipaa isiginnaariaqqullugu sapaatip-akunnerani matumani kulturip illorsuanut qaaqquneqarput.
Nuummi Meeqqat Ulluanni 2019-imi pisut assitigut oqaluttuarineqarput.
Ass./Fotos: Toke Brødsgaard

ONSDAG 5. JUNI 2019

11

Børnenes Dag 2019 i Nuuk
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Børnene i Nuuk havde på Børnenes Dag den 1. juni en herlig dag med mange aktiviteter. Aktiviteterne
koncentrerede sig om Nuif og Inussivik samt i Qinngorput.
Dagen igennem stod den på sækkeløb, ansigtsmaling, sæbeboblebasket og en række sjove lege, da Red
Barnet Grønland inviterede til en hyggelig lørdag for børn og barnlige sjæle. Foreningen lancerede desuden
deres nye kortfilm Katinngat om mobning.
The Colour Run har de seneste par år været kæmpe stort i hele verden og på Børnenes Dag blev det
afviklet første gang i Nuuk. Det var Crossfit Inua, der sammen med Kommuneqarfik Sermersooq, stod for
løbet
I Katuaq blev Børnenes Dag ikke markeret på selve dagen, men i stedet i denne uge. Børnehaver og
skoleklasser på trin 1 er i denne uge inviteret i kulturhuset for at overvære forestillingen Anoraap Nipaa.
Billederne fortæller om oplevelserne på Børnenes Dag 2019 i Nuuk.
Ass:/Fotos: Toke Brødsgaard

12

ONSDAG 5. JUNI 2019

Tasiilami naatsorsuusiornermut
pikkorissartitsineq
Kursus i bogføring i Tasiilaq
Ulloq: juunip 13-at 2019

Dato: 13. Juni 2019

• Bilagimiit naatsorsuutit naammassinissaannut

• Fra bilag til færdigt regnskab

• Naligiisaarineq aamma naatsorsuutit misis
suineq

• Afstemning og kontrol

• Kontoplan – naatsorsuusiornermi malittari
sassaq

• Debet og kredit

• Debet aamma kredit
Sumiiffik: Ujuaap aqqulaa B184,
Majoriaq Tasiilaq

• Kontoplan – rygraden i bogholderiet

Lokale: Ujuaap aqqulaa B184,
Majoriaq Tasiilaq
Kl. 08:3015:30

Nal. 08:3015:30

Tilmeldning: info@business.gl

Peqataanermut nalunaarneq: info@business.gl

Underviser: Vivi Petersen, bogholder hos
Repenso.

Pikkorissaasoq: Vivi Petersen, Repensomi naat
sorsuutinik suliaqartartoq.

Undervisning foregår på Grønlandsk.

Atuartitsineq kalaallisut ingerlanneqassaaq.

FONDEN
Tel: (+299) 34 10 80 | info@business.gl | www.business.gl
Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO Nuuk
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DEN 26. juli

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

GTO

K

K

M

STINEM
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M

UTTEN

UT

TORSDAG

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

K
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IN

IMUTTE

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT

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

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Levende musik på Mutten

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

TORSDAG D. 6. JUNI
SØ
NDAG
SFPÅ
EST
KARAOKE OG GOD
MUSIK
MUTTEN!
PÅ MUTTEN

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

på Mutten

ERtil søndagsfest på
I DAG
Vi ses
MUSIK!
E MiniMutten
LEVEN Dog
DERKristinemut

DEN 29. JULI

fra kl. 12-24.

Den. 9. juni

Uttuit

Fredag d. 7. juni &
Lørdag 8. juni
Fredag d. 31. august og lørdag d. 1. september

Tulleriit

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

Inuk

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

Kanji club

RIKKA

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

Ulla

Sponsoreret af:

Festen begynder kl. 22.00

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

Idag er der levende musik!

Fredag d. 14. juni &
Lørdag 15. juni

NANERUAQ
FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

med kartofler
og persillesauce
TIRSDAGSBINGO
Den. 11/6 kl. 20.00, på Mutten

68 -,

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

Sponsoreret af:

N
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Ugeavisen/Tamanut isumaqarpoq:

Qinersinissat pingaaruteqarpoq
Nunarput sinnerlugu folketingimut ilaasortanngortussat marluk aalajangiiffiginiarlugit
ullumikkut qinersiartussaagut

angisuumik sammineqartut ilagaat qallunaat Kalaallit Nunaannik ilisimasaqarnerulernissaat. Tamanna
maanna sammineqarlualerpoq suliniutinillu arlalinnik aallartitsisoqarluni.

All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Nunatsinni inuussutissarsiornermut
pingaarutilik
Folketingimi aalajangiunneqartartut ilaasortaatitassatta marluusut ilusilersueqataafﬁgisassaat nunami
maani inuussutissarsiornermut pingaarutilerujussuupput. Ilaatigut mittarﬁliassani Danmarkip peqataanera ilaatigut piviusunngortinneqarluni Nunatta
ilaasortaatitaasa peqataafﬁgisaannik suleqatigiilluarnikkut ineriartortinneqarneratigut. Tamatuma
peqatigisaanik Nunatsinni inuussutissarsiornikkut
suliniutinut tapiissuteqarnissamut aamma periarﬁssarsiortoqartarpoq.
Nunatsinni illersornissakkut suliniutigineqartut
folketingimut ilaasortaatitat marluk Nunatsinneersut
peqatigalugit aamma oqallisigineqartarput.
Soorlu aamma inatsisinik atuutsitsineq tamakkerluni uatsinnut pingaaruteqaqaaq aamma ingammik
politiit aamma pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarﬁmmiittunut nakkutilliisut akissarsiaat pingaaruteqarluinnartuusut. Pingaaruteqartunut aamma
ilaavoq biilinik nakkutilliisoqaqqilernissaata folket-

Ullumikkut qinersiartulerutta eqqarsarluaqqaarluta
qinersinissarput pingaaruteqarpoq. Danmark ungasissorujussuartut inissisimagaluartoq, piumagutta
piumanngikkaluaruttaluunniit pitsaasumik kinguneqarluartumillu suleqatigiittoqarnissaa pingaaruteqaqaaq – aamma Kalaallit Nunaat namminiilivinnissamik siunertaqaraluarpalluunniit. Taamaattumik
illit qinersinerit aamma pingaaruteqarpoq.
Nunarput sullitissagaat
Folketingimi ilaasortaatitassavut marluk qinigaagunik Kalaallit Nunaata aallartitaattut inissisimassapput aalajangigassanullu ulluinnarni inuunitsinnut
pingaarutilinnut aalajangeeqataasassallutik. Sammisat ilaasortaatitaasut sunniuteqarﬁgisassaat kalaallinut Danmarkimiittunut maanilu Nunatsinniittunut
sunniuteqartussaapput. Qinigaafﬁmmi kingullermi

Ugeavisen/Tamanut mener:

Din stemme
er vigtig
I dag går vi til valg for at stemme på de to
kandidater, der skal repræsentere Grønland i
folketinget
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Når vi i dag går til stemmeurnerne er det afgørende
at sætte krydset med omtanke. Godt nok er der langt
til Danmark geograﬁsk, men om vi vil det eller ej,
har det stor betydning, at der er et godt og konstruktivt samarbejde - også hvis Grønland vil arbejde
i retning mod selvstændighed. Derfor er også din
stemme vigtig.
Arbejder for Grønland
Når vi sender to repræsentanter til Folketinget er
det disse to, der optræder som ambassadører for
Grønland og er med til at træffe afgørelser, der har
betydning for vores hverdag. Emnerne, repræsentanterne har indﬂydelse på, gælder både grønlændere
i Danmark og her i landet. Et af de punkter, der har
været meget fokus på i den seneste valgperiode,

har været at øge danskernes kendskab til Grønland.
Dette er der nu sat fokus på og der er iværksat en
række tiltag.
Afgørende for grønlandsk erhvervsliv
Beslutningerne der tages i Folketinget, som vores
to kandidater er med til at forme, har stor betydning
for erhvervslivet her i landet. Blandt andet er det
danske engagement i de kommende lufthavne et af
de punkter, der er blevet realiseret via et godt samarbejde, opbygget gennem folketingskandidaterne
fra Grønland. Ligeledes skabes der støttemuligheder
til grønlandske erhvervsprojekter.
Forsvarets aktiviteter i Grønland er også på dagsordenen med folketingsmedlemmerne fra Grønland.
Og så er hele justitsområdet af stor betydning for
os, og især er politibetjentenes og anstaltbetjentenes
aﬂønning væsentlig. Folketingsmedlemmerne
må sikre ligeløn mellem grønlandske og danske
betjente. Det er også vigtigt, at folketingsmedlem-

ingimut ilaasortanit isumagineqarnissaa aamma
ilaatigut biilit dieselitortut pujoorﬁisa sorujuiaatinik
atortulerneqarnissaat isumagineqartariaqarluni, taamaalilluni sananeqaatit minnerit ulorianartut
meeqqat puaannut pinnginniassammata.
Qinersinissat eqqaamallugu
Kina qinissanerlugu nalornisigilluinnarukku, aviisit
AG aamma Sermitsiaq nittartagarpullu paasisassarsiorﬁgineqarsinnaapput, soorlumi aamma partiit
nittartagaanni qinigassanngortittut pingaartitaat
aamma atuarneqarsinnaasut. Allaammi kina qinissanerlugu nalornilluinnarukku qinersiartornissat
pingaaruteqarpoq.
Inuinnaat naalakkersueqataanerat eqqarsaatigalugu qinersiartunnginnermit allafﬁgineqanngitsumik qinersinissat pitsaaneruvoq, taamaalillutimmi
peqataanerit takutissagakku.
Ajunnginnerpaarli tassaassalluni qinigassanngortittumut aalajangersimasumut krydsiliinissaq, taamaalilluni ilaasortaatitassavut marluk, tatigisinnaasavut, nunap soqutigisaanik isumaginnissinnaaniassammata, taamaallaallu namminneq soqutigisaminnik aallussinatik.

