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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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

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

www.kigutit.gl

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

Tlf. 31 30 01

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

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

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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Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter

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

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

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

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

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

GRAVSTEN MINDESTEN M.M.M.

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

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER

Vi ordne alle opgaver indenfor

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

KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

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

Det grønlandske Sundhedsvæsen

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

Ambulance
344 112

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

Luksus
hotellejligheder
Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl
Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

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

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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B-1767 NIELS HAMMEKENSVEJ 20A NUUK
TIL SALG I OFFENTLIGT UDBUD
B-1767 Niels Hammekensvej 20A Nuuk
tamanut neqeroortitsinermi tuniniarneqarpoq
Iserit A/S udbyder B-1767 Niels Hammekensvej 20A, Nuuk (halvdelen af dobbelthus) til salg i offentligt udbud til overtagelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale.
Anden halvdel af dobbelthuset B-1767 Niels Hammekensvej 20B sælges i
offentligt udbud fra den 25. juni – d. 15. juli 2019.
B-1767 Niels Hammekensvej 20A, Nuuk er halvdelen af et dobbelthus opført i 1977.
Boligarealet er på 48,9 m2.
Ejendommen er opført på betonfundament. Klimaskærm bør udskiftes i nærmeste
fremtid. Der er tilsluttet offentlig vandforsyning og kloak. Badeværelset er utæt,
med nedsivning af vand til kedelcentralen og er årsagen til at gulvet er ophugget. Dette samt vægge skal renoveres med ny væg og gulvklinker incl. vådrums
tætningssystem. Varmeforsyning er fra kedelanlæg i kælderen af B-1767 Niels
Hammekensvej, som administreres af Iserit A/S. Nukissiorfiit har ingen planer med
omlægning til fjernvarme i den nærmeste fremtid. Vinduer er udskiftet. Køkken er
funktionel og brugbart. Boligen indeholder stue, samt mindre soveværelse med
garderobeskabe. Generel gennemgang af el- og vvs-installation bør foretages.
Udhus ved indgang er udskiftet/renoveret i 2014. Indvendig maleristandsættelse
bør foretages.
Bygningen sælges som den er og forefindes. Sælger påtager sig intet ansvar ud
over vanhjemmel. Interesserede købere opfordres til at antage egne rådgivere.
Niels Hammekensvej 20A vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset
af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.
Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber, dog afholdes stempelomkostninger (1,5% af købesummen) og honorar (10.000 kr.) til advokat for
udfærdigelse af skøde og berigtigelse af handlen ligeligt mellem køber og sælger.
For besigtigelse, kontakt venligst Iserit A/S, Forvaltningskonsulent Karla Petersen på
tlf. 36 30 28 mail: kap@iserit.gl for nærmere oplysninger.
Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn, postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes fremsendt til Iserit A/S, Postboks 1539,
3900 Nuuk, i en lukket anonym kuvert, alene med påskriften:
”Tilbud på B-1767 Niels Hammekensvej 20A Nuuk”
Tilbuddet, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens betaling samt salgsomkostningerne
senest fem dage efter sælgers accept. Tilbud skal være Iserit A/S i hænde senest
mandag d. 24. juni 2019.
Niels Hammekensvej 20A, Nuuk sælges til højeste, konditionsmæssige bud.
Iserit A/S forbeholder sig retten til at forkaste alle modtagne tilbud.

Iserit A/S tamanut neqerooruteqartitsinikkut B-1767 Niels Hammekensvej 20A (illup
affarleriip aappaa) tuniniarpaa, 1. august 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit
tiguneqartussanngorlugu.
Illup affarleriip aappaa Niels Hammekensvej 20B tamanut neqeroortitsinermi
tuniniarneqassaaq 25. juni – 15. juli 2019-lu iluani.
B-1767 Niels Hammekensvej 20A Nuummittoq affarleriiuvoq 1977-mi sananeqartoq.
48,9 m2 angissusilik.
Beton-imik toqqaveqarpoq. Klimaskærm-ia siunissami qanittumi taarsersorneqarnissaa
pisariaqalissaaq. Kloak-i imermillu pilersuineq tamanut atassuteqarpoq. Uffarfik ussiippoq imerlu kiassaateqarfimmut kusertarluni, taamaattumik nateq isaterneqarsimalluni. Taakku iikkallu nutaanik iigalersugassaapput, nateq klinkinik natilersugassaalluni
ussissaanissaq ilanngullugu. Kiassarneq pilersorneqarneranik sanarfinera B-1767 Niels
Hammekensvej kælderianiippoq aqunneqarlunilu Iserit A/S-minngaanniit. Nukissiorfiit
pilersaaruteqanngilaq siunissami qanittumi kiassaateqarfinniit ataatsimoorussanik kiassaasersuinissamik. Igalaat taarsersornikuupput. Igaffik atorneqarnissaminut tulluarsagaq atoriaannaavoq. Illumi ippoq, ini sinittarfillu mikisoq sikaavilik . Naliginnaasumik
innaallagiat VVS-llu misissorneqarnissaat pisariaqarpoq. Matu isaariaata eqqaniittoq
queqarfik nutarternikuuvoq 2014-mi. Illu ilua qalipanneqarnissaa pisariaqarpoq.
Illu isikkuatut itsillugu tuniniarneqarpoq. Aserorsimasat saniatigut tuniniaasoq akisussaaffeqanngilaq. Piserusuttut namminneq akilikkaminnik siunnersortissarsioqquneqarput.
Niels Hammekensvej 20A pisisup nammineerluni atorsinnaalissavaa, nammineq pigalugu illoqarfiup ilaanut sumiiffimmut pilersaarummi inatsisinilu allani malittarisassat
kisiisa killiliisoralugit.
Tunisinermut atatillugu aningaasartuutit tamarmik pisisumit akilerneqassapput, taamaattoq naqitsissummut aningaasartuutit (pisiap akiata 1,5%-ia) aamma inissiamik pisinermut atatillugu uppernarsaammik suliaqarnermut (10.000 kr.) pisinerullu eqqortuuneranik uppernarsaammik suliaqarnermut eqqartuussissuserisumut aningaasartuutit
pisisup tunisisullu naligiimmik aveqatigiissutigalugit akilissavaat.
Inissiaq takuniarneqassappat tamanna Iserit A/S isumaqatigiissuteqarfigalugu pisinnaavoq, ingerlatsinermi siunnersorti Karla Petersen sianerfigineratigut oqarasuaat 36 30 28,
mail: kap@iserit.gl atorlugu.
Allakkatigut neqeroorut danskit aningaasaannik aningaasanngorlugit akiliutigiumasat
taallugit, ateq, najugaq, oqarasuaatip normua aamma peqaruit mail-adresse allanneqassapput uungalu nassiullugit, Iserit A/S, Postboks 1539, 3900 Nuuk, allakkap
puuanut kiminngaanneersuuneri atsiornertaqanngitsumut ikillugit, taamaallaat
ima allaqqassalluni:
”B-1767 Niels Hammekensvej 20A pisiarinissaanut neqeroorut”
Neqeroorut pituttuisuuvoq piumasaqaatitaqaranilu aammalu nangaanartoqartitsiffiunani. Pisinermi akigitinneqartussat toqqorneqassapput imaluunniit qularnaveeqquserneqassapput tuniniaasup akuersineranit kingusinnerpaamik ullut tallimat qaangiunerani. Neqeroorutit Iserit A/S-imi tiguneqariissapput kingusinnerpaamik ataasinngorneq ulloq 24. juni 2019.
Illu Niels Hammekensvej 20A, Nuummiittoq tuniniarneqarpoq amerlanerpaanik piumasarisanullu naleqquttunik akiliuteqarusuttunut. Iserit A/S neqeroorutit tiguneqartut
tamaasa itigartissinnaanissaannut pisinnaatippoq.
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Atuutilissaaq Ataasinngorneq 10/6 Sapaat 16/6-2019 ilanngullugu
gu /
Gælder fra Mandag den 10/5 til og med Søndag den 16/6 - 2019

Sipaakkit /
Spar

495

FAXE KONDI BOOSTER,
50 cl

25.-

FAXE KONDI
IMLT. / EL.
NIKOLINE
Assigiinng. arlallit / flere varianter

Puuisa akii ilaanngillat / Uden Pant

135.12 x 50 cl

SIPAAKKIT
Spar

45.-

Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Umiarsuit takornariartaaterpassuit tikittartut aningaasarsiorfigerusukkukkit isumassarsiorit.
Tænk kreativt hvis du vil tjene på de mange
krydstogtanløb. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Krydstogtinvasion i Nuuk til sommer
I år ventes 35 anløb af krydstogtskibe,
hvoraf flere er kendinge, men også et par
kæmpeskibe anløber Nuuk

