Forkæl dig selv eller en du holder af med wellness
massage på Hotel Hans Egede.
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Ingen problemer med rekruttering
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Utoqqaat illersuisuannik
pisariaqartitsivugut
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Vi har brug for en
Ældretalsmand

Nye løbesko til
kvinder og herre
Priser fra 1.299,-

z
38 20 1012

42+43z

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

Restaurant
Telefon 32 91 90

Qulleerniarfik
Lysbutikken
Imaneq 1 1.sal - NC
Tlf. 321874
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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

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

Køb bæredygtigt,
økologisk og plastikfrit

Salon Puk
TLF. 32 26 30

Pollesmurerfirma aps

Nauja

FRISØRERNE:
Puk
Nini
Nuka
Luusi
Gertrud Paninguak

puk@puk.gl · Inspektørbakken 9B
Mandag-tirsdag 9-18 · Fredag 9-19 · Lørdag 9-14

v

Erene

Tlf. 329797

H.J Rinksvej 33

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
 Godt udvalg af
reservedele

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

QAJAQ SEAWAY
BOAT CHARTER
Targa 25.1

E

W

N

S

Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

+299 24 10 10

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

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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

Ikuallatoornermi

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

113

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

Ved Brand

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

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

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

KIR OP R A K T OR
AK U P U NK T ØR

Velkommen
til

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000
v

Nuuk´s nye massage klinik
Find os på

Jenskreutzmannip Aqq. 2
· Tlf 486789 ·

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

Boat Charter

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER

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

ERIK´s RØR

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

Nuuk Bay Adventures

/GÂBA

BROBERG

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

54 38 58 / 32 64 79

gababroberg@gmail.com

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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Nujalerisunik
ujaasivugut
Vi søger flere frisører
200kr/timen + fp
Mail:

Info@wellnessclinicnuuk.gl
Kissarneqqortunnguaq 9

375,-

/ 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

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

H.A. Bogføring

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

iq NAASUT

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

T
Y
N

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

Naammagittaalliuut

Kr.

Kr.

www.harderterapi.dk

Naasuerniarfik

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

SAMTALETERAPI

1.499,-

Qaammat ilivitsunngorpoq Qanorooq takugakku. Uagut
utoqqaat kanaalerpassuarnut akissaqanngilagut, taamaattumik kanaalit pingasut imaluunniit sisamat aliikkutaralugit
isiginnaartaraluarpavut.
Misiarnanga oqassaanga Ini A/S-imut Telemut aamma
KNR-TV-mut 30-riarlunga saaffiginnillungalu sianertaraluarpunga.
Sorlermitaava ilumoorluni sullissisinnaava?
Uangaannaanngilaq arlaqarpugummi Qapiarfiusaami najugaqartugut tusaanngitsuusaarneqartut, (ima isumaqarnarsivoq: Akissaqanngilasi soqutaanngilaq isiginnaarnasi) oqaatsit sakkortugigaluarpakka.
Saaffiginnittaraluarluni akissutit ajoquteqannginneraajuartut qatsuteqaavut, imalu eqqumiitsigaaq, fjernsynimik misissuiartortoq oqummik misissuiartorluni takkuppoq, soorunaana paatsuungagaluaqili. Uagut, aamma akileraarutinik akilersueqataavugut, INI A/S-imut akiliigaangatta tapiliussavararpassuit aningaasarpassuarnik naleqalertarput, neriulluta/neriullunga paasineqarumaarluta/llunga.
In. In.
Qapiarfiusaami najugalik

1.899,H.J. Rinksvej 13 · 13 32 12 14
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PISIORTORNERSUAQ! SHOP AMOK! PISIORTORNERSUAQ! SHOP AMOK!
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TOILETPAPIR

8 x 6 r uller
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169.-
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Atisaarniarfik nutaaq nija,
mærkit mutit nalunnginneqarluartut
novemberip aallaqqaataani
ammassaq

Ulloq taanna ammaanersiorfimmi atisaarniarfittaatsinnut pisiniarit,
sipaaruteqarsinnaavutillu imaaliornikkut: nija facebook-imi nittartagarput
malinnaaffigalugu siammarterlugulu pisiniartitsisumut takutikkukku
mærkit aaliangersimasuniik -25% iluanaarutigissavat.

Ny modetøjsbutik i NC 1 sal
åbner i starten af november
med kendte mærker

Kom og gør en god handel i vores butik og ved at
Like og Dele vores facebook side nija kan du ved fremvisning af dette,
få 25% rabat på udvalgte mærkevarer på åbningsdagen.

By Malene Birger, Julie Sandlau, Day, Zoey, B.Young,
Fransa, Sisters Point, Salsa, Falke, Decoy, Casual Friday,
Vagabond, Manitubah Mukluk, Faaborg Pharma,
Wet ’n’ Wild & ELF
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LAGER

IM

Q

LAGER

IM

A

Q

LAGER

T - PISI

T - PISI

II

T - PISI

SA

Q TIG

U

ER PÅ
LAGER

IM

RIAANN

II

S

RIAANN

A

-60%

A

A

S

ER PÅ
LAGER

Gardinstof pr. meter

LAGER

A

U

Q

II

II

T - PISI

IM

LAGER

Q TIG

A

Q

SA

Spar: 600,-

sorte

599,-

Førpris: 1.499,-

S

S

U

ER PÅ
LAGER

Førpris: 2.598,- Spar: 1.599,-

A

Q TIG

Q

II

SA

RIAANN

T - PISI

S

A

999,-

A

S

Eg hvid olie / sort

RIAANN

ER PÅ
LAGER

199,-

Atlantic
spisebordsstol

A

A

U

A

II

IM

S

Hvid med glas

Førpris: 799,-

Spar: 1.900,-

Style sengeramme
Inkl. topgavl

S

A

Q TIG
SA

ER PÅ
LAGER
LAGER

Førpris: 3.099,-

S

RIAANN

RIAANN

1.199,-

A

Wega Vitrine
75x76x40cm

U

A

A

ER PÅ
LAGER

Kirsebærtræ

Q TIG

Q

U

SA

A

S

Prima Tv-reol
Med Sidereoler

S

A

Q TIG
SA

S

T - PISI

W
A
EEN
H L LO TILBUD
Spar: 900,-

Mødestole

-60%

IM

Tilbuddet gælder fra 30.10-19 til og med 05.11-19

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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ILLOQARFIMMI NUJALERIFFIK NUTAAQ

”Cut n´Go” nunani allani
periaaserineqartumik neqerooruteqartoq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis. gl
”Cut n´Go” Nuummi nujaleriffittaaq Kissarneqqortuunnguaq 9-miippoq, Nuummi Illorsuup Timersortarfiup akiatungaani, piginnittut Louise Lynge
Berthelsen aamma Karen Borris Juhl tusagassiuutinut nalunaarumminni taama allapput.
Nujaleriffik inini qaamasuni nuannersuni inissisimavoq. Aamma iseruit qularutissaanngitsumik periaatsimut eqqarsaatigilluagaasumut pinerit qularutigissanngilat, angisuumik utaqqisarfeqarpoq, piffissamik inniminneeqqaartariaqanngilatit aamma sianeqattaartunik oqarasuaateqanngitsoq, tusagassiuutinut nalunaarummi oqaatigineqarpoq.
Nuummi nujaleriffippassuit assiginagit ”Cut
n´Go”-mi killortinnissaq kisimi neqeroorutaavoq.
Killortinneq aamma taamaallaat 200 koruuneqarpoq, arnaanerit, angutaanerit meeraanerilluunniit
apeqqutaatinnagit. Tamannalu pisarluni ullormi killortiffiginiarneqartumi takkutiinnarnikkut. Taamaattorli maanna aallarteqqaarnermi sivisunerulaartumik
utaqqisarnissaq naatsorsuutigineqassaaq, periaaserineqartormi killortinniartunit soqutigineqarluarmat,
tusagassiuutinut nalunaarummi allapput.
Sulisunut piumasaqaatit
Angutit meeqqallu killortinnerat 15 minutsit missaannik sivisussuseqartarpoq arnallu killortinnerat
30 minutsit missaannik sivisussuseqartarluni. Nujaleriffinnit allanit sivikinneruallaarani.
Taamaattumik periaaserineqartoq sulisunut aamma angisuumik piumasaqaatitaqarpoq. Nujalerisut
pikkorinnerpaat kisimik nujaleriffimmi ”Cut n´Go”-

Samerlermiit / Fra venstre: Louise Lynge Berthelsen, Maannguaq, Karen Borris Juhl. Ass./Foto: Cut n´ Go
mi sukkassutsimut malinnaasinnaapput.
- Nujaleriffiup nujalerisut ukiuni sisamani ilinniarsimasut ajornanngippallu ukiunik arlalinnik misilittagallit taamaallaat atorfinitsikkusuppai.
- Naak nujalerisuvut nutsanik misutsinernik imusartinnernillu ulluinnarni suliaqanngikkaluarlutik,
tamakkununnga piginnaanitik aserfallatsaaliorpaat,
tassami ”Cut n´Go”-mi sulisut pikkorissarnissanut
isumassarsiorlunilu angalanernik neqeroorfigineqartassammata, Louise Lynge Berthelsen aamma
Karen Borris Juhl tusagassiuutinut nalunaarumminni allapput.
Taakku nujalerisumik ataatsimik suli sulisussarsiorput. Taakku aamma kajumissaarutigaat nutaamik misileerusukkaanni suleqatigiinnullu pikkorissunut peqataarusukkaanni taava periaaseq misilin-

neqarsinnaammat.
- Cut n´Go-mi akigitinneqartut inissinneqarput
kikkunnit tamanit akissaqartinneqarsinnaasunngorlugit, piginnittut taakku marluk tusagassiuutinut nalunaarumminni allapput, nangillutillu:
- Nujaleriffimmik uuminnga ammaanitsinnut pissutaavoq taama ittumik amigaateqartoqarmat. Sapaatip akunnerani ammareerluta ulikkaaqqajuaannarnitta takutippaa eqqortumik iliuuseqarsimalluta.
- Cut n´Go-mi piginnittut nujalerisumik eqqortumik sulisussarsiorlutik piffissamik atuisimapput.
- ”Cut n´Go girl” eqqortoq, Maannguaq, nassaarigatsigu nuannaarutigeqaarput, aallarnisaasut
Karen Borris Juhl aamma Louise Lynge Berthelsen
tusagassiuutinut nalunaarumminni allapput.

”Cut n´Go” byens nye frisørsalon byder på et
verdenskendt koncept
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis. gl

vet taget rigtig godt imod af kunderne, fremgår det
af pressemeddelelsen.

”Cut n´Go” Nuuks nye frisørsalon holder til i Kissarneqqortuunnguaq 9, overfor Godthåb hallen, fortæller ejerne Louise Lynge Berthelsen og Karen
Borris Juhl i en pressemeddelelse.
Salonen er indrettet i lækre lyse lokaler. Og du er
ikke i tvivl om, at du er trådt ind i et gennemtænktkoncept med stort venteværelse, ingen tidsbestilling
og ingen larmende telefon, oplyser de i pressemeddelelsen.
Men modsat mange andre frisørsaloner i Nuuk, så
tilbyder ”Cut n´Go” kun klip. Og til kun 200 kroner
per klip uanset om du er kvinde, mand eller barn.
Det foregår ved, at man på dagen, man ønsker en
klip, blot tropper op. Dog her i opstarten må man
forvente lidt længere ventetid, da konceptet er ble-

Krav til medarbejderne
Det tager omkring 15 minutter for en mande- eller
barneklip og 30 min for en dameklip.
Ikke meget mindre end alle andre steder. Derfor
stiller konceptet også de helt store krav til de ansatte. Kun de dygtigste kan klare tempoet i”Cut
n´Go” salonen.
Salonen ansætter kun frisører med en 4-årig uddannelse bag sig og gerne mange års erfaringer.
Selv om vores frisører ikke tilbyder farvninger
og permanent i det daglige, så får de stadig vedligeholdt deres tekniske håndværk, fordi ”Cut n` Go”
tilbyder sine medarbejdere kurser og inspirationsture, fortæller Louise Lynge Berthelsen og Karen
Borris Juhl i pressemeddelelsen.

Lige nu søger de endnu en frisør. Og opfordrer
til, at hvis man vil prøve noget nyt og være en del
af et suverænt team, så kan man komme og prøve
konceptet af.
Cut n´Go er prisen sat så alle kan være med,
siger de to indehavere ifølge pressemeddelelsen og
fortsætter:
Vi har åbnet denne salon, fordi der er et hul i markedet. Og med denne første åbnings uge som har
æret fuldt booket kan vi se, at vi fik ret.
Ejerne i Cut n´Go har brugt tid på, at finde den
helt rigtige frisør til stillingen.
Og vi er ovenud glade for vores ”Cut n´Go girl”
Maannguaq, som er super dygtig, siger iværksætterkvinderne Karen Borris Juhl og Louise Lynge
Berthelsen, ifølge pressemeddelelsen.
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PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLER
LOKALT

November

KAMPAGNE

CLAVA Mini

ASTERIA
normal 1999,-

TILBUD 1499,-

normal 898,-

TILBUD 673,-

SPAR 25%

på alle Tæpper & Lamper

CUNA

EOS Medium

VALENCIA 160x230 cm

normal 798,-

normal 1048,-

normal 1399,-

TILBUD 598,-

TILBUD 786,-

TILBUD 1049,-

MAYA 170x230 cm
normal 1499,-

TILBUD 1124,-

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

AKIKITSORPASSUIT Meget mere discount

VIND

VARERNE TIL
EN PERFEKT
MORTENSAFTENMENU
DELTAG I VORES KONKURRENCE PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM
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Rosa Thorsen
Naalakkersuisumut allatsi

Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Iluanaarlunga illoqarfimmi inunngorfinni, Nuummi,
aqqusinermi alianaatsumi Uulinermi, najugaqarpunga. Illoqarfiup immikkoortua assiliiffigissallugu
nuannarineqarluartuuvoq, tamaanimi aalajangersimasumit sammivilimmit illut qisummit sanaat qalipaatigissut Sermitsiaq tunulequtaralugu assilineqarsinnaagamik.

Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Nuummiut eqaluit pujuugaat mamarnersaapput.
Ukiulli qanoq ilinera apeqqutaasarpoq. Arferup neqaa qiporaalu allanngorartilaarlugit mamarinerpaasarpakka. Suluppaakkat, qeeqqat, saarulliit nutaat
sulluitsunik nammineq katersukkanik illulerlugit mamareqaakka. Puisip neqaa suaasalik ilaannikkut nererusuttorujussuusarpara. Naatitat salaatillu nutaat
ukioq kaajallallugu aamma pisiarerusuttarpakka.

Illoqarfimmi aqqusineq sorleq nuannernerpaava?
Uulineq, qaqqajunnaq atsiullugu taaguuserneqarsimasoq nuannersuuvoq, aamma nuannersumik eqqaamioriikkatta. Meeqqat tamaani eqqissillutik pinnguarsinnaajuaannarput. Qanittuani taseqarpoq tassanilu meeqqat sukuutsersinnaasarlutik aasakkullu
naloraarsinnaasarlutik. Maanna qillarissumik sikuaqqammerpoq. Tamanna meeraalluni nuannersorujussuusarpoq. Uagut niviarsiaqqat siku qajannarunnaaraangat sukuutsertarpugut, nukappiaqqat tamanna
sioqqullugu sikumi qajannartumi pissanganartorsiornissartik nuannarisarpaat. Tamanna nuannareqaara.

Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Silaannarissumi pisuttuarusuttarpunga. Anorlerpallaaraangat timigissartarfinnukartarpunga. Aamma
maluginiarpara popcornit, colat aamma asanninneq
(filmertarfimmi) aallunnerusalerlugit.

Nuummi suut takornariamut takutikkusuppigit?
Pinngortitami pisuttuaqatigalugit. Ukkusissaq qaqillugu, tappavanngaanniimmi isikkivigeqigami. Imaluunniit Quassussuaq kaajallallugu pisuttuaqatigalugit. Pinngortitaq pingaarnertut takutikkusuppara.
Kangerlummi pinngortitaq kusanartoq tipigissorlu
aamma ukiukkut pinngortitaq apummik qallersimasoq kusanartoq takutikkusuppakka.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit aamma
sooq?
Sulluliarsuaq aqqutigerusunneq ajorpara tassani
biilit pujoqarpallaartarmat.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Jeg er heldig at bo i mit barndomshjem i fødeby,
Nuuk. En lille hyggelig vej, Uulineq, der ligger i den
gamle bydel. Bydelen er ret populær at tage billede
af, da man fra en bestemt vinkel kan ta billede af de
farverige små træhuse med Sermitsiaq som baggrund.
Hvilken gade er byens bedste?
Uulineq og som er opkaldt efter det lille fjeld er ret
hyggelig og vi har et godt naboskab. Børn har altid
leget trygt her. Der er en sø tæt på, hvor man som
barn skøjtede og soppede om sommeren. Nu er der
lige kommet blank ny-is på søen og som barn er det
det bedste man ved. Vi piger skøjtede, når isen er
sikker, forinden elsker drengene spændingen ved et
usikkert is. Jeg elsker hele området. Der er mange
minder.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Gå tur, hike ud i naturen. Op til Ukkusissat og se udsigten deroppefra er fænomenalt. Eller blot en tur
rundt om Quassussuaq. Det er først og fremmest naturen jeg ville vise. Den smukke duftende natur inde
i fjorden og det meget smukke friske snedækkede
fjeld om vinteren.

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Uffarfiit puaasartortallit maqaasisinnaasarpakka.
Ukiorpassuarni Danmarkimi najugaqarninni uffarfiit puaasartortallit maqaasisinnaasarpakka. Nuummi
aamma kiattumi aalartitsilluni yogarneq maqaasinartissinnaasarpara, tassami ukiukkut kiagoruloorfissaqarnissaq pisariaqalersinnaasarami.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Naalakkersuinermut tunngasumik atorfeqarama allannguutinut tunngasunik oqaaseqarusunngilanga.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Nuuk Issittoq tamakkerlugu illoqarfiit pingaarnersaraat. Isumaga naapertorlugu Nuuk aamma naalagaaffeqatigiinni illoqarfiit pingaarnersaraat, inuunerami tamaat ineriartupiloorsimavoq ukiorpassuarnilu ineriartoqqittussaalluni. Tamaani pinngortitaq
alutornartorsuuvoq kusanarnerpaanerminik takutit-

Privat foto
sisinnaasoq, aammali allanngoriasaarluni persersorsuanngorsinnaasarluni, tamannalu angutip sapiikkaluartulluunniit misigisimaguniuk usorsitsaarutigisinnaallugu. Persersorsuarmi pisuttuarnissaq inuunermi
misiginngitsuugassaanngilaq. Nuummiulli allat assigalugit uagut Nuummiut kikkunnut tamanut kiinneraartuunerput nalinginnaasumik tulluusimaarutigisinnaavara. Sinerissameersut tamarmik aamma nunani avannarlerneersut tamarmik nunarsuullu sinneraneersut tamarmik tamatigut Nuummut tikilluaqqusaapput.

Rosa Thorsen
Selvstyret

Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Jeg vil helst ikke gå gennem tunellen, da der kan
være for meget bilrøg.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Hjemmerøget ørred af de lokale Nuuk borgere, det er
den bedste spise. Ellers er det sæsonpræget. Hvalkød
og qiporaq i alle afskygninger er noget af det bedste
jeg ved. Jeg elsker frisk fanget rødfisk, havkat, torsk
med eget plukket tang (sulluitsut kalaallisut) og tiltider kan jeg have forfærdelig craving efter sælkød
og suaasa. Elsker også at jeg hele året og når jeg vil
kan købe friske frugt, grøntsager og salater.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Jeg går mig ture ud i det friske luft. Så benytter jeg
lokale fitnesslokaler, når det stormer for meget. Så
har jeg også lagt mærke til at popcorn, cola og kærlighed (biografen) kommer mere på listen ellers er
der altid en interessant bog man kan blive opslugt af.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i Nuuk?
Selvom der er Malik kan jeg savne steder hvor forkælelse af kroppen er på fokus. Slappe af og stille
områder med dampbad mv. Spa – områder kan jeg
savne. Efter mange år i Danmark og flittig bruger af
spa-steder kan jeg savne disse. Jeg kan også savne

hot-yoga steder i Nuuk, da man om vinteren kan
trænge til en ordentlig omgang svede/hotyogasted.
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Mere fokus på børn der trænger til omsorg. I det hele
taget mere fokus på folk der har behov for menneskelig omsorg og hjælp.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Nuuk ER metropolen i hele Arktis. Nuuk er også efter
min mening den vigtigste by i hele rigsfælleskabet,
hvor den rivende udvikling har været i gang i hele
mit liv og vil fortsætte de kommende mange år. Vi
udvikler også som mennesker. I Nuuk og resten af
hele Grønland findes den storslåede natur, som kan
vise sig fra sin guddommelige smukke side, men også
kan ændre sig til den værste snestorm, som enhver
wannabe-hårdfør mand kan prale af at have oplevet.
Det er en must i livet at skulle opleve at gå tur i hård
arktisk vejrmiljø. Det er total sejt og cool.
Ellers er jeg bare ligesom alle Nuuk borgere generelt ret stolt af at vi nuummiutter er imødekommende overfor alle. Alle dem fra kysten og alle dem fra
hele Norden og resten af verden ER altid, altid velkommen i Nuuk.
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Novembarip
2-anni nal. 13-15
2. november kl. 13-15

Halloweeni
Brugsenimi Nuummiittumi
Halloween i Brugseni Nuuk

Brugsenimi Nuummiittumi siulersuisut tamanik
qaaqqusipput halloweenimik sammisaqarnissamut
Brugsenimi Nuummi novembarip 2-anni nal. 13-15.

Brugseni Nuuks lokalbestyrelse invitere alle til
Halloween-arrangement i Brugseni Nuuk 2. november
kl. 13-15.

Ilaquttatit tamaasa ilaserikkit! Aatsaat taama
qiiaammisaartigissaatit.

Tag hele familien med! Det bliver den bedste uhyggelige
dag du har haft længe.

Ukuninnga pisoqassaaq:
• Pandurohobbymi kiinnanik qalipaavik
• Cafémi eqqaanilu iipilinik ujaasineq
• Pinnatassanik ujaasineq pisiniarfimmi

Der vil være:
• Makeupstand nede i Pandurohobby
• Æblefangst i cafeområdet
• Skattejagt i butikken

Arfininngorpat Brugsenimut Nuummiittumut
qiiaammisaarnartumik nuannisariarit!
Aggiasunut kaagisugassarpassuaqassallunilu aamma
kaffeqassaaq.

Kom ind til en uhyggelig sjov lørdag i Brugseni Nuuk!
Der vil være masser af kage og kaffe til dem der kommer.

12
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Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk
Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (40 sovepladser i alt)
VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

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

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

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

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

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

r
e
s
u
d
ﬁ
m
Sku

Gode gaveid
er
sammen med
blomster

Bülow
By Emma
anter
Flere vari

LAKRIDSERIET

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

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

FRA POLEN

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

8,3 PETER
FRA DK

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

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201

tandlæge? pilot?

inatsisileritooq?

Danmarkimi
ilinniarusuppit?

Vil du studere
i Danmark?

Danmarkimi Kalaallit Illuini
aqqutissiuusisut naapikkit.

Mød vejlederne fra
De Grønlandske Huse.

Takkullutit siunnersortikkiartorit
periarfissatillu paasisaqarfigiartorlugit, Danmarkimi Kalaallit
illuaneersut nuummut tikippata.

Kom og få råd og vejledning
om dine muligheder, når vejledere fra De Grønlandske Huse
i Danmark besøger Nuuk.

Ataasinngorneq
4. novembari
Nal. 10-14

Mandag
4. november
Kl. 10-14

doktor?

ingeniøri?

Jens Kreutzmann-ip aqq. 7
Postboks 550
3900 Nuuk
Oqa./tlf. 36 63 60
piareersarfiknuuk@sermersooq.gl

iq NAASUT

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

Tlf. 321676

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

Suliffissanut, Ilitsersuisarnernut Pikkorissaqqinnernullu Qitiusumik Ingerlatsivik
Job-, Vejlednings- og Opkvalificeringscenter

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag og helligdage lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · kontakt@cafemik.gl
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NOVEMBER 10 - 16 2019

KALAALLIT NUNAANNI SIULLERMEERLUNI
AALATITSINERMI FESTIVAALERTITSINEQ

Grønlands første
bevægelsesfestival

PISUSSAT
TAMARMIK
AKEQANNGILLAT
Alle aktiviteter
er gratis

Allannguinissamut ingiaqatigisigut
HOP MED PÅ EN BØLGE AF BEVÆGELSE
Takuuk! Qilusa.gl
Iminngaanniit tapersersorneqarpoq

Aaqqissuunneqarpoq/Arrangeret af
KALAALLIT NUNAANNI TIMERSOQATIGIIT KATTUFFIAT

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND
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APUTAAJAANEQ

SNERYDNING

Aqquserngit tamanit angallaviusut kommunip aputaajartarpai ujaraararterlugillu, soorlu aqquserngit, aqqusineeqqat tummeraqarfinnilu
aalajangersimasuni.

Kommunen rydder sne og gruser på offentlige færdselsveje, f.eks.
veje, stier samt bestemte trapper.

Illunik piginnittut namminneq aqquserngitik tummeqqatillu aputaajarlugillu ujaraaqqersortussaavaat, kiisalu biilinut uninngasarfiit, aqqusineeqqallu pisuinnaat aqqutaat. Teknikkikkut atortunut appakaaffiit,
soorlu eqqaaviit, aputaajarneqartassapput.
Biilit aputaajaanissamut assersuisut piginnittumut akiligassanngorlugit akisussaaffigitillugillu nuunneqarsinnaapput.

Husejerne har pligt til at rydde sne og gruse på egne veje og trapper,
samt parkerings-, gang- og stiarealer. Adgangsveje til tekniske installationer, f.eks. affaldsstativer, skal sneryddes.
Biler, som er parkeret til forhindring for vejenes snerydning,
kan blive flyttet på ejerens regning og risiko.
Parkering på stier er altid ulovligt.

Inuit aqqutaannut biilinik inissiineq inerteqqutaajuaannarpoq.

Ukiut tamaasa Kommuneqarfik Sermersuumi
sulisugut illumit anillassinnaanissat qulakkeer
qulakkeerniarlugu ilungersorlutik sulisarput. Aqqusinerni,
pisuinnaat aqqutaanni aamma illoqarfimmi tummeqqat ilaanni aputaajaasarpugut siorarterisar
siorarterisarlutalu, illilli ikiuunnissat pisariaqartipparput.

Aputaajaasup eqqugassarinngisai ersarissumik refleksitalimmik nalunaaqutsikkit.
Assersuutigalugu tummeqqat imaluunniit naatsiiviup ungalui aqqusinermit sukkut aallartinner
aallartinnersut. Aamma eqqaamassavat umiatsiat, issiaviit,
sikkilillu qularnaatsumi inissisimatinnissai.
Illumi nammineq pigisanni najugaqaruit, biilit isaaffiat aamma tummeqqat, inuinnaat pisuffii, biilit
unittarfii nammineq aputaajassavatit siorarterillutillu. Ilissi nammineq isumagissavasi eqqaavilerisut eqqaaviit angusinnaassagaat.
Eqqaamajuk kuuffissuarnut attaviit, imermut,
innaallagissamut aamma telemut ledninngit,
pisuinnaat ikaartarfii aputaajartassavatit.
Biilit aputaajaammut akornutaanngitsumik inissittaruk. Tassa imaappoq, aqqusinermiitissanngilat kiisalu pisuinnaat aqqutaaniitinnagu imaluunniit aqquserngup sinaaniitinnagu. Biilit aputaajaasumut akornutaappat, ilinnut akiligassanngorlugu nuutsittariaqarsinnaavarput.
Assersuutigalugu tummeqqat imaluunniit
pigisat inissisimasut aputaajaasunit aserorneqarsimanerarneqartut ersarissumik
nalunaaqutserneqarsimappata, aatsaat
kommunip akisussaaffigisinnaavai.

Hvert år arbejder vores folk om vinteren i hårdt for at sikre at du kan
komme ud af huset.
Vi rydder sne og gruser på offentlige veje, stier og nogle af byens
trapper, men vi har brug for din hjælp.

Marker ting der ikke må blive ramt af sneploven tydelig med
refleksstandere. Som for eksempel hvor trappen eller havehegn
starter fra vejen. Det er også dig der som ejer/ bruger selv skal sikre at
opbevare som både, bænke, cykler o.lign et sikkert sted.
Bor du i egen bolig skal du rydde sne og gruse i indkørsel og trapper,
stier og parkeringspladser. Du skal også selv sørge for at skraldeskralde
mændene kan nå dit affaldsstativ.
Husk ventilbrønde og kloakbrønde, vand-, el- og teleledninger, ganggang
broer skal holdes så vidt muligt snefrit.
Parker din bil så den ikke holder i vejen for sneploven. Det vil sige væk
fra vejbanen og aldrig på stier eller fortov. Hvis din bil holder og blokebloke
rer for snerydningen, kan vi blive nødt til at flytte den på din regning.
Vi er kun ansvarlig for skader på for eksempel trapper eller opop
bevarede ting der hævdes ødelagt ved snerydning, hvis de er
tydeligt markeret.

Aputaajaasunut
pigisatit ima
illersussavatit
Sådan sikrer du
dig mod sneploven

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø
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KATUAQ BIO

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

Den Lille Afskyelige Snemand
Maleficent: Mistress of Evil
Zombieland 2: Double Tap

S
T
N
A
I
ME G

I
T
L
L
A
SM
S
E
N
O
T
S
ROCK

1. NOVEMBER 2019

I

I

30/10
sidste forestilling 16

15
30
21.00

sidste forestilling 18

Sisamanngorneq / Torsdag

31/10

Familien Addams
Zombieland 2: Double Tap
Gemini Man

16 00
18 30
21.00

Tallimanngorneq / Fredag

25/10

Isiginnaartitsisoqassanngilaq / Ingen filmforestilling
Arfininngorneq / Lørdag

02/11

Familien Addams

13 30

Familien Addams
Gemini Man
Zombieland 2: Double Tap

16 00
18 15
21.00

Sapaat / Søndag

03/11

BFK Bjergkøbing Grandprix
BFK Pjuske flyver fra reden
Zombieland 2: Double Tap
Gemini Man

14 00
16 00
18 30
21.00

Ataasinngorneq / Mandag

04/11

Familien Addams
Gemini Man
Zombieland 2: Double Tap

16 00
18 15
21.00

Marlunngorneq / Tirsdag

05/11
Babybio 13

Gemini Man
Familien Addams
Mandskoret
Zombieland 2: Double Tap

PISIAARNERMI
FORSALG: KR.

250,

I UKIUT/ALDERSGRÆNSE: 18+

I

MATUMI
VED DØREN: KR.

