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Tusarnaartitsineq
ataaseq
- oqaatsit qulit

38 20 10

En koncert på
10 sprog
Munck mittarfimmut
suliniummi
suliffissarsiortorpassuarnik
pissarsisimavoq
Munck har fået masser
af jobansøgere til
lufthavnsprojekt
12z

GREENLAND RUBY A/S
Greenland Ruby har fået en butik
Nukappiakuluk 1C- 1 sal.

Man. - fre. kl. 1000 - 1600 · Lør. kl. 1000 - 1300
tlf. 327913 el. mobil 493713 · nuuk@greenlandruby.gl

26-27z

Nutaarsiassat/Nyheder
Priser
fra 199,-

Restaurant
Telefon 32 91 90

38 20 20
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Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

Profilering
af Din
Virksomhed

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

ALT I GLAS OG RAMME

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

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
SLANKEBEHANDLING m.m.

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

tlf.:

Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

31 10 16

GRAVSTEN MINDESTEN M.M.M.

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

❁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

Pollesmurerfirma aps

Nauja

v

Erene

Tlf. 329797

Frøken Smørblomst

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B

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

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

/Karen Berthelsen
Email: karen@mj-baby.net
v

Køb bæredygtigt,
økologisk og plastikfrit

QAJAQ SEAWAY

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Targa 25.1

E

W

N

BOAT CHARTER

S

Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

+299 24 10 10

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

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

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

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

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

Luksus
hotellejligheder

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000

Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl

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

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

54 38 58 / 32 64 79

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

ERIK´s RØR

gababroberg@gmail.com

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

Nuuk Bay Adventures

Bolanderregnskab
Susanne Bolander,

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

Kontakt:
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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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

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

IQ Naasuni ukua suliarisarpagut:
Ilisinermi Kransit
Illerfiup qaavani naasut
Katittunut naasut
Naasut qilertat
Allarpassuillu
iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

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

Stark Fonden nunatsinni inuusuttunut
atugarliortunut 200.000 koruuninik tunisivoq
All.: Redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Mælkebøttecentret, Kalaallit Nunaanni inuusuttunik atugarliortunik ikiuisoq,
sisamanngormaty 200.000 koruuninik tunineqarpoq. Stark Danmarkimi pisortaanerup Britta Stenholtip aningaasat Mælkebøttenip pisortaanut Kirsten Ørgaardimut tunniuppai.
Aningaasat atorneqassapput inissianik mikinerusunik pilersitsinermut, inuusuttunit 2-3-nit avinneqarsinnaasunik, sulisunit suliamut piginnaasalinnit ikiorteqarlutik. Mælkebøttecenterip pisortaa Kirsten Ørgaard naapertorlugu inuusuttut – periarfissaqartillugu – inissiat nutaat pilersinneqarneranni pequtilersornerannilu akulerutsinneqassapput. Tamanna atuarneqarsinnaavoq Starkimit tusagassiorfinnut nalunaarummi.
Stark Fondenimi siulersuisut siulittaasuata Laurits A. Jørgensenip nuannaarutigaa inuusuttut atugarliortut inuunermi eqqortumut aqqutissaannut ikiorsinnaagamigit, taamaasilluni ilinniagaqarnissaminnut pitsaasumik tunngavissaqalissammata.
– Neriuppugut inissiat, Mælkebøttecenterip pilersitassai ajornartorsiutinik pitsaaliueqataasinnaassasut, soorlu kiserliornermik, attuumassutinik aporaaffiusunik atornerluinermillu. Upperaarput inersimasumik najoqqutassiorneqarlutik
Mælkebøttecenterimillu tapersersorneqarlutik inuusuttut inerisimanerat inersimasutullu inuunermut piareersimanissaaat nukittorsarneqassasut, tamtumani
ilanngullugu ilinniagaqalernissaat, tusagassiorfinnut nalunaarut naapertorlugu
Laurits A. Jørgensen oqarpoq.
Aamma Kalaallit Nunaanni Starkip pisortaata Poul Erik Nørnbergip tunissuteqarneq nuannaarutigaa.
– Kalaallit Nunaanni Starkip sumiiffimmi akulerusimanissani pingaartittorujussuuvaa, sumiiffimmilu ilinniartunik atorfinitsitsinermi inuusuttunillu atorfimmik misiliisitsinermi Majoriaq suleqatigilluarparput. Nuummi, Aasianni

Tasiilamilu pisiniarfiutivut maanna sumiiffimmi tuniniaasutut ilinniartoqarput
sanaartornermi atortut sammillugit, aammalu sumiiffimmi pisiniarfitsinni allani
ilinniartunik atorfinitsitserusuppugut. Qularutiginngilara Mælebøttecenterip
suliniutai suliaalu kinguneqassasut inuussuttut amerlanerusut ilinniagaqarlutik
ingerlaqqinnerannik. Taamaasilluni aamma Kalaallit Nunaanni Starkip pisiniarfiutaani ilinniartunik tiguseqqinnissatsinnut periarfissaq annertunerulissaaq,
Poul Erik Nørnberg oqarpoq.

Pilluarit Tillykke

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

sud_cs0092.tif

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Eqquiniaasitsineq!
KONKURRENCE

NIOQQUTISSA
NALINGI EQQO T
RIAKKIT
PISIFFINNI TA

MANI QAMUTIT
NIOQQUTISSA
ATITSINNIK
KATERSERIAR
LUT
IMMERNIKUUA A
GUT.
NIOQQUTISSA
T QAMUTINIITT
UT
NALINGI EQQO
RIAKKIT.NALIN
GI
EQQUSSAGAL
UARUKKIT
QAMUTINIITTU
TTAMAASA
PIGILERSINNA
AVATIT.

PEQATAANIARUIT
ALLAGARTAQ
IMMERSORUK /
Udfyld sedlen
i butikken og vær
med i konkurrencen

GÆT
PRISEN PÅ
VARERNE

Ialle fire Pisiffik
butikker
har vifyldt en ku
ndevogn med va
rer.
Gæt prisen på va
rerne og
vind indholdet.

AJUGAASOQ MAKITSISSUTIGISSAVARPUT
ATAASINNGORNEQ 14. OKTOBER /

Vi finder vinderen mandag den 14. oktober

Eqqoriaasitsinermut peqataaniaraanni pisiaqaqqaarnissaq piumasaqaataanngilaq / Konkurrencen er ikke købsbetinget
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Qilaap immallu naapiffianni
All.: Hanne Ros Andersen aamma Christian Møller
Strecker, Nordisk Koncertkor.
Kulturfestivali 2019 aallartilluareerpoq sapaammullu oktobarip 13-innut, qilanaarutissaqarpusi.
Nordisk Konertkor festivalip ulluani kingullermi
marloriarluni tusarnaartitsissaaq, tusarnaariallu alutornartunik misigisassaqarput.
Nordisk Koncertkor immikkut illuinnartunik takutitassaqarpoq, nunat avannarlermiut erinarsoqatigiilluni nipilersugaannik klassiskinik nutaaliaasunik, kusanartumik tiguartinnartumillu qitinnertalimmik.
Nordisk Koncertkor Nuuk Nordisk Kulturfestival
2019-imi peqataanermini sammivaa »Angerlarsimafﬁk«, erinarsoqatigiit suliniutip »Qilaap immallu
naapifﬁanni« imarmut sammisortaa sammillugu.
Isiginnaartut qaaqquneqarput erinarsoqatigiit malippalaartumik erinarsoqatigiinnerannik misigisaqarnissaannut, kissalaarneq isikkallu inuaasa akornisigut qilammiorpalaartumik erinarsorneq misigalugu.
Tusarnaartitsinermikkut erinarsoqatigiit Nunat
Avannarliit imaanmut attuumassuteqarnerat nersorniarpaat sammillugit Maqaasineq, Ataqatigiinneq
Inuunermillu Nuannarinninneq.
Imaq pinngoqqaartut ilagaat Nunanik Avannar-

lernik ataatsimut Angerlarsimafﬁttut ataqatigiissitsisoq, tamannalu peqatigalugu imaq uumasorpassuit, Nunani Avannarlerni inuussutitta, angerlarsimafﬁgaat. Amerlasuut imaq sulifﬁgaat; allanut
imaq tassaavoq feeriarnermi sunngifﬁmmilu sammisaqarﬁk, taamaasillunilu kiffaanngissuseqarnermut, nukissamut nutaamut inuunermillu nuannarinninnermut aallaaviulluni.
Tamatuma saniatigut Nunani Avannarlerni amerlasuunut imaq sumiifﬁnni nunaniluunniit qanittuniittuni angerlarsimafﬁmmut ilaquttanullu attaveqarﬁuvoq, nunanilu avannarlerni issittumilu nunat killeqarﬁi imaamut atapput, taamaasilluni angerlarsimafﬁtsinnut pissusisamisoortumik ilaalluni.
Nordisk Koncertkor Nuuk Nordisk Kulturfestivalimut peqataaqqikkuami nuannaarutigaa, soorlu kingullermik 2017-imi festivaleqarmat aamma tusarnaartitsisugut.
Erinarsoqatigiit ataasinngornermi oktobarip
7-anni Katuami ukioq manna festivalip ammarnersiorneqarnersuani peqataavoq, tassanilu aamma misigineqarsinnaasimapput eqqumiitsuliortut, nipilersortutr, qitittartut, oqaluttuat allarpassuillu.
Erinarsoqatigiit siulersorneqarput Bente ColdingJørgensenimut, pattattartorlu Jim Milne noqartilimmik ingiuisuuvoq.
Qitittartut Maliina Jensen aamma Ingeborg Meier

Jim Milnepp Nordisk Koncertkor noqartilimmik
ingiussavai. (Ass.: Nordisk Koncertkor).

Jim Milne akkompagnerer Nordisk Koncertkor på
ﬂygel. Foto: Nordisk Koncertkor

Andersen erinarsoqatigiit erinarsugaanni arlalinni
qitittartuussapput.
Tusarnaartitsinerit pissapput sapaammi oktobarip
13-ianni Katuap paarlersuani nal. 17.00 aamma nal.
20.00.

Hvor himmel
og hav mødes
Af Hanne Rose Andersen-Aagaard, og Christian
Møller Strecker, Nordisk Koncertkor.
Så er Kulturfestivalen 2019 godt i gang, og I kan
godt glæde jer til på søndag den 13. oktober.
Nordisk Koncertkor holder koncert hele to gange
på festivalens sidste dag, og der venter publikum en
spektakulær oplevelse.
Nordisk Koncertkor indbyder til en helt særlig
performance med moderne klassisk, nordisk kormusik kombineret med smuk og stemningsfyldt
vertikal dans.
Nordisk Koncertkor bidrager til Nuuk Nordisk
Kulturfestival 2019s tema om “Hjem” med korets
fortolkning fra et maritimt perspektiv i projektet
“Hvor himmel og hav mødes”.
Publikum inviteres til at opleve korets bølgende
sangbrus og sanse varme, himmelske hymner mellem tæerne.
Med koncerten vil koret hylde den Nordiske tilknytning til havet med temaer som Længsel, Samhørighed og Livsglæde.
Havet er det element, der binder Norden sammen
til et fælles Hjem, og samtidig er havet hjem for

mange af de dyr, vi i Norden lever af. For mange er
havet en arbejdsplads; for andre repræsenterer tiden
på havet ferie og fritid, og det er således en kilde til
frihed, fornyet energi og livsglæde.
For mange i Norden er havet desuden forbindelsesleddet til hjem og familie i nærliggende områder
eller lande, og de nordiske og arktiske landegrænser
strækker sig ud i havet, som derved bliver en naturlig del af vores hjem.
Nordisk Koncertkor er glade for igen at være med
til Nuuk Nordisk Kulturfestival, ligesom vi også
gav koncert ved sidste festival i 2017.
Koret deltog i dette års festivals sprudlende åbningsshow i Katuaq mandag d. 7. oktober, hvor der
var og er et væld af kunst, musik, dans, historier og
meget mere.
Koncerten dirigeres af Bente Colding-Jørgensen,
og pianist Jim Milne akkompagnerer på ﬂygel.
Danserne Maliina Jensen og Ingeborg Meier
Andersen ledsager koncerten med vertikal dans til
ﬂere af korets sange.
Koncerten afholdes i Katuaqs foyer søndag den
13. oktober kl. 17.00 og igen kl. 20.00.

Nordisk Koncertkor Nuuk Nordisk Kulturfestival
2019-imut atatillugu sapaammi oktobarip 13-ianni
marloriarlutik tusarnaartitsissapput.
Nordisk Koncertkor giver to koncerter på søndag
den 13. oktober i forbindelse med Nuuk Nordisk
Kulturfestival 2019. Ass./Foto:
Nordisk Koncertkort
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kom til

SK
NORSK
uge med
Grønlandske
priser
Kig ind til

EN FESTLIG
UGE MED
SUPER GODE
TIL BUD

Spar

Spar

*PÅ ALT
JENSEN

*PÅ ALT
STRESSLESS®

Designed for Sleep Comfort

25%
35%
*Tilbuddene gælder fra 9/10 til og med 15/10 2019.
Gælder ikke i forvejen nedsatte varer og fast lav pris

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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QINNGUTSINNI SANAARTORFISSAT SANAARTORFIGINEQANNGITSUT
NALUNAARUTIGINERAT.

Qinngutsinnut Ukkusissamullu isikkivilimmi illuni uiguleriiaani najugaqarnissat kissaatigiviuk? Maanna periarfissaqalerputit, kommunimi Pinguaqqami
sanaartorfissani 5-10 aamma 15-21-mi sanaartorfissanik atorneqarsinnaasunik neqerooruteqarpoq.

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT
TAPILIUSSAMI AALAJANGERSAKKANIT TIGULAAKKAT:
Sanaartorfissani ataasiakkaani inissiat ikinnerpaaffissaat:
• Sanaartorfissani 5, 6, 16 aamma 20-mi ikinnerpaamik inissiat arfinillit
• Sanaartorfissani 8, 9 aamma 17-imi ikinnerpaamik inissiat qulingiluat
• Sanaartorfissani 10, 15 aamma 18-imi ikinnerpaamik inissiat aqqaneq-marluk
• Sanaartorfissami 19 ikinnerpaamik inissiat 18-it
• Sanaartorfissami 7 ikinnerpaamik inissiat 21-t
Immikkoortuni tulliuttuni nalinginnaasumik tamanut atuupput:
Immikkuualuttut

Sanaartorfissat katillugit amerlassusaat

Atorneqarfissaat

Amerlanerpaamik quleriit

Sanaartorfissat

B

8

Inissiaqarfimmiinissiat akuleriit

3

5-9 aamma 15-17

C

4

Inissiaqarfimmi inissiat akuleriit

3

10 aamma 18-20

D

1

Quleriinnik initalinnik illuliorneq

6

21

Pingaaruteqarpoq kommunimut tapiliussaq 4A6-1, Pinguaraq pillugu atuuttut sukumiisumik paasilluarnissaat. Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Sanarfinermut
Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut pissarsiarineqarsinnaavoq, imaluunniit kommunip nittartagaani sermersooq2028.gl-imi atuarneqarsinnaavoq.

SANAARTORFIGISSAANEQ

Siunissami immikkuualuttoq B-mi nunaminertanik atugassinneqartussat
maluginiassavaat, biilit uninngaartarfii pioreersut pillugit kiisalu immikkuualuttup iluani sanaartorfigissaanermut, tassa immikkuualuttumi
aqqusineeraliornermut/aqqusinniornermut, aqqusinermik qallersuinermut, pinnguartarfinnut il.il. akiliuteqaqquneqassagamik.
Immikkuualuttuni C aamma D sanaartorfissagissaaneq nunaminertamik
atugassinneqartussat namminneq isumagissavaat.

QINNUTEQAAT

Nunaminertanik atugassinneqartussat ulluliussat atuuttut
aamma nunaminertamik inniminniinermut kiisalu nunaminertanik
tunineqarnissamut qinnuteqarnermi periuutsinik malinnissapput.

TULLIUTUT QINNUTEQARTUNIT EQQUMAFFIGINEQASSAPPUT:

Kinaluunniit pisussatitaasoq pisinnaatitaasorlu, inuit ataasiakkaat, suliffeqarfik, ingerlatseqatigiiffik imaluunniit peqatigiiffik nunaminertamik
atugassinneqarnissamik qinnuteqarsinnaavoq.
Makitsilluni aalajangiussinermi periuseq tunngavigineqartoq tassaavoq,
qinnuteqarnermi periutsit malillugit qinnuteqartut tamarmik makitsinermi
ataatsimik periarfissaqartitaasarnerat.

Taamaalillunilu katissimallugu aapparisaq, inuk inoqutigiinneersoq,
inuit allat qinnuteqaammut imaluunniit toqqaannartumik attuumassuteqartut, ataatsimoorussamik soqutigisaqaqateqartut imaluunniit,
ingerlatseqatigiiffinnut imaluunniit inunnut ingerlatseqatigiiffimmiittunut,
ingerlatseqatigiiffimmik tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit piginnittut,
ingerlatseqatigiiffiup aqunneqarneranut imaluunniit ingerlatseqatigiiffimmut taassumalluunniit aqutsisuanut qanimut attavillit, nunaminertanik matumuunna neqeroorutigineqartunik qinnuteqaammik ataatsimit
amerlanerusumik tunniussisinnaanngillat. Aamma suliffeqarfissuarnut
taanna atuuppoq. Assersuutigalugu aappariittut katissimasunut, imaluunniit ingerlatsivimmut aamma taassuma pisortaaneranut imaluunniit
ingerlatsivinnut marlunnut ataatsimit pigineqartumit il.il. qinnuteqaatit
ataatsimit amerlanerusut tunniunneqaqqusaanngillat.
Qinnuteqarnissamut ullussarititaasup qaangiunnerani qinnuteqaatit
ammarneqarpata, malittarisassanik malinnissimaneq nalilerneqassaaq.
Malinnissimannginneq paasineqarpat unioqqutitsisimasut qinnuteqartutut ilaajunnaarsinneqassapput. Soqutigisaqaqatigiit akornanni qinnuteqartunut tamaginnut tamanna atuuppoq.