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Der er altid ekstra liv i byen, når et krydstogtskib
anløber og med 35 anløb i år ventes der derfor stor
aktivitet i byen. Det er en lang række kendinge men
også nogle nye skibe, der i år gæster Nuuk. Med
frigivet plads på den gamle RAL havn ventes det,
at alle skibene lægger til kaj. Sikuki Harbour er klar
med velkomstcenteret, og en række turoperatører er
ligeledes klar med aktiviteter for de mange gæster.
Nyt økovenligt skib fra gammel kending
Hurtigruten, der i efterhånden mange år har gæstet
Nuuk, kommer i år foruden et anløb med det velkendte M/S Fram også til at besøge Nuuk med deres
nye skib MS Roald Amundsen. Dette sker den 17.
august.
2019 er skibets første sejlsæson, og skibet er designet specielt til det arktiske klima. Som det første
ekspeditionsskib i verden kan det sejle fuldt ud
elektrisk med hybrid teknologi. Det er derfor en
gevinst for klimaet, da brændstofforbruget reduceres med 20%. Dette er ligeledes en gevinst for de
op til 530 gæster ombord, da skibet kan bevæge sig
helt lydløst gennem vandet.
Kæmpe skibe gæster Nuuk
Foruden de mange besøg af skibe, der typisk har et
passagerantal på mellem 180 til 400, kommer der i
år ligeledes to enorme skibe, der kan have mere end
3.000 passagerer ombord. Dette sker første gang
19. August, når MSC Orchestra med plads til op til
3.200 gæster ombord gæster Nuuk. Allerede få dage

senere d. 24. august og igen 26. august ventes skibet
Caribbean Princess med plads til op til 3.140 gæster
ombord at komme til Nuuk. Tupilak Travel, der
står for en række af de ture, der arrangeres for disse
skibe, søger derfor aktivt efter guider til disse dage.
Stor interesse i Nuuk
Det kan virke overvældende, når krydstogtskibene
lægger til og en lang række folk på én gang besøger
Nuuk. Det er dog vigtigt at huske, at folk besøger
Nuuk og Grønland, fordi de har valgt dette som
destination. Ikke fordi det er billigt eller varmt, men
fordi de interesserer sig for den kultur, der er her og
den fantastiske natur, der omgiver os. Husk derfor
at tage rigtig godt imod vores gæster. Mød dem med
et smil og har du overskud, så hils pænt på dem. De
er et stort aktiv for vores by og en del lokale tjener
godt på deres besøg.
Få værdi af de mange anløb
Det er ikke umuligt at tjene penge på de mange
gæster, der besøger Nuuk. Faktisk er der flere måder, du kan tjene på dette. En mulighed er at guide
vores gæster. Kontakt de forskellige turudbydere og
spørg ind til deres behov for en ekstra hånd, når der
er anløb. En anden måde er ved at lave en salgsbod
ved kajen, når skibene anløber. Det nye besøgscenter på havnen kan benyttes, og der er ligeledes plads
omkring dette til at du kan stå med en bod.
Husk blot, at det, du sælger, skal have interesse
for gæsterne. Aflagte sko, gamle CD’er og lignende
er ikke velegnet. Efterhånden er det også flere
gange set, at flere skoleklasser benytter de mange
anløb til at tjene til studieture ved at lade turisterne
fotografere sig sammen med dem i nationaldragt,
købe kager eller lignende. Slip fantasien løs og
tænk ud af boksen.

Umiarsuarnut takornariartaatinut ilaallutik
ukioq manna tikittussat neriulluarnartoqarput.
I år lover rigtig godt hvad krydstogtgæster
angår. Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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Umiarsuit takornariartaatit Nuummut
aasaru tikerassasut
Umiarsuit takornariartaatit 35-t ukioq manna
tikittussatut naatsorsuutigineqarput, taakku
ilaat arlallit ilisimaneqareerput, umiarsuilli
angisoorujussuit arlallit Nuummut aamma
tikittussaapput
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Umiarsuarmik takornariartaammik illoqarfimmut
tikittoqaraangat illoqarfik inoqarnerulersarpoq aamma ukioq manna umiarsuit 35-t tikittussatut naatsorsuutigineqarmata illoqarfimmi pisorpassuaqarnissaa
ilimagineqarsinnaavoq. Arlallit ilisimareerpavut,
umiarsuilli nutaat arlallit ukioq manna Nuummut
aamma aqqusaartartussaapput. RAL-ip umiarsualivitoqaani inissaqarlualermat, umiarsuit tamarmik
talittarnissaat naatsorsuutigineqarpoq. Sikuki Harbour takornarianut tikilluaqqusisarfeqarluni piareersimavoq aamma angallassisartut arlallit tikerartussarpassuarnut sammisassaqartitsissallutik aamma
piareersimapput.
Ilisimalluakkatsinnit umiarsuaq avatangiisinik
mianerinnittoq
Hurtigruten, maannamut ukiuni arlaqalersuni
Nuummut tikittartoq, ilisimaneqarluartumik M/S
Fram-imik umiarsuaqarnermi saniatigut umiarsuartaaminik aamma Nuummut tikissaaq, tassaasumik
MS Roald Amundsen. Tamanna pissalluni aggustip
17-ianni. 2019 umiarsuup siullermeerluni angalaffiUmiarsuit tikittussat ukioq manna 35-unissaat
naatsorsuutigineqarpoq, umiarsuillu taakku
ilaat ilaasorpassuaqartussaapput.
I år ventes 35 anløb, hvoraf flere af skibene
har rigtig mange passagerer ombord.
Ass./Foto: Toke Brødsgaard

gisussaavaa aamma umiarsuaq Issittumi silap pissusianut immikkut naleqqussagaavoq. Nunarsuarmi
ilisimasassarsiorluni umiarsuarni siullersaalluni
teknologi nutaaq atorlugu hybridimik innaallagissamik tamakkiisumik atuissaaq. Taamaattumik tamanna silap pissusianut aamma iluaqutaassaaq, ikummatissamimmi atuinera 20 procentinik minnerussagami. Tamanna aamma ilaasuinut 530-usunut
aamma iluaqusiissaaq, umiarsuarmi nipeqanngilluinnartumik immakkut ingerlaarsinnaagami.

mata. Akikinnera kianneraluunniit tamatumunnga
patsisaanngilaq. Soqutigisaalli tassaasarlutik kulturi
maaniittoq aamma pinngortitaq alutornartorsuaq
avatangiiserisarput. Taamaattumik tikeraartutta
ilassineqarluartarnissaat eqqaamagisiuk. Naapikkaangakkit qungujuttarlugit, nukissaqarfigigukkulu
inussiarnersumik ilassisarniakkit. Illoqarfitsinnut
tamanna nalitoorujussuusarpoq, maanimiullu arlalissuit maanga tikeraarnerat aningaasarsiutigilluartarpaat.

Umiarsuarujussuit Nuummut aqqusaassasut
Umiarsuarpassuit nalinginnaasumik 180-t 400-llu
akornanni ilaasoqartartut saniatigut umiarsuarujussuit marluk tikittussanut ilaapput, taakku 3.000-it
sinnilinnik ilaasoqarsinnaallutik. Siullermik MSC
Orchestra 3.200-nik ilaasoqarsinnaasoq aggustip
19-ianni tikissaaq. Ullut arlaqanngitsut qaangiutiinnartut aggustip 24-anni aamma aggustip 26-anni
umiarsuaq Caribbean Princess 3.140-nik ilaasoqarsinnaasoq Nuummut aqqusaartussatut naatsorsuutigineqarpoq. Taamaattumik Tupilak Travel umiarsuarnut taakkununnga ilaasunut arlalinnik angallassinernik aaqqissuussisartoq, ulluni taakkunani takornarianik nassuiaasussanik pissarsiorpoq.

Tikittartorpassuit pissarsiaqarfigikkit
Nuummut tikeraartartorpassuit aningaasarsiorfiginissaat ajornanngilaq. Tassami arlalinnik periaaseqarlutit aningaasarsiorfigisinnaavatit. Tikeraartutsinnik
nassuiaassisuunissaq periarfissaavoq. Angalatitsisartut assigiinngitsut attaveqarfigikkit aperalugillu
umiarsuarmik tikittoqaraangat immikkut ikiuussinnaasumik pisariaqartitsinersut. Periaaseq alla tassaavoq umiarsuit tikikkaangata talittarfiup eqqaani
tuniniaaffeqarneq. Tikeraartut qitiusumik ornittagaanni nutaami umiarsualivimmiittumi tuniniaaffissarsisinnaavutit. Eqqaamaannassavat tuniniakkatit
tikeraa-nut soqutiginartuussammata. Skuut atorunnaakkat CD-t qanganitsat assigisaalu piukkunnaateqanngillat. Maannamut arlaleriarluni takuneqartareersutut tikittartorpassuit atuaqatigiinnit paasisassarsiorlutik angalanissaminnut katersisunit, takornariat kalaallisoorluni qaqortumaarluniluunniit assiliseqatigineqartarput aamma kaaginik assigisaanilluunniit tuniniaaffigineqartarlutik. Isumassarsiorit
isumassarsiatillu piviusunngortillugit.

Nuuk soqutigineqarluartoq
Umiarsuit takornariartaatit talikkaangata aamma inuppassuit ataatsikkut Nuuk takusassarsiorfigileraangassuk ingasaginarsinnaasarput. Pingaaruteqarporli
eqqaamassallugu, inuit Nuummut Nunatsinnullu
tikittartut maanngarniarlutik aalajangiussisimasar-

8

ONSDAG 12. JUNI 2019

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

Bamsi ferierpoq
Bamsi ferierniarpoq, soqutiginnikkuit

arfininngornermi
juunip 15-ianni nal. 11-14

meeqqanut atuagaateqarfimmukarlutit
bamsi ferierniartoq ikioriartorsinnaavat.

Nabolags
Loppemarked

Meeqqanut 3-6-inut
ukiulinnut naleqquppoq.

Bamse på ferie
Bamse skal på ferie og hvis du er
interesseret så kom
lørdag den 15. juni. Kl. 11-14
på børnebiblioteket og hjælp bamse
med hans ferie.

Til alle som vil deltage af os
som bor i Asiarpak
Første gang allerede
den 22. og den 23. juni 2019
fra kl. 11-16.