300,

HAPPY HOUR: 20:00  21:00

30

16 00
Art Cinema 18 45
21.00

II

I

MATUT AMMASSAPPUT / DØRENE ÅBNES: 20:00

UGE 44

Pingasunngorneq / Onsdag

Pingasunngorneq / Onsdag

06/11

Familien Addams
Zombieland 2: Double Tap
Gemini Man

16 00
18 30
21.00

I

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

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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Hjemmesko
& T-shirts

÷20%
hele november

AHL wellness (manicure, fodmassage, ansigtsmassage)

AHL-marked
2.november 2019
Nal./Kl. 12-17
Atuarfik Hans Lynge

Loppemarked (Hjm. marmelade, grl. Urtethe,
hæklet karklude, bøger og div.)
Familiestafet/Firmastafet
Premier League i skærm (Fodbold)
Bukseoplægning med symaskine
Kaffe, the, saft, kager, pop corn,
pølsehorn osv.

Kom og støt AHL 9.A’s studierejse

SHOP

info@tupilak.gl

Frisør

Hoppeborg

Tupilak Travel
Ilivinnguaq 1

AHL-marked

Tamanut
/ for alle

+299 31 32 18

AHL 9.A misigisassarsiorlutik angalanissaat
tapersersoruk

HALLOWEEN

- uhyggelige priser

Vi kan også
skifte defekte
iPhone skærm
e&
batterier i vo
res butik.
- Kom ind og
hør
nærmere

NU 8.799,
13,3” MacBook Air (2919)

Priser

Apple
Watch series 5
32 GB

NU 3.899,

NU 5.699,

fra

-

3.499,

- Intel Core i5 - 8 GB Ram - 128 GB SSD Lagring
- Op til 13 timers batteritid - 2 x (USB-C)
Vejl. pris 9.499

2. generations optiske
hjertesensor
Kompas Barometrisk højdemåler GPS
50 procent højere lyd
Vandafvisende ned til 50m
Keramisk bagside med safirkrystal

Få en PANZER
Skærmbeskyttelse
gratis

Ved køb af en iPhone
(værdi: 199 kr.)
Tilbuddet gælder onsdag til
lørdag fra 30. oktober
til den 2. november.

Soorunami

WatchOS S5

iPhone 8

iPhone 11 64 GB

Før 4.499,-

Vejl. 5.999,-

BUTIK & SERVICE

Vi sælger & servicere Apple, samt Bang & Olufsen produkter

ONSDAG 30. OKTOBER 2019
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Julehjælp
uddeles igen i år.
Ansøgningsskema kan hentes i Røde Kors
genbrugsbutikken fra den 30. oktober.
Aﬂeveres senest den 28. november.
Bidrag modtages på konto 6471-7658785

Juullilernerani
ikiorsiissutit
Ukioq manna agguaanneqqaqqilerput.
Qinnuteqarﬁssat Røde Kors atornikueerniarﬁani
aaneqarsinnaapput 30. oktober.
Atornekuerniarﬁmmullu tunniunneqassallutik
kingusinnerpaami november 28-ni.
Juullilernerani ikiorsiinermut tapeeqataagit
uunga kontomut 6471-7658785.

Ukiornissaanut piareersimavit?

Novemberimi decemberimilu qamuteralassinissamut
taarsigassarsigit aningaasanillu sipaagaqarlutit

Novemberimi decemberimilu qamuteralassinissamut taarsigassarsianik pilersitsigit, taava
pilersitsinermi akiliummik aamma uppernarsaammut akiliummik akiliissanngilatit.
Uatsinnut sillimaniarneq pingaartorujussuuvoq. Taamaattumillu qamuteralammik
taarsigassarsinermi trackerimik aamma taarsigassarsinermi ilaasinnaavoq.

Er du klar til vinteren?

Lån til snescooter i november og december og spar penge
Opret dit snescooterlån i november og december og slip for
stiftelsesprovision og dokumentgebyr.
Hos GrønlandsBANKEN sætter vi sikkerheden i højsædet.
Derfor kan snescooterlånet også indeholde lån til en tracker.
*Qularnaveeqqusiinermut atatillugu taamaallaat pisortatigoortumik akiliutinut akiliissaatit.
*Du betaler kun de offentlige afgifter i forbindelse med etablering af pant.

www.banken.gl · Tlf. 701234
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BILLETPRIS KR. 399,-

INKL. EN 3-RETTERS MENU
Menu
Forret
Saltede laks med grønsagsterrin, dild dressing og toast.

Hovedret
Indbagt oksemørbrad med grønsags saute´ pommes marcere og rødvins sauce.

Dessert
Brownie med vaniljeis, chokolade sauce og knas.

MIDDAGEN BEGYNDER KL. 19.00
BORDRESERVATION OG BILLETSALG: RED DRAGON I NUUK

Ny menu på
Lækker solid frokost der
kan nydes i hyggelige
omgivelser
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Munck Gruppen:

Sulisussarsiorneq
ajornartorsiutaanngilaq
Maannamut mittarfiliornissami kalaallit,
qallunaat savalimmiormiullu atorfinitsinneqarsimapput, Munck Gruppen nalunaarpoq, sulisunut 80-it missaanniittunut inissamik pilersitsilluni aallartittoq

All. Trine Juncker Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
Sapaatit akunnerani qaangiuttumi Nuummi mittarfiliornissaq aallarnerlugu qaartitsisoqarpoq.
Maannakkullu qallunaat entreprenørit ingerlatseqatigiiffiat Munck Gruppen sulisussarsiulereerpoq,
mittarfiliornissaq, timmisartut aqqutaannik, terminalinut nutaanut nunagissaaneq, asfaltinik tuniassiorlunilu asfalterineq, mittarfiup tungaanut aqquserngit
allanngortinnissaat attavilernissaallu, sarfap, erngup
kuuffiillu aqqutaannik biilinillu inissiisarfimmik suliaqarnissaq pilersaarusiorlugu.
Mittarfiliornissamut atatillugu sulisussarsiornermi
ilimaginngisatsinnik ilassilluarneqarpugut, Munck
Gruppenimi sulisoqarnermut pisortaq Jette Madsen
oqarpoq, uppernarsarlugu suliniummi sungiusaammik sulisoqalereersimasoq.
Aallaqqaammut sulisunut 80-it missaanniittut

inissaat pilersinneqassaaq, matumanilu Nuummi
sanasutut ilinniarfik KTI suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarfigaarput, taamaalillutik inuusuttut
arfinillit ilinniartitsisortik peqatigalugu qaammatip
ataatsip missaani sungiusaammik sulillutik, sulisut
inissaannik pilersitseqataallutik Islandimit immikkut ilisimasallit suliamik taamaattumik sungiusimasut peqatigalugit.
Sulisunut inissiani ineqassapput
Atorfinittut affai Kalaallit Nunaanni maskiinamik
ingerlatitsisuupput.
Maannakkut maskiinanik ingerlatitsisunik arlalissuarnik atorfinitsitsiortuleruttorpugut – taakkulu
affaasa missaat Kalaallit Nunaanneersuupput.
Tamatuma saniatigut Munck Gruppenimit Danmarkimiittumit suliniummi aqutsisut arlaqartut tikissapput, kiisalu nunamik uuttortaasut, formandit,
pitsaassutsimik isumannaallisaanermullu suliaqartut. Sulisut amerlanerit kalaaliupput, qallunaat savalimmiormiullu, Jette Madsen oqarpoq.
Sulisut tamarmik piffissami sivisuumi sulinissaminnut atorfinitsinneqassapput, amerlanersaallu
mittarfiup eqqaani sulisunut inissiani najugaqassapput.
Suli tamakkiisumik ilisimanngilarput sulisut qas-

Mittarfiliornissamut atatillugu sulisussarsiornermi ilimaginngisatsinnik ilassilluarneqarpugut, Munck Gruppenimi
sulisoqarnermut pisortaq Jette Madsen oqarpoq.
– Vi har fået uventet stor respons fra mange velkvalificerede kandidater til de ledige jobs i forbindelse med lufthavnsbyggeriet, fortæller HR-chef Jette Madsen fra
Munck Gruppen. Ass./Foto: Munck-Gruppen

sit qaqugukkullu suliniutip ingerlanerani atorneqassanersut, oqaatigisinnaavarpulli ullut tamaasa sulilersinnaasunit qinnuteqarfigineqartaratta, sanaartornermut suliniummi pissanganartumi peqataarusuttunik, taamaattumik maannakkut sulisussatigut ajornartorsiuteqanngilagut. Sumi tamarmi ilassilluarneqarpugut, suliallu ingerlannissaannut ikiorneqarluartarluta, Jette Madsen oqarpoq.

Munck Gruppen:

Ingen problemer med rekruttering

Grønlandske, danske og færøske medarbejdere er indtil videre ansat til lufthavnsbyggerierne, oplyser Munck-Gruppen, der
lægger ud med etablering af en camp til ca.
80 medarbejdere
Af Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
Starten på lufthavnsbyggeriet i Nuuk blev i sidste
uge markeret med en sprængning. Og allerede nu er
den danske entreprenørvirksomhed Munck Gruppen i fuld gang med at rekruttere medarbejdere og
planlægge arbejdet med etablering af landingsbaner,
rulleveje, byggemodning til nye terminalbygninger,
produktion og udlægning af asfalt, omlægning og
tilslutning til adgangsveje, etablering af el-, vandog kloakledninger samt anlæg af parkeringsarealer.
– Vi har fået uventet stor respons fra mange
velkvalificerede kandidater til de ledige jobs i
forbindelse med lufthavnsbyggeriet, fortæller HRchef Jette Madsen fra Munck Gruppen, der også
bekræfter, at der allerede er praktikanter tilknyttet
projektet.
– Vi lægger ud med etablering af en camp til ca.
80 medarbejdere, og her har vi indgået et samarbejde med tømrerskolen (KTI) i Nuuk, som betyder, at
seks unge sammen med en lærer vil komme i praktik i en måneds tid og være med til at sætte campen

op sammen med et specialhold fra Island, som er
vant til netop det arbejde.
Indkvarteres i campen
Halvdelen af de ansatte maskinførere er fra Grønland.
– Vi er på nuværende tidspunkt i fuld gang med
at ansætte et større antal maskinførere - heraf cirka
halvdelen fra Grønland. Hertil kommer en gruppe
projektledere fra Munck-Gruppens organisation i
Danmark samt landmålere, formænd, kvalitets- og
sikkerhedsfolk. Nationaliteterne spreder sig primært
på grønlandske, danske og færøske medarbejdere,

siger Jette Madsen.
Alle medarbejdere bliver ansat på længerevarende ansættelsesforhold, og langt de fleste vil blive
indkvarteret i campen ved lufthavnen.
– Vi har ikke fuldt overblik over, hvornår og
hvor mange medarbejdere, der skal bruges hen over
projektet, men vi kan sige, at vi hver dag får nye
ansøgninger fra kandidater, som gerne vil være med
til en spændende byggeproces, så vi har p.t. ingen
problemer med rekrutteringen. Vi er blevet taget
godt imod alle steder og har fået en fin hjælp til at
få tingene til at glide, siger Jette Madsen.

Nuummi mittarfiliorneq
pisortatigoortumik aallartinneqarpoq, sulisullu
arlalissuit atorfinitsinneqareerput, Munck Gruppen
nalunaarpoq.
Lufthavnsbyggeriet i
Nuuk er officielt i gang,
og mange medarbejdere
er allerede ansat, oplyser
Munck Gruppen.
Ass./Foto: Munck Gruppen
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VINTERJAKKER
fra str. 32-54

Vi giver
naturligvis raba
t
til pensioniste
r
& studerende

PRISER
FRA 2.699,-

Tallimanngorneq novembarip 1-ianni
Nunatta Atuagaateqarﬁa
matoqqassaaq.
Sulisut ulloqartussaammata.
5

Fredag den 1. november
har Nunatta Atuagaateqarﬁa lukket.
På grund af personaledag.

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

nunatta atuagaateqarfia

H.J. Rinksvej 13 · 13 32 12

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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Koncert med Mike Thomsen!
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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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NEXUS

ELplus

Langbordspendel
Perfekt til Spisebordet
Længde 113 cm.

Grønland

COLORS SOFT LIGHT

1-2-3 Steps dæmp
Ø125 LED, lyskildew

Salg og service af Lamper
& hårde hvidevarer til både
private, cafer, Institutioner
m.m.

,
9
9
3
.
2

239,-

t
a
s
s
a
i
s
Nutaar r
e
d
e
h
y
N

RUBY bordlampe
retro look
Diameter: 15 cm
Højde: 21 cm
Fatning: E14
Lyskilde
medfølger ikke

CYCLONE

Bordlampe
Farver hvid eller sort
Højde 33 cm.
Lyskilde
medfølger ikke

POP RU

Gulvlampe
Hvid eller Grå
Højde 145cm.
Lyskilde
medfølger ikke

499,-

299,-

249,-

COGNAC

BARONI

Bordlampe
Børstet stål
Diameter Ø30 cm.
Højde 40cm.

999,-

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

Bordlampe
Diameter: 12,5 cm
Højde: 51 cm
Fatning: E14
Lyskilde
medfølger ikke

349,www.elplus.gl
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ELplus
ALBALINE Vin køler

,
5
2
2

Plads til 8 stk. vin. Temperatur 8-18°C. Lav støjniveau
Førpris 1499,-

,
9
9
9

Grønland

00,-

Salg og service af Lamper
& hårde hvidevarer til både
private, cafer, Institutioner
m.m.

5
Spar

14,-

1
Spar

ALBALINE Æggekoger

Koger op til 7 æg
Æggenål inkluderet
Førpris 339,Tilbud 225,-

t
i
t
u
r
o
o
Neqer
Tilbud

ALBA-LINE vaffeljern

Temperaturstyring
Sort
Førpris 399,-

ALBALINE Brødrister

,
0
5
2

,
5
7
2

Sort eller hvid
Førpris 399,Tilbud 250,-

4,-

,-

89
Spar

12
Spar

Kapacitet 7 kg.
Centrifugering 1400
Førpris 4799,-

WHIRLPOOL

Vaskemaskine
Kapacitet 7 kg.
Centrifugering 1400
Pris 4999,-

,
0
0
3.6
00,-

.3
Spar 1

,
9
9
3.6
00,-

.1
Spar 1

ELPLUS GRØNLAND • ISSORTARFIMMUT 9 • TLF.: +299365000 • E-mail Elplus@Elplus.gl

Tilbuddene gælder fra 30. oktober 2018 til og med 6. novrmber 2018 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl.

LG Vaskemaskine
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Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq
NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
•
•
•
•
•
•

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

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

Din lokale ugeavis er kommet online

En skole
udvider

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

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

En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

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

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider

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

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

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

JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

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

Pædagog til Angerlarsimaffik Ivaneq

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

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

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

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

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

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

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

INDLÆS FLERE
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IN

IMUTTE

N

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

KARAOKE OG GOD MUSIK

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

PÅ MUTTEN

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Levende musik på Mutten

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

TORSDAG
SØNDAG
SFEST

PÅ MDEN
UT31.
TEOKTOBER
N

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

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

DEN 29. JULI

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

J-DAG PÅ KRISTINEMUT,
SNEGARANTI
Fredag den 1. november

Tuborg giver årets første Sneøl fra 20.59
Gaver og underholdning

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

Tulleriit

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

Inuk

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

Fredag den 1. og Lørdag den 2. november
Kanji club

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

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

Ulla

Sponsoreret af:

Sponsoreret af:

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

TUBORG

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

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

D. 3/11 PÅ MUTTEN
med kartofler og persillesauce

TUBORG

Kun kr.

