"Nuannisaarneq ilorrisimaarfigiuk – kulturi misigisaqarfigiuk"
”Nyd stemningen.
Smag på kulturen”

"Enjoy the atmosphere.
Taste the culture”

www.facebook.com/Godthaab-Bryghus

www.facebook.com/reddragonnuuknightclub

www.facebook.com/manhattannightclubnuuk

www.facebook.com/takussbar
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Nuuk Nordisk Kulturfestivalip
nuannarineqarluartoq
Bibi Chemnitz
suleqatigeqqileraa

Canada Goose new season

Hold øje med vores Facebook for at se begivenheder
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Nuuk Nordisk Kulturfestival
samarbejder igen med populære
Bibi Chemnitz
Bliv medlem af
ITTUwoMANs
kundeklub

Bendo Gujolu
Falkeordenimik
nersornaaserneqartut
Bendo og Gujo tildelt
Falkeordenen
6z

GREENLAND RUBY A/S
GREENLAND RUBY HAR FÅET EN BUTIK
Som har et udvalg
af smykker og
slebne rubin og
pink safir fra rubin
minen Aappaluttoq
Der er også mulighed for at lave en aftale uden for de
nævnte åbningstider på telefon 327913 eller mobil
493713 eller e-mail nuuk@greenlandruby.gl
Man. - fre. kl. 1000 - 1600 · Lør. kl. 1000 - 1300
Nukappiakuluk 1C- 1 sal.
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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

udføres

W

N

BOAT CHARTER
Targa 25.1

E

Smede- og Maskinarbejde

QAJAQ SEAWAY

S

Alt i

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

Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

+299 24 10 10

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

tlf.:

31 10 16

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

❁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

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

Contact: cell: +299 547494,
e-mail: jh@flyvepsykologen.com - www.flyvepsykologen

Pollesmurerfirma aps

Nauja

v

Erene

Tlf. 329797

Frøken Smørblomst

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

Certified by and full member
Aviation Psychologist
of EUROPEAN ASSOCIATION
JAKOB HAXHOLDT
FOR AVIATION PSYCHOLOGY
Aviation: HF (Human Factors), CRM, ISMS, Investigations,
Clinical, Crises
Det offentlige, virksomheder og forsikringer:
Human Factors: kursus, coaching, stress, ledelsesudvikling, faglig supervision.
Private: Angst, belastningsreaktioner, livskrise, parforhold, depression, rådgivning.

H.J Rinksvej 33

Inspektørbakken 9B (Salon Puk)

/Poul Erik Pedersen

BADEVÆRELSE
KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER

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
udvalg af
reservedele

 Godt

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

DAMEKLIP:
Man.-Tirs.-Ons. 295,Tors.-Fre.- Lør. 300,HERREKLIP:
295,-

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE
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

Mobil 53 42 84

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

Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

open 24 hours • 365 days

www.fitnessgl.gl
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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

Ambulance
344 112
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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN
Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

Boat Charter

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

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

qvist
køreskole
Det grønlandske Sundhedsvæsen

TLF. 55 71 68

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

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

KIR OP R A K T OR
AK U P U NK T ØR

ERIK´s RØR

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

Nuuk Bay Adventures

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000
v

/GÂBA

BROBERG

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

R U U J O R I L E R I S O Q

Erik Dahl-Mikiassen
Nuniaffik 9-102 · 3905 Nuussuaq
erikdahlmikiassen@gmail.com
Mobil: +299 25 58 24

54 38 58 / 32 64 79

gababroberg@gmail.com

HEALING
Terapi Samtale
Krop Terapi Massage
Husrenselse

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

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

Kontakt:

TIDSBESTILLING
550633

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

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

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

ABC
Arctic Boat Charter

Fri internet

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

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

CVR 39192055

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80
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Qeqertarsuatsiaani utoqqaat ornittagassaqalissasut
All.: Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl
Utoqqaat siusinaartumillu utoqqalinersiallit ukiortaamiit ornittagassaqalernissartik qilanaarisinnaavaat.
Kommuneqarﬁk Sermersooq tusagassiuutinut nalunaarummini nittartakkaminiittumi taama ilisimatitsivoq.
Utoqqalinersialik Ane-Maria Berthelsen utoqqarmiuni najugaqartoq nutaarsiassamut nuannersumut
nuannaartoq nittartakkami issuarneqarpoq.
Uagutsinnut isumaqartupilussuuvoq, kiisami or-

nittagassaqalissaagut naapifﬁusinnaasumik, sammisassaqarﬁusinnaasumik nuannisaqatigiifﬁusinnaasumillu. Sinerissamiittut utoqqaqativut usoruttarsimavakka ornittagaqarmata, uagullu assinganik
pisinnaalernissarput assut nuannerpoq, Ane-Maria
Berthelsen oqarpoq tusagassiutinut nalunaarummi
taama issuarneqarpoq.
Nunaqarﬁmmi aqutsisut siulittaasuat Jonathan
Jakobsen utoqqaat ornittagaqarnissaanut siunnersuuteqartuuvoq, taassumalu nuannaarutigaa suliniut
piviusunngortinneqalermat.
Utoqqaat naapiffeqartarnissartik pisariaqartippaat.
Amerlasuut angerlarsimafﬁmminniit anineq ajor-

pulluunniit kiserliortarlutillu, taamaammat ornittagaqalernissaat utoqqarnut pingaaruteqassaqaaq,
Jonathan Jakobsen nittartakkami taama issuarneqarpoq. Qeqertarsuatsiaanni utoqqaat siusinaartumillu
utoqqalinersiallit 32-t missaanniittut kommunimit
ilisimatitsissutigineqarpoq.
Ornittagassaat suliarineqarluni aallartereerpoq.
Illu atorneqartussaq nunaqarﬁup qeqqaniippoq, illulu atorneqartussaq quleriiuvoq alleq utoqqarnit atorneqarumaarluni, qulaaniittorlu mersortarﬁssamit
’Amitsialak’-mit atorneqarumaartoq, tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq.

Ældre får deres eget værested
i Qeqertarsuatsiaat
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
De ældre og førtidspensionisterne i bygden kan se
frem til at få deres eget værested fra det nye år. Det
oplyser Kommuneqarﬁk Sermersooq i en pressemeddelelse på kommunens hjemmeside.
Pensionist Ane-Maria Berthelsen, som bor på alderdomshjemmet, er ifølge pressemeddelelsen glad
for den gode nyhed. Det opluser Kommuneqarﬁk
Sermersooq i en pressemeddelelse på kommunens
hjemmeside
Det kommer til at betyde rigtig meget for os.
Nu får vi et sted, hvor vi kan mødes, lave noget
sammen og hygge os. Jeg har været misundelig på
andre ældre mennesker, som bor på kysten, og som
har deres eget sted. Nu får vi samme mulighed, og

det er dejligt, siger Ane-Maria Berthelsen ifølge
kommunens pressemeddelelse.
Det er bygdebestyrelsesformand Jonathan Jakobsen, som har forslået et værested for de ældre, og
han er glad for at hans ide nu bliver ført ud i livet.
De ældre har jo brug for et mødested. De ﬂeste
kommer ikke engang ud af deres hjem, og de er ensomme. Så et værested kommer til at betyde rigtig
meget for dem, fortæller Jonathan Jakobsen.
Kommunen oplyser, at der er omkring 32 ældre
og førtidspensionister i Qeqertarsuatsiaat.
Deres kommende mødested er ved at blive renoveret.
Bygningen ligger centralt, og de ældre kommer til
at dele hus med den kommende systue Amitsialak,
fremgår det af pressemeddelelsen.

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

sud_cs0094.tif

ABC
Nujalerisuuit?
Periarﬁssaqalerputit suleqateqarlutit
assigiinngitsunik ilinnorpiaq
naleqquttumik suliﬀeqalissallutit.
Qinnuteqarit imminut unammillerlutit.

Tiimimut 200 kr.

Info@wellnessclinicnuuk.gl

Arctic Boat Charter

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Hos IQ Naasut laver vi:
Bårebuketter
Kistedekorationer
Brudebuketter
Blomsterbuketter
og m.m.
iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Qeqertarsuatsiaani utoqqaat katerisimaartarﬁttaassartik mersortarﬁt-taassap ataatungaaniittussaq
qilanaaraat.
De ældre i Qeqertarsuatsiaat glæder sig til det nye
værested, som kommer til at ligge ved siden af den
kommende systue. Ass./Foto: Leiff Josefsen

SAMTALETERAPI

/ Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

v

Jeg kan hjælpe dig
med følgende:
•
•
•
•

Problemer i dit parforhold
Hvis du har mistet
Manglende selvværd
Redskaber til at finde din
plads i livet
• Senfølger efter incest

www.harderterapi.dk

Mobil: 252304 - jeannielauritzenterapi@gmail.com
FB: Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

Nuummi hotellejlighed-it pitsaasut
aammalu Vandrerhjemmet Illu
Nuuks bedste hotellejligheder og
Vandrerhjemmet Illu
Akit/Fra kr.

375,-

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44
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Atuutilissaaq Ataasinngorneq 30/9 Sapaat 06/10-2019 ilanngullugu /
Gælder fr
ffraa Mandag den 30/9 til og med Søndag den 06/10 - 2019

NALLIUTTORSIORNISSASSISSUT

KAAGISUGASSARSI IFFIORFITSINNI
INNIMINNERUK
BESTIL KAGEN
TIL DIN FEST HOS
VORES BAGER

BESTIL
2 DAGE I
FORVEJEN
Naqinnerlutanut nioqqutillu
oqqutillu n
nunguttoorsimasinnaanerinut
unguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu
allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput
silllimaffi
imaffig
ige
/ Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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PRÆSIDENTIP TIKERAARNERA:

Bendo Gujolu Falkeordenimik nersornaaserneqartut
Islandimi præsidenti ataasinngormat Nuummut tikeraarluni tikippoq
All.: Jørgen Schultz-Nielsen Aaqqissuisoqarﬁk
Islandip præsidentia, Gudni Th. Johannesson,
Reykjavikimiit Nuummut inussiarnisaarnerusumik
tikeraassalluni timmisartumik ataasinngormat tikippoq.
Pilersaarutit Kalaallit Nunaanni illoqarﬁit pingaarnersaanni ataatsimeeqatigiinnissarpassuarnik
assigiinngitsunillu takuniaanissarpassuarnik ulikkaavipput.
Præsidenti Naalakkersuisut Siulittaasuannik Kim
Kielsenimik marlunngornermi naapeqateqarpoq,
taamatuttaarlu Inatsisartut siulittaasuannik Vivian
Motzfeldtimik naapeqateqarluni kiisalu Nunatta
Katersugaasivianut Allagaateqarﬁanullu Ilisimatusarﬁmmullu pulaarluni. Præsidentip Islandimut
uterluni aallartinnani pingasunngornermi Silap Pissusianik Ilisimatusarﬁk, Kofoed Skole Royal Artic
Linelu pulaarpai.
Præsidentip,Bendo Thorsteinsson aamma Gujo
Gudmundur Thorsteinsson, Islandip Kalaallit Nunaatalu akornanni inuiaat suleqatigiinnerunissaannik siuarsaanerat pillugu Falkeordenimik Hans
Egedep Illuani nersornaaserpai.
Tamanna pivoq Thorsteinssonikkut ilaqutaannut
Nuummilu ikinngutaannut Islandimiunut ilasseqatigiissitsisoqarnerani.
Falkeordenen tassaavoq, præsidentip qaffasinnerpaatut nersornaasiussinnaasaa.
Kunngi Christian X aamma dronning Alexandrine

Bendo Thorsteinsson aamma Gujo Gudmundur Thorsteinsson ilaqutarpassuatik ilagalugit Islandillu præsidentia peqatigalugu Hans Egedep Illuani katersuussimasut Islandimi nersornaasiuttakkat ataqqinartut tunniunneqarneranut atatillugu.
Bendo Thorsteinsson og Gujo Gudmundur Thorsteinsson med deres store familie og Islands præsident forsamlet i Hans Egedes Hus i anledning af uddelingen af den fornemme islandske orden. Ass. /Foto: Leiff Josefsen

1921-mi aasakkut Islandimut tikeraarmata, Islandimi Falkeordenip pilersinneqarnissaanissaa pillugu
kunngip allagaa tunniunneqarpoq, 1921-mi juulip
pingajuani Reykjavíkimi atsiorneqartoq.
Nersornaammi kissaviarsuk assitaliunneqarsimavoq, kunngillu allagaani ilaatigut allassimalluni:
Eqqortuusorisimavarput, angutit arnallu, nunatsinneersut nunanillu allaneersut, nunagisamik ataqqi-

naataannik atugaannillu pitsanngorsaaniarlutik arlaatigut allanit iliuuseqarnerunissamik siunertaqartut, pisortatigoortumik nersornaammik “Den
islandske falk”-imik taarusutatsinnik tunineqarnissaat. Islandimi kunngi falkeordenimik tallimanik
graditalimmik stormesterit siullersarivaat, Islandimi
præsidentip nittartagaani allassimavoq.

PRÆSIDENT-BESØG:

Bendo og Gujo tildelt Falkeordenen
Den islandske præsident ankom mandag på
besøg i Nuuk.
Af Jørgen Schultz-Nielsen og redaktionen
Den islandske præsident, Gudni Th. Johannesson,
ﬂøj mandag fra Reykjavik til Nuuk på et såkaldt
høﬂighedsbesøg.
Kalenderen var fyldt til bristepunktet med adskillige møder og besøg rundt om i den grønlandske
hovedstad.
Således mødte præsidenten formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen tirsdag, ligeledes mødte
præsidenten formanden for Inatsisartut Vivian
Motzfeldt og besøgte Nationalmuseet og Ilisimatursarﬁk. Onsdag nåede præsidenten at besøge Klimacenteret, Kofoeds Skole og Royal Arctic Line inden
rejsen gik tilbage til Island onsdag eftermiddag.
I Hans Egede Hus mandag uddelte præsidenten Falkeordenen til Bendo Thorsteinsson og Gujo

Gudmundur Thorsteinsson for deres arbejde for at
fremme det folkelige samarbejde Island og Grønland imellem.
Det skete ved en reception for Thorsteinssons
familie og islandske venner i Nuuk.
Falkeordenen er den højeste anerkendelse en
præsident kan uddele og stammer tilbage fra 1921,
da kong Christian X. og dronning Alexandrine
besøgte Island.
På ordenen er der et billede af en falk, og i kongebrevet står der blandt andet: Det har forekommet os
rigtigt, med henblik på at kunne tildele de mænd og
kvinder, indenlandske og udenlandske, som på den
ene eller anden måde har overgået andre i at styrke
fædrelandets hæder og kår, en ofﬁciel udmærkelse,
at indstifte en islandsk orden, som vi ønsker skal
kaldes “Den islandske falk”. Islands konge var den
første stormester af falkeordenen, der har fem
grader, fremgår det af hjemmesiden for den islandske præsident.