Arrangementet er mest
for børn i alderen 3-6 år.
• Der vil være hoppeborg
• Popcorn kan købes
• Ansigtsmaling til børn

nunatta atuagaateqarfia

Flere familier holder
loppemarked omkring
deres område.

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
til stu
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

iq NAASUT

lokale blomsterhandler
Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

Tlf. 321676

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

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

Levering af
mad ud af
huset

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

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

Secure Escape &
Sound of the
Damned
Fredag d. 14. juni
kl. 23 - 01.30

FRI ENTRÉ

DJ PÅ TAKUSS
torsdag d. 13/6

LIVEMUSIK

fredag d. 14/6 &
lørdag d. 15/6
ÅBNINGSTIDER PÅ TAKUSS

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

KOM OG FEST
MED OS
Hold din private
fest eller fødselsdag
på Manhattan Nightclub, Red Dragon
eller Takuss.
Vi sørger for god
dansemusik og søde
bartendere, der giver dig
den bedste fest for dig
og dine venner.

Maden serves ved bordet
på fælles tallerkener.
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Tele-Posts
DHL succes
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Igen i år blev DHL løbet en stor succes med 245
hold, som er det maksimale antal deltagere og det
samme antal, som deltog i 2018. Men i år tilmeldt
hurtigere og allerede udsolgt i april. Med fem løbere
på hvert hold, betyder det at 1.225 var ude på den
2x2,3 kilometer lange rute gennem Nuuk bymidte.
Det var 9. Gang at Tele-Post har gennemført løbet,
der er blevet en årlig tilbagevendende løbebegivenhed, som har fået flere af byens borgere til at skifte
de almindelige sko ud med løbesko.
Løberne deltog i tre klasser: mænd, damer og
mix.
Det var skiklubben NSP, der vandt både mænd
og damer klasserne. Mens det var et sammensat privat hold Wonderful Nuuk, som vandt mix-klassen.
Vi mærker at flere forbereder sig bedre til løbet.
Firmaholdene stiller som regel i ens tøj, hvor de gør
reklame for deres firma. Men de private hold, der
samles til netop dette løb, nu også forbereder sig
med deres eget løbetøj. For eksempel vinderholdet
af mix-klassen Womderful Nuuk, fortæller Nina
Høegh-Møller fra Tele-Post, som har stået for løbet.
Toke Brødsgaard fangede løberne med sit kamera.

ONSDAG 12. JUNI 2019
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Tele-Postip DHL-imi
arpaliutsitsinera iluatsilluartoq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Arpaliutsitsineq DHL aamma ukioq manna iluatsilluartorujussuuvoq, holdinit
245-nit peqataaffigineqarluni, taakku siorna 2018-imi peqataasut amerlaqatigivaat. Peqataaniarlutik nalunaartut ukioq manna siusinaarnerullutik nalunaarput
inissallu tamarmik apriileqaannalersoq tamarmik tunineqarlutik. Holdit tamarmik immikkut tallimanik inuttaqartarmata arpaqataasut 1.225-t 2x2,3 kilometerimut Nuup qeqqatigut arpassimassapput. Tele-Post qulingiluassaannik taama arpatsitsivoq, tamannalu arpattartut akornanni ukiut tamaasa pisalerluni,
taamalu illoqarfimmiorpassuit skuutik nalinginnaasut skuunik arpaatinik taarsertariaqarsimallugit.

Arpaliuteqataasut pingasunut immikkoortinneqarput: angutit, arnat aamma akuleriissillugit.
Sisorartartut peqatigiiffianni NSP-meersut iligiiaat arnat angutillu ajugaaffigaat. Akuleriissitsilluni katitikkani namminersorlutik peqataasut Wonderful
Nuuk-mik imminnut taasut ajugaapput.
- Amerlanerusut arpaqataanissaminnut sungiusartartut maluginiarparput
Holdit suliffeqarfinneersut assigiinnik atisaqarajuttarput, suliffeqarfimminnik
nittarsaassillutik. Holdilli namminneerlutik peqataasut namminneq arpaatitik
atorlugit sungiusartarput. Soorlumi holdini akuleriinni ajugaasut tassaasut
Wonderful Nuuk taama inissisimasut, Nina Høegh-Møller Tele-Postimeersoq
arpaliunnernut aaqqissueqataasoq oqarpoq.
Toke Brødsgaardip arpaliuttut assilisaqattaarpai.
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Nuup mittarfia 2200meteri maanna inissisimaffia
toqqarneqassappat eqqaarmiut naatsorsuutigissavaat:

Ukiut sisamat
nipiliornersaarsuaq
Quassussuaq eqqaanilu qaartitigassaq
sequttigassarlu ima annertutigaaq 5,4 mio. m3

Ujaqqerivimmi ujaqqat qartitikkat tamaasa 5,4 mio. m3
sequttigassaapput immiinermi atugassatut

Qartitigassaq ima annertutigaaq ulloq unnuarlu (24/7) ukiut sisamat
Usisaassuit (dumperit) 216 -riarlutik ingerlaassapput. (Tiimimut Dumperit 9-at)

Angisunnguaq qujanaq
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DEN 26. juli

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

Levende musik
på Mutten
TORSDAG
D. 13.
JUNI

KARAOKE OG GOD MUSIK PÅ MUTTEN!

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

SØNDAGSFEST

Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00
Vi ses til søndagsfest på Kristinemut og
MiniMutten fra kl. 12-24.

I DAG ER
SIK!
16/6,
MUMutten
EN DEpå
R LEV
DEDen.

DEN 29. JULI

Idag er der levende musik!

GTO

K

K

M

STINEM
RI

M

UTTEN

UT

TORSDAG

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

K
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IN

IMUTTE

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT

QAAMMATISIUT

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut
Kristinemut-mi
nipilersornermi
Fredag
d. 28. og lørdagmisigisat
d. 29. julinuannersut

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

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

Tulleriit

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

Inuk

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

Kanji club

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/

NANERUAQ
Fredag d. 14. juni &
Lørdag 15. juni

TIRSDAGSBINGO

Den.
18/6 kl.og20.00,
på Mutten
med kartofler
persillesauce

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

68 -,

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

Sponsoreret af:

N
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Standerhejsning

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

i Godthåb Bådeforening
Årets standerhejsning finder sted
lørdag den 15. juni kl. 13:00-16:00

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

Her kan du blive klogere på:
• Dit BMI
• Dit blodtryk
• Dit taljemål
• Din lungefunktion
• ... og evt. dit
langtidsblodsukker

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek
og en snak!

Der vil være sodavand, pølser, popcorn & is.
Arrangementet finder sted i den Blå Hal, Iggiaa 4, og
hvis der er godt vejr, åbnes porten.
Traditionen tro, vil der være amerikansk lotteri,
med mulighed for at vinde fede præmier.
Vi gør opmærksom på at eftermiddagens
arrangement er alkoholfri :-)
AFTENARRANGEMENT
lørdag den 15. juni kl. 19:00-01:00
Årets hyggeligste fest er Godthåb Bådeforenings
standerhejsningsfest!
Spisning vil starte kl. 19:00 i en uhøjtidelig
atmosfære i Illorput, hvor kuvertprisen er kr. 200,-.
Derudover sælges der sodavand, øl, vin og spiritus.

AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

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

INFO DESIGN · NUUK · 1-2019

Årets levende musik, leveres af
Nukannguaq & Nahome, som vil spille op til dans.
Tilmelding sker ved personlig fremmøde i foreningens
kontor mandag - fredag mellem kl. 14.00-16.30,
hvor kuvertprisen betales forud.
Vi sælger resterende billetter til aftenfesten om
eftermiddagen, indtil der er fuldt hus.

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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14-24.
JUNI

EQQUMIITSULIANIK TAKUTITSINEQ
KUNST UDSTILLING

KATUAQ BIO

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

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

UGE 23

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

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

Sisamanngorneq / Torsdag
Mysteriet om Hr . Link .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rocketman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Men in Black International  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13/6
16 .00
18 .15
21 .00

Tallimanngorneq / Fredag
Mysteriet om Hr . Link .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Men in Black International  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rocketman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14/6
16 .00
18 .15
21 .00

Arfininngorneq / Lørdag
Mysteriet om Hr . Link .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rocketman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Men in Black International  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15/6
15 .00
18 .15
21 .00

Sapaat / Søndag
Mysteriet om Hr . Link .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rocketman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Men in Black International  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

Ataasinngorneq / Mandag
Mysteriet om Hr . Link .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Men in Black International  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rocketman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17/6
16 .00
18 .15
21 .00

Marlunngorneq / Tirsdag
Mysteriet om Hr . Link .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Edie (Art Cinema) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Men in Black International  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

Pingasunngorneq / Onsdag
Mysteriet om Hr . Link .  .  .  .  .  .  .  .