merne sørger for at vi igen får biltilsyn, og at der
man blandt andet sørger for ﬁltre på dieselbilernes
udstødning, så de farlige partikler ikke ender i
børnenes luftveje.
Husk at stemme
Er du helt i vildrede med, hvem du skal stemme på,
så er der hjælp at hente i aviserne AG og Sermitsiaq
og vores hjemmeside samt på partiernes hjemmesider, hvor kandidaterne er opslået med information
om deres mærkesager. Selv hvis du ikke kan afgøre,
hvem du vil stemme på, er din stemme vigtig.
For demokratiets skyld, så er en blank stemme
bedre end ikke at stemme, for at vise dit engagement.
Bedst vil det dog være, hvis der sættes et konkret
kryds, så vi kan få sendt to repræsentanter afsted,
som vi kan have tiltro til, bedst muligt kan varetage
landets og ikke kun egne interesser.
Ulloq qinersivik inuinnaat naalakkersueqataaneranni nalliuttorsiorﬁusarpoq, pingaaruteqarporlu pimoorussinerit takutillugu eqqarsarluarlutit qinersiartoqataanissat.
Valgdag er demokratiets
festdag og det er vigtigt
at du viser dit engagement og får sat dit kryds
med omtanke. Ass./Foto:
Toke Brødsgaard
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14-24.
JUNI

EQQUMIITSULIANIK TAKUTITSINEQ
KUNST UDSTILLING

KATUAQ BIO

UGE 23

Pingasunngorneq / Onsdag
5/6
UglyDolls .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Aladdin - 3D Original version  . Sidste forstilling 18 .30
John Wick 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sidste forstilling 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag
6/6
UglyDolls .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Long Shot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Brightburn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik / Kunstskole
Ukioq 2018/2019 ilinniarfiusumiit ilinniartut sisamat inaarutaasumik Katuami saqqummersitsissapput / Fire elever fra skoleåret 2018/2019 skal i forhold til deres dimission udstille i
Katuaq.
-Mimi Josefsen, Nuuk
-Paneeraq Grønvold, Maniitsoq
-Bogdan Bredahl, Maniitsoq
-Helene Kleinschmidt, Upernavik

Tallimanngorneq / Fredag
7/6
Long Shot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Brightburn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Arfininngorneq / Lørdag
8/6
UglyDolls .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .00
Brightburn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Long Shot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sapaat / Søndag
9/6
UglyDolls .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .00
Long Shot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Brightburn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

K AT U A P PA A R L E R S U A N I / I K AT U AQ S F OY E R

Ataasinngorneq / Mandag
UglyDolls .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brightburn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Long Shot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10/6
16 .00
18 .30
21 .00

Marlunngorneq / Tirsdag
UglyDolls .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Long Shot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Brightburn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11/6
16 .00
18 .15
21 .00

Pingasunngorneq / Onsdag
UglyDolls .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sidste forstilling
Brightburn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sidste forstilling
Long Shot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sidste forstilling

12/6
16 .00
18 .30
21 .00

N
O
S
I
MUG
28. JUNI 2019

I

I

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

II

I

MATUT AMMASSAPPUT / DØRENE ÅBNES: 20:00
PISIAARNERMI
FORSALG: KR.

250,

I UKIUT/ALDERSGRÆNSE: 18+

I

MATUMI
VED DØREN: KR.

300,

HAPPY HOUR: 21:00  22:00

I S I S S U T I S S AT / B I L L E T T E R : W W W. K AT U A Q . G L

I

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Tidlig start på årets
udendørssæson i golfklubben
Nuuk Golfklubimi ilaasortat 13-it peqataaffigisaannik ukioq manna siullermeerluni sapaammi maajip
26-anni silami unammisoqarpoq.
Søndag den 26. maj blev årets første
udendørs match spillet i Nuuk Golfklub, hvor 13
spillere deltog.Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Nuuk Golfklubs spillere kan glæde sig over det
milde forår, der betyder, at de allerede nu kan
spille udendørs

bruge den solrige dag i godt selskab. Selvom banen
var meldt klar, var den flere steder fugtig, og der
blev lagt op flere steder for at skåne banen.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

De første vindere
Der blev i årets første match spillet i to kategorier,
henholdsvis A rækken og B rækken. I B rækken,
hvor der blev spillet stableford, blev vinderen
Julie T. Hvidkjær, der netop er blevet konfirmeret.
Andenpladsen gik til Susanne Rasmussen, mens
Mogens Ø. Larsen løb med tredjepladsen. I A rækken blev der spillet slagspil og her vandt Apollo Jeremiassen. Andenpladsen tog Albrecht Damgaard sig
af, mens tredjepladsen blev vundet af Jens Paulsen.
Allerede søndag d. 2. juni spilles der atter udendørs
match i golfklubben.

Søndag d. 26. maj blev dette års udendørs sæson
skudt i gang for byens golfspillere. Hele vinteren
har de spillet på simulator i klubhuset, men grundet
det milde forår har det været muligt at starte den
udendørs sæson ualmindelig tidligt til stor glæde for
de entusiastiske spillere.
Tyvstart på sommersæsonen
Officielt skydes sommersæsonen først i gang 9.
juni, hvor klubben afholder sin officielle åbningsmatch. Alligevel, da banen allerede er så tør og
grøn, at den kan anvendes, blev der søndag d. 26.
maj afholdt en præ-præ match for de utålmodige
spillere, der slet ikke kan vente med at få hul på
årets udendørs sæson. 13 spillere valgte da også at

Pas godt på banen
Spillerne er afhængige af, at banen er velholdt. Det
er derfor lidt trist at se, hvordan flere har anvendt
banen som cykelbane eller anvendt det lækre græs
til en grillfest uden efterfølgende at rydde op efter

sig. En bøn fra klubben lyder derfor, at folk vil
respektere golfbanen og ikke ødelægge græsset eller
andre af faciliteterne på banen. Især mens banen
stadig er lidt fugtig, er den sårbar, og det tager lang
tid for den at komme sig igen efter et dybt spor af
en mountainbike.
Tidlig start på årets udendørssæson
i golfklubben
Golf ser umiddelbart ganske nemt ud, men det er
langt fra tilfældet. Faktisk kræver det både en del
teknik og træning at blive god. Banen her i Nuuk er
særlig udfordrende grundet de mange steder, hvor
golfbolden kan ramme klipper. Når det sker, for det
gør det af og til, får bolden ekstra energi og hopper
vilkårligt ud af den forventede retning. Derfor kan
det også til tider være svært at finde boldene igen.
I løbet af de 9 huller som banen består af, får man
gået en god tur, får sig en god snak og får en masse
frisk luft.
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Nuummi kusanartunik
avatan-giiseqarluni unammisoqartar-poq aamma
golfertarﬁk ava-tangiisinik
mianerinnittutut uppernarsaateqarpoq.
Der spilles i Nuuk i meget
smukke omgivelser og banen
er miljøcertiﬁceret.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Golfertartut peqatigiiffianni silami
unamminerit ukioq manna aallartiaartut
Nuuk Golfklubimi ilaasortat upernajaarnera
nuannaarutigisinnaavaat, taamaalillutimmi
maanna taamaaliinnartoq silami unammisinnaanngoramik
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Illoqarﬁmmi golfertartunut aasaanerani silami golfertarnissat sapaammi maajip 26-anni aallarnerneqarput. Golfertartut peqatigiifﬁup illuutaani piviusuusaartitamik sungiusaammik ukiuunerani sungiusartarput. Upernajaarneratali kinguneranik silami
unammisarnerit pisarnermit siusinnerusukkut aallartinneqarsinnaasimapput, golfertartunut piumassuseqartunut nuannaarutaaqisumik.
Aasaanerani unammisarnerit sioqqutsilluni
aallartinneqartut
Aasaanerai unammisarnerit aatsaat juunip 9-anni
pisortatigoortumik ammarneqartussaagaluarput,
tassani peqatigiifﬁk ammaanermut atatillugu unammisitsisussaalluni. Golfertarﬁlli taama panertigimmat qorsuutigimmallu atorneqarsinnaallunilu, ilaasortat silami unammisarnerup aallartinnissaanut
utaqqisinnaanngitsut, sapaammi maajip 26-anni
siusinaarluni aaqqissuussinermi unammisinneqarput. Golfertartullumi 13-it ulloq seqinnarissoq kammalaatitik peqatigalugit nuannisarﬁginiarlugu aalajangersimapput. Naak golfertarﬁk piareeqqasutut
oqaatigineqaraluartoq, arlalinni suli panersimanngilaq aamma golferﬁgineqartoq mianersuunniarlugu
arsaaraasaq allamut nuunneqartariaqartarluni.

Ajugaasut siulliit
Ukioq manna unamminermi siullermi immikkoortunut marlunnut immikkoortillugit, tassa A rækkemi
aamma B rækkemi unammisoqarpoq. B rækkemi
stableford unammissutigineqarmat, Julie T. Hvidkjær apersorteqqammersoq ajugaavoq. Susanne
Rasmussen normu 2-nngorpoq, Mogens Ø. Larsenilu normu 3-nngorluni. A rækkemi slagspilimi
Apollo Jeremiassen ajugaavoq, Abrecht Damgaard
normu 2-nngorluni Jens Paulsenilu normu 3-nngorluni. Golfertartut peqatigiifﬁanni sapaammi juunip
aappaanni silami unammisoqaqqissaaq.
Golfertarﬁup paarilluarneqarnissaa
golfertartunut pingaarutilerujussuuvoq
Taamaattumik golfertarﬁk sikkilertarﬁttut arlalinnit
atorneqarsimasoq imaluunniit ivigaaqqat nuannerluinnartut siaasaafﬁgineqarsimasut igitassanillu qimatsivigineqarsimasut takullugit nuanniittarpoq.
Taamaattumik peqatigiifﬁmmit kissaatigineqarpoq, inuit golfertarﬁk ataqqissagaat ivigaaqqallu

aamma golfertarﬁmmi atortut allat innarlissanngikkaat. Ingammik golfertarﬁk suli isugutatsillugu
mianernartuusarpoq aamma mountainbiket aqqutaat
itisuut sivisuumik atasinnaasarput.
Golferneq takuinnarlugu ajornanngitsunnguatut
isikkoqarsinnaasarpoq, taamaaqqajanngilarli.
Golﬁllaqqissuussagaannimi teknikimik paasisimasaqarnissaq sungiusarnissarlu pisariaqarput.
Maani Nuummi golfertarﬁk immikkut ilungersunartoqarpoq, aqqusaagassammi ilarpassuini golﬁp
arsaaraata qaarsoq eqqorsinnaasarmagu. Taama
pisoqaraangat, akuttunngitsumimmi taama pisoqartarmat, arsaaraasaq sakkortuumik sumut tamaanga
tammittarpoq. Taamaattumik ilaannikkut arsaaraasap naneqqinnissaa aamma ajornakusoortarpoq.
Golfertarﬁmmi ikifﬁssat qulingiluaasut aqqutiginerini pisuttuartoqarluartarpoq, oqaloqatigiilluartoqartarluni silaannarissartoqartoqarluartarlunilu.

