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Qaamaneq eqqumiitsoq
misissorneqartoq

16z

TIL
SPAR OP

89%

16z
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Mærkeligt lysglimt undersøges

Priser fra
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Brandchef på
rette hylde

PÅ MASSEVIS AF STEL VED KØB AF GLAS
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kr.

Meeqqanut
382020

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
DENNE ANNONCEPLADS
KAN BLIVE DIN
Saffiginniffissaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl · imal./eller telefon 38 39 86
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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

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

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

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

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

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.:

Pollesmurerfirma aps

Nauja

v

Erene

Tlf. 329797

Frøken Smørblomst

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

31 10 16

H.J Rinksvej 33

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

/Poul Erik Pedersen

BADEVÆRELSE
KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER
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

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE

Mobil 53 42 84

SLIGLAG

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

GLASBYGGESTEN

Din fagmand

✔ 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

Akupunktur & Velvære

v/Maria Kruuse

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

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

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

Bolanderregnskab

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

Susanne Bolander,

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

Illit nittarsaatit
uaniissinnaavoq
Denne annonceplads
kan blive din

Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

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

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

• 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

abc@abc.gl +299 53 38 80
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Atuutilissaaq Ataasinngorneq 15/7 Sapaat 21/7-2019 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 15/7 til og med Søndag den 21/7 - 2019

ES
SMOOTHI ÆR,
.B
IMLT. / EL 0 g
250 - 45

SIPAAKKIT /
SPAR OP TIL

2095

.
10

REN FORKÆLELS

Lynge Olsen Group A/S

PISIFFIK

EI

Akikik
kik
ki
iki
kik
ik

VILDT
BILLIGT!

SIPAAKKIT /
SPAR

34995
MIAMI BLENDER
MIDNIGHT

150.-.-

SIPAAKKIT /
SPAR OP TIL

990

FP APPELSINJUICE,
1,5 liter

20.20

IMMUIT
LAKTOSEQANNGITSUT /
Laktosefri Mælk
Assigiinng. arlallit /
flere varianter

2 x 1 liter

30.-

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

SIPAAKK
IT
SPAR OP /
TIL

20.-

20 95

AKIA / PRIS

99
.20
4 x 27,50 cl

Sipaakkit
Spar

80

Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Qinngutsinni aqqusinermi ajutoortoqartoq
Arfininngormat siuliani juulip 6-ani illoqarfiup
immikkoortuanut Qinngutsinni sangoriami lastbiili ajutoorpoq, tassanilu aquttoq
killueqqaarluni anillatsinneqarpoq, tassanngaanniillu Dronning Ingridip Napparsimmavissualiaanneqarluni.
All.: Aaqqissuisoqarﬁk
Lastbiili Qinngutsinni aqqusinermi arﬁninngornermi juulip 6-ani nalunaaqutaq 21.00 missaani
ajutoorpoq, inissiallu eqqaani meterinik arlaqanngitsunik ungasissuseqarluni unilluni. Qujanartumik
inissiap saavani meeqqanik pinnguartoqanngilaq.
Aquttoq lastbiilip iluani kiggiguteqqavoq, ikiuisullu
killuillutik angut anisittariaqarsimavaat.
Ajutoorneq aqqusinermi Nuup aamma Qinngorput
akornanni angallafﬁusumi siuleriiaarnermik pilersitsivoq.
Aqqusinermit inissiaqarﬁup tungaanut sivinganersaqarpoq, kisianni qujanartumik lastbiilip inissiaq
apunngilaa.
Lastbiilimik ingerlatitsisup lastbiili aqussinnaajunnaarsimagunarpaa, aqqusernup sinaakkutaa apormagu taamaasillunilu illup saannguanut innaarsukkut sisoorsimalluni.
Arlalinnik pasineqartoq
– Lastbiilip ingerlatitsisua arlalinnik pasineqarpoq.
Ilaatigut imigassartorsimalluni biilersimanermut

Lastbiili inissiaqarﬁup eqqaanut unippoq. Ajutoornermi sualuttumik ajoqusertoqanngilaq.
Lastbilen endte ved en boligblok. Ingen kom alvorlig til skade ved ulykken. Foto: Gitte Thomsen
sukkavallaamillu biilersimanermut, politiini pigaartut pisortaat Aqqaluk Petersen Sermitsiaq.AG-mut
ilisimatitsivoq.
Angut Dronning Ingridip Napparsimmavissuaniit
angerlartinneqarsimasoq politiini pigaartut pisortaat
ilisimatitsivoq.

Trafikulykke i
Qinngorput
En lastbil forulykkede forrige lørdag 6. juli i
et sving ind mod Qinngorput, og chaufføren
måtte skæres fri, før det var muligt at bringe
manden til Dr. Ingrids Hospital
Af redaktionen
Ved 21-tiden lørdag den 6. juli forulykkede en
lastbil på landevejen til Qinngorput og ender få
meter fra en boligejendom. Heldigvis var der ingen
legende børn foran ejendommen.
Chaufføren sad fastklemt i lastbilen og tilkaldt
hjælp måtte skære manden fri.
Ulykken skabte traﬁkkøer på den befærdede vej
mellem Nuuk og bydelen.
Fra vejen er der en skråning ned mod ejendommen,
men heldigvis ramte lastbilen ikke boligblokken.
Lastbilchaufføren mistede øjensynligt herredømmet
over køretøjet, da han bragede ind i et autoværn for
derefter at skride ned ad en skrænt for at ende lige
for foden af en beboelsesejendom.

Ingerlatitsisoq killuinikkut aniguisinneqartariaqarsimavoq kiisalu Dronning Ingridip Napparsimmavissualiaanneqartariaqarsimalluni. Angerlartinneqareersimavoq.
Chaufføren måtte skæres fri og bringes til Dronning Ingrids Hospital. Han er udskrevet igen.
Foto: Gitte Thomsen.

Flere sigtelser
Vi har rejst ﬂere sigtelser mod lastbilchaufføren.
Blandt andet for spirituskørsel og kørsel med for
høj fart, oplyser vagtchef Aqqaluk Petersen, Nuuk
Politi.
Vagtchefen oplyser, at manden er udskrevet fra
Dr. Ingrids Hospital.
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Pisiffiup Sweet Home Greenland pisiarigaa
AAQQISSUISOQARFIK
Sumiiffik ammasarfiillu allannguuteqassanngillat.
Allannguutit annerpaartaat pappilissaniippoq. Pequtaarniarfimmi annertuumik allannguutinik malunnartoqassanngilaq. Sweet Home aamma Pisiffik
tusagassiuutitigut nalunaarummi taama ilisimatitsipput.
Sweet Homemi sulisut ilisarisimaneqartut tassaniissapput, Jan Køhlerilu niuertarfimmi tuniniaaner-

mut aqutsisuuginnassaaq, tassanilu saagut, iggaviit
aamma natit, pisisartullu inuussutissarsiortut annermik suliassaqarfigissallugit.
- Aaqqiissut nutaaq nuannaarutigisorujussuuara, Sweet Home maanna Pisiffimmut ilaalerpoq.
Pequtaarniarfimmik kusanartumik aamma siammasissumik nioqqutissaqartumik takorluukkama
piviusunngortinnera qulakkeerpaa. Sweet Homemut
periusissiara Pisiffiup ingerlateqqissavaa, pisiniartartuttalu pisiniarfimmi suli naapittarnissaat qila-

naaraara, Jan Køhler tusagassiuutitigut nalunaarut
naapertorlugu oqarpoq.
Sweet Homep pisiassaatai pequtit, saagut, igaffiit
aamma natit allanngortinneqarnianngillat.
Pisiffimmit Sweet Homep sulisullu Pisiffimmut
ilaalernissaat qilanaarineqarpoq, pisisartunullu
iluaqutaasumik ineriartorteqqinneqarnissaa qilanaarineqarluni, tusagassiuutitigut nalunaarummi taama
allassimasoqarpoq.

Pisifﬁup Sweet Home pisiarigaluaraa Sweet Homemi sulisut pisiniarﬁmmi sulisorineqaannassapput.
Selv om Pisifﬁk overtager Sweet Home, er det stadig Sweet Homes personale, som er i butikken.
Ass./Foto: Sweet Home

Pisiffik overtager Sweet Home Greenland
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Hverken beliggenhed eller åbningstider ændres. Den største forandring er på papiret. I butikken
vil der ikke opleves forandringer, oplyser Sweet
Home og Pisiffik i en pressemeddelelse.
Det er Sweet Homes personale, som er i butikken,

og Jan Køhler fortsætter som salgsleder i butikken,
hvor han primært vil stå for gardiner, køkkener og
gulve og erhvervskunder.
Jeg er meget glad for den nye løsning, hvor Sweet
Home nu er en del af Pisiffik. Det sikrer, at min
drøm om et flot bolighus med et bredt sortiment
udvikler sig fortsat og tages til nye højder. Pisiffik både kan og vil videreføre Sweet Home efter
den strategi, som jeg har lagt, og jeg glæder mig til

fortsat at møde vores kunder i butikken, siger Jan
Køhler ifølge pressemeddelelsen.
Sweet Home vil fortsat tilbyde et bredt sortiment
inden for møbler, gardiner, køkkener og gulve.
Pisiffik ser frem til, at Sweet Home og personalet
bliver en del af Pisiffik-familien, og glæder sig til
at videreudvikle Sweet Home til kundernes fordel,
fremgår det af pressemeddelelsen.
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Tyskit umiarsuarni
takornariartaatini siulliullutik tikittut
Tyskit umiarsuaata takornariartaatip
”Astor”-ip umiarsuit takornariartaatit
tikittarnerat Nuummi sapaatip-akunnerani kingullermi marlunngornermi aallarnerpaa
JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN
jsn@nuukugeavis.gl
Tyskit umiarsuaat takornariartaat illoqarfiit pingaarnersaanni tikeqqaartuulluni marlunngornermi
juulip 9-ani nalunaaqutaq 17.00 tikippoq. Taanna
Tasiilamit tikippoq.
Kisianni nalunaaquttap akunneri amerlanngitsut
qaangiummata, umiarsuup 578-inut inissaqartup
umiarsualivik qimaqqippaa. Tamanna nalunaaqutaq
21.00 pivoq. Sisimiut pingasunngornermi juulip 10ani nal. 12.30 tikiffigisami tungaannut ingerlaarluni.

Umiarsuit takornariartaatit 35-t

Ukioq manna umiarsuit takornariartaatit 35-t Nuuk
tikissavaat – septembarip 27-ata tungaanut, tassani
umiarsuaq kingulleq tikissammat.
Umiarsuup tikittussap tullia tassaavoq ”Marco
Polo”, 848-nik ilaasoqarsinnaasoq. Taanna aamma
Tysklandimeersuuvoq.

Det tyske krydstogtskib Astor startede i sidste uge sæsonen. Billedet her er fra et besøg i 2018.
Tyskit takornariartaataat Astor sapaatip akunnera kingulleq ukiumut tikeraarnini aallartippaa. Assi 2018imi tikeraarneraninngaanneersuuvoq. Ass/Foto: Leiff Josefsen

Tyskere åbnede krydstogt-sæsonen
Det tyske krydstogtskib ”Astor” skød
krydstogtsæsonen i gang i Nuuk tirsdag
i sidste uge
JØRGEN SCHULTZ-NIELSEN
jsn@nuukugeavis.gl
Det blev et tysk krydstogtskib, der åbnede sæsonen
i hovedstaden ved sit anløb tirsdag 9. juli klokken
17.00. Den kom fra Tasiilaq.
Der skulle imidlertid ikke gå ret mange timer, før
det store skib med plads til 578 passagerer forlod
havnen igen. Det skete klokken 21.00. Nu med
retning mod Sisimiut, som skibet anløb onsdag den
10. juli klokken 12.30.

35 krydstogtskibe

I år vil 35 krydstogtskibe besøge Nuuk – frem til
den 27. september, hvor det sidste skib vil lægge til
kaj.
Næste besøg er krydstogtskibet ”Marco Polo”,
der kan have 848 passagerer ombord. Den kommer
ligeledes fra Tyskland.

Ass./Foto: Gitte Thomsen
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Ippeqinaqisumi arpanneq
All.: Noah Mølgaard
Anton M. Petersen Nuummeersoq tamaviaarnartumik Nuummiit Kapisilinnut juulip 4-anit 6-anut
arpannermi ajugaavoq, tassanilu 110 kilometerit
pingasoriarluni arpannikkut naammassineqarlutik.
Ajugaanermini atorpai nalunaaquttap akunneri 18-it
minutsillu 29-t. Adam Wille tullersortaavoq nalunaaquttap akunneri 18-it minutsillu 41-ut atorsimallugit, Henrik Hedner pingajuuvoq atorsimallugit
nalunaaquttap akunneri 19-it minutsillu qulit.