19/6
Sidste forstilling 16 .00

Men in Black International  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Rocketman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sidste forstilling 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: 20:00  21:00

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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TNI aqqutigalugu ilinniartumik NiNuuk pissarsiorpoq
Niuernermik Ilinniarfik ilinniartumik sullissivimmi TNI aqqutigalugu ilinniartumik
pissarsiorpoq
Ilinniartussarsiorpugut, TNI aqqutigalugu ilinniarnissamut qinnuteqarsimasumik
imaluunniit qinnuteqarusuttumik (TNI administration).
Suliffimmik sungiusarneq Niuernermik Ilinniarfiup ilinniartunut sullissiviani allaffimmi pissaaq, atuarfiullu immikkoortortaqarfii aamma allat qanimut suleqatigissavatit.
Pingaartipparput nammineersinnaassuseqarlutit sullissisinnaanissat, regnskab-ip
tungaatigut, suliassat oqinnerusut, kiffartuussineq aammalu attaveqaqatigiinnerit.
Ilinniartutut pisinnaasatit
• Nammineersinnaassuseqassaatit, suleqatigiinnullu akuussallutit
• Alapernaatsuussaatit, aperinissannullu tunuarsimaartuunak
• It-mut naammattumik ilisimasaqassaatit, allassinnaanermullu piginnaasaqarlutit
• Qiimasussaatit, kiffartuussuseqarusullutillu
Neqeroorutigaarput
• Ilinniarfimmi eqeersimaartumi ineriartortumilu ilinniartuussaatit
• Suliatigut, inuttullu ineriartorfissamik periarfissalimmi
• Suliassat pissanganartut, suleqatinullu tunniusimasunut pilersitsisumik ineriartortunullu ilaanissat.
• Akissarsiat SIK-ip isumaqatigiissutaa Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut
Kattuffiata akornanni Ilinniartut pillugit isumaqatigiissut.
• Suliffimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq
Qinnuteqaat ninuuk@ninuuk.gl –mut nassiunneqassaaq
Paasisaqarnerorusukkuit, immikkoortortaqarfimmi aqutsisumut Rosa A. Mørchimut saaffiginnissinnaavutit, telefon 342556 imaluunniit e-mail roam@ninuuk.gl
Qinnuteqarnissamut killigitinneqarpoq ulloq 27. juni 2019.

TNI elev til NiNuuk
Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk søger en TNI-elev til Studieservice
Vi søger en elev, som er blevet optaget eller skal optages på TNI-uddannelsen.
Praktikdelen vil finde sted i Studieservice på NiNuuk, hvor du også vil indgå i
tæt samarbejde med skolens øvrige afdelinger og enheder.
Vi lægger vægt på, at du bliver kvalificeret til selvstændigt at kunne arbejde
med opgaver inden for regnskab og lettere sagsbehandling samt servicering
og kommunikation. Du vil komme til at udvikle dig både fagligt og personligt.
Som elev er din profil
• Du kan arbejde selvstændigt og indgå i tværgående teams
• Du er nysgerrig og ikke bange for at spørge
• Du har gode It-kundskaber og skriftlige færdigheder
• Du har godt humør og er serviceminded
Vi tilbyder
• En elevstilling på en uddannelsesinstitution i vækst
• Mulighed for faglig og personlig udvikling
• Spændende udfordringer og mulighed for at blive en del af et hold engagerede og innovative kollegaer.
• Aflønning sker efter gældende SIK-overenskomst for lærlinge og elever
indenfor Handel og Kontor.
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Ansøgning sendes til ninuuk@ninuuk.gl
Ønsker du at få mere af vide, kan du kontakte Afdelingsleder Rosa A. Mørch,
telefon 342556 eller e-mail roam@ninuuk.gl
Ansøgningsfrist er senest den 27. juni 2019.

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk · Postboks 1038 · 3900 Nuuk · www.ninuuk.gl · +299 32 30 99 · ninuuk@ninuuk.gl

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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Angallat nutaaq?

Imaatigut angalaqqittalernissaq imarlu kajungereqqusaarpoq

Nutaamik angallatitaarnissamut piffissanngorpa imaluunniit angallatit
pisoqalisoq taarsertariaqalerpa? 15.April-miit 15. juni tungaanut aningaasalersuinissamut akit ajunngivissut pigaavut taamaattumillu GrønlandsBANKEN
attaveqarfigiuk periarfissatillu pillugit siunnersorneqarit.

Ny båd?

Ny sejlsæson og havet kalder

Er det tid til ny båd eller få skiftet den gamle ud? Fra d. 15. april
frem til d.15. juni, har vi fordelagtige priser på finansiering,
så kontakt GrønlandsBANKEN og få rådgivning om dine muligheder.

* Sillimmasiisarfimmi qularnaveeqqutit nalunaarsorneqarneranut naqissusiinermullu akitsuummut aningaasartuutit qularnaveeqqutinik pilersitsinermut atatillugu taamaallaat
akilissavatit - * Du betaler kun udgift til notering af pant hos forsikringsselskab samt stempelafgift i forbindelse med etablering af pant

www.banken.gl · Tlf. 701234

Nuummi juunimi pisussat

NUUK UGEAVIS
ILLOQARFIUP TAMARMI AVIISERAA
Atuartartuvut sullitaraasi taamaattumik Nuuk Ugeavis illoqarﬁmmi innuttaasunut
saafﬁginnifﬁssaqqippoq. Aaqqissuussiniarussi imaluunniit suliffeqarﬁssinni
neqeroorutitsialaat saqqumilaartinniarlugit illoqarﬁup aviisia nuna atugassaqqippoq

USSASSAARUTISSAT MAANNA UUNGA INNIMINNEREERUK
ANNONCER@SERMITSIAQ.GL
www.nuukugeavis.gl
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Nutaanik allagartalersuinikkut Nuup Kangerluani
oqaluttuarisaanermut kulturikkullu kingornussat
oqaluttuarineqarlutillu illersorneqassapput
Nuup Kangerluani allagartat suut
takuneqarsinnaanerinik
oqaluttuartut maanna
ikkussuunneqassapput.
I Godthåbsfjorden kommer der nu
skilte, der fortæller hvad man ser.
Ass./Foto:
Sermersooq Business Counsil

All.: Rasmus Christiansen, kommunimi namminermi
attaveqaqatigiinnermut siunnersorti,
Kommuneqarfik Sermersooq
ach@sermersooq.gl

naaneraat oqaluttuarisinnaavarput, taamaattumillu
innuttaasut illukunik itsarnitsanik paarsilluarnerulersinnaapput, nalunngikkunikku, qallunaatsiaat
illukuiniillutik imaluunniit Thulekulturip nalaani ilivitoqqamiillutik,” Carina Hjort nangippoq.

”Nuup Kangerlua ukiuni tusindilikkaani kulturinit
assigiinngitsunit nikeraallugu najugaqarfigineqartarsimavoq, taakkulu kulturimut tunngasunik sumiiffinnillu oqaluttuarisaanermut tunngasunik erlinnartuutigineqartunik qimataqarsimapput. Ukiut kingulliit ingerlanerini tamaanga takornariartartut amerliartorsimapput, sumiiffinnilu kulturimut tunngassuteqartut oqaluttuarisaanermilu naleqartitat oqaluttuarissavagut, taamaalilluta illersorniassagatsigit,
taama oqaluttuarpoq Carina Hjort, Kommuneqarfik
Sermersuumi Ineriartortitsinermut Piujuartitsinermullu immikkoortortami siunnersorti.
Taamaattumik kommunip Nunatta Katersugaasivia, Sermersooq Business Council Nuummilu takornariartitsinermik suliaqartut suleqatigalugit sumiiffinni toqqartukkani oqaluttuarisaanermut tunngassuteqartuni allagaartalersuisoqarnissaa sulissutigisimavaa, ilaatigut inuit ilivitoqaat, illukoqarfiit
qallunaatsiaallu illukoqarfiini. Suliniut takornarialerinermi najoqqutassanik pitsanngorsaanermut ilaavoq, tassungalu atatillugu kommune 2 mio koruuninik aningaasaliissuteqarnikuuvoq.
”Allagartalersuinikkut takornarianut maanilu najugalinnut sumiiffinni assigiinngitsuni suut takusin-

Allagartat assigiinngitsut marluk
Sumiiffimmut tikiukkaanni allagartaq siulleq takusassaq tassaavoq oqaluttuarisaanermut tunngasumiinnermik oqaluttuartoq, sooq oqaluttuarisaanermut pingaaruteqartoq, aammalu aserorterneqannginniassammat qanoq iliorluni mianerineqassanersoq
oqaluttuarineqassalluni. Sumiiffimmi ataatsimi allagartat taama ittut arlaqarsinnaapput, sumiiffiit arlallit taamatut pisariaqassatillugit.
Taava aamma allagartaq alla takuneqarsinnaassaaq, tassani sumiiffimmi pineqartumi suut takuneqarsinnaanersut allattorsimaffeqassaaq, naatsumik
sumiiffiup oqaluttuarisaanermut tunngassuteqarnera
allaaserineqassaaq kalaallisut, qallunaatut tuluttullu.
Immikkoortukkaaraluni allagartalersuineq
Sumiiffinni tallimani siullerni allagartat aasaanerani
ikkussuunneqassapput, ukiakkullu 2019-imi naammassineqarlutik. Sumiiffiit tallimat siulliit maani takornarialerinermik suliaqartut ornikkusunneqarnerpaatut toqqagaanni Nunatta Katersugaasiviata
sumiiffinni maannakkorpiaq paasissutissaataanut
naleqqiullugit. 2020-mi sumiiffiit tallimat aamma
allagartalersuiffigineqassapput.