Nuuk Golfklub maajip
26-anni ukioq manna
siullermeerluni silami
unammisitsimmat, sila
aasarpalaarluinnarpoq.
Det var næsten sommervejr, der var på programmet,
da Nuuk Golfklub 26. maj
kunne spille årets første
udendørs match.
Ass./Foto: Toke
Brødsgaard.
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Meeqqat Ikiortigit
Red Barnet Grønland

TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ

Meeqqanik tamanik
inviterer alle børn til

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
”Torsuusaq aamma meeqqat qamutaasiviinut inissiisarfik,
meeqqerivik Uiloq ”
Kommuneqarfik Sermersuup Meeqqerivik Uiloq-mi suliassat ataani
taaneqartut tamanut suliariumannittussarsiuuppai.
Suliassat pingaarnertut suliarineqartussat makkuupput:
1.
Isaterineq
2.
Toqqaviliorneq.
3.
Sanaartorneq.
Suliap 2019-imi junimiit 2019-imi Oktober-i ilanngullugu suliarineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.
Suliakkiissut akikinnerpaamut tunniunneqassaaq.
Suliariumannittussarsiorneq neqeroorummik allakkiami allassimassaaq.
Neqerooruteqarnissamut atugassat uunga inniminnerneqarsinnaapput:
Kommuneqarfik Sermersooq – Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks 1005, 3900 Nuuk, e-mail: isbe@sermersooq.gl
Neqerooruteqartoq tamatuma kingorna neqerooruteqarnermi atugassamik elektroniskiusumik pissarsiarissavai imaluunniit naqiterneranut
nassiunneqarneranullu akiliuteqarnermigut neqerooruteqarnermi
atugassat pappiaranngorlugit tigunerini akiligassanngorlugit pisinnaassallugit.

OFFENTLIG LICITATION
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Nuussuaq, Børnehave Uiloq, Nyt vindfang samt barnevognsrum.
Kommuneqarfik Sermersooq udbyder i offentlig licitation udførelsen af
følgende arbejder i børnehaven Uiloq.
Arbejdet udføres i hovedentreprise og omfatter i hovedtræk:
1.
Nedrivning
2.
Fundering
3.
Byggeri

KAMMAGIIFFIK-mik
MOBBEFRI ZONE
taallugu Meqqat ulluanni 1. juni nal. 12.00 – nal. 16.00
NUiF-imi Inussivimmilu pisussanut aggersaavoq.
på Børnenes Dag 1. juni kl. 12.00-16.00 ved NUiF og Inussivik.
Pinnguartitsisoqassaaq, soorlu poorsuarnut ikilluni arpaliutsitsisoqarluni, kiinnanik qalipaasoqarluni – allarpassuarnillu ingerlatsisoqassalluni!
Der vil være lege, sækkeløb, ansigtsmaling – og meget mere!
redbarnet.gl

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Ukiut qulinngortorsiorneq
Tallimanngorneq 7. Juni
Ulloq taanna

÷25%-mik

÷10%

Akikilliliissaagut
(Viinnit sukkulaatillu
minillugit)

Arbejdet forventes udført i perioden Juni 2019 til og med Oktober
2019.

Kaageqassaaq
kaffi tiilu

10 års jubilæum
Fredag den 7. juni

Tildelingskriteriet er laveste pris.
Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.

÷25%

÷10%

PÅ ALT I BUTIKKEN

PÅ BLOMSTER

Udbudsmaterialet kan bestilles hos:
Kommuneqarfik Sermersooq – Anlægsafdeling, Postboks 1005, 3900
Nuuk, e-mail: isbe@sermersooq.gl

Naasut

(dog ikke vin og chokolade)

Vi giver kaffe, te
og kager.

Tilbudsgiveren vil herefter modtage udbudsmaterialet elektronisk eller,
mod betaling for tryk, modtage udbudsmaterialet i papirformat med
postopkrævning.

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

19

ONSDAG 5. JUNI 2019

Tilmelding til AalborgDage
i Nuuk 14.-19. august
Aggustip 14-ianiit 19-ianut Nuummi
Aalborgimut ulloqartitsinermi
peqataanermut nalunaarneq
Illoqartittut ikinngutigiit, Nuuk Aalborgilu, ataatsimoorlutik Aalborgimut ulloqartitsilerput!
Pilersaarutinut pissanganavissunut peqataanissamut nalunaarneq
periarﬁssanngorpoq. Ukioq manna ukkatarineqartussat tassaapput suliassaqarﬁit, nunat kattufﬁillu akimorlugit suleqatigiinnikkut
periarﬁssaat.
Ukioq manna Aalborgimut ulloqartitsinermi pilersaarutini sammisassat assigiinngitsunut pingasunut immikkoortinneqarsimapput
- politikkimut tunngasut, inuussutissarsiornermut tunngasut kiisalu
kulturimut tunngasut ilaatigullu inuussutissarsiortut ataatsimeersuartinneqassapput, suliffeqarﬁit pulaarneqassapput, politikkitigut
ataatsimiittoqassaaq kiisalu Aalborg Symfoniorkesterikkut tusarnaartitsissallutik!
Peqataanissamut nalunaarﬁssaq kingulleq: juunip 19-iat 2019
Sermersooq Business Councilip nittartagaani www.business.gl-imi
peqataanermut nalunaarneq kiisalu pilersaarut pillugu paasisaqarnerusinnaavutit.

Venskabsbyerne
Nuuk og Aalborg afholder
i fællesskab igen
Aalborg dage!
Der er nu åbent for tilmeldinger til et spændende program, som sætter fokus på fremtidens muligheder for et fortsat samarbejde på
tværs af sektorer, landegrænser og organisationer.
Programmet for dette års AalborgDage i Nuuk
er tredelt med et politisk-, et erhvervsmæssigt-, og et kulturelt spor og indeholder bl.a.
en erhvervskonference, virksomhedsbesøg,
politiske møder og en koncert med Aalborg
Symfoniorkester!
Deadline for tilmelding: 19. juni 2019
Læs mere om tilmelding og program på
Sermersooq Business Councils hjemmeside:
www.business.gl

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuummi kommunip
allaffissuata igaffianik kantiinaanillu ingerlatsisussamik
tamanut neqeroortitsineq

Offentligt udbud af køkken- og kantinedriftsopgaver på Rådhuset, Kommuneqarfik
Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersuup, matumuuna Nuummi igaffimmi kantiinamilu suliassanik
ingerlatsinermut neqerooruteqartitsivoq.
Suliassaq kommunip pisiniartarnermut politikkia naapertorlugu pisortanut isumaqatigiissutitut
ingerlanneqassaaq.
Neqeroortitsinermi atortuni allassimasut tamaasa naapertorlugit igaffimmik kantinamillu
attartorluni ingerlatsisumut tunniunneqassapput.

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder hermed udførelse af køkken- og
kantinedriftsopgaver i Nuuk.
Opgaven udføres som en offentlig kontrakt i henhold til kommunens
indkøbspolitik.

Aallarniutaasumik oqaloqatigiinnissaq kissaatigigaanni (Isumaqatigiinniarneq pineqanngilaq)
igaffiup takuniarnissaa ilaalu ilanngulugit oqaloqatigiinnissamik mail-ikkut inniminniisoqarsinnaavoq udbud@sermersooq.gl

Neqerooruteqarnissamut piffissaritinneqartoq
Neqeroortitsinermi atortut ilanngussartallit mail-ikkut uani piniarneqarsinnaapput
indkoeb@sermersooq.gl.
Isumaqatigiissut 2020-mi januaarip ulluisa aappaanni atulersinneqassaaq.
Neqeroorut ilanngussat ilanngullugit uunga nassiunneqassaaq udbud@sermersooq.gl
kingusinnerpaamik 16. aggusti 2019 nal. 12.00.
Neqeroorutit pissarsiarineqartut akornanni kommune nammineerluni toqqaasinnaatitaavoq,
neqerooruteqartullu itisiliinertalimmik saqqummiussinissaannut/isumaqatiginninniarnissaannut
aggersassallugit.

Køkken- og kantinefunktionen skal drives af den forpagter der tildeles
kontrakten, og alle forhold er beskrevet i udbudsmaterialet.
Ønsker man en indledende drøftelse (Ikke forhandlingsforhold) samt besigtigelse
af køkken m.v. kan man træffe en aftale via mail udbud@sermersooq.gl

Tidsfrist for tilbuddet
Udbudsmateriale med bilag kan rekvireres via mail til indkoeb@sermersooq.gl.
Kontrakten skal formelt træde i kraft den 2. januar 2020.
Tilbud med tilhørende bilag skal sendes til udbud@sermersooq.gl senest
den 16. august 2019 klokken 12.00.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og
indkalde tilbudsgivere til en uddybende præsentation/forhandling.