6 8 -,

I DAG ER DER LEVENDE MUSIK!
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Sulisussarsiorninni suliffeqarfiit ikiorsinnaavarput
Lad os hjælpe din virksomhed med at finde dine nye medarbejdere

JOB.Sermitsiaq.AG-mik
takuniaasut 25 procentii
nunanit allaneersuupput
25% besøgende på
JOB.Sermitisq.AG kommer
fra andre lande end Grønland
JOB.Sermitsiaq.AG aqqutigalugu pitsaasumik sulisussarsiornerup taamaallaat nunatsinnit qinnuteqartut qulakkiissanngilai.
Atuisuvut oqartarput: ”Sulisitsisumit nersuiniutit” ilaatinneqassapput.

”

”

Effektiv jobannoncering via JOB.sermitsiaq.AG. sikrer ikke kun at jeres opslag ses af lokale ansøgere. Vores kunder siger:

Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfik
”Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfiup ingammik sulisussarsiortar
fik JOB.Sermitsiaq.AG ussassaarinermut atortarpaa, oqaatsit mar
luiit atorlugit suleqatissarsioraangatta.
Qinnuteqartutta amerlassusaannit takutinnaavarput sulisussar
siortarfik JOB.Sermitsiaq.AG aqqutigalugu suleqatissarsioraangatta
sumorsuaq anngussimasartugut. Tamanna nuannaarutigeqaarput.
Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG tamatigut saaffiginnissutinut akipal
lattarpoq, tamannalu suleqatigiinnermut pingaartupilussuuvoq.”
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
“Det Grønlandske Sundhedsvæsen benytter sig primært af
annoncering via Jobsitet JOB.Sermitsiaq.AG når vi efterspørger
kommende kollegaer der er dobbeltsproget grønlandsk/dansk.
Vi kan se via vores antal af ansøgninger, at vi kommer bredt ud
til den grønlandske befolkning når vi annoncerer via Jobsitet JOB.
Sermitsiaq.AG. Det er noget vi er rigtig glade for.
Mediehuset Sermitsiaq.AG giver altid hurtigt svar retur på en
henvendelse, hvilket har stor betydningen for samarbejdet.”
Mia Lemke
Talent Acquisition Partner
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Naalakkersuisut
”Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG aqqutigalugu ussassaari
sarnerput nuannaarutigaarput, sumorsuaq annguttaratta.
Tusagassiorfimmik Sermitsiaq.AGmik suleqateqarneq
iluartaqaaq pisariillunilu, kiisalu immikkut pisariaqartitat
sinnik kissaatigisatsinnillu paasisaqarututtuarmata”.
Naalakkersuisut
“Vi har været glade for at annoncere via Mediehuset
Sermitsiaq.AG hvor vi når ud til et bredt publikum.
Samarbejdet med Mediehuset Sermitsiaq.AG har
været behageligt og nemt, samt præget af et ønske
om at forstå vores særlige behov og ønsker.”
Rikke Skram-Skuldbøl
Sulisoqarnermut Aqutsisoq / Personalechef
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik
Økonomi - og Personalestyrelsen
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Styrk dine kompetencer! Deltag i kurser fra Grønlandsk Institut for uddannelse

ØKONOMI

Knæk et regnskab
Knæk 1

Økonomi for
ikke-økonomer

2-DAGES KURSUS I NOVEMBER NUUK
Kurset er for de medarbejdere, mellemledere,
virksomhedsejere m.fl., som har et behov for
bedre at forstå de økonomiske sammenhænge.
Det er ligeledes velegnet for de nyudnævnte
ledere, der får et budgetansvar uden at være
økonomer. Du lærer det økonomiske sprog samt
de økonomiske sammenhænge.

11. og 12. november, i Katuaq
9.900 kr. kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

2-DAGES KURSUS I NOVEMBER NUUK
Knæk 1 er et kursus for alle med behov for
indføring, viden og praktisk forståelse af
virksomhedernes regnskab og økonomi.
Advokater, advokatfuldmægtige m.fl. vil kunne
tilskrive 16 kursustimer.
Efter deltagelse i kurset har du erhvervet
værktøjerne til at kunne forstå og ”knække” et
regnskab
Kendskab og viden til centrale økonomiske
begreber herunder indsigt i regnskabets
oplysninger, virkemåde og anvendelse
Træning i opstilling af relevante nøgletal til brug
for regnskabsanalyse
Træning i at læse såvel tekst som talmæssige tal
i årsrapporten

Den offentlige
Controlleruddannelse 2.0

4-DAGES KURSUS I DECEMBER- NUUK
Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv
dialog med ledelsen og andre forretningsenheder
i forhold til at vælge de rigtigste styringsværktøjer
og ledelsesrapporteringer. Du får en stor forståelse
for, hvad det vil sige at være en Financial Business
Controller, og hermed hvorledes du er med
til at optimere de enkelte forretningsområder,
procesoptimere samt udvikle forretningen.
NB: Eksamen kan tilvælges.
Kurset tilrettet således, at såvel private som offentlige
medarbejdere kan deltage på kurset.

14. og 15. november i Katuaq
9.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

10. - 13. december, i Katuaq
18.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

LEDELSE

At lede uden
selv at være chef

Godt i gang som ny
leder

2-DAGES KURSUS I NOVEMBER - NUUK

FIRE DAGES KURSUS I NOVEMBER, NUUK

Kurset retter sig specifikt mod dig, der
leder andre uden formelt at være deres
chef. Kurset klæder dig solidt på til at lede
med gennemslagskraft og overbevis
ning, så du dels når resultater gennem
din ledelse, dels får skabt respekt i
organisationen omkring den chefrolle,
som du rent faktisk har.

25. og 26. november 2019
i Katuaq
9.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

På dette kursus får du værktøjer, inspiration og
træning – så din start i ledelse, bliver endnu
bedre. Vi vil støtte dig i at blive effektiv og
resultatskabende i ledelse, samt ikke mindst
støtte dig i at skabe tillidsfulde relationer med
dine medarbejdere.
Du står overfor nye forventninger til dig. Vi vil
støtte dig, så du lykkes.

25. - 28. november i Katuaq
19.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Fra kollega til leder
3-DAGES KURSUS I NOVEMBER, NUUK

For den nye leder rejser der sig helt naturligt en
lang række spørgsmål. Dette kursus vil give svar
på en del af dem. Det vil give dig en forståelse
for, hvad det vil sige at være leder. Du vil få
forståelse for og inspiration til, hvor mange af
dagligdagens situationer og problemstillinger
med medarbejderne håndteres.
Du vil lære konkrete og brugbare teknikker og
metoder, både nogle, du kan bruge i forhold til
dig selv, og nogle du kan bruge i forhold til dine
medarbejdere

25. - 27. november, i Katuaq
14.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Tilmelding: Venligst ring på 55 23 10 eller skriv til gifu@gifu.gl

Læs mere på vores hjemmeside: http://www.gifu.gl/kurser/kurser
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Sanaartoriaaseq isornartorsiorneqartaqisoq
misissorneqartoq

Sanaartornermut oqartussat Unaami Nuummiitumi inissiat periuseq Kalaallit Nunaannut naapertuuttoq atorlugu suliarineqarsimanersut misissorlugu aallartissimavaat
All. Jørgen Schultz-Nielsen aamma
aaqqissuisoqarﬁk
Unaarmiut Namminersorlutik Oqartussat inissiaatileqatigiifﬁutaata Illuut A/S-ip sanatissimasaanni najugaqartut, inissiani nutaani qiianartarpallaarnera
suerpallaartarneralu naammagittaalliutigisimavaat.
Nuuk Ugeavisimi nr. 39-mi septembarip 25-anni
saqqummersumi, qupperneq 22-23-mi allaaserisami
tamanna atuarneqarsinnaavoq.
Atorneqarsinnaasoq
atorneqarsinnaanngitsorluunniit
Apeqqutaavoq periuseq atorneqarsinnaasoq atorlugu sanaartortoqarsimanersoq.
Ineqarnermut Naalakkersuisup Karl Frederik
Danielsenip Soﬁa Geislerip paragraf 37 naapertor-

lugu apeqqutaanut akissuteqarnermi ilisimatitsissutigaa, ”Ineqarnermut Attaveqaatinullu Naalakkersuisoqarﬁmmi Sanaartornermut Oqartussat Unaami
inissiat aamma Namminersorlutik Oqartussat Unaami inissianut assigusumik inissialiaat allat misissorlugit aallartissimagaat. Tassani siunertaralugu,
sanaartoriaaseq Kalaallit Nunaanni atorneqarsinnaannngitsoq atorlugu sanaartortoqarsimaneraaneq
ilumoornersoq ilumuunnginnersorluunniit paasisaqarﬁginiarlugu, tassami Namminersorlutik Oqartussat sanaartortitaanni taamatut ajornartorsiuteqartoqarneranik misigisaqartoqarsimanngimmat”.
DTU-mi isumaqarput sanaartoriaaseq Kalaallit
Nunaannut naleqqutinngitsoq, tamatumanimi
anorimut oqorsaatit sipaarneqarsimammata, Nuuk
Ugeavisimi siusinnerusukkut allaaserisami allassimavoq.
Misissuineq naammassippat, nalunaarusiaq Illuut
A/S-imut ingerlateqqinneqassaaq, Karl Frederik
Danielsen sanaartornermi suut atorneqarnissaannik
naalakkersuisoqarﬁup aalajangeeqataasimanerangaaneranik itigartitsisoq oqarpoq.
Illuutip DTU qinnuigisimavaa sanaartornermi

periaaseq misissoqqullugu, siusinnerusukkut allaaserisami allassimavoq.
Kina akisussaasuua
Naalakkersuisoq aamma ilisimatitsivoq, sanaartortitsisoq Illuut A/S tassaasoq ajornartorsiutinut suut
pissutaanersut pillugu aalajangiisuusussaasoq, taamalu kina akisussaasuunersoq pillugu paasissutissiisussaasoq. Aamma sanaartortitsisoq tassaavoq
iluarsisassanut aningaasaliissuteqartussaq.
- Sanaartortitsisup akisussaafﬁgaa paasiniassallugu atortussanik kukkusumik toqqaasoqarsimanersoq, sannarluttoqarsimanersoq, sanaartornermi kukkusoqarsimanersoq, sanaartornermi aqutsisoqarsimannginnersoq imaluunniit naammaginanngitsumik aqutsisoqarsimanersoq aamma/imaluunniit
nakkutilliisoqarsimannginnersoq allatulluunniit
iliuuseqartoqarsimanersoq akisussaafﬁmmik inissiinissamut sunniuteqarsinnaasumik, akissuteqaammi
ilisimatitsissutigineqarpoq. Taamaattumik Illuutip
sanaartortitsisartunut allanut sanaartoriaatsip taassuma atornissaa mianersoqqussutigisimavaa.

Nuummi illoqarﬁup immikkoortuani
Qinngutsinni Unaami sanaartukkat uani
takuneqarsinnaapput, tamaani najugallit naammagittaaliutaat DTU-p misissuineranik kinguneqarput.
Her ses Unaaq-bebyggelsen i bydelen
Qinngorput i Nuuk, hvor beboernes
klager resulterede i en undersøgelse af
DTU. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Udskældt byggemetode undersøges
Bygningsmyndigheden er gået i gang med
at undersøge, om Unaaq-boligerne i Nuuk
er bygget efter en metode, der er velegnet i
Grønland.
Af Jørgen Schultz-Nielsen og redaktionen
Beboerne i ejendommene i Unaaq-bebyggelsen har
klaget over kulde og gennemtræk i det nye byggeri,
som det selvstyreejde boligselskab Illuut A/S har
stået som bygherre for. På baggrund af beboernes
klager bad Illuut DTU om at undersøge byggemetoden. Det fremgår af tidligere artikel er i avisen,
Nuuk Ugeavis uge 39 den 25. september, side 2223.
Egnet eller uegnet
Spørgsmålet er, om byggeriet har anvendt en uegnet
metode.

I et paragraf 37 svar til IA’s Soﬁa Geisler oplyser
naalakkersuisoq for boliger, Karl Frederik Danielsen, at ”Bygningsmyndigheden i Departementet for
Boliger og Infrastruktur gennemgår undersøgelsen
af Unaaq boligerne, og har iværksat tilsvarende og
yderligere undersøgelser af selvstyrets lignende
eller tilsvarende byggerier. Dette med henblik på
at belyse udsagn om, at byggemetoden ikke egner
sig til Grønland er berettiget eller ej, idet der ikke
opleves samme problemer med Selvstyrets byggerier”.
Det er DTU, som ikke mener, at byggemetoden
egner sig til Grønland, fordi man har sparet vindspærrer, fremgår det af tidligere artikel i Nuuk
Ugeavis.
Når undersøgelsen er afsluttet vil rapporten blive
videreformidlet til Illuut A/S, oplyser Karl Frederik
Danielsen, der afviser, at departementet har været
involveret i beslutningen om, hvilke materialer der
skulle anvendes til byggeriet. Det var Illuut, der bad

DTU om at undersøge byggemetoden, fremgår det
af den tidligere artikel.
Hvor ligger ansvaret
Naalakkersuisoq oplyser i øvrigt, at det er bygherren Illuut A/S, der skal afgøre, hvad der er årsag til
problemerne og dermed afklare et eventuelt ansvar.
Således er det også bygherren, der skal stå for ﬁnansieringen af en eventuel udbedring.
– Det er bygherrens ansvar at afklare, om der er
tale om forkert materialevalg, byggesjusk, fejl i
produktion, manglende eller utilstrækkelig byggeledelse og/eller fagtilsyn eller andet, der måtte
påvirke ansvarsplaceringen, oplyses det i svaret.
Illuut ﬁk netop lavet undersøgelsen for at ﬁnde ud
af om den nye byggemetode er egnet til Grønland.
Andre byggerier er i gang med denne byggemetode.
Derfor advarede Illuut andre bygherrer mod at
bruge denne byggemetode.

31

ONSDAG 30. OKTOBER 2019

tandlæge? pilot?

inatsisileritooq?

Danmarkimi
ilinniarusuppit?

Vil du studere
i Danmark?

Danmarkimi Kalaallit Illuini
aqqutissiuusisut naapikkit.

Mød vejlederne fra
De Grønlandske Huse.

Takkullutit siunnersortikkiartorit
periarfissatillu paasisaqarfigiartorlugit, Danmarkimi Kalaallit
illuaneersut nuummut tikippata.

Kom og få råd og vejledning
om dine muligheder, når vejledere fra De Grønlandske Huse
i Danmark besøger Nuuk.

Ataasinngorneq
4. novembari
Nal. 10-14

Mandag
4. november
Kl. 10-14

doktor?

ingeniøri?

Angerlarsimaffeqanngitsut
juullisiortinneqartarnerani piumassutsinnik
sulillutit siulersuisuni suleqataarusuppit?
Taava

marlunngorneq 5. November 2019,
nal. 19:00, Illorpumi
aallarniutaasumik ataatsimeersuartitsinermut peqataajartorit.
Takkulluarisi.

Jens Kreutzmann-ip aqq. 7
Postboks 550
3900 Nuuk

Har du lyst til at arbejde frivilligt
som bestyrelsesmedlem for

“Jul for hjemløse”

Oqa./tlf. 36 63 60
piareersarfiknuuk@sermersooq.gl

Så kom og vær med til en stiftende
generalforsamling i Illorput

Tirsdag den 5. November 2019,
kl. 19:00.