Sumiiffiit tallimat tassaapput:
Qeqertannguaq aamma Uummannaq
Amitsuarsuk
Neriunaq aamma Kapisillit/Kuussuaq
(sumiiffik, nunakkut pisuffissaq sermillip
tungaanut)
Qoornoq
Kangeq aamma Illuerunnerit

2020-milu sumiiffiit allagartalersuiffigineqartussat tullinnguuttut tassaapput:
Qaarusuk
Ujarassuit
Itinnera
Qooqqut
Nordafar
Suliniut taanna Kommuneqarfik Sermersooq, Sermersooq Business Council, Nunatta Katersugaasivia maanilu takornarialerinermik suliallit; Nuuk Water Taxi,
Arctic Boat Charter aamma Tupilak Travel
suleqatigiissutigaat.
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Nuup Kangerluani inussuk. Ilaatigut nunap ilaani
takuneqarsinnaasunut takussutissiisunik aamma nunap
ilaata tamatuma oqaluttuassartaa kalaallisut, qallunaatut aamma tuluttut naatsumik allaaserineqartassaaq.
Godthåbsfjorden med varde. Der kommer blandt andet
skilt med en oversigt over, hvad man kan se i området og
en kort tekst om stedets historie på grønlandsk, dansk og
engelsk. Ass./Foto: Sermersooq Business Counsil

Nye skilte viser historiske steder
Ny skiltning skal formidle og beskytte
Godthåbsfjorden historiske og kulturelle arv

Af Rasmus Christiansen, intern kommunikationskonsulent, Kommuneqarfik Sermersooq
ach@sermersooq.gl
”Godthåbsfjorden har gennem årtusinder været
beboet af skiftende kulturer, som har efterladt et
skatkammer af kulturelle og historiske lokaliteter.
Gennem de senere år er turismen til området
vokset, og vi skal formidle stedernes kulturelle
og historiske værdi, for således at beskytte dem,”
fortæller Carina Hjorth, konsulent i Vækst og Bæredygtighed i Kommuneqarfik Sermersooq.
Kommunen har derfor i samarbejde med Grønlands Nationalmuseum, Sermersooq Business
Council og lokale turistoperatører taget initiativ til
at opsætte skilte ved et udvalg af områdets historiske lokaliteter, blandt andet inuit grave, bopladser
og nordboruiner. Initiativet er et led i forbedringen
af rammevilkårene for turisme, hvortil kommunen
har dedikeret en pulje på to millioner kroner.
”Ved at sætte skilte op kan vi fortælle turistene

Nuup Kangerluani inussuk. Naggueqatigiit Inuit
iliviini, nunaqarfinni aamma qallunaatsiaat illukuini
allagartalersuisoqassaaq.
Godthåbsfjorden med varde. Der sættes skilte op ved
inuit grave, bopladser og nordboruiner.
Ass./Foto: Sermersooq Business Counsil

og de lokale, hvad de ser foran sig på de forskellige
lokaliteter, og folk vil passe bedre på de arkæologiske strukturer, hvis de ved, de befinder sig ved en
nordboruin eller en grav fra thulekulturen,” fortsætter Carina Hjorth.
To typer skilte
Det første skilt, man møder, når man ankommer
til en lokalitet, fortæller, at man befinder sig i et
område af historisk værdi, hvorfor det har historisk
værdi, og hvordan man skal vise hensyn, så man
ikke forvolder skade. Et område kan have flere af
denne type skilte, hvis der er flere steder, man tilgår
det.
Derefter vil der være et skilt med en oversigt over,
hvad man kan se i området og en kort tekst om stedets historie på grønlandsk, dansk og engelsk.
Skiltning i etaper
I de første fem områder vil skiltene blive stillet op i
løbet af sommeren, og stå færdige i efteråret 2019.
De første fem områder er udvalgt efter de lokale
turistoperatørers mest populære mål sammenholdt
med de lokaliteter, hvor Nationalmuseet lige nu
har flest data. I 2020 vil yderligere fem steder blive
skiltet.

De første fem områder er:
Qeqertannguaq og Uummannaq
Amitsuarsuk
Neriunaq og Kapisillit/Kuussuaq
(området, hvor man går i land og går ind
til isfjorden)
Qoornoq
Kangeq og Håbets ø

Og i 2020 følger områderne:
Qaarusuk
Ujarassuit
Itinnera
Qooqqut
Nordafar
Projektet er et tæt samarbejde mellem
Kommuneqarfik Sermersooq, Sermersooq
Business Council, Nationalmuseet og de
lokale turistoperatører; Nuuk Water Taxi,
Arctic Boat Charter og Tupilak Travel.
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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

Elisabeth Møller
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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Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk
© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (40 sovepladser i alt)

Imarsiortunut
SØSIDEN
Til salg: Svenskbygget IQ
25 fod båd. Båden har en
Volvo Penta 2003 turbo
motor, med en topfart på
ca. 8-10 knob. Der medfølger anker, ekkolod, kortplotter samt en VHF-radio.
Der er et toilet med skyl,
lille køkken med håndvask
og 2 gaskogeplader, 2

liggepladser i agterkahyt
og 2 liggepladser i forkahyt samt et bord der kan
sænkes op og ned. Sælges
som beset.
En dejlig båd til ren afslapning.
Prisidé: Kr. 45.000,Henv.: 237368

VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

Hus med 2 soveværelser.
Havneudsigt 1.195,- pr. nat

Stort enkeltværelse fra 595,- pr. nat
(velegnet til kursister)

VANDREHUSET 3, inkl. wifi:
Hotellejlighed med alt tilbehør.
Egen indgang KUN 995,- pr. nat
Dobbeltværelse KUN 795,- pr. nat
Seng i sovesal KUN 400,- pr. nat

VANDREHUSET 4, inkl. wifi:
Enkeltværelse fra 595,- pr. nat
Dobbeltværelse fra 695,- pr. nat

• Fælles køkken og toilet/bad
• Gratis adgang til vaskemaskine og tørretumbler

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler. Og langtidsleje
ANMELDELSER FRA BOOKING.COM - GENNEMSNIT 8,4
10 HAN

FRA POLEN

Maali is really
friendly and she
helped me a lot.
I love her smile!

8,3 PETER
FRA DK

Stedet lever fuldt
op til beskrivelsen.
God service. Gode
faciliteter med
køkken og tøjvask.

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

9,6 JAMES
FRA USA
Good value place to stay while
you explore the
spectacular
Nuuk region.

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201

Det sker i juni måned i Nuuk

NUUK UGEAVIS ER
HELE BYENS LOKALE AVIS

Vores læsere er jeres kunder og derfor er Nuuk Ugeavis et oplagt sted at nå ud til
byens borgere på. Hvad enten det drejer sig om kommende arrangementer eller
gode tilbud kan din virksomhed få synliggjort dette via byens avis...

BOOK DIN ANNONCE ALLEREDE NU PÅ
ANNONCER@SERMITSIAQ.GL

www.nuukugeavis.gl
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Piaarinaatsoornikkut eqqakkanut
nersussuanngortoq
Ilisimaviuk eqqakkanut nersussuaq, eqqakkanik katersinermut ilisarnaatinngorsimasoq,
eqqakkanut nersussuassatut piaqqiarineqarsimanngimmat?
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Nersussuaq sungaartoq aappaluaartoq qernertunik
milalik ilisimaneqarluartoq, piaarinaatsoornikkut
eqqakkanut nersussuanngorsimavoq. Nersussuaq
aallaqqaammut nunarsuaq tamakkerlugu aaqqissuussinermut, Cow Parademut ilaagaluarpoq, tamannalu pilluni Københavnimi 2007-mi juunimit
septembarimut. Tamatumani nersussuit 42-t glasfiberimit sanaat pinnersarneqarput, Cow Parademilu
eqqumiitsuliornermut kulturimullu pikialaartitsinermut ilaatillugit saqqummersinneqarlutik. Tamatuma
kingorna nersussuit tamarmik akitsorterunneqarput
annerpaanillu akileerusuttunut tunineqarlutik.

Akitsorterussinermit iluanaarutit peqatigiiffimmut
Meeqqat Ikiortigimmut tunniunneqarput, taakkulu
1,4 millionit koruuninnallutik.
Nalaatsornikkut Kalaallit Nunaaliartoq
KN Tagdækning A/S suliffeqarfiit ilagaat taamani
nersussuarmik pisisoq. Taakku arlalinnik pisisimaput. Pisiarisatik taaguuserpaat #KNora, taanna suliffeqarfiup taaguutaata aamma Norap katinneraat,
taassuma nagguigaa Nora Malkeko, Anders Andimi Andebymi innuttaasutut ilisimaneqartoq. KN
Tagdækning A/S ukiut ingerlanerini Nunatsinni qalialerinermik suliaqangaatsiartarpoq, taava februaarimi 2016-imi containerimik sananermi atortunik
atortussanillu allanik Kalaallit Nunaannut nassitsisussanngoramik, #KNoramut inissaqarmat ilanngullugu nassiunneqarluni.

Skraldeko
ved et tilfælde
Vidste du at skraldekoen, der er blevet symbolet for skraldeindsamlingen, ikke er født som skraldeko?
Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Den velkendte orange ko med de sorte pletter er ved et tilfælde endt sine dage
som skraldeko. Oprindelig var koen en del af den verdensomspændende Cow
Parade, der fandt sted i København fra juni til september 2007. Her blev 42
køer af glasfiber udsmykket og udstillet som en del af den kunst- og kulturevent
som Cow Parade var. Efterfølgende blev alle køerne sat på auktion og solgt til
højestbydende. Overskuddet fra auktionen gik til foreningen Red Barnet, der fik
1,4 millioner kroner.
Til Grønland ved et tilfælde
KN Tagdækning A/S var et af de selskaber, der købte en ko. Faktisk købte de
flere, og de døbte dem #KNora som en kombination af deres virksomhedsnavn
og Nora, afledt af Nora Malkeko, kendt som borger i Andeby fra Anders And.
KN Tagdækning A/S har gennem årene haft en del tagopgaver i Grønland, og
da de i februar 2016 skulle sende en container med værktøj og udstyr mod
Grønland, var der plads til at #KNora kunne komme med på turen.
Børnenes ven blev skraldeko
Da KN Tagdækning A/S havde færdiggjort den konkrete opgave, var #KNora
blevet så glad for Grønland, at hun fik lov til at blive. Hun blev udlånt/foræret
til en børnehave, hvor hun i et par år levede et godt liv til stor glæde for børnene. Koen blev dog slidt af den megen kærlighed og blev derfor kasseret og
sendt på forbrændingen. Her er den berejste ko blevet sat i stand og har nu fået
et nyt liv som maskot for den årlige skraldeindsamlingskampagne, der netop
har været gennemført for i år. Koen kan ses ved forbrændingen fra vejen mod
Qinngorput, hvor den troligt holder øje med hvad der sker.