Nuummi
skakkertoqaqqilersoq
Islandimiut skakkertartut peqatigiiffiat
Hrokurinn juunip tallimaannit qulingannut
Nuummi skakfestivalertitseqqissaaq.
All. Margrét Jónasdóttir
Ukiumoortumik aaqqissuunneqartartumi Air Iceland
Connect festivalimi, Kalaallit Nunaata Islandimi iki
nngutaannit aaqqissuunneqartartumi una oqariaaserineqarpoq: Gens Una Sumus, Ilaqutariippugut.
Hrokurinnimut ilaasortat juunip tallimaanni Kalaallit Nunaaliassapput ilaatigullu atuarfimmut pulaassallutik 1. klassimilu atuartuartunut 100-nut sikkilernermi niaqorornaveeqqutinik, Islandimi suliniaqatigiiffimmit Kiwanis-imeersunik Eimskipimeersunillu tunissutinik agguaassallutik. Taava aamma
pulaassavaat meeqqat angerlarsimaffiat, angerlarsimaffeqanngitsut unnuisarfiat aamma Nuummi parnaarussivissaq.
Nuuk Centerimi arfininngornermi juunip arfineq-

pingajuanni skakkernersuaqassaaq. Tassani skakkernermut mesteri aamma Hrokurinnimi siulittaasup tullia Robert Lagermann qaaqqusanut ataatsikkut
skakkeqateqassaaq aamma kikkulluunniit tamarmik
tikilluaqqusaapput.
Nuummi sapaammi juunip 9-anni 2019-imi Air
Iceland Connect ingerlanneqassaaq. Tassani Steffen
Lynge peqataassaaq mesteriuninilu illersussallugu.
Taanna Hrokurinnimut ikinngutaalluartuuvoq,
politiiulluni nipilersortartuullunilu. Taanna Hrokurinnip Nunarput tamakkerlugu skakkernermik siaruarteriniarnerani aallaqqaataanniit peqataasarpoq.
Hrokurinn Nunatsinni skakkernermik unammiuaarnermik siullermeerluni aaqqissuivoq Qaqortumi
2003-mi. Tamatuma kingorna Nunatsinni skakkernermik aaqqissuussinerit 80-it missaat aaqqissuuttarsimavai, skakkerfinnik tusindilikkaanik peqatigiiffiup ikinngutaannit tunissutinik agguaasarluni,
inooqatigiinnikkullu suliniutit allarpassuit aamma
peqataaffigisarsimallugit. Hrokurinnip anguniagaa
angisooq tassaavoq nunat taakku sapinngisamik

Så er der igen skak
i Nuuk
Den islandske skakklub Hrokurinn holder igen
skakfestival i Nuuk i dagene fra 5. til 10. juni.
Af Margrét Jónasdóttir
Det er den årlige Air Iceland Connect festival, som
Grønlands islandske venner afvikler, under sloganet: Gens Una Sumus, Vi er en familie.
Medlemmerne fra Hrokurinn rejser til Grønland
den 5. juni og skal blandt andet besøge en folkeskole og give 100 elever i 1. klasse cykelhjelme fra
Kiwanis bevægelsen på Island og fra Eimskip. Så
skal de besøge børnehjem, et asyl for hjemløse og
fængslet i Nuuk.

Lørdag den 8. juni kl. 14 bliver der masseskak i
Nuuk Center. Her skal Robert Lagerman, skakmester og vicepræsident for Hrokurinn, spille masseskak med gæster og alle er hjertelig velkomne.
Søndag den 9. juni er det Air Iceland Connect
mesterskab i Nuuk 2019. Der skal Steffen Lynge
deltage og prøve at forsvare sin titel. Det er
Hrokurinns gode ven, politimand og musiker, der
har deltaget i Hrokurinns udbredelse af skak i hele
Grønland fra starten.
Hrokurinn holdt sin første skak-turnering i i
Grønland i Qaqortoq i 2003 og har siden arrangeret
omkring 80 skakarrangementer i Grønland, givet
tusinder af skaksæt med støtte fra klubbens venner

ONSDAG 5. JUNI 2019
amerlanerpaatigut attaveqaqatigiinnerulissasut,
illuatungeriillutik imminnut tunngasunik ilisimasaqarnerulissasut ikinngutigiinnernillu nutaanik pilersoqartassasoq.
Air Iceland Connect Hrokurinnip Kalaallit Nunaanni suliniuteqarnerani aallaqqaataaniilli annerpaamik tapersersuisuusimavoq. Timmisartortitseqatigiiffiup nunat taakku marluk timmisartuussinikkut
annertusaaffigineqarnerat ukiorpassuarni ineriartortissimavaa. Aamma Reykjavikip kommunia festivalimut tapersersuisuuvoq aamma Nunatsinni skakkerluni unammiuaartitsinissanut Islandimi suliffeqarfiit assigiinngitsorpassuit nersornaasiisarput,
tunissuteqartarlutik ajugaasunullu akissarsiassaqartitsisarlutik. Soorlu tamakku tassaallutik Pennin,
Noi-Sirus, Isspor, Forlagid allarpassuillu. Taava
aamma arnat nuersaasartut Gerdubergimeersut arnallu nuersaasartut allat atisanik nuersakkanik pitsassuarnik meeqqanut inersimasunullu Nunatsinniittunut nassiussisartut, skakkertartut peqatigiiffiat
oqaluttuarpoq.
Nuummi Air Iceland Connect festival 2019-imi
ataqqinaammik qaaqqusaasussaq tassaavoq Kristjana Gudmundsdottir Motzfeldt. Taanna ukiuni 25-ni
Kalaallit Nunaanni najugaqarsimavoq uigalugulu
Jonathan Motzfeldt, Nunatsinni naalakkersuisunut
siullersaalluni siulittaasuusimasoq aamma Nunatta
ataataanersaattut taaneqartartoq.

og deltaget i mange andre sociale projekter.
Hrokurinns store mål er at øge forbindelsen mellem de to lande på så mange måder som mugligt,
udbygge bevidstheden om hinanden og skabe nye
venskaber.
Air Iceland Connect har fra begyndelsen været
Hrokurinns største støttepartner i arbejdet på
Grønland, og i årevis har flyselskabet udbygget
flyforbindelserne mellem de to lande. Det er også
Reykjavik kommune, som støtter festivalen og alle
muglige firmaer i Island giver priser, gaver og gevinster til skakmesterskaberne i Grønland. Eksempelvis Penninn, Noi- Sirus, Isspor, Forlagid og
mange andre. Så er det også de gode strikkekvinder
fra Gerduberg samt andre strikkekvinder, som sender dejligt strikketøj til børn og voksne i Grønland,
fortæller skaklubben.
Æresgæst på Air Iceland Connect festival 2019 i
Nuuk bliver Kristjana Gudmundsdottir Motzfeldt.
Hun boede i 25 år i Grønland og var gift med
Jonathan Motzfeldt, Grønlands første landsstyreformand, og kaldt Grønlands landsfader.

SKAKKLUB
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Sanaartugassanik
suliakkerneqartartup
MT Højgaardip Nuummi
Qinngutsinni suliffissuassaa
sapaatip-akunnerani matumani
nappaanersiorneqarpoq,
taassuma sanaartorneqarnera
15-20 millionit koruuninik
akeqassaaq. Betonnginik
ikkussoriaannarnik
sanaartorneq 2020-p
aallartilaarnerani aallartissasoq
naatsorsuutigineqarpoq.
Tirsdag i denne uge
var der rejsegilde på
entreprenørselskabet MT
Højgaards fabrik i Qinngorput i
Nuuk, der koster 15-20 millioner
kroner at bygge. Produktionen
af betonelementer ventes at
starte i begyndelsen af 2020.

Entreprenør bygger fabrik:

Vil levere elementer til store byggerier
MT Højgaard opfører elementfabrik i
Qinngorput i Nuuk med en halv snes
ansatte. Tidligere på ugen var der rejsegilde på fabrikken, der starter produktionen i begyndelse af næste år.
Bent Højgaard Sørensen
bhsorensen@outlook.com
Der er et stort behov for nye boliger, kollegier, daginstitutioner og en ny stor skole i Nuuk. I begyndelsen af næste år satser en af Danmarks største entreprenørselskaber, MT Højgaard, på at være klar med
en produktionsvirksomhed til 15 til 20 millioner
kroner i Nuuk, der kan gøre det hurtigere og forhåbentlig også billigere at opføre store byggerier.
I tirsdags var der rejsegilde på koncernens nye betonelementfabrik i Qinngorput. Under tørre og
sikre indendørs arbejdsforhold skal virksomhedens
medarbejdere stå for produktion af præfabrikerede
betonelementer. Fra fabrikken i Qinngorput bliver
elementerne kørt til byggepladserne, hvor de samles. Det giver mange fordele sammenlignet med at
støbe betonen på stedet, som er den mest benyttede
metode i Nuuk, mener MT Højgaard.
Først og fremmest går arbejdet hurtigere på byggepladsen. Med præfabrikerede elementer kan vi
som entreprenører lukke råhusene på kortere tid, og
det har stor betydning i Grønland. Vi bliver i stand
til at planlægge arbejdet, så vi kan sætte al betonen
op om sommeren og udføre det indvendige arbejde
i vinterhalvåret under ordentlige forhold. Der vil
blive langt mindre spildtid, og vi venter at kunne
forkorte byggeperioden betragteligt på mange af
vores fremtidige projekter, siger Jóannes Niclassen,
der er administrerende direktør for MT Højgaards

grønlandske forretning.
Den nye fabrik har til formål at producere betonelementer til byggeprojekter i både Nuuk og langs
kysten. Virksomheden ventes i januar-februar 2020
at være klar til at begynde produktionen af elementer til det første større projekt. Det er byggeri af 40
til 50 boliger i Nuuk, der ventes at gå i gang i maj
næste år.
Direktør Jóannes Niclassen regner med, at virksomheden vil give arbejde til en halv snes ansatte.

For tiden leder MT Højgaard efter en produktionsleder til at styre fabrikken. Desuden skal der ansættes én eller to ingeniører, en formand og mellem
fem og syv betonfolk.
Ud over betonelementer skal fabrikken producere
lette facadeelementer. De er fri for organiske materialer, så fremtidige byggerier undgår skimmelsvamp.