Gujo Gudmundur Thorsteinsson matumani Falkeordenimik Islandip præsidentianit saqqarmiulerneqarpoq, nulia Bendo Thorsteinsson tunuatungaani
isiginnaartoq.
Gujo Gudmundur Thorsteinsson modtager her Falkeordenen af den islandske præsident, mens hans hustru
Bendo Thorsteinsson ser til i baggrunden
Leiff Josefsen
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NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

NUUK NORDISK KULTUR FESTIVAL
ATAASINNGORNEQ SEPTEMBARIP 7-IANNIIT
– ARFININNGORNEQ 12-IANNUT NAL. 13-15
Meqqat hot dogitut ilusilinnik atuagaaralioriartorsinnaapput.
Oqaasertat assilissallu atorlugit erseqqissuliorsinnaaneq
sungiusarneqassaaq.
MANDAG DEN 7. – LØRDAG DEN 12. KL. 13-15
Børn kan komme forbi og lave deres egen hot dog bog.
Fokus er på samspillet mellem tekst og billede og evnen
til at formulere sig.
ARFININNGORNEQ 12-IAT- SAPAAT 13-IAT NAL. 12
Ullup qeqqasiuutigaluni atuﬀatsinneq
Taqussatit neriutigalugit oqaluttuamik nuannerluinnartumik atuﬀatsissinnaavutit.
Atuﬀassineq kalaallisut qallunaatullu ingerlanneqassaaq
LØRDAG DEN 12. OG SØNDAG DEN 13. KL. 12-13
Madpakke oplæsning
Tag din madpakke med og nyd at høre en fantastisk
historie blive læst op i mens du spiser.
Oplæsningen foregår både på grønlandsk og dansk.
SAPAAT 13-IAT NAL. 14-15
Meeraaraatit atuaqatigiuk
Oqalunniarnissaanut iluaqutaassaaq atuﬀattalernissaanullu aallarniutaasinnaalluni.
SØNDAG DEN 13. KL. 14-15
Læs med din baby. Fokus er på sprogstimulering og
early literacy.

Atuakkiullammattut toqqarneqarnikoq Camilla Hübbe
oqalugiassaaq
ATAASINNGORNEQ OKTOBARIP 7-IANNI
NAL. 19.30 – 21.00
Atuakkiortup Camilla Hübbep atuakkiani akissarsissutigisani NORD oqaluttuarissavaa. Avannaamiut kulturiat,
pinngortitaq oqaluttuatoqqallu qanoq atorsimanerlugit
oqaluttuarissavai.
Atuagaq nalinginnaasoq assitaqarluartoq aammalu
e-bogitut takisuuliaasoq oqalugiarnermini assit atorlugit
NORD-ip pinngoriartorsimanera oqaluttuarissavaa.
Ukiorpassuarnilu suleqatigisisarsimasani assiliartassanik titartaasartoq Rasmus Meisler suleqatigisimanera
aamma oqaluttuarissavaa.
NORD 2017-imi saqqummersinneqarpoq Statens
Kundfondimiillu ukiumi atuakkiat qulit pitsaanerpaattut
ilanngunneqarnissaa innersuunneqarsimalluni.
Atuﬀassineq qallunaatut ingerlanneqassaaq.
Foredrag af den prisbelønnede forfatter
Camilla Hübbe
MANDAG DEN 7. OKTOBER KL. 19.30 – 21.00
Forfatteren Camilla Hübbe vil fortælle om sin prisvindende bog NORD. Hvordan hun har brugt den nordiske
kultur, natur og myter i sin fortælling.
Under foredraget viser hun billeder og fortæller om
tilblivelsesprocessen af NORD, som både er en traditionel papirbog og en gennemillustreret digital roman.
Hun fortæller desuden om arbejdet med illustratoren
Rasmus Meisler, som hun har et makkerskab med de
sidste mange år.
NORD udkom i 2017 og blev af Statens Kunstfond præ-

nunatta atuagaateqarfia

mieret som en af årets 10 bedste bøger.
Oplæsning foregår på dansk.
Meeqqanut inersimasunullu atuﬀassineq
PINGASUNNGORNEQ 9-AT NAL. 16-17
Martin Glazip atuakkiani meeqqanut inersimasunullu
1 tiimip missaani atuﬀassissutigissavaa Yana og Eliah
(meeqqallu allarpassuit). Atuakkami meeqqat nunarsuaq tamakkerlugu sumiluunniit najugallit ilisaritippai
– naggataatigullu Yana Ruslandimi Petersborgimeersoq
aamma Eliah Danmarkimi Albertslundimeersoq pillugit
takorluukkiaq, Yana aamma Eliah allaqatigiittarput ikinngutigiillutillu, sunaluunniit pillugu allaqatigiittarput.
Atuﬀassineq qallunaatut ingerlanneqassaaq.
Højtlæsning for børn og voksne
ONSDAG DEN 9. KL. 16-17
Kom til en times højtlæsning for børn og voksne ved
den danske forfatter Martin Glaz Serup, der læser hele
sin bog Yana og Eliah (og mange andre børn) højt.
Bogen består af en række portrætter af børn fra hele
verden – og til sidst en hel roman, der handler om Yana
fra Petersborg i Rusland og Eliah fra Albertslund i Danmark, de er pennevenner og bedste venner og skriver
mange breve til hinanden, alting kan de skrive om.
Oplæsning foregår på dansk.

Angusaqarluarnissannut
ikiorluarusuppatsigit
Vi vil gå længere for dig
Qaqugu ataatsimeeqatigissanerluta illit aalajangissavat
- unnukkut weekendinilu aamma pisinnaavoq
Bankmøder når du vil – også aften og weekend

bankipajuk.gl-imut iserlutit paasisaqarnerugit
Se hvordan på bankipajuk.gl

Nuuk Ugeavis - halvside_230x148,5mm.indd 2

25/06/2019 09.42
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SHOP AMOK
ÆGTE ITALIENSK
FULDBLOD

VI MATCHER

LAVESTE
PRIS
Båd
e i butik
og online

Natuzzi Editions C019
hjørnesofa

NU

41.433,-

SPAR 10.358,4

Spar

VERDENS BEDSTE HÅNDVÆRK

25%
Natuzzi Editions hjørnesofa
Gråt anilinlæder 20RC. Normalpris 51.792,-

Spar

Spar

25%

25%

PÅ ASS.
LAMPER

PÅ ALLE LØSE
TÆPPER

Viste tæpper er blot som et udvalg. Kig ind i butikken og find din favorit

Viste lamper er blot som et udvalg. Kig ind i butikken og find din favorit

KALAALLIT NUNAANNI PEQUTAARNIARFIIT ANNERSAAT
/ GRØNLANDS STØRSTE BOLIGHUS
AMMASARFIIT / ÅBNINGSTIDER
ATAASINNGORNEQ - SISAMANNGORNEQ
MANDAG - TORSDAG...................................10.00-17.30
TALLIMANNGORNEQ
FREDAG.......................................................10.00-18.00
ARFININNGORNEQ
LØRDAG.......................................................10.00-14.00

SWEET HOME · PUKUFFIK 2B · TLF 34 21 00 · EMAIL KUNDESERVICE@SWEETHOME.GL
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SHOP AMOK

VI MATCHER

LAVESTE
PRIS
Båd
e i butik
og online

Zenzizone+ kontinentalseng
kan fås i 2 forskellige hårdheder Medium
eller fast. Liggekomforten er inddelt i 5 zoner
topmadras 180 x 200cm i latex.
Ekskl. ben og gavl.
Gælder også bestillingsvarer.
Normalpris 29.998,-

Spar

46%

ZensiZone+ kontinentalseng
180 x 200 cm

NU

15.999,-

SPAR 13.999

Spar

Spar

25%

25%

PÅ ALLE TEMPUR
PUDER

PÅ DYNER
OG PUDER

Tempur Fusion box
Pocketfjedre der følger alle kroppens
bevægelser. Ramme af 40mm massivt kernetræ
Stof lys grå eller mørl grå Tempur Topmadras
enten i Original (Fast hårdhed) eller Sensation
(Medium hårdhed) mål 180 x 200 cm.
Normalpris 27.999,-

Tempur Fusion box
180 x 200 cm

NU

17.999,-

Spar

36%

SPAR 10.000

KALAALLIT NUNAANNI PEQUTAARNIARFIIT ANNERSAAT
/ GRØNLANDS STØRSTE BOLIGHUS
AMMASARFIIT / ÅBNINGSTIDER
ATAASINNGORNEQ - SISAMANNGORNEQ
MANDAG - TORSDAG...................................10.00-17.30
TALLIMANNGORNEQ
FREDAG.......................................................10.00-18.00
ARFININNGORNEQ
LØRDAG.......................................................10.00-14.00

SWEET HOME · PUKUFFIK 2B · TLF 34 21 00 · EMAIL KUNDESERVICE@SWEETHOME.GL
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Nuuk Nordisk Kulturfestivalip nuannarineqarluartoq
Bibi Chemnitz suleqatigeqqileraa
All.: Emil Enemark Sørensen, Tusagassiisartoq,
Nuuk Nordisk Kulturfestival
emil@nuuknordisk.gl
Nuuk Nordisk Kulturfestivali sukkasuumik alliartortuusoq maligassiuisumik kalaallimik atisanik ilusilersuisartumik Bibi Chemnitz-imik ukioq manna
suleqateqarpoq. Kalaalerpaluttuliarisartagai festivalimut tulluarluarput. Festivali Nuummi 7.-13.
oktobarimi pissaaq.
Nuuk Nordisk Festivaleqarnerani atisat nioqqutissallu festivalimut atatillugu suliat atisanik ilusilersuisartup suliarai.
Nuuk Nordisk Kulturfestivaleqarnerani kingullermi Bibi Chemnitz ilusilersuisuusoq aamma sapaatip
akunnerani 41-mi pisussami ilusilersuisuussaaq.
Bibi Chemnitz Kalaallit Nunaanni amerlanerniit

ilisimaneqarluartoq atuakkami Dansk Modeleksikonimi allaaserineqarpoq tassaasoq Danmarkimi
mutiliortartuni ukiut 100-t ingerlarneranni malunniuteqartut nuimanerit 300-t ilagigaat.
”Nuannareqaarput Bibi Chemnitz Nuuk Nordisk
Kulturfestivalimut atatillugu tujuuluaqqanik allanillu ilusilersuisussatut akuersisimammat. Ilusilersugai
Nunatsinni Danmarkimilu nersugaalluartuupput,
aammalu Bibi Chemnitz nunarsuatsinni ilisimaneqarlualereerpoq”, Emil Enemark Sørensen, Nuuk
Nordisk Kulturfestivalimi avammut paasissutissarsiisartoq oqarpoq.
Nuuk Nordiskeqarnerannut atatillugu nasat, tujuuluaqqat, pooqattat qungasequteeqqallu sanatinneqarput. Bibi Chemnitzip ilusilersuisartutut toqqarneqarnera nalaatsornerinnaanngilaq.
”Bibi Chemnitzip suliamigut takutittagai festivalimut qitiusumik pingaartilluinnakkatsinnut tulluar-

tuupput – tassa Nunani Avannarliit suleqatigiinnerat. Bibi Chemnitz Nuummi inunngorpoq, Københavnimi najugaqarluni, tassanngaanniillu ilusilersukkani ilisarnartut ingerlallugit. Nuuk Nordisk
Kulturfestivalimi ukiormanna ”Welcome Home”
(angerlamut tikilluarit) sammineqarpoq - takorloorsinnaanngilarput Bibi Chemnitzimiit pitsaanermik
suleqateqarnissarput,” Madelaine Gordon Graadahl,
Nuuk Nordisk Kulturfestivalimi ataqatigiissaarisoq
oqarpoq.
Iluatsitsilluarnermik uteqqiineq
Bibi Chemnitz Københavnimi ulluinnarni najugaqaraluarluni nuannaarpoq tulluusimaarlunilu Nuuk
Nordisk Kulturfestivalimut suleqataagami, illoqarﬁmmilu alliartorﬁmmini pikialaartitsineq pisarmat.
”Nuuk Nordisk Kulturfestivalimut ilusilersuisussatut periarﬁssinneqaqqinnera uannut isumaqartorujussuuvoq. Isumaqarpunga suliavut torrallakkivut
- Nuuk Nordisk Kulturfestivalimi piareersaasuusut
Nuummi naapeqqammerpakka, ulapeqaat festivalimik nuannerluinnartumik pilersitsiniarlutik
Qujanartumik ilusilersukkakka torrageqaat, Bibi
Chemnitz oqarpoq.
Festivalimi siuliani Nuuk Nordisk-nasat nuannarineqarluartuummata Bibi Chemnitz aalajangerpoq
assingusunik suliaqarniarluni.
”Nuuk Nordisk Kulturfestivali 2017-imeersumi
suliakka nuannarineqarsimaqaat, neriuunnarpungalu
ukioq manna aamma taamaassasoq, illoqarﬁmmimi
alliartorﬁnni sapinngisara tamaat nuannersuutitseqataajuassaanga,” Bibi Chemnitz oqarpoq.
Bibi Chemnitz Japanimi ukiormanna saqqummersitseqataavoq, neriuutigaalu Asiami nioqqutissiani
tunisaallualerumaartut, Kinameersumimmi tuniniaaqqittartumik attaveqalereerpoq. Parisimi mutinik
saqqummersitsisarﬁssuarmi ukioq kingulleq suliaminik saqqummersitsivortaaq. Nuuk Nordisk Kulturfestivalimili nunamini ilusilersukkaminik takutitsisinnaanini immikkuullarissutut isigaa.
”Nuannareqaara ukioq manna pilersitsinerup tungaatigut Nuuk Nordisk Kulturfestivalimi ilaaqqissinnaagama. Nunani Avannarlerneersunik eqqumiitsuliortunik asseqanngitsunik takutitsinermut tapersiineruvoq – ingammik Kalaallit Nunaanni,” Bibi
Chemnitz oqarpoq.
Nuuk Nordisk Kulturfestivalimi Bibi Chemnitzip
suliaasa takussaanerisa saniatigut isiginnaartunut
misigisassanik allanik amerlasuunik eqqumiitsuliortunik ilisimaneqarluartunik erinisuuteqarsinnaapput.
Pilersaarusiami ilaapput kalaaleq eqqumiitsuliortoq
tamatigoortoq Jessie Kleemann, qallunaaq popimik erinarsortartoq tusaamasarsuanngoriartortoq
Alexander Oscar, Hollywoodimi ﬁlmiliaritittartoq
Makka Kleist, illussanik titartaasartoq grækerinit
svenskinillu kingoqqisoq Konstantin Ikonomidis,
erinarsortartoq qallunaaq nersornaasigaq Pernille
Rosendahl aamma rappertartoq Tarrak aammalu
festivalip pilerﬁani Nuummeersumi elektroniskimik
nipilersortartut The Bartali Crew.
Soorunalumi pikialaartitsinermi eqqumiitsuliortut
allarpassuit peqataassapput.
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Nuuk Nordisk Kulturfestival
samarbejder igen med populære
Bibi Chemnitz