Suliffissanut, Ilitsersuisarnernut Pikkorissaqqinnernullu Qitiusumik Ingerlatsivik
Job-, Vejlednings- og Opkvalificeringscenter

Lanterne
mange forskellige

÷50%
på
Halloween

Jens Kreutzmannip Aqquta 2 · 31 30 81 ·

lulublomster@hotmail.com
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ISIGINNAAGASSIAMIK NALILIINEQ:

Narsarsuaq
– Kim Leinep isiginnaagassiaqqaataa

Aallatoq Juaaka Lyberth
juaaka@juaaka.gl
Isiginnaagassiaq torrallataq
Atuakkiortoq Kim Leine isiginnaagassiortartutut allaqqaarpoq takusassiami “Narsarsuaq”-mi atilimmi.
Isiginnaagassiaq nunarsuatsinni takutinneqaqqaarpoq Nuummi blok 6-ip initaasa ilaanni, Hanne Trap
Friis ilitsersuisoralugu. Isiginnaagassiami pineqarpoq angutip arnamik naapitsinera ilungersunartoq.
Angut qallunaaq Suulut, Narsarsuarmi najugaqarpoq ilaquttanilu. Arnarli kalaaleq Aviaja Nuummioq
asannilersoorfigaa. Suulut toqqaasariaqarpoq, toqqaaneralu sakkortuumik inuuneranut kinguneqartitsivoq. Isiginnaagassiap uuma pisimasuiit aallaavigai, imaralugit kuttannerit, asanninneq aamma annaasaqarneq. Aamma danskit kalaallillu akornanni
pissutsit sammineqarput, neriuutit pakatsinerullu.
Ilisimaneqartutut Kim Leine Nuummut tikeeqqaarami Narsarsuarmi najugaqarsimavoq, atuakkiaanilu
tusaamasaassutigiligaani Kalak-mi pisimasuutitat
ilaat Narsarsuarmi pisimasuusimapput. Isiginnaartitsisartut Thomas Knut aamma Helene Kvintip
inuttaaffigaat aappariit Suulut Mariaannalu, Karina
Møllerillu inuttaaffigaa kalaaleq arnaq Aviaja. Nuuk

Nordisk Kulturfestivaleqarnerani Isiginnaagassiaq
blok 6-ip ineerannguani takutinneqaqqaarmat, inissat 20 tamaasa ulikkaarlugit, sapaatillu akunnerani
takuteqqittaqattaarnerani issiavissat ulikkaartuaannapput. Isiginnaartitsisartut pingasut isiginnaartitsilluaqaat, inuullu ilumini misigissusai tamaasa isiginnaagassiap aqqusaartorpai imaannaanngitsumik.
Atuakkiortoq chateqatigalugu
Kim Leine aperaara sooq isiginnaagassiaq allassimaneraa, akivorlu:
- Narsarsuaq imissutaavoq. Hannep saaffigaanga
suliariniakkaminillu oqaluttuullunga, blokkitoqqani
piiarneqangajalersuni, inuusimanernik oqaluttuartunik isiginnaagassiorniarluni. Assorsuaq pissanganartikkakkit akuersivunga. Uangalumi blok 4-imi
najugaqarsimangama ilapertuutaasinnaasoringama
allappunga.
- Isiginnaagassiaq pisimasuinnik aallaaveqarpa?
- Imminut oqaluttuarinninnermik pinnguarnertaqarpoq, uanga atuakkiaqqaatinnit Kalakmeersunik, kisianni pisimasuiit qimapallappakka oqaluttualiulerlungalu. Tassami Kalak oqaluttuareqqiinnarsinnaannginnakku, nutaamilli allarusukkama.
- Kalaallit danskillu Kalaallit Nunaanni naapikkaangata ajornartorsiutit pilersartut ilisarnarluartut

uani pineqanngillat?
- Isiginnaagassiap imarivaa ajornakusoortumik kulturit marluk naapittarneri, qaqutigoortuunngitsumik
asanninnermik asannilersoornermillu aallartiffeqartartunik, kisianni malitsigisaanik pissutsit allanngorujussuartarput. Isiginnaagassiamili inuttaasup pingaarnerup Suulup Kalaallit Nunaannik naapitsinini
artornartutut ilungersornartutullu misigisaqarfigigaa, nuliata Mariannep kiffaanngissusileqalernermik misigisaqarfigaa. Tassa tamarmik imminnut
paarlaallutik ineriartorput. Isumaqarpunga Kalaallit
Nunaannut nunassikkiartoraanni allaqquttussaanngitsumik allanngortoqartarpoq, ajunngitsumik
ajortumilluunniit, taannaluuna uanga isiginnaagassiami oqaatiginiaringa.
- Isiginnaagassiaq arlaannik oqariartuuteqarpa
malittassiuilluniluunnit?
- ” Uanga allattakkanni maligassiuillungaluunniit
oqariartuuteqarneq ajorpunga. Inuttarititannulli
ilumoortuuniartarpunga aamma oqaluttuarisannut,
ilumoortussarlu suusimassangaluarnersoq ujarniartarlugu, Kim Leine Rasmussen naggasiivoq.
Narsarsuaq isiginnaagassiallu allat sisamat kingusinnerusukkut kalaallit illuini Danmarkimi isiginnaartitsisarfinnilu marlussunni, takutinneqassapput.

Sletten
– Kim Leine debuterer på teater
Af Juaaka Lyberth
juaaka@juaaka.gl

stykket spiller på alle følelsesmæssige registre, et
menneske har.

Forfatteren Kim Leine Rasmussen debuterede som
teater-forfatter i stykket Sletten. Forestillingen
havde i starten af oktober verdenspremiere i Nuuk i
blok 6 stuen med Hanne Trap Friis som instruktør.
Stykket handler om et dramatisk møde mellem en
mand og hans kvinde. Den danske mand, Søren, bor
i Nuuk på Sletten med sin familie. Han forelsker sig
i Aviaja fra Nuuk.
Søren skal vælge, og dette valg har enorme konsekvenser.
Dette teaterstykke er baseret på ægte historier
om sex og kærlighed og tab. Det handler også om
relation mellem Grønland og Danmark, om håb og
desillusioner.
Som bekendt har forfatteren Kim Leine boet på
Sletten, første gang han kom til Nuuk, og en del
af handlingen i hans gennembrudsroman Kalak, er
baseret på hans oplevelser netop på Sletten.
Skuespillerne Thomas Knut og Helene Kvint spiller ægteparret Søren og hans kone Marianne, mens
Karina Møller spillede den grønlandske kvinde
Aviaja. Forestillingen trak fuldt hus til alle de 20
pladser, der var i den lille stue i blok 6, hvor verdenspremieren, og de efterfølgende forestillinger
fandt sted under Nuuk Nordisk Kulturfestival. Det
var virkeligt godt spillet af de tre skuespillere, og

Chat med forfatteren
Jeg spurgte Kim Leine hvorfor han skrev stykket:
– Sletten er et bestillingsarbejde. Hanne henvendte sig til mig og fortalte om projektet med at opføre
nogle forestillinger som en slags elegi til de ti boligblokke, der snart er væk. Det syntes jeg var enormt
spændende. Og da jeg jo har boet der, i blok 4, følte
jeg, at jeg ville kunne bidrage med noget.
Er stykket baseret på virkelige hændelser?
– Stykket leger lidt med det selvbiografiske fra
min debutroman Kalak, men forlader det på et tidspunkt og glider over i ren fiktion. Jeg havde ikke
lyst til bare at lave en ripoff af Kalak, men ville
gerne skrive noget nyt.
Er stykket ikke en historie om den klassiske
konflikt i mødet mellem danske og grønlændere i
Grønland?
– Stykket handler om det vanskelige møde mellem to kulturer, der ofte begynder som kærlighed og
forelskelse, men tit forandrer sig og bliver til noget
andet. Men hvor hovedpersonen i stykket, Søren,
oplever det destruktive i sit møde med Grønland, så
bliver det for hans kone Marianne en befrielse.
Deres udvikling går altså i hver sin retning. Jeg
mener, at når man emigrerer til Grønland, så vil
man uvægerligt opleve en forvandling, god eller
dårlig, og det er det, jeg gerne har villet udtrykke.

Er der noget budskaber og moral i stykket?
Jeg føler ikke, der er nogen moral i det, jeg skriver. Jeg forsøger bare at være loyal mod personerne
og mod historien og at finde ind til en eller anden
sandhed. Så må læseren eller teatergængeren uddrage en moral af det, siger Kim Leine Rasmussen.
Narsarsuaq og de fire andre forestillinger vil
senere blive vist i alle grønlandske huse i Danmark,
samt i et par teaterhuse.

Kim Leinep isiginnaagassiaqqaavani pisimasuinnik
tunngaveqarluni takutippai. Kuttarnnerit, asanninneq annaasaqarnerlu. Danskit kalaallillu imminnut
atassuteqarneri, neriutaat pakatsissutaallu.
Kim Leines debut teaterstykke er baseret på ægte
historier om sex og kærlighed og tab.
Om relation mellem Grønland og Danmark, om håb
og desillusioner. Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Tillykke

Ivalu
Brummerstedt
❤

Maani paasilluakkit uku:
• Illit BMI-it
• Aappit naqitsinera
• Qitikkut uuttornitit
• Puappit sulineri uuttortikkit
• ... immaqalu aappi sukkua
uuttortillugu

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

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek
og en snak!

27.10. 2019
30-liininni
ilannguatillu
qamannga pisumik
pilluangaaritsi.
Asannittumik
Asasaaraq, Pipaluk,
Margrethe ataatalu

AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

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

Anaanat - Ataatat
kisimiittunut neqoroorut
Badmintorneq, arsarneq il.il
arﬁninngornikkut meeqqagut ilagalugit
nal.17.00 - 18.00 Nuussuup timersortarﬁani,
Meeqqat Ikiortigit (Red Barnet) ingerlataani anaanat, ataatat
kisimiittunut periarﬁssaalerpoq

arﬁnngornikkut nal. 17 - 18
ilaasalernissaanut.
Atortut tamaasa pigaagut, takkutiinnassaasi.
Takkunnisarsi qilanaaralugu.

Tilbud til
enlige mødre og fædre
Hver lørdag mødes vi til badminton
i Nuussuaqhallen fra 17-18.
Der er også mulighed for andre lege eller boldspil,
da vi har hele hallen i en hel time!
Børnene elsker det, og vi glæder os til at se jer!
Red Barnet Kalaallit Nunaat

INFO DESIGN · NUUK · 1-2019

Pilluarit

SISAMANNGORNEQ / TORSDAG
31. oktober 2019 • nal./kl. 16.00 -17.30
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Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq

TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Naluttarfik Malik-mi ineeqqamik aalartitsivimmik pilersitsineq
Matumuuna Kommuneqarfik Sermersuup suliassaq qulaani pineqartoq tamanut am-masumik
suliariumannittussarsiuuppaa.
Suliassat ataani pineqartut immikkoortunut assigiinngitsunut neqeroorutigineqassapput makkuusut:
1.
2.
3.
4.
5.

Sanasut suliassaat
Qarmaasut suliassaat
Qalipaasut suliassaat
Ruujorilerisut suliassaat
Innaallagisserisut suliassaat

Naatsorsuutigineqarpoq suliassaq januar-ip naaneraniit marts-ip naanera ilanngullugu 2020-mi
suliarineqassasoq.
Suliassap tunniunneqarnissaanut »appasinnerpaamik akeqartitsineq« tunngavigineqassaaq.
Neqeroorut neqeroorutinut ilaatinneqassappat neqerooruteqartup akileraaruseriffimmit nalunaarut, neqerooruteqartup pisortanut 100.000 koruunit sinnerlugit akilinngitsuukkaminik akiitsoqannginneranut uppernarsaataasussaq, kiisalu aningaaserivimmit assigisaanilluunniit nalunaarut, suliassap tunniunneqannginnerani neqerooruteqartup qularnaveeqqusiiffigineqarsinnaaneranut
tunngasoq.
Suliariumannittussarsiuussinermi suliassanik tunniussinissaq qaqugu sumilu pissanersoq neqeroorusiornermut atortussat allakkiartaani allassimassaaq.
Neqerooruteqarnissamut najoqqutassat november-ip 4-niit 2019 mail-ikkut inniminnerneqarsinnaapput, uunga:
Rambøll Grønland
Mail: rampst@ramboll.gl.

!

Tamatuma kingorna neqerooruteqarnissamut najoqqutassat neqerooruteqartumut iserfigeriaannaatillugit mail-ikkut nassiunneqassapput, imaluunniit naqiterinermut nassiussinermullu akiliuteqarnikkut neqerooruteqarnissamut najoqqutassat pappiaranngorlugit tigunerini akiligassanngorlugit nassiunneqassapput.

Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK
VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?
Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA
TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut ammasarpoq.
Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.
Kikkulluunniit 801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersimasarput.
-------TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
ensomhed m.m.), eller er pårørende.
Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
1899. Så sidder der rådgivere klar til at lytte.
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com

OFFENTLIG LICITATION

NERIUFFIIT KATTUFFIAT

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Etablering af dampkabine i svømmehallen MALIK

Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder i offentlig licitation udførelsen af dampkabine i svømmehallen Malik i Nuuk.

KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU

Arbejdet udføres i nedenstående fagentrepriser:

RETSHJÆLPEN IKIU

1.
2.
3.
4.
5.

Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu

Tømre -entreprise
Murer-entreprise
Malerentreprise
VVS-entreprise
El-entreprise

Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl

Arbejdet forventes udført i perioden ultimo januar til ultimo marts 2020.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over 100.000 kr.
mod tilbudsgiver for forfalden gæld, samt en erklæring fra et pengeinstitut eller anden garant om
dennes mulighed for garantistillelse.
Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.
Udbudsmaterialet kan fra den 04.11.2019 bestilles hos:
Rambøll Grønland
Mail: rampst@ramboll.gl

!

Tilbudsgiveren vil herefter modtage et link for download af udbudsmaterialet eller, mod betaling
for tryk og fragt, modtage udbudsmaterialet i papirformat med postopkrævning

MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!
BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl
Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende
os praktiske oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG
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Isernermut akit/Entrépriser:
Børn 4 - 11 år: Akeqanngilaq/Gratis
Fra 12 år:
40 kr.