- Ulluni pingasuni arpannitsinni alianaassioqaagut. Timikkut sakkortuvoq. Ippernat suli ilungersunarnerulersippaat. Ippernaarutit atisakkat
atorsinnaanngilavut arpannitsinni aallertarmata.
Uunnaaleeqqat siutinut, qinngamut, qanermut ilaallu
isitsinnut pulasarput. Sapinngisarpulli tamaat soqutiginngitsuusaarniaannarpagut, Anton M. Petersen
oqaluttuarpoq.
Assut nuannaarutigivaa Adam Wille ullut kingulliit marluk ingiaqatigigamiuk, tamarmik siullermeerlutik aqqut taanna atoramikku. Imami
misilerlaajuffigitigaat ulloq kingulleq 5 kilometerit
uiarterisariaqarlutik taamalu minutserpaaluit tassani

annaallugit. Taamaattooq ajugaasussatut tulliusussatullu inissisimanertik illersorpaat.
- Aqqutaani qujanartumik kooqarpoq imerfissaaleqinarani. Taamaattorli kilometerit qulit kingulliit
kooqanngilaq. Timera maanna qasuvoq, kisianni
iluartumik qasulluni, Anton M. Petersen arpannermi
kinguninnguatigut oqarpoq.
Arnani Nivi Geisler ajugaavoq atorsimallugit
nalunaaquttap akunneri 20-t minutsillu 57-it. Gitte
Drachmann tullersortaavoq atorsimallugit nalunaaquttap akunneri 23-t minutsillu 15-it. Marie
Fleischer pingajuuvoq atorsimallugit nalunaaquttap
akunneri 23-t minutsillu 31-it.

Løb i
myggehelvede
Af Noah Mølgaard

Angutini arnanilu ajugaasut Anton M. Petersen aamma Nivi Geisler.
Vindere hos herrer og damer Anton M. Petersen og Nivi Geisler. Foto: Privat

Anton M. Petersen fra Nuuk vandt ekstremløbet
Nuuk-Kapisillit 4.-6. juli, hvor 110 kilometer blev
tilbagelagt i tre etaper. Han vandt i tiden 18 timer
og 29 minutter. Adam Wille blev nummer to i tiden 18 timer og 41 minutter, mens Henrik Hedner
blev nummer tre i tiden 19 timer og 10 minutter.
- Vi havde godt vejr under alle tre etaper. Det
var fysisk hårdt. Myggene gjorde det ekstra hårdt.
Vi kunne ikke have myggenet på, fordi varmen fik
myggenettet til at dugge, når vi tog det på. Små
myg kom ind i ører, næse, mund og nogen stykker
i øjet. Men vi prøvede at ignorere dem så godt vi
kunne, fortæller Anton M. Petersen.
Han er glad for, at han fulgtes med Adam Wille
de to sidst etaper, da ruten er ny for begge. Ruten
var så ukendt for dem, at de kom til at løbe en omvej på 5 kilometer den sidste dag og tabte adskillige minutter på den konto. Men de beholdt deres
position som vinder og sølvvinder.
- Der var heldigvis en del vandløb på ruten, hvor
vi kunne drikke. Men der var til gengæld ingen
vandløb de sidste 10 kilometer. Nu er min krop
træt, men på den gode måde, siger Anton M. Petersen lige efter løbet.
Nivi Geisler vandt hos kvinder i tiden 20 timer
og 57 minutter. Gitte Drachmann kom ind på anden pladsen i tiden 23 timer og 15 minutter. Marie
Fleischer sluttede på tredjepladsen i tiden 23 timer
og 31 minutter.
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Blok 1 isaterneqarpoq

Blok 1 Nuuk Centerip eqqaaniittoq ukiuni
arlalinni inoqanngilaq. Inissiaqarfiup
isaterneqarneranik sulineq tallimanngornermi juulip 12-ani aallartippoq.
All.: Jørgen Schultz-Nielsen
jsn@nuukugeavis.gl

Nuuk Centerip allilerneqarneranut atatillugu ingutserisartut Kingo A/S-ip Blok ingutserlugu aallartippaa. Kisianni inissiaqarfiup ingutserneqarnerata
Nuummi innuttaasunit takuneqarsinnaalernissaanut
piffissaq sivisooq ingerlaqqaassaaq.
Tassami aallaqqaammut blokkimi atortut ikuallassinnaasut, ledningit aamma eqqagassat avatangiisinut ulorianaatillit piiarneqaqqaassapput.
- Isaterinerup suliarineqarnerani eqqaamiuusunut
Nuuk Centerimilu pisinianut sapinngisamik akornutaavallaannginnissaa sulissutigissavarput, Nuuk
City Developmentimi (NCD) pisortaaneq Jens B
Frederiksen oqarpoq.
Borgmesteri nuannaartoq
Inissiap kusananngitsup maanna oqaluttuaannanngungajalernera, borgmesterip Charlotte Ludvigsenip nuannaarutigaa.
- Blok 1 sivisuumik inoqarnani uninnganikuummat, isaterneqalernera nuannaarutigaara, taamaasilluni illoqarfiup qeqqani kusassaataasussamik nutaamik sanaartorfiusinnaanngussammat, borgmesteri
Charlotte Ludvigseni oqarpoq.
Inissiaqarfimmik piginnittuussuseq Namminersorlutik Oqartussaniik Kommuneqarfik Sermersuumut tunniunneqarnikuuvoq, NCD aamma Orbicon
suliniummi sanaartornermik siunnersuisutut toqqarsimavaat.
Sulinerup oktobarimi naammassineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq, sumiiffiullu atorneqaqqilernissaa novembarip aallaqqaataani pissaaq.

Blok 1 isaterneqartussanngorpoq. Isaterinermik suliaq tallimanngornermi juulip 12-ani aallartippoq.
Blok 1 skal nu rives ned. Saneringen startede i fredags den 12. juli. Foto: Kommuneqarfik Sermersooq

Blok 1 rives ned

Blok 1 ved siden af Nuuk Center har i
flere år stået tom. Fredag den 12. juli gik
arbejdet i gang med at rive ejendommen
ned.
Af Jørgen Schultz-Nielsen
jsn@nuukugeavis.gl
I forbindelse med udvidelsen af Nuuk Center er
nedrivningsfirmaet Kingo A/S gået i gang med at
sanere Blok 1. Der vil imidlertid gå en rum tid, før

det bliver synligt for Nuuk-borgerne, at ejendommen er ved at blive jævnet med jorden.
I første omgang skal blokken nemlig tømmes for
alt brændbart materiel, ledninger og miljøfarligt affald.
- Vi arbejder for at saneringen giver så få ulemper
som muligt for naboerne og kunderne i Nuuk Center, mens arbejdet står på, siger administrerende direktør Jens B. Frederiksen fra byfornyelsesselskabet
Siorasiorfik-Nuuk City Development (NCD).

Glad borgmester
Det glæder borgmester Charlotte Ludvigsen, at
den grimme bygning snart er fortid i bybilledet.
- Blok 1 har stået tom længe, så det glæder mig at
den nu forsvinder og giver plads til noget nyt, der
kan forskønne vores midtby, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.
- Kommunen fik i sin tid overdraget ejendommen
af selvstyret, og har valgt at lade NCD og Orbicon
være byggeherrerådgiver på projektet.
- Arbejdet forventes at være færdigt i oktober og
genetablering af området sker allerede den 1. november.

Blok 1 peerneqassaaq Nuuk Centerip ima isikkoqalersussatut naatsorsuutigineqartup allissutissaa inissaqartikkumallugu. Foto: Projektansøgning Byggekonsortiet Narsarsuaq
Blok 1 skal fjernes for at gøre plads til en udvidelse af Nuuk Center, der forventes at komme til at
se sådan ud. Foto: Projektansøgning Byggekonsortiet Narsarsuaq
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HELE JULI

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

Højtbelagt smørrebrød
A HEREFORD
BEEFSTOUW

A HEREFORD
BEEFSTOUW

THAI
MASSAGE

3 stk kr. 138,-

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

A HEREFORD
BEEFSTOUW

kr.

A HEREFORD
BEEFSTOUW

-20%

155,-

kr.

155,-

155,-

155,-

A HEREFORD BEEFSTOUW
A HEREFORD BEEFSTOUW
STENBIDERROGN
STENBIDERROGN
BEEFSTOUW
kr. BEEFSTOUW
kr.
Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk
- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche
og salat.

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

STENBIDERROGN

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

A HEREFORD

A HEREFORD

STENBIDERROGN
Frisk grønlandsk
Bestil forret nr. 5

Frisk grønlandsk

Frisk grønlandsk

Bestil forret nr. 5

Bestil forret nr. 5

155,-kr. 155,-

kr.

155,-kr. 155,-

Oksemedallion
STENBIDERROGN
STENBIDERROGN

TASTING
EN SURPRISELUNCH
Bestil forret nr. 5

Bestil Frisk
forret nr.grønlandsk
5

STENBIDERROGN
STENBIDERROGN
Lørdag d. 20. juli

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Frisk grønlandsk

Frisk grønlandsk

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Frisk grønlandsk
STENBIDERROGN Frisk grønlandsk
STENBIDERROGN
STENBIDERROGN
STENBIDERROGN
- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Frisk grønlandsk
Bestil forret nr. 5

Bestil forret nr. 5

Bestil forret nr. 5

Bestil forret nr. 5

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Frisk grønlandsk
Bestil forret nr. 5

kr. Frisk grønlandsk
Vaniljeis
Frisk grønlandsk
STENBIDERROGN
med
chokoladesauce
STENBIDERROGN

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Bestil forret nr. 5

retter kr.
kr.3kr.

Husk
serv
re
rd
bo
.gl
Frisk grønlandsk
STENBIDERROGN
w
w
på w.HHE

395,00
kr. 155,kr. 155,2 retter 275,kr. 155,kr. 155,3 retter 345,-

Bestil forret nr. 5

Frisk grønlandsk
ation

Bestil forret nr. 5

STENBIDERROGN

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

A HEREFORD
A HEREFORD
AA
HEREFORD
BEEFSTOUW
BEEFSTOUW
HEREFORD
BEEFSTOUW

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk

BEEFSTOUW

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Personalet vejleder gerne om, hvilke af vore retter, der med
fordel kan bestilles, hvis du har travlt.
Du er velkommen til at bestille din frokostmenu forud, så har
vi maden klar til et aftalt tidspunkt. Du må derfor gerne tage
menukortet med hjem, så du lettere kan bestille forud inden
næste besøg hos Sarfalik LUNCH.

Husk
ion
bordreservat
.gl
E
H
.H
w
på ww

155,155,-

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.
VELKOMMEN TIL SARFALIK LUNCH

155,155,-

- serveret med blinis, hakket rødløg, cremefraiche og salat.

Vi har skabt et frokostkort med traditionelle frokostretter af
høj kvalitet til rimelige priser. Og så behøver det ikke tage
mere end allerhøjest 30 minutter at få maden serveret hos
Sarfalik LUNCH, når du har bestilt din menu.
Men du er naturligvis velkommen til at blive hos os i længere
tid, så du kan nyde din frokost og den smukke udsigt.

med pommes
el.cremefraiche
bagtogkartoffel
- serveret med blinis,frites
hakket rødløg,
salat.
samt kryddersmør og brød

kr.

L NCH

Bestil forret nr. 5

FriskBestil
grønlandsk
forret nr. 5

FROKOSTMENU

Gælder alle dage i Juli

kr.

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

Tidsbestilling på HHE.gl/massage

Bestil forret nr. 5
Rejecocktail

Frisk grønlandsk

BORDRESERVATION PÅ WWW.HHE.GL
Åbningstid:Mandag-søndag kl. 12.00-15.00

A HEREFORD
A HEREFORD
A HEREFORD BEEFSTOUW
BEEFSTOUW
BEEFSTOUW Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk

HOTEL HANS EGEDE 4-STAR HOTEL WITH A 5-STAR CONFERENCE CENTRE
Phone + 299 34 80 00 I booking@HHE.gl I restaurant@HHE.gl I www.HHE.gl

A HEREFORD
BEEFSTOUW

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk

Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 34 80 00. www.a-h-b.dk/nuuk
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Nuummi ukioq manna nalinginnaasumit kianneruvoq. Silasiortunit Kalaallit Nunaanni aasaq kiattoq Danmarkip silaanut sanilliuppaat.
I år er det varmere i Nuuk end normalt. Meteorologerne sammenligner med den varme sommer i Grønland med det danske vejr.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Nuummi aasaq
kiannerusoq
Nuummi ukioq manna aasaanera kianneruvoq. Nuuk ataasinngornermi
juulip 8-ani Danmarkimit kianneruvoq

Varmere sommer
i Nuuk

Sommeren i Nuuk i år, er ekstra varm.
Mandag den 8. juli var det varmere i Nuuk end i Danmark
Af redaktionen

All.: Aaqqissuisoqarfik
Ullut arlallit seqinnarissoq. Siallerpianngitsoq aamma 20 gradit sinnerlugit kiattoq.
Aasaanerata kiannera aamma illit malugaajuk? Taamaappat kisimiinngilatit.
Qallunaat silasiortut Danmarkimi sila Kalaallit Nunaanni aasaaneranut kiattumut
sanilliuppaat, Kalaallit Nunaat ataasinngornermi juulip 8-ani Danmarkimit kianneruvoq.
Kalaallit aasaanera kiannerusoq ilorrisimaarutigigaat, qallunaat qiiakujupput.
TV2 vejret nittartakkamini taama allaaserisaqarpoq.
TV2 vejret naapertorlugu Nuummi ataasinngornermi juulip 8-ani kiannerpaaffia 23,0 gradinik uuttorneqarsimavoq. Danmarkimi kiassiut qaffasinnerpaaq 21,1
gradimiippoq. Taamaalilluni Nuuk Danmarkip ilaanit 2 gradinik kianneruvoq.
Sisimiuni kiassiut ataasinngornermi juulip 8-ani 21,8 gradimiippoq, taamaalillunilu aamma Sisimiut Danmarkimit kiannerulluni.