Meeqqat ikinngutaat eqqakkanut
nersussuanngortoq
KN Tagdækningip suliassani aalajangersimasoq
naammassimmagu, #KNora Kalaallit Nunaannik
ima nuannarinnitsigilersimavoq, maaniiginnarsinnaanera akuerineqarluni. Taanna meeqqerivimmut
atukkiunneqarpoq/tunniunneqarpoq, taamalu ukiuni arlalinni pilluarluni inuulluni, meeqqanut nuannaarutaaqisumik. Nersussuarli asannittunit attorneqartangaarami nungullarsimavoq taamalu kasiilerneqarluni ikuallaavimmullu ingerlateqqinneqarluni.
Tassani nersussuaq angalatooq taanna nutarterneqarpoq, nutaamillu inuuneqalerluni eqqakkanik katersinermut ukiut tamaasa pisartumut, ukioq manna
ingerlanneqaqqammersumut, aarnuaasatut iluanaartitsiniutitut atorneqartalerluni. Nersussuaq ikuallaaviup eqqaani, Qinngutsinnut aqqusernup eqqaani
susoqarneranik nakkutiginneqqissaartoq takuneqarsinnaalluni.

Eqqakkanut nersussuaq ilisimaneqarluartoq piaarinaatsornikkut Nuummut pisimavoq tamaaniinninilu nuannareqalugu.
Den velkendte skraldeko er ved et tilfælde havnet i Nuuk
og lever i bedste velgående- Ass./Foto: Toke Brødsgaard
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MOTOORI-pige-iorusuppit?
Arnanik ujaasivugut motoori-pige´iunissaminnut ammasunik!

Nuummi Mælkebøttecenterip meeqqanut inuusuttuaqqanullu
suliniutini annertusivai

Taamaammat marlunnik
psykologissarsiorpugut
Allannguinermut peqataarusuppit
Nuannaraagit qaangerniagassat, aaqqinniagasat
aammalu meeqqanut inuusuttuaqqanullu tunngasunik
ineriartortitsineq, taamaappat uku atuakkit
Atorfimmut inuttassarsiuussineq atorfiullu
allaaserineqarnera uani takuuk www.mb.gl

Mælkebøttecentret i Nuuk udvider indsatsen over for udsatte
børn og unge

Derfor søger vi 2 psykologer
Vil du gøre en forskel
Er du til udfordringer, problemløsninger og udvikling
indenfor børne- og ungeområdet, så læs videre.

Har du lyst til at være
MOTOORI-pige?
Vi søger kvinder som er friske på at være motoori-piger!

Se stillingsopslag og jobbeskrivelse på www.mb.gl
Attavissaq: Heidi@sermitsiaq.gl
paasisaqarnerorusukkuit.

MO

Kontakt: Heidi@sermitsiaq.gl
og hør nærmere.

TOORI

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
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ABC

MALERE

søges snarest

TLF. 55 62 44
MAIL: KILIME@KILIME.GL

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

iq NAASUT

lokale blomsterhandler
Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

Tlf. 321676

Telefon 55 43 72

abc@abc.gl +299 53 38 80

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

15%-nik

v/Helene Andersen

Always Best Choice

Naasuerniarfik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
til stu
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

H.A. Bogføring

Arctic Boat Charter

Til nybyggeri
af boliger m.m.

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin
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Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15

Kukkunerit tallimat nanikkit • Find 5 fejl

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

USISAAT AUTO SERVICE
343918
Suleqatissarsiorpugut

AUTO-/LASTVOGNMEKANIKERIMIK
pikkorissumik tamatigoortumillu.
Ukiunilu arlaqartuni misilittagalimmik.

Makkua neqeroorutigisinnaavagut:
• MAN aamma Volvo-p iluanni pikkorissarnerit
• Ullut suliffiit pissanganartut allanngorartullu
• Suleqatigiinneq pitsaasoq
• Piginnaasat najoqqutaralugit akissarsiaqarneq
Illiivit tassa ujagarput? Taava attavigitigut uunga:
Auto@usisaat.gl imaluunniit Industrivej 53-mut alakkaagit.
Vi søger en dygtig og alsidig

AUTOMEKANIKER &
EN LASTVOGNSMEKANIKER
med flere års erhvervs erfaring.

Vi kan tilbyde:
• Kurser indenfor MAN og Volvo
• En spændende og varierende arbejdsdag
• Gode arbejdsforhold
• Løn efter kvalifikationer og erhvervserfaring
Er det dig vi leder efter, så kontakt os på Auto@usisaat.gl eller
kig forbi Industrivej 53.

Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Nuummi aggustimi ullut
Aalborgimik sammisaqarfiusut
Naak aggusti suli ungasikkaluartoq, Nuummi
Aalborgimut tunngasunik ulloqartitsinissanut, aggustip 14-iannit 17-iannut pisussanut
maanna nalunaarfissaavoq kingulleq
All. Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Danmarkimi illoqarfittut ikinnguterput, Aalborg, aggustip qiteqqunnerani sammineqartussanngorpoq.
Nunatsinnut assartuinermi umiarsualivik usilersorfiusartoq piffissami matumani Aalborgimit
Aarhusimut nuunneqartussanngormat, kulturikkut
inuussutissarsiornikkullu attaveqaatit annaaneqannginnissaat pingaaruteqarpoq. Nuummi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit aaqqissuussinermi sallersaasussaapput.
Pingasoqiusamik sammisaqarnissaq
Aalborgimut tunngasunik ulloqartitsinerni silittumik ingerlatsinissaq siunertaralugu pingasoqiusanik
avalequteqassaaq. Ilaatigut naalakkersuinermut,
inuussutissarsiornermut, kulturimullu sammivilimmik ingerlatsisoqassalluni. Naalakkersuinermut
tunngasunik arlalinnik suleqatigiissitsisoqartassaaq,
tamatumani kommunini taakkunani marluusuni
kommunalbestyrelsimut ilaasortat misilittakkaminnik avitseqatigiissinnaallutik suleqatigiinnermin-

Aalborgdage i
Nuuk til august
Selvom der er lang tid til august, er der nu
frist for tilmelding, hvis man vil deltage i Aalborgdagene, der finder sted i Nuuk 14. - 17.
august
Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

nillu nukittorsaallutik. Inuussutissarsiornermik sammisaqarnerni ilaatigut inuussutissarsiorneq pillugu
ataatsimeersuartoqassalluni, tamatumalu saniatigut
suliffeqarfiit arlallit takuniarneqassallutik, neriunartumik nutaanik pisisartunik kinguneqarniartussat.
Inuussutissarsiorneq pillugu ataatsimeersuarnermi
qulequtarineqassaaq: Suleqatigiinnerit piujuaannartitsinermut aaqqissuussinertallit makkununnga tunngasut, sulisussarsiortarneq, pikkorissaanikkut qaffassaaneq aamma ilinniartitaaneq. Ulluni pineqartuni illoqarfimmi nipilersortoqartassaaq aamma
Aalborg Symfoniorkesterit Aalborgimit tikeraanut
ilaassapput.
Nuummik ilisimasaqarneq
Aalborgimut tunngasunik ulloqartitsinerni aamma
pineqarpoq, illoqarfittut ikinngutigisatsinnit tikeraat
Nuuk pillugu ilikkagaqarnissaat. Taamaattumik tikinneranni illoqarfimmi angallanneqarnissaat aamma kangerlummut umiatsiamik angalaarnissat arlallit pilersaarutaapput. Aaqqissuussinernut atatillugu
aamma illoqarfinni ikinngutigiinni arpatsinissanik
assigiinngitsunik isorartussusilinnik aaqqissuussisoqartassaaq. Nalunaartut apeqqutaatillugit suliffeqarfiit sorliit pulaarneqarnissaat aalajangiunneqassapput.
Peqataanissamut nalunaarfissaq kingulleq
Taamaattumik pingaaruteqarpoq illit suliffeqarfiutivillu aaqqissuussinernut nalunaarnissaat. Tamanna
I midten af august vil der blive sat fokus på vores
danske venskabsby, Aalborg. Netop da planerne
om at udskibningshavnen mod Grønland flyttes
fra Aalborg til Århus, er det vigtigt at sikre at både
kulturelle og erhvervsmæssige bånd ikke går tabt. I
Nuuk er det Sermersooq Business Council, der har
taget teten på afviklingen af arrangementet.
Tredelt fokus
For at favne bredt er der tre grene ved Aalborgdagene. Dels et politisk, et erhvervsmæssigt og et kulturelt spor. Politisk vil der blive holdt en række
workshops, hvor lokalpolitikere fra de to kommuner kan udveksle erfaringer og styrke samarbejdet.
Erhvervsmæssigt vil der dels blive holdt en erhvervskonference, dels vil der være en række virksomhedsbesøg, der forhåbentlig leder til at nye
kunderelationer kan knyttes. Erhvervskonferencen