Af Emil Enemark Sørensen, PR-chef, Nuuk Nordisk
Kulturfestival
emil@nuuknordisk.gl
Den hurtigt voksende kulturfestival Nuuk Nordisk
har til dette års festival indgået et samarbejde med
den toneangivende grønlandske tøjdesigner Bibi
Chemnitz, der med sit grønlandsk inspirerede udtryk passer perfekt ind i festivalens rammer. Festivalen finder sted i Nuuk fra den 7.-13. oktober.
Når dette års Nuuk Nordisk Festival løber af stablen, bliver det med et velkendt grønlandsk designernavn på det officielle festival merchandise.
Ligesom det var tilfældet sidst, vil Bibi Chemnitz
være designeren bag alle former for påklædnings
merchandise på Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019,
der finder sted i uge 41.
Ikke nok med, at hun i Grønland er kendt af de
fleste, er modebrandet Bibi Chemnitz også i bogen
Dansk Modeleksikon blevet udvalgt som én af de
300 mest toneangivende aktører på den danske
modescene gennem de sidste 100 år.
”Vi er meget glade for, at Bibi Chemnitz har valgt
at sige ja til opgaven om at stå for designet på vores
merchandise under dette års Nuuk Nordisk Kulturfestival. Hendes design er meget anerkendt i både
Grønland og Danmark, men efterhånden er navnet

Bibi Chemnitz også kendt i de fleste designerkredse
i store dele af verden”, siger Emil Enemark Sørensen, der er PR-chef hos Nuuk Nordisk Kulturfestival.
Dette års officielle Nuuk Nordisk-merchandise
kommer til at bestå af alt fra huer og t-shirts til muleposer og halsedisser. Og at det lige netop er en
grønlandsk designer, som festivalen har valgt til at
stå for udformningen af årets merchandise, er absolut ikke tilfældigt.
”Bibi Chemnitz repræsenterer noget af det, vi
som festival lægger ekstremt meget vægt og fokus
på – nemlig samarbejdet mellem de nordiske lande.
Bibi Chemnitz er født i Nuuk, men bor til daglig i
København, hvorfra hun driver sit anerkendte designbrand. Og med et tema på dette års Nuuk Nordisk Kulturfestival med titlen ”Welcome Home”,
kunne vi ikke forestille os en bedre og mere oplagt
samarbejdspartner end Bibi Chemnitz,” siger
Madelaine Gordon Graadahl, der er koordinator på
Nuuk Nordisk Kulturfestival.
Gentager succesen
Til trods for, at hun til dagligt bor og holder til i
København, er Bibi Chemnitz glad og stolt over
at have indgået et samarbejde med Nuuk Nordisk
Kulturfestival, der holdes i hendes hjemby.
”Det betyder meget for mig, at jeg igen har fået
den her mulighed for at stå for designet til Nuuk
Nordisk Kulturfestival. Jeg synes, kollektionen er
blevet helt vildt fed, og jeg har netop været i Nuuk
for blandt andet at besøge teamet bag Nuuk Nordisk Kulturfestival, som knokler for at få skabt en
fantastisk festival. Og de synes heldigvis også, at
årets merchandise er blevet rigtigt fedt,” siger Bibi
Chemnitz.

Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019-mut paasissutissat
- Kalaallit Nunanilu Avannarlerni kulturikkut sapaatip akunnerani pikialaartitsineq.
- 2015-imi pilersinneqartoq, uteqqiattumillu ukioq allortarlugu pisartoq.
- Ukioq manna oktobarip 7-ani aallartissaaq oktobarip 13-iani unissalluni.
- Eqqumiitsulioriaatsinik assigiinngitsorpassuarnik tikilluaqqusisoq, nipilersornermiit qitinnermiillu saqqummersitsinernut, isumasioqatigiinnernut, atuakkiornernut,
suliaqaqatigiiffinnut, nerisassiornernut il.il.
- Nunanit Avannarlerneersut eqqumiitsuliortut 100-it missaanni peqataassapput.
Taakkunannga 50 procentii kalaallit eqqumiitsuliortut.
- Taakku avataatigut eqqumiitsuliortut ukunanngaanneersut peqataassapput:
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Åland, Canada USA-miillu –
aammattaaq Australiamiit Iranimiillu.
- Festivalip sapaatip akunnerata ingerlanerani piumassutsiminnik ikiuuttut 100-t suleqataassapput.
- Bilitsip akia: 800 koruunit sapaatip akunnera tamaat – inuusuttut 16-it inorlugit
ukiullit akeqanngitsumik peqataasinnaapput. Aaqqissuussat ilaat tamanut akeqartassanngillat. Ullormut isissutissaq 300 koruuninik akeqassaaq.
- Pigineqarpoq tapersersorneqarlunilu ukunannga: Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat (NAPA) aammalu Kommuneqarfik Sermersooq.
- Taakku avataatigut tapersersuisuupput: Nordisk Kulturfond, Oak Foundation
Denmark, Namminersorlutik Oqartussat, Den Grønlandske Fond.
- Aningaasaliisut: TelePost, Greenland Escape, Nuuk Imeq aamma Godthaab
Bryghus.
- Makku suleqatigalugit ingerlanneqassaaq: Nuuk Center, Forsamlingshuset,
Grønlands Forfatterforening, Disco Arts Festival, Platform GÁTT, Qiajuk Dance
Studios, Naluttarfik Malik, Illorput, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu,
Nuummi Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivik, Katuaq, Nunatta Isiginnaartitsisar-

På sidste års festival var især Nuuk Nordiskhuerne ekstremt populære. Derfor har Bibi Chemnitz i år
valgt at lave et lignende designudtryk på baggrund
af den store popularitet for festival-merchandiset.
“Det var fantastisk at opleve, hvordan der blev taget rigtig godt i mod festival merchandiset på Nuuk
Nordisk Kulturfestival 2017. Jeg håber selvfølgelig
bare, at det gentager sig i år, så jeg igen kan være
med til at skabe en så god kulturfestival som muligt
i min hjemby,” siger Bibi Chemnitz.
idligere på året udstillede Bibi Chemnitz i Japan,
ligesom hun også har haft kontakt til en stor distributør i Kina i håbet om at udvide på det asiatiske
marked. Sidste år havde hun et showroom i modebyen Paris, men at få lov at vise sit design frem i
hjemlandet på dette års Nuuk Nordisk Kulturfestival, bliver alligevel noget helt specielt.
”Jeg er meget glad for, at jeg igen i år får lov til
at være med omkring skabelsen af Nuuk Nordisk
Kulturfestival. Den bidrager til at sætte fokus på de
mange unikke kunstnere, der findes i hele Norden og i særdeleshed i Grønland,” siger Bibi Chemnitz.
Udover merchandise fra Bibi Chemnitz kan publikum også se frem til at opleve en lang række velkendte kunstnernavne på dette års Nuuk Nordisk
Kulturfestival. På programmet er blandt andet den
grønlandske multikunstner Jessie Kleemann, den
fremadstormende danske popstjerne Alexander Oscar, hollywoodskuespillerinden Makka Kleist, den
græsk-svenske arkitekt Konstantin Ikonomidis, den
prisvindende danske sangerinde Pernille Rosendahl
samt både rapperen Tarrak og det elektroniske musikband The Bartali Crew fra festivalens egen hjemby, Nuuk.
Og selvfølgelig mange, mange flere kunstnernavne indenfor diverse forskellige genrer.

fia, Nunatta Atuagaateqarfia, VR Greenland, & Upnode Network.
- Tunniussuisut: Sømandshjemmet, ReneDesign, Inuk Hostels, Hotel Nordbo,
Grønlands Rejsebureau, Brugseni, Deres Auto, Bibi Chemnitz, SEID Productions.
Faktaboks, Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019
- Er en ugelang fejring af grønlandsk og nordisk kunst og kultur.
- Blev grundlagt i 2015 og er en tilbagevendende festival, der afholdes hvert andet år.
- Begynder i år d. 7. oktober og varer frem til og med d. 13. oktober.
- Byder på mange forskellige kunstformer lige fra musik og dans til udstillinger og
seminarer, litteratur, workshops, mad osv.
- Har omkring 100 forskellige kunstnernavne fra hele Norden på programmet. Knap
50 procent af dem er grønlandske kunstnere.
- Fremviser derudover kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island,
Færøerne, Åland, Canada og USA - og sågar også fra Australien og Iran.
- Styres i løbet af festivalugen af blandt andet knap 100 frivillige.
- Billetpris: 800 kroner for hele ugen – unge under 16 år deltager gratis. Nogle arrangementer er gratis for alle. Dagsbilletter koster 300 kroner.
- Støttes af: Nordens Institut i Grønland (NAPA) og Kommuneqarfik Sermersooq,
Nordisk Kulturfond, Oak Foundation Denmark, Grønlands Selvstyre, Den
Grønlandske Fond.
- Sponsoreres af: TelePost, Greenland Escape, Nuuk Imeq og Godthaab Bryghus.
- Afvikles af: Nuuk Center, Forsamlingshuset, Grønlands Forfatterforening, Disco
Arts Festival, Platform GÁTT, Qiajuk Dance Studios, Svømmehallen Malik, Illorput, Grønlands Nationalmuseet og Arkiv, Nuuk Kunstmuseeum, Katuaq, Nunatta
Isigiannaartitsisarfia, Nunatta Atuagaateqarfia, VR Greenland, og Upnode Network.
Leverandører: Sømandshjemmet, ReneDesign, Inuk Hostels, Hotel Nordbo,
Grønlands Rejsebureau, Brugseni, Deres Auto, Bibi Chemnitz, SEID Productions.
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Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk

Nye bygninger

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

Svend jungesvej

1C3-5 Aqqusinersuaq Qatserisut Nuuk
Siunnersuummi illut immikkuullarissut
pingasut 8-nillu quleriillit sanaartorneqarnerisigut inissiat, suliffeqarfiit inuussutissarsiutillu annikinnerit periarfissaalissapput.

Forslag til kommuneplantillæg 1C3-5 giver mulighed
for at bygge tre punkthuse
i otte etager til boliger, institution og liberal erhverv.

Siunnersuut sapaatip akunnerini 6-ini
tamanut saqqummiullugu tusarniaassutigineqarpoq piffissami 27. septembari
2019-imiit – 08. novembari 2019-imut
aamma siunnersuut kommunip nittartagaani sermersooq.gl tusarniaanermut
isaaffiatigut imaluunniit Sanarfinermut
Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut saaffiginninnikkut atuarneqarsinnaavoq.

Forslaget fremlægges til
offentlig høring i perioden
27. sep. – 8. nov. 2019 og
kan læses på vores hjemmeside sermersooq.gl
under høringsportalen
eller ved henvendelse til
Forvaltning for Anlæg
& Miljø.

Oqaaseqaatit akerliliissutillu Kommuneqarfik Sermersuup ulloq 8. novembari
2019 nallertinnagu tigoreersimassavai,
uungalu nassiunneqassapput:
plan@sermersooq.gl.

Bemærkninger og indsigelser skal være os i hænde
inden 8. november 2019
og skal sendes til:
plan@sermersooq.gl.

VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

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

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

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

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

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

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

FRA POLEN

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

8,3 PETER
FRA DK

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

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq
NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
Illoqarfimmi nutaarsiassat kingulliit
Illoqarfimmi neqeroorutigineqartut
Illoqarfimmi suliffeqarfiit
Illoqarfimmi aaqqissuussinerit
Illoqarfimmi aqqutissiuinerit
Nuuk Ugeavis

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

Din lokale ugeavis er kommet online
Besøg NuukUgeavis.gl og få hurtigt adgang til:

En skole
udvider
En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

•
•
•
•
•
•

De seneste lokale nyheder
Lokale tilbud
Lokale virksomheder
Lokale arrangementer
Byguide
Nuuk Ugeavis

”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

•
•
•
•
•
•

10 LAURA
FRA CANADA

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

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider
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FROKOST

努克
Chinese – Greenlandic fusion restaurant

努克

ÅBEN FRA PÅ TORSDAG DEN 19. SEPTEMBER
FRA 12.00-14.30
”Nyd stemningen. Smag på kulturen”
"Enjoy the atmosphere.
Taste the culture”

www.facebook.com/Godthaab-Bryghus

"Nuannisaarneq ilorrisimaarfigiuk
– kulturi misigisaqarfigiuk"

www.facebook.com/reddragonnuuknightclub

Hold øje med vores Facebook for at se begivenheder

www.facebook.com/manhattannightclubnuuk

www.facebook.com/takussbar
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Ulloq nalunnguarfissuaq
Naalagaaffeqatigiinni naluttarfinnut aamma
naluttartut peqatigiiffiinut tamanut nalunnermik aaqqissuussinersuarmut Naluttarfik Malik
ukioq manna peqataaqqissaaq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Nalunnermik aaqqissuussaq ’Ulloq Nalunnguarfissuaq’ nuna tamakkerlugu oktobarimi sapaammi siullermi ingerlanneqalerpat, Naluttarfik Malik aningaasanik eqquiniarnermi peqataassaaq. Naluttarfik Malimmi pisortaq Bruno Heilmann tusagassiuutinut nalunaaruteqarluni taama ilisimatitsivoq.
’Ulloq Nalunnguarfissuaq’ Dansk Svømmeunionimit aaqqissuunneqartarpoq, naalagaaffeqatigiinni
naluttartut peqatigiiffiinit naluttarfinnillu tamanit
peqataaffigineqartartoq.
Ajugaanissatsinnut ikiortigut
Ulloq Nalunnguarfissuaq naalagaaffeqatigiinni nalunnermik aaqqissuussani annersaavoq, inuit nalunnermik nuannarisallit najukkami naluttarfimmut nalukkiartinniarlugit tamanut aaqqissuussaasartoq.
Taamaattumik Naluttarfik Maliup sapinngisamik
amerlanerpaat unamminermut peqataajartorlutik sapaatiuppat takkunnissaat neriuutigineqartoq, tusagassiuutinut nalunaarummi allassimavoq.
Tamassi tikilluaqqusaavusi: inuussuttut utoqqaat,
mikisut angisuullu. Piumasaqaatituaraarput nalussinnaassasutit Naluttarfik Malillu meterinik amerlanerpaanik nalunnissaanik aamma/imaluunniit naluttarfimmut aqqartoqarnerpaanissaanut ikioqataassasutit,
Bruno Heilmann tusagassiuutinut nalunaarummi
taama nassuiaavoq.
Peqataasut tamarmik allagartamik
anersornaatisissasut
Takkuttut tamarmik naluttarfimmullu aqqarsimasut
tamarmik aaqqissuussamut peqataasimanermut up-