Solrige dage, flere dage i træk. Minimal med nedbør og plusgrader over
de 20.
Har du også lagt mærke til den varme sommer? Så er du ikke alene.
Danske meteorologer sammenligner det danske vejr med den grønlandske varme sommer, og mandag den 8. juli havde Grønland højere
temperature end i Danmark.
Mens grønlænderne har nydt den varmere sommer, så har danskerne
gået og frosset lidt. Det skriver TV2 vejret på deres hjemmeside.
Ifølge TV2 vejret var mandag den 8. juli højeste temperatur i Nuuk målt
til 23,0 grader. I Danmark viste termometeret højst 21,1 grader. Dermed
var Nuuk knapt to grader varmere end dele af Danmark.
I Sisimiut var temperaturen 21,8 grader mandag den 8. juli, og dermed
var der også varmere i Sisimiut end i Danmark.

Kiannerpaaffigisimasaanut qanittoq
Nuummi 23,0 gradinik kiannera illoqarfiit pingaarnersaanni kiannerpaaffiusimasumut 1,9 gradiinnarnik inorsarpoq, septembarimi 2010-mi 24,9 gradinik kiassimammat, TV2 vejret allappoq.
Kalaallit Nunaanni taama kiatsigisarnera qaqutigoorpoq. Ukiuni 20-ni kingullerni juulimi arfineq-marloriaaannarluni 20 gradit sinnerlugit kiassimavoq. Ukiunili kingullerni ataatsimut isigalugu juulimi kiattarpoq, ukiuni arfineq-pingasuni
kingullerni kiassiut 20 gradinik qaangerlugilluunniit arfineq-marloriarluni kiassimalluni.
Taamaattumik ullut amerlanersaanni taama kiatsigisanngikkaluartoq, ilaatigooriarluni Danmarkimi kianneruarnera iluarusuutigisinnaavarput.
Maannamuugallartoq.

Tæt på varmerekorden
De 23,0 grader i Nuuk er blot 1,9 grader fra varmerekorden i den
grønlandske hovedstad, der med 24,9 grader blev sat i september 2010,
skriver TV2 vejret.
Det er usædvanligt med så høj en temperatur i Grønland. Det er kun
syvende gang inden for de seneste 20 år, temperaturen i juli har været
over 20 grader. De seneste år har man dog generelt oplevet høje temperaturer i juli, og inden for de seneste otte år har termometret syv gange
vist 20 grader eller mere.
Så selv om temperaturen til afveksling er noget lavere de fleste dage,
så kan vi lune os ved, at plusgraderne engang imellem er højere end i
Danmark. I hvert fald for nu.
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Qatserisartut ittuat inissarpiamini
Knud Petersen Nuummi qatserisartutut
qanittumi ukiunik 40-nngortorsiorpoq.
1970-kkulli naalerneranni meeqqiulersimanngitsuuguni suli umiartortuusimassagunaraluarpoq
Noah Mølgaard
noah@ag.gl
Imarsiortut qatserisartullu arlaatigut assigiissuteqarput. Inuttammi tamarmik suleqatigiilluarsinnaasariaqarput suliat inuunermut toqumullu assigiinngissutaasinnaasut suliarisaramikkit.
Nuummi qatserisarfimmi qatserisartut ittuat Knud
Petersen allaffiani pulaarparput. Nammineq taanna
imavissuarni arfineq marlunni umiartortuusimavoq
maannalu ukiut untritillit sisamaraarterutaat sinnerlugit qatserisartuni pisortaalluni. Knud Petersenillu
inuunera pillugu apersuineq aallartikkaluaannartoq
oqarasuaat sianeriikatappoq. Allaffimmiittut allat
ilisimatippai oqarasuaat sianeraangat tigusarallassagaat siarngutigineqartoq pingaaruteqarluinnartuusimanngikkaangat.
- Qatserisartutut suliavut allanngornikooqqat. Isumannaallisaanermut suliani assigiinngitsorpassuarni
akuutinneqartalerpugut tamatumalu suliavut pissanganarnerulersippai ullut tamarmik nutaamik suliassaqarfiusarmata, Knud Petersen oqarpoq kaffimillu
inororsaarluni.
Apersuinerup nalaani kaffisorfik imaanngitsuungajappoq. Sunaaffami angut qatseriartortut aqutsisuattut kavaajalik biilimillu aappalaartumik tungujortunik ikittaartulimmik aquttoq, maanna 64-nik ukioqartoq, allarpassuarnit misigisaqarnerusimaqisoq.
Knud Petersen qatanngutigiit arfineq pingasuusut
angajullersaraat qatanngutigiinnili ataaseq ajoraluartumik toqukkut qimagutereersimavoq.
- 6. klasse naammassiinnarlugu atuarunnaarpunga
umiartortunngorusukkama. Umiarsuarmut atuarfiutigisumut Georg Stagemut qinnuteqarninni ataatama
1970-mi ikiorpaanga, Knud Petersen umiartortuunermi aallartinnera pillugu oqaluttuarpoq.
Umiarsuarnik angalaneq ilaqutariit takornartarinngilaat. Angutaa qallunaajusoq Børge Petersen
umiarsuarni igasuusarsimavoq nunallu qaani sulisunngorami Nuummi kæmnereqarfimmi betjentitut
sulisimalluni. Angummi atorfia aqqutigalugu Knud
Petersen kæmnereqarfimmi aatsisartutut kaasarfimmiussaminik aningaasarsiulaartarsimavoq.
Knud Petersenip arnaa Elise Petersen, Maniitsumi
Willumsenikkormiunik siuaasalik, ukiorpassuarni
Dronning Ingridep napparsimmavissuani eqqiaasutut sulisuuvoq.

Errugassat qatsukkamigit

Umiartortup ernera Knud Petersen siullermik umiarsuaaqqani Nunatta imartaani inuttaasarpoq assersuutigalugu Telep angallataani ’Siut’imi KGH-llu
umiarsuaaraani ’Ujarak’mi inuttaareerluni nunat
tamalaat imartaanni umiarsuarni inuttaasalerluni.
- Ataatama tumai atuallanniarlugit umiarsuarmi
igasunngoqqaarpunga. Errugassalli qatsuttoorakkit
umiarsuup qaani sulisunngorpunga. Umiartortuulluni misigisassarpassuupput aammalu ikinnguterpassuaqalernarluni. Nunarsuaq ataasiarlugu kaajallannikuuara. Nunat tikinnikuunngisakka tassaapput

Qatserisartut pisortaat nuannarineqarluartoq Knud Petersen qatserisartutut ukiunik 40-nngortorsiornera
pillugu juulip 1-ani nalliuttorsiutigineqarpoq. Foto: Kommuneqarfik Sermersooq
Den populære brandchef Knud Petersen blev den 1. juli fejret for sit 40 år som brandmand.
Foto: Kommuneqarfik Sermersooq
Qalasersuaq avannarleq kujallerlu, qungujulluni
oqaluttuarpoq.
Umiarsuaatileqatigiit Mærsk, ØK, DFDS, Lindinger
aamma J. Lauritzen sullillugit umiartortuunermi
Ækvatorip aqqusaaqqaarnerani ’kuisinneq’ aqqusaagassat ilagivat.
- Ækvatorikkooqqaarnermi ’kuisinnermut allagartamik’ pissarsisoqartarpoq. Uanga marloriarlunga
kuisinnikuuvunga aappassaa Ækvatorikkoortussaalluta kuisinnermut allagartara nassanngitsoorsimagakku. Kuisikkama atertaarinikuuakka ’Uugaq’
aamma ’Aarluarsuk’. Kuisitsinermi aamma ileqquuvoq aalisakkap mikiarnikup kuninnissaa, Knud
Petersen oqaluttuarpoq.
Umiarsuarujussuarni pajuttaatini orsussamillu pajuttaatini imavissuarni umiartornerata nalaani kalaallit
nunani tamalaani umiartortut arlaqarput ilaatigut
Afrika kujaqqullugu angalasarlutik ilaatigullu Amazonimi umiarsualivipalaannguani usigiartarlutik.
- Umiartortutut allagartatsinni naqitsinnernik katerseqqaarluta ungasissuliartaatinut ikisinnaasarpugut.
Eqqaaneqareersutut kalaallit umiartortut arlaqaaluppugut ingiaqatigiipajaartumillu naqitsinnernik
katersisarluta. Taamaattumik ataatsikkukanneq
Danmarkimi niusimaqatigiissinnarluta ikiartoqatigiittarpugut. Niusimaaqatigiinnivut nuannertaqaat assullu nuannersumik ikinngutigiilluta, Knud Petersen
oqarpoq.
J. Lauritzenip umiarsuaataani aamma inuttaasalerpoq taakkulu Nunatsinnut assartuutaasarput.
Imarpik ikaarlugu ukiuunerani umiarsuarnik angalasartut pikkunartorsiorsinnaasarput silarsuup nukissui sukaruttoraangata atortorissaarutit assoralisimaaqataasinnaasarmata.
- Ataasiarluta ukiortinnagu umiarsuarni pajut-

tuni kingullersaalluta Frida Danimik novemberi
naalersoq Ilulissanut assartorpugut. Nunap isua
qanillillugu anorersuarsiorpugut. Oqartoqartarpoq
maliit pingajuat malipalaajusartoq. Malerujussuup sanninngaavinngikkaluarluta kipungasumik
sakkortuumik qaarfigaatigut umiarsuup saneranni
saviminersuaq innarlerlugu. Tassani pissanganartorsiuleraluarpugut anorersuartorsuummat qanoq ilioriarsinnaannginnatta. Annerusumilli pisoqarianngitsoq silaqqinnerusumut pivugut, Knud Petersen
oqaluttuarpoq nangillunilu:
- Taamani ukiorluttartorsuuvoq Ilulissanilu usigiarnissarput angumereqqarparput. Utersarniarluta ilisimatinneqarpugut umiarsuit ’Bretagne’ aamma ’Irland’ utaqqeqqaassagivut. Utaqqinitsinnili Aasianni
sikkussaavugut taamalu umiarsuit pingasuulluta
decemberimiit apriilimut sikkussaaqqavugut, Knud
Petersen oqarpoq.