Nunaminertanut tunngasunik oqartussaqarfik // Arealmyndighed
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SANAARTORFISSAT
Immikkuualuttumi B-mi sanaartorfissaq ataasiinnaq
qinnutigineqarsinnaavoq. Tamanna isumaqarpoq sanaartorfissat
tulliuttut arlaat 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 imaluunniit 17. Qinnuteqartup
qinnuteqaammini sanaartorfissat pissarsiarerusussinnaasami
tulleriiaarlugit nalunaarsornerat ilanngussinnaavai.

Immikkuualuttuni C aamma D-mi immikkuualuttoq ataaseq
tamakkerlugu taamaallaat qinnutigineqarsinnaavoq. Tamanna
isumaqarpoq immikkuualuttumi C-mi sanaartorfissat 10, 18, 19 aamma
20, imaluunniit immikkuualuttumi D-mi sanaartorfissaq 21.

Immikkuualuttumi B-mi sanaartorfissaq ataasiinnaq qinnutigineqarsinnaavoq, imaluunniit immikkuualuttoq ilivitsoq C imaluunniit D. Ataatsimut
katillugit qinnuteqaat ataasiinnaq tunniunneqassaaq – immikkoortoq B-mi sanaartorfissaq ataaseq imaluunniit C-mi sanaartorfissaq tamakkerlugu
imaluunniit D-mi sanaartorfissaq tamaat.

QINNUTEQAAMMI ILANNGUNNEQASSAPPUT
• Sanaartornissamut piffissamut pilersaarut, taanna nunaminertamik
inniminniinermi aamma atugassinneqarnermi piffissaliunneqartunut
atuuttunut naapertuutissaaq.
• Suliniutip immikkuualuttunik ilallugu allaaserineqarnera. Inissiat
amerlassusiat atortussat allaaserineqarnerannik il.il. ilalik.
• Aningaasalersuinissamut uppernarsaat. Qinnuteqartupuppernarsassavaa illumik sanaartornermi inissiat amerlassusissaat malillugit il.il.
aningaasaliissuseqarsinnaanini, taanna kommunimut tapiliussatut pilersaarummi immikkoortumut/sanaartorfissamut qinnutigineqartumut
atuuttoq. Banki imaluunniit aningaaserivik uppernarsaassaaq, banki
imaluunniit aningaaserivik naliliisoq, qinnuteqartoq, qinnuteqartup
piffissami qinnuteqarfigisaani aningaasaqarneranik sukumiisumik
misissuinerup kinguneranik aningaasalersuisinnaanermut periarfissaqartoq – tunngavissaqanngitsumik unitsitsigani – nunaminertami
qinnuteqaatigineqartumi sanaartornermik piviusunngortitsisinnaasoq.
Uppernarsaanermi apeqqutaatinneqassanngilaq qinnuteqartup
ukiuni arlalinni akiliisinnaassusilimmik attartortitsinermik taamaatinneqarsinnaanngitsumik ingerlatsisinnaanera, imaluunniit piumasaqaatit
allat pissutsilluunniit assingusut apeqqutaatinneqassanngillat. Qinnuteqartup nammineerluni aningaasaqarnera sanaartugassamik
aningaasaliisinnaaneranut naammassaaq. Bankip imaluunniit
aningaaseriviup uppernarsaanermi taassanngilaa, taanna bankip
inatsisitigut pisussaaffeqanngitsoq – bankip uppernarsaanerup
tatiginassuseqarneranut pisussaaffigaa akiliisinnaassuseqarnermik
nalinginnaasumik akiliisinnaassutsimik naliliissalluni.

PIFFISSAQ QINNUTEQARFISSARITITAASOQ

Qinnuteqaatit tamarmik ulloq novembarip 1-iat 2019, unnuap-qeqqata
siorna tiguneqartut tamarmik assigiimmik pineqassapput.

TUNNIUSSINERMUT PERIUSEQ

Kommuneqarfik Sermersooq neqeroorutit piukkunassuseqartut
tamaasa akornanni ulloq novembarip 12-iat 2019, Kommuneqarfiup
ataatsimiittarfiani nal. 10 makitsinermik ingerlatsissaaq. Makitsinermik
ingerlatsinermi kikkulluunniit peqataasinnaapput.
Kommuneqarfik Sermersuup nunaminertanik tunniussinermi malittarisassai nalinginnaasut uani atuarneqarsinnaasut innersuussutigineqarput
sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/
Paasissutissat allat Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut pissarsiariniarneqarsinnaapput, sai@sermersooq.gl
Nunaminertamik inniminniiniarluni qinnuteqaat uunga
nassiunneqassaaq:
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Postboks 1005, 3900 Nuuk
imaluunniit elektroniskimik uunga sai@sermersooq.gl

• Qinnuteqaatit paasissutissanik aamma uppernarsaatinik
taakkuninnga imallit kisimik isiginiarneqassapput. Qinnuteqartup
akisussaaffigaa qinnuteqaat piumasaqaatinik naammassinnittoq
aamma eqqortumik saqqummiussisoq.

Nunaminertanut tunngasunik oqartussaqarfik // Arealmyndighed
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Natur om torsdagen

Sisamanngornermi pinngortitaq
Uumasorsiuut ujarassiuullu nunatta sananeqaataa
uumasuilu pillugit nutaanik pissanganartunik
saqqummiussisut sisamanngorpat tusarnaariakkit

Kom og hør biologer og geologer fortælle spændende
nyt om Grønlands dyr, planter og undergrund
Torsdag d. 17. oktober 2019
Kan dyr og planter gøre os klogere på klimaforandringer
Biolog Katrine Raundrup

Hellere lille og vågen – historier om marsvin i Grønland
Biolog Nynne Nielsen

Kl. 19:30-21:00 i Auditoriet i
”den sorte bygning”
Program for ‘Natur om torsdagen’ efterår/vinter 2019 og 2020

Torsdag d. 14 november 2019
Lille af størrelse, men stor af gørelse – planktons betydning i fødekæden af Mie Winding
En torsk er ikke bare en torsk af Helle Torp Christensen
Torsdag d. 12. december 2019
Mærkelige væsner på havbunden – tag med på opdagelse i dybhavet ud for Grønland af
Martin Blicher
Grønlandske dybhavsfisk af Julius Nielsen
Torsdag d. 23. januar 2020
Skaldyr – Grønlands røde guld af AnnDorte Burmeister
Grønlandske ukendte kødædere – når planter spiser insekter af Ida Jacobsen
Torsdag d. 13 februar 2020
Grønlands Grå Guld – fedtsten i Nuuks baghave af Majken Djurhuus
3D kortlægning af Grønlands havbund af Karl Zinglersen og Diana Krawczyk

Sisamanngorneq 17. oktober 2019
Uumasut naasullu silap pissusiata allanngoriartornerani
ilikkagaqarfigisinnaavagut?
Uumasorsiooq Katrine Raundrup

Mikisuulluni eqeersimaarlunilu iluarneruvoq – Nunatsinni niisat
oqaluttuassartaat
Uumasorsiooq Nynne Nielsen

Nal. 19:30-21:00 Pinngortitaleriffiup
illutaani qernertumi
Ukiami/ukiumi 2019-2020-mi Sisamanngornermi pinngortitaq
Sisamanngorneq 14. november 2019
Mikigaluarluni pisinnaalluartoq– nerisaqatigiiaani planktonip pingaaruteqassusaa
Mie Winding
Saarullik saarulliinnaanngilaq Helle Torp Christensen
Sisamanngorneq 12. december 2019
Immap naqqani uumasut eqqumiitsut – Kalaallit Nunaata imartaata naqqani
paasisassarsiorit Martin Blicher
Aalisagaq itinermiu nunatsinneersoq Julius Nielsen
Sisamanngorneq 23. januar 2020
Qaleruallit– Kalaallit Nunaata kuultia aappaluttoq AnnDorte Burmeister
Nunatsinni neqituumasut ilisimaneqanngitsut– naasut sullinertortut Ida Jacobsen
Sisamanngorneq 13. februar 2020
Kalaallit Nunaata kuultia qasertoq – Nuup qanittuani ukkusissaq Majken Djurhuus
Kalaallit Nunaata imartaata naqqanik 3D-mik nunamik assilialersuineq
Karl Zinglersen & Diana Krawczyk

Piumasaqaataaginnarpoq ukiut 10-16
akornanniissasutit
aammalu CISV GLimut ilaasortaassasutit,
CISV GL-imut
ilaasortaaneq imatut
akeqarpoq:
inersimasumut 200 kr.
meeqqamut 100 kr.

Nuuk Ugeavis støtter CISV - tapersersorpaa

Det eneste krav er, at
du er mellem 10-16 år
og medlem af
CISV GL som koster
voksne kr. 200,00
og børn kr. 100,00

CISV… quliniit 16-it tikillugit ukioqarpit?

CISV.... er du mellem 10 - 16 år?

Piorsarsimassuseq nunarsuarmilu susoqarnera soqutigisaraagit?

Inunnik assigiititsineq, nukittussutigut akunnitsinnilu kammagiinneq pingaartitaraagut.

”Interesserer du dig for andre
kulturer og hvad der sker rundt
omkring i verden?

Vi har fokus på mangfoldighed, vores styrker, og venskaber på tværs.

Taava CISV ilinnoortuusimas
saaq. CISV kattuffiuvoq meeqqanut inuusuttuaqqanullu
nunat killii, piorsarsimassusii
upperisaallu akimorlugit ikinngutigiinnermik pilersitsisoq.

Quliniit 16-it tikillugit ukioqarnissat kisimi piumasaqaataavoq.

Så er CISV måske noget for dig.
CISV er en organisation for
børn og unge, som bygger venskaber på tværs af landegrænser, kulturer og religioner.

Det eneste krav er at du er
i mellem 10-16 år.

Kom til to dage fyldt med sjove
og spændende aktiviteter, og få
en forsmag på hvad CISV er for
noget.

Tilmeld dig de to dage på
cisvgreenland@gmail.com

CISV-p suliniutai suunersut
paasiniarlugit ulluni marlunni
nuannersunik soqutiginartunillu sammisaqarfiusuni peqataagit.

Ulluni nuannersuni marlunni takunissat qilanaaraarput.
Ulluni marlunni peqataanissamut nalunaarfissaq
cisvgreenland@gmail.com

Vi håber på at se dig til
to gode dage!”

k Samuel Kleinschmidt ASK
Sumiiffik I Mødested: Atuarfi
okt. kl. 10:00 - 16:00
Piffissaq I Tidspunkt: 26 +27.
, frugt og vand.
rmillu sassaalliisoqarumaarpoq

....nerisassanik, naatitanik ime

...der serveres mad
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Jul på Qulaani, vol. 2
Kom og nyd en forrygende julefrokost på Qulaani, hvor buffeten er spækket med
hjemmelavede lækkerier, tryllet frem med både traditionelle og grønlandske råvarer.
Fredag den 22. november Fredag den 29. november Fredag den 6. december
Lørdag den 23. november Lørdag den 30. november Lørdag den 7. december

Fredag den 13. december
Lørdag den 14. december

Det første

Det næste

· Hvide sild m/ kapers & rødløg
· Røde sild m/ æbledressing
· Karrysild m/ æg & purløg
· Grønlandske rejer m/ æg,
hjemmerørt mayo & citron
· Gravad laks m/ rævesauce
· Rimet hellefisk (mums!)
· Lækker skaldyrsmousse
· Rensdyr m/ tomat kompot

· Ostefad med syrlige, søde
· Hjemmelavet fiskefilet med
& sprøde snacks
hjemmerørt remoulade
· Ris a’la mande med sortebærsauce
· Lun hjemmelavet rensdyrleverpostej
og selvfølgelig klassisk kirsebærsauce
med bacon & svampe
· Stegt and med hvide & brune
kartofler og vanvittig brun sauce
Til alt, er der sæføli saftigt rug· Ribbensteg med hjemmesyltet
& hvedebrød.
rødkål tilsmagt med kanel og anis
· Moskus i flødesauce, bacon og krydderurter Pris pr couvert 345,· Langtidstegt lammeculotte med timian &
flødekartofler

Det sidste

Book dit bord allerede idag
32 92 22

Restaurant Charoen Porn
Vi tilbyder er spændende utraditionel julefrokost!

Køkkenchef Kemporn har sat årets buffet sammen, og vi garanterer en spændende, eksotisk og usædvanlig julefrokostbuffet!
Rammenerne er hyggelige og uformelle, og servicen er, som du kender den; i top! Vi glæder os til at se Jer :)
Salmon ala Kemporn

Peek Kai Tod

Wonton soup

Ministeak

Dybstegte kyllingevinger

Hel laks

Wontons med svinefars i klar suppe

Med japansk salat og gravysauce

Spring rolls

Phad Prack Ruam

Khaa Nang

Salmon Phad King

Hjemmelavede, med palmesauce

Frølår med hvidløg

Kai Cyrrysauce

Ped Phad Thai Broccoli

Pha Nang Guang

Ris ala mande

Pandestegt kylling med løg, kartofler
og gulerødder i gul karrysauce

Rensdyrkølle med rød peber og
limeløv i kokosmælk og rød karry

Blandede grøntsager i østerssauce

Laks med ingefær i soya- og
østerssauce

Bestil på tlf. 55 89 91 / 32 57 59

Cor Mou Krapow

Nakkefilet med sød basilikum, chili
og hvidløg i soya- og østerssauce

Fredag den 22. november
Lørdag den 23. november

And med thai-broccoli, paprika og
hvidløg i soya- og østerssauce

Med kirsebærsauce

Friske frugter
Pris pr person 265,-

Fredag den. 29. november Fredag den 6. december Fredag den 13. december
Lørdag den 30. november Lørdag den 7. december Lørdag den 14. december

Aqqusinersuaq 5 · Postboks 1459 · 3900 Nuuk · info@charoenporn.gl
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Tusarnaartitsineq ataaseq - oqaatsit qulit
All.: Per Bloch, Nuuk
Nuuk Nordisk Kulturfestivaleqarnerani tusarnaariat
pingasunngorpat unnukkut tusarnaartitsinermi erinarsuutit oqaatsit qulit atorlugit taallalerneqarsimasut tusarnaarsinnaavaat.
Danmarkimit nipilersoqatigisartakkanik pulaarneqarpunga nuusiartik ”Kokoro” - asanninnilersaarusianik oqaatsit arfineq-pingasut atorlugit sulianik
imaqartoq - tusarnaartitsissutigissavaat.
Nuuk Nordisk ulturfestivaleqarneranut atatillugu
Nunat Avannarlermiut oqaasii marluk atorlugit taalliat nutaat ilanngunneqassapput - Pauliina Oinonen
aamma Seqininnguaq L. Poulsen, Finlandimiusut
kalaallisullu atuaajumaarlutik.
Saqqummersitsinialernera pinnguarnermik alapernaassutsimillu aallaaveqarpoq. Erinarsuusiorninni

ileqquliussimasakka allanngortillugit oqaatsit ilisimariinngisakka atorneqarsinnaanersut misilikkusulersimavara.
Kokoro japanimiusut isumaqarpoq ‘uummat’,
nuusiarlu 2016-imi saqqummereersoq nunarpaalunnut tusarnaartitsiartortareerpunga, soorluj Athenimimut siorna, Nuummilu tusarnaartitsinissaat tullinnguuppoq. Pattattartoq Christine Raft, agiarsuartartoq
Peter Morrison aamma elektroniskimik appisimaartartoq Jesper Skovgaard appisimaartoralugit assinninnilersaarutit tuluttut, tyskisut, qallunaatut, islandimiusut, franskisut, spaniamiusut, grækerisut
arabiamiutullu atorneqassapput. Kalaallisut Finlandimiusullu Nuuk Nordisk Kulturfestivaleqarnerani ilanngunneqassapput.
Kokorop saqqummersinneratigut oqaatsit sumiuussutsillu inunnik killilersuutaassanngitsut upper-

narsisikkusuppara, killilersuinatimmi ammaassisinnaammata immitsinnut ilikkarnermik tunniussinermillu kinguneqartumik.
Kokoro erinarsuutinik aallertarfinni tamani pissarsiarineqarsinnaavoq.
Tallimassaa nuusiorpunga ima taasannik ”Vi skal
noget sammen” (Soqatigissaagut), ilaatigut kalaallit
peqataaffigisaannik, uku: Hans-Ole Amossen, Siri
Paulsen, Anda Otto Schmidt aamma Qillannguaq Q
Berthelsen.
Kokoro Live + Jacob Froberg Nunatta Isiginnaartitsisarfiani nal. 20 tusarnaartitsissapput.
Nittartagaq nuuknordisk.gl alakkaruk imaluunniit
Nuuk Nordisk-app aallugu.
Per Bloch nipilersortartuullunilu atuakkiortuuvoq

En koncert på
10 sprog
Af Per Bloch, Nuuk
Onsdag aften på Nuuk Nordisk Kulturfestival har publikum mulighed for at
høre 10 sprog i løbet af én koncert. Jeg får besøg af mit ensemble fra Danmark,
og de spiller mit album ”Kokoro”, som består af otte kærlighedssange på otte
forskellige sprog. I anledningen af Nuuk Nordisk har vi inviteret Pauliina
Oinonen og Seqininnguaq L. Poulsen, så koncerten også byder på ﬁnske og
grønlandske ord. Helt i Nuuk Nordisks ånd.
Ideen til albummet er opstået ud af legelyst og nysgerrighed. Et ønske om at
se, hvad der sker, når jeg skifter mit sædvanlige værktøj ud og pludselig skal
formidle følelser på nye sprog, jeg ikke kan.
Kokoro betyder ‘hjerte’ på japansk og albummet udkom i 2016, og siden har
jeg turneret med sangene.
Sidste sommer spillede orkestret i Athen, og nu er turen kommet til Nuuk.
Den klassiske pianist Christine Raft, cellisten Peter Morrison og elektronika-

musikeren Jesper Skovgaard skaber musikken omkring de otte kærlighedssange
på engelsk, tysk, dansk, islandsk, fransk, spansk, græsk og arabisk. Og så altså
grønlandske og ﬁnske ord i anledningen af Nuuk Nordisk Kulturfestival.
Med ”Kokoro” vil jeg gerne bevise, at vi mennesker ikke vil lade os begrænse af sproglige og nationale skel, men tværtimod har meget at lære af hinanden
og ikke mindst give hinanden.
Man kan høre ”Kokoro”-albummet på alle streaming-tjenesterne.
Jeg udgiver snart mit femte album, ”Vi skal noget sammen”, hvor bl.a. HansOle Amossen, Siri Paulsen, Anda Otto Schmidt og Qillannguaq Q. Berthelsen
medvirker.
Kokoro Live og Jacob Froberg spiller på Nunatta Isiginnaartitsisarﬁa – Nationalteatret onsdag den 9. oktober kl. 20.
Læs mere på nuuknordisk.gl og i Nuuk Nordisk-appen.
Per Bloch er musiker og forfatter.
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NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

Unnuk Kulturisiorfik

Eqqaamallugu
Sisamanngorneq oktobarip 10-anni nal. 14
Nunatta Atuagaateqarfiani
paasissutissiilluni Unnuk Kulturisiorfik 2020 pillugu ataatsimiisitsisoqassaaq. Paasissutissiinermi eqqartorneqassapput peqataaniarluni
nittartakkakkut qanoq nalunaartoqarsinnaanersoq app’ikkullu GPSkoordinatit qanoq nanineqarsinnaanersut.
Takunissarsi qilanaaraarput.