Sanaartugassanik suliakkerneqartartup MT Højgaardip Nuummi Qinngutsinni suliffissuassaa sapaatipakunnerani matumani nappaanersiorneqarpoq, taassuma sanaartorneqarnera 15-20 millionit koruuninik
akeqassaaq. Betonnginik ikkussoriaannarnik sanaartorneq 2020-p aallartilaarnerani aallartissasoq naatsorsuutigineqarpoq.
Tirsdag i denne uge var der rejsegilde på entreprenørselskabet MT Højgaards fabrik i Qinngorput i Nuuk,
der koster 15-20 millioner kroner at bygge. Produktionen af betonelementer ventes at starte i begyndelsen
af 2020. (Foto: Thorbjørn Jørgensen, MT Højgaard).
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Sanaartugassanik suliassinneqartartoq suliffissualiortoq:

Sanaartugassanut angisuunut ikkussugassanik
pilersuerusuppoq
MT Højgaard Nuummi Qinngutsinni ikkussugassanik suliffissualiorpoq qulillu
missaannik sulisoqarluni. Suliffissuassaq sapaatip-akunnerani siusinnerusukkut nappaanersiorneqarpoq, ukiullu nutaap aallartinnerani tunisassiulissalluni.
Bent Højgaard Sørensen
bhsorensen@outlook.com
Nuummi inissiat nutaat, ilinniartunut inissiat, paaqqinnittarfiit atuarfillu angisooq pisariaqartinneqartorujussuupput. Danmarkimi sanaartugassanik suliakkerneqartartut annerpaat ilaata, MT Højgaardip
ukiup nutaap aallartinnerani tunisassiorfik 15 aamma 20 millionit koruuninik akeqartussaq Nuummi
piariissavaa, taamaalilluni sanaartugassat angisuut
sukkanerusumik neriunartumillu akikinnerusut sanaartorsinnaalissavai.
Suliffeqarfissuup Qinngutsinni betonnginik ikkussugassanik suliffissuassaa nutaaq marlunngormat
nappaanersiorneqarpoq. Suliffeqarfissuup sulisui illup iluani panertumi isumannaatsumilu betonnginik
ikkussugassanik sanariikkanik suliaqartassapput. Ikkussoriaannanngorlugit sanaartorneqartut Qinngutsinni suliffissuarmit sanaartorfinnut assartorneqartassapput tamaanilu katiterneqartassallutik. Nuummi
sanaartornermi atorneqarnerpaasumut, tassa sanaartorfinni kuioraalluni betonngiliornermut sanilliullugu, tamanna amerlasuutigut pitsaaquteqassasoq, MT
Højgaard isumaqarpoq.
- Siullertut pingaarnertullu sanaartorfinni sulineq
sukkanerulissaaq. Ikkussoriaannanngorlugit sanaartorneqartut atorlugit uagut sanaartugassanik suliakkerneqartartutut illuliassatut napparneqartut pilertornerusumik matusinnaalissavavut tamannalu Kalaallit Nunaanni pingaaruteqaqaaq. Suliassavut pilersaarusiorsinnaanngorpavut, taamaalilluta aasaanerani betonngit ikkussugassat tamaasa isumagisinnaanngussavavut aamma ukiuunerani suliffigiuminarnerusumi iluatungaani suliassat suliarisinnaanngussallugit. Piffissaq asuli atorneqartartoq
sivikinnerulissaaq, aamma siunissami pilersaaruterpassuatsinnut atatillugu piffissap sanaartorfiusup
sivikillisingaatsiarsinnaanissaa naatsorsuutigaarput,
MT Højgaardip Kalaallit Nunaanni ingerlataanni
pisortaaneq Jóannes Niclassen oqarpoq.
Suliffissuassap sanaartugassatut pilersaarutinut
Nuummiittunut sinerissamiittunullu betonnginik
ikkusoriaannarnik sanaartornissaq siunertaraa.
Suliffeqarfiup sanaartugassatut pilersaarummut
angisuumut siullermut ikkussoriaannarnik tunisassiulernissani 2020-mi januaarimi-februaarimi aallartissinnaassallugu naatsorsuutigaa. Nuummi inissiat 40-t 50-illu akornanniittut aappaagu maajimi
aallartinneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Pisortap Joánnes Niclassenip suliffeqarfimmi qu-

Suliffissuarmit sanaartorneqartut Nuummi sinerissamilu illoqarfinni allani sanaartugassatut pilersaarutinut
tunisassiarineqartassapput.
MT Højgaard satser på at levere produkter fra fabrikken til byggeprojekter i Nuuk og andre byer på kysten.
(Foto: Thorbjørn Jørgensen, MT Højgaard).

lit missaanniittunik sulisoqarnissaq naatsorsuutigaa.
MT Højgaard tunisassiornermi qullersaasussamik
suliffissuarmik aqutsisuusussamik maanna ujaasileruttorpoq. Taassuma saniatigut atorfinitsinneqartussat tassaallutik ingeniøri ataaseq marlulluunniit,
aqutsisuulluni ingerlatsisoq ataaseq, betonngiliortussallu tallimat arfineq-marlullu akornanniittut.

Suliffissuup betonngit ikkussoriaannaat saniatigut sanaartukkat saqqaaniittussat ikkussoriaannaat
oqitsut aamma sanaartussavai. Tamakku uumassusilinneersunit suneqarsinnaassanngillat, siunissami
sanaartukkat taamaalillutik oquup pinngorfianit innarlerneqartarunnaassapput.
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Najugaqarpugut • Vores adresse er:

ILLIT QUPPERNERIT •BØRNESIDEN
Sipisaq Avannarleq 10-B . Box 301 . 3900 Nuuk
Tlf. 38 39 60 . Fax 32 24 99
E-mail: nuukugeavis@nuukugeavis.gl

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

Titartaagit makitsinermullu
peqataallutit
Eqqugassaq: Kr. 100,Tegn og vær med i loktrækningen
Præmie: Kr. 100,-
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Ved at respektere hvalernes færden kan man få unikke oplevelser
med hvalerne. Ass./ Foto: Toke Brødsgaard

Respekter hvalerne
omkring os
Det er pragtfuldt hvalerne nu endelig er kommet. Husk at
respektere deres adfærd og send dine haler til Naturinstituttet

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Der er ikke noget mere fascinerende end at kunne iagttage de imponerende
pukkelhvaler, når de leger, spiser og bevæger sig i fjorden udenfor Nuuk. Det
er noget både vi lokale og en lang række turister hvert år får stor glæde af. For
at kunne blive ved med at nyde, at hvalerne ikke er alt for sky, kræver det, at vi
alle er opmærksomme på, at give hvaler den plads, de har brug for. Det gør vi
ved at lade hvalerne bestemme, hvor tæt de vil komme på os.
Forholdsregler
Vil man have en chance for at komme tæt på hvalerne, skal man sørge for at
tage farten godt af, før man nærmer sig hvalerne. På den måde stresser man
ikke hvalerne, og de vil blive oppe i længere tid, før de dykker igen. Ligeledes
bør man ikke sejle ind foran hvalerne. Man kan med fordel slukke motoren,
mens hvalerne er dykket ned. Et andet godt råd er at slukke for ekkoloddet, hvis
man har sådan et. Dette forstyrrer hvalernes signaler og kan også stresse dem.
Tager man disse forholdsregner er der god chance for en god hvaloplevelse.
Størst værdi som turisthvaler
Vi elsker vores hvaler i Godthåbsfjorden, og efterhånden er flåden af turistbåde
ved at være temmelig stor i Nuuk. Derfor er der ingen tvivl om, at værdien
af hvalerne er størst ved at lade dem være og nyde dem frem for at slagte de
stamfaste hvaler. En del af vores krydstogtgæster kommer netop for at få denne
unikke oplevelse, og det er fantastisk, at lokale kan lave en god forretning ud af
dette potentiale.
Hvalhaler til forskningen
Pukkelhvalerne har unikke aftegninger på den hvide underside af halen. Derfor
kan hvalerne genkendes. Det har derfor stor betydning for Naturinstituttet at
finde frem til hvilke hvaler, der besøger os omkring Nuuk. Denne viden kan
fortælle noget om hvilke hvaler, der er stamfaste, og hvilke, der er strejfere og
måske besøger Godthåbsfjorden for første gang.
Indsend dine hvalhaler
Indsend derfor meget gerne dine fotos, hvor man kan se pukkelhvalens hvide
underside af halen til pukkelhval@natur.gl
Registreringen af pukkelhvalerne i farvandet omkring Nuuk er et projekt, der
startede i 2007 og er blevet holdt ved lige siden.
Genkend din hval
På Naturinstituttets hjemmeside er det muligt at downloade et katalog over
hvalerne, der er set siden 2007. Det er derfor muligt selv at kunne identificere
hvaler man ser i fjorden. Når man indsender sine fotos er det vigtigt samtidig at
oplyse følgende:
Hvornår billedet er taget (dato) og tidspunkt
Hvor det er taget (stednavn eller område)
Hvem du er (navn samt e-mail)
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Arferit sarpiinik assilisatit Pinngortitaleriffimmut pingaaruteqaqaat.
Taamaattumik assilisavit
sarpiit milaannik takussutissartallit nassiunnissaat eqqaamajuk.
Dine billeder af hvalhaler har stor værdi for
Naturinstituttet.
Husk derfor at indsende
de fotos, hvor aftegningerne kan ses.
Ass./Foto: Toke
Brødsgaard

Arferit eqqatsinniittut ataqqillugit
Arferit kiisami maanna takkussimalermata nuanneqaaq. Eqqaamallugu pissusilersorneri ataqqissagakkit sarpiinillu assilisavit Pinngortitalerifimmut
nassiunnissaat eqqaamagiuk
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Qipoqqaat Nuup avataani kangerlummi pinnguartillugit, neriniartillugit ingerlaartillugillu isiginnaarlugit allanit nuannernerusoqarneq ajorpoq. Tamanna
maani najugaqartugut takornariallu ilarpassuisa
ukiut tamaasa nuannaarutigisaqaarput. Arferit nujuarpallaaratik nuannaarutaasinnaajuassappata, arferit pisariaqartitaminnik inissaqartitaanissaasa tamatsinnit eqqaamaneqarnissaa pisariaqarpoq.
Arferit uatsinnut qanoq qanillerusutsiginerminnik
namminneerlutik aalajangiisittarnerisigut taamaaliorsinnaavugut.