Pujorsiortutut pulaqqaalerneq

Umiartortuunermi nalaani Danmarkimi inooqateqalerpoq meeqqioqatigisaminik. Sisamanik qitornaqarpoq marlunnillu qujageqisaminik ernutaqarluni. Qitornami arnaat maanna inooqatigiinngilaa nulianilu Naja Petersen ukiorpassuarni inooqatigalugu.
- Meeqqiulersimanngitsuuguma suli umiartortuusimassagaluarpunga. Siornatigut inooqatigisara 1979
aallartilaartoq politeeqarfimmi atorfinippoq uangalu
taamanikkut GTOp ataani 1979-mi julip qaammataani qatserisartunngorlunga, Knud Petersen oqarpoq.
Qatserisartut annaassiniaasartutut timikkut minnerunngitsumillu eqqarsaatitigut sakkortuunik
aqqusaagaqartaramik qamuuna nukittusariaqartarput.
- Pujorsiortutut qatseriartoqataaqqaarnera eqqa-

14
amalluarpara. Silamiit illumut pujortorujussuarmut
isilernermi eqqarsaaterpassuupput. Ilaatigut eqqarsaatigaara ikuallanneq aqussinnaaneripput aammalu
qamissinnaaneripput, Knud Petersen oqarpoq.
Qatserisartut pujorsiortut aamma taakkuupput ikuallattoqartillugu ikuallattumut iseqqaartinneqartartut
qatserisartut allat isaannginneranni. Taamaattumik
pujorsiortut ajunaarsimasunik siumuisinnaasarput.
Knud Petersen qatserisartutut suliani pillugit oqaluttuami nanginnginnerani eqqarsarluaqqaarpoq unikaallannerlu iluatsillugu kaffimik najorsilluni. Inunnut ataasiakkaanut tunngasut pillugit nipangiussisimasussaatitaavoq taamalu pisimasut ajunaarnermik
annertuumilluunniit ajoqusernermik kinguneqartut
annerusumik oqaluttuarisinnaanagit.
- Imatut oqaatigerusunneruara qatserisartutut sulissagaanni qamuuna nukittuujusariaqarmat. Assersuutigalugu ikuallernermi ajunaarsimasut timaat
nikisissinnaanngilagut politiit misissuereersimatinagit. Ukiorpassuarni qatserisartuuninni aamma
ilikkakkama ilagivaat sakkortuumik pisoqarfiusuni
sulisimatilluni suleqatinut qamanermiunik imaajaasinnaaneq. Qatserisartunngoqqaarama ukiut tallimat
siulliit tamanna pikkoriffigivallaarsimanngilara
eqqarsarlunga angussuullunga misigissutsit pillugit
oqalunnissamik pisariaqartitsinngitsoq, Knud Petersen oqarpoq nangillunilu:
- Maanna qatserisartuni ittuusutut qatseriartornermilu pisortaasutut pingaartittorujussuuara suliatsinni
ajunaarsimasunik sakkortuunilluunniit pisoqarsimatillugu oqaloqatigiilluni imaajartarnissaq. Qatserinermi peqataasimasut tamaasa pikkorissartarfimmi
katersortittarpakka sunillu eqqarsaateqarnerinik
apersorlugit aniatitsisittarlugit, Knud Petersen oqar-

poq.
Qatserisartut sapaatip akunnikkaartumik pigaartuusarput tamannalu isumagineqartussaavoq nalliuttorsuarni juullimi ukiortaamilu ilaqutariit nerilluataarlutillu iggisilersornerisa nalaanni.
- Tamanna sungiutassaavoq. Imatut eqqarsarneq
ajorpunga; usornat taakku friiataartut, Knud Petersen oqarpoq.

Iluatigut atisaqarani qatseriartorneq

Qatserisartut kalerrisaaruteeqqamik atortoqarput
taannalu ukiorpassuit matuma siorna atortuulerpoq
nilliasaassuit maanna pingasunngornikkut ullup
qeqqanut taamaallaat nippatsinneqartalersut kalerrisaarutituaasutut isumalluutaajunnaarmata.
- Kalerrisaaruteeqqat atuleqqaarnerat eqqaamalluarpara. Ullut marluk siulliit nipaqanngiivippoq
kalerrisaaruteerarlu qiviaqqajaaginnaavippara allaat
ajoquteqarnersoq isumaliutigeqqajaallugu. Aarimmi
ullut pingajuanni unnuami nalunaaqutaq pingasut
missaanni appippalaqaaq sunaaffa appittarnialerami, Knud Petersen oqarpoq.
Kalerrisaarisoqartillugu piaarnerpaamik qatserisartoq atisalersortussaavoq innareernerup kingorna
kalerrisaarisoqartillugu. Pigaartuusut tamarmik qatserisarfimmut orniguteqqaartussaapput qatserussuit
inuttaleqqaarlugit ikuallaffiusumut orniguttoqartussaammat.
- Qatserisartut unnuami atisalersorasuartarnerat
pillugu oqalualaat nuannersorpassuupput. Ataasiarlunga qatserisarfimmut ornigunnikuuvunga iluatigut
atisaqarnanga atisalersupallanniarnermut aammalu
orniguttuni kingulliorusunngigaarama, Knud Petersen illarpoq.

ONSDAG 17. JULI 2019
1993-mi Nuummi qatserisartuni pisortanngorpoq
taamalu ukiut 25-it sinnerlugit qatserisartuni pisortaalluni. Aallarniutaasorlu umiarsuarmi inuttat qatserisartullu assigiissutaat uterfigilaassagaanni:
- Qatserisartut ataqatigiilluarnissaat pingaarutilerujussuuvoq soorluttaaq umiarsuarni inuttat taamaattariaqartut qaammatit arlallit angalareerlutik aatsaat
umiarsualivimmut angerlarsimaffigisaminnut pitussinnaasaramik. Qatserisartuunermi nukittoqqutit
ilagilluinnarpaat kukkussutinik nassuerutiginnissinnaaneq aammalu allat siunnersuutaannut naalaarsinnaaneq, Knud Petersen oqarpoq.
Sunngiffimmi soqutisaa tassaavoq ilaquttat ilagalugit angallammik angalaarneq ukiup kaajallakkiartornerani misigisassat atorlugit. Siornatigut aallussimasani sisorarneq unitsissimavaa qatserisartutut
sulinermini seeqquni illuttut ajoqusersimagamigit.
Niuluttunngoraluarluni suli aavariartarpoq naak
nunami pisunneq nissunut tamaviaarnarsinnaasaraluartoq.
- Nerisassiorneq nuannarisorujussuuara. Aammali
eqqaamaqqissaartariaqarpoq qatserisartuunermi kalerrisaarisoqartillugu igaat nuliamut isumagisassanngortinngikkaanni kissartuutip qaminnissaa, Knud
Petersen oqarpoq.
Maanna qeersaalersimavoq soraarninngortiganilu
suli ukiut marluk sulisinnaalluni.
- Suliffiga nuannarisorujussuuara soraarninngornissamalu tungaanut aallukkusullugu. Eqqaariikkattut
1979-mi aasaagaa qatserisartunngorpunga ukiunilu
25-ni qatserisartuni ittuullunga. Tamanna eqqarsaatigalugu oqartoqarsinnaagunarpoq inissisimaffissarpianniittunga, Knud Petersen naggasiivoq.

Tilbuddet
gælder fra 3. juli
til og med
31. august

PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

VÆLG MELLEM:
Rullegardin
Multishade
Plissé
Duette
Lamel
Mørklægning
Panelgardiner
Persienner

÷30%

på alle
Faber´s gardiner

Kontakt os for
opmålning, og hør
om dine muligheder

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

UGE 29

Pingasunngorneq / Onsdag
17/7
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .45
Spider-Man: Far from Home  .  . Sidste forstilling 18 .00
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  . Premiere 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yesterday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18/7
16 .00
18 .15
21 .00

Tallimanngorneq / Fredag
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yesterday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

19/7
14 .30
18 .15
21 .00

Arfininngorneq / Lørdag
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge dk tale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yesterday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20/7
13 .30
15 .45
18 .15
21 .00

Sapaat / Søndag
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge dk tale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yesterday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

21/7
13 .30
15 .45
18 .15
21 .00

Ataasinngorneq / Mandag
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yesterday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22/7
16 .00
18 .15
21 .00

Marlunngorneq / Tirsdag
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Yesterday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23/7
16 .00
18 .15
21 .00

Pingasunngorneq / Onsdag
24/7
Kæledyrenes Hemmelige Liv 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Løvernes Konge - Org . Version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Yesterday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sidste forstilling 21 .00

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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GEUS Nuup eqqaani ullorissap anaata
nakkarsimasinnaaneranik misissuisoq
GEUS innuttaasunit silaannarmi ikumasumik ingerlaartumik imaluunniit qaarpallannermik juunip 30-ani 2019-imi
tusaasaqarsimasunit paasissutissanik
katersileruttorpoq. Helene Johansen
Zinckip silaannarmi ikumasoq ingerlaartoq nalaatsornerinnakkut assilisimavaa
Kassaaluk Kristiansen
kasaaluk@sermitsiaq.ag
Maannamut silaannarmi ikumasoq Nuuk qulaallugu
sapaammi juunip 30-ani 2019-imi nal. 21.00 missaani ingerlaartoq pillugu paasissutissat annikitsuararsuupput.
Helene Johansen Zinck erfalasulerfimmik assiliisimavoq. Assimi ikumasut annikitsut marluk takussaapput, taakkualu GEUS-ip maanna ilimagilerpai
tassaasut ullorissap anaa Nuuk qulaallugu ingerlaartoq.
- Maannakkorpiaq paasissutissat annikitsuararsuupput. Maannamut innuttaasoq ataasiinnermik ikumasumik takunnissimavoq. Kisianni innuttaasunit
piffissap taamaalinerani qaarpallannermik tusaasaqarsimasunit saaffiginnissutinik arlalinnik tigusaqarsimavugut, Trine Dahl Jensen, antropologiusoq
GEUS-imilu ilisimatusartuunerusoq, oqarpoq.

Paasissutissat annikitsuinnaat

Meteorieqarneranut assingusumik assilisaq Nuummi juunip 30-ani unnukkut nal. 21:18.
Foto af meteorlignende aktivitet er taget den 30. juni klokken 21:18 om aftenen i Nuuk.
Foto: Helene Johansen Zinck
Assip innuttaasumit GEUS-imut nassiunneqartup
innuttaasullu qaarpallannermik tusaasaqarsimasut
marlussuit saaffiginnissutaasa saniatigut ullorissap
anaanik Nuuk qulaallugu ingerlasoqarsimaneranut
allanik takussutissaqanngilaq.
- Piffissap nakkarfiata nalaani nunap sajuppillassimaneranut tunngasunik malussartoqarsimanersoq
misissorsimagaluarpara, kisianni takusassaqanngilaq, Trine Dahl Jensen paasissutissiivoq, erseqqissaallunilu, ullorissap anaata sajuppillannernik piler-

sitsinnginnera nalinginnaasuusartoq.

Paasisat

Ullorissat anaat meteori aamma meteoritti
• Meteoroidit avataarsuani ungasissorsuarmiittarput.
• Meteorittit nunamut nakkareersimasuusarput.
• Meteori silaannarmut appakaakkangami nunamut
nakkartarpoq.
Najoqqutaq: Earth How

GEUS undersøger muligt meteornedfald i Nuuk
- Lige nu er der meget lidt informationer. Indtil
videre er det kun den ene borger, der har set ildkuglen. Men vi har fået flere henvendelser fra borgere,
der har hørt et brag på det tidspunkt, siger Trine
Dahl Jensen, der er antropolog og seniorforsker ved
GEUS.

Få oplysninger
Ullorissap anaa nakkariartortoq.
Meteor på vej mod jorden. Foto: Earth How

GEUS er i gang med at indhente oplysninger fra borgere, der har set en ildkugle eller hørt et brag den 30. juni
2019. Helene Johansen Zinck tog – ved et
tilfælde – et billede af ildkuglen

Udover det ene billede, som en borger har sendt til
GEUS og et par borgere, der har henvendt sig om
braget, så er der ingen andre tegn på, at der har været en meteorit, der passerede Nuuk.
- Jeg har undersøgt hvor vidt, der har været seismiske aktiviteter omkring nedfaldstidspunktet, men
der er ikke noget at se, oplyser Trine Dahl Jensen,
og understreger, at det ikke er usædvanligt, at en
meteorit ikke giver seismiske aktiviteter.

Af Kasaaluk Kristiansen
kasaaluk@sermitsiaq.ag

Fakta

Indtil videre er der meget lidt oplysninger om den
ildkugle, der passerede Nuuk søndag den 30. juni
2019 omkring klokken 21.00.
Helene Johansen Zinck tog et billede af en flagstang. I billedet er der to små lysglimt, som GEUS
nu tror er en meteorit, der passerer Nuuk.