Afskedsreception
Ilasseqatigiinnissaq
En underbar tid fylld med en mängd underbara erfarenheter och
möten med de mest fantastiska människor närmar sig sitt slut.
Kom förbi och säg »Hej Då« eller förhoppningsvis »Takuss«.
NAPAs direktør Mats Bjerde flytter tilbage til Sverige og vi
afholder
afskedsreception for ham i NAPA’s kontorlokaler i Katuaq
lørdag den 12. oktober kl. 14-16.

5

Kulturnat

6666666

HUSK
Der er informationsmøde

torsdag den 10. oktober kl. 14 på
Nunatta Atuagaateqarfia
Kom og få informationer om Kulturnat 2020 og få bl.a. vist hvordan
du tilmelder virksomheden/organisationen via den elektroniske form
på hjemmesiden og finder GPS-koordinater til app’en.

Piffissaq maaniiffiga nuannersunik ulikkaartoq aamma ilikkagaqarfioqisoq inunnillu pikkorissorsuarnik naapitsiffigiuagara
naalerpoq. Qaagit ilassiartorlunga oqarlutit »Inuulluarit«
immaqaluunniit nuannernerusumik »Takuss«.
NAPAmi pisortaq Mats Bjerde soraalerpoq Sverigemullu
utertussanngorluni, inuulluaqquniarlugu
ilasseqatigiissaagut NAPAp Katuami allaffiani
arfininngornermi oktobarip 12-iani nal. 14-16.

Vi glæder os til at se jer.
nunatta atuagaateqarfia

Kommunimut pilersaarutinut tapiliussamut siunnersuut pillugu tamanut tusarniaaneq
Forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring

3E5
2C1

Forslag til kommuneplantillæg 2C1- 1
Nuussuaq Center

Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut 2C1-1
Nuussuaq Qitiusoqarfimmut siunnersuut

Forslag til kommuneplantillæg 3E5-3
Nuuk Airport

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-3,
Nuuk Airport, pillugu siunnersuut

Forslag til kommuneplantillæg 4A7-2
Mitsimmavik, Nuuk

Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut
siunnersuut 4A7-2 Mitsimmavik, Nuuk

Kommuneplantillægget omhandler butiksområdet
i Nuussuaq og giver mulighed for udvidelser af eksisterende butiksbygning, daginstitution samt friskole.
Forslaget er i 6 ugers offentlig høring i perioden:
9.10.2019 - 20.11.2019.

Kommuneplantillægget giver mulighed for ny terminal,
teknikbygning, hangarer m.v. i forbindelse med lufthavnsudvidelsen.
Forslaget er i 6 ugers offentlig høring i perioden:
9.10.2019 - 20.11.2019.

Kommuneplantillægget giver mulighed for opførelsen
af forskellige bebyggelser heriblandt en institution,
rækkehuse, enfamiliehuse og etageejendomme, samt
ikke mindst kyststien og andre offentlige uderum.
Forslaget er i 8 ugers offentlig høring i perioden:
09.10.2019 - 04.12.2019.

4A7

Læs forslagene på kommunens hjemmeside sermersooq.gl under høringsportalen eller ved henvendelse
til Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf.: 36 74 00.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@
sermersooq.gl og være Kommuneqarfik Sermersooq i
hænde inden høringsfristens udløb.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq Nuussuarmi qitiusoqarfimmut
tunngavoq, aammalu pisiniarfiup, meeqqeriviup friskolellu allineqarnissaanut periarfissiilluni.
Siunnersuut sapaatip-akunnerini 6-ini tamanut tusarniaassutigineqassaaq, piffissami 9.10.2019 - 20.11.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussakkut periarfissiissaaq, mittarfiup allilerneqarneranut atatillugu terminal, teknikkeqarfik hangarilu
il.il. nutaat.
Siunnersuut sapaatip-akunnerini 6-ini tamanut tusarniaassutigineqassaaq piffissami 9.10.2019 - 20.11.2019.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq naapertorlugu assigiinngitsunik sanaartortoqarnissaanik periarfissiivoq, ilaatigut meeqqerivik,
illut uiguleriit, illuinnaat aamma inissiat quleriillit, kiisalu minnerunngitsumik sissaq sinerlugu aqqusineeraq silamilu kikkut tamat ornissinnaasaat.
Siunnersuut sapaatip-akunnerini 8-ni tamanut tusarniaassutigineqassaaq, piffissami 09.10.2019 - 04.12.2019.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutit atuarneqarsinnaapput kommunip nittartagaani sermersooq.gl Tusarniaatit
toorlugit imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut
saaffiginninnikkut, oqarasuaat: 36 74 00.
Oqaaseqaatit aamma akerliliissutit plan@sermersooq.gl-imut nassiunneqassapput, Kommuneqarfik Sermersuumit tusarniaanermi piffissaritinneqartup qaangiutinnginnerani tiguneqareersimassapput.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø
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MERX II-mut qinnuteqarnissamut
piffissanngulerpoq
MERX II
Ilinnut suliffeqarfinnik, soqutigisaqatigiit kattuffiinik,
niuertarfinnik, niuernermik ingerlatsivinnik inunnillu
taakkunani sulisunik soqutiginnittumut periarfissat.
Ilinnullu siunissami nunatsinni pitsaanerulersitsiniarlutit
nutartereqataarusuttumut.
TNI naammassinikuugukku imaluunniit MERX I massakkut ingerlakkukku taava MERX II-mut qinnuteqarsinnaavutit.

MERX II-mut akuerisaanissamut piumasaqaatit aammalu
paasissutissat MERX II-mut tunngasut Niuernermik
Ilinniarfiup nittartagaani www.ninuuk.gl –mi takuneqarsinnaapput.
MERX II-mut qinnuteqarfissaq kingulleq tassaavoq
ulloq 15.november 2019.

Nu er tiden ved at være
inde til at søge ind på MERX II
MERX II
Til dig med interesse for virksomheder, organisationer, butikker, handel og mennesker i dem.
Til dig der vil gøre én forskel for fremtidens
Grønland.
Har du en TNI-uddannelse eller er i gang med
MERX I kan du søge ind på MERX II

Adgangskravene for at blive optaget på MERX II
og oplysninger om MERX II kan ses på Niuernermik Ilinniarfik’s hjemmeside www.ninuuk.gl
Ansøgningsfrist til MERX II
er den 15. november 2019

Mastercard Apple Pay-mut atoruk
Siornatigut Visa/Dankort kisimi Apple Pay-mut atorneqarsinnaavoq maannakkulli Mastercard atorlugu Apple Pay atorneqalersinnaavoq.
Apple Pay pisiniarfinni naleqqiutiinnarlugu akiliisarfinni atorsinnaavat.
Apple Pay isumannaatsuuvoq ajornanngitsuararsuullunilu.

Brug Mastercard til Apple Pay
Nu er det udover Visa/Dankort også muligt at bruge Mastercard
med Apple Pay.
Du kan bruge Apple Pay i butikker, der tager imod kontaktløse kort.
Apple Pay er et nemt og sikkert betalingsmiddel.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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KATUAQ BIO

UGE 41

Pingasunngorneq / Onsdag

9/10

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

10/10

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

11/10

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

12/10

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

13/10

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

14/10

Felix på Vilde Eventyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Downton Abbey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.15
Rambo 5: Last Blood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00
Marlunngorneq / Tirsdag

15/10

Downton Abbey . . . . . . . . . . . . . . . . . Babybio 13.30
Felix på Vilde Eventyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.15
Rambo 5: Last Blood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30
Downton Abbey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00
Pingasunngorneq / Onsdag

16/10

Felix på Vilde Eventyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
Downton Abbey . . . . . . . . . . . . sidste forestilling 18.15
Rambo 5: Last Blood . . . . . . . . sidste forestilling 21.00

TUNISSUT MIKISOQ
MISIGISAQ ANGISOOQ
LILLE GAVE
STOR OPLEVELSE
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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NÛK HÅNDBOLD STARZIMI

assammik arsartartunik
amigaateqarpugut!

Qitornat assammik arsartalerusuppa?
Taava NÛK Håndbold Starz arfininngornikkut
nal. 11-miit 12-imut Inussuvimmukarit peqataallutillu.
NÛK Håndbold Starz meeqqanut, sunngiffimmi nalinginnaasumik sammisassatut
neqeroorutinut naaoertuutinngitsunut neqeroorutaavoq. Kikkut tamarmik inissaqarput! Arfininngornerit tamaasa naapittarpugut, assammik arsarluta pinnguarlutalu.
NÛK Håndbold Starz meeqqanut ilaqutaanullu qungujunnermik, illarnermik, misigisanillu nuannersunik pilersitsisarpoq. Taamaasiortarpugut assammik arsarluta
inuttullu peqatigiilluta, ilaqutariit tamaasa akulerutsillugit.
Holdi 2018-imi aallartinneqarpoq, Lykkeliga, qallunaarlu nunanut allanut unammisartoq Rikke Nielsen, suleqatigalugit.
Kikkut peqataasinnaappat? Meeqqat tamarmik 5 aamma 14 akornanni ukiullit,
sunngiffimmi sammisassatut neqeroorutinut nalinginnaasunut naapertuutinngitsut.

Qaqugu sumilu?
Arfininngornikkut nal. 11-12-imut Inussivimmukarit peqataallutillu.
Akia:
Sungiusarneq ukioq manna akeqanngilaq.

LykkeCupimi, 2020-imi Danmarkimi
ingerlanneqartussami peqataanissarput
sulissutigaarput.Tassani meeqqat inuusuttullu, Danmarkimi lykkeliganit allaneersut,
Danmarkimi assammik arsarluni pisoqartitsinerit annersaanni naapisimaartarput.

Vi savner
flere spillere
PÅ HÅNDBOLDHOLDET
NÛK HÅNDBOLD STARZ!
Har dit barn lyst til at spille håndbold?
Så kom og mød NÛK Håndbold Starz om
lørdagen i Inussivik fra kl. 11-12
NÛK Håndbold Starz er et tilbud for børn, som ikke passer ind i et almindeligt
fritidstilbud. Hos os er der plads til alle!
Vi mødes om lørdagen, hvor vi leger og spiller håndbold.
NÛK Håndbold Starz skal skabe flere smil, grin og positive oplevelser for børn
og deres familier. Vi gør det igennem håndbold og sociale fællesskaber, hvor
hele familien bliver involveret.
Holdet startede i oktober 2018 i samarbejde med Lykkeliga og den tidligere
danske landsholdsspiller Rikke Nielsen.
Hvem kan være med? Alle børn mellem 5 og 14 år, som ikke passer ind i et
almindeligt fritidstilbud.

Hvor og hvornår?
Kom og vær med om lørdagen
fra kl. 11-12 i Inussivik.
Pris:
Træningen i denne sæson er gratis.

Vi arbejder på at komme til LykkeCup i
juni måned 2020 i Danmark. Her mødes
børn og unge fra de andre Lykkeliga hold
i Danmark til Danmarks største håndboldfest.

Attaveqarfissat / Kontakt :
Sukumiinerusumik paasisaqarusukkussi uunga attaveqarfigisigut / Hvis I har brug for yderligere informationer, så kontakt os:

MAJA: 250639 ·

JØRGEN: 483135
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Ilinnartut
rsiallillu
q
to qaline

u

15%-nik

isarpagut
kikilliliivig

a

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

5%

1
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
til stu
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

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

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

GENERALFORSAMLING
I NUUMMI UUMASUT/NUUKSDYR 2019
- Hvordan syntes du at DIN dyreklinik skal være?
- Mener du også at dyr har krav på ordentlig dyrlægebehandling
når de bliver syge?
- Vidste du at Donnas dyreklinik bliver drevet af frivillige dyreejere?
- Kribler det i din mave for at gøre noget godt for dit og andres
kæledyr?
Kan du svare på disse spørgsmål, eller er du blot blevet nysgerrig, så vil
vi opfordre dig til at møde op til Nuummi Uumasuts

årlige generalforsamling i Donnas Dyreklinik,
Aqqusinersuaq 23, torsdag den 22. oktober 2019 kl. 1830.
Punkter for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Udvalg.
11. Evt.
Har du ikke mulighed for at møde op, så send os dine forslag til generalforsamlingen til: Nuummiuumasut@gmail.com.
Vi håber selvfølgelig at du kommer, da din stemme er vigtig for at
sikre dyrenes og klinikkens fremtid her i Nuuk. Vi mangler dig og DIN
hjælp til at sikre klinikkens fremtid, og dyrenes velfærd
Vel mødt.

»ALLE DYR HAR KRAV PÅ EN DYRLÆGE«

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

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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ANNONCERING AF LEDIGE BYGGEFELTER I QINNGORPUT

Går du med ønske om at bo i et rækkehus i et naturskønt område med udsigt til Malenebugten og Ukusissaq?
Nu har du muligheden, da vi hermed annoncere byggefelterne 5-10 og 15-21, i boligområdet Pinguaraq til boligbebyggelse, som ledige.

ET UDPLUK AF KOMMUNEPLANTILLÆGGETS BESTEMMELSER:
Inde for hvert byggefelt skal mindst bygges følgende antal lejligheder:
• Mindst 6 boliger til hvert byggefelt 5, 6, 16 og 20
• Mindst 9 boliger til hvert byggefelt 8, 9, og 17
• Mindst 12 boliger til hvert byggefelt 10, 15 og 18
• Mindst 18 boliger til byggefelt 19
• Mindst 21 boliger til byggefelt 7

Generelt gælder følgende for områderne:
Detailområde

Antal byggefelter i alt

Anvendelse

Maks. antal Etager

Byggefelter

B

8

Blandet boligområde

3

5-9 og 15-17

C

4

Blandet boligområde

3

10 og 18-20

D

1

Etagebebyggelse

6

21

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 4A6-1, Pinguaraq.
Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø, eller læses på vores hjemmeside sermersooq2028.gl

ANSØGERE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ FØLGENDE:

Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan
ansøge om et areal. Det grundlæggende princip ved lodtrækning er
imidlertid, at hver reel ansøger skal have ét lod i lodtrækningen.
Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand
og andre personer der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del
i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud
af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er
eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes
direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive
mere end én ansøgning.

BYGGEMODNING

Fremtidige arealrettighedshavere i detailområde B skal være
opmærksomme på, at der vil blive opkrævet en byggemodningsandel
for de allerede etablerede p-pladser samt den interne overordnede
byggemodning i detailområdet, det vil sige intern sti/vej, belægning,
legeplads m.m.
Byggemodning af detailområderne C og D, står
arealrettighedshaverne selv for.

ANSØGNING

Kommende arealrettighedshaver skal følge gældende frister og
procedurer for ansøgning om arealreservation og arealtildeling.

Når ansøgningerne åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive
vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres dette ikke at være
tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret. Dette gælder alle ansøgninger der er omfattet af interessefællesskabet.

Nunaminertanut tunngasunik oqartussaqarfik // Arealmyndighed
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BYGGEFELTER

Der kan kun søges på et byggefelt i detailområde B. Det vil sige enten
byggefelt 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 eller 17. Der kan i ansøgningen angives en
prioriteret liste for de byggefelter ansøgeren ønsker at komme
i betragtning til.