Nuummi Aalborgip ulluinut aggustimi pisussanut
peqataanissamut nalunaarfissaq kingulleq tassaavoq juunip 19-iat.
Tilmeldingsfristen for deltagelse i Aalborgdagene
i Nuuk til august er 19. juni. Ass./Foto: Toke
Brødsgaard
pisinnaalluni Sermersooq Business Councilip nittartagaatigut. Nalunaarfissaq kingulleq tassaavoq
juunip 19-iat 2019. Tamatuma kingorna aaqqissuisunit misissorneqartassaaq suliffeqarfimmut pulaarnissamut aaqqissuussisoqarsinnaanersoq piareersaallunilu sulinerit aallarnisarneqassallutik aamma
inuussutissarsiortunut ataatsimeersuartitsinerni suliffeqarfiit niueqatigiittussat naapinneri ataqatigiissaarneqassallutik.

får overskriften: Partnerskab med bæredygtige løsninger indenfor arbejdskraft, rekruttering, opkvalificering og uddannelse. Alle dagene vil der være
musikalske aktiviteter i byrummet og Aalborg Symfoniorkester vil være blandt gæsterne fra Aalborg.
Kendskab til Nuuk
Aalborgdagene handler også om, at gæsterne fra
vores venskabsby skal lære Nuuk at kende. Derfor
er der også arrangeret byrundtur ved deres ankomst
samt en række sejlture i fjorden. I forbindelse med
arrangementet vil der ligeledes blive arrangeret et
venskabsbyløb med forskellige distancer. Hvilke
virksomhedsbesøg, der bliver, afhænger af de tilmeldinger, der kommer.
Tilmeldingsfrist
Det er derfor vigtigt, at du og din virksomhed tilmelder jer arrangementet. Dette kan gøres på Sermersooq Business Councils hjemmeside. Tilmeldingsfristen er allerede 19. juni 2019. Arrangørerne
vil derefter se på, hvad der er af muligheder for
virksomhedsbesøg og starte det indledende arbejde,
hvor også erhvervskonferencen med B2B møder
skal koordineres.

Ingammik inuussutissarsiortut Nuup ikinngutaata,
Aalborgip, suleqatiginera iluaqutigilluartarpaat.
Især erhvervslivet drager stor nytte af samarbejdet
med Nuuks venskabsby, Aalborg. Ass,/Foto:
Toke Brødsgaard

26

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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Hvis lufthavnsplanerne 2200meteri Nuuk
gennemføres kan naboerne forvente

4 års støjgener
5,4 mio. m3 fjeld skal bortsprænges og knuses
Stenknuseren (spætten) skal “hakke” alle 5,4 mio. m3 i mindre stykker

Mængden svarer til 216 dumpere i DØGNET hver dag i 4 år ( 9 i timen 24/7)

Angisunnguaq qujanaq
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AALISARNEQ

Qassutaarsiutit Kommuneqarfik Sermersuumit
iliuuseqarfiginiarneqartut

All.: Arne Mølgaard
arne@sermitsiaq.gl

Inuussutissarsiutigalugu aalisarnerup pitsaasumik
imminullu akilersinnaasumik ingerlanissaa qulakkeerniarlugu Kommuneqarfik Sermersooq maleruagassanik inatsisinillu ersarissunik peqarpoq.
Aammali Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfiup (KANUAANA), piniarnermut aalisarnermullu nakkutilliisoqarfimmik ingerlatsisuusup, aammalu Issittumi
Sakkutooqarfiup, maleruagassanik qulakkeerinninnissaat kommunit pingaartinneqarpoq. Nuup Kangerluata immikkut pisassiiviulluni aqutsiveqarfiunnginnera pissutigalugu sinerissap qanittuani aalisartunit ornigarneqarluartarpoq, tamannalu aalisarnerup annertunerulerneranik kinguneqarpoq. Tamannali ilaatigut aalisarnermut akornutaasumik kinguneqarpoq. Tassami qassutaarsiutit, ningittagaarsiutit
saattuarniarnermilu pullatit Nuup Kangerluani annaaneqartartut amerliartuinnalersimanerannik kinguneqarpoq. Tamannalu aalisarfiit ilaasa iluamik aalisarfigineqarsinnaajunnaarnerannittaaq kinguneqarpoq. Taama oqarpoq Nuummi aalisartoq 30-nik
ukiulik 30-nik ukiulik. Taanna 35 fodimik angitigisumik angallataateqarpoq, Nuummilu aalisartut piniartullu peqatigiiffiani NAPP-mi siulittaasup tulliulluni. Taassuma ajornartorsiutit pineqartut iliuuseqarfigineqarneq ajorneri pillugit Kommuneqarfik
Sermersooq uparuarpaa, ajornartorsiutillu annertusiartuinnannginnissaa qulakkeerniarlugu pisortat
piaartumik iluuseqarnissaat taassuma ujartorpaa.
Aalisarnermi pissutsit taamaattuuneri, Kommuneqarfik Sermersuumi avatagiisit pillugit pisortap,
Frank Rasmussenip uppernarsarpaa.
Immallu naqqani piniutaarsiuterpassuit pillugit
ajornartorsiutip ataatsimoorullugu aaqqiivigineqarnissaa taassuma ujartorpaa.
Ajornartorsiut alliartuinnartoq
Piniutaarsiutit aalisarnermut akornutaanerat kangerlunni silarpasinnerusuni annertuneruvoq. Taamaattumik Johan Jeremiassenip kangerluup ilorpasissuani piniutaarsiuteqarfiinnginnerusumi aalisarnissani
orniginartinneruaa.
- Ukiut kingulliit annikitsuinnarmik piniutaarsiuti-

nik qalluineq ingerlanneqarnikuuvoq. Siusinnerusukkut aalisarfiulluartarsimasuni qassutit, ningittakkat pullatillu annaaneqartarsimasut ajoraluartumik
amerlapput. Tamakku aalisarfigineqaraangata nassiffigineqartarput, taakkulu aamma annaaneqarsinnaasarput. Taamaalilluni ajornartorsiut milliartorani
alliartuinnavippoq, Johan Jeremiassen oqarpoq.
NAPP aalisartut allat qanittumi Kommuneqarfik
Sermersuumik ataatsimeeqateqarput. Tassani aalisartut suleqatigalugit piniutaarsiutit qallorneqarnissaat aalisartunit piumasarineqartoq, taanna oqarpoq.
Nalornineq qaangerneqartariaqartoq
Kangerlunni qassutaarsiutit ningittagaarsiutillu aalisarnermut akornutaaneri pillugu aalisartunit Kommuneqarfik Sermersuumut akuttunngitsumik nalunaaruteqartoqartarpoq. Immallu naqqanik saliisarnissaq Namminersorlutik Oqartussat akisussaaffigingaat, taamaattumillu kommunip tamakkiisumik
saliinissaq pisussaaffiginngikkaa Kommuneqarfik
Sermersooq isumaqarpoq. Ajornartorsiullu akisussaaffigiumaneqarpallaarneq ajortoq, Kommuneqarfik Sermersuumi avatagiisit pillugit pisortaq, Frank
Rasmussen oqarpoq.
- Aalisartup piniutini annaasimagunigit, taakku
qaqinneqarnissaat siullermik nammineq pisussaaffigingaa inatsisini ersarissumik allaqqavoq. Aammali aalisartut piniutiminnik annaasaqarsimagunik nutaanik pissarseqqissinnaanerat ajornanngippallaartoq isumaqarpunga. Aalisartut atugaat ajornakusoorsinnaasut ilisimavara, piniutilli annaaneqarsimasut qallorneqartarnissaat akileraartartunut
akigassanngortinneqartarpoq. Aalisartut suleqatigalugit 2013-imi 2014-imilu kangerlummi immap
naqqani saliivugut. Saliinissamulli akisussaaffiup
kia tigussaneraa ersarissumik paasisariaqarparput,
taanna oqarpoq.
Taamanikkut saleereernerup kingorna saleeqqinnissaq qulakkeerniarlugu annerusumik Kommuneqarfik Sermersooq iliuuseqarsimanngilaq. Ajornartorsiutillu eqqummaariffigineqaleriartornera ilutigalugu, kommune iliuuseqartariaqalersippaa.
- Ajornartorsiut annertusiartortoq tusartarparput,
iliuuseqarfigerusuttorujussuuarpullu. Ajornartorsiummi eqqummaariffigineqaleriartorpoq, taamaammallu iliuuseqartariaqarpugut. Aasaruli aappaaguluunniit saliisoqassappat, qanoq iluseqartumik
periuseqarnissaq paaseqqaartariaqarparput, Frank
Rasmussen oqarpoq.
Aalisartulli aningaasanik saliinissamut atugassaannik tuniinnarneqartarnissaat isumassarsiatsialaanngitsoq, ikioqatigiinnikkulli aaqqiissutissamik
ujartuisoqartariaqartoq, taanna isumaqarpoq.
Piniutillu tamarmik nassitsissuteeqqanik ikkussiffigineqartalernerisigut, ajornannginnerusumik
sumiiffissineqartalersinnaaneri periarfissanut ilaasinnaasoq, avatagiisit pillugit pisortaq isumaqarpoq.