• Meteoroider er langt op i himlen.
• Meteoritter er allerede landet på Jorden.
• Meteorer falder ned til jorden, når de bryder ned i
atmosfæren.
Kilde: Earth How

Forskellen på meteor og meteorit

Meteoroidit silaannarsuarmi. Ullorissap anaanik
nakkariartortumik imaluunniit qaarpallannermik juunip 30-ani nal. 21.00 missaani Nuummi
takusaqarsimaguit tusaasaqarsimaguilluunniit
GEUS-ip tusarfigerusuppaatit. GEUS Sermitsiaq.
AG-mut taama paasissutissiivoq.
Meteorider i verdensrummet. Har du set en
faldende meteor eller hørt et brag søndag den 30.
juni omkring klokken 21.00 i Nuuk, så vil GEUS
gerne høre fra dig. Det oplyser GEUS til Sermitsiaq.AG.
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HAPPY
HOUR

fra kl. 23.00-24

.00

Sommerens fedeste
fester er flyttet fra
Manhatten Nightclub
til Red Dragon Nightclub

Åbningstider i juli:

DJ PÅ TAKUSS

RESTAURANT RED DRAGON
Alle ugens dage
fra 17.30 til 21.30

torsdag d. 18/7

RED DRAGON NIGHTCLUB

LIVEMUSIK

DADDYS

fredag d. 19/7 &
lørdag d. 20/7

Fredag-lørdag:
kl. 23.00-03.00

Søndag-torsdag:
Kl.12.00-24.00
Fredag – lørdag:
Kl. 12.00-03.00

TAKUSS
ÅBNINGSTIDER PÅ TAKUSS

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

Torsdag kl. 20.00-24.00
Fredag – lørdag:
Kl. 20-03
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Nunatta pissarititarpassui

Eqaluit pujoorneqarneranni seqinermut alanngisillugit arlaleriarlugit saluarserneqartarput.
Ørreder mørnes flere gange under røgning, hvor fisken bliver beskyttet mod sollys. Foto: Privat

Naasunik, aalisakkanik neqinillu ukiussamut piliffissanngorpoq. Nunarput
tunniussassarpassuaqarpoq akuutissanik nerisassarlu ataaseq sorpassualiarineqarsinnaalluni. Ilaqutariit Petersen
Davidsenikkut Nuummeersut assersuutissanik arlalinnik tunniussaqarput
Noah Mølgaard
noah@ag.gl
Inoqatigiit pingasunik inuttallit arfinilinnik qerititsivillit. Tamatuma nalunaarpaa aappariit Laila
Vivian Petersen aamma Peter Davidsen qanoq Nunatta pissarititaanik atuitiginersut panimminniillu
ikiorluarneqartarlutik.
- Angajoqqaatsinniit pilinerusannguatsiarpugut.
Ilaquttavut ikinngutivullu ilinniarfigisimaqaagut
piffissallu ingerlanerani nammineq ilikkakkavut
ikinngillat. Pilineq annertooq naammassiniartagarput piffissartoqarnaraluarpoq. Kisianni pisiniarfinni
neqi poortaq ataaseq 100 koruuninik akeqarsinnaasarpoq. Taamaammat aningaasat taakku orsussamut taquassanullu atorusunnerusarpavut, Laila
Vivian Petersen nassuiaavoq, apersuinerullu nalaani
ilaquttani sinnerlugit oqalulluni.
Ilaqutariittut piliniarnerat qaammatini arlalinni

ingerlareersimalerpoq. Naasunik nunami immallu
naqqaniit tininnermi nuisartunik katersisarput.
Neqit pissarsiaat tassaasarput nunami imaanilu
uumasut Nuup eqqaani siumugassaasartut.
- Naasunik katersinermi tullerunnat qeqertani
avallerni katersorlugit maajimi junimiluunniit aallarniutigikkajuttarpagut. Tullerunnat ilaatigut junip
qeqqani apersortittooratta sassaallernermi atorpagut.
Natsiup inalugai qalassinnarlugit mikisunngorlugit
aggorlugit nillorserpagut. Paarnanik, tullerunnanik,
kuanninik, iipilinik vindruanillu akoorlugit sassaalliutigaagut, Laila Vivian Petersen nassuiaavoq.
Ilanngullugu oqaluttuaraa tullerunnat siuleqqamut
atorsimallugit tassanilu ilaapput eqaluit kapisilillu
pujuukkat nipisallu suaat namminneq katersaat.
Kapisilimmi imusaliami atorneqarput immussuaq
aqitsoq akuugaanngitsoq tassunga tupaarnat peberfrugtillu aserortikkat akuliunneqarput.

Nammineq ilinniarpaat

Tupaarnanik, aamma niviarsiaqqanut atiliunneqartartunik, katersineq aavarfiup nalaani pinerusarpoq,
tamannalu sapaatit akunneri arlaqanngitsut qaangiuppata aallartissaaq.
- Tupaarnanik qanoq pissarsitigisarnerput ukiumiit ukiumut nikerarsinnaasarpoq. Masannartuliortarnera tupaarnat aasami naalluarnissaannut
apeqqutaasaqaaq. Aasat ilaanni sialuisassimariartoq
nerisassanut akuutissamik tassannga pissarsiavut

Siuleqqiutissaq illinnarluinnartoq. Aalisakkat, raajat,
nipisat suaat paarnallu atorlugit.
En lækker forret. Råvarerne er fisk, rejer, stenbiderrogn
og sortebær. Foto: Privat
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pisarnermit annikinnerusarput, Laila Vivian Petersen oqaluttuarpoq, ilanngullugulu oqaatigaa naasut
katersatik qerititsivimmi uninngasuutigisarlugit.
Katersortagaat allat tassaapput qajaasat, kimmernat
soorunami aamma paarnat kigutaarnallu nerisassiornerni assigiinngitsuni atortarlugit – nerisanut
akuutillugit imaluunniit akuutissatut atortarlugit.
Laila Vivian Petersen uialu pinngortitamik atuisut
akornanni peroriartorput. Peter Davidsenip aanakkuni ilagalugit ilisimasanik pissarsisarsimavoq
– taakku utoqqaanerusut allat assigalugit – issilernerani nerisassanik tamalaanik pissaqarumallutik
pilisarsimammata.
Aappariit asimik nuannarisaqarluartut siullerpaamik
1999-mi umiatsiartaaqatigiipput taamanerniillu
Nuup eqqaa ilinniarlugu. Ukiup ingerlanerani piniagassat naasullu sumi pissarsiarineqarsinnaanerat
ilikkarpaat.

- April maajimi nipisannialersarpugut. Aamma nataarnat, suluppaakkat, eqaluit, kanassut, qeeqqat,
kapisillit saarulliillu assigiinngitsunik igasarpagut,
Laila Vivian Petersen oqaluttuarpoq.
Eqalunniarfiuleruttorpoq. Tamanit taanna
mamarisaavoq. Igaannarlugu, iffiorfikkut imalluunniit pujooreernerani qallersuutissatut.
- Paarnaqutinik eqalunnik pujoorineq piffissartornaraluarluni naammassillugit iluartaqaaq, Laila
Vivian Petersen nassuiaavoq.
- Pitsaassusaanut pingaartorujussuuvoq napinniariartoq tisariarlugu eqaluup piareersarnissaa.
Paarnaqutit atorlugit mamartuutinniartarparput.
Eqaluit tarajorteriarlugit, seqinermut alanngisillugit saluarseqqaartarput. Ullut arlallit tamanna
suliassaasarpoq qanorlu iluatsitsiginissaanut sila
apeqqutaalluinnartarpoq. Aallaqqaammut misilitta-

Tuttut anginersiorlugit aavarnerit ilaanni uppataanik Laila Vivian Petersen nammappoq.
Laila Vivian Petersen bærer køller på en rensdyrjagt efter store dyr. Foto: Privat

gaqarfigerpianngilarput. Piitalli aanakkuni ukiorpassuarni pujoorisartut ilagisarsimavai. Eqaluit
qanoq suliarisarneraat malinnaaffigisarsimavaa
eqqaamasaalu aallaavigalugit nammineq pujoorisarnerput aallarnisarparput, Laila Vivian Petersen
oqaluttuarpoq.

Ikinngutit ilisimasaqarluartut

Ikinngutigilluakkatik Agnetha Petersen uigigalualu Peter H. Petersen ilinniarfigisimaqaat taakku
Ameralimmi Kilaarsarfimmi aallaarsimaartarfeqarsimammata.
- Kilaarsarfimmut apuuteqqaarnerput puigunngisaannarpara nunasunni kangerluup qinnguani
naamasinnaallugu qalipaaterpassuit naasullu
takusinnaallugit aasarsiortarfiat tikikkiartorfigigatsigu. Arlaleriarlutik ilaserigaluartareeraatigut
taamanikkut ornippagut. Tupersuaqarput, ikaaqarlutik aammalu orpigaaluit atorlugit aammalu
qaqqarsuit avatangiisaasa tamanna immikkuullarissumik alianaassuseqartippaat, Laila Vivian Petersen
oqaluttuarpoq.
Tuttut kusanarnerit sineriak ningorlugu uninngaarfeqakkajupput. Tamannali aporfiunngilaq.
- Agnethap uigigaluatalu ikiorluarnikooqaatigut
ajoqersuulluta peqqissaartumik tuttup neqaa qanoq
aggugassaanersoq panersiinissamullu piareersarlugit. Nukiit ujaluilu sianigalugit aggoraanni pitsaanerpaavoq, Laila Vivian Petersen oqaluttuarpoq,
aammalu tuttut neqaat sequtsikkatut, neqeeqqatut
suppalliassatullu suliarisarlugit. Soorunami aamma
siatassanik qerititsisarput.
- Uiga tuttunik anginersiortarpoq sapinngisamik
neqi annertunerpaaq pissarsiariniarlugu. Tamanna
sungiunniaqqaarnikuuara. Ilaatigut tiffalaaginnarluta tuttut anginngitsut naammattoortarpavut. Tamakkuli Piitap soqutigineq ajorpai. Panipput ilagisarparput aamma nammattakkamik nammattarallaratiguli
ilagiuarparput, Laila Vivian Petersen oqaluttuarpoq.
Aavanerli navialiffiusinnaasarpoq. Qaarsoq masattoq quaaffigalugu ajoqusertoqarsinnaavoq. Piniariaqatigiit aamma imminnut tarrisimasinnaasarput.
- Isumannaatsuunissaq pingaartittorujussuuarput
qularnaarniartarlugulu umiatsiami isumannaallisaanermut atortut ajoquteqannginnissaat. Walkie
talkieqarpugut avissaarluta pisuttussaatilluta atortakkatsinnik. Aavarnitta ilaanni aamma qanigisatta
ilaannik illoqarfimmi toqusoqarnikuuvoq timaani
oqarasuaat angallattagaq vhf-lu atorlugit attavigineqarsinnaannginnitta nalaani. Ilaquttatta ullut
arlallit pissarsiarinaveersimavaatigut. Tamatuma
kingorna oqarasuaatitaarpugut qaammataasamut
attaveqartumik Iridiumimik. Uagummi aamma ajutooriataarsinnaavugut inuit allat ungasilleruttorlugit,
Laila Vivian Petersen oqarpoq.
Qerititsivii imarmiunik soorlu puisinik niisanillu
immerneqartarput kiisalu timmiarussat appat, mitit,
taateraat, serfat aqissillu ilanngunneqartarlutik.
- Panippullu oktoberimi umiatsiamik angalaaqataajunnaartarpugut, Piitalli umiatsiaaraq
atorlugu ukiuunerani niisat, puisit timmiarussallu
piniartarpai, Laila Vivian Petersen oqaluttuarpoq.
Nunatta pissarititaanik nerisassaaterpassuatik kisimiillutik qerisuutigineq ajorpaat soorlu aalisakkat
pujuukkat issimullu panertitat. Ilaquttat ikinngutillu
suliarujussui nerilluaatigisarpaat.
- Oqareernittut suliarujussuugaluarpoq. Kisianni
suliarissallugit nuannarisorujussuuarput ulluinnarniillu ulapaarfiusinnaasartunit allamut saasaatigisarlugit. Pisinnaatilluta tamanna ingerlattuaannarusupparput, Laila Vivian Petersen naggasiivoq.
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

TØMRER SØGES
snarest muligt

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin

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

Henvendelse:
TØMRER- OG SNEDKERMESTER
Sven Erik Holst . Mobil 484905/553222

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler
Vi sælger øreringe lavet af porcelæn
og pyntet med sand fra Grønland.
De er produceret lokalt i Nuuk
af keramikeren
Kristine Spore Kreutzmann.

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

I forbindelse med igangværende projekter, terræn- og
ledningsarbejder, byggemodning samt mindre opgaver,
søges erfarne

MASKINFØRERE
til gravemaskiner
og entreprenørmateriel

Kun stabile og ædruelige ansøgere, med flere års erfaring fra
lignende maskiner, vil komme i betragtning ved ansættelsen.
Der kan anvises værelse med eget køkken og bad.
Henvendelser rettes til Mogens Øgaard Larsen,
mobiltlf. 55 81 21/E-mail mogens@larsenco.gl
eller til projektleder Martin Haahr,
mobiltlf. 53 94 20 – E-mail martin@larsenco.gl.
ENTREPRENØR- & MINØRFIRMA

LARSEN & CO.
T L F. + 2 9 9 3 2 2 2 2 8

Entreprenør & Minørfirma Larsen & Co. A/S
Postboks 130 - 3900 Nuuk
Telefon 32 22 28 – Telefax 32 44 74

Kommunimut pilersaarummut
tapiliussamut siunnersuut pillugu
tamanut tusarniaaneq
1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk pillugu siunnersuut sapaatipakunnerini 8-ni tamanut tusarniaassutigineqarnera, piffissami:
10. juuli.2019 – 4. septembari 2019.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami pineqarpoq Nuup qeqqani
illoqarfiup immikkoortua ”Nivip” eqqaani. Siunnersuutikkut illumik nutaamik sanaartornissaq periarfissinneqassaaq kiisalu Aqqusinersuaq sinerlugu illoqarfimmik eqiterineq.
Tapiliussaq pillugu siunnersuut kommunip nittartagaani sermersooq.gl
tusarniaassutigineqartut quppernerata iluani atuarneqarsinnaavoq
imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut
oqa.: 36 74 00 saaffiginninnikkut pissarsiarineqarluni.
Oqaaseqaatit aamma akerliliissutit plan@sermersooq.gl-imut nassiunneqassapput aamma ulloq 4. septembari 2019 Kommuneqarfik Sermersuumit tiguneqareersimassapput.