I detailområde C og D kan der kun søges på hele detailområder.
Det vil sige byggefelterne 10, 18, 19 og 20 for detailområde C, eller
byggefeltet 21 for de to etagehuse i detailområde D.

Der kan kun søges på et byggefelt i detailområde B, eller et helt detailområde C eller D.
Der kan samlet kun indgives én ansøgning – enten på et byggefelt i område B eller hele byggefelt C eller hele byggefelt D.

ANSØGNINGEN SKAL VEDLÆGGES

• Tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
• En detaljeret beskrivelse af projektet. Antal boliger med beskrivelser
af materialer mv.

ANSØGNINGSFRIST

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 1. november 2019
før midnat vil blive betragtet som samtidige.

TILDELINGS PROCES

• Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere byggeri af det antal boliger mv,
kommuneplantillægget for det pågældende område/byggefelt
der er ansøgt om, giver mulighed for. Bank eller pengeinstitut skal
erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger,
ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til
– uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal.
Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe
en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller
andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers
økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne
er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold
til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud den 12. november 2019 kl 10 i møderum 1 på rådhuset, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk. Lodtrækningen er åben for alle.
Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige
bestemmelser for arealtildeling.
http://www.sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

• Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen
er tilstrækkelig og korrekt belyst.

eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og
Miljø, sai@sermersooq.gl
Ansøgning om arealreservation fremsendes til:
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltningen for Anlæg og Miljø
Postboks 1005, 3900 Nuuk

Nunaminertanut tunngasunik oqartussaqarfik // Arealmyndighed
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Vinfestivali iluatsilluartoq
Vinslottet septembarimi vinfestivalertitsivoq, viinnillu pissanganartorpassuit
akornanni unnuk aliikkuersornaqaaq
All.: Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Pisarnertut ukiaq manna Vinslottet katersortarfimmi
vinfestivalimik ingerlatsivoq, viinnit pissanganartut
arlalissuit misilinneqarsinnaallutik. Ukiuni siuliinisut unnuk immikkoortunut tallimanut avissimavoq,
viinnit assigiinngitsut misiligarneqarfissaannut.
Taamaasilluni viinnit eqqortumik tulleriiaarlugit
misiligarneqarput tamaasa takusinnaallugit.
Suna toqqassavara
Unammilligassaq annerpaaq tassaavoq isilernermi
billetsi tunniullugu puussiaaraq polettinik 20-nik
imalik tunniunneqarmat, taakkulu viinninut misilikkusutanut atorneqassapput. Viinnini misilikkusutani
amerlanerpaani poletti ataaseq arlallilluunniit tunni-

unneqassapput. Periuseq tamanna ajunngitsorujussuuvoq, taamaasilluni isumaliutigisassaammat suna
misilikkusunnerlugu inuillu ersarissumik aalakoortut ilaatinnaveersaarlugit. Viinnit immikkoornerusut
misilikkusukkaanni polettinik amerlanerusunik
pisisoqarsinnaavoq.
Misileraaneq tallimanik immikkoortulik
Misileraaneq persuarsiunngilluinnartumik nuannisarlunilu ingerlanneqarpoq, viinnillu assigiinngitsut
minutsit 50-ikkaarlugit saqqummiunneqartarput.
Siullermik shampagne-t viinnillu puaasartuliortut,
taakkualu assigiinngitsut pissanganartut quliupput.
Aappassaanik roséviinnit tallimat hvidviinnillu tallimat. Pingajussaanik aamma hvidviinnit assigiinngitsut tallimat rødviinnillu imavissuit illua’tungaaneersut tallimat. Sisamassaanik italiamiut rødviinnii
tallimat franskillu rødviinnii tallimat. Naggataarutigalugillu kinguleqqiutinut viinnit qulit assigiinngitsorpassuarnik mamassusillit.

Viinnit akisuut
Unnuk tamaat VIP-nut nerrivik ornittarneqarsinnaavoq, tassanilu polettit nungukkiartupallattarput.
Tassani viinnit nalissaqanngitsutut isigineqartut
arfinillit misilinneqarsinnaapput. Ilaatigut pomerol
rødviinni 1982-imersoq tusaamasaq, nalissaqanngitsoq piumaneqarluartorlu sauterne-meersoq Chateau
d´Yquem, ilagigujaallu colheita portvin 1951-imeersoq, tunisassiortumit Feuerheerd´s-imeersoq.
Unnuk iluatsilluartoq
Unnuk tamaat Cafémik illinnartunik sassaallertuarpoq iffiukkanik mamarluartunik, sandwichit, tuttumik frikadeliliat, raajat poorlugit kissarsuutikkoortitat, kaagit mamartullu allat, viinnerpassuarnut
“kimikillisaatissat”. Dabbu Kubbay Dahlip, Vinslottet-imi førstemandip, aaqqissuussineq naammagisimaarluinnarpaa, aaqqissuussinermullu tassunga
viinninik soqutiginnittut 100-t sinneqartut takkupput.
– Aaqqissuussinerup taamaattup iluaqutissartaraa
inuit eqqaamasarmassuk juullimut viinni, apersortitsinermi viinni nalliussisinermiluunniit allami
viinni sumi pisiarisinnaanerlugu, viinniutivut pitsaasut misilereersimagaangamikkit, Danni Linnau
Dahl oqaluttuarpoq.

Vinfestivalimi champagne-niit portviinninut pisoqqanut misilinneqarsinnaapput.
Vinfestivallen bød på alt lige fra champagne til
gammel portvin. Ass./Foto: Toke Brødsgaard

Vinfestival blev
stor succes
Vinslottet afholdt i september vinfestival, der blev en fornøjelig aften med en
lang række spændende vine
Af Toke Brødsgaard toke@nuukugeavis.gl
Traditionen tro afholdt Vinslottet her i efteråret en
vinfestival i forsamlingshuset med en lang række
spændende vine. Som de tidligere år var aftenen
inddelt i fem etaper, hvor der var forskellige vine
på menuen. På den måde fik man smagt på vinene
i den rigtige rækkefølge og kunne bevare overblikket.
Hvad skal man vælge
Største udfordring var, at man ved indgangen, mod
aflevering af sin billet, fik udleveret en lille pose

med 20 poletter, der skulle disponeres til de vine,
man ville vælge at smage. De fleste af de vine, man
kunne smage, skulle man aflevere én eller flere
poletter for at smage. Systemet er på sin vis meget
godt, da man på den måde skal overveje, hvad man
vil smage, og man undgår synligt berusede folk.
Ville man smage nogle af de mere specielle vine,
var det muligt at tilkøbe flere poletter.

besøge VIP bordet, hvor ens poletter hurtigt kunne
få ben at gå på. Her kunne man smage seks unika
indenfor vin.
Blandt andet var der hul på en Pomerol rødvin fra
den legendariske årgang 1982, man kunne smage
den unikke og efterspurgte sauternes Chateau
d’Yquem, og der var såmænd også hul på en Colheita portvin fra 1951 fra producenten Feuerheerd’s.

Fem etapers smagning
Smagningen var ganske uformel og hyggelig, og
i intervaller af 50 minutter blev der udbudt vine i
forskellige kategorier.
Første runde bød på champagne og mousserende
vine, hvor der var ti spændende bud på dette.
Anden runde bød på fem rosévine og fem hvidvine.
Tredje runde bød på yderligere fem hvidvine og
fem oversøiske rødvine.
Fjerde runde bød på fem italienske rødvine og fem
franske rødvine.
Sidste runde bød på ti dessertvine i et meget bredt
smagsspektrum.

En succesfuld aften
Gennem hele aftenen bød Cafémik på lækre delikatesser i form af lækkert brød, sandwichs, hjemmelavede rensdyrfrikadeller, indbagte rejer, kager og
andet godt, så der var lidt at stå imod med overfor
de mange vine. Danni Linnau Dahl, der er førstemand i Vinslottet, var da også meget tilfreds med
arrangementet, der trak et stykke over hundrede
vininteresserede.
Fordelen ved et arrangement som dette er, at folk
husker, hvor de kan købe julevinen, vinen til konfirmationen eller anden lejlighed, når de har smagt et
godt udvalg af vores vine, fortæller Danni Linnau
Dahl.

De dyre dråber
Gennem hele aftenen kunne man også vælge at
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Torrak 2019
Pingasunngorneq / Onsdag 9. oktober

Starttid:

09:00 Minutter ml. kampene:
DRENGE

00:06

PIGER

ONSDAG 09. oktober
Hold 1

mod

1 . MÅL

Kampnr

Tid

Hold 2

1

09:00

AHL 4-A

KANG 4-B (HOLD 1)

2

09:06

ASK 4-A

N.I.F.

3

09:12

KANG 4-A

NUUS 4-A

4

09:18

AHL 4-B

ASK 4-B

5

09:24

USK 4-B

NUUS 4-B

6

09:30

KANG 4-B (HOLD 2)

Vinder kamp nr. 1

7

09:36

Vinder kamp nr. 2

vinder kamp nr. 3

8

09:42

Vinder kamp nr. 4

Vinder kamp nr. 5

Vinder til finale

9

09:48

Vinder kamp nr. 6

Vinder kamp nr. 7

Vinder til finale

10

09:54

ASK 4-B

N.I.F.

11

10:00

USK 4-B

AHL 4-B

12

10:06

KANG 4-A

NUUS 4-A

13

10:12

AHL 4-A

Vinder kamp nr. 10

Vinder t. finale

14

10:18

Vinder kamp nr. 11

Vinder kamp nr. 12

Vinder t. finale

15

10:24

KANG 5-A

AHL 5-B

16

10:30

ASK 5-A

USK 5-A

17

10:36

AHL 5-A

NUUS 5-A

18

10:42

USK 5-B

KANG 5-B

19

10:48

ASK 5-B

NUUS 5-B

20

10:54

AHL 5-C

N.I.F.

21

11:00

Vinder kamp nr. 15

Vinder kamp nr. 16

22

11:06

Vinder kamp nr. 17

Vinder kamp nr. 18

23

11:12

Vinder kamp nr. 19

Vinder kamp nr. 20

Direkte t. finale

24

11:18

Vinder kamp nr. 21

Vinder kamp nr. 22

Semifinal

25

11:24

26

11:30

AHL 5-A

USK 5-A

27

11:36

KANG 5-B

NUUS 5-A

28

11:42

USK 5-B

KANG 5-A

29

11:48

ASK 5-B

AHL 5-B

30

11:54

NUUS 5-B

ASK 5-A

31

12:00

AHL 5-C

Vinder kamp nr. 26

32

12:06

Vinder kamp nr. 27

Vinder kamp nr. 28

33

12:12

Vinder kamp nr. 29

Vinder kamp nr. 30

Vinder til finale

34

12:18

Vinder kamp nr. 31

Vinder kamp nr. 32

Vinder til finale

35

12:24

ASK 6-B

USK 6-A

36

12:30

KANG 6-B

AHL 6-A

37

12:36

USK 6-B

AHL 6-B

38

12:42

ASK 6-KL.

NUUS 6-A

39

12:48

KANG 6-A

ASK 6-A

40

12:54

Vinder kamp nr. 35

Vinder kamp nr. 36

41

13:00

Vinder kamp nr. 37

Vinder kamp nr. 38

Vinder til finale

42

13:06

Vinder kamp nr. 39

Vinder kamp nr. 40

Vinder til finale

43

13:12

ASK 6-A

AHL 6-B

44

13:18

KANG 6-A

USK 6-A

45

13:24

NUUS 6-A

ASK 6-B

Resultat
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Torrak 2019
Sisamanngorneq / Torsdag 10. oktober

Starttid:

10:00

Minutter ml. kampene:

00:06

DRENGE

PIGER

TORSDAG 10. oktober

Kampnr

Tid

Hold 1

1

10:00

AHL 7-B

ASK 7-B

2

10:06

USK 7-A

KANG 7-A

3

10:12

AHL 7-A

NUUS 7-KL.

4

10:18

KANG 7-B

USK 7-B

5

10:24

VINDER KAMP NR. 1

VINDER KAMP NR. 2

vinder til finale

6

10:30

VINDER KAMP NR. 3

VINDER KAMP NR. 4

vinder til finale

7

10:36

NUUS 7-KL.

ASK 7-B

8

10:42

USK 7-A

KANG 7-A

mod

Hold 2

9

10:48

AHL 7-A

USK 7-B

10

10:54

KANG 7-B

AHL 7-B

11

11:00

VINDER KAMP NR. 7

VINDER KAMP NR. 8

vinder til finale

12

11:06

VINDER KAMP NR. 9

VINDER KAMP NR. 10

vinder til finale

13

11:12

NUUS 8-KL.

ASK 8-B

14

11:18

USK 8-A

KANG 8-A

15

11:24

N.I.F

USK 8-B

16

11:30

KANG 8-B

VINDER KAMP NR. 13

17

11:36

VINDER KAMP NR. 14

VINDER KAMP NR. 15

vinder til finale

18

11:42

VINDER KAMP NR. 16

VINDER KAMP NR. 17

vinder til finale

19

11:48

KANG 8-A

N.I.F 8 KL.

20

11:54

KANG 8-B

VINDER KAMP NR. 19

21

12:00

AHL 9-B

NUUS 9-A

22

12:06

ASK 9-A

KANG 9-A

23

12:12

N. I. F 9-KL.

AHL 9-A

24

12:18

VINDER KAMP NR. 21

VINDER KAMP NR. 22

vinder til finale

25

12:24

VINDER KAMP NR. 23

VINDER KAMP NR. 24

vinder til finale

26

12:30

ASK 10-B

USK 10 KL.

27

12:36

KANG 10-A

N. I. F. 10 KL.

28

12:42

AHL 10-A

VINDER KAMP NR. 26

vinder til finale

29

12:48

VINDER KAMP. NR. 27

VINDER KAMP NR. 28

vinder til finale

VINDER KAMP NR. 19

VINDER KAMP NR. 20

N. I. F 9-KL

AHL 9-A
KANG 10-A

FINALER

af CSR Greenland

1. mål

1

13:00

2

13:06

3

13:12

4

13:18

5

13:24

6

13:30

7

13:36

8

13:42

AHL 10-A

13.30

POKALOVERRÆKKELSE

Resultat
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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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IN

IMUTTE

TORSDAGKristinemut Præsenterer :

TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT

PÅ MUTTEN

Levende musik på Mutten

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

STINEM
RI

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

UT

KARAOKE OG GOD MUSIK

K

DEN 26. juli

Kali

M

UTTEN

Jam/
Open Mic

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

Mandag -Torsdag og søndag.
fra 20.00

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

Tulleriit

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

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

Kanji club

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

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

Inuk

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

Ulla

Festen begynder kl. 22.00

Nipilersorneq nuannaraarput!
– Aamma festerneq nuannaraarput!

Fredag den 11. og Lørdag den 12. oktober
DEN 29. JULI

Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

Ilaat 6 8

med kartofler og persillesauce

Kun kr.

-,

Sponsoreret af:

N
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Islandimi Húsavíkip kingornalu Hafnarfjördurip tungaanut aallarpoq, tassani ineqarfissat atortussallu allat
usilersuutigineqassallutik.
Kursen var i første omgang sat mod Húsavik og efterfølgende Hafnarfjordur i Island, hvor der er blevet lastet
beboelsesmoduler og øvrigt materiel.