Den store
svømmedag
Den store svømmedag
Svømmehallen Malik deltager igen i år i det
store svømmearrangement for alle svømmehaller og svømmeklubber i rigsfællesskabet
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Når det landsdækkende svømmearrangement Den
Store Svømmedag løber af stabelen søndag d. 6.oktober, vil Svømmehallen Malik være med i kapløbet om
flotte pengepræmier. Det oplyser Bruno Heilmann,
der er inspektør i svømmehallen Malik, i en pressemeddelelse.
Den Store Svømmedag arrangeres af Dansk Svømmeunion i samarbejde med de deltagende svømmeklubber og svømmehaller i hele rigsfælleskabet.
Hjælp os med at vinde
Den Store Svømmedag, som er rigsfællesskabets
største svømmebegivenhed, er et breddearrangement,

pernarsaammik allagartamik tunineqassapput.
Peqatigitillugulu Naluttarfik Malik/Naluttartut
klubbiat Nuuk akissarsiassarpassuarnik kusanartunik
pinnannissaannut ikiuissaatit, Bruno Heilmann nassuiaavoq.
Naalagaaffeqatigiinni naluttarfinni 38-nit ikinnerunngitsuni ukioq manna nalunnguartoqassaaq, taakkunanilu ukuninnga eqqugassaqarluni:
Aaqqissuussiffinni sapinngisamik inunnik amerlanerpaanik peqataatitsinermi eqqugassaqarpoq.
Aaqqissuussiffinni innuttaasut amerlassusaat naapertorlugu nalukkiartoqarnerpaaq eqqugassaqarpoq.
Naggataatigullu aaqqissuussiffinni peqataasunut
agguaqatigiissillugit akunnerit arfinillit sinnerlugit
ingerlanneqartumut meterinik amerlanerpaanik ingerlatsisimasunut pinnatassaqartitsisoqassaaq.
Unammineq internetikkut malinnaaffigiuk
Dansk Svømmeunionip nittartagaa: www.svoem.org/
svoemmedag ulloq naallugu pisunik malinnaavigisinnaavat, taamaliornikkullu uagutsinnut inornanngitsumi aningaasanik eqquinersugut malinnaavigaluta.
Ukioq manna Arctic Import peqataasunut tamanut
naatitanik tunisisuuvoq, takkuttunut tamanut Naluttarfik Malimmilu naloqataasunut tamanut.
Nalunnermik unammineq ileqquliussimasanik sammisassarpassuaqarfiusumi Naluttarfik Malik 15-issaa
peqataavoq, Bruno Heilmann tusagassiuutinut nalunaarummi taama ilisimatitsivoq.
Unammineq internetikkut malinnaaffigiuk
Dansk Svømmeunionip nittartagaa: www.svoem.org/
svoemmedag ulloq naallugu pisunik malinnaavigisinnaavat, taamaliornikkullu uagutsinnut inornanngitsumi aningaasanik eqquinersugut malinnaavigaluta.
Ukioq manna Arctic Import peqataasunut tamanut
naatitanik tunisisuuvoq, takkuttunut tamanut Naluttarfik Malimmilu naloqataasunut tamanut.
Nalunnermik unammineq ileqquliussimasanik sammisassarpassuaqarfiusumi Naluttarfik Malik 15-issaa
peqataavoq, Bruno Heilmann tusagassiuutinut nalunaarummi taama ilisimatitsivoq.
hvis primære formål er at få flest mulige svømmeglade mennesker en tur i den lokale svømmehal. Der
stilles ikke krav til deltagerne om, hvor langt der
svømmes – alle meter tæller!
Derfor håber Svømmehallen Maliks, at så mange
som muligt kommer og deltager i konkurrencen på
søndag fremgår det af pressemeddelelsen.
Alle er velkomne: unge som ældre, store som små.
Det eneste krav, vi stiller er, at du skal kunne svømme
og have lyst til at hjælpe Svømmehallen Malik med at
få svømmet flest meter og/eller få flest personer i vandet, forklarer Bruno Heilmann i pressemeddelelsen.
Diplomer til alle deltagere
Alle, som møder op og hopper en tur i vandet,
modtager et flot diplom som bevis for deltagelse i
arrangementet.
– Samtidig hjælper du vores svømmehal tættere på
de mange flotte præmier, forklarer Bruno Heilmann.
Der svømmes i år i 38 svømmehaller fordelt over
hele rigsfællesskabet, hvor der dystes om følgende
præmier:
Der er præmier til de arrangementssteder, som
opnår at få flest personer i vandet.
De arrangementssteder, som opnår at få flest personer i vandet i forhold til byens indbyggertal, vinder
også præmier.
Endelig er der også præmier til de arrangementssteder, som tilbagelægger flest meter i løbet af de seks

Eqqugassat ima agguataagaapput:
Naluttarfimmi peqataasut amerlanerit:
1.akissarsiassaq: 5.000 koruunit
2. akissarsiassaq: 3.000 koruunit
3. akissarsaissaq: 2.000 koruunit
Illoqarfimmut naleqqiullugu peqataasut
amerlassusaat.
1. akissarsiassaq: 5.000 koruunit
2. akissarsiassaq: 3.000 koruunit
3. akissarsiassaq: 2.000 koruunit
Nalunnermi meterit amerlanerpaat:
1. akissariassaq: 5.000 koruunit
2. akissarsiassaq: 3.000 koruunit
3. akissarsiassaq: 2.000 koruunit
Præmierne er fordelt på følgende måder:
Flest deltagere i vandet:
1. præmie: 5.000 kroner
2. præmie: 3.000 kroner
3. præmie: 2.000 kroner
Flest deltagere i forhold til by:
1. præmie: 5.000 kroner
2. præmie: 3.000 kroner
3. præmie: 2.000 kroner
Flest svømmede meter:
1. præmie: 5.000 kroner
2. præmie: 3.000 kroner
3. præmie: 2.000 kroner

Naluttarfik Malik oktobarimi sapaammi siullermi Ullormi
Nalunnguarfissuarmi isorartuumut nalunnermut ukiuni
arlaqalersuni peqataasarpoq. Sapaatiuppat taama aaqqissuussisoqaqqissaaq. Tamatumani pineqarluni sapinngisamik
amerlanerpaat sapinngisamik isorartuumut nalunnguarnissaat. Naluttarfitta angusimasaa pitsaanerpaaq tassaavoq,
peqataasunit 37-usunit normu 7-tut inissinneq. Pitsaanerusumik angusaqarsinnaavugut. Asseq 2012-imi nalunnguarluni
unamminermeersuuvoq.
Svømmehallen Malik har i adskillige år været med til at
svømme langt på Den store Svømmedag første søndag i
oktober. På søndag går det løs igen. Det handler om, at så
mange som muligt svømmer med så langt de kan. Den bedste
placering vores svømmehal har fået er nummer 7 ud af 37.
Det kan vi gøre bedre. Billedet er fra 2012 konkurrencen.
Ass,/Foto: Malik

timer, som arrangementet løber over.
Følg konkurrencen på Internettet
På Dansk Svømmeunions hjemmeside: www.svoem.
org/svoemmedag kan du hele dagen følge slagets
gang og på den måde have føling med, om der er
pengepræmier inden for rækkevidde for os.
Arctic Import sponsorer i år frugt til alle deltagere,
der møder op og svømmehallen Malik.
Det er 15. gang, at Svømmehallen Malik er med
i dette efterhånden traditionsrige svømmestævne.
Tidligere har vi præsteret at opnå 7. plads ud af 37
deltagere, oplyser Bruno Heilmann ifølge pressemeddelelsen.
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AKISUANERIT
FESTIVAL
2019
4. – 6. OKTOBER

KATUAQ BIO

UGE 40

Pingasunngorneq / Onsdag

2/10

Ready or Not  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
Roger Waters: Us + Them  .  .  .  .  .  .  .  . One Night Only 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag

3/10

Filmertarfik matoqqavoq oktobari 13. ilanngullugu
Biografen er lukket til og med den 13. oktober
Tallimanngorneq / Fredag

4/10

Filmertarfik matoqqavoq oktobari 13. ilanngullugu
Biografen er lukket til og med den 13. oktober
Arfininngorneq / Lørdag

5/10

Filmertarfik matoqqavoq oktobari 13. ilanngullugu
Biografen er lukket til og med den 13. oktober
Sapaat / Søndag

6/10

Filmertarfik matoqqavoq oktobari 13. ilanngullugu
Biografen er lukket til og med den 13. oktober
Ataasinngorneq / Mandag

7/10

Filmertarfik matoqqavoq oktobari 13. ilanngullugu
Biografen er lukket til og med den 13. oktober
Marlunngorneq / Tirsdag

8/10

Filmertarfik matoqqavoq oktobari 13. ilanngullugu
Biografen er lukket til og med den 13. oktober
Pingasunngorneq / Onsdag

9/10

Filmertarfik matoqqavoq oktobari 13. ilanngullugu
Biografen er lukket til og med den 13. oktober

JULIE
ZIKAZA
RASMUS LYBERTH
NANOOK
ADAM & KIMMERNAQ
ENOK POULSEN M. BAND
ULF FLEISCHER/PAARISA BAND
MIKE THOMSEN

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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ÅBEN DEBAT:
USA, RUSLAND OG KINA I ARKTIS SIKKERHEDSPOLITISKE
UDFORDRINGER
Hvad betyder stormagternes konkurrence og stigende militære tilstedeværelse i Arktis for Rigsfællesskabet? Hvilke konsekvenser kan Trumps øgede interesse for Grønland have for Rigsfællesskabet?
I anledning af Forsvarsakademiets sikkerhedspolitiske konference inviterer vi til åbent seminar og debat
med anerkendte forskere fra Forsvarsakademiet. Kom med og bliv klogere på forsvars- og
sikkerhedspolitiske udfordringer for Rigsfællesskabet.
Du kan møde lektor og Ph.D. Camilla T. N. Sørensen, lektor og Ph.D. Peter Viggo Jakobsen, lektor og
Ph.D. Jørgen Staun, lektor og Ph.D. Jon Rahbek-Clemmensen samt major og MA Steen Kjærgaard.
Arrangementet modereres af adjunkt Rasmus Leander fra Illisimatusarfik og kommunikationsansvarlig
ved Forsvarsakademiet Edith Lauglo Endsjø.
Efter indledende oplæg vil der blive åbnet for debat og spørgsmål. Herefter er der mulighed for at
netværke over kaffe og kage.
Arrangementet er åbent for alle – både borgere og pressen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at se dig!
Tid: Onsdag den 2. oktober 2019, kl. 19.00-21.00.
Sted: Hotel Hans Egede, Nuuk.
@fak_dk

@Forsvarsakademiet

#videnogfremsyn #Forsvarsakademiet

Det er gratis at deltage i arrangementet.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Oplæggene foregår på dansk, men der vil være
mulighed for at lytte med og stille spørgsmål på
grønlandsk.
Kontakt:
Kommunikationsansvarlig ved Forsvarsakademiet
Edith Lauglo Endsjø
E-mail eden@fak.dk.

FORSVARSAKADEMIET
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IN

IMUTTE

N

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

KARAOKE OG GOD MUSIK

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

PÅ MUTTEN

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Levende musik på Mutten

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

LET’S ROCK

SØKARAOKE
NDAGSFEST
PÅ PARTY
MUTTEN

TORSDAG
ER

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

I DAG
K!
DER LEVEN DE MUSI

DEN 3. OKTOBER

DEN 29. JULI

K A R AO K E O G G O D MUS IK PÅ MU T T EN!

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

6 oktober

med kartofler og persillesauce
I DAG ER DER LEVENDE MUSIK!

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 den 4. og Lørdag
den 5. oktober
Ulla
Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

Sponsoreret af:

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

Sponsoreret af:

Festennuannaraarput!
begynder kl. 22.00
Nipilersorneq
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Nipilersorneq
nuannaraarput!
Malinnaavigisigut
Facebook-mi:
https://
–www.facebook.com/Kristinemut/
Aamma festerneq nuannaraarput! ...gør noget ved musikken

TUBORG

Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/
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Eskimooq toqulersoq angerlarpoq
Gitz-Johansenip ineriartupiloornersuarmut
akerliuniutaa Nuup Eqqumiitsulianik Katersugaasiviata pisiaraa

Kurt Kristensen
kurt@sermitsiaq.gl
Nuup Eqqumiitsulianik Katersugaasiviata qalipakkanik eqqumiitsuliortup Aage Gitz-Johansenip
qalipagaanik saqqummersitai »Aarsaarfimmi - Frit
svævende« sapaatip akunnerata naanerani piiarneqarput.
Qalipakkalli malunnaatillit sisamat katersugaasivimmiiginnarput.
Katersugaasiviup qalipakkamik »Eskimoen dør«
pappialamullu qalipakkanik pingasunik pisineranut
Ny Carlsbergfondet aningaasaliisuuvoq.
Ny Carlsbergfondet siullermeersumik Nuup Eqqumiitsulianik Katersugaasiviata eqqumiitsulianik
pisineranit ikiuuppoq, siullermeersumillu katersugaasivik Gitz-Johansenip eqqumiitsuliaanik pigisaqalerluni.
– Eqqumiitsuliat sisamat taakkua ataatsimoorlutik
Gitz-Johansenip kalaallit kulturiannik paasissaalluinnartumik takutitsisinnaassusianik ersersitsipput,
katersugaasiviup pisortaa Nivi Christensen oqarpoq.
Kalaallit Nunaannik takussutissarpassuit
Nuup Eqqumiitsulianik Katersugasivia tunngavilerneqarpoq inuussutissarsiortumit eqqumiitsulianillu
katersuisumit Svend Jungemit, taassumalu katersugaasivik katersugaasiviullu qalipakkanik tupilannillu katersugaaterpassui illoqarfimmut illoqarfiullu
innuttaanut tunniuppai.
Svend Jungep pingaartumik soqutigisarisimavai
qallunaat qalipakkanik eqqumiitsuliortut soorlu
Emanuel A. Petersen, J. E. C. Rasmussen aamma
Andreas Riis Christensen, KGH-p nunamik qalipaajartortillugit Kalaallit Nunaannut qaaqqusimasai.
Katersugaasivik pingaartumik Emanuel A. Petersenip (1894-1948) qalipagarpassuinik peqarpoq,
taannalu arlaleriarluni Kalaallit Nunaanniittarsimavoq. Emanuel A. Petersenip qalipagaani inuit annikitsuinnarmik sammineqarput, akerlianik seqernup
tarrilerneranik nunamilu alianaatsumi qimusserluni
angalanernik qalipaatigissaartunik suliaqartarsimavoq.
Aammattaarli Kalaallit Nunaat 1930-kkunneersunik allanik takussutissaqarpoq.
Eqqumiitsuliortut allat arlallit ukiut qulikkuutaat
taakkua ingerlaneranni nunatsinniittarsimapput,
ilaatigut eqqumiitsulianik qalipaasartoq Aage
Gitz-Johansen (1897-1977) assiliisorlu Jette Bang
(1914-1964). Filmiliaminermi takuneqarsinnaavoq
Emanuel A. Petersenip Gitz-Johansenillu niviarsiaq

ataaseq qaninniaraat, qularnanngitsumillu aamma
Jette Bang Kalaallit Nunaanni naapissimassavaat.
Nuup Eqqumiitsulianik Katersugaasiviani Jette
Bangip assilisai sisamat nivingapput, Emanuel A.
Petersenip qalipagaasa sanianni. 1936-mi assilisami
takuneqarsinnaavoq angut inuusuttoq imminut tatigerpasissoq sikaritsimik kimmiartoq. Emanuel A.
Petersenip kalaaleq taamatut qalipannavianngilluinnarpaa.
Gitz-Johansen immikkuullarissuusimavoq – Danmarkimi Kalaallit Nunaannilu. Kalaallit kulturiat takutikkusuppaa, sammineruaalu arnat atisallu – timmissallu.
– Eqqumiitsuliat sisamat pisiarinerisigut katersugaasivimmut pulaartut siamasinnerusumik paasisinnaavaat nunasiaanerup nalaani Kalaallit Nunaata
qanoq isigineqarnera, Nivi Christensen oqarpoq.