Kl. 11.10
Kl. 11.45
Kl. 12.10
Kl. 12.45
Kl. 13.20
Kl. 13.55
Kl. 14.45

U-10 piger
U-8 blandet
U-10 piger/blandet pi./dr.
U-12 piger
U-10/U-12 drenge
Junior piger
Byhold drenge/Ynglinge piger

GSS Partnere

GSS I
GSS
GSS II
GSS
GSS
GSS
Byhold

-

NÛK
GSS
NÛK
NÛK
NÛK
NÛK
GSS Yngl pi

2 x 15 min
2 x 10 min
2 x 15 min
2 x 15 min
2 x 15 min
2 x 20 min
2 x 20 min
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Kikkut
tamaavimmik
ilaassapput
Aalasafestivalip Qilusap inuiaqatigiit tamakkerlugit makitittariqarpai aalatilerlugillu
Ukorsii tassa Novemberi qiteqquppat allatut ajornartuulerpugut: Nalaasaarfimmiik
nikuittariaqalissuugut, fjernsynissaarluta,
angalaassaarluta biilissaarluta. Uge 46’mi
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata Aalasafestivaleqatiserivaatigut Qilusamik
taajuuserlugu.
Malik Milfeldtimit
info@snowflake.gl
Kalaallit Nunaanni timersoqatigiit Kattuffiata neriuutigaa inuit 5000 angullugit peqataajumaartut
siornatigut misigineqanngisaannarnikunik ilalinnik
sammisassianik neqeroorutitalinnik Kattuffiup ataani kattuffinni qulingiluaasuni isumassarsiaasimasunik ilaartukkanik sammisassaqartitsinialerutta.
Assersuutigalugu meeraagunik inersimasuugunik
ukiut apeqqutaatinnagit hakamik ilinniarnissaminnut periarfissinneqassapput (new zealandermiut sorsunniartut qittasaat naliginnaasoq), qitittariaatsit assigiinngitsut, assammik arsarneq allanngortiallataq,
qaammatip imissisimanerani yogarneq, pisuttuarnerit, pinnguariaatsit, taartumi pisuttuarneq, isiginnaarusianik isiginnaarnerit oqalugiartunik tusarnaarnerit. Tamanut sammisassiaqassaaq meeqqanut, inuusuttunut, inersimasunut, qeersaanut, ilaqutariinnut
klubbenullu – sammisassat tamakkerlutik nutaaliuk-
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kanik ilallit aalaatsinillu amerlasuunik imallit, tamakkorpassuit tamaasa Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuaffiata aaqqissuisuisa neriorsuutigai.
Sammisassiat 80´it sinnillit assigiinngiiaartorpassuarnik imaqartiterumaarput illoqarfiup iluaniik,
nunatta sinneraniik, nunarsuup ilaaniik timersortartunik, eqqumiitsuliortunik, oqalugiaasiortartunik
allanillu tusaamasanik peqataaffigineqarumaarpoq.
Aalanikkut nuannaarneq peqqinnerulernermut
aqqutaavoq
Festivaleqartitsiniarnermut siunertaq, pilersaarusiortut ilaasa Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiani pilersaarusiornikkut siunnersortip Christina
Tønder Bell´p nassuiarpaa, aalasarnissamut nuannarisaqalernissap anguniarnera, ingammik inunni
ulluinnarminni aalanermik aallussaqanngitsunut.
Soorunami taannaannaanngilaq, itinerusumik
takorluuivugut, taama Christina Tønder Bell nassuiaavoq.
– Upperaarput timersorneq nutaanngorlugu nittarsaakkutsigu, inuppassuit periarfissanik takunnilissasut, Kalaallit Nunaanni peqqinnartumik aalanertalimmik inuuneqarnissaminnut periarfissarpassuaqarlutik , nassuuiaavoq nangillunilu. -Aalasafestivalertisinerput timersornertigut misigisaqartitsiumaarpoq, sammisassiat aqqutigalugit inuit eqqarsartaasaat kalluarneqarumaartut unammillernartitsillutillu:
–Kikkulluunniit inissaqarput piginnaassutsimikkut killissartik tikillugu imminnut unammillerusuttut – kiisalu peqqinnarnerusumik inoorusullutik
alloriarusuttut. Aajunali takutikkusutarput, qanoq
tamanik akuutitsilluni timersornerup silarsuaani
ataatsimooriaaseqarsinnaanersoq soqutigisat, timersuutit misilittakkat akimorlugit, high-five atorlugu
nersualaarinninnerit, misilittakkat qungujummik
ilallugit.
Nuannaaqatigiinneq qanilleqatigiinnissamut
aqqutini tamani naannersaavoq
Christina Tønder Bell´p qularinngilluinnarpaa peqataasussat imminnut qungujummik tunioraakkumaarnissaat, Festivalertitsiniarnermi naleqartitatut an-

Pikialaarnermi pisussat 80-it sinneqarput. Ilaatigut Qiajummit qitittut.
På festivalen bliver der over 80 programsatte aktiviteter. Blandt andre dans ved Qiajuk. Ass./Foto: GIF

guniakkanut pingaarnernut ilaavoq `nuannaarnissaq` angorusullugu.
– Nuannaarneq anguneqarsinnaavoq pinnguarneq
aalanerlu aqqutigalugit. Piorsarsimassutsitsinnut
tamanna ilaalluinnarpoq. Piumassuseqarnerujussuaq naleqartitatsinnut tulliuvoq; piumassuserujussuaqanngikkuttami piumassutsimikkut sullissisartut
sumiissagaluarpat, timersornerup iluani atuuttorpassuit? Naggataatigut ataatsimooqatigiittarnerput,
inuiattut ataqatigiinnitsigullu tunngavipput.
– Kalaallit uagut ilisarnaatigaarput ikioqatigiittarnerput, nukittorsaatigalugulu ataatsimooqatigiissutigisaratsigu. Ataatsimooqateqartarneq aamma
immut piumaffiginermik nassataqartarput, ataatsimooqatinut tatiginninnermik oqariartuuteqartaratta,
inuttut inoqatinut naleqassuseqartaratta, taama
Christina naqissusiivoq.
Qilusap Kalaallit Nunaat ukiuni qulini tullerni
aalasussanngorlugu kivittariaqarpaa
Qilusa isigineqassaaq Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata 2020´p tungaanut iliuusissamisut
pilersaarutaata ilaatut, aallarniutitullu Kattuffiup
2020´miik 2023´mut iliuusissamitut pilersaarusiaanut, tassani anguniagassatut siunniunneqarsimammat Kalaallit Nunaat nunarsuarmi tamarmi 2030´mi tassaassasoq Nunarsuarmi tamani timimik
aalatitsinerpaaq.
Kattuffiup neriuutigaa tapersersorneqarluarnissi
inuiaqatigiit tungaanniik, Qilusamik ingerlatsinerup
nalaani, kaammattuutigerusullugulu pilersaarutinut
takussutissaq eqqumaffigeqqullugu, Oktoberip
qeqqani saqqummertussaq.
Oktoberip ingerlanerani saqqummiunneqassamaarpoq ´Nunarsuarmi tamani timimik aalatitsinerpaaq´ Hotel Hans Egedemi ingerlanneqalerpat sunik
qulequttanik imaqartinneqarsimanersoq.
Malik Milfeldt namminersortutut suliffeeraatilik
Snowflakemik taaguutilimmik attaveqaatinut siunnersortaassaaq, soqutigisarai nunatta pinngortitaata
nipaassuserujussua, annertunerujussua, inuiaqatigiinni piorsarsimassuseq, aalaneq Kalaallillu
Nunaanni kinaassuseq.
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Aalanermut festivalimi annertuumi ilaatigut Haka
ilaavoq, tassalu New Zealandimiut sorsunnermut
qitittarnermik ileqqulersuutaat.
Den store bevægelsesfestival indeholder blandt
andet Haka, der er en traditionel new zealandsk
krigsdans. Ass,/Foto: Haka

Alle skal
være med
Bevægelsesfestivalen Qilusa skal løfte befolkningen op og i gang
I midten af november går den ikke længere: Vi skal op af sofaen, smide fjernbetjeningen, slippe gashåndtaget på jollen og
lette foden fra speederen i bilen. Uge 46 er
nemlig ugen, hvor Grønlands Idrætsforbund
inviterer til Bevægelsesfestivalen Qilusa.
Af Malik Milfeldt
info@snowflake.gl
Op mod 5000 deltagere håber Grønlands Idrætsforbund (GIF) på vil dukke op til en perlerække af fysiske aktiviteter Nuuk, som langt fra er traditionelle
i den forstand, at arrangørerne har tænkt ud over
banelinjerne af de idrætsgrene, som de ni forbund i
GIF hører under.
Børn og voksne i alle aldre har således mulighed
for eksempelvis at prøve kræfter med haka (traditionel new zealandsk krigsdans), forskellige dansearter, håndbold med et twist, fuldmåne yoga, gåture,
lege, mørkevandring, filmaftener og foredrag. Der
vil være aktiviteter for børn, unge, voksne, ældre,
familier og klubber – alle sammen med et element
af nytænkning og tilsat masser af bevægelse, lover
arrangørerne bag Grønlands første bevægelsesfestival.
Udbyderne af de over 80 programsatte aktiviteter
vil være en blanding af lokale, nationale og internationale idrætsudøvere, kunstnere, oplægsholdere og
andre personligheder.
Bevægelsesglæde som vej til sundere liv
Formålet med festivalen er ifølge en af arrangørerne
bag, Christina Tønder Bell, som er projektkonsulent
i GIF, at skabe bevægelsesglæde for alle, og især
blandt borgere, hvor bevægelse ikke er en del af

hverdagen. Men det stikker dybere end det, begrunder Christina Tønder Bell.
– Vi tror på, at når vi præsenterer idræt på en ny
måde, vil flere mennesker få øje på de muligheder,
der er for at leve et sundt og aktivt liv i Grønland.
Vores bevægelsesfestival kommer til at blive en
idrætsoplevelse, hvor de aktiviteter, der udbydes,
skal udfordre vores tankesæt, forklarer hun og
tilføjer:
– Der skal både være plads til dem, der presser
sig selv helt til kanten – og til dem, som er ved at
tage de indledende skridt til et sundere liv. Vi vil
vise, hvordan et inkluderende idrætsfællesskab ser
ud og deltagerne mødes på tværs af interesser,
idrætsgrene og erfaringsniveau for at udveksle highfives, tacklinger, erfaringer og smil.
Den korteste afstand mellem os er glæde
Christina Tønder Bell er ikke i tvivl om, at der vil
blive trukket på smilebåndene mange gange deltagerne i mellem. Det er faktisk en af de gennemgående værdier, som festivalen stræber efter, nemlig
’glæde’.
– Vi opnår glæde gennem leg og bevægelse. Det
er en stor del af vores kulturelle identitet. Passion er
vores anden værdi; for hvor er vi uden passionen,
der driver alle de frivillige, der bærer idrætten? Til
sidst har vi fællesskabet, som er et underliggende
fundament for vores samfund og samhørighed.

– I Grønland er man kendt for at hjælpe hinanden,
hvilket gør os stærkere og skaber et bånd af sammenhold. Fællesskabet er dog også forpligtende,
da man i et fællesskab signalerer, at man stoler på
hinanden, og at man mennesker imellem har værdi
for hinanden, pointerer hun.
Qilusa skal løfte Grønland ind i et årti af
bevægelse
Qilusa skal ses i sammenhæng med GIF’s nuværende strategi, der løber indtil 2020, og som startskud
til forbundets kommende strategi fra 2020-2023,
hvor visionen er, at Grønland skal være verdens
mest fysisk aktive land i 2030.
Forbundet håber på stor opbakning og deltagelse
fra befolkningen, mens Qilusa står på, og opfordrer
til, at man holder øje med annonceringen for de forskellige programaktiviteter, som offentliggøres i
midten af oktober.
I løbet af oktober afsløres også indholdet af en
konference med titlen ’Verdens Mest Fysisk Aktive
Land’, som afholdes 14. og 15. november 2019 på
Hotel Hans Egede.
Malik Milfeldt er kommunikationskonsulent og
med sit lille enmandsfirma Snowflake interesserer
han sig især for den grønlandske naturs stilhed,
storhed samt for samfundskultur, bevægelse og
identitet i Grønland.

Pikialaarnermi pisussat
80-it sinneqarput. Ilaatigut Qiajummit qitittut.
På festivalen bliver der
over 80 programsatte
aktiviteter. Blandt andre
dans ved Qiajuk. Ass./
Foto: GIF
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Så kom og tag en snak med os til messen,
vi er her for din skyld - du er vores fremtid..!

ILINNIARFIIT SULIFFEQARFIILLU UKU PEQATAASSAPPUT
FØLGENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER & VIRKSOMHEDER ER INVITERET TIL MESSEN:
Arktisk Kommando, ASIAQ, Air Greenland Nuuk, AFS København (AFS og EVS), Arktisk Ingeniør, BankNordik, Blue Water shipping, Brugseni,
Campus Kujalleq, Det Grønlandske Huse, GU Nuuk, Grønlandsbanken, Greenland Contractors, Pituffik, Grønlands Naturinstitut,
Grønlands idrætsforbund, Imarsiornermik Ilinniarfik, Inuili, Ilisimatusarfik, INI a/s, Kommuneqarfik Sermersooq, KTI - Nuuk, KTI - Sisimiut,
KAF - Nuuk, KNI a/s Sisimiut, Kalaallisuuliorfik, Mittarfeqarfiit, Niuernermik Ilinniarfik - Nuuk, Nukissiorfiit, Perorsaanermik Ilinniarfik - Ilulissat,
Politiet i Nuuk, Peqqissaanermik Ilinniarfik, Pisiffik, Royal Greenland, Royal Arctic Line, Råstofskolen Sisimiut, Tele-Post, Selvstyrets HR-afd.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
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Juullimut niuerneq
Julemesse
arfininngorneq 30. november
aamma
sapaat 1. december
INUSSIVIMMI

Nalunaarfissaq
kingulleq 28. novemb
er
uunga:
ghb-hallen@gnet.gl
imaluunniit sms:
558128

MOTOORI novembarip aallaqqaataani eqqaamajuk

Ukioq manna MOTOORI
kingulleq saqqummingajalerpoq

Ussassaarutinut
tunniussiffissaq
kingulliuvoq
oktobarip 24-at
Deadline for annoncer
den 24. oktober

Husk MOTOORI 1. november

Årets sidste MOTOORI
er snart på gaden
Ussassaarutissannik annoncer@Sermitsiaq.AG aqqutigalugu ullumi inniminneereerit
Book jeres annonce allerede i dag på annoncer@Sermitsiaq.AG
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Ikummatissat nunap iluaneersut innuttaasunit
aamma sipaarutaassasut
Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanni erngup
nukinganik nukissiorfiup allineqarnerata
kinguneranik Nuummi innuttaasut kiassaatiminnik uuliatortunik kiassaatinik innaallagiatortunik qaminneqarsinnaasunik,
Nukissiorfiit akiligaannik taarsiinissaminnut
neqeroorfigineqassapput
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl

Angallannermut tunngasut
Angallannermulli tunngasut ajornakusoortinneqarnerupput, naak politikerit arlallit sinerissameersut
ukiorpassuarni tunngavilersuillutik oqaatigisaraluaraat biilinik innaallagiartortunik atuisariaqartugut.
Tamannali suli iluatsissimanngilaq, ilaatigut biilit sarfalersortarﬁi najukkanut qanittuniittut, suliffeqarﬁnniittut aamma pisiniarﬁit eqqaaniittut amigaataanerat pissutigalugit.
Nukissiorﬁit sulissutigaat siunissami sanaartornerni tamani biilinut innaallagiatortunut sarfalersortarﬁnnik ikkussuinissanut piareersaasoqartassasoq.
Sanaartukkanili pioreersuni tamanna ilungersunarneruvoq. Nukissiorﬁit Nuummi misiligutigalugu
biilinut sarfalersortarﬁnnik assigiinngitsunik ikkussuisimapput. Nuuk Centerip kiileriani sarfalersorasuartarﬁmmik ikkussivugut. Taanna millionit koruunit affaannik akeqarpoq, atuisullu akiliisinnerisigut
imminut akilersinnaanissaannut tamanna akisual-

LEIFF JOSEFSEN

Ilulissani erngup nukinganik nukissiorﬁup nukimmik atunngisaanik, Nukissiorﬁit innuttaasut kiassaataannik uuliatortunik kiassaatinik innaallagiatortunik ullumikkut taarsiillutik kiassaasinnaapput.
Nukissiorﬁit taamaalillutik ullumikkut neqeroorutigaat innuttaasut kiassaatiminnik uuliatortunik allanngortitsillutik el-patronit atorlugit imermik kissaasinnaapput taamalu Ilulissani illunik sanaartukkanillu allanik kiassaasinnaallutik. Taamaattorli
Ilulissani innuttaasut kisimik iluatsitsillutik ikiorserneqarlutik nukimmik mingutsitsinngitsumik kiassarnissaminnut ikiorserneqarsinnaapput. Nukissiorﬁit
illoqarﬁnni allani taamaaliornissaminnut sarfamik
naammattumik pissarsisinnaanngillat.
Tamatumani tunngaviuvoq taamaallaat Ilulissani
erngup nukinganik nukissiornermi nukik sinneqartoorutigineqartoq innuttaasut innaallagiaq atorlugu
qaminneqarsinnaasunik kiassaasersornissaannut
ikiuussinnaallutik.
Nukissiornermut pisortaagallartoq Claus Andersen- Aagaard Nukissiorﬁnneersoq taama ilisimatitsivoq.
Nuummi Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanni allilerinissamik siunnersuutigineqartup kinguneranik
nukik atunngitsoorneqartussaq ima annertutigissaaq
Nukissiorﬁit Nuummi innuttaasut kiassaatiminnik
uuliatortunik el-patroninik taarsiinissaminnut aamma neqeroorﬁgineqarsinnaassasut, Claus AndersenAagaard oqarpoq.