Munck mittarfimmut suliniummi
suliffissarsiortorpassuarnik pissarsisimavoq
Oktobarip ingerlanerani Nuummi mittarfissaq nutaaq sanaallugu aallartinneqassaaq
All. Bent Højgaard Sørensen
bhsorensen@outlook.com
Uumap qaammatip naanerani Danmarkimit entreprenøri Munck Gruppen Nuummi mittarfissamik
nutaamik sanalluni aallartissaaq.
Pilersaarutit malilluinnarlugit ingerlavoq. Maannamut entreprenørit ingerlatseqatigiiffiata sanalluni
aallartinnissaanut Kommuneqarfik Sermersuumit
Namminersorlutillu Oqartussanit sanaartornissamut
akuersissutissaat naggataarutaasut utaqqineqarput,
sanaartortitsisunit Kalaallit Airportsinit (KAIR)
pisortaaneq Peter Wistoft oqarpoq.
KAIR marlunnik piginnitseqarpoq, Namminersorlutik Oqartussat aamma naalagaaffik.
Ataasinngornermi septembarip 23-ani Fynimi Nyborgip talittarfianit umiarsuaq assartuut BBC Lagos
entreprenørit maskiinarsuinik usilluni aallarpoq.
Nuummi Munckimi sulisunut Islandimi
Húsavíkimit Hafnarfjordurimillu atortussat allat ineqarfissallu usilersuutigineqarput. Nuummut ingerlassaaq, tassani umiarsuaq sisamanngornermi oktobarip 10-ani apuuttussatut naatsorsuutigineqarluni.
Munckimi sulisussat Nuummut tikissapput mittarfitoqqap mittarfimmik nutaamik 2200 meteriusumik
allineqartussap eqqaani campimi najugaqassallutik, allaffeqartumi entreprenørillu maskiinarsuinut

inissaqartumi.
Munck Gruppen Danmarkimi, Polenimi Ghanamilu 1.800-inik sulisoqartoq Nuummi Ilulissanilu
mittarfiliornissamik suliniutiminut sulisussanik pissarsiniarnissaminik ajornartorsiuteqarpasinngilaq.
Nuummi Ilulissanilu mittarfissat nutaat Munckip
aqquserngit ilanngullugit sanaartugassai 2023-p
naanerani naammassisimassapput.
Entreprenørit suliffeqarfiutaata naatsorsuutigaa
agguaqatigiissillugu inuit 100-it amerlanerulaartut
sulisorisassallugit, piffissap ilaani 200-t pallittarlugit. Tamanna Munckip pisortaanerata piginnittullu
Hans Christian Munckip siusinnerusukkut nalunaarutigaat.
Novembarimi decembarimilu 2019-imi umiarsuit
assartuutit aappaat Nuummut tikissaaq qillerutinik
atortussanillu allanik usilluni.
Munck sulisussarsiortorpassuarnik pissarsisimavoq, Kalaallit Nunaanni avataaniillu. Tamanna tupaallaatigaarput, tusarsimavarpummi Kalaallit Nunaanni suliffissaaleqisoqanngitsoq. Qasserpiaat
atorfinissanersut oqaatigisinnaanngilara, Kalaallit
Airportsinit Peter Wistoft oqaluttuarpoq.
Sermitsiami paasissutissat naapertorlugit Kalaallit
Nunaannit, Danmarkimit nunanillu allanit sulisussarsiortoqarpoq.
Entreprenørit ilaatigut sanaartortunik, mekanikerinik, saffiuunik, maskiinanik aqutsisunik, formandinik, nunamik uuttortaasartunik, suliniummi aqutsisunik ingeniørinillu pissarsiorsimavoq.
Sulisussaaluit siulliit ilaatigut Nuummi sanaartornermi ulluinnarni aqutsisussaq Orla Nielsen

Nuummut tikissimavoq, ilaatigut najugaqarfissap
sanaartornerullu sananissaanut piareersaatit siulliit
suliarniarlugit.
Kalaallit Airports aamma Munck qaammammi
uani kingusinnerusukkut Nuummi Ilulissanilu mittarfiliornissat pillugit paasititsiniaallutik ataatsimiissitsissapput, Peter Wistoft oqarpoq.
Nuummi Ilulissanilu mittarfissat Qaqortumi mittarfissaq ilanngullugu pilersaarutaasumik katillugit
3,6 milliard koruuninik akeqassapput.
Taakkunannga 2,1 milliard koruunit Namminersorlutik Oqartussanit aningaasalerneqassapput Kalaallti Airportsinut akiliutitut, 1,6 milliard koruunit
Danmarkip naalagaaffianit aningaasaliissutaassallutik.
1,6 milliard koruuiniit 700 million koruunit Kalaallit Airportsinut aningaasaliissutaapput, sinneri
Den Nordiske Investeringsbankimit naalagaaffimmillu taarsigassarsiaassallutik.
Entreprenørit ingerlatseqatigiiffiani oqaaseqartitsisinnaasimanngilagut, Munck Gruppenip pisortaaneranit, Hans Christian Munckimit, Kalaallit Nunaanni mittarfinnik sanaartornermi suliniummi
aqutsisumit Jesper Bjerremit, Nuummilu Munckimi
ulluinnarni aqutsisumit Orla Nielsenimit.
Kalaallit Airportsip Munck Gruppenillu isumaqatigiissutaat naapertorlugu tusagassiuutinut nalunaarutitit tamarmik maannamut Kalaallit Airportsineertassapput.
Tusagassiortunilli ataatsimiisitsinermi assigiinngitsunut nassuiaassaagut, Wistoft neriorsuivoq.
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Munck har fået masser af
jobansøgere til lufthavnsprojekt

Arbejdet med at anlægge Nuuks nye
lufthavn går i gang i løbet af oktober.
Af Bent Højgaard Sørensen
bhsorensen@outlook.com
I slutningen af denne måned ventes den danske entreprenør Munck Gruppen at begynde arbejdet med
at bygge den nye lufthavn i Nuuk.
Det går helt efter planen. Foreløbig venter vi på,
at entreprenørselskabet får de endelige byggetilladelser fra henholdsvis Sermersooq Kommunia og
selvstyret til at kunne starte anlægsarbejdet, siger
administrerende direktør Peter Wistoft fra bygherren Kalaallit Airports (KAIR).
KAIR har to ejere, Grønlands Selvstyre og staten.
Mandag den 23. september sejlede fragtskibet
BBC Lagos ud fra Nyborg Havn på Fyn med store
entreprenørmaskiner.
I Húsavik og Hafnafjordur i Island blev der lastet
mere materiel og beboelsesmoduler til Muncks medarbejdere i Nuuk. Derefter gik turen til Nuuk, hvor
skibet ventes at anløbe torsdag den 10. oktober.
Muncks medarbejdere kommer i Nuuk til at bo i
en camp, hvor der også er kontorer og plads til
entreprenørmaskiner ved den gamle lufthavn, der
skal udvides til en ny lufthavn med en landingsbane
på 2.200 meter.
Munck Gruppen, der beskæftiger omkring 1.800
medarbejdere i Danmark, Polen og Ghana, har tilsyneladende let ved at skaffe medarbejdere til lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat.
De nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat, hvor Munck
skal anlægge landingsbanerne og tilkørselsveje, skal
stå færdige i slutningen af 2023.

Maannakkut BBC Lagos Islandip avannaaniippoq Nuummut ingerlaarluni, pilersaarutit malillugit oktobarip 10-ani Nuummut pissalluni.
I skrivende stund befinder BBC Lagos sig vest for Island og har kurs mod Nuuk, hvor skibet efter planen
anløber d. 10 oktober.

I gennemsnit regner entreprenørselskabet at
skulle bruge godt 100 medarbejdere og i perioder
op til et par hundrede. Det har Muncks topchef og
ejer Hans Christian Munck tidligere oplyst.
I november og december 2019 kommer fragtskib
nummer to til Nuuk med boregrej og yderligere
materiel.
Munck har fået rigtigt, rigtigt mange ansøgere,
både fra Grønland og udefra. Det overrasker os, for

Ataasinngornermi septembarip 23-ani Nyborgip
talittarfianit umiarsuaq assartuut BBC Lagos entreprenørit
maskiinarsuinik usilluni aallarpoq.
Mandag d. 23/9 stævnede fragtskibet BBC
Lagos ud fra havnen i Nyborg med store entreprenørmaskiner i lastrummet.

vi hører jo, at der ingen arbejdsløse er i Grønland.
Hvor mange der er blevet ansat, kan jeg ikke sige,
fortæller Peter Wistoft fra Kalaallit Airports.
Ifølge Sermitsiaqs oplysninger kommer ansøgningerne fra Grønland, Danmark og udlandet.
Entreprenøren har blandt andet søgt anlægsfolk,
mekanikere, smede, maskinførere, formænd, landmålere, projektledere og ingeniører.
De første håndfuld medarbejdere, blandt andet
den daglige leder af byggeriet i Nuuk, Orla Nielsen,
er landet i Nuuk for at gøre de første forberedelser
til blandt andet anlæggelse af campen og byggeriet.
Kalaallit Airports og Munck holder et informationsmøde om lufthavnsbyggeriet i Nuuk og Ilulissat senere på måneden, oplyser Peter Wistoft.
De nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat er sammen
med den nye lufthavn i Qaqortoq planlagt til at
koste 3,6 milliarder kroner.
Af det finansieres de 2,1 milliarder kroner af
Grønlands Selvstyre i form af indskud i Kalaallit
Airports, mens den danske stat sørger for finansiering af 1,6 milliarder kroner.
Af de 1,6 milliarder kroner er 700 millioner kroner indskud i Kalaallit Airports, mens resten er lån i
Den Nordiske Investeringsbank og staten.
Det er ikke muligt at få kommentarer fra entreprenørselskabet, hverken fra Munck Gruppens topchef, Hans Christian Munck, projektlederen på lufthavnsbyggerierne i Grønland, Jesper Bjerre, og den
daglige leder af Munck i Nuuk, Orla Nielsen.
Ifølge en aftale mellem Kalaalliit Airports og
Munck Gruppen skal alle udtalelser til pressen
indtil videre komme fra Kalaallit Airports.
Men på pressemødet vil vi forklare en række ting,
lover Wistoft.
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Uummammit uummammut
ajunngitsuliorneq
Peqatigiiffik Hjertelivet oktobarip 19-ianni Hotel Hans Egedemi ajunngitsuliorniarluni nereqatigiissitsissaaq atisanik
takutitsinertalimmik aliikkusersuinertalimmillu
All.: Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl
Peqatigiiffik Hjertelivet 2017-imi pilersinneqarpoq
kalaallit uummatiluttorpassuit sammineqalersinniarlugit, tamakkualu nappaammik atugaqarneranni pitsaanerusumik atugassaqarnissaannik tarnikkullu
sunniutinut katsorsarneqarnissaannik ikiorniarlugit.
Ukioq manna ajunngitsuliorniarluni nereqatigiissitsinermigut peqatigiiffik aningaasanik katersuiniarpoq ilaqutaasut angalanerannut akissanik, taamaasilluni napparsimasut pilatsillutik bypass-ilertikkiartoraangamik kisimiittassanngimmata.
Nammineq misigisimavaa
Peqatigiiffiup Hjertelivet-ip siulittaasuata pilersitsisuatalu Elise Bruunip uummatiluttumut ilaqutaasutut unammilligassat nalunngilluarpai, angunni uummatilunnermik nappaateqarmat. Tamannarpiaq pissutigalugu anguniagaraa peqatigiiffiup napparsimasut tapersersussagai, taamaasilluni pisortat neqeroorutaat naammanngikkaangata peqatigiiffik ikiuussinnaassalluni, tassalu napparsimasup Danmarkimut
ilaqutaminik ingiaqateqartarnissaa.
– Uanga nammineq ataatama tamanna atuarmagu
(bypass-illuni pilatsilluni, aaqqiss.) ikorfartorlugu
najunnginnissaa saperluinnarsimassagaluarpara,
Elise Bruun oqarpoq.
Uummatilullutik Danmarkiliartartut
Peqatigiiffiup Hjertelivet siulittaasua naapertorlugu

Velgørenhed fra
og til hjertet

peqqinnissaqarfiup ukiut tamaasa uummatimikkut
nappaatillit 125-150-it Danmarkimut passutsikkiartortarpai, assersuutigalugu ballonimik allisitsinermut pilatsinnernullu allanut. Taamatuttaaq, taanna
nangippoq, tamatuma saniatigut napparsimasut
20-30-t missaanniiittut uummatip ukkuaanik pilatsikkiartortarput, napparsimasullu 15-20-t missaanniittut bypass-ilersikkiartortarput, tamarmik ilaquttaminnik ingiaqateqaratik. Tamakkorpassuit ilaat
sapinngisani tamaat ikiorniarlugit peqatigiiffik pilersinneqarsimavoq.
Nereqatigiinneq ajunngitsuliornerlu
Hjertelivet-ip siorna iluatsitsinini oktobarip 19-ianni
nangeqqissavaa ajunngitsuliorniarlunilu nereqatigiissitsilluni, charity dinner-imik taaneqartartumik,
tamannalu siunertanut taaneqartunut katersuiniarneruvoq. Unnuk kikkunnut tamanut ammavoq billetsillu HHE-p nittartagaani pisiarineqarsinnaapput.
Pisussat ilagaat Isaksenip atisanik takutitsinera,
amerikarmiutut lotteri, akitsorterussinerlu, taavalu
dansktop-imik quiasaarisartut Stine & Martin aliikkusersuissapput. Unnuk taanna aamma Isaksen
Designimik pop-up shop-eqassaaq.
Avitseqatigiinnissaq pisariaqartoq
Peqatigiiffik Hjertelivet uummammikkut nappaatillit ilaqutaasalu peqatigiiffigaat. Siunertat ilagaat
inuit uummatikkut ajornartorsiuteeqarnermik eqqugaasut naapeqatigiissinnaassasut oqaloqatigiissutigalugulu tamatuminnga qanoq sunnerneqarlutik
qanorlu ingerlaqqittoqarsinnaanersoq, uummalliuuteqarnikkut unammilligassaqaraluartoq eqqarsaatersornaraluartorlu. Nuummi peqatigiiffiup saniatigut
Ilulissani Sisimiunilu peqatigiiffiit aallartisarniarneqaleruttorput.

Af Toke Brødsgaard
toke@nuukugeavis.gl

Personlig oplevelse
Formand og stifter af foreningen Hjertelivet, Elise
Bruun, har selv som pårørende haft udfordringerne
med en hjertepatient helt inde på livet, da hendes far
er hjertepatient. Netop derfor har hun en målsætning om, at foreningen skal støtte op omkring patienterne, så foreningen kan hjælpe der, hvor det offentliges tilbud ikke rækker, nemlig at få en pårørende med til Danmark i forbindelse med en vigtig
behandling.
Jeg selv personligt ville ikke have været det foruden at være der for og med min far, da han skulle
igennem det (bypass operation, red.), siger Elise
Bruun.

Foreningen Hjertelivet blev stiftet i 2017 for at sætte fokus på de mange grønlandske hjertepatienter og
hjælpe disse bedre gennem deres forløb og psykiske
bearbejdelse af omstændighederne. Foreningens
mål med dette års velgørenhedsmiddag er at samle
penge ind til at kunne betale rejser for pårørende,
så patienter ikke skal være alene under en bypassoperation.

Med hjertet til Danmark
Ifølge formanden fra Foreningen Hjertelivet, sender
det grønlandske sundhedsvæsen hvert år 125-150
hjertepatienter med ambulante behandlinger så som
ballonudvidelser og andre indgreb til Danmark
uden ledsagere. Ligeledes tilføjer hun, at der sendes
yderligere 20-30 patienter til hjerteklapoperationer
og 15-20 patienter til bypassoperationer, alle uden
at pårørende følger patienterne. Det er nogle af alle

Foreningen Hjertelivet holder 19. oktober
charity dinner på Hotel Hans Egede med
modeshow og underholdning
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Hjertelivet-ip pilersitsisuata Elise Bruunip neriuutigaa
HHE-mi charity dinner-imik ingerlatsinissami amerlasuut
peqataajumaartut.
Formand og stifter af Hjertelivet, Elise Bruun, håber på,
at mange vil deltage til den kommende charity dinner på
HHE. Ass./Foto: Hjertelivet

disse, foreningen er stiftet for at kunne hjælpe i et
vist omfang.
Middag og velgørenhed
19. oktober gentager Hjertelivet successen fra sidste
år og holder en velgørenhedsmiddag, en såkaldt
charity dinner, hvor de samler ind til det omtalte
formål. Aftenen er åben for alle og billetter kan
købes på HHE’s hjemmeside. På programmet er der
både Isaksen modeshows, amerikansk lotteri, auktion og så kommer dansktop komikerparret Stine og
Martin og underholder. På aftenen vil der ligeledes
være en pop-up shop med Isaksen Design.
Behov for at dele
Foreningen Hjertelivet er for både hjertepatienter
og pårørende. Et af formålene er, at folk berørte af
hjerteproblemer kan mødes og snakke om, hvordan
det påvirker dem, og hvordan man kommer videre,
på trods af de udfordringer og tanker, der kan være
omkring hjerteproblemer. Foreningen er foruden i
Nuuk langsomt ved at opstarte i henholdsvis Ilulissat og Sisimiut.
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Restaurant Charoen Porn
I ÅR ER NOGET HELT SÆRLIGT
Der har Charoen Porn nemlig 25. års fødselsdag!
Charoen Porn er et helt særligt vartegn på restaurantscenen i Nuuk,
med en super høj kvalitet på maden og en usvigelige god service.
Alt sammen leveret i fænomenal hyggelige rammer, hvor man aldrig
er i tvivl om at man er så hjertelig velkommen. På Charoen Porn
mødes både høj og lav.Voksne og børn. Unge og ældre. Fastboende
og turister. Trofaste stamgæster og nysgerrige nye gæster. Familier og forretningsfolk. Og alle får altid den samme gode service.
En del af vore medarbejdere har været med helt fra starten i 1994
og nye er kommet til undervejs. Fælles for dem alle er, at de har
ydet en fantastisk indsats og i den grad været med til at skabe den
unikke restaurant vi alle er så stolte af. Stor og varm tak til jer
alle, vi håber bestemt at I er med ombord de næste 25 år osse.

Jubilæumsmenu
Forret

Soup Poo

Klar suppe med krabbekød

Pho Pie Gung

Kongereje og svinefars i forårsrulle

Kiew Krob

Samtidig vil vi selvfølgelig også gerne benytte lejligheden til at
rette en kæmpe stor tak til alle vores herlige gæster, uden jer
var det jo vitterlig aldrig gået. Vi håber, at I vil blive ved med at
nyde restauranten og vi vil alle sammen gøre vores allerbedste
for at I fortsat får nogle rigtig gode oplevelser på Charoen Porn.
Med venlig hilsen
Rikke & Jørgen

Svinefars i sprød wontonpasta

Hovedretter
Struds Yang

Mini steak af struds, serveret med japansk salat og gravysauce

Pla Choo Chee

Filet af rødfisk i sauce af kokos, citrongræs og rød karry

Mou Phad Krathiam

Svinemørbrad med hvidløg, koriander og peber i østerssauce

I ANLEDNING AF JUBILÆET
BYDER VI I HELE OKTOBER
MÅNED PÅ EN GRATIS
VELKOMSTDRINK :)

55 89 91

Dessert

Bananasplit
PRIS PR PERSON 285,-

32 57 59

Aqqusinersuaq 5 • Postboks 1459 • 3900 Nuuk • info@charoenporn.gl
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Atortussatut kusanartuliat.
Brugskunst af Sten E Hegelund.