umiarsuarnut ilaallutik tikittartut ilarpassui asseqanngitsumik taama takusaqarusullutik tikittarput.
Maanimiut tamanna ilippanaatilik aningaasarsiutigisinnaammassuk aamma pitsaalluinnarpoq.
Arferit sarpiisa assingi ilisimatusaatigineqartut
Qipoqqaat sarpimmik ataatungaasigut qaqortukkut
asseqanngitsunik milattaqarput. Taamaattumik arferit ilisarineqarsinnaasarput. Taamaattumik arferit
sorliit Nuup eqqaanukartarnersut paasissallugit Pinngortitaleriffimmut pingaaruteqarluinnarpoq. Taama
ilisimasaqalernikkut paasisinnaavarput arferiit sorliit utikattuunersut, aamma sorliit ingerlaartuunersut
immaqalu aatsaat Nuup Kangerluanut pinersut.
Arferit sarpiinik assiutitit nassiutikkit
Taamaattumik assiutitit qipoqqaat sarpiisa ataatungaannik qaqortunik ersersitsisut uunga nassiutikkit
pukkelhval@natur.gl
Nuup eqqaani qipoqqarnik nalunaarsuinermik

suliniut 2007-imi aallartinneqartoq suli ingerlanneqarpoq.
Arfeq ilisariuk
Pinngortitaleriffiup nittartagaani, arferit 2007-ip
kingorna takuneqartarsimasut sarpiisa ataasa assinginik katersukkat Pinngortitaleriffiup nittartagaanit
aaneqarsinnaapput. Taamaattumik arferit kangerlummi takuneqartut ilisarisinnaanissaat ajornanngilaq. Nammineq assilisanik nassitsigaanni ukua ilisimatitsissutiginissaat pingaaruteqarpoq:
- Asseq qanga assilisaanersoq (ulloq) aamma piffissap qanoq ilinerani
- Sumi assilisaanersoq (nunap taaguutaa imaluunniit nunap immikkoortua)
- Illit kinaanersutit (atit aamma emailit)

Qanoq iliornissamut piareersaatit
Arferit qanillinissaannut periarfissaqarusukkaanni,
arferit qanillinnginnerini kigaallattariaqarpoq.
Taamaaliornikkut arferit uippakajaartinneqassanngillat aamma aqqaqqinnginnerminni sivisunerusumik immap qaavaniittarlutik. Soorlumi arferit siornannut aamma pisoqartariaqanngitsoq.
Arferit aqqarsimaneranni iluaqutaasumik motoori
aamma unitsinneqarsinnaavoq. Siunnersuutitsialak
alla tassaavoq itissusersiutip qaminnissaa, tassa taama ittumik atortorissaaruteqaraanni. Taassumami
arferit kalerrisaarisinnaanerat akornusersortarpaa
uippakajaartilersinnaallugillu. Qanoq iliornissamut
taama piareersaateqaraanni arfernik misigisaqarluarnissamut periarfissaqarpoq.
Arferit takornarianit takuniartakkatut
naleqarnerusartut
Arferit Nuup Kangerluaniittut nuannareqaavut aamma Nuummi angallatit takornarianik angallassisartut amerligaluttuinnarput. Taamaattumik qularutissaanngilaq arferit ukiut tamaasa takkuttartut toqorarnagit eqqissisimatikkaanni nuannaralugillu isiginnaartaraanni iluaqutaanerussasut. Takornariat

Arferit takornariat ilaannit takujumaneqartaqaat. Taamaattumik illersornissaat aamma pingaaruteqarpoq,
inuiaqatigiinnummi tamanut nalituunik tunniussaqartarmata.
Hvalerne er et trækplaster for en del turister. Derfor er det også vigtigt, vi værner om dem, da de genererer en stor værdi til hele lokalsamfundet. Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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Piffissat
sumiiffissallu
TID & STED
AA Nuuk:
Ataatsimiittarfiit/Møder:
Avannamukaanut 1 B
Ataa./man................................19.30, kal.
Mar./tirs....................................19.30, kal.
Pi./ons........................................19.30, dk
Sisa/tors....................................19.30, kal.
Tall./fre.......................................19.30, dk.
Tall./fre......................................19.30, kal.
Arfin./lør....................................13.30, kal.
Aallarterlaat/Nykommer-møde
Arfin.&Lør..................................19.30 kal.
Lysmøde:
Arfin.&Lør...........................22.00 kal./dk.
Arnanut/Kvinde-møde
Sap./søn....................................13.30, kal.
Sap./søn....................................19.30, kal.
Nalliuttuni.................................19.30, kal.
Qaqiffik
Pinga./ons.........................................19.30
AL-ANON
AL-Anon, kalaallisut Sisa. nal. 19.3021.00, Katsorsaavik Nuuk, Noorlernut 22.
AL-Anon, dansksprogede. Hvis du har
behov for at holde møde så henvend dig
på tlf. 550418.
ACA, Kalaallisut
Pingasunngornerit tamaasa nal. 17.00.
Katsorsaavik Noorlernut 22.
Ajagaq ’07 Basketball seniorer
I basketballklubben Ajagaq har vi fået
nye træningstider. Hver søndag 12-14 i
Nuussuaq Hallen.
Aanngajaarniutinik ajornartorsiuteqarnermi katsorsartinneq
Aanngajaarniutinik aningaasanoorajunnermillu ajornartorsiutilinnut Allorfik
akeqanngitsumik inersimasunut katsorsartinnissamik neqerooruteqarpoq.
Ulluinnarni nalunaaqutaq 09.-15 tungaanut Allorfimmut siunnersortinnissamut
saaffiginnissinnaavutit 525343-mut sianerlutit imalt. allorfik@allorfik.gl allallutit.
Allorfik Sermersooq aamma toqqaannaq
saaffigisinnaavat, Kangillinnguit 1, Nuussuaq oqarasuaat 531242-mut sianerlutit.
Behandling af problemer med
rusmidler
Allorfik tilbyder gratis behandling til
voksne med problemer med rusmidler
eller spil.
Du kan henvende dig Allorfik hverdage
kl. 09-15 på tlf. 525343 eller maile til
allorfik@allorfik.gl omkring rådgivning.
Du kan også ringe direkte til Allorfik
Sermersooq, Kangillinguit 1, Nuussuaq på
tlf 531242.
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kut. Annaassisitta Oqaluffia, nal. 19.30.
Saaff. 482590. Soqutiginnittut tikilluaqquagut.

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

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

Godthåb Jagtforening
Jagtvej 51. Åbningstider: April-September:
Søndage kl.13.00-17.00.
Oktober-Marts: Søndage kl. 11.00-15.00
Der skydes Skeet, Jagt og Trap. Instruktion
tilbydes. Firmaarrangementer og
polterabend afholdes. For info. kontakt:
godthaabjagtforening@gmail.com

Motionister & Old Girls
Timigissartartut old girlsillu
Spiller fodbold hver onsdage kl. 18 i
Kangillinnguit Hallen. Timigissartartut
old girlsillu arsaattarput Kan´gillinnguit
Timersortarfiani pingasunngornerit
tamaasa nal. 18.

Nuuk Shotokan Karate
Mini-Karate (5-7år): ons. & fre. kl. 1630-17.
Beskrivelse: Leg og bevægelse for de
mindste.
Børn (8-14år): man., ons. og fre. kl. 17-18.
Beskrivelse: Traditionel japansk karate,
hvor man lærer om respekt, disciplin og
selvforsvar.
Voksne (fra 15 år): Man. Ons. kl. 18-19 og
fre. kl. 17-18.
Beskrivelse: Traditionel japansk karate og
moderne sportskarate med fokus på disciplin, styrke, motion og personlig udvikling.
Kontakt: e-mail: sensei@shotokan.gl

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

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

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

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

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

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

Løbeklubben NAAPE
Fællestræning 3 dage om ugen. Tirsdag
og torsdag kl. 17.15. Lørdag kl. 10.00.
Mødested alle dage er NSP Klubhus.
Træning er for alle - øvede som uøvede.
www.naape.gl
Natteravnene i Nuuk
- det er dem i de gule jakker mail:
nuuk@natteravene.dk - tlf. 241999,
info: nuuk.natteravnene.dk

Nanoq Fight-Club
Træning: Mandag kl. 18-20, onsdag kl.
18-20. Fredag kl. 18-20. I USK, træner:
Mahmoud Minnaei.
Neriuffik Kattuffiat
Box 1546. Imaneq 41, Tlf. 49 04 89, Fax
31 25 04. Allaffik ammasarpoq nal. 8.00miit 16.00 tungaanut ataasinngornermiit
tallimanngorneq ilanngullugu.
Neriuffik Nuuk
Oqarasuaat: 558598. Box 1445
Nappaammik kræftimik eqqorneqartut,
qanigisaasut, ilaqutariit meerartallit
inuusuttuarartallillu pisariaqartitsigunik
mobil 558598-imut attaveqarlutik oqaloqatiginnissinnaapput. Neriuffimmut
ilaasortanngorusukkuit 558598-imut
saaffiginnigit. Ukiumut ilaasortaanermut
akiliut: 75 kr. Kontomut ikisisoqarsinnaavoq 6471-7658734, ateq mobilnr.-lu
eqqaamallugit.
Nordisk Koncertkor
4-stemmigt kor med herre- og kvindestemmer. Koret synger klassiske satser,
viser, nordiske sange, jazz, gospel og rock.
Koret øver hver onsdag kl. 18.45 i festsalen på ASK. Kontakt: tlf. 229950 / e-mail
koncertkor@gmail.com
Arnat angutillu erinaat sisamat tulleriillutik erinarsoqatigiittarput. Jazz, gospel,
rock, erinniarsuit, nunallu avannarliit erinarsuutaat aamma erinarsuutigisarpaat.
Erinarsoqatigiit sungiusartarput pingasunngornerit tamaasa nal. 18.45 ASK-p
festisaliani. Attavigiuk: tlf. 229950 / mail:
koncertkor@gmail.com
NÛK fodbold, sungiusartarfiit
Arnat inersimasut, sungiusaasoq:
Ataa. 19.00 - 21.00, GHBhallen
Sisa. 18.00 - 21.00, Atuarfik Hans LyngeArfinin. 14.00 - 15.30, GHBhallen. Angutit
inersimasut, suniusaasoq:
Ataa.: 21.00 - 23.00, GHBhallen.
Pinga.: 20.00 - 22.00, Atuarfik Hans
Lynge. Arfinin.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Dameseniorer, træner John Thorsen
Man.: 19 - 21 GHBhallen
Tors.: 18- 20, Atuarfik Hans Lynge.
Lør.: 14.00 - 15.30, GHBhallen
Herreseniorer, træner Charles Mølgaard
Man.: 21 - 23, GHBhallen
Ons.: 20. - 22., Atuarfik Hans Lynge
Lør.: 15.30 - 17.00, GHBhallen.
Nuuk Aikido Klub
Træner mandag og onsdag kl. 16:3018:00 i pigegymnastiksalen på USK.
Træner Michael Rosing, tlf. 530531.
Nuuk Floorball club
Vi starter floorball sæsonen d. 22. august
og træner som sidste år hver onsdag i
hallen ved AHL.
Juniortræning (10-14 år): 17.30-19.00
Seniortræning (15-99 år): 19.00-21.00
Følg med på vores FB side.
Nuuk Gynmastikforening
Tirsdag AHL
16.00-17.30 - 1-3 klasse spring
17.30-19.00 - Tumbling spring
Torsdag AHL
16.00-17.00 - Rytme 4-7 klasse
17.00-18.30 - 4-6 klasse spring
18.30-20.00 - Juniorspring (7 kl og op)
20.00-21.00 - voksenspring
Søndag:
09.00-09.45 - Børn
10.00-10.45 - Børn
11.00-12.00 - Børn