Nuup Eqqumiitsulianik Katersugaasivia qalipaasup
Gitz-Johansenip eqqumiitsuliaanik sisamanik
pisivoq tamatumunngalu Ny Carlsbergfondet aningaasaliisuuvoq, qalipakkallu ilagaat »Eskimoen
dør«, 1958-imeersoq. (Ass.: Nuup Eqqumiitsulianik
Katersugaasivia).
Ny Carlsbergfondet har gjort det muligt for Nuuk
Kunstmuseum af købe fire værker af maleren Aage
Gitz-Johansen, blandt andet maleriet »Eskimoen
dør« fra 1958. (Foto: Nuuk Kunstmuseum).

Isorinninneq sakkortooq
Qalipagaq »Eskimoen dør« 1958-imeersoq Kalaallit
Nunaanni ineriartornermik Gitz-Johansenip isornartorsiutigaa sakkortooq, tassa sorsunnersuaq kingulleq taarserneqarsimammat G-50-imik G-60-imillu.
Ineriartorneq, isaanit isigaluigu eskimuut kulturiannik aserorsaataasoq.
Gitz-Johansen alianaatsunik attassiniartutut pasillerneqartarsimavoq, Kalaallit Nunaannik nunatut
allanngutsaaliukkatut attassiinnarusuttoq.
Gitzip Isornartorsiorneqarnini soqutiginngilaa.
– Nuna allanngutsaaliugaq ajunngilluinnarpoq.
Europa tamarmi, nunarsuaq tamarmi nunaassagaluarput allanngutsaaliukkat, inuit sapinngisaminnik
ineriartorfigisinnaasaat.
Gitz-Johansenip siulittuutaanut »Eskimoen dør«
toqqaannartumik pissutaasimavoq sakkutooqarnikkut Distant Early Warningimik pilersitsineq – allorniusat sanimukartut avannamut 69-ianni radioqarfiit
uiguleriiaartut 63-it, Alaskamiit Canadamut ingerlateqqillugillu Kalaallit Nunaannut Islandimullu atasut. Radioqarfinnut ilaapput Kalaallit Nunaanni
DYE-stationit sisamat, DYE-4-lu pilersinneqarmat
1956-imi Kulusummi mittarfik sananeqarpoq.
Tamanna Gitz-Johansenip, 1935/36-imi Tunumi
ukiisimasup, anniaatigisimavaa.
– Qalipagaq inuiaqatigiit oqaluttuarisaanerannik
eqqumiitsuliaavoq pingaarutilik, tassuuna takutinneqarluni Kalaallit Nunaata nutarteriffigineqarnissaanik akerleriissunik isiginnittaaseqarneq, Nivi
Christensen oqarpoq.
Katersugaasivik nutaamik inissippoq
Pisinermik isumaqatigiissummi allassimavoq
Gitzip eqqumiitsuliai taakkua sisamat Kalaallit Nunaata Eqqumiitsulianik Katersugaasivianut neqeroorutigineqassasut, taanna qaquguussanersoq sananeqareerpat.
– Kisianni Nuup Eqqumiitsulianik Katersugaasivianut ajorluinnassaaq pisiani nutaat annaassallugit?
– Taamaattariaqanngilaq. Naatsorsuutigaarput eqqumiitsulianik katersugaasiviup nunattalu eqqumiitsulianik katersugaasiviata akornanni attaveqatigiinnermik pilersitsisoqassasoq. Assigiinngiiaassuseq,
ullumikkut katersugaasivimmi pilersinniagarput anguniagassaajunnaassaaq, suliassaq taanna katersugaasivimmit allamit tiguneqassappat. Akerlianik ilisimasassarsiornermi eqqumiitsuliat sammisinnaavavut imaluunniit inini quleriiaani inissaq ilivitsoq
tupilannut atorlugu. Periarfissarpassuaqarpoq, tassa
saqqummersissinnaasatsinnit amerlanerujussuarnik
katersugaateqaratta, Nivi Christensen oqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq illoqarfiup immikkoortuisa Qaqortup Qernertunnguillu akornanni
illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorsimavoq, tassanilu
C.E. Jansenip Aqqutaata isuani Kalaallit Nunaata
Eqqumiitsulianik Katersugaasivia inissinniarneqarpoq.
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»Briksens Ungmø«, Gitz-Johansenimit

»Ravnekvinde«, Gitz-Johansenimit

»Ingnerssuit«, Gitz-Johansenimit

Den døende eskimo vender hjem
Nuuk Kunstmuseum køber Gitz-Johansens protest mod den hæsblæsende udvikling
Kurt Kristensen
kurt@sermitsiaq.gl
Nuuk Kunstmuseums udstillingen »Aarsaarfimmi
- Frit svævende« med værker af maleren Aage GitzJohansen bliver taget ned i weekenden.
Men fire markante værker bliver tilbage på museet.
Ny Carlsbergfondet har bevilget penge til kunstmuseets køb af maleriet »Eskimoen dør« og tre
værker på papir.
Det er første gang, at Ny Carlsbergfondet støtter
Nuuk Kunstmuseum med et kunstindkøb, og det
er første gang, at kunstmuseet erhverver værket af
Gitz-Johansen.
– De fire værker viser til sammen Gitz-Johansens
legende, lette og helt enkle streg og hans sanselige
blik på den grønlandske kultur, siger museumsleder
Nivi Christensen.
Mange sider af Grønland
Nuuk Kunstmuseum blev grundlagt af erhvervsmanden og kunstsamleren Svend Junge, som skænkede museet og dens store samling af malerier og
tupilakker til byen og dens borgere.
Svend Junges interesse gjaldt især danske malere
som Emanuel A. Petersen, J. E. C. Rasmussen og
Andreas Riis Carstensen, som KGH inviterede til
Grønland for at male landet.
Museet rummer især mange malerier af Emanuel
A. Petersen (1894-1948), som besøgte Grønland
flere gange. Menneskene spiller kun en meget lille
rolle i Emanuel A. Petersens værker, som til gengæld var domineret af farvestrålende solnedgange
og rejser på hundeslæde over det smukke landskab.
Men der var også andre sider af Grønland i
1930’erne.
En række andre kunstnere besøgte også landet i
dette årti, blandt andet maleren Aage Gitz-Johansen
(1897-1977) og fotografen Jette Bang (1914-1964).
En filmstrimmel viser Emanuel A. Petersen og GitzJohansen flirte med den samme pige, og de har uden
tvivl også mødt Jette Bang i Grønland.

På Nuuk Kunstmuset hænger fire af fotografen
Jette Bangs billeder side og side med Emanuel A.
Petersens malerier. Et fotografi fra 1936 viser en
ung, selvsikker mand med en cigaret i flaben.
Sådan ville Emanuel A. Petersen aldrig male
grønlænderne.
Og Gitz-Johansen var en ener - både i Danmark
og Grønland. Han ville vise den grønlandske kultur,
og han fokuserede på kvinderne og ornamenterne og på fuglene.
– Indkøbet af de fire værker betyder, at den besøgende får en bredere forståelse af de blikke, som
blev lagt på Grønland i kolonitiden, siger Nivi
Christensen.
Barsk kritik
Maleriet »Eskimoen dør« fra 1958 er Gitz-Johansen
barske »Hmmmm kritik af udviklingen i Grønland,
hvor 2. Verdenskrig blev afløst af G-50 og G-60. En
udvikling, som i hans øjne var ødelæggende for den
eskimoiske kultur.
Gitz-Johansen blev beskyldt for at være en romantiker, der ville fastholde Grønland som en naturpark.
Kritikken bed ikke på Gitz:
– Det er i orden med en naturpark. Hele Europa,
hele verden bør være en naturpark, hvor menneskene kan udvikle sig, som det nu bedst kan.
Den direkte årsag til Gitz-Johansens profeti
»Eskimoen dør« var etableringen af den militære
Distant Early Warning-linje - en kæde af 63 radiostationer langs den 69. nordlige breddegrad fra
Alaska over Canada og Grønland til Island. Kæden
omfattede fire DYE-stationer i Grønland, hvor
DYE-4 betød anlæggelsen af lufthavnen i Kulusuk i
1956. Det smertede Gitz-Johansen, som havde overvintrede i Østgrønland 1935/36.
– Maleriet er et vigtigt samfundshistorisk værk,
som viser de modsatrettede opfattelser, der herskede
i forhold til moderniseringen af Grønland, siger
Nivi Christensen.

Ny rolle for museet
Det er skrevet ind i købskontrakten, at de fire Gitzværker skal tilbydes Grønlands Nationalgalleri, når
det engang står færdig.
– Men det er skidt for Nuuk Kunstmuseum at
miste sit nye indkøb?
– Ikke nødvendigvis. Vi regner med, at der bliver
skabt en forbindelse mellem kunstmuseet og det
kommende nationalgalleri. Den diversitet, som vi
i dag forsøger at skabe på kunstmuseet, bliver ikke
længere relevant, når et andet museum overtager
denne opgave. Vi kan til gengæld fokusere på ekspeditionskunst eller afsætte en hel etage til tupilakfigurerne. Der er mange muligheder, for vi har en
langt større samling, end vi kan udstiller, siger Nivi
Christensen.
Kommunerqarfik Sermersooq har udarbejdet en
lokalplan for området mellem de to bydele Myggedalen og Qernertunnguit i Nuuk, hvor der for enden
af C.E. Jansensvej er afsat plads til Grønlands
Nationalgalleri.

Gitz-Johansenip qalipagaata »Eskimoen dør«
pisiarineqarnera katersugaasiviup pisortaata Nivi
Christensenip nuannaarutigaa: – Kalaallit Nunaata
eqqumiitsulianik oqaluttuarisaanerata ilamernga
angerlarpoq.
Museumsleder Nivi Christensen glæder sig over
købet af Gitz-maleriet »Eskimoen dør«: – Et stykke
grønlandsk kunsthistorie er kommer hjem. (Ass./
Foto: Leiff Josefsen).
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AKA NIVIÂNA · ANE MARIE OTTOSEN · ELIAS JOSEPHSEN
HANS HENRIK SUERSAQ POULSEN · JENSIA · KLAUS GEISLER
KRISTIAN MØLGAARD · KUKA FLEISCHER · MIKI JACOBSEN
NAJATTAAJARAQ JOELSEN · NINA KREUTZMANN JØRGENSEN
NUKAKKULUK KREUTZMANN · NORDISK KONCERTKOR
PAALIIT MØLGAARD · QIAJUK PERFORMANCE
SØRINE PETERSEN · TARRAK · ULULINANNGUAQ OLSEN
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Teater i blokkene på Store Slette
Under Nuuk Nordisk Kulturfestival i næste
uge er der en række unikke teateroplevelser i
vente midt i Nuuks nedslidte hjerte

i Blok 2 og Blok 6. Og det er et stærkt og erfarent
hold, der kan opleves i de fem forestillinger, skriver
arrangørerne.