Drivtømmer
som kunst

Om kunsthåndværksudstillingen
Qissiartagut
Af Juaaka Lyberth
På grund af sin geografiske placering i Arktis, nord
for trægrænsen og med sin indlandsis, er Grønland
uden træer og skove, som vi kender dem fra de sydligere himmelstrøg. Men træ til brug for fremstilling af forskellige genstande såsom qajaq, umiaq/
konebåd og til mange andre formål, har fra tidernes
morgen været lige til at samle op i form af drivdrømmer på vores strande.
Drivtømmer var derfor et meget værdsat materiale i gamle Grønland, og de forskellige træsorter
har deres egne grønlandske navne, som i dag desværre er glemt. Der er f.eks. en tankeløs, jomfruved,
rødved, havets træ, og det skøre flydetræ, mens
andre sorter bestemmes ved deres duft.
Træerne stammer alle fra Sibiriens og Alaskas

skove, som ved hjælp af floder, hav og strøm, når
frem til vores kyster. Men spændende er de forskellige sorter drivtømmer og de historier, der ligger
gemt inde i træerne, men som dukker frem, når en
kunsthåndværker tager det frem i sin hånd.
For at udbrede kendskabet og udnyttelsen af det
fascinerende materiale har en gruppe autodidakte
kunsthåndværkere fra Nuuk lavet udstillingen ”Qissiagut”, som vises i perioden 12. september – 13.
oktober. Og jeg kan ikke andet end blive fascineret
over imponeret af udstillingen, selvom det kunstneriske udtryk og fantasien kan svinge fra værk til
værk og kunstner til kunstner.
Drivtømmer har en fortælling i sig
Bland udstillerne er Claus Nielsen, der ellers er
mest kendt indenfor idrætten. Han har siden 2015
begyndt at arbejde med drivtømmer:
”Når jeg tager et styk ke træ i hånden for arbejde
med det, så har jeg flere forestillinger om, hvad det
skal være, men det ender altid med at blive noget
helt andet”, fortæller Claus.
For eksempel skulpturen eller figuren, jeg kalder
Livets træ, endte med at handle om mit og min afdøde hustrus liv. Da jeg begyndte at lave den, havde
jeg slet ikke forestillet mig, at grene skal blive til
livets træ, men pludselig fandt jeg en engel figur,
min kone brugte, mens hun levede. Nu er hun jo en
engel i himlen, og jeg er fortsat i denne verden.
Pludselig fik drivtømret en historie at fortælle, selvom det er meget personligt for mig”.
Hansigne Rasmussen, Ari, er også kunsthånd-

“Angutip arnallu kiinaat” qissianik sanaat. Arnaq
Mariane Petersenip sanaaraa, angutillu kiinaa, qissiaq
allanngortinngigajavitaq Ari Rasmussenip sanaaralugu.
“Mand og kone” ansigt skulptur af drivtømmer. Kvindens
ansigt er lavet af Mariane Petersen, men den næsten
ubearbejdet natur drivtømmer mands ansigt er lavet af
Ari Rasmussen. Ass./foto: Juaaka

værker, der arbejder med drivtømmer. Hun fortæller
også, at det er drivtømmeret selv, der byder sig til at
fortælle en historie:
Jeg var ude på en ø og plukke bær, mens min
mand var ude og fiske. Da jeg så skulle ombord på
båden igen, så jeg pludselig – mellem store kampesten – den rimelig store, næsten flækkede træstamme. Og den ville jeg have med hjem. Først ville jeg
bruge den udelukkende som lysestage. Men da jeg
betragtede den nærmere, var det jo et fuglefjeld.
Så jeg bagte bitte små fugle af ler og malede dem
til lomvier – og vupti, så kom der masser af fugle
og liv på det fuglefjeld. Mere skulle der ikke til”,
fortæller Ari Rasmussen.
Plads til autodidakte kunstnere
Forud for udstillingens tilblivelse var der en debat i
medierne om, hvor meget de selvlærte, amatør kunstnere, skal have økonomisk støtte fra det offentlige
og have lov til at udstille for eksempel i Katuaq.
Vi har selvfølgelig snakket om emnet, siger Ari
og Claus samstemmende, og forsatte:
Vi besluttede også derfor, at vi ville lave udstillingen uden noget form for økonomisk støtte. Vel er
vi fritids kunstnere, men der skal også være plads
til os. Vi er syv fritidskunstnere, og tilsammen har
vi masser af erfaring med at arbejde med kunst og
kunsthåndværk. Derfor kan vi godt tænke os, at
nogen af os kan komme ud til skoler, efterskoler og
højskoler med videre og undervise unge mennesker,
hvordan man kan arbejde med drivtømmer som
kunstnerisk grundmateriale.
At arbejde med drivtømmer giver jo både godt
fysisk liv, fordi man skal ud i naturen og lede efter
træerne, samtidig giver det åndelig, kulturel immateriel værdi, når man skaber produktet. Endelig
kan det jo også give økonomisk bi-indkomst, hvis
man er så heldigt, at nogen, også turister, vil købe
ens produkter, forklarer Ari Rasmussen og Claus
Nielsen.
Den flotte udstilling med drivtømmer og grene
fra naturen kan endnu ses i Katuaq frem til den 13.
oktober.
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Qissiat
eqqumiitsuliatut
Saqqummersitsineq Qissiartavut pillugu
oqaloqateqarneq naliliinerlu
Juaaka Lyberth
Nunarput, issittorsuarmiinnini aamma sermersuaqarnini peqqutigalugit orpiit orpippassuillu nunani
kiattuni kujasinnerusuniittut naasarfiisa avannaani
inissisimangami, orpeqanngilaq. Qisuilli qaannanut, umianut atortussanullu allanut pisariaqartitat
itsarsuarli tiguariaannaallutik nunatta sineriaani
nassaasaajuarsimapput. Tassa tamakku qissianik
ataatsimut taaneqartarput, qisuilli suuneri najoqqutaralugit qangaanerusoq ateqartinneqarsimallutik,
soorlu imatut: isumaatsoq, arnat qisuat, ikki, pinngoq, immap qisua – imamineq aappallarissoq, uligiilik (aqittoq). Aterpassuit ullumikkut ajoraluartumik atorneqarunnaarput. Qissiat Siberiap Alaskallu
orpippassuineersuupput, kuussuartigut, imakkut,
sarfanillu ikiorneqarlutik nunatta sineriassuanut
apuuttartut. Oqaluttuassartalli assigiinngitsut qissiat
iluini toqqortaasimareerlutik, eqqumiitsuliortup
assaanut apuukkaangamik anialersartut, pissanganartorujussuupput. Qissianik ilisimasaqarnerulernissaq aamma iluaquteqarnerulernissaq annertusarniarlugu, sanalullutik eqqumiitsuliortartut, imminnut
ilinniartissimasut arlallit, Nuummeersut saqqummersitsineq “Qissiartavut” suliarisimavaat, 12 september – 13 oktober, Katuami takuneqarsinnaasoq.
Qissiartanik eqqumiitsuliaasimasut takullugit uanga kusagalugillu tupigusuutigilaanngitsuunngilakka, naak sulianiit sulianut, eqqumiitsuliortumiit eqqumiitsuliortumut pitsaassutsit/ alutornassutsit isumassarseriataallaqqissutsillu nikerangaatsiaraluaqisut.
Qissiat namminneq oqaluttuartarput
Saqqummersitsisut ilagaat Claus Nielsen, timersornerup iluani ilisimaneqarnerusartoq. 2015-imili
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qissianik eqqumiitsiliornermik Claus suliaqartalersimavoq:
” Qissiaq tigoqqaaraangakku allarluinnarmik sanassallunga takorloortarpara, kisiannili inernera tamatigorluinnangajak takorlooqqaakkanit allaanerusarpoq”, Claus Nielsen oqaluttuarpoq. “Assersuutigilara inuunerup orpia-nik taasara. Suliareqqaalerakku
takorluunngilara avalequt taanna inuunerup orpianik atsissallugu, kisianni engeli, nuliama toqukkut
qimagussimasup ujamigisartagaa, nassaareriataarpara. Taava eqqarsaatikka allamut saapput, taannami maanna qilammi engeliuvoq, uangalu suli maani
nunarsuarmiippunga. Tassanngaannarlu qisuk taanna immini oqaluttuarnertaqaleriasaarpoq, naak uannut atuumagaluaqisumik”.
Hansigne Rasmussen, Ari, aamma sanalulluni eqqumiitsuliortuuvoq. Taanna aamma oqaluttuarpoq
qissiat oqaluttuassaminnik nammineerlutik saqqummersitsisartullusooq:
Qeqertamiuna nuniakkama, uiga angallammi aalisartoq. Umiatsiamut ikeqqinnialerlunga takulerpara, tuapaalussuit akornanni, orpiup timitaminersua
angisuukullak, qupilaarsimasoq. Soorlu kisimi
tigoqqusoq. Angerlaakkusuummerakku! Siullermik
naneruuserfiliariniaraluarakku. Misissuataarluguli
takuleriasaarpara qaqqap innarigaa timmiaqarfissuaq. Taava marrarmik timmissanik mikisunnguanik sanavunga, ooriarlugillu qalipappakka appaliaralugit – ikkussuukkakkillu orpimineq qaqqap
innarsuaalerpoq uumassusilik timmiarpassualik.
Tassalu allamik ilasariaqarani”, Ari Rasmussen
oqaluttuarpoq.
Eqqumiitsuliortut imminnut ilinniartittut
inissaqartariaqarputtaaq
Saqqummersitsinissap piareersarnerani tusagassiuutitigut oqallisaalerpoq, eqqumiitsuliortartut imminnut ilinniartitsissimasut, sulinngiffimminni eqqumiitsuliortartut, qanoq annertutigisumik pisortanit
aningasanik tapiiffigineqartariaqarnersut aamma
saqqummersitsisarfinni Katuatut ittuni inissaqartinneqartariaqarnersut.
” Soorunami tamanna uagut aamma oqallisigaarput”, Ari aamma Claus oqarput, nangillutillu:
“uagut aalajangerpugut saqqummersitsinissatsinnut
tapiissutisinissatsinnut qinnuteqarniarata, tapiiffigineqarata una suliaraarput. Sunngiffitsinni sanalulluta eqqumiitsiliortarpugut, aap, isumaqarpugulli uagut aamma inissaqartinneqartariaqartugut. Saqqummersitseqatigiit katilluta arfineq-marluusugut
eqqumiitsuliornermik sanalunnermillu suliaqarnermik misilittagaqaqaagut. Taamaattumik kissaatigisinnaalluarparput atuarfinnut, efterskolenut Højskolenut allanullu qaaqqusaalluta inuusuttunik pik-

Aamma kusanaqaat.
Dekorativ er de også.
Foto/ asseq: Juaaka

Orpiut timitamerna qupilaarsimasoq innannguriataarpoq
appaqarfissuaq. Ari Rasmussen.
Et stykke flækket trædstamme blev til et flot lomvie fuglefjeld. Ari Rasmussen. Foto/ asseq: Juaaka

korissaajartortarsinnaanerput – qissiat eqqumiitsuliornermi sanaassatut qanoq suliarineqarsinnaaneri
oqaluttuaralugit. Qissianik suliaqarneq timikkut
peqqinnartuuvoq, sissami pinngortitamilu angalaarlutit suliassannik katersisariaqaravit, aammali anersaakkut peqqinnartuuvoq, sulinermi eqqarsaaterpassuit inuunermut kulturimut pinngortitamullu
tunngasut qamuuna saqqummerartarmata. Kiisalu
aamma saniatigut isertitaqaassutaasinnaavoq, suliarineqarsimasoq, immaqa takornarianit, pisiarerusunneqalissagaluarpat”, Ari Rasmussen aamma Claus
Nielsen naggasiipput.
Qissianit aamma orpikkanit pinngortitameersu-nit
saqqummersitsineq alutornartoq Katuamut takusarneqarsinnaavoq 13. oktober ilanngullugu.

Paasisat
Sulinngiffimmi eqqumiitsuliortartut sannavimmi illersukkami
atuisartut peqatigalugit saqqummersitsisuupput. Saqqummersitat
qissianit aamma orpikkanik qisunillu nunami nassaanit suliaavoq.
Saqqummersitseqataapput:
Mariane Petersen, Sten Egede
Hegelund, Ari P. Rasmussen,
Claus E. Nielsen, Arnanguaq
H Christensen, Johannes Kyed,
Susanne Jensen aamma Heidi
Rosing.

Fakta boks
Udstillingen Qissiartavut er lavet
af en gruppe fritidskunstnere
sammen med nogle brugere i et
beskyttet værksted. Det primære
materiale i udstillingen er drivtømmer fundet på stranden, og grenene er fra naturen.
Mariane Petersen, Sten Egede Hegelund, Ari P. Rasmussen, Claus
E. Nielsen, Arnanguaq H. Christensen, Johannes Kyed,
Susanne Jensen og Heidi Rosing,
er udstillere i Qissiartagut
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LytteHytte på
kulturfestival

Grønlandske Livshistorier er tilbage i
Nuuk, denne gang som del af kulturfestivalen og som undervisere på GUX Nuuk
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Nationalteatret i Nuuk har åbnet sine døre for
et nyt projekt, en LytteHytte. Oqaluttuat illuaraat.
Baggrunden er, at teatret er gået i samarbejde med
podcasten Grønlandske Livshistorier under Nuuk
Nordisk Kulturfestival. I nogle af festivaldagene vil
man kunne lytte til livshistorier fra podcasten, og
man kan også fortælle sin egen livshistorie i LytteHytten.
Grønlandske Livshistorier er desuden i Nuuk for
at samarbejde med GUX Nuuk. Det er 3.S, som
skal lære om fortælling og dermed om podcastmediet. I løbet af ugen skal de selv planlægge, interviewe og producere en podcast med udgangspunkt i

Kalaallit Inuunerannik oqaluttuat sisamanngornermi oktobarip 10-ani Oqaluttuat Illuaraattut Nunatta
Isiginnaartitsisarﬁaniilerpata illuaqqami internetimi tusarnaagassiat podcastit ilaannit immiunneqareersunit assiliartaqassaaq.
Når Grønlandske Livshistorier indtager LytteHytten på Nationalteatret torsdag den 10. oktober, vil
hytten være dekoreret med billeder af nogle af de
podcast-episoder, der allerede ligger på
www.groenlandske-livshistorier.dk

Marsimi apriilimilu tusagassiortut marluk Kalaallit Nunaanni pingasoriarlutik ilinniartitsipput, ilaatigut
Nuuk Internationale Friskolemi klassit marluk namminerisaminnik podcastiliorlutik. Inerneri Oqaluttuat
Illuaraanni tusarnaarneqarsinnaapput.

I marts og april gennemførte de to journalister tre undervisningsforløb i Grønland blandt andet med elever
i to klasser på Nuuk Internationale Friskole, der hver lavede deres egne pod-cast episoder. Resultatet kan
høres LytteHytten. Ass./Foto: Grønlandske Livshistorier

deres eget liv.
Lyt i teatrets foyer
I første omgang rykker Grønlandske Livshistorier
ind i Nationalteatrets foyer i Nuuk med LytteHytten
fra torsdag den 10. oktober. Det er muligt at lytte
med på nogle af de 28 podcast livsfortællinger, som
er samlet og udsendt under Grønlandske Livshistorier.
Samtidigt er LytteHytten også stedet, hvor de to
journalister bag Grønlandske Livshistorier, Iben
Danielsen og Annelise Mølvig, er parate til at lytte
til grønlændernes historier.
– Vi håber, at folk har lyst til at komme og
fortælle om deres liv, og gerne hvilke drømme, de
har for fremtiden, siger Grønlandske Livshistoriers
Annelise Mølvig og fortæller, at de to journalister er
klar til at interviewe, optage og sætte fortællingen
op, ligesom de også tager billeder af dem, der
fortæller.
– Podcasts er populært også i disse år og derfor
har vi inviteret Grønlandske Livshistorier indenfor
i vores foyer, siger teaterchef Susanne Andreasen,
Nationalteatret.
– Vi modtager også gerne tip om mennesker, det
kunne være spændende for os at besøge for at høre
om deres liv, og lave endnu en episode i Grønlandske Livshistorier med, siger journalist Iben Danielsen, Grønlandske
Livshistorier
Livsfortællinger om i går og i morgen. Projektet
Grønlandske Livshistorier gik i gang med støtte fra
NunaFonden i begyndelsen af 2019, da tanken var
at sætte ord på ti-året for Grønlands selvstyre og
40-året for hjemmestyret. Fra livshistorierne eller
livstykkerne kan man høre stemmer fra folk, som
bor og arbejder i Grønland samt livsfortællinger fra
grønlændere i Danmark.
Under Grønlandske Livshistorier er også Grøn-

landske Livshistorier - fortalt af unge, og her kan
man høre elever fra GUX Sisimiut samt elever fra
Nuuk Internationale Friskole fortælle deres egen
historie, de fortæller om familien, om interesser og
om deres tanker om fremtiden. De unges livshistorier kan også høres i LytteHytten.
Et lydbillede af Grønland
Denne gang er det så elever i 3 S. på GUX Nuuk,
som skal producere podcast med udgangspunkt i
deres eget liv.
– Podcastprojektet er et glimrende eksempel på
elevaktiverende undervisning, idet der giver eleverne mulighed for at fortælle deres egne historier og
dermed styrke deres egen identitet og bevidsthed,
fortæller uddannelsesleder ved GUX Nuuk, Klaus
Engelbrechtsen.
– Selv om vi indtil nu kun har været i Kangerlussuaq, Sisimiut og Nuuk med Grønlandske
Livshistorier, så har vi allerede samlet en række
interessante podcast med mennesker, der kommer
fra forskellige egne af Grønland, siger Annelise
Mølvig, Grønlandske Livshistorier, og fortsætter:
Det er vores drøm at besøge små byer og bygder
rundt i landet, så vi kan få et bredere og troværdigt
lydbillede af Grønland, som det var en gang, som
det er i dag og meget gerne tanker for fremtiden.