Forslag til Kommuneplantillæg
i offentlig høring
1C4-3 Sipisaq Avannarleq, Nuuk sendes i en otte ugers offentlig
høring i perioden: 10. juli - 4.september 2019.
Plantillægget omhandler området omkring ”Nivi” i centrum af Nuuk.
Forslaget giver mulighed for ny bebyggelse samt bymæssige
funktioner gennem en fortætning langs med Aqqusinersuaq.
Forslaget kan læses på sermersooq.gl under høringsportalen eller ved
henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf.: 36 74 00.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til: plan@sermersooq.gl
senest 4.september 2019.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø
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DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE
PÅ LEDELSESAKADEMIET
Ønsker du at videreudvikle dig som leder, og vil du gerne
mødes og sparre med andre ledere fra forskellige brancher,
offentlige virksomheder og organisationer, så du kan stå endnu
stærkere i dit job? Så er diplomuddannelsen i ledelse det rette
valg for dig.
Hvorfor læse diplom i ledelse?
Diplomuddannelsen i ledelse er attraktiv for dig, der sidder i et
lederjob eller har en koordinerende leder- eller støttefunktion.
På diplomuddannelsen i ledelse får du styrket dine
ledelseskompetencer, og du lærer at arbejde professionelt med
kommunikation, relationer, strategi og forandringsledelse. På
uddannelsen får du nye ledelsesværktøjer, som du kan bruge i
dit job fra dag ét af.
Noget for dig? få mere at vide ved at gå ind på vores
hjemmeside: pisortat.ninuuk.gl/dk/
Har du yderligere spørgsmål, så er du også velkommen til at
kontakte os:
Ledelsesakademiet:
e-mail: kursus@ninuuk.gl
tlf.nr. + 299 382590

USISAAT AUTO SERVICE
343918
Suleqatissarsiorpugut

AUTO-/LASTVOGNMEKANIKERIMIK
Qujassut

Asasatta
Arqaluartaa Rosing-ip
Uip, ataatap, aataap, Aajup toqukkut qimagunnerani avataaniit tutsiuttunut qujavugut.
Ilisaanerani qaniuisunut naasunullu, erinarsoqatigiillu tuppallernartumik tussiarnerannut,
minnerunngitsumillu ikiuuttunut uummammit pisumit qujavugut.
Sana-mi uninnganerani sulisut isumaginnilluarnerannut
tapersersuilluarnerannullu qutsavigaagut.
Ane-Sofie, Dortea, Aqqa-Pavia, Bastian aamma Brian, qatanngutaalu

Tak
For al opmærksomhed og deltagelse, i forbindelse med min kære mand,
vores kære far, vores elskede farfar og bror

Arqaluartaa Rosing’s begravelse
Hjertelig tak til alle der deltog ved begravelsen, tak for hilsner fra nær og fjern,
og for alle blomster, samt tak til koret der sang så smukt i kirken,
og ikke mindst til alle der hjalp til under hele forløbet.
Vi takker personalet i Sana for deres pleje og støtte.
Ane-Sofie, Dortea, Aqqa-Pavia, Bastian og Brian, søskende

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.
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Brandchef på rette hylde
Knud Petersen havde fornyligt 40 års jubilæum som brandmand i Nuuk. Men han
havde formentlig stadig været sømand,
hvis han ikke var blevet far i slutningen
af halvfjerdserne
Noah Mølgaard
noah@ag.gl
Der er klare paralleller mellem søfolk og brandmænd. Begge mandskaber skal have en god kemi
for at kunne klare udfordringer, der kan betyde forskel mellem liv og død.
Vi er på besøg i brandstationen i Nuuk i brandchef
Knud Petersens kontor. Han har selv været sømand
på de syv verdenshave og nu brandchef i et kvart århundrede. Vi når knapt nok at starte interviewet om
hans liv, inden telefonen ringer. Han aftaler med de
andre på kontoret, at de skal tage telefonen, når den
ringer, medmindre der er tale om et meget vigtigt
opkald.
- Der er sket store ændringer i indholdet i vores
daglige arbejde som brandfolk. Vi bliver involveret
i mange forskellige sager om sikkerhed, og det er
med til at gøre arbejdet endnu mere spændende,
fordi alle dage byder på noget nyt hele tiden, siger
Knud Petersen og byder på en kop kaffe.
Og det var lige før koppen ikke blev drukket op
under interviewet. Det viser sig nemlig, at manden
i indsatslederens uniform og den røde bil med blå
blinklys, der har rundet 64 år, har oplevet mere end
mange andre.
Knud Petersen er den ældste af en søskendeflok på
otte, hvor ene desværre har mistet livet.
- Jeg gik ud af folkeskolen allerede efter 6. klasse,
fordi jeg ville være sømand. Min far hjalp mig
med at søge ind på skoleskibet Georg Stage i 1970,
fortæller Knud Petersen om starten af sit liv som
sømand.
Sejlads med skibe ligger hans familie ikke fremmede. Hans danske far Børge Petersen arbejdede som
skibskok, inden han gik på land og fik arbejde som
betjent i kæmnerkontoret i Nuuk. Knud Petersen benyttede også sin fars ansættelse til at tjene gode skillinger som buddreng i kæmnerkontoret. Knud Petersens mor Elise Petersen, der stammer fra Willumsen
slægten i Maniitsoq, arbejdede som rengøringsdame
på Dronning Ingrids Hospital i mange år.

Blev træt af opvask

Sømandssønnen Knud Petersen mønstrede først
som skibsdreng på forskellige mindre skibe i grønlandske farvande som Tele’s båd ’Siut’ og KGH’s
skib ’Ujarak’, inden han fik ansættelse i større skibe
på internationale farvande.
- Jeg startede ellers som skibskok for at følge i min
fars fodspor. Men jeg blev træt af opvasken og blev
i stedet matros på dækket. Livet som sømand har
budt på mange spændende oplevelser og mange
gode venskaber. Jeg har sejlet jorden rundt en gang.
Det eneste sted jeg ikke har været, er på Nordpolen
og Sydpolen, fortæller han med et smil.
Arbejdet som matros på store skibe for rederierne
Mærsk, ØK, DFDS, Lindinger og J. Lauritzen bød
på jomfrutur over Ækvator, hvor en ’dåb’ er en
uundgåelig del af rejsen.

2 Knud Petersen har i årenes løb haft 4-5000 udrykninger, uden at der er sket noget alvorligt med hans
brandfolk. Her er et en brand i Unaaq 12, Qinngerput i 2017. Foto: Leiff Josefsen
- Man får udleveret en såkaldt dåbsattest, når man
har fået sin ækvatordåb. Jeg har fået dåben to gange,
fordi jeg ikke havde husket at medbringe min ækvatordåbsattest anden gang, jeg sejlede over Ækvator
og blev dermed døbt ’Fjordtorsk’ og den anden
gang ’Delfin’. Og det hører med til ceremonien på
dækket, at man skal kysse en rådden fisk, fortæller
Knud Petersen.
Der var en del grønlandske søfolk på sejlads i internationale farvande i de år, han havde ansættelse på
supertankere og store fragtskibe, der sejlede sydom
Afrika, men til tider også læssede i Amazon under
yderst primitive havneforhold.
- Vi skulle samle stempler på vores sømandskort,
inden vi kunne komme afsted igen på langfart. Vi
var som nævnt en del grønlændere, der arbejdede
som søfolk, og vi samlede stempler i nogenlunde
samme tempo. Det vil sige, at vi opholdt os i Danmark i samme periode, inden vi stævnede ud igen.
Vi havde det rigtig sjovt i vores stunder sammen og
et godt venskab, siger Knud Petersen.
Han fik også ansættelse på J. Lauritzens skibe, der
sejlede med forsyninger til Grønland. Vintersejlads
over Atlanten har i mange år budt mange søfarere på

hårde prøvelser, hvor selv skibe med moderne udstyr måtte erkende, at elementernes rasen kan sætte
højteknologi i strid modvind.
- Vi sejlede engang som årets sidste forsyningsskib
i slutningen af november med Frida Dan til Ilulissat.
Vi sejlede ind i stormvejr tæt på Kap Farvel. Man
plejer at sige, at tredje bølge bliver en dårlig bølge.
En stor bølge ramte os skævt med så voldsom kraft,
at en stor jernplade på siden af skibet blev beskadiget. Der blev det lidt for spændende, og vi kunne
ikke gøre noget på grund af stormen. Men vi sejlede
heldigvis helskindet frem til mere rolige vande, fortæller Knud Petersen og fortsætter:
- Vinteren var hård dengang, og vi nåede lige akkurat at levere vores last til Ilulissat. Vi fik besked på,
at vi skulle vente på skibene ’Bretagne’ og ’Irland’.
Ventetiden betød, at vi blev omringet af vinteris i
Aasiaat og alle tre skibe blev i Aasiaat fra december
til april, siger Knud Petersen.

Først færd som røgdykker

Han havde under sin tid som sømand fået en samlever i Danmark, som han fik børn med. Hans fire
børn har skænket ham og familien to børnebørn, der
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er hans øjesten. Han bor ikke længere sammen med
børnenes mor. Han har boet sammen med sin kone
Naja Petersen i mange år.
- Jeg havde formentlig stadig arbejdet som sømand,
hvis jeg ikke havde børn. Min tidligere samlever fik
arbejde hos politiet i Nuuk i starten af 1979, og jeg
blev optaget som brandmand under det daværende
GTO i juli 1979, siger Knud Petersen.
Brandmændenes arbejde som redningsfolk kan byde
på fysiske og ikke mindst psykiske udfordringer,
der kræver god ballast.
- Jeg kan tydeligt huske min allerførste udrykning
som røgdykker. Der går mange tanker gennem hovedet, inden man forlader den frie luft ind i en røgfyldt bygning. Tankerne går blandt andet ud på, om
vi kan kontrollere branden, eller om vi kan slukke
den, siger Knud Petersen.
Røgdykkere er også de redningsfolk, der bliver
sendt ind i brændende bygninger før andre i indsatsgruppen. Røgdykkere kan blandt andet komme ind i
bygninger, hvor der er omkomne.
Knud Petersen tænker sig godt om, inden han
fortæller videre om arbejdet som brandmand og
tager en slurk af sin kaffe som indbygget pause i
samtalen. Han har tavshedspligt omkring personfølsomme oplysninger og kan derfor heller ikke
fortælle om episoder med dødsfald eller voldsomme
personskader.
- Jeg vil hellere sige på den måde, at det kræver
god psyke at arbejde som brandmand. Vi må blandt
andet ikke flytte lig af omkomne ved en brand,
før politiet har undersøgt stedet. Jeg har også som
brandmand i mange år lært, at det er meget vigtigt at
kunne læsse af overfor kolleger, hvis man har oplevet noget voldsomt i forbindelse med slukningsar-

bejde. Det var jeg ikke god til i de første fem år som
brandmand. Jeg tænkte, at jeg var en stærk mand,
som ikke har behov for at snakke om følelser, siger
Knud Petersen og fortsætter:
- Nu lægger jeg som brandchef og indsatsleder meget stor vægt på, at der bliver talt ud efter en opgave
med omkomne eller voldsomt indhold. Jeg samler
alle, der har deltaget i slukningsarbejdet efter den
slags opgaver i vores kursusrum og udspørger dem
om hvilke tanker de har, siger Knud Petersen.
Brandmænd har vagt en uge ad gangen og nogle
vagter skal også passes i højtider som jul og nytår,
hvor familier hygger med god mad og lidt til ganen.
- Det er noget man vænner sig til. Jeg går ikke rundt
og tænker; hvor er de heldige at have fri, siger Knud
Petersen.