Nuuk Skak Klub
Faste klubaftener tirsdage kl. 19-22. i
”Palleq” H.J. Rinksvej, Blok 10, 002.
Alle interesserede er vekomne. Nuuk
Skak Klub-i marlunngornerit tamaasa
nal. 19-22 ”Palleq”-mi, blok 10, lokal
002. Soqutinginnittut tamarik tikilluaqqusaapput.
Nuuk Teater
Isiginnaartitsisartut nutaat aallartipput.
Dramatik amma isiginnaagassiornerit
ingerlanneqartassapput. Kikkulluunniit
peqataasinnaapput. ASK-ip katersuuttarfiani, ataasinngorneq aamma marlunngorneq nal. 19-21 sungiusartoqartarpoq. Tikilluaqqusivugut.
Nuuk Orienteringsklub - NASP
Info om træningssted på faste ugedage
skriv til NASPOK@gmail.com og kom på
vores mail-liste. Mere info om klubben på
www.NASP.gl
Nuummi Angajoqqaarsiat
Peqatigiiffiat
Postboks 1785, tlf. 237720. Ilaasortann-gorsinnaavutit ugguuna: www.plejefamilierne.gl immersuiffissaq tassaniippoq aamma paasissutissat allattassani
atuarsinnaavatit.
Nuummi Arnat Peqatigiiffiat
Nuummi Arnat Peqatigiit pisarnermisut
pingasunngornermi Arnat Illuanni Kongevej 6-mi naapisimaartarput.
Nuummi Gigtertut Peqatigiigffiat
Ataasinngornikkut nal. 13.00, Nikkiffik,
pingasunngornikkut ammatitsineq nal.
13.00. Kikkulluunniit ilaasortanngorsinnaaput. Tlf. 586696/241632.
Nuummi Utoqqaat Peqatigiit
Blok 10-002 Palleq, Box 1124. Tlf.
328171/551870, email: utoqqaatnuuk@
gmail.com
N.U.P.
Træningstider for N.U.P. i Kangillinnguit
Hallen. Man. & Tors.: kl. 18-20: Op til 12
år, træner Ole Lynge Hansen, tlf. 484994.
Træner Mariane Hansen, tlf. 550487.
Mandag & Torsdag: Kl. 20-22: 13-17 år,
træner Sinjagik Nielsen, tlf. 295987.
Træner Erik Amodsen, tlf. 270230.
Palaseqarfik/Præstgæld, Kirkevej 13, .
Telefon: 321809. Allaffiup ammasarfii /
Kontortider: Ataa. - sisaman. nal. 10-13.
Tallim. nal. 10-12. Man. - tors. kl. 10-13.
Fredag. kl. 10-12.
Patientforeningen Grønland
Telefon: 241656. Fax: 322456
Email: ashanuna@gmail.com
Grønlandsbanken: 6471-7836616
Medlems kontingent 100,- kr. pr. år
Peqatigiiffik Illerfissarsiutileqatigiit
Allaffiata ammasarfii ulluinnarni ataas.tall. ilanngullugu nal. 10.00-15.00, ilaasortat akiliiniartut ornigullutik akiliisinnaapput, aamma bankimut saaffiginnilluni akiliisoqarsinnaavoq.
Plejefamiliernes Lokalforening
Postboks 1785, tlf. 237720. Bliv medlem

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

TELE POST Centerimut
Nuummiitumut postbetjenti
Pissarsiorpugut postbetjentimik eqiingasumik eqaattumillu sulisinnaasumik Nuummi
allakkanik poortukkanillu immikkoortitserivitsinni. Allat 20-t suleqatigissavatit qaninnerpaatullu pisortarissavat Centerchefi.

attuumassuteqartut kingusinnerpaamik ulloq
20. juuni 2019 nassiutikkit. TELE-POST-ip
qinnuteqaatit takkuttut ingerlaavartumik
suliarisarpai aamma imminut pisussaatippoq
qinnuteqarfissaq suli naanngikkaluartoq
qinnuteqartumik oqaloqateqarnissaminut.

Qarasaasiami sulisussarsiortarfitsinnut
telepost.gl-mut iserlutit qinnuteqaatit,
CV-t kiisalu soraarummeersimaninnut
uppernarsaatit aamma oqaaseqaatit

Postbetjent til TELE POST Center Nuuk
Kan du levere den bedste
kundeoplevelse?
Vi søger en frisk, dynamisk og fleksibel postbetjent til vores Distributionsafdeling i Nuuk.
Du vil indgå i et team bestående af 20
medarbejdere og referere til Centerchefen.

Upload din ansøgning, CV og andre relevante
dokumenter via vores jobportal på telepost.gl
senest den 20. juni 2019. TELE-POST behandler
indkomne ansøgninger løbende og forbeholder sig retten til at indkalde kandidater inden
ansøgningsfristens udløb.

Juunip qulingata tungaanut Nuup Ugeavisip
ilisarnaataa atorlugu ITTU.NET-imi

imminut
assiliartorit
KOM OG TAG DIT

selfie

med Nuuk Ugeavisens logo hos ITTU. NET
frem til 10. juni 2019

Arpaatinik
eqquigit
VIND
LØBESKO
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Bedre rustet til
potentielle olieudslip
Malik de Renouard suleqataarusussuseqarluarluni sungiusarnermi peqataavoq,
tamatumani Greenland Oil Spill Responsemi kamissutsiminnik upalungaarsimasut
uuliakoortoqassagaluarpat qanoq iliornissaminnik ilinniartinneqarlutik.
Malik de Renouard deltog med stort engagement i øvelsen, hvor de semi-frivillige
hos Greenland Oil Spill Response lærte, hvordan de skal agere ved et olieudslip.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

De semi-frivillige oliespildsbekæmpere har
netop været gennem træning for at styrke
beredskabet, hvis der skulle ske et olieudslip
i Grønland

og bedst muligt bekæmper dette. Det var derfor en
kombination af teoretisk gennemgang og praktiske
øvelser, hvor oliespildsbekæmperne ﬁk prøvet alt
udstyret, som GOSR har på lager.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Stor entusiasme blandt de frivillige
Da vi lørdag middag møder oliespildsgruppen, er de
i færd med at simulere et kystnært olieudslip, som
de har indfanget og afgrænset med ﬂydespærringer. De fortæller med stor iver om, hvordan de har
samarbejdet om udlægningen, og hvordan udstyret
virker. De har alle godt kendskab til, hvordan de
laver optegninger over udslippet og på baggrund
af det laver en handlingsplan for indsamlingen. En
af de semi-frivillige, som vi møder, er Malik de
Renouard, der er en ung fyr fra Nuuk. Han fortæller
entusiastisk om, hvordan det er en god kombination
af sammenhold og spændende opgaver, der gør, at
han er med blandt de frivillige.

Greenland Oil Spill Response (GOSR) har i weekenden 24. - 26. maj gennemført en øvelse for det
semi-frivillige beredskab, der står klar, hvis der
skulle opstå et olieudslip. Enheden har beredskab
og materiel stående klar i henholdsvis Nuuk og
Aasiaat, og det var også herfra deltagerne i øvelsen,
der blev holdt i Qooqqut, kommer fra.
Praktisk kompetenceudvikling
Øvelsen i Qooqqut gik i al sin enkelthed ud på, at
de 12 deltagere skulle blive fortrolige med beredskabsudstyret. To teamledere instruerede i blandt
andet, hvordan ﬂydespærringer skulle udlægges,
hvordan pumper skulle anvendes, og hvordan man
skaber sig et overblik over et olieudslips omfang

Vigtigt beredskab
Det omfattende udstyr, som GOSR er i besiddelse
af, stammer fra, dengang Cairn Energy lavede

prøveboringer i Grønland. Her var udstyret en lille
del af deres omfattende beredskabsplan. Da selskabet indstillede sine prøveboringer, valgte de at overdrage deres ﬂydespærringer og andet oliebekæmpningsudstyr til Grønlands Selvstyre. Dette lagde
grunden til oprettelsen af GOSR. Idéen med selskabet er, at olie- og mineralselskaber, der opererer
i Grønland, skal tegne et medlemsskab, så de får
tilgang til udstyret og kan bruge GOSR som rådgivende partner i beredskabsplanlægningen.
Søger nye indtægtskilder
Det er ingen hemmelighed, at det pt. står sløjt til
med olieefterforskningen i Grønland. Derfor er de
hos GOSR også i fuld gang med at nytænke, hvor
de vil kunne skabe indtjening og holde deres kompetencer ved lige på andre måder.
Vi skal tænke ud af boksen for at skabe nye indtægtsmuligheder. I den kommende tid skal vi besøge selskaber i andre lande, der arbejder med beslægtede aktiviteter, for at lære, hvor vi kan bruge
vores kompetencer og udstyr, fortæller administrerende direktør i GOSR, Klaus Kuch Jensen
Meld dig som oliespildsbekæmper
Greenland Oil Spill Response har behov for ﬂere
semi-frivillige i beredskabet her i Nuuk. Årsagen
til, at det kaldes semi-frivillige, er, at deltagelse i
aktiviteter i GOSR aﬂønnes, hvorimod det at være
en del af beredskabet er frivilligt. GOSR er forpligtede til, at alle semi-frivillige undervises og uddannes, så de kan indgå i beredskabet. Du får derfor
som oliespildsbekæmper tillært dig nogle egenskaber, der ligeledes kan gavne dig i anden erhvervsmæssig sammenhæng.
Blandt deltagerne i øvelsen, der netop har fundet
sted, forlyder det også, at man får en række spændende oplevelser og bliver en del af et solidt fællesskab.