Af redaktionen

Kendte navne på plakaten
Makka Kleist har både skrevet og spiller selv solorollen i sin forestilling The View, som Trap Friis
og hun har arbejdet på her i foråret i Danmark. The
View er et vigtigt, smukt og smertefuldt tilbageblik
på en kvindes liv. Fra ﬂytningen fra bygden til det
ny liv i storbyens beton, og de pudsige og smertefulde oplevelser, kvinden oplever i det nye liv i
blokkene, fremgår det af foromtalen.
Kim Leine har skrevet sit første dramatiske stykke til dette store projekt. ”Sletten” hedder stykket,
der bygger på virkelige hændelser fra den tid, Kim
Leine selv boede i Nuuk. Karina Møller medvirker
sammen med de danske skuespillere Thomas
Knuth og Helene Kvint.
Reumertprisvinder Klaus Geislers og Majbritt
Bechs forestilling ”Remember Lisa” tager sit udgangspunkt i et uopklaret mord fra Blok 2 i 1985.
Vi lader den døde genopleve de tre mistænktes
mord, og mon ikke hun får fred til sidst, spørger
arrangørerne i pressemeddelelsen

12 scenekunstnere udfolder Blok 1-10’s – Store
Slettes - historie under Nuuk Nordisk Festivalen.
Og de gør det inde i selve blokkene. Det fremgår af
en pressemeddelelse fra arrangørerne, der er Teater
FreezeProductions i Århus med Hanne trap Friis
samt Anda Poulsen og Naleraq Euginius og det øvrige hold bag Narsarsuaq//Sletten.
Spørgsmålet er, om de mon kommer ind i Blok
1, der er ved at blive revet ned. Men lad os se hvad
der sker. Det er et spændende initiativ. Alle beboerne i blokkene inviteres gratis med, fremgår det af
pressemeddelelsen.
– Jeg ønsker, teatret skal trække sig ud af sine vante
omgivelser og møde folk, hvor de bor, siger Hanne
Trap Friis, som både er producent og instruktør på
samtlige forestillinger, der bliver vist under Nuuk
Nordisk Festivalen, fremgår det af pressemeddelelsen. Til daglig er hun kunstnerisk leder på Teater
FreezeProductions i Århus.
Hanne Trap Friis har gennem en længere årrække
instrueret forestillinger her i Nuuk, blandt andre
Angutivik, som har turneret i både Grønland og
Danmark. Her i foråret instruerede hun også succesforestillingen Homo Sapienne på Grønlands Nationalteater, der ﬁk meget ﬁne anmeldelser.
Der er så mange historier, der skal fortælles. Og
vi er et meget godt team, der sammen inviterer både
Nuuks befolkning og alle festivaldeltagere indenfor

Dansen i betonen
Også dansen beskriver betonen. Men især menneskets møde på godt og ondt med byen og betonen.
Her på både smuk og morsom vis af danserne Alexander Montgomery-Andersen og Erlend Auestad
Danielsen.
”In zombieland” er en performance-art forestilling, der bygger på nogle af Sørine Steenholdts

tekster, samt inspirationer fra samtaler og tanker
med unge i blokkene.
Hans Henrik Suersaq Poulsen, Nukakkuluk
Kreutzmann og Amisuna Berthelsen udgør det
dynamiske trekløver, der udfordrer vores opfattelse
af, hvordan man kan arbejde i et teaterrum.
Naleraq Eugenius har lavet lysdesign til hele projektet, og musikken og lydkompositionerne til
samtlige forestillinger står en af Grønlands førende
musikproﬁler Hans-Ole Amossen for.
Alle forestillingerne spiller alle dagene, på forskellige tidspunkter, så der er mulighed for at se
dem alle på én dag, eller sprede over hele ugen.
Kaffemik og gratis teater
Onsdag den 10. oktober er der pause i forestillingerne og alle inviteres til kaffemik og historier fra
beboerne selv.
– Beboerne fra blokkene har jo også mange historier, livserfaringer, så vi vil meget gerne invitere
til kaffemik og måske høre endnu ﬂere fortællinger,
og også byde dem velkommen ind i vores ”stuer”,
siger Trap Friis.
Anda Poulsen står for kaffemik den 10. oktober.
Som noget helt ekstraordinært inviteres alle fra
Blok 1-10 gratis ind til alle forestillingerne.
Forestillingerne spiller hver to gange om dagen,
og de varer omkring 35 minutter hver.
Under de tre første dage, fra den 7., 8. og 9
oktober spiller de alle på grønlandsk, og de sidste
tre dage - den 11.,12. og 13. oktober spiller de på
engelsk.

Faktaboks:
Producent: Teater FreezeProductions
Støttet af: Den Grønlandske Fond,
NAPA, Nuuk Lokaludvalg, Statens
Kunstfond, Aarhus Kommune
mere om forestillingen på https://www.facebook.com/
events/1481152602040794/
www.freezeproductions.dk
Billetter:
www.nuuknordisk.dk

Isiginnaagassiaq ”Isikkivik” Makka Kleist allagaraa, namminerlu pingaarnertut inuttaalluni, Hanne
Trap Friis ilitsersuisuusoq.
Forestillingen ”The View” er skrevet af Makka
Kleist, som også selv spiller hovedrollen, og Hanne
Trap Friis intsruerer. Ass./Foto: freeze productions
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FoodEvents
NUUK NORDISK KULTURFESTIVAL
07.10 - 13.10
2019

GastroBus
A FOOD CULTURAL JOURNEY

It Tastes Like Home
FOODTALK - HOMEDINING - PITCHSHOW

Second Home
A FOODLAB POP-UP DINNER BY SIMON HARRISSON

ATUAQQIGIT UGGUUNALU BILLETSISILLUTIT

READ MORE AND BUY YOUR TICKET HERE

WWW.NUUKNORDISK.GL
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Kræfti Unitsilli 2019
Peqatigiilluta allanngortitsisinnaavugut
All.: Mette-Sofie Jørgensen, Neriuffiit Kattuffianni
siulittaasoq
neriuffik-formand@gnet.gl
Katersuiniarnersuaq ”Kræfti Unitsilli” Neriuffiup
aaqqissuuteqqiligaa – tallimanngorneq novembarip
arfineq pingajuanni nal. unnukkut arfineq-pingasuniit aqqarnup tungaanut KNR-TV-kkut toqqaannartumik aallakaatinneqassaaq.
2015-imi katersuiniarnermi Neriuffiit Kattuffiata
2,5 millionit sinnerlugit katersorpai. Taama angusaqarluartiginissarput ukioq manna aamma anguniarparput.
Pisarnertut ukioq manna aamma annertuunik eqqugassaqassaaq, nipilersukkanik nuannersunik tusarnaagassaqassalluni aammalu tapiissuteqarniaraanni call-centerimut sianernissamik periarfissaqassalluni. Heidi Møller Isaksenip, Apollo Jerimiassenip aamma Bibi Nathansenip aallakaatitsineq ukioq
manna ingerlatsissavaat, siunertarlu pitsaasoq taper-

sersorniarlugu unnuk taanna aallakaatitsinissaminnut qilanaarlutik.
Kræfteqartut ilaqutaasalu atugaannik suliffeqarfiit
pitsanngorsaaqataarusuttut, neriuffik@gnet.gl –imut
Neriuffiit attavigisinnaavaat – tunissutit tamarluinnarmik, annertussusii apeqqutaatinnagit, pingaaruteqarput. 2018-imi Kræfti Unitsilli ingerlanneqarmat
inuit 200-it suliffeqarfiit tunissuteqarnerisigut ikiorserneqarput, taamaattumik napparsimasumut taper
sersorneqarneq nalilerujussuuvoq.
Aammattaaq inuit ataasiakkaat siunertamut pitsaasumut tapersersuinissaminnut periarfissaqarput,
eqqugassanik kusanartunik Nuuk’s Auto-miit,
Arctic Star ApS-miit kiisalu Air Greenlandimit
tunissutaasunik makitsinikkut eqquisinnaagamik.
Ilaqutariinnut nappaassuarmik eqqorneqartunut
allatut iliuuseqarnikkut tapersiisinnaavutit. Amerlasuujulluta ikiuukkutta tunissutit qanorluunniit annikitsigisut tamarmik iluaqutaassapput.
Ukiut tamaasa Kalaallit Nunaanni inuit 200 miss.
kræftimik eqqugaasarput. Inoqarfiit ungasissumiin-

neri angalaniarnerullu ilungersunarsinnaasarnera
peqqutaallutik Kalaallit Nunaanni kræftimik nappaateqartunut inuuneq ajornartorsiorfinngortarpoq.
Nakorsiarniarneq pisariitsuinnaasanngilaq, aammalu sukumiinerusumik napparsimmavinni misissortinnerit amerlasuutigut Danmarkimut nassiuteqqaarneqartariaqartartut inernerinik akissutissanikutaqqisarnerit sivisullutillu ajornakusoortuusarput.
Misissuinerittaaq takutippaat Nunatsinni kræftimik toqquteqartarneq suli qaffasissorujussuusoq.
Napparsimalersut tapiissummik ataasiartamik
3.000 koruuninik nalilimmik Neriuffimmut qinnuteqarsinnaapput, nangeqqinnermilu aamma qinnuteqartoqaqqissinnaalluni.
Nittartagaq https://www.facebook.com/stopkraeften alakkarukku tassani peqataaniaraanni piumasaqaatit suunersut takusinnaavatit.
Paasisaqarnerorusukkuit attavigisinnaavat Neriuffiit Kattuffiat e-mail: neriuffik@gnet.gl

Stop Kræften 2019
Sammen kan vi gøre en forskel
Af Mette-Sofie Jørgensen, formand for Neriuffiit
Kattuffiat
neriuffik-formand@gnet.gl
Neriuffiit Kattuffiat arrangerer endnu en gang Stop
Kræften – det store indsamlingsshow – der vises
direkte på KNR-TV fredag den 8. november kl.
20-23.
Ved indsamlingen i 2015 nåede Neriuffiit Kattuffiat
over 2,5 millioner. Det er helt klart målet, at vi skal
nå det igen i år.
Igen i år vil der være store præmier på højkant,
god musik og mulighed for at ringe ind til callcentret og donere. Værterne i år er Heidi Møller
Isaksen, Apollo Jerimiassen og Bibi Nathansen, der
glæder sig til en aften i den gode sags tjeneste.
Virksomheder, der ønsker at gøre en forskel for
kræftramte og deres familier, kan kontakte Neriuffiit Kattuffiat på neriuffik@gnet.gl – Alle donationer
betyder noget, uanset størrelse. Stop Kræften gjorde
i 2018 en forskel for 200 personer blandt andet på
baggrund af donationer fra virksomheder, så støtten
er uvurderlig.
Privatpersoner kan ligeledes støtte den gode sag
og deltage i lodtrækningen om flotte præmier fra
Nuuks Auto, Arctic Star Aps. og Air Greenland.
Du kan være med til at gøre en forskel for familier. Selv små donationer rækker langt, når vi er
mange, der hjælper.

Hvert år rammes omkring 200 af kræft i Grønland. De store afstande og besværlig infrastruktur
gør det svært at være kræftpatient i Grønland. Det
er ikke altid nemt at komme til lægen samt adgang
til større undersøgelser på hospital, og svar på
prøver, der ofte først skal sendes til Danmark. Undersøgelser har også vist, at dødeligheden på grund
af kræft stadig er meget høj her i landet.
Sygdomsramte kan søge om en éngangstildeling
af et legat på 3.000,- gennem Neriuffiit Kattuffiat.
Hvis kræften vender tilbage, er der mulighed for at
søge igen.
Besøg https://www.facebook.com/stopkraeften
for at se præmier samt betingelser for at deltage.
For mere information kontakt Neriuffiit Kattuffiat
på e-mail: neriuffik@gnet.gl

Neriuffiit Kattuffiat 2015-imi katersuiniartoqarmat 2,5 millionit koruunit sinnerlugit katersuivoq.
Taama amerlatigisunik ukioq manna aamma katersisoqarnissaa anguniagaavoq.
Ved indsamlingen til Neriuffiit i 2015 nåede man op
på over 2,5 millioner kroner, målet er at nå dette
igen i år. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Firmaerne plejer også at bidrage. Her er det medarbejdere i Royal Arctic Line, der bidrog med 45.000
kroner i 2015.
Suliffeqarfiit aamma tunissuteqartunut ilaasarput.
Aajuku Royal Arctic Linemi suleqataasut 2015-imi
45.000 koruuninik tunissuteqartut. Ass./Foto: Leiff
Josefsen
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Qeqertaq
sanaartorfiginagu!
All. Jens Erik Kjeldsen siladort@live.com
Inuk Hostelip igalaavisigut silammut itsuartoraangama imaluunniit ilaquttatta Kigutaarnaniittut igalaavisigut isiginnaaraangama takoqqaartagara tassaavoq – Qeqertaq – Qasigiannguit eqqaanniittoq.
Taava eqqarsaatigisarpakka inuppassuit tamatuminnga pisuussuteqartut. Taannami allamit pigineqarani tamanit pigineqarpoq – minguitsuulluni allanngornerlu ajorluni, aamma kimilluunniit kaasarfimmiuliunneqarsinnaanani. (Allaaserisat Nuuk Ugeaviisimi nr. 39-miittoq aamma Sermitsiami nr.
38-miittoq takukkit.)
Qanoq pineqarniarnersoq tusatsiaqqaarpara.
Taava suleqatinnit tusarpara Allan Bo Jensenip
qinnuteqaataa itigartinneqarsimasoq, tamatumunnga
taarsiullugu kommunimi pisortat qullersaata Qeqertaq Malaysiamiunut neqeroorutigerusummagu.
Tamatumunnga uppernarsaatissaqanngilanga aamma upperiuminaatsippara.
Itigartitsinermi tunngavilersuutigineqartoq – Qeqertap sukisaarsartarfittut atorneqarnissaa – ineriartortitsinermut siulittuisartup periarfissatsialattut isigisinnaavaa, soorlu golfertarfittut akunnittarfilimmik, tivolimik pilersitsivissatut, umiatsianut sunngiffimmi angallatinut imerniartarfittalinnut. Tamanna paatsoornerusimassaaq.
Qangaanerusoq piniartut Qeqertap tungaanut
tinikkaangat nunannguuttartup eqqaani qammave-

Øen
Rør den ikke!
Af Jens Erik Kjeldsen siladort@live.com
Når jeg sidder bag Inuk Hostels vinduer eller hos
vores familie på Kigutaarnat, så er det første jeg
ser – Øen - Qasigiannguit. Og så tænker jeg på alle
de mennesker, der har den rigdom. Den er ingens
og alles – ren og tidløs og ingen kan putte den i
sin lomme. (se artiklen i Nuuk Ugeavis nr 39 og i
Sermitsiaq nr. 38 red.)
Jeg hørte først rygtet. Så hørte jeg fra min arbejdskammerat, at efter Allan Bo Jensens afviste ansøgning, da vil kommunaldirektøren i stedet tilbyde
Malaysierne Øen. Det har jeg nu ingen dokumentation for og tror da heller ikke på det.
Afvisningens begrundelse – at Øen forbeholdes
rekreative formål – kunne for en vækstprofet gøde
muligheden for alt fra golfbane med hotel over
tivoli til marina med bodegaer. Dette ville være en
misforståelse
I gamle dage havde folk deres faste skydepladser
ved den overskyllede forbindelse ud til Øen. Her
trak rider, havlit, lomvie og edderfugle forbi, og her
lærte Hans af sin far Niels Lynge, mens han stirrede
i øjnene på en anskudt ride, han selv måtte klemme
livet ud af lungerne på, at liv er ikke bare noget,
man tager for sjov. Her samler edderfugleflokke
sig stadig i bugten, hvor isen undertiden fylder