Udrykning uden undertøj

Brandmænd går rundt med deres bippere, som blev
taget i brug for mange år siden, da brandsirener,
som nu kun høres klokken 12 om onsdagen, blev
afskaffet som eneste brandalarmer.
- Jeg kan tydeligt huske de første dage med en bipper. Der kom ingen lyd de to første dage, og jeg
kiggede meget ofte på alarmen og tænkte nogen
gange, om den var gået i stykker. Og så lød alarmen
klokken tre om natten for at lyde mange gange i
fremtiden, siger Knud Petersen.
En brandmand skal komme i tøjet i en susende fart,
når alarmen går i gang efter sengetid. Og samtlige
vagthavende brandfolk skal møde på stationen og
bemande brandbilerne, inden de kan rykke ud.
- Der er mange sjove fortællinger, om hvordan
brandfolk oplever alarmer midt om natten. Jeg har

selv oplevet at møde på brandstationen uden undertøj, fordi jeg skulle komme i tøjet i en susende fart,
og fordi jeg absolut ikke ville være den sidste der
mødte op, griner Knud Petersen.
Han blev ansat som brandchef i Nuuk i 1993 og
sammenlagt været brandmand i Nuuk i 40 år. Og for
lige at vende tilbage til parallellerne mellem skibsbesætning og indsatsgruppe i brandslukning:
- Sammenhold er utroligt vigtigt i et brandmandskorps, som det er for besætningsmedlemmer på
store skibe, der sejler i flere måneder, inden de
lægger til i hjemhavnen. En personlig styrke som
brandmand er også, at man skal kunne erkende sine
fejl og lytte til forslag som kommer fra andre medlemmer i korpset, siger Knud Petersen.
Hans store fritidsinteresse er sejlads med familien
og årstidernes skiftende muligheder for oplevelser.
Han dyrker ikke længere sin store interesse alpinski, da begge hans knæ er kommet til skade under
arbejdet som brandmand. Han trodser dog klager fra
bentøjet og tager på rensdyrjagt, selvom benene kan
komme på overarbejde i terrænet.
- Jeg holder også meget af at lave mad. Men det er
meget vigtigt at huske som brandmand at overlade
madlavningen til konen eller slukke for komfuret,
når brandalarmen lyder, siger Knud Petersen.
Hans hår har fået naturlige hvide striber med alderen, og han har stadig tre år inden han når pensionsalderen.
- Jeg holder rigtig meget af mit arbejde og vil meget
gerne fortsætte til jeg når pensionsalderen. Jeg har
som nævnt været brandmand siden sommeren 1979
og været brandchef i over 25 år. Med det en mente
så tyder det på, at jeg er på rette hylde, slutter Knud
Petersen.

Umiarsuit takornariartaatit tikiffissaat
Anløbsprogram for krydstogtskibe
Umiarsuaq/Skib

Ulloq/Dato

Tikiff./Ank.

Aall./Afg.

Sumin./Fra

Ilaasut/pax

Sumiut/Nationalitet

Hamburg

2019.07.18

11:00

18:00

Paamiut

420

German

Fram

2019.07.20

09:00

18:00

Ivittuut

280

Norway

Hanseatic

2019.07.22

13:00

18:00

Reykjavik, Island

184

Germany

AIDAcara

2019.07.22

08:00

16:00

Akureyri, Iceland

1180

Italy

Ocean Endeavour

2019.07.23

13:00

19:00

Bratthlid

199

Marshall islands

L’Austral

2019.07.24

12:30

18:00

Narsaq

264

France

Ocean Majesty

2019.07.31

10:30

16:30

Qeqertarsuaq

623

Madeira/Portuguese

Hamburg

2019.08.06

06:00

14:00

Ilulissat

420

German

Astoria

2019.08.09

14:00

21:00

Narsarsuaq

556

Portuguese

Seabourn Quest

2019.08.11

08:00

23:00

Paamiut

450

USA

Le Boréal

2019.08.11

13:00

16:00

Narsaq

224

France

AIDAcara

2019.08.12

08:00

16:00

Akureyri, Iceland

1180

Italy

Hanse Explorer

2019.08.12

08:00

16:00

Narsarsuaq

12

Antigua, Barbuda

Se flere anløb på http://corporate.greenland.com/en/cruise-greenland/
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Nutaraq
Nutaraq 18-iniit 26-nik ukiulinnut
neqeroorut pitsaasoq

• Akeqanngitsumik Visa / Dankort Mastercard Debit-ilu
• Sullinneqarnermut akiliutit ikinnerit
• Netbank-imik pilersitsineq
• Akiitsorsinnaanermut neqeroorut
GrønlandsBANKEN-imi takuss!

Nutaraq er et tilbud til
dig mellem 18-26 år:
• Gratis Visa / Dankort og MasterCard Debit
• Færre gebyrer
• Oprettelse af Netbank
• Tilbud om kredit
Vi ses i GrønlandsBANKEN!

www.banken.gl · Tlf. 701234

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut tamanut tusarniaassutigineqassaaq

Nuummi naasuerniarfiusimasup toqqavia Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut 1C6-2 matumuuna sapaatip akunnerini 6-ini tamanut tusarniaassutigalugu saqqummiunneqarpoq.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa: Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuummi Nuummi Nuukullammi naasuerniarfiusimasup
toqqaviani inissiartalimmik, ataatsimut atortorissaarutitalimmik pisiniarfittalimmillu
tallimanik quleriilimmik sanaartornissaq periarfissaassaaq.
Siunnersuut sapaatip akunnerini 8-ni tamanut tusarniaassutigineqassaaq, piffissami 10. juuli – 4. septembari 2019-ip tungaanut aamma siunnersuut kommunip nittartagaani sermersooq.gl-imi tusarniaaneq iserfigalugu imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut saaffiginninnikkut atuarneqarsinnaavoq.
Oqaaseqaatit akerliliissutillu Kommuneqarfik Sermersuup ulloq 4. septembari 2019
nallertinnagu tigoreersimassavai, uungalu nassiunneqassapput: plan@sermersooq.gl.

Forslag til kommuneplantillæg
i offentlig høring

Gartnerigrunden, Nuuk Forslag til plantillæg 1C6-2 fremlægges
hermed i otte ugers offentlig høring.
Kommuneplantillæggets formål: Forslag til kommuneplantillæg
giver mulighed for opførelsen af en bebyggelse til bolig, fælles
faciliteter og butikker i op til fem etager på den tidligere gartnerigrund i Nuukullak, Nuuk.
Forslaget fremlægges til høring 10. juli – 4. september 2019 og
kan læses på sermersooq.gl under høringsportalen eller ved
henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø.
Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik
Sermersooq i hænde inden 4. september 2019 og skal sendes
til: plan@sermersooq.gl.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut
Forslag til kommuneplantillæg
siunnersuut tamanut tusarniaassutigineqassaaq i offentlig høring
Nuummi peqqissaavik Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut 1C35-2
matumuuna sapaatip akunnerini arfineq pingasuni tamanut tusarniaassutigalugu saqqummiunneqarpoq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussap siunertaa: Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuummi Nuummi illoqarfiup qeqqani peqqissaavimmik ilisimatusarnermut tunngasunik suliaqarfittalimmik aamma atuartitsivittalimmik, unnuisarfittalimmik il.il. pisortanit pigineqartumik pingasuniit tallimat tikillugit quleriilimmik sanaartornissaq periarfissaassaaq.
Siunnersuut sapaatip akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiullugu tusarniaassutigineqassaaq, piffissami 10. juuli – 21. aggusti 2019-ip tungaanut aamma siunnersuut kommunip nittartagaani sermersooq.gl-imi tusarniaaneq iserfigalugu imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu
Ingerlatsivimmut saaffiginninnikkut atuarneqarsinnaavoq.

Sundhedscenter Nuuk Forslag til kommuneplantillæg 1C35-2
fremlægges hermed i seks ugers offentlig høring.

Kommuneplantillæggets formål: Forslag til plantillæg giver mulighed for opførelsen af et offentligt sundhedscenter med tilknyttede forsknings- og undervisningsfaciliteter, indkvartering m.v.
i op til 3-5 etager beliggende i det centrale Nuuk.
Forslaget fremlægges til offentlig høring 10. juli – 21. august 2019
og kan læses på sermersooq.gl under høringsportalen eller ved
henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø.
Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik
Sermersooq i hænde inden 21. august 2019 og skal
sendes til: plan@sermersooq.gl.

Oqaaseqaatit akerliliissutillu Kommuneqarfik Sermersuup ulloq 21. aggusti 2019 nallertinnagu
tigoreersimassavai uungalu nassiunneqassapput: plan@sermersooq.gl.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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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, 7 år
Eqqorpaa 100,- kr.
Nuuk Ugeaviisimit
Har vundet kr. 100,fra Nuuk Ugeavis.

Titartaagit makitsinermullu
peqataallutit
Eqqugassaq: Kr. 100,- Brugsenimut
Tegn og vær med i loktrækningen
Præmie: Kr. 100,- gavekort til Brugsen

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
Kalaallisut, marlunngornerit nal. 19.30 20.30 Katsorsaavik Nuuk, Noorlernut 22
AL-ANON: Dansksprogede, onsdage fra
kl. 19.00 - 20.00 Katsorsaavik Nuuk,
Noorlernut 22.
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.

ONSDAG 17. JULI 2019
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. 11.00 til kl. 14.00. 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.
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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Den gavmilde natur

Peter Davidsen aamma Laila Vivian Petersen panitsillu aavarnerit ilaanni.
Peter Davidsen og Laila Vivian Petersen under rensdyrjagt. Foto: Privat

Det er højsæson for at samle planter, fisk
og kød til den lange vinter. Den grønlandske natur har meget at byde på med
egne krydderier og variationer af samme
råvare. Familien Petersen Davidsen fra
Nuuk giver flere eksempler
Noah Mølgaard
noah@ag.gl
En hustand på tre med seks frysere. Det siger
tydeligt, hvor meget parret Laila Vivian Petersen og
Peter Davidsen bruger naturens spisekammer med
god hjælp af deres datter.
- Vi samler nok mere forråd end vores forældre. Vi
har lært meget af vores familie og venner og lærer
også selv hen ad vejen. Det er tidskrævende at
samle så meget mad, som vi gør. Men en pakke kød
koster 100 kroner i butikken. Så vil vi hellere bruge
pengene på brændstof og anden proviant, forklarer
Laila Vivian Petersen, der under hele interviewet
taler på hele familiens vegne.
Familiens sæson med at samle og fange mad til
resten af året har faktisk været i gang i flere måneder nu. De samler planter på land og under havoverfladen. Kødet består af fangstdyr, der færdes på land
og i farvandet omkring Nuuk.
- Vores samling af planter starter ofte med jagt på

rosenrod ude på øerne i maj eller juni. Vi brugte
rosenrod blandt andet, da vores datter blev konfirmeret i midten af juni. Vi kogte tarme af netside
og fik dem kølet ned og skåret i små stykker. De
blev blandet sammen med bær, rosenrod, kvaner,
æbler og vindruer samt skåret sælspæk, fortæller
Laila Vivian Petersen.
Hun fortæller, at de brugte rosenrod til forretten, der
bestod af røget ørred og laks samt rejer og stenbider
rogn, som de selv har fanget. Indholdet af røget
lakserouladen var lavet af naturel flødeost blandet
med grønlandsk timian og peberfrugter.

Lærer selv

Samling af grønlandsk timian, der også bruges til
pigenavnet, Tupaarnaq, sker ofte under rensdyrsæsonen, der starter om få uger.
- Udbyttet af tupaarnat (timian) kan variere fra år
til år. Nedbør har stor betydning for, hvor meget
tupaarnat når at vokse i løbet af sommeren. Vi har
oplevet somre med meget lidt nedbør, hvor vi har
fået mindre udbytte af den populære plante i forhold
til andre somre, fortæller Laila Vivian Petersen, der
opbevarer indsamlede planter i deres fryser.
De samler også grønlandspost, tyttebær og
selvfølgelig sorte- og blåbær, som de bruger i forskellige former for madlavning - som tilbehør eller
krydderi.
Laila Vivian Petersen og hendes mand er vokset

Nunatta pissarititaanik sorpassuarnik illinnartuliortoqarsinnaavoq.
Der kan serveres mange lækkerier med grønlandske
råvarer. Foto: Privat
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op med et tæt forhold til naturen. Peter Davidsen
har blandt andet samlet viden hos især sine bedsteforældre, der - ligesom mange andre fra den ældre
generation - brugte naturen til at sikre varieret mad
til de kolde måneder.
Det naturglade par fik deres første båd sammen i
1999 i Nuuk og har siden lært området ved Nuuk
at kende. Årstidens opholdssteder for fangstdyr og
planter er godt gemt i erindringen.
- Vi starter med at fange stenbidere i april eller maj.
Vi fisker også helleflynder, rødfisk, ørreder, ulk,
havkat, laks og torsk, som vi laver i forskellige variationer, fortæller Laila Vivian Petersen.
Nu er det højsæson for ørreder. Det er en populær
spise. Som kogt, ovnstegt eller som pålæg, når
fisken er røget.
- Det er tidskrævende at lave lyngrøgede ørreder,
men hele besværet værd, forklarer Laila Vivian
Petersen.
- Det er meget vigtig for kvaliteten, at ørreder bliver
vasket og skåret klar til røgning så hurtigt som
muligt, efter at de er blevet fanget. Vi bruger lyng
for at give smagsnuance i vores røgning. Ørreder
saltes, røges, opbevares beskyttet mod sollys og
hænges til mørning. Det er en proces, der tager flere
dage, og vejret afgør om det bliver succes eller ej.
Vi havde ikke store erfaringer til at starte med. Men
min mand Peter havde været sammen med sine
bedsteforældre, der havde lange traditioner med at
lyngrøge ørreder. Han havde set, hvordan de forarbejdede røgede fisk og kunne huske det, da vi selv
startede med at røge ørreder, fortæller Laila Vivian
Petersen.
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Venner med stor viden