Nammineq pigisaq / Privat

Qassutaarsiutit piniutillu allat annaaneqarsimasut pillugit ajornartorsiut aaqqiivigineqassappat pisortat iliuuseqartariaqartut, Nuummi aalisartoq isumaqarpoq.
Ajornartorsiulli pillugu akisussaaffimmik
tiguserusuttoqarpallaarneq ajortoq, Kommuneqarfik Sermersuumi avatagiisit pillugit
pisortaq oqarpoq

– Aalisarfiit annertuumik piniutaarserfiusimasut
aalisarfigissaarnikuuavut. Ningittakkat assagiarsunnut
pullatikunut naatikkangata amuneqarsinnaaneq ajorput,
taakkulu annaaginnarneqartarput, ningittagarsorluni
aalisarnermut annertuumik akornusersuutaasarput,
30-nik ukiulik Johan Jeremiassen, 35-fodimik
angallateqartoq, oqarpoq.
– Vi har forladt de fiskesteder, hvor der er mange mistede
fiskeredskaber. Der er eksempelvis en del krabbetejner,
der til stor gene for fiskeriet. Når vores grej sætter
sig fast i dem, er det umuligt at få det op igen, siger
30-årige Johan Jeremiassen fra Nuuk, som er selvstændig
erhvervsfisker og ejer en 35 fods fiskekutter.

PAASISAT:
Inuussutissarsiutigalugu aalisarsinnaanermut
piniarsinnaanermullu allagartallit 2015-imiit
2017-imut amerliartorsimapput.
2015
1.985
2016
2.049
2017
2.104
Kilde: Stat.gl
PAASISAT:
Nuummi qalerallit tulaanneqartartut tonsinngorlugit amerlassusaat.
2015: 900
2016: 1,380
2017: 1,122
2018: 1,118
Kilde: Stat.gl
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FISKERI

Sumiiffiit ilaanni immap
naqqani piniutaarsiutit
amerlasinnaasarmata,
aalisarfiit ilaat iluamik
aalisarfigineqarsinnaanngitsut, NAPP-mi siulittaasup tullia oqarpoq.
Ifølge næstformanden for
fisker- og fangerforeningen
NAPP i Nuuk, er flere
fiskepladser ikke længere
benyttet på grund af
mange spøgelsesgarn og
andet fangstudstyr på
havbunden.

Spøgelsesgarn presser
Kommuneqarfik Sermersooq
De lokale myndigheder er nødt til at træde
i karakter for at komme problemet med de
mange mistede fiskeredskaber til livs, mener en fisker fra Nuuk. Men ingen vil rigtig
tage ansvar for det stigende problem, siger
miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq
Af Arne Mølgaard
arne@sermitsiaq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet klare
retningslingslinjer og vedtægter, der skal sikre, at
det erhvervsmæssige fiskeri er baseret på et bæredygtigt grundlag. Kommunen finder det også nødvendigt, at fiskerikontrollen – det vil sige Grønlands
Fiskeri Licens Kontrol (GFLK), der råder over
Jagt- og fiskeribetjente og Fiskeriobservatører, samt
Grønlands Kommando (GLK) – ligeledes sikrer, at
de fastsatte regler for fiskeriet bliver overholdt.
Men så længe Nuuk Fjorden ikke er et forvaltningsområde med fastsatte kvoter, er området eftertragtet blandt et stigende antal kystnære fiskere fra
hele kysten, hvilket har ført til øget fiskeri i Nuukområdet. Men øget koncentration af fiskerflåden har
en alvorlig bagside.
Det har resulteret i et stigende problem med
skrammel i form af spøgelsesgarn, langliner og
krabbetejner på havbunden i Nuuk Fjorden er langsomt men sikkert ved at ødelægge flere fiskepladser,
siger 30-årige Nuuk Johan Jeremiassen fra Nuuk,
som er selvstændig erhvervsfisker og ejer en 35
fods fiskekutter. Han er også næstformand i fiskerog fangerforeningen NAPP. Han finder det yderst
kritisabelt, at Kommuneqarfik Sermersooq ser passivt til denne bekymrende fiskeriudvikling og finder
det nødvendigt, at de offentlige myndigheder træder
i karakter, før problemets omfang bliver uoverskuelig. Frank Ramussen, der er miljøchef i Kommune-

qarfik Sermersooq, bekræfter de alvorlige forhold,
og efterlyser, at man i fællesskab igangsætter tiltag,
der skal komme havaffaldsproblemerne til livs.
Ond cirkel
Problemet med de mange mistet fiskeredskaber er
størst længere ude i fjordsystemerne, der ligger tættere ud til kystområdet. Johan Jeremiassen foretrækker derfor, at udføre fiskeriet helt inde i fjordene,
hvor problemet med mistet grej er mindre.
Ud over et par mindre bjærgningsforsøg er der
ikke foretaget noget i de seneste flere år. Rigtig
mange garn, langliner og krabbetejner er desværre
gået tabt forskellige steder, hvor der tidligere var
høj koncentration af fiskeriet. Dette har stort set
umuliggjort fiskeriet, fordi fiskeredskaberne bliver
viklet ind i fiskeudstyr på havbunden. Den onde
cirkel tager ingen ende, så længe tabt udstyr ikke
bliver bjærget, siger Johan Jeremiassen.
NAPP samt andre fiskere holdt fornyligt møde
med Kommuneqarfik Sermersooq, hvor fiskerne
krævede, at kommunen bjærger mistede fiskeredskaber i tæt samarbejde med de lokale fiskere, siger
han.
Uklarhed skal afklares
Kommuneqarfik Sermersooq får jævnligt meldinger fra fiskerikredse om, at mange mistede garn
og langliner er til gene for fiskeriet inde i fjorden.
Kommunens opfattelse af lovgivningen på området
er, at så længe fiskeredskaberne hele tiden ender på
havbunden, er det selvstyret, der har ansvaret, og
at det dermed ikke er en kommunal forpligtelse at
rydde op. Frank Ramussen, der er miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq, siger, at problemet ligger
i et ingenmandsland, hvor der ikke rigtig er nogen,
der vil tage ansvaret for det.
På den anden er reglerne meget klare, at det er
fiskerne selv, der skal tage de mistede redskaber op.
Jeg synes også, at det for fiskerne er for nemt, at
skaffe nye fiskeredskaber, hvis de har mistet dem.

Jeg ved godt, at det er et vanskeligt erhverv, og de
har hårde vilkår, men lige nu ligger byrden på skatteborgerne. Vi har i 2013 og 2014 forsøgt, sammen
med fiskerne, at fiske nogle af det mistede fiskeudstyr op inde i bunden af fjorden. Men vi synes, at vi
skal have afklaret, hvor ansvaret ligger, siger han.
Selvom Kommuneqarfik Sermersooq siden da
ikke har gjort noget seriøst for at igangsætte
bjærgningsprojekter, presser den voksende omtale
af problemet kommunen til at handle.
Vi hører jo, at problemet er stigende, og vi vil
rigtig gerne gøre en indsats på dette område. Der er
jo sat så meget fokus på det område, at vi bør gøre
noget. Vi skal bare finde en løsning på, hvordan vi
kan gøre en indsats inde i fjorden til sommer eller
næste sommer, siger Frank Rasmussen.
Han synes ikke om idéen, at man giver økonomisk tilskud til fiskerne, så de selv kan fiske deres
grej op. Han finder det vigtigt, at alle parter bidrager
til løsning af problemet.
En af løsningerne er ifølge miljøchefen, at man
sætter sendere på fiskeudstyr, så det kan spores
igen.
FAKTA:
Gyldige erhvervsfangstbeviser har i de
seneste tre år har været stigende.
2015 1.985
2016 2.049
2017 2.104
Kilde: Stat.gl
FAKTA:
Fangstmængder af hellefisk i Nuuk i tons.
2015: 900
2016: 1,380
2017: 1,122
2018: 1,118
Kilde: Stat.gl
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Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ
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Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Kammagiit
Kissarneqqortuunnguaq 23 . 3900 Nuuk

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

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

SINGLE
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FJERNSYN

Box 301
3900 Nuuk
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nuukugeavis@nuukugeavis.gl

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

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

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted
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Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
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nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
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Amerlassusaat:
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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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· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

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

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
Levering af
mad ud af
huset

Nabolags
Loppemarked

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

Til alle som vil deltage af os
som bor i Asiarpak

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

Send en hilsen gennem
Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis.
Sendes senest torsdag
kl. 12.00

Første gang allerede
den 22. og den 23. juni 2019
fra kl. 11-16.
• Der vil være hoppeborg
• Popcorn kan købes
• Ansigtsmaling til børn

Flere familier holder
loppemarked omkring
deres område.

ELplus Grønland
Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.
LG Vaskemaskine
Vaskekapacitet: 7 kg
Centrifugering: 1400 Omdrejninger per minut
Motortype: Kulfri
Energiklasse A+++
Hurtigste program ca. 30 min

SCANDOMESTIC

Kompakt fryser
Kun 35,5 cm. Bred
Kapacitet 51 Liter
Ideelt for 1-2 personer

Førpris 2299,-

Førpris 4799,-
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Spar 999,

Spar 499,
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Spar 799,

GORENJE vaskemaskine
Vaskekapacitet: 7 kg
Centrifugering: 1400 Omdrejninger
per minut
AllergyCare - højere temperatur,
grundig skylning

Førpris 4299,-

SCANDOMESTIC Kummefryser
Kapacitet 200 Liter
Mål HxBxD, cm. 85x98x56
Kurve 2
Lydniveau 42 db(A)
Førpris 2999,-

GORENJE tørretumbler
Kapacitet: 7 kg.
Kondenseringsevne A
Energiklasse B
Førpris 4399,-
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Elplus Grønland • Issortarfimmut 9 • Tlf.: +299365000 • E-mail Elplus@Elplus.gl

MANDAG - TORSDAG: 09.00 - 17.30 • FREDAG: 09.00 - 18.00 • LØRDAG: 10.00 - 13.00
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Spar 599,

Tilbuddene gælder fra 12. juni 2019 til og med 19. juni 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

www.elplus.gl