qartarsimapput. Tassuunami avaqquttarmata taateraat, allerit, appat aamma mitit. Tamaani Hansip
angumminit Niels Lyngemit ilinniartinneqarluni
ilikkarpaa, tassa taateraaq pissanneqarsimasoq
isiginnaareerlugu tigoriarlugu puaasigut naqillugu
toqoreerlugu paasivaa, nuannariinnarlugu toqutsisoqarneq ajortoq. Mitit ataatsimoortut kangerliumanermi suli katersuuttarput, tamaanimi ilaannikkut
sikusarmat. Tamaani aaveq angutiviaq angisooq
2012-imi qanillilluinnarluni malinnaasimavoq –
allaammi ima qanitsigaluni naamaneqarsinnaasoq,
ernuttatta Iliup oqaatigaa. Kangerliumaneq sapernguffittut atorneqartaraluarpoq, maanna qaqutiguulersumik, umiatsiammi ima angitigilerlutillu sukkatigileramik amerlanerit angerlamut apuunniapallassinnaasaramik.
Takorluugaqarneq ajunngilluinnarpoq tamakkulumi piviusunngortinniarneqartariaqarput.
Isumaqarpunga Allan Bo imaluunniit Malaysiamiut takorluukkaminnut taarsiullugu – Aqissersiorfiup tungaanut aqqusiornissamut neqeroorfigineqassanngikkunik, taava Nuuk Imermut qanittumiittunut
qeqertaaqqanut nunamut atassusikkanut neqeroorfigineqassasut – nunniorlutik, umiatsianut inissiisarfiliorlutik, napasuniittunik illuliorlutik aamma
Lego-landiliorlutik – taava Johannes Kyed umiatsianut ukiuunerani qaqitsisarfissaminik ilanngussissagaluarpoq, qaqitsisarfilikkamik, taamaalilluni maani
umiatsialiarineqartartunut kiisami tamakkiisumik
inissaqalerniassammat.
Qeqertaq aningaasarsiornermut siunertaqartunut
atorneqalissappat, qanorluunniit pilerinarsarneqartigigaluarpat, taava uppertikkuminassuserput aningaasanik akilerlugu tunissavarput. Tamanna atortittartuunermik taaneqartarpoq, tamannali illoqarfim-
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mut illoqannginnersanik piginniinnarnissamut kakkattumut tusaamanerluutaalissalluni.
Qeqertaq sanaartorfigineqassappat angutip piitsup
illorsualiortoqarneratigut illuminit isikkivimminik
annaasaqarneratut misigissavarput. - Piitsumilli suli
pigisaanik arsaarinnittoqassaaq. Isikkiveqalissaagut
– qarmanik.
Qeqertami immikkut ittumik misigisaqarpunga.
Qimmerput qimuttoq nunani assigiinngitsuni
22-ni angalaqatigisimasarput, unioqqutitsillunga
illutta silataanut pitukkakku. Uumitsaatigigakku
meeqqat alapernaatsut ullut ilaanni tigusimammassuk, tassa – Iliup – ullup siuliani asimi pinnguaqatigereersimaleraalu. Ataasiinnarmik iliuusissaqarpoq,
pisarnermisullu qiimmassimaarluni Qeqertamut ilagaanga. Seqqorlungalu qullilitsiarpunga. Illoqarfiup
tungaanut samminngitsumut qaqqajunnap sivingarnanut taamaallaat avannamut nunagisimasaminut
Aasiaat tungaanut isikkivilerlugu iliverpara. Ujarak
angisooq kivissinnaanngingajallugu ilerrata qaanut
ilivara. Aappaaguani alakkaraluarakku ujarak peerneqarsimavoq nunamilu sunnguamilluunniit saaneqarani.
Nunatsinni nunanik allanngutsaaliuinermut oqartussaqaraluarpat tassunga suliassanngortissimassagaluarpara. Taamaattumilli soqanngilaq. Illoqarfiup
ilaanut pilersaarusianut ataatsimiititaliap qulakkeerlugu suliassaraa, nunaminertat attorneqanngitsut
nuannisarfissatut pingaarutillit pigiinnarneqarnissaat
qulakkiissallugit.
Takornariat pinngortitamiittup ilaa tuniniagaanngitsoq pingaartissagaluarpaat – tamaanngaanniimmi tulugaq nunap tungaanut ima qarlorsinnaajunnaassammat: ”Uangaana toqukkiga – uangaana
toqukkiga!”

fuldstændigt op, og hvor i 2012 en stor hvalroshan
fulgte med helt ind – så tæt at man kunne lugte den,
sagde vores barnebarn Ilik. Bugten bruges som
nødhavn nu sjældent, da bådene er blevet så store
og hurtige, at de fleste kan nå hjem i dynerne.
Det er fint at drømme, og det skal honoreres. Jeg
synes Allan Bo eller Malaysierne i stedet – hvis
ikke de tilbydes at bane vej ud mod Rypeøen, så
skal tilbydes småøerne udfor Nuuk Imeq med
landstykke – til inddæmning, marina, pælehuse og
Lego-land – så kan Johannes Kyed her få tilknyttet
sine vinteropbevaringsbådhylder med optagning, så
den grønlandske Nuumit-jolleproduktion endelig
kan få lov at bebygge hele deres plads.
Ryger Øen til kommercielle formål, uanset hvor
meget det pakkes ind i sukker og chokolade, så
har vi solgt vores mødom for penge. Dette kaldes
prostitution, men vil være et uretfærdigt eftermæle
for en by, der har været dygtig til at beholde sine
friarealer.
Bebygges øen, vil vi opleve samme tab, som når
udsigten fra fattigmands hus spærres af et nyopført
slot. - Men fra den fattige skal det lidt tages, som

han endog har. Vi vil få udsigt til – mure.
Jeg havde en usædvanlig oplevelse på Øen. Vores
slædehund, som vi havde været med os gennem 22
lande, havde jeg ulovligt lænket uden for vores hus.
Irriteret over nysgerrige børn snappede den en dag
efter en af dem – Ilik – og det skønt de havde leget
sammen i fjeldet dagen før. Der var kun ét at gøre,
og kåd som altid fulgte den nu med mig ud på Øen.
I samme øjeblik skuddet faldt, sprang vandet fra
mine øjne. Jeg begravede den, hvor den skærmet fra
Byen af en fjeldside kun kunne se nordover og hjem
– mod Aasiaat. Og ovenpå graven satte jeg en sten
så stor, som jeg kunne løfte den. Da jeg gik derud
året efter, var stenen pist borte, og ikke en knogle
var at finde i jorden.
Var der en naturfredningsmyndighed i Grønland,
ville jeg indbringe sagen. Det er der ikke. Det er
kommunens Lokalplansudvalgs opgave at sikre, at
vi beholder uspolerede steder med herlighedsværdi.
Turisterne vil sætte pris på et sted, hvor naturen
ikke er til salg – hvorfra ravnen ikke kan råbe ind
til land : ” Det var mig, der slog den ihjel – det var
mig, der slog den ihjel !”

Qeqertaq sanaartorfigereerlugu Inuk Hostelsimit
isikkivia.
Udsigten fra Inuk Hostels til øen med den nye
bebyggelse.
(Ass./Foto: Greenland
Ground Construction)
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Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq
NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
•
•
•
•
•
•

Illoqarfimmi nutaarsiassat kingulliit
Illoqarfimmi neqeroorutigineqartut
Illoqarfimmi suliffeqarfiit
Illoqarfimmi aaqqissuussinerit
Illoqarfimmi aqqutissiuinerit
Nuuk Ugeavis

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

Din lokale ugeavis er kommet online

En skole
udvider

Besøg NuukUgeavis.gl og få hurtigt adgang til:
•
•
•
•
•
•

De seneste lokale nyheder
Lokale tilbud
Lokale virksomheder
Lokale arrangementer
Byguide
Nuuk Ugeavis

En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

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

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix
Den grønlandske sangerinde Julie Berthelsen stiller op i dette års
Melodi Grand Prix, erfarer Ekstra Bladet.

JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

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

Pædagog til Angerlarsimaffik Ivaneq
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INDLÆS FLERE
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Kim Leinep isiginnaagassiaanit siullermit
”Narsarsuaq”-mit Nuummi najugaqarneranit pisimasuutinneqartumit misiliinerit. Karina Møller qallunaallu isiginnaartitsisartut Thomas Knuth aamma
Helene Kvint ilitsersuisorlu Hanne Trap Friis.
Fra prøven på Kim Leines første teaterstykke
”Sletten” fra hans tid i Nuuk. Karina Møller med
de danske skuespillere Thomas Knuth og Helene
Kvint deltager og Hanne Trap Friis som instruktør.
Ass./Foto: freeze productions

Narsarsuami
isiginnaartitseqattaarnissaq
Nuummi nunat avannarliit kulturikkut festivaleqartitsinerani Nuup qeqqani blokkini
assigiinngitsunik isiginnaartitsisoqassaaq
Aaqqissuisoqarﬁk
Isiginnaartitsisartut aqqaneq-marluusut Blok 1-10miit oqaluasaat aallaavigalugit taakkunani isiginnaartitseqattaassapput. Taamatut nalunaaruteqarpoq
Hanne Trap Friis Århusimiit Teater FreezeProductionimik aqutsisoq. Tamatumuuna Anda Poulsen
Naleraq Euginius allallu suleqatigalugit.
Apeqqutaavoq blok 1-mut isersinnaassanersut,
taannami maanna isaterneqaleruttormat. Pisussarli
pissanganartuuvoq isumassarsialatsiassuullunilu.
Blokkini suli ineqarallartut akeqanngitsumik isiginnaariarsinnaasut nalunaarummi aamma erserpoq.
Isiginnaartitsinissat isiginnaartitsisarﬁnni pinatik
inuilli najugarisimasaanni pissapput, Hanne Trap
Friis, festivalimi isiginnaagassianik piviusunngortitsillunilu ilitsersuisuusoq, oqarpoq. Taanna
ulluinnarni Århusimi Teater FreezeProductionsimi
aqutsisuuvoq.
Hanne Trap Friis ukiut ingerlanerini isiginnaagassianik arlalinnik maani Nuummi ilitsersuisarsimavoq, nunatsinni Danmarkimilu angallanneqarsimasunik, soorlu Angutivik. Upernaaq manna isiginnaagassiaq nuannarineqarluartoq Nunatta Isiginnaartitsisarﬁani pisoq Homo Sapienne ilitsersuisuufﬁgaa.
Isiginnaagassiaq taanna ajunngilluinnartumik nalilerneqarpoq.
Oqaluttuassavut amerlaqaat, suleqatigiilluaqaagullu, tamattalu Nuummiut festivalimilu peqataasussat blok 2-mut blok 6-mullu qaaqquavut. Isiginnaagassiani tallimaasuni takutitsisussat tamarmik
misilittagaqarluarput.
Inuit ilisarnartut ilaasussat
Makka Kleistip kisimiilluni isiginnaartitsissutissani

nammineerluni allagaraaa atserlugu: ”Isikkivik”.
Upernaarlu Trap Friisilu sungiusarpaat. ”Isikkivik”
oqaluttuaavoq nuannersunik annernartunillu kingumut eqqaasaqarﬁusoq. Nunaqarﬁmminiit pinngitsaalisaalluni illoqarﬁssuarmut nuutsinneqarpoq,
nuufﬁgisaanilu misigisat quianartut annernartullu
oqaluttuarineqarput.
Kim Leine uunga pisussamut isiginnaagassioqqaatiminik allagaqarpoq. ”Narsaq”-mik atserlugu
Nuummi najugaqarnermi nalaani pisimasut piviusut
aallaavigai. Karina Møller danskillu isiginnaartitsisartut Thomas Knuth, Helene Kvintilu isiginnaartitsissapput.
Reumertimik nersornaaserneqarnikoq Klaus
Geisler Majbritt Bechilu isiginnaartitsissapput takutissallugu ”Lisa eqqaaniarlugu”.
Betonimi qitik
Qititassiami ”Timip betonimik naapitsinera”-ni betonimi qitinneq sammineqarpoq, inuup illoqarﬁssuup betonia aqqutigalugu nuannersunik nuannerpallaanngitsunillu naapitaqarnera eqqartorneqarluni.
Tiguartinnartumik quianartumillu qitinneqassaaq
Alexander Montgomery-Andersenimit, Erlend
Auestad Danielsenimillu.
Isiginnaagassiaq ”Zombielandimi” ilaatigut
Sørine Steenholdtip allagai najoqqutaralugit, inuusuttullu blokkini najugaqarnikut oqaloqatigineri
aammattaaq ilanngullugit, suliaavoq.
Hans Henrik Suersaq Poulsen, Nukakkuluk
Kreutzmann Amisuna Berthelsenilu isiginnaartitsissapput, taakkulu isiginnaartitsiviup aamma qanoq
atorneqarsinnaanera takutissavaat.
Takutitassanut tamanut Naleraq Eugenius qullilersuivoq, nipilersuutillu nipillu assigiinngitsut atorneqartut nunatsinni nipilersuusiortut nuimanerit
ilaata Hans-Ole Amossen suliarai.
Ullut tamaasa isiginnaagassiat assigiinngitsut
takutinneqartassapput, piumagaanni tamaasa ulloq
ataaseq takuneqarsinnaallutik, imaluunniit sapaatip-

akunnerata ingerlaneranut agguataarneqarsinnaallutik.
Kafﬁllerneq isiginnaartitsinerlu akeqanngitsoq
Pingasunngornermi oktobarip 10-ani isiginnaartitsisoqassanngilaq, inuillu tamarmik kafﬁsoriartoqqusaapput, blokkinilu najugaqarnikut najugallillu
oqaluttuaateqassallutik.
Blokkini najugaqarnikut najugallillu oqaluttuaateqassaqaat, misilittagaqarlutillu, tamakkulu ”initsinnut” qaaqquavut kafﬁsoriaqqullugit oqaluttuarsinnaaqqullugit, Trap Friis oqarpoq.
Anda Poulsen kafﬁsortitsissaaq.
Blokkini 1-miit 10-mut ineqartut isiginnaartitsinernut qaaqquvagut. Isiginnaagassiat tamarmik
ullormut marloriarlutik takutinneqartassapput 35
minutsillu missaanik tamarmik sivisussuseqarlutik.
Ullut siulliitt pingasut, 7-8-9 oktober kalaallisut,
ullullu kingulliit pingasut 11-12-13 oktober tuluttut.
Kim Leinip isiginnaagassiaa ullut pingasut siulliit
danskisut, ullullu kingulliit pingasut tuluttut takutinneqassaaq.