De har også lært meget af deres nære venner Agnetha Petersen og hendes afdøde mand Peter H. Petersen, der slog sommerlejr inde i fjorden Ameralik.
- Jeg glemmer aldrig synet og duften af den pragtfulde natur i bunden af fjorden, som havde masser
af farver og planter, da vi ankom til deres lejr for
første gang. De havde inviteret os flere gange,
inden vi slog til. De havde et stort telt, tørrestativer
og brugte forskellige buske og de høje fjelde, der
omgiver området gjorde stedet til noget helt specielt, fortæller Laila Vivian Petersen.
De flotteste rensdyr opholder sig som bekendt i god
afstand til kysten. Men det er ingen hindring.
- Agnetha og hendes afdøde mand har hjulpet
os rigtig meget og vist os, hvordan man skærer
rensdyrkød ud, som skal tørres ude i naturen. Tørret
rensdyrkød er i dag noget, som vi ikke kan undvære. De har lært os, hvordan man bedst parterer
rensdyr og skærer kødet til forskellige formål. Man
skal være opmærksom på muskler og sener, når
man skærer kødet, fortæller Laila Vivian Petersen,
der også laver hakket kød, småkød og suppekød af
rensdyr. Der bliver selvfølgelig også frosset stege.
- Min mand går efter store dyr for at sikre størst
mulig udbytte af kød. Det var noget, jeg skulle
vænne mig til i starten. Vi ser nogle gange mindre
rensdyr ikke langt fra kysten. Men det har ikke Peters interesse. Vi går sammen med vores datter, og
hun har faktisk været med på rensdyrjagt, siden hun
var spæd og sad i rygbærer i starten, fortæller Laila
Vivian Petersen.
Rensdyrjagt er ikke nogen ufarlig jagtform. Våde
klipper kan blive årsag til fald og skade på legemer.
Aavarneq aallartingajalerpoq nalunaaquttap akunnerpassuini pisunnermik kinguneqakkajuttartoq.
Rensdyrjagten står for døren. En periode der kræver
mange timers arbejde for bentøjet. Foto: Privat

Saarullik sapaatip akunnera kingulleq pisaq ilaminit anginersuaq.
En usædvanlig stor torsk blev fanget i sidste uge. Foto: Privat

Jagtselskaber kan også opholde sig samtidig i et
område uden at kunne se hinanden.
- Vi går meget op i sikkerhed og sikrer altid, at
bådens sikkerhedsudstyr er i orden. Vi har også
anskaffet walkie-talkie, som vi bruger, når vi går
hver for sig. Der har også været dødsfald blandt
vores nærmeste, mens vi var på rensdyrjagt uden
mobil eller vhf-forbindelse. Vores familie kunne
ikke få fat i os i flere dage. Vi har efter den oplevelse besluttet os for at købe en satellittelefon
Iridium. Det kan ligeså godt være os, der kommer
i nød langt fra andre mennesker, siger Laila Vivian
Petersen.
Deres frysere bliver ligeledes fyldt med havpattedyr
som sæler og marsvin og forskellige fugle som
lomvier, edderfugle, rider, tejste og ryper.
- Jeg og vores datter sejler ikke længere efter oktober, men Peter bruger jollen til jagt efter marsvin,
sæler og fugle i vinterhalvåret, fortæller Laila Vivian Petersen.
De beholder ikke hele deres store lager af forskellige former for grønlandsk mad af frosne, røgede
og vintertørrede råvarer. Familie og venner får også
glæde af deres store arbejde med at sikre deres
frysere med lækkert indhold.
- Det er som sagt et stort arbejde. Men det er et arbejde, som vi holder meget af og bruger som afbræk
fra en til tider travl hverdag i byen. Det er i hvert
fald noget, vi er opsat på at blive ved med at gøre,
så længe helbredet tillader det, slutter Laila Vivian
Petersen.
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Sakkortusaaviit anorip nukinganik
pilersorneqalissasut
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl

Tele-Postimit sakkortusaaviit nukissamik ataavartumik atuinerulernissaat
aamma ingerlatsinermi isumalluutit
sipaarneruneqarnissaat kissaatigineqarpoq.
Taamaattumik maannakkut Tele-Post
anorisaatinik atuinermik misilittaavoq.
Taama Tele-Post tusagassiuutitigut nalunaarummi i en pressemeddelelse.
Taanna Meqquitsumi sakkortusaavimmi innissisimavoq, Anguniarneqarpoq anorisaatip nukissamik
naammattumik pilersuisinnaanissaa, taamaalilluni sakkortusaavik atuinermi pingajorarterutinik
marlunnik atuinikinnerulersinnaalluni aamma
tamatumunnga ilutigitillugu silaannarmik mingutsitsinnginnerusumik atuinissaq qulakkeerneqarluni.
– Anorisaammik misilittaaneq ajunngitsumik ingerlappat uagut anguniarparput Kalaallit Nunaani
sumiiffinni arlalinni anorisaatinik peqalernissaa.
Taamaaliornitsigut pinngortitarput pinnersorsuaq
pitsaanerusumik paarissavarput kiisalu suliffeqarfimmut silap pissusianut tunngatillugu aningaasanik
sipaarluta. Taamaattumik misilittaanerup tamatuma
malinnaaffiginissaa pissangassutigaarput, Teknikimut IT-mullu pisortaq Jonas Hasselriis, tusagassiuu-

titigut nalunaarut naapertorlugu, oqarpoq.
Nunatsinni sineriak tamakkerlugu sakkortusaaveqarfinnik 50 missaanniittunik peqarpoq, taakkunanngalu illoqarfinnut aamma nunaqarfinnut
amerlanernut internetimut attaveqarnissaq qulakkeerneqarluni. Ullumikkut Tele-Postimit aningaasat
amerlasuut qulimiguulinnik attartornermut atorneqartarput, sakkortusaaveqarfinni tankit orsersorniarlugit sulisut angalatinneqartarmata.
Anorisaat Nuup kujataani maannakkorpiaq misilerarneqartoq
Ullumikkut Tele-Post sakkortusaaviit 96 procentiini
seqerngup qinngornerinik tigooraassutinik peqarpoq. Seqerngup qinngornerinik tigooraassutit aasaanerani nukimmik annertujaartumik pilersitsisarput,
aammali ukiuunerani nukik minguitsoq annikinnerulersarluni. Taamaattumik Tele-Postimit neriuutigineqarpoq nukimmik minguitsumik pilersuineq
ukiuunerani atatiinnarneqarsinnaassasoq anorisaatit
iluaqutigalugit.
Anorisaatit misilittarnerisigut qulakkeerparput anorip sakkortuup aamma silap pissusiata peqqarniitsup
akiorneqarsinnaanera, annertunerusumik aningaasaliissuteqartinnata aamma sakkortusaaveqarfinnut
ingerlatsinermut aamma nukimmik pilersuinermut
sunniuteqanngitsumik, suliamut aqutsisoq John Pedersen tusagassiuutitigut nalunaarummi oqarpoq.

Vindmøllen, som bliver testet lige nu, er placeret
ved radiokædestationen syd for Nuuk i Meqquitsoq, Skinderhvalen. Foto: Tele-Post

Paasissutissat:
• Anorisaat TELE-POST-ip misileragaa Sikuiuitsumi Kujallermi aamma Svalbardimi issittup
silaannaani misilerarneqareerpoq.
• Anorisaatip anorip sakkortussusia 70 m/s
akiorsinnaavaa.
• Anorisaat agguaqatigiissitsilluni ukiumut 7000
kWh-nik 6 m/s-mik anoreqarnerani
• tunisassiorsinnaavoq.

Vindenergi til radiokæde
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

Tele-Post vil gøre radiokæderne mere
bæredygtige og spare ressourcer på driften. Derfor laver man nu et forsøg med
vindmøller. Det oplyser Tele-Post i en
pressemeddelelse.
Vindmøllen, som bliver testet lige nu, er placeret
ved radiokædestationen syd for Nuuk i Meqquitsoq,
Skinderhvalen. Ambitionen er at vindmøllen vil
skabe nok energi til, at en radiokædestation kan spare to tredjedel af forbruget og samtidig sikre mere
brug af klimavenlig grøn energi.
– Hvis det går godt med at teste vindmøllen, er det
vores ambition, at der skal komme flere vindmøller
rundt omkring i Grønland. Dermed vil vi både passe
bedre på vores flotte natur og klima - og spare ressourcer for virksomheden. Vi er derfor spændte på
at følge dette forsøg, udtaler Teknik og IT-direktør
Joans Hasselriis ifølge pressemeddelelsen.
Grønland har omkring 50 radiokædestationer langs
vestkysten, der sikrer de fleste byer og bygder internetforbindelse. Tele-Post bruger i dag mange ressourcer på at leje helikoptere og sende medarbejdere

op for at fylde brændstof i tanke på radiokædestationerne.
I dag har Tele-Post solceller på 96 procent af radiokædestationer. Solcellerne skaber en del energi
i sommerperioderne, og om vinteren bliver den
grønne-energi mindre. Derfor håber Tele-Post, at
produktionen af grøn energi kan bevares i vinterperioderne med vindmøller.
– Vi sikrer ved test af vindmøller, at de kan klare de
hårde vind- og vejrforhold, før der foretages større
investeringer, og uden det går ud over driften og
energiforsyningen til radiokædestationerne, siger
projektleder John Pedersen ifølge pressemeddelelsen.

Fakta boks:
•
•
•
•

Vindmøllen Tele-Post tester er afprøvet i
arktiske klimaer både i Antarktis og i Svalbard.
Vindmøllen tåler op til 70 m/s vindstyrke.
Vindmøllen kan i gennemsnittet producere
7000 kWh om året med en vind på 6 m/s.

Sakkortusaaviit 96 procentii seqerngup kissaanik
tigooraassuteqarput, kisianni anorisaatit taartalernerata nalaani nukimmik pilersueqataassapput. Aana qulimiguulik anorisaammik sakkortusaaveqarfiliaassisoq.
96 procent af radiokædestationer har solcelleanlæg, men vindmøllerne skal hjælpe med energi
til mørketiden. Her er det helikopter der flyver
vindmølle ud til radiokædestation.
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Ikuallatoornermi

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

113

80 11 11

GRATIS LÆGETELEFON

Ved Brand

Meeqqanut

60

.

.

PÅBUD

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

Børnekryds & Tværs
FÅET
FROKOST

Tandlæge Niels Nygaard ApS

H.A. Bogføring
PASSWORD

SINGLE

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72
.

TOGSTATION

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

FODRE
.

PENGEBELØB

SKEER

FORM

MØDES

VISIT

FORLÆNGE

.

VÆRE
OPREJST

7
DAGE

SERIE

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

SPIDS
SJOV

CIFRE

.

7, 9, 13
HERREGÅRD

SELVOPTAGET
PERSON

FIN
FEST

.

ITALIEN
LÆSESTOFFET

IKKE
KORT

Pilluarit
Tillykke

AFFÆRE
FLYVE
OP

KIRKEBORDE
1. BOGSTAV

VRED

.

HANGÅS
USANDHED

SKOLEFAG

KOPIER

PERIODE

.

MÅLER

.

URAN

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

BYFUGLENE

– det er helt gratis

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Elisa Heilmann
Eqalugalinnguit 7B

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

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

MYREBOER

.

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

VANDHUL

NUMMER

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

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

FORHØJNING

GORILLAER

.

KIGGET
PÅ

DONNAS DYREKLINIK

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

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

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

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

Centrum Grill

Vandrehuset

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

Tlf. 32 42 74

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

Nu også med hotellejligheder

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

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

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

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
nde og
re
e
d
u
st
l
ti
ter på alle
pensionis kken
ti
varer i bu

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler
Vi sælger øreringe lavet af porcelæn
og pyntet med sand fra Grønland.
De er produceret lokalt i Nuuk
af keramikeren
Kristine Spore Kreutzmann.

iq NAASUT

Tlf. 321676

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

PÅ MUTTEN

M

K

K

K

KARAOKE OG GOD MUSIK

GTO

STINEM
RI

M

UTTEN

UT

DEN 26. juli

TU

STINEM
RI

UT

TORSDAG

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

IN

IMUTTE

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT

QAAMMATISIUT

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

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Levende musik på Mutten

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

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

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

TORSDAG D. 18. JULI
DEN 29. JULI

KARAOKE OG GOD MUSIK PÅ MUTTEN!

SØNDAGSFEST
Vi ses til søndagsfest
på Kristinemut og
MiniMutten fra kl. 12-24.

D. 21/7
PÅ MUTTEN
Idag er der
levende musik!

med kartofler og persillesauce

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/

KAYA
Fredag d. 19. juli &
Lørdag 20. juli

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

68 -,

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

Sponsoreret af:

N