Uuliakoornernut akiuiniartartut maajimi sapaatipakunnerata naanera atorlugu
upalungaarsimanermi atortut
sungiusarpaat, uuliakoortoqassagaluarpat qanoq atornissaat ilikkarumallugit.
Oliespildsbekæmperne har
brugt en weekend i maj på at
læge beredskabsudstyret godt
at kende, så de ved, hvordan
dette anvendes, hvis der skulle
komme et udslip. Ass./Foto:
Toke Brødsgaard
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Uuliakoornernut akiuiniartartut maajip
naalernerani ukiup affakkaartumik
sungiusaramik silagissiorluarput.
Vejret var med oliespildsbekæmperne,
da de deltog i den halvårlige
øvelse i slutningen af maj.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Uuliakoortoqarsinnaaneranut
upalungaarsimanerulersut
Namminneq kajumissutsiminnik uuliakoornernut akiuiniartut, Nunatsinni uuliakoortoqarnissaanut sillimaniarneq nukittorsarniarlugu
sungiusartinneqaqqammerput
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Greenland Oil Spill Response (GOSR) uuliakoortoqassagaluarpat piareersimasunut, namminneq kajumissutsiminnik upalungaarsimasunut, sapaatipakunnerata naanerani maajip 24-annit 26-annut
sungiusartitsivoq. Upalungaarsimasut Nuummi
Aasiannilu sillimaniarlutik atortunik atoriaannarnik
piareersimatitaqarput, aammami illoqarfinnit taakkunaneersut sungiusarnermi Qooqquni pisumi
peqataapput.
Misileraalluni piginnaanernik ineriartortitsineq
Qooqquni sungiusarnermi taamaallaat siunertarineqarpoq peqataasut aqqaneq-marluusut upalungaarsimanermi atortunik ilisimaarinnilernissaat.
Suleqatigiinnik aqutsisut marluk ilaatigut aamma
uuliakoornerup qanoq annertutigineranik takunnissinnaanissaq tamatumalu pitsaanerpaamik qanoq
iliuuseqarfigisinnaanissaa. Taamaattumik atuagarsorneq aamma misileraanerit paarlakaatinneqarput,
uuliakoornernut akiuiniartut atortunik GOSR-ip
toqqorsiviiniittunik tamanik misileraatinneqarlutik.
Namminneq kajumissutsiminnik
upalungaarsimasut piumassuseqarluartut
Uuliakoortoqarnissaanut upalungaarsimasut arfi-

ninngornermi ullup qeqqanut tikikkatsigik sinerissamut qanittumi uuliakoortoqarneranik piviusuusaartitsileruttorput, taanna assiaqutsersuutinik puttasunik assersimavaat siaruatsaalillugulu. Siaarnerani qanoq suleqatigiissimanertik atortullu qanoq
atorneqartarnera piumassuseqaqalutik oqaluttuaraat.
Tamarmik uuliakoorneq qanoq nalunaarsussanerlugu tamannalu tunngavigalugu katersornissaanut
iliuusissamik pilersaarusiornissartik ilisimasaqarfigilluarpaat. Kajumissutsiminnik upalungaarsimasut
ilaat naapitarput tassaavoq Malik de Renouard, angut inuusuttoq Nuummeersoq. Taassuma nuannaarluni oqaluttuarai ataatsimoorneq aamma suliassat
soqutiginartut pissutigalugit kajumissutsiminnik
upalungaarsimasunut ilaalluni.
Upalungaarsimaneq pingaarutilik
Atortorpassuit GOSR-imit pigineqartut Cairn Energyp Nunatsinni misileraalluni uuliamik ujaasilluni
qillerineraneersuupput. Atortut taakku sillimaniarnermut pilersaarutaasa annertuut ilaminiinnaraat
Uuliasiortitseqatigiiffiup misileraalluni qillerini-ni
taamaatikkamigit, assiaqutsersuutit puttasut uuliakoornernullu iliuuseqarnissamut atortut allat Namminersorlutik Oqartussanut tunniuppai. Tamanna
GOSR-ip pilersinneqarneranut tunuliaqutaavoq.
Ingerlatseqatigiiffiup pilersinneqarneranut siunertarineqarluni uuliasiortitseqatigiiffiit aatsitassarsiortitseqatigiiffiillu Nunatsinni ingerlataqartut ilaasortanngortassasut, taamaalillutik atortunik atuisinnaatitaassallutik aamma upalungaarsimanissamut
pilersaarusiornerminni GOSR-imik siunnersorteqarsinnaassallutik.

Aningaasarsiorfissanik nutaanik ujaasisut
Piffissami matumani Nunatsinni uuliamik ujaasineq
ingerlanerliormat isertuussassaanngilaq. Taamaattumik GOSR-imi nutaanik isumassarsiuleruttorput
aningaasatigut isaatitsiffissarsiorniarlutik aamma
piginnaasatik allatut iliorlutik pigiinnarsinnaajumallugit.
Aningaasarsiorfissanik periarfissanik nutaanik pilersitsiniarluta eqqarsarluartariaqarpugut. Piffissami
aggersumi ingerlatseqatigiiffiit nunani allaniittut,
assingusunik ingerlataqartut tikeraassavavut, piginnaanitta atortuttalu sumi atorsinnaanerinik ilinniarfiginiarlugit, OSR-imi pisortaaneq Klaus Kuch
Jensen oqarpoq.
Uuliakoornernut akiuiniartartunngorit
Greenland Oil Spill Response maani Nuummi upalungaarsimanermi kajumissutsiminnik upalungaarsimasussanik amerlanerusunik pisariaqartitsivoq.
Nammineq kajumissutsimik upalungaarsimasutut
taaneqartarnerannut patsisaavoq, GOSR-ip ingerlataannut suleqataaneq akissarsissutaasaraluartoq,
upalungaarsimasuuneq nammineq kajumissutsimik
pisarmat. GOSR-ip pisussaaffigaa namminneq
kajumissutsiminnik upalungaarsimasut atuartinneqarnissaat ilinniagaqarnissaallu taamaalillutik upalungaarsimanermi peqataasinnaaqqullugit. Taamaattumik uuliakoornernut akiuiniartartutut piginnaanernik ilikkagaqassaatit inuussutissarsiummut allamut
atatillugu aamma iluaqutigisinnaasannik. Sungiusarnermi qanittukkut pisumi peqataasunit oqaatigineqarpoq soqutiginartunik misigisassarpassuaqartoq
ataatsimooqatigiillu ataatsimoorluartut peqataaffigineqalertartut.
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Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

113

80 11 11

Ta n d l æ g e

GRATIS LÆGETELEFON

Ved Brand

Meeqqanut

niels nygaard aps
TuapannguiT 40, Boks 240, 3900 nuuk

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Børnekryds & Tværs

55

REKLAME

.

MIDT I
SALE

H.A. Bogføring

LÆGENS
JAKKE

MARKER

IDÉER

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72
.

UDEN
STØJ

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

MENE
TØJSTUMP
KAMELER
HAR TO ...

DONNAS DYREKLINIK

TONE

.

LUKKE
EN
FRAKKE

VIA

ITALIEN

STRØMME

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

MORE
SIG

SPRAY
FØL
ELLER
KALV

RIDSEN
LANDMAND

SMERTE
TO ENS

SKIVE

TONE
EFTER
MI

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

SUSHIFISK

MIS
BISON

5+5

SLOT

HELT

BRAGET

Pilluarit
Tillykke

UDRÅB

MOBILPROGRAM

.

PLETFRI
POLITISKGRUPPE

GENI
HYLDER

BLEG
TÆT PÅ

VOKSE
SAMMEN
FUGL
VEST

.

PORT

.

MØN
BÅD

JAPAN

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

SMYKKER

.

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

BOG

VAR I
SENGEN

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

FØR B

Ateq/Navn:

– det er helt gratis
Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Abelone Brandt
Qernertunnguanut 8A-101, 3905 Nuussuaq

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

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

HURTIGT

.

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

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

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.
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Ambulance
344 112

Centrum Grill

ww

w.p
a

las

Tlf. 32 42 74

i-n

uuk

.dk

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

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

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

Nu også med hotellejligheder

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

Meeqqat Ikiortigit
Red Barnet Grønland

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

inviterer alle børn til

Levering af
mad ud af
huset

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

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Meeqqanik tamanik

KAMMAGIIFFIK-mik
MOBBEFRI ZONE
taallugu Meqqat ulluanni 1. juni nal. 12.00 – nal. 16.00
NUiF-imi Inussivimmilu pisussanut aggersaavoq.
på Børnenes Dag 1. juni kl. 12.00-16.00 ved NUiF og Inussivik.
Pinnguartitsisoqassaaq, soorlu poorsuarnut ikilluni arpaliutsitsisoqarluni, kiinnanik qalipaasoqarluni – allarpassuarnillu ingerlatsisoqassalluni!
Der vil være lege, sækkeløb, ansigtsmaling – og meget mere!
redbarnet.gl

25% rabat
med koden
NUUK25

Tilbud rievjuli
r
y
t
en
e
m
Som
k
í
v
a
j
k
y
i Re

Også fantastiske tilbud i juli hos
Icelandair Hotels: 20% rabat

airicelandconnect.dk/nuuk25