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanni erngup nukinganik nukissiorﬁup allilernissaanut aamma Qasigiannguit kujataanni erngup nukinganik nukissiorﬁliornikkut Aasiaat aamma Qasigiannguit innaallagissamik kiammillu pilersorneqarnissaannut sanaartornissamut inatsit aappaagu akuersissutigineqassappat, Nuummi pilersaarusiorneq sanaartornerlu
2022-mit 2024-mut ingerlanneqarsinnaassaaq
Qasigiannguillu eqqaanni 2024-mit 2026-mut nanginneqarsinnaassalluni.
Tamakkiisumik anguniagaq tassaavoq pisortat
nukimmik atuinerat 2030-mi nukissiuutinit ataavartuneersuussasoq.
Anguniagaq alla tassaavoq periarﬁssaqartuni tamani nukimmik mingutsitsinngitsumik atuinissaq.
Pisortat nukimmik atuinerisa ineriartornerat nakkutigaarput. Innuttaasulli atuinerat ajornakusoortinneqarnerusoq, Claus Andersen-Aagaard nassuiaavoq. Nukissiorﬁilli innuttaasut najukkaminni
kiassarnerinut sanaartukkanilu allani kiassarnernut
ineriartortitsinernut ikiuunnissaminnut tassa piareersimapput.

Maanna Nukissiorﬁit biilinik tuniniaasunik suleqateqarniarlerput, angerlarsimafﬁnni suliffeqarﬁillu eqqaanni
akikinnerusumik innaallagissamik orsersorﬁnnik ikkussinermi periutsumik nassaarniarlutik.
Nukissiorﬁit vil nu samarbejde med bilbranchen for at ﬁnde en billigere metode til at få opsat ladestandere ved private
hjem og ved arbejdspladser.

laarluni. Tamannali aallaqqaataannit ilisimaneqareerpoq ikkussinerlu Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarﬁmmit akilerneqarluni misiligutitut suliniutaalluni, tamatumunnga tunngasumik
paasisaqarnerunissaq siunertarineqarluni. Soorlu
aamma Nuummi sarfalersortarﬁnnik misiligutigineqartunik inissiivugut aqqusinerni Tuapannguani,
Suloqqami aamma Igimami, inissianik attartortut
imaluunniit inissiaatillit sarfalersortarﬁmmik attartorsinnaalersillugit. Ikkussuifﬁgineqartuni taakkunani ikkussuinermut aningaasartuutit aamma qaffaseqaat, tassami biilit unittarﬁi pilersinneqarmata
sarfalersortarﬁnnik piareersaasoqarsimanngimmat.
Tamatumami kinguneranik asfalti assallugu ledninginik ikkussuisariaqarsimagatta. Paasisarput alla
tassaavoq atuisut arlallit sarfalersortarﬁmmut
ataatsimut attavilerneqarsinnaasut, piviusumi tamanna ajornartinnagu.
Taamaattumik allamik periaaseqarluta maanna
sulivugut. Biililiorﬁnnut attaveqarpugut, taamaalilluta suleqatigiilluta periaatsimik akikinnerusumik
nassaarsinnaajumalluta. Siunertarineqartoq tassaavoq biilimik innaallagiatortumik piginnittuulersumut nutaamut inissiap eqqaani sarfalersortarﬁmmik
nutaamik ikkussisinnaanissarput, 5.000 aamma
7.000 koruunit akornannik akilimmik. Immaqa allaat takorloorneqarsinnaavoq aaqqissuussisoqarsinnaassasoq biilinik nioqquteqartoq aamma
Nukissiorﬁit aningaasanik amerlanngitsunik tapiissuteqarsinnaanerat. Tamanna piviusunngorsinnaanersoq misissussavarput. Oqaatigineqareersutut
Ilulissani nukik atunngitsoorneqartartoq innaallagissamik qaminneqarsinnaasumik kiassarnermut
kiisalu biilinut innaallagissamik atuisinnaavugut.
Taamaattorli aatsaat Nuummi taamaaliorsinnaassaagut Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanni erngup
nukinganik nukissiorﬁup allilerneqarneratigut illoqarﬁk innaallagissamik annerusumik pilersorneqarsinnaalerpat.
Biilit inuussutissarsiornermi atorneqartut aamma
innaallagissamik ingerlateqalernissaat kissaatiginartissinnaavarput, tamannali siunissami ungasinnerusumi aatsaat pisinnaassaaq, sulilu tamanna politikeqarﬁginngilarput.
Umiarsuit angallannerannut atatillugu umiarsuarpassuarnut Nuummut Ilulissanullu tikittartunut nunami innaallagissamik sarfalersortoqarsinnaalernissaa soqutigaarput. Tamatumani pineqarlutik umiarsuit takornariartaatit, aalisariutit assartuutillu.
Nunamit sarfalersuutinik sanaartornissamut illoqarﬁnni erngup nukiliorﬁisa sinnilimmik sarfaliorsinnaalernissaat aamma utaqqisariaqassavarput.
Umiarsuup takornariartaatip 5-imit 10 MW-imut
imaaliallaannarluni atorsinnaavaa. Illoqarﬁnnilu
mikisunik erngup nukissiuuteqartuni, taamaallaat
15-20 MW-imik pilersuisinnaasuni qulliit qaminneqarnerannik kinguneqassagaluarpat iluaqutaanavianngilaq.
Tamakkuli suliniutigaavut. Umiarsualivimmi innaallagissamik pilersuivissaq siulleq Ilulissaniissanersoq siunissami nalunarumaanngilaq, Claus
Andersen-Aagaard oqarpoq.

41

ONSDAG 30. OKTOBER 2019

LEIFF JOSEFSEN

Også private
besparelse
på fossile
brændstoffer

Udvidelse af Buksefjordsværket vil betyde,
at private i Nuuk vil få tilbud om at skifte
oliefyret ud med afbrydelige el-varme, som
Nukissiorfiit betaler
Af Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl

LEIFF JOSEFSEN

I dag er der kun overskudskapacitet ved vandkraftværket i Ilulissat til, at Nukissiorfiit kan hjælpe
private med at skifte deres oliefyr ud med elbaseret
varme. I dag tilbyder Nukissiorfiit således at ombygge oliefyret hos private og installere en el-patron til at opvarme vand til opvarmning af huse og
andre bygninger i Ilulissat. Men det er kun private
i Ilulissat, der er så heldige, at få denne hjælp til

Ilulissani illut inissiallu allat ullumikkut Nukissiorfiit
inuinnaat ingisaanni uuliamik kiassaatit
allanngortinnissaat elpatronimillu ikkussinissaq
neqeroorutigisarpaat.
I dag tilbyder Nukissiorfiit at ombygge oliefyret hos
private og installere en el-patron til at opvarme vand til
opvarmning af huse og andre bygninger i Ilulissat.

at gøre deres opvarmning mere energirigtig, andre
steder i landet er der ikke strøm nok til at Nukissiorfiit kan gøre dette.
Baggrunden er, at det kun er ved vandkraftværket
i Ilulissat, at der er overskudskapacitet til at hjælpe
private over på afbrydelig el-varme.
Det oplyser konstitueret energidirektør Claus
Andersen-Aagaard, Nukissiorfiit.
Med den foreslåede udbygning af vandkraftværket i Buksefjorden i Nuuk forventes det, at der bliver
så stor overskudskapacitet, at Nukissiorfiit også vil
kunne tilbyde private i Nuuk at erstatte deres oliefyr
med en el-patron, siger Claus Andersen-Aagaard.
Hvis anlægsloven om udbygning af vandkraftværket i Buksefjorden og opførelsen af et nyt vandkraftværk syd for Qasigiannguit til strøm og varme
i Aasiaat og Qasigiannguit bliver vedtaget til næste
år, forventer man, at gå i gang med projektering og
byggeri i Nuuk fra 2022 til 2024 og fortsætte ved
Qasigiannguit fra 2024 til 2026.
Det overordnede mål er, at det offentlig energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder i
2030.
Et andet mål er grøn energi overalt, hvor det er
muligt.
Vi har styr på udviklingen af det offentlige energiforbrug. Det er meget sværere med det private,
forklarer Claus Andersen-Aagaard. Men Nukissiorfiit er altså parat til at hjælpe på den udvikling med
varme til private boliger og bygninger i det hele
taget.
Transportområdet
Det er straks værre på transportområdet, hvor adskillige politikere landet over i mange år har argumenteret for, at vi skal bruge elbiler.
Men det har ikke slået igennem endnu blandt
andet på grund af manglen på ladestandere ved boliger, arbejdspladser og ved indkøbscentre.
Nukissiorfiit arbejder for, at der ved alt byggeri
fremover, bliver forberedt til opsætning af ladestandere til el-bilerne. Udfordringen er straks værre ved
det eksisterende byggeri.
Nukissiorfiit har opsat forskellige ladestandere
på forsøgsbasis i Nuuk. Vi har opsat en kvikladestander i kælderen under Nuuk Center. Den kostede

en halv million kroner, og det er for meget til, at
den kan betale sig hjem via brugerbetaling. Det var
dog kendt fra start, og opstillingen var et forsøgsprojekt med midler fra Departement for Natur og
Miljø, for at skabe viden på området. Vi har ligeledes opsat forsøgsladestandere i Nuuk på vejene
Tuapannguit, Soloraq og Igimaq, hvor boliglejere
eller –ejere kan leje sig ind på en stander. På de
steder var anlægsomkostningerne også temmelig
høje, fordi der ikke var forberedt til ladestandere,
da parkeringspladserne blev etableret. Det betyder,
at vi har måttet grave ledninger ned under asfalten.
En yderligere erfaring, som vi har gjort os, er, at det
vil give mening, at flere forbrugere kobles på hver
enkelt ladestander, hvis det praktisk kan lade sig
gøre. Derfor arbejder vi nu på en anden metode. Vi
har kontakt med autobranchen, så vi i samarbejde
kan finde en model, der er billig. Målet er, at vi kan
tilbyde en ny el-bilejer at der sættes en ladestander
op ved boligen for mellem 5.000 og 7.000 kroner.
Måske kunne man endda forestille sig en ordning
hvor både bilforhandler og Nukissiorfiit kommer
med nogle penge i tilskud. Det prøver vi at finde ud
af. Som nævnt har vi overskydende strøm i Ilulissat,
som gerne skal bruges til mere afbrydelig elvarme,
samt el til biler. Vi kan dog først gennemføre det i
Nuuk, når vi får mere strøm til byen altså udbygget
vandkraftværket i Buksefjorden.
Vi ser også gerne at erhvervskøretøjer bliver elektrificeret, men det er længere ud i fremtiden, og
der har vi ikke lagt en politik endnu.
Med hensyn til skibstrafikken er vi interesseret i
at etablere landstrøm til de mange skibe, som lægger til i Nuuk og Ilulissat. Det gælder både krydstogtskibe, fiskefartøjer og fragtskibe.
Igen må vi vente til vi har overskudskapacitet på
de lokale vandkraftværker til at anlægge landstrøm.
Et stort krydstogtskib bruger let 5 til 10 MW, og
det nytter jo ikke noget, at det slukker for lyset i
de små vandkraftbyer, der kun har en kapacitet på
15-20 MW.
Men det er ting, vi arbejder med. Om det første
sted med landstrøm i havnen bliver Ilulissat vil
fremtiden vise, siger Claus Andersen-Aagaard.
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Utoqqaat:

Utoqqaat illersuisuannik pisariaqartitsivugut
Utoqqaat pillugit Siunnersuisoqatigiit aamma utoqqaat kattuffiata Utoqqaat Illersuisoqalernissaat qilanaaraat: - Nuna tamakkerlugu pissutsit atugassarititaasullu assigiinnerunissaannut piffissanngorpoq, taakku isumaqatigiillutik oqarput
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Utoqqaat Illersuisoqalernissaat kiisami piviusunngortussanngorunarmat, Kommuneqarfik Sermersuumi Utoqqaat Siunnersuisoqatigiivini siulittaasup
Lannguaq Lyngep nuannaarutigaa.
Utoqqaat Siunnersuisoqatigiivini utoqqarnit ikiorneqarnissamut pisariaqartitaminnik kommunimit
ikiorneqartannginnertik pillugu iliuusissaminnik nalornisunit aamma oqartussanit pineqarnerminnik
naammagittaalliortunit akuttunngitsumik saaffigineqartarput. Taamaattorli taamaallaat Siunnersuisoqatigiiugamik utoqqaat naammagittaalliutaat ingerlateqqissinnaasarnagit isumaqarlutillu utoqqaat illersuisoqarnissaat pingaaruteqartoq, taassumami
utoqqaat atugaat oqaluttuarisinnaassammagit,
naammagittaalliutaallu oqartussanut ingerlateqqissinnaassallugit.
- Utoqqaat inuunerminni atugaat assigiinngitsorujussuupput, kommunimi sorlermi najugaqarnerat
apeqqutaasarluni. Taamaallaat Kommuneqarfik Sermersuumi Siunnersuisoqatigeeqartoq ilisimavarput,
sinerissamili utoqqaat qanoq atugaqarnersut aamma
tusartarpavut. Utoqqaat sinerissameersut aamma
tusaaneqarnissaannut piffissanngorpoq. Utoqqarpassuit nipangersimaannartarput atukkaminnillu
saqqummiussissanatik. Tamanna angajoqqaatsinnit
kingornutatta ilagaat, taakkumi pisortanut akuersaaginnartuusarput aperineqaraangamillu aatsaat oqartarlutik. Isumaqarpunga utoqqaat naammaginartumik pineqartarnissaminnut piumasaqaateqartarnissaannut piffissanngortoq pisinnaatitaaffiilu naammassineqartalissasut. Oqallinnernut peqataasaleqqullugit kajumissaaginnarsinnaavakka. Utoqqaat
Kattuffiat aamma matumani pineqarpoq, isumaqaramami taakku nipaappallaartut, Laannguaq Lynge
oqarpoq.
Peqqissutsimut, Isumaginninnermut Inatsisinillu
Atuutsitsinermut naalakkersuisup Martha Abelsenip
(S) Utoqqaat Illersuisoqalernissaannik inatsisissatut
siunnersuutaa qaammatip matuma aallartilaarnerani
Inatsisartunut saqqummiunneqarmat, Demokraatit
kisimik pinnatik, partiit sinnerisa inatsisissatut siunnersuut akuersaarpaat. Utoqqaat Illersuisoqalernissaat Utoqqaat Siunnersuisoqatigiivinit ukiuni kingullerni kissaatigineqartarsimavoq, utoqqaammi
amerliartuinnartut tusaaneqarnissaminnik pisariaqartitsisarmata.
- Utoqqaat sanngiitsut ikiorserneqarnissamik isumassorneqarnissamillu pisariaqartitsisut amerliartuinnaramik. Utoqqaat utoqqaallu atugaasa oqartussanit isiginiarneqarnerunissaat kissaatigaarput.
Taamaattumik ukiut marluk matuma siornagulli
utoqqaat illersuisoqartariaqarnerat oqaluuserisalerparput. Isumassarsiaq oqallisigereerlugu Kommuneqarfik Sermersuumi Suliffeqarnermut Isumaginnin-