LytteHytten er åben i Nationalteatret:
Torsdag een 10.10: kl. 17-19
Fredag den 11.10: kl. 17-19
Lørdag den 12.10: kl. 15-17
Søndag den 13.10: kl. 15-17
Læs mere om Grønlandske Livshistorier på
www.groenlandske-livshistorier.gl
Eller kontakt journalisterne på:
aluu@groenlandske-livshistorier.dk
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Kulturfestivalimi Oqaluttuat Illuaraat
Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuat Nuummut uterput, tamaqtumuuna kulturfestivalip ilaatut GUX Nuuk-milu ilinniartitsisutut
All.: aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl
Nuummi Nunatta Isiginnaartitsisarﬁata suliniut nutaaq aallartippaa, Oqaluttuat Illuaraat. Tamamatumunnga tunuliaqutaavoq Nuuk Nordisk Kulturfestivaleqarnerani isiginnaartitsisarﬁup podcast Kalaallit
Inuunerannik Oqaluttuat suleqatigilersimammagu.
Festivalip ingerlanerani ullut ilaanni podcastimit
inuunermi oqaluttuat tusarnaarneqarsinnaapput,
aammalu nammineq inuunermik oqaluttuaq Oqaluttuat Illuaraanni oqaluttuarineqarsinnaavoq.
Tamatuma saniatigut Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuat Nuummiippoq GUX Nuuk suleqatigissallugu.
3.S-imi atuartut oqaluttuarneq taamalu podcastimik
atuineq ilinniassavaat. Sapaatip akunnerata ingerlanerani nammineq inuunertik aallaavigalugu podcastiliussapput nammineq pilersaarusiorlugu, apersuillutik sanallugulu.
Isiginnaartitsisarﬁup paarlersuani
tusarnaariarit
Aallaqqaammut Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuat
Nunatta Issiginnaartitsisarﬁata paarlersuaniissaaq
Oqaluttuat Illuaraat peqatigalugu oktobarip 10-anniit. Inuuinermik oqaluttuanik podcastit 28-t ilaat
tusanaarneqarsinnaapput, tamakkualu Kalaallit

Inuunerannik Oqaluttuanit katersorneqarlutillu
saqqummersinneqarput.
Tamanna peqatigalugu Oqaluttuat Illuaraat tusagassiortut marluk Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuaannik katersuisut, Iben Danielsenip Annelise
Mølvigillu atussavaat kalaallit inuunerminnik oqaluttuarusuttut oqaluttuaannik tusarnaarlutik.
– Neriuppugut inuit takkukkusussasut inuunertillu
oqaluttuaralugu, pitsaassaaq siunissamut sinnattuminnik ilallugu, Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuaanneersoq Annelise Mølvig oqarpoq, taannalu oqaluttuarpoq tusagassiortut marluullutik apersuinissaminnut, immiussinissaminnut oqaluttuallu ilusilersornissaanut piareersimallutik, taamatullu aamma
oqaluttuartut assilisassallugit.
– Podcastit ukiuni makkunani nuannarineqarput taamaattumillu Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuat paarlersuatsinnut qaaqqusimavarput, Nunatta Isiginnaartitsisarﬁata pisortaa Susanne Andreasen oqarpoq.
– Aamma paasitikkusussinnaaqaagut inunnik, uagutsinnit pulaarlugit inuunerannik oqaluttuaat tusaallugit pissanganarsinnaasut, Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuanut ilanngussassatsinnik, tusagassiortoq Iben Danielsen, Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuaneersoq, oqarpoq.
Inuunermit oqaluttuat ippassameersut
aqagussameersullu
Suliniut Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuat 2019-ip
aallartinnerani NunaFondenimit tapiifﬁgineqarluni
aallartippoq, taamanikkut isumaliutaasimalluni
namminersorlutik oqartussat ukiunik qulinngortorsiornerata namminersornerulliutillu oqartussat
ukiuni 40-unngortorsisornerata oqaasertalerneqarnissaat. Inuunermit oqaluttuani tusanaarneqarsin-

naapput inuit Kalaallit Nunaanni najugaqarlutillu
sulisut, kiisalu kalaallit Danmarkimi najugallit
inuunerminni oqaluttuaat.
Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuat aamma ataaniippoq Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuat – inuusuttunit oqaluttuarineqartut, tassanilu GUX Sisimiuni
ilinniartut aamma Nuuk Internationale Friskolemi
atuartut nammineq oqaluttuassartaminnik oqaluttuartut tusarnaarneqarsinnaapput, oqaluttuaraat ilaquttatik, soqutigisatik siunissamullu eqqarsaatersuutitik. Inuusuttut inuunerminni oqaluttuaat aamma
Oqaluttuat Illuaraanni tusaaneqarsinnaapput.
Immiulllugit Kalaallit Nunaannik takussutissat
Tamatumuuna GUX Nuuk-mi ilinniartut nammineq
inuunertik aallaavigalugu podcastiliussapputj.
– Podcastimik suliniut atuartunik sammisaqartitsilluni atuartitsinermut assersuutissatsialaavoq, tassa atuartut periarﬁssaqarmata nammineq oqaluttuassartaminnik oqaluttuarnissaminnut, taamaasillunilu
kinaassusertik ilisimassuseqarnertillu nukittorsarlugit, GUX Nuuk-mi ilinniagaqartitsinermut pisortaq
Klaus Engelbrechtsen oqaluttuarpoq.
– Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuanik manna tikillugu taamaallaat Kangerlussuarmi, Sisimiuni
Nuummilu immiussisimagaluarluta inunnik Kalaallit Nunaanni sumiifﬁnni assigiinngitsuneersunik arlalinnik soqutiginartunik podcastilioreersimavugut,
Annelise Mølvig oqarpoq nangillunilu:
– Sinnattoraarput nunami illoqarﬁit mikisut nunaqarﬁillu tikeraartarnissaat, taamaasilluni Kalaallit
Nunaannik immiussatigut takussutissanik amerlanerusunik uppernartunillu piniassagatta, qanoq ittuusimanersoq, ullumikkut qanoq ittuunersoq kissaatigineqalunilu siunissamut isumaliutinik.

Nunatta Isiginnaartitsisarﬁani Oqaluttuat
Illuaraat ammavoq:
Sisamanngornermi 10.10: Nal. 17-19
Tallimanngornermi 11.10: Nal 17-19
Arﬁninngornermi 12.10: Nal. 15-17
Sapaami 13.10: Nal. 15-17
www.groenlandske-livshistorier.dk

Iben Danielsen aamma Annelise Mølvig Kalaallit Inuunerannik Oqaluttuanik suliaqartut marsimi
apriilimilu Nuummiimmata apisimaqaaq, anorlerluni issillunilu.

Da Iben Danielsen og Annelise Mølvig, der står bag
Grønlandske Livshistorier, var i Nuuk og Sisimiut
i marts og april, var der masser af sne, blæst og
kulde. Ass./Foto: Grønlandske Livshistorier
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Qujassut

Asangaakkatta ataatatta, aataa

Âbiánguak´ Trederiksen-ip

Qujassut
Asangaakkatta Muuap aanaap aanaqqiip qatanngutip ajap atsap

Theodora Eugenius-ip
napparsimanerani, toqukkut qimagunnerani Sana K2-mi sulisunut,
nakorsanut, hjemmesygeplejerskinullu uummammik pisumik
qutsavigingaarpassi. Ilisaaneranilu Palasimut Emilie Steenholdt-mut,
Nina K. Jørgensen-mut aammalu erinarsoqatigiit Erinnat-nut,
qaniuisorpassuarnut naasorpassuarnullu qujanaq.
Qujanarlu inuugallarmat ajunngitsumik pisarassiuk.
Asannittumik
Pania, ernutai, ernutaqqiutai, qatanngutai jornguilu.

ulloq 9. september 2019 ajunaarnerani misiginneqataallutik tutsiuttorpassuarnut, ilaquttatsinnut, ikiuuttunut pingaartumik Miki aamma Bodil Høegh,
SANAmi portørinut piareersaasunut, naalagiaqataasorpassuarnut, erinarsoqatigiit “Erinnat”-nut, naasorpassuarnut, iliveqarﬁmmeeqataasunut ilisinerullu
kingorna takkuttorpassuarnut uummammiit qujavugut.
Naggataatigut Louis Sigurdsen-ip oqaasiinut kusanangaartunut
tuppallernaqisunullu qujangaarpugut.
Eqqaaneqarnera ataqqinartuuli.
Qitornai aamma ernutai nuummiit

Taksigelse
Vores højtelskede far, bedstefar, skipper ÂbiánguaK’ Frederiksen, afgik ved
døden som følge af en ulykke den 9. september 2019.
Af hjertet tak til alle kondolencer fra nær og fjern, vores familie, alle der hjalp,
Miki og Bodil Høegh, portørerne i SANA for klargøring, de mange mennesker
der mødte i kirken, sangkoret “Erinnat”, alle der kom med blomster eller sendte
blomster, de der tog med ud til kirkegården og de mange
der kom til kaﬀe og the efterfølgende.
Sidst men ikke mindst, en stor tak til Louis Sigurdsens smukke og trøstende ord.
Æret være hans minde.

ÂbiánguaK’s børn og børnebørn i Nuuk

Stark Fonden donerer 200.000 kroner
til udsatte unge i Grønland
Det var Mælkebøttecentret, der hjælper udsatte unge i Grønland, som torsdag modtog donationen på 200.000 kroner. Administrerende direktør i Stark Danmark, Britta
Stenholt, stod for overrækkelsen til Mælkebøttens direktør Kirsten Ørgaard.
Pengene skal bruges til at etablere mindre lejligheder, der kan deles af to-tre unge
under opsyn og med støtte fra fagligt kompetent personale. Ifølge leder af Mælkebøttecentret Kirsten Ørgaard vil de unge – i det omfang det er muligt – blive inddraget i etableringen og indretningen af de nye boliger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Stark.
Bestyrelsesmedlem i Stark Fonden, Laurits A Jørgensen, er glad for at kunne give
et bidrag til at hjælpe unge udsatte på rette spor i livet, så de får et godt fundament
for at tage sig en uddannelse.
– Vi håber, at boligen, som Mælkebøttecentret vil etablere, kan være et led i at
forebygge problemer som ensomhed, konfliktfyldte relationer og misbrug. Med voksenvejledning og støtte fra Mælkebøttecentret tror vi på, at det kan styrke de unges
modenhed og parathed til voksenlivet, herunder til at få en uddannelse, siger Laurits
A Jørgensen, ifølge pressemeddelelsen.
Også hos Poul Erik Nørnberg, direktør for Stark i Grønland, vækker donationen
glæde.
Stark i Grønland lægger stor vægt på det lokale engagement, og vi har et godt
samarbejde med Majoriaq om ansættelse af lokale elever og unge i jobprøvning.
Vore forretninger i Nuuk, Aasiaat og Tasiilaq har i øjeblikket elever i gang med
en lokal salgsuddannelse med fokus på byggematerialer, og vi ansætter også gerne
elever i vore øvrige lokale forretninger. Jeg er sikker på, at Mælkebøttecenterets
indsats og arbejde vil betyde, at flere unge får mulighed for at komme videre i et
uddannelsesforløb. Dermed er muligheden for den næste elev i vores grønlandske
Stark forretning også blevet større, siger Poul Erik Nørnberg.

FOTO: STARK

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
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QAJAQ SEAWAY

hip hip hurra

BOAT CHARTER
Targa 25.1

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

S

Pilluarit Maria

N

W

Tillykke

E

Pilluarit

Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

+299 24 10 10

Nalliuttorsiutiginissannut qilanaarpunga.
Inuulluaqqussut:
”Ilinnut oqaatigeqqusaanngilaq”

Aja søger

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

Angerlarsimaffik Aja er en døgninstitution for unge
mellem 14 og 20 år.
• Du skal arbejde om natten, der vil være en sovende vagt i
huset, som kan kontaktes ved problemer.
• Der vil være lettere praktiske opgaver at løse.
• Du skal være ærlig, stabil og have en rolig psyke.
• Du skal være indstillet på at arbejde i en medarbejder gruppe,
hvor der både er dansksproget personale og grønlandssproget personale.
Hvis det er noget for dig så kan du ringe og tale med afdelingsleder Fie Hansen på telefon 326660 eller sende mail.

Angerlarsimaffik Aja
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

NORDBO A/S søger

Receptionist

Box 1542

3900 Nuuk

Tlf: 326660

Fax: 320070

Suliﬀeqarﬁit Kalaallit Nunaanni
sulinermi avatangiisiat nakkutilliisunit
nakkutigineqarput

Nordbo A/S hotellejligheder søger en receptionist
med tiltrædelse snarest muligt.
KVALIFIKATIONER:
• Vi lægger vægt på at du er en selvstændig og servicemindet person som har
evnen til at bevare overblikket i stressede situationer.
• Du skal som minimum have nogle års erfaring som receptionist og med
kontorarbejde.
• Det er et stort ønske, at du behersker grønlandsk, dansk og engelsk og at du har
kørekort.
DINE ARBEJDSOPGAVER ER BL.A.:
• Hotelbooking, kundekontakt, ind- og udcheckning af gæster, oprettelse af
bookinger og fakturering i Uniconta, forefaldende kontorarbejde, samt deltagelse i
virksomhedernes øvrige aktiviteter.
• Arbejdstiden ligger normalt inden for perioden 08:00 – 20:00.
• Du skal deltage i telefonvagterne. Der er ikke bolig tilknyttet stillingen.
NORDBO A/S TILBYDER:
• Et spændende og selvstændigt job, hvor der ikke er to dage, der er ens.
• En stilling, som giver dig store muligheder for at udvikle dig, og selv være med til
at skabe din arbejdsplads.
Henvendelse til:
direktør Leif Aagaard
Postboks 1470
3900 Nuuk
E – mail info@nordbo.gl

Suliﬀeqarﬁit Kalaallit Nunaanni naleqquttumik qularnanngitsumillu
ingerlaarnissaannut peqataarusuppit? Sullivinnik Nakkutilliisoqarﬁmmi Kalaallit Nunaanni ineriartortitseqataarusuppit?
Nakkutilliisumik Sullivinnik Nakkutilliisoqarﬁmmi Kalaallit Nunaanni
pissarsiorpugut.
Sullivinnik Nakkutilliisoqarﬁup nittartagaani pissarsiorneq pillugu
takuuk www.at.gl

Tilsynsførende til tilsyn med virksomheders
arbejdsmiljø i Grønland
Vil du være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på grønlandske virksomheder og vil du være med til at udvikle Arbejdstilsynets område i Grønland?
Så har vi en spændende stilling som tilsynsførende i Arbejdstilsynets
kredskontor i Grønland.
Se mere om stillingen på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.gl

Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik/Arbejdstilsynet i Grønland
| Postboks 202 | Aqqusinersuaq 8, 9. sal | 3900 Nuuk
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Klaus Nygaard Rinkip nersornaataanik
nersornaaserneqartoq

Det grønlandske selskab-ip siulersuisuisa Danmarkimi nersornaaseqqammerpaat Pinngortitaleriffiup
pisortaanera, Klaus Nygaard Rinkip nersornaataanik taaneqartartumik, Pinngortitaleriffik tusagassiuutitigut nalunaarummi paasissutissiivoq.
Rinkip nersornaataa inunnut Kalaallit Nunaanntu
tunngasumik ilisimatusarnerup silarsuaani suliniuteqarsimasunut allatigulluunniit inuiaqatigiinnut kalaallinut pingaaruteqartumik iliuuseqarsimasunut
tunniunneqartartoq, tusagassiuutitigut nalunaarummi oqaatigineqarpoq.
” Pilersitsivutit ilisimaareqqissaarlugu ilisimatusarnerup pitsaassuseqarnissaata aammalu soqutigisanut arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik ingerlanneqartarnissaata pingaarutanik,
tamannaannaanngitsorlu aammali ilisimatusarnerup
inuiaqatigiinnit avatangiiserisanit atorneqarsinnaasuunissaanik qulakkeerinninnissap pingaarutaanik
paasinnillutit.
Illit immikkuullarilluinnartunik piginnaaneqarlutit suliffeqarfiup kalaallit inuiaqatigiit inuussutissarsiornikkut tunngaviisa pingaarnerpartaat pillugit ilisimatuussutsikkut siunnersuisarnerit ataqqisaalersimasut pilersissimavatit – tassa pisuussutinik uumassusilinnik raajanik, aalisakkanik, imaani nunamilu
miluumasunik timmissanillu iluaquteqartarnerat pillugit siunnersuisarnerit pivagut.
Illit inuussutissarsiortunit naalakkersuinikkullu
suliaqartunit siunnersuisarnissinnik tapersersorneqalerneq akuerinninnerlu pilersissimavatit, naak
pisassiissutigineqarsinnaasutut siunnersuutigisartakkasi qaqutiguinnaq nuannaarutigineqartaraluartut.”,
Det grønlandske selskabip siulittaasua Johnny Fredericia ilaatigut Klaus Nygaard pillugu oqalugiarnermini oqarpoq, tusagassiuutitigut nalunaarummi
oqaatigineqarpoq.
Det Grønlandske Selskabip nalliuttorsiorneranut
atatillugu siulittaasup pilluaqqusilluni oqalugiaatini
ima naggaserpai:

Ass./Foto:
Svend Nørgaard-Andersen
”Nersornaat inummik nersorinninniutaavoq. Kisianni ilisimatusarnerit siunnersuisarnernillu suliaqartarnerit nutaaliaasut inuup ataatsip kisimiilluinnarluni pilersissinnaanngilai. Taamaattumik nersorinnissut una ilinnuinnaanngitsoq, kisiannili ilisimatusarfeqarfissinnut tamarmut sulisuinullu pikkorissunut pimoorussisunullu aamma nersorinninniutaavoq”.
Taamaalilluni Klaus Nygaard nersornaaserneqarsimasut inuit nuimasut Kalaallit Nunaatalu oqalut-

Klaus Nygaard hædret
med Rink-medaljen
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Bestyrelsen for ”Det Grønlandske Selskab” i Danmark har tildelt direktør på Grønlands Naturinstitut,
Klaus Nygaard, Rink-medaljen, oplyser Naturinstituttet i en pressemeddelelse.
Rink-medaljen uddeles til personer, der på en helt
særlig måde har givet et bidrag til den videnskabelige forskning vedrørende Grønland eller på en
anden måde har gjort en betydningsfuld indsats for
det grønlandske samfund, fremgår det af pressemeddelelsen.
”Du har været inspirator og skabt et godt, tiltræk-

kende internationalt forskningsmiljø omkring dig,
der har skabt det mest betydningsfulde forskningsinstitut i Grønland. Det er gjort med forståelse for,
at forskningen skal have kvalitet og uafhængighed,
men også relevans for det samfund, den er en del af.
Du har i enestående grad formået at skabe respekt om instituttets rådgivning til det grønlandske
samfund og dets allervigtigste erhvervsgrundlag –
udnyttelse af de levende ressourcer, rejer, fisk, havog landpattedyr og fugle.
Du har skabt politisk opbakning og accept af jeres
rådgivning i erhvervet, selv om de foreslåede kvoter
måske sjældent vækker begejstring”, begrunder formand for Det Grønlandske Selskab, Johnny Frederi-

tuarisaaneranut pingaaruteqarsimasut akornanni
allassimalerpoq. Rinkip nersornaataanik nersornaaserneqarsimasut ilaatigut makkuupput: Robert
Petersen, Minik Rosing, Lauge Kock, Ejner Mikkelsen, Eigil Knuth, Frederik Nielsen, Sara Helms,
Christian Berthelsen, Jens Rosing, Christian Vibe,
Jens Dahl aammalu Helge Larsen, Pinngortitaleriffik tusagassiuutitigut nalunaarummi paasissutissiivoq.

cia, blandt andet i sin tale til Klaus Nygaard, fremgår det af pressemeddelelsen.
Det Grønlandske Selskab har i forbindelse med
sit jubilæum publiceret et festskrift og i den afslutter Grønlands Erhvervs direktør Brian Buus Pedersen sin lykønskning med disse ord:
”Medaljen er en personlig hædersbevisning. Men
i et moderne forsknings- og rådgivningsinstitut kan
ingen skabe det hele alene. Derfor tilfalder æren
også dit institut med alle dets dygtige og engagerede medarbejdere”.
Dermed er Klaus Nygaard kommet i et fornemt
selskab med navnkundige personer, der har haft en
stor be-tydning for Grønlands historie. Personer, der
også har fået tildelt Rink-medaljen er blandt andet:
Robert Pe-tersen, Minik Rosing, Lauge Kock, Ejner
Mikkelsen, Eigil Knuth, Frederik Nielsen, Sara
Helms, Christian Berthelsen, Jens Rosing, Christian
Vibe, Jens Dahl og Helge Larsen, oplyser Naturinstituttet i pressemeddelelsen.
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Juullissamut ammartagaq ilaqutariinnut
tamarmiusunut

Aa ajussusia! Orpiliassamik ataasinnguamilluunniit Uummannamut tikiussisoqanngilaq. Meeqqat
inersimasullu tamanna aliasuutigaat. Immaqali
Kunuup nissiaqqallu Eqeqquaqqap juulli annaassinnaagaat… Kisianni, nissiaqqat torulliaqqat ajortut sissuertariaqarpaat, juullimik nissiaqqanillu
nuannarisaqanngivissut.
Nuannerluinnaqqissaartoq – ilaannilu pissanganartoq – juullissamut ammartagaq ilaqutariinnut
tamarmiusunut!
Ilaqutariinnut tamanut atuagaq juullimut ammartagaq quianartoq nuannersorlu ilaannilu pissangaammernartoq arﬁninngorpat saqqummersinneqartussaq pillugu milik publishing tusagassiuutinut
nalunaarummi taama allappoq.
Juaaka Lyberth, nunatsinni kulturilerisuni nuimasuuvoq, atuakkiaqarpoq, nuannarineqarluartunik
nipilersugaqarpoq isiginnaartitsissusiaqarlunilu.
Ukiorpaalussuarni Katuami aamma Taseralimmi
pisortaasimavoq, maannalu Kalaallit Atuakkiortut
peqatigiifﬁanni siulittaasuulluni, Milik Publishing
oqaluttuarpoq.
Atuakkanik saqqummersitsisarﬁup ilaatigut
atuakkiaq Naleqqusseruttortut / Godt i vej ilisima-

neqaatigaa, 2014-imi Nordisk Råds Litteraturprisimut innersuussaasoq.
”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaanni”
Juaakap peroriartorﬁni Uummannaq isumassarsiorﬁgivaa. Pifﬁssaq ukiunik arlalinnik utertissavarput,
taamanikkut Niuertoqarallarnerata telegramminillu
nassitsisoqartarnerata nalaanut – aamma nissiararpassuaqarallarnerata torulleerarpassuaqarneratalu
nalaanut, taakkulu imminnut juullilernerani akersuuttarallarnerisa nalaannut.
”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat” ilusilersorneqarpoq Maja-Lisa Kehletimit, The Animation
Workshop Viborgimiittumi ilinniarsimasumit.
Sørine Steenholdtip atuakkiaa Zombiet Nunaat ilusilersugaraattaaq aamma atuagaaqqat 1-2-3 aammalu Kammagiitta!
Vil du være min ven? Ilaatigullu Bestiarium
Groenlandicami ilusilersueqataasuulluni. Aamma
Milik Publishingimut saqqummersinneqartoq.
”Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat” kalaallisut aamma qallunaatut saqqummissaaq.
Namminersorlutik Oqartussat, Juullip Nipitittagaa aamma NOS saqqummersitsinissamut aningaasaliisuupput.

Aa ajussusia! Orpiliassamik ataasinnguamilluunniit
Uummannamut tikiussisoqanngilaq.
Meeqqat inersimasullu tamanna aliasuutigaat.
Aamma niuertorsuaq Hammeken aliasuppoq,
naak nammineq pisuugaluarluni.
Immaqali Kunuup nissiaqqallu Eqeqquaqqap
juulli annaassinnaagaat, immaqaluunniit
Kunuup ataataa isumassarseriataarsinnaavoq…

Kisianni, nissiaqqat sissuertariaqarpaat
torulliaqqat ajortut, juullimik nissiaqqanillu
nuannarisaqanngivissut.
Taamaakkaluartorli nuannersumik
juullisiortoqarsinnaassanerluni? Immikkoortut
24-it malinnaaffigikkit – juullissamut ammartagaq
ilaqutariinnut tamarmiusunut!

ORPILISSAT NUNARSUARMI KUSANARNERSA AT

All.: Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl

Orpilissat nunarsuarmi
kusanarnersaat

Juaaka Lyberth

Assitalersuisoq
Maja-Lisa Kehlet

Juaaka Lyberth:
Orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat
Ilusilersuisoq Maja-Lisa Kehlet,
Qallunaatuunngortitsisut Niels Henrik Lynge
aamma Juaaka Lyberth
ISBN/EAN 978-87-93405-77-6
Quppernerit 67,
Milik Publishing 2019
Akia kr. 179
Nuuk Nordisk Festivalimut atatillugu juullerpalaartunik atuakkanik
saqqummersitsinersiussaagut 12. oktoberi
Nuutoqaq / Nuuk Lokalmuseumimi nal. 14-16.

Julekalenderbog for hele familien
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Åh nej! Der er ikke kommet ét eneste juletræ med
skibet til Uummannaq. Alle er kede af det. Måske
kan Kunuk og nissen Lillepot redde julen … Men
de skal passe på de små, sure trolde, der ikke kan
lide jul og nisser og gør, hvad de kan, for at drille
nisserne.
Det fortæller Milik Publishing i en pressemeddelelse om en ny sjov og hyggelig – og ind imellem
dramatisk – julekalenderbog for hele familien, som
præsenteres på lørdag.
Forfatteren er Juaaka Lyberth, der er en af landets
kulturelle sværvægtere, som har adskillige bøger,
kendte og elskede musikproduktioner og dramatik
foruden adskillige årtiers arbejde med og for kul-

Måske kan Kunuk og nissen
Lillepot redde julen, eller måske får
Kunuks far en god idé …

Men nisserne skal passe på
de små, sure trolde, der slet ikke
kan lide jul og nisser.

DET SMUKKESTE JULETR Æ I VERDEN

Åh nej! Der er ikke kommet ét eneste juletræ
med skibet til Uummannaq.
Alle er kede af det, både børn og voksne.
Selv kolonibestyrer Hammeken
er ked af det, selvom det er hans skyld.

Det smukkeste
juletræ i verden

Mon det lykkes at få en god jul alligevel?
Følg med i 24 afsnit –
en julekalender for hele familien!

Juaaka Lyberth

Illustreret af
Maja-Lisa Kehlet

turen på sit CV. Mangeårig direktør i henholdsvis
Katuaq og Taseralik og nuværende formand for Kalaallit Atuakkiortut er blot nogle af hans meriter,
fortæller Milik Publishing.
Forlaget er blandt meget andet kendt for romanen
Naleqqusseruttortut/Godt i vej, som blev nomineret
til Nordisk Råds Litteraturpris i 2014.
I ”Det smukkeste juletræ i verden” er Juaaka inspireret af sin barndomsby Uummannaq.
Vi skal skrue tiden en del år tilbage, til dengang,
der fandtes kolonibestyrere, og man stadig sendte
telegrammer – og hvor der i øvrigt fandtes rigtig
mange nisser og trolde, der ihærdigt prøvede at gøre
livet surt for hinanden, fortæller Milik Publishing
om bogen.
”Det smukkeste juletræ i verden” er illustreret af
Maja-Lisa Kehlet, som er uddannet på The Animation Workshop i Viborg. Hun har tidligere illustreret
Sørine Steenholdts
novellesamling Zombieland og de to små pegebøger 1-2-3 og Kammagiitta! Vil du være min ven?
og er også en af kunstnerne bag Bestiarium Groenlandica. Som også er udgivet af Milik Publishing.
”Det smukkeste juletræ i verden” udkommer i
både en dansk og en grønlandsk udgave.
Udgivelsen er støttet af Namminersorlutik
Oqartussat, Juullip Nipitittagaa og NOS, Nordisk
Oversættelsesstøtte.

Juaaka Lyberth:
Det smukkeste juletræ i verden
Illustreret af Maja-Lisa Kehlet,
Oversat til dansk af Niels Henrik Lynge
og Juaaka
Lyberth
ISBN/EAN 978-87-93405-78-3
67 sider
Milik Publishing 2019
Vejledende salgspris kr. 179
Vi fejrer de nye julebøger lørdag den 12.
oktober i forbindelse med Nuuk Nordisk
Festival ved et hyggeligt arrangement i
Nuutoqaq/Nuuk Lokalmuseum kl. 14-16.
Christmas is coming! Alle er velkomne!
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Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl
Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

72

.

CIRKEL

.

H.A. Bogføring
.

SPILLE

FANTASIBILLEDER

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

AFFALD

HUL PÅ
MÅNEN

BOLLER
I KARRY

GÅ VÆK
FRA

RETNING

LAVE
FIGUR I
GIPS

.

ATTER

KOLD,
GRØN
SOVS

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

BJÆFFE

ANTAL
TÆER PÅ
EN FOD

SIDDER
PÅ HALSKÆDE

DONNAS DYREKLINIK

7, 9, 13

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

METER
KUNSTNERE

TONE
LEMMER

SMÅ,
NYE
PLANTER

TIDSMÅLERE
PIGENAVN

.

REDDER

FORSVINDE
INSTRUMENT

.

Pilluarit
Tillykke

SOM
TÆVEDE

BRØDSTYKKER

RUND
FRUGT
EKSTRA

GLOSER

SOMMERMÅNED

ENERGI
DÉT MAN
SER MED

SKØN
GRÆSK
FERIEØ

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

STRØM
DENGANG

KORNSORT
FÅRETS
PELS

SYD
HUNHJORT

FØR Q

.

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

.

HUSTRU

.

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

KOPIERE
FILER
FRA PC

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

IKKE VI
HYL

.

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Margrethe Petrussen
Timerlia 2C . 3905 Nuussuaq

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

.

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.

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

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Vandrehuset

ww

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

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

Nu også med hotellejligheder

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

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

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

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
SLANKEBEHANDLING m.m.

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic
Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

IGITANIK ANGISUUNIK
KATERSINEQ

STORSKRALDSINDSAMLING
Oktobarip ulluisa 21-anniit novembarip aallaqqaataannut eqqakkat angisuut illit najugaqarfippit eqqaaniit
aaneqartarnissaat periarfissaaqqilissaaq. Aaqqissuussineq TAAMAALLAAT inigisaminnik pigisalinnut atuutsinneqarpoq. Inissianik attartortut allatut inissiaatileqatigiiffiit aqqutigalugit periarfissaqartinneqarput.

Fra 21. oktober til 1. november er det igen
muligt at få hentet storskrald ved din adresse.
Ordningen gælder KUN boligejere.
For borgere i lejebolig er der gennem
boligselskaberne andre muligheder.

Inuussutissarsiortunit eqqakkat sanaartornermiluunniit eqqakkat eqqakkanut angisuunut ilaatinneqanngillat. Igitanut angisuunut biilip igitannik aallernissaa kissaatigigukku, taava Eqqagassaleriffik oqa. 36 74 11 imaluunniit
mail-imut: affald@sermersooq.gl. saaffiginnissinnaavutit. Nalunaaruteqarneq aallernissaq ulluni marlunni sioqqullugu pissaaq. Eqqagassalerivimmut
attaveqajaarnikkut aallertoqarnissaanut ulloq kissaatigisat eqquutsikkuminarnerussaaq.

Storskrald omfatter ikke erhvervsaffald og byggeaffald.
Hvis du ønsker at storskraldsbilen skal komme og hente dit
storskrald skal du kontakte Affaldscentret på tlf. 36 74 11 eller
på e-mail: affald@sermersooq.gl. Tilmelding skal ske senest 2
dage før afhentning. Jo tidligere du kontakter Affaldscentret, jo
større chance er der for at, vi kan imødekomme dine ønsker om
afhentningstidspunkt.

Attavigigutsigut ukua paasissutissiissutigissavatit:
1. Ateq najugalu
2. Mobiilivit normua mailillu
3. Sunik tunniussiniarpit - aamma qanoq annertutigisunik

Når du kontakter os, skal du oplyse:
1. Navn og adresse
2. Mobil nr og e-mail
3. Hvad du vil aflevere og hvor meget

Eqqagassat ullormi aaneqarfissaanni aatsaat aqquserngup sinaanut ilineqassapput. Igitat angisuut tikikkuminartumut inissinneqassapput aamma avatiminniittunut akornutaanngitsumut. Igitat angisuut najukkamit sorlermeersuuneri
ersarissumik takuneqarsinnaassaaq. Igitat angisuut aaneqartussat, igitassanut
ilaasussanngitsunut nigortillugit, inissinneqassapput (assersuutigalugu sikkilit,
aneerussiviit allallu.)

Affaldet må først stilles frem på selve afhentningsdagen. Storskraldet
skal placeres let tilgængeligt og på en måde så det ikke er til gene
for omgivelserne. Det skal være tydeligt hvilken adresse storskraldet
hører til. Affaldet skal være tydeligt adskilt fra andre genstande som
ikke ønskes bortskaffet som storskrald (f.eks. cykler, barnevogne
mm.)

Eqqagassat isumannaatsumik poortorneqarsimassapput
– ilinnut sulisutsinnullu isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu.

Affaldet skal være forsvarligt emballeret, så det er sikkert at håndtere
– både for dig og vores personale.

Illit najugaqatigiiffiit peqatigiiffippilluunniit (nammineq pigalugu/piginneqatigiinnermi) najukkassi eqqaani eqqakkanik qimaannakkanik katersiniarnermik aaqqissuussiniarussi, ulluni taaneqartuni
inniminnersinnaavatsigut, eqqakkat katersorneqarsimasut biilinik aaneqarniassammata.

Hvis du eller din boligforening (ejer eller andel) vil arrangere indsamling
af henkastet affald i jeres lokalområde, er I også velkomne til at
bestille os på de angivne dage, så storskraldsbilen kan komme og hente det, I har samlet sammen.

AALLERNEQ PIFFISSANI NAL. 17.00-18.30
IMLT. 19.00-20.30 PISINNAAVOQ

AFHENTNING KAN ENTEN SKE
KL. 17.00-18.30 ELLER KL. 19.00-20.30
Sermersooq gl-imi imaluunniit Sermersooq
Affaldscenter-imi facebook aqqutigalugu eqqakkanik
angisuunik katersisarneq atuarneqarsinnaavoq
Læs mere om storskraldsindsamlingen på sermersooq.gl
eller på facebook Sermersooq
Affaldscenter

sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