Paasissutissat
Suliarinnittoq:
Teater FreezeProductions
Tapiissuteqartut: Den Grønlandske
Fond, NAPA, Nuuk Lokaludvalg, Statens Kunstfond, Aarhus Kommune
Isiginnaagassiaq pillugu annerusumik
takusaqarit uani: https://www.facebook.com/events/1481152602040794/
www.freezeproductions.dk
Billettit:
www.nuuknordisk.dk
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Meeqqanulli tunngasunik
Meeqqanut atuakkiat pillugit festivaleqarnerani Juaaka Lyberthip meeqqanut atuakkiaa
nutaaq ilisaritinneqassaaq, Astrid Lindgrenillu
silarsuaa pillugu soqutiginartumik oqalugiartoqassalluni
Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@Nuukugeavis.gl
Tamanna pissaaq Nuuk Nordisk Kulturfestivalip
ingerlanneqarnerani. Nunatta Atuagaateqarﬁani
meeqqanut atuakkiornermik pikkorissaasoqassaaq.
Tamatumunnga atatillugu Kalaallit Atuakkiortut
atuakkiortoq nutserisartorlu Kina Bodenhoff
qaaqqusimavaat Astrid Lindgrenip silarsuaa oqaluttuariartoqqullugu. Kina Bodenhoff tamatumunnga
tunuliaqutarissaartuuvoq atuakkiortup svenskip tusaamasap meeqqanut atuakkiaanik tamanik qallu-

Også noget for
børnene
Børnelitteraturfestival præsenterer ny børnebog af Juaaka Lyberth, ligesom der er interessant foredrag om Astrid Lindgrens univers
Af redaktionen
redaktion@Nuukugeavis.gl
Det sker, mens der er Nuuk Nordisk Kulturfestival.
På Landsbiblioteket er der skrivekursus for børnebogsforfattere. I den forbindelse har Grønlands

Forfatterforening inviteret Kina Bodenhoff til at fortælle om Astrid Lindgreens univers. Kina Bodenhoff har en glimrende baggrund for det, fordi hun
har oversat samtlige børnebøger af den verdensberømte svenske forfatter til dansk. Det fremgår af
en pressemeddelelse fra Landsbiblioteket.
Forfatterkurset for børneskribenter falder i samme
uge som Nuuk Nordisk Kulturfestival. Derfor har
landsbiblioteket i samarbejde med Nunatta Atuagaateqarﬁa, aftalt med Nuuk Nordisk Kulturfestival, at
Kina Bodenhoff holder offentligt foredrag om
Astrid Lindgrens univers i Nunatta Atuagaateqarﬁa,
torsdag den 10 oktober.
Kursusleder for grønlandske børnebogsforfattere
og vordende forfattere er Ph.d. i litteratur Martin
Glaz Serup, som også selv er digter og børnebogsforfatter.
Martin G. Serup vil også benytte sin ophold i
Nuuk til at holde familie oplæsning i Nunatta Atu-

agaateqarﬁa, onsdag den 9. oktober.
Der vil også under kulturfestivalen være oplæsninger for mindre børn i Landsbiblioteket og større
børn vil få mulighed for selv at skrive deres egne
noveller, ligesom Atuagkat boghandel vil holde
salgsudstilling af børnebøger, oplyser Landsbiblioteket i sin pressemeddelelse.
Juaaka Lyberth præsenterer også sin nye ”julebog” – det smukkeste juletræ i verden (Nunarsuarmi orpilissat kusanarnersaat ).
Umiddelbart efter Nuuk Nordisk Kulturfestival
er afholdt i Nuuk, rejser Kina Bodenhoff og forfatteren Juaaka Lyberth til Ilulissat, hvor Kina
Bodenhoff vil holde samme foredrag i Kulturhuset
Sermermiut. Og mens Kina og Juaaka er i Ilulissat
bruger de tiden til at besøge fem børnehaver og
læser op for børn, fremgår det af pressemeddelelsen
fra landsbiblioteket.

Orpilissat nunarsuart mi
kusanarnersaa
et ét eneste juletræ
Åh nej! Der er ikke komm
.
med skibet til Uummannaq
børn og voksne.
både
Alle er kede af det,
eken
Selv kolonibestyrer Hamm
er hans skyld.
er ked af det, selvom det
Måske kan Kunuk og nissen
måske får
Lillepot redde julen, eller
…
Kunuks far en god idé

AT

ersumik
Taamaakkaluartorli nuann
erluni? Immikkoortut
juullisiortoqarsinnaassan
samut ammartagaq
juullis
–
ikkit
naaffig
24-it malin
nut!
ilaqutariinnut tamarmiusu

fassisarnerit meeqqallu namminneq atuakkiortinneri kulturfestivalip nalaani ingerlanneqartussapput, tamatuttaaq Atuagkat meeqqanut atuakkianik
saqqummersitsilluni neqerooruteqassalluni, Nunatta
Atuagaateqarﬁa paasissutissiivoq.
Juaaka Lyberthip meeqqanut atuakkiani juullerpalaartoq – orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat
– aamma ilisaritissavaa.
Nuuk Nordisk Kulturfestival naammassiniariarpat Kina Bodenhoff aamma atuakkiortoq Juaaka
Lyberth Ilulissiarlutik aallassapput, taavani Kina
Bodemhoff Astrid Lindgren pillugu Sermermiuni
oqalugiassaaq pingasunngorneq 15 oktober, nal.
1900. Kinap Juaakallu Ilulissamiinnertik iluatsillugu meeqqeriviit tallimat pulaartartussaavaat meeqqanut atuffassiartorlutik, Nunatta Atuagaateqarﬁa
paasissutissiivoq.

Assitalersuisoq
Maja-L isa Kehlet

på
Men nisserne skal passe
slet ikke
de små, sure trolde, der
kan lide jul og nisser.
god jul alligevel?
Mon det lykkes at få en
Følg med i 24 afsnit –
familien!
en julekalender for hele

JUL ETR Æ I VER DEN
DET SMU KKE STE

rtariaqarpaat
Kisianni, nissiaqqat sissue
ik nissiaqqanillu
torulliaqqat ajortut, juullim
.
nuannarisaqanngivissut

RNE RSA
ARSUAR MI KUS ANA
ORPILIS SAT NUN

ik ataasinnguamilluunniit
Aa ajussusia! Orpiliassam
sisoqanngilaq.
Uummannamut tikius
tamanna aliasuutigaat.
Meeqqat inersimasullu
Hammeken aliasuppoq,
orsuaq
niuert
a
Aamm
aluarluni.
naak nammineq pisuug
qqallu Eqeqquaqqap
Immaqali Kunuup nissia
qaluunniit
imma
agaat,
juulli annaassinna
ssarseriataarsinnaavoq…
Kunuup ataataa isuma

naatuunngortitsisuusimagami. Tamanna Nunatta
Atuagaateqarﬁanit tusagassiorﬁnnut nalunaarummi
atuarneqarsinnaavoq.
Meeqqanut atuakkiornermik pikkorissaanissaq
pissaaq Nuuk Nordisk Kulturfestival nalerorlugu.
Taamaattumik KA aamma Nunatta Atuagaateqarﬁa peqatigalugu Nuuk Nordisk Kulturfestival isumaqatigiissuteqarﬁgaat Kina Bodemhoff Astrid
Lindgrenip atuakkioriaasia pillugu tamanut ammasumik oqalugiartinneqassasoq Nunatta Atuagaateqarﬁani, sisamanngornermi oktobarip 10-ani.
Meeqqanut atuakkiornermik pikkorissartitsinermi
ingerlatsisussaavoq atuakkialerinermi Ph.d Martin
Glaz Serup, aamma nammineq taalliortuusoq meeqqanullu atuakkiortartoq.
Martin Glaz Serup-illu Nuummiinnini iluatsillugu
Nunatta Atuagaateqarﬁani ilaqutariinnut atuffassiniarpoq pingasunngornermi oktobarip 9-ani.
Nunatta Atuagaateqarﬁanittaaq meeqqanut atuf-

Det smukkeste
julet ræ i verden

Juaaka Lyberth

Illustreret af
Maja-Lisa Kehlet
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Storytelling
Nunatta Isiginnaartitsisarfiata Nuuk Nordisk
Kulturfestivalimi oqaluttuartartut nunanit assigiinngitsuneersut ilisaritissavai
All.: Isiginnaartitsisarﬁmmi pisortaq
Susanne Andreasen, Nunatta Isiginnaartitsisarﬁa
Nuuk Nordisk Kulturfestivalimi sammisaq tassaavoq ‘Angerlarsimafﬁk’, nunanilu issittuni avannarlerni oqaluttuanik assigiinnik amerlasuunik peqarpugut, oqaluttuaatittalu ilusaannik imaannillu immitsinnut tarrarsorﬁgisarluta. Inooriaasitsigut piorsarsimassutsikkullu sorlaqarfeqaqatigiippugut, naapinnitsigullu oqaluttuanik immitsinnut avitseqatigiinnitsigut, ataatsimut paaseqatigiinneq ataqatigiinnerlu angusinnaavavut. Inimi isersimaqatigiilluni
oqaluttuartumik tusarnaarluni immikkuullarissuuvoq, tamannalu nutaajunngilaq, inuimmi ukiuni

tusindilikkaani oqaluttuuttaattuarsimapput aammalumi suli ullumikkut atugarilluarlugu. Taamaattumik
Nunatta Isiginnaartitsisarﬁa ’pisunut aallaviusunut’
(back-to-basic) uterniarpoq, tassalu isiginnaartoqarluni eqqumiitsuliornermut nutaannginnerpaamut;
oqaluttuanik oqaluttuarnermut. Ukioq manna festivalimi oqaluttuarneq pingaarnertut sammisaralugu
unnuit sisamat ingerlassapput.
Oktobarip 7.-10-ngat ilanngullugu unnuit tamaasa
oqaluttuarnermik ingerlataqartartut oqaluttuartut
misigineqarsinnaassapput. Oqaluttuarnerit isiginnaartitsisarﬁmmi taamaallaat ingerlanneqarnavianngillat, unnuilli ilaanni Nunatta Atuagaateqarﬁani
aammalu Nuutoqaq - Nuummi Katersugaasivimmi
pisarumaarlutik.
Tusarnaarutikkut oqaluttuartunik aallakaatitat
(Podcast) ukiuni makkunani alutorineqarput, taamaattumillu oktobarip 11.-14-at ilanngullugu Nunatta Isiginnaartitsisarﬁata torsuusarsuani tusagassiortut marluk Grønlandske Livshistorier-mik atser-

lugu tusarnaagassiorsimasut naapinneqarsinnaassapput. Tassani allat oqaluttuaat tusarnaarneqarsinnaassapput imaluunniit nammineq oqaluttuartoqarsinnaassalluni.
Canadamit oqaluttuartut:
Louise Profeit LeBlanc https://nuuknordisk.gl/da/#/
artist/louise-profeit-leblanc
Renaltta Arluk https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/
reneltta-arluk
Lee Miracle https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/leemaracle
Bill Coleman https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/billcoleman
Savalimmiunit oqaluttuartoq:
Vivian Sjóðklett https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/
vivian-sjoklet
Kalaallit inuunerminnik oqaluttuaat:
https://www.groenlandske-livshistorier.dk/

Storytelling
Illumit takisumit anillakaalluni – Lee Maracke aamma Bill Colemann unnussioqatigalugit.
Out of the Longhouse – an evening with Lee Maracle and Bill Colemann

Nunatta Isiginnaartitsisarfia præsenterer internationale fortællere
under Nuuk Nordisk Kulturfestival 2019
Af teaterchef Susanne Andreasen, Nunatta Isiginnaartitsisarﬁa
Temaet for Nuuk Nordisk Kulturfestival er ’hjem’. Omkring Nordpolen (Norden og Arktis) deler vi mange af de samme historier, vi spejler os i hinandens
historier både i form og indhold.
Vores levevilkår og kultur har rod i hinanden, og ved at mødes og fortælle historier kan vi opnå en fælles forståelse og samhørighed. Der er noget unikt ved
at sidde i samme rum og høre på en levende fortæller. Det er ikke nyt. Det har
mennesket gjort i tusinder af år, og vi gør det stadigvæk i høj grad.
Derfor vil Nunatta Isiginnaartitsisarﬁa gå lidt ’back-to-basic’ ved at tage
udgangspunkt i den ældste form for scenekunst, nemlig den mundtlige historiefortælling og præsentere ﬁre aftener med fokus på fortællinger på dette års
festival.

Hver aften fra den 7.-10. oktober kan man opleve en professionel fortæller. Det
foregår ikke kun på Teatret, nogle aftener vil det foregå på Landsbiblioteket og
på Lokalmuseet.
Podcasts er populært også i disse år. Derfor vil man i dagene den 11.-14. oktober kunne møde de to journalister bag podcastserien Grønlandske Livshistorier
i Teatrets foyer.
Her kan man høre andres livshistorier, eller man kan fortælle sin egen.
Fortællere fra Canada:
Louise Profeit LeBlanc https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/louise-profeit-leblanc
Renaltta Arluk https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/reneltta-arluk
Lee Miracle https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/lee-maracle
Bill Coleman https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/bill-coleman
Fortæller fra Færøerne:
Vivian Sjóðklett https://nuuknordisk.gl/da/#/artist/vivian-sjoklet
Grønlandske Livshistorier:
https://www.groenlandske-livshistorier.dk/
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Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl
Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

71

.

MODERNE

.

H.A. Bogføring

FIK
VAND

v/Helene Andersen

TEMAER

.

Telefon 55 43 72
TRONER

KÆMPESTORE

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

HESTEHÅR

.

.

VANDMANGEL

NUREPA APS

MÆRKAT
GOD
TILTALE

.

STOR
SAL

DAGS
DATO

BRAG

FRED

FORDELE

LILLE
VEJ
LITER

HYLDEST

.

MEDICINPLANTE

VENE

BRÆTSPIL

BAKKEKAM

HOLDT
MUNDT

OMRÅDE

PRÆMIE
TILSÆTTE
SALT OG
PEBER

SPILUDSTYR

.

SPURTE
FØR S

KUNSTNERE

.

HANK

KAMMERTONEN

LÆGE
ELLER
LÆRER

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

VRED

FRYSE

AKSE

HJORT

GADE
FILM

BLØDDYRET
1. BOGSTAV

IKKE
LETTER

NORGE

ITALIEN

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

NUMMER

TRÆNET
(OM DYR)

.

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Inuk Dahl Mølgaard
Blok 9-209 · 3900 Nuuk

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

FISK

.

LEDE

www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

DONNAS DYREKLINIK

I ORDEN

KENDT
TURNER

.

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

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

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

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted
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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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

Ikuallatoornermi

Ved Brand

113

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

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

iq NAASUT

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

Tlf. 321676

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

Nunatsinniik aqqut sumut
tamanut ammavoq

Anchorage

Vancouver
Seattle
Portland
Edmonton

Denver

Ilulissat

Minneapolis / St. Paul

Nerlerit Inaat
Kangerlussuaq
Helsinki

Nuuk

Chicago

Toronto

Narsarsuaq

Trondheim

Akureyri

Kulusuk

REYKJAVÍK

Tórshavn

Montreal
Washington D.C.
New York
Philadelphia
Boston
Halifax
Orlando

Tampa

Oslo
Bergen
Stavanger

Aberdeen

Belfast

Stockholm
Gothenburg

Copenhagen
Billund

Hamburg
Glasgow Amsterdam

Manchester
Frankfurt
Munich
Birmingham London Brussels
Zurich
Paris
Milan
Geneva

Barcelona
Madrid

Vejen går fra Grønland til hele verden
airicelandconnect.dk