nermullu Ataatsimiititaliamut saqqummiupparput,
ajoraluartumilli susoqarani. Naluarput sooq.
Taamaattumik kissaatigisatta piviusunngortussanngornera nuannaarutigeqaarput, Laannguaq Lynge
oqarpoq.
Naalagaaffiit Peqatigiit
isumaqatigiissutaanniinngitsoq
Inatsisissatut siunnersuummi oqaaseqaatini allassimavoq, Utoqqaat Illersuisoqalernissaannik siunnersuuteqarnermi Meeqqat Illersuisuat aamma Innarluutillit Illersuisuat isumassarsiorfigineqarsimasut,
taakkuninngami aaqqissuussinerni Naalagaaffiit
Peqatigiit isumaqatigiissutaat meeqqat pisinnaatitaaffiinut aamma innarluutillit pisinnaatitaaffiinut
tunngasut aallaavigineqarsimammata. Utoqqaat illersuisuata Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaannik aallaaveqannginnera Laannguaq Lyngep
ajornartorsiutaasorinngilaa.
- Inatsisartut qanorluunniit pisoqaraluarpat Utoqqaat Illersuisoqalernissaannik aalajangiussisinnaapput, Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissusiornissaat utaqqeqqaanngikkaluarlugu. Utoqqaat Illersuisoqalernissaat maanna pisariaqartipparput, tamannami annerujartuinnartumik malugisinnaagatsigu.
Utoqqaammi ikiorneqarnissaminnik isumassorneqarnissaminnillu pisariaqartitsisut amerliartuinnaratta. Assersuuteqassaguma inuit ilaat utoqqalinerminni innarluuteqalersimasarput suleqqissinnaajunnaarlutillu, taakkulu oqartussanit immikkut isiginiarneqarnissaminnik pisariaqartitsisarlutik, Laannguaq Lynge oqarpoq.
Matumani siunnerfigineqarpoq Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Utoqqaat Illersuisuata allaffeqarfissaannik isumaginnittuussasoq, suliassanillu
ikiorsiisassalluni, tamatumunngalu 2020-mit ukiunilu tulliuttuni 800.000 koruunit atugassiissutigineqassallutik.
- Utoqqaat Illersuisuat suliffeqarfiussappat,
800.000 koruunit ikippallaarput, pilersaarutilli naapertorlugit taanna Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmiissaaq. Taamaattumik aamma naatsorsuutigaara sulisut tassani sulisuusut Illersuisup atorsinnaassagai. Aningaasalli tamatumunnga atugassiissutiginiarneqartut ikippallaarput, tassa Illersuisoq
sulisoqassappat sinerissamilu angalasassappat, soorlumi meeqqat illersuisuat aamma innarluutillit illersuisuat taamaaliortartut. Utoqqaat Illersuisuat Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi inissisimassappat ajorinngilara, qularinnginnakkumi suliassani
tassani eqqissilluni suliarisinnaassagai. Inatsisissatut siunnersuummut tusarniaanermi inissisimaffissaa arlalinnit isumakuluutigineqarpoq, tamannali
ajornartorsiutitut isiginngilara, Laannguaq Lynge
oqarpoq, taassuma aamma qularinnginnerarpaa utoqqaat illersuisuat suliassarpassuaqarlunilu suliarpassuaqarumaartoq.
- Utoqqaat nuna tamakkerlugu assigiinnerusumik
atugassaqartitaassappata, utoqqaat qanoq atugaqarnerannik Inatsisartunut oqaluttuussisinnaasumik pisariaqartitsivugut, Laannguaq Lynge oqarpoq.
Kattuffik Utoqqaat Nipaat isumaqarpoq utoqqaat
illersuisoqalernissaminnik utaqqeqqissinnaanngitsut
maannalu illersuisoqalernissaat kiisami piviusunngortussanngormat nuannaarutigeqaat.

- Nunarput angisoorujussuugami, illoqarfiit,
nunaqarfiit avinngarusimasuniittullu imminnut ungasissorujussuullutik. Tamatta aamma nalunngilarput utoqqarnut atugassarititaasut kommunimiit
kommunimut aamma inoqarfimmiit inoqarfimmut
assigiinngitsorujussuusut. Utoqqaat assigiikannernerusumik atugassaqartitaassappata utoqqarnut atugassarititaasunik pissutsinillu oqartussanut oqaluttuussisinnaasumik peqarnissarput pingaaruteqarpoq.
Inatsisissatut siunnersuut nuannaarutigeqaarput,
neriuutigalugulu tamatuma kinguneranik utoqqarnut
atugassarititaasut pitsaanerulissasut, Kattuffimmi
Utoqqaat Nipaanni siulittaasup tullia Loritha Henriksen oqarpoq.
Inatsisissatut siunnersuut novembarip tallimaanni
aappassaanneerneqassaaq aamma Ilaqutariinnermut
Peqqissutsimullu ataatsimiititaliami suliarineqartussanngorlugu innersuunneqarluni.

PAASISAT:
Utoqqaat illersuisuata suliassai
Inatsisissatut siunnersuut akuerineqassappat,
Utoqqaat Illersuisuata suliassai tassaassappututoqqaat periarfissaannik soqutigisaannillu
siuarsaanerup qulakkeerneqarnissaa aamma
utoqqaat inuiaqatigiinni atugaannik sammisaqarnissaq paasissutissiisarnissarlu. Utoqqaat
illersuisuat utoqqarnut atugassarititat pillugit
utoqqarnut allanullu soqutigisaqaqatigiinnut
siunnersuisinnaallunilu ilitsersuisinnaavoq.
Utoqqaat illersuisuata utoqqarnut atugassarititaasut periarfissallu suliffeqarfinnut pisortanut namminersortunullu kiisalu kattuffinnut
peqatigiiffinnullu aamma innuttaasunut apeqqutit atugassarititaasunut tunngasut immikkut
siunnersuuteqarfigalugillu ilitsersuisuuffigissavai. Utoqqaat illersuisuata aamma sulissutigissavaa utoqqaat atugaasalu inuiaqatigiinnit ilisimaneqarnerulernissaat sulissutigissavai, atugaallu inuiaqatigiit oqallinneranni illersortassallugit utoqqaallu oqallinnermi peqataanissamut periarfissarissaarnerulernissaat oqalliseqataanissaalu aamma inuiaqatigiinnut sunniuteqarnissaat isumagissallugit.
Utoqqaat sinnissaat kommunineersut kattuffinneersullu utoqqarnik sullissisut Utoqqaat Illersuisuata suliaanut naleqquttuuppata periarfissaqarpallu akuutinneqassapput.
Utoqqaat illersuisuat inatsisinik suliniuteqartoqartillugu allanillu suliniuteqartoqartillugu,
utoqqaat atugaannut pingaarutilinnut aamma
tusarniarneqartassaaq kiisalu Inatsisartut, Naalakkersuisut pisortallu oqartussaaffiinit allanit
siunersiorneqarsinnaassaaq, apeqqutini tamani
utoqqaat atugaannut pingaarutilinnut atatillugu.
Najoqqutaq: www.ina.gl
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Kommuneqarfik Sermersuumi Utoqqaat Siunnersuisoqatigiivi utoqqarnit qanoq iliornissaminnik nalornisunit akuttunngitsumik saaffigineqartarpoq, tassa ikiornieqarnissamut pisariaqartitaraluaminnik kommunimit ikiorserneqartannginnertik pissutigalugu, tamannalu pissutigalugu pisortat iliuusaat pillugit naammagittaalliorusuttunit. Taamaattumik
Utoqqaat Siunnersuisoqatigiiffianni siulittaasup Laannguaq Lyngep Inatsisartuni partiit Utoqqarnut Illersuisoqalernissaanik tapersersuisut nuannaarutigai.
- Utoqqarpassuit atukkaminnik nipangiussiinnartarput atukkaminnillu saqqummiussissanatik. Isumaqarpunga utoqqaat naammaginartumik pineqartarnissaminnut piumasaqaateqartarnissaannut piffissanngortoq pisinnaatitaaffiilu
naammassineqartalissasut. Utoqqaat Illersuisuat tamatumunnga ikiuussinnaavoq, Laannguaq Lynge oqarpoq.
Ældrerådet ved Kommuneqarfik Sermersooq får jævnligt henvendelser fra ældre, der ikke ved, hvad de skal gøre, fordi
de ikke får den hjælp, de har krav på fra kommunen, og som gerne vil klage over myndighedernes behandling af dem.
Derfor er formanden for Ældrerådet, Laannguaq Lynge glad for, at der er tilslutning fra partierne i Inatsisartut om
etablering af en Ældretalsmand.
– Der er mange ældre, der er tavse, og som ikke gør opmærksom på sig selv. Jeg mener, at det på tide, at de ældre
begynder at gøre krav på at blive behandlet ordentligt og at deres rettigheder bliver opfyldt. Det kan en Ældretalsmand
hjælpe dem med, siger Laannguaq Lynge. Ass./Foto: Leiff Josefsen

DE ÆLDRE:

Vi har brug for en Ældretalsmand
Både Ældrerådet og de ældres organisation
ser frem til, at få en Ældretalsmand: – Det er
på tide, at vi får mere ens forhold og vilkår i
hele landet, siger de samstemmende
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Formand for Ældrerådet ved Kommuneqarfik Sermersooq, Laannguaq Lynge, er glad for, at det endelig
ser ud til, at der kommer en Ældretalsmand. De får
i Ældrerådet jævnligt henvendelser fra ældre, der
ikke ved, hvad de skal gøre, fordi de ikke får den
hjælp, de har krav på fra kommunen, og som gerne
vil klage over myndighedernes behandling af dem.
Men da de kun er et Råd og ikke kan gå videre
med de ældres klager, mener de, det er vigtigt med
en ældretalsmand, der kan fortælle om de ældres
vilkår og gå videre med deres klager til myndighederne.
De ældre har meget forskellige livsvilkår, alt
efter, hvilken kommune de kommer fra. Vi ved
godt, at rådet kun eksisterer i Kommuneqarfik Sermersooq, men vi hører også om, hvordan de ældre
fra kysten har det. Det er på tide, at de ældre fra
kysten også bliver hørt. Der er mange ældre, der er
tavse og ikke gør opmærksom på sig selv. Det er et
levn fra vores forældre, som var meget autoritetstro, og som ikke sagde noget, medmindre de blev
spurgt. Jeg mener, at det på tide, at de ældre begynder at gøre krav på at blive behandlet ordentligt
og at deres rettigheder bliver opfyldt. Jeg kan kun
opfordre dem til, at de begynder at deltage i debatterne. Det gælder også de ældres organisation, som,
jeg mener, er alt for stille, siger Laannguaq Lynge.
Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed, Sociale
Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsens
(S) lovforslag om en Ældretalsmand blev fremlagt
for Inatsisartut i starten af denne måned og på nær
Demokraterne tilsluttede alle partierne sig lovforslaget. Idéen om en Ældretalsmand har været et
ønske fra Ældrerådet de sidste par år, da der bliver
flere ældre, der har brug for at blive hørt.
Der bliver flere svagelige ældre, der har brug for
hjælp og omsorg. Vi ønsker, at der kommer mere
opmærksomhed på de ældre og de ældres vilkår fra
myndighedernes side. Derfor begyndte vi allerede
for to år siden at snakke om, at vi har brug for en
ældretalsmand. Efter at have drøftet idéen, fremlagde vi det for Velfærds- og Arbejdsmarkedsudvalget

i Kommuneqarfik Sermersooq, men desværre skete
der ikke mere. Vi ved ikke hvorfor. Derfor jubler
vi over, at vores ønske nu bliver en realitet, siger
Laannguaq Lynge.
Ikke en FN konvention
Det fremgår i forelæggelsesnotatet til lovforslaget,
at man har brugt Børnetalsmanden og Handikaptalsmanden som inspiration til Ældretalsmanden, hvis
ordninger tager udgangspunkt i FN konventionerne
i henholdsvis om barnets rettigheder og rettigheder
for personer med handikap. Laannguaq Lynge ser
det ikke som et problem, at Ældretalsmanden ikke
tager udgangspunkt i en FN konvention.
Inatsisartut kan uanset hvad godt beslutte, at vi
skal have en Ældretalsmand, uden at vi behøver at
vente på en FN konvention. Vi har brug for en Ældretalsmand nu, og det er noget vi kan mærke mere
og mere. Vi bliver flere og flere ældre, der har brug
for hjælp og omsorg. For at komme med et eksempel, så er der nogle, der er blevet handikappede på
deres ældre dage, og ikke kan arbejde længere,
som har brug for ekstra opmærksomhed fra myndighederne, siger Laannguaq Lynge.
Der er lagt op til, at Socialstyrelsen skal varetage
sekretariatsfunktionen for Ældretalsmanden, og skal
stå for administrationen og yde faglig bistand, hvor
man har afsat 800.000 kroner fra 2020 og årene
frem.
Hvis ældretalsmanden skal være en institution,
så er 800.000 kroner for lidt, men det er planen, at
talsmanden skal være placeret i Socialstyrelsen.
Derfor regner jeg også med, at vedkommende kan
bruge de medarbejdere, der arbejder der. Men de
penge, der er afsat, er for lidt, hvis vedkommende
skal have en ansat og skal rejse rundt på kysten,
ligesom børne- og handikaptalsmanden gør. Jeg har
ikke noget imod, at talsmanden kommer til at sidde
i Socialstyrelsen, for jeg er sikker på, at vedkommende alligevel godt kan få fred til at arbejde med
sine opgaver. Der er flere, der i deres høringssvar til
lovforslaget, er bekymrede over placeringen, men
jeg ser ikke noget problem i det, siger Laannguaq
Lynge, der er overbevist om, at ældretalsmanden får
en masse opgaver og en masse at lave.
Hvis de ældre i hele landet skal have mere ens
vilkår, så har vi brug for én, der kan fortælle Inatsisartut, hvordan de ældre har det, siger Laannguaq
Lynge.
Kattuffik Utoqqaat Nipaat (De ældres Organisation) mener ikke, at de ældre kan undvære en ældre-

talsmand ret meget længere, og er meget glade for,
at det nu endelig ser ud til, at der kommer én.
Vi er et meget stort land, hvor der er langt mellem
byerne, bygderne og yderdistrikterne, og vi ved alle
sammen, at de ældres vilkår er meget forskellige
fra kommune til kommune og fra sted til sted. Hvis
de ældre skal have nogenlunde samme forhold, er
det vigtigt, at vi får en stemme, der kan fortælle
myndighederne om de ældres forhold og vilkår. Vi
er meget glade for lovforslaget og håber, at det vil
betyde, at de ældre får bedre forhold og livsvilkår,
siger næstformand ved Kattuffik Utoqqaat Nipaat,
Loritha Henriksen.
Lovforslaget kommer i anden behandling 5. november og er henvist til viderebehandling i Familieog Sundhedsudvalget.
FAKTA:
Ældretalsmandens opgaver
Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, bliver
Ældretalsmandens opgaver, at arbejde på at
sikre og fremme ældres muligheder og interesser, samt rette fokus på og informere om
ældres vilkår i samfundet. Ældretalsmanden
skal særligt yde råd og vejledning til de ældre
om deres vilkår og muligheder, til offentlige
myndigheder, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger med
videre og privatpersoner om spørgsmål, der
vedrører deres vilkår. Talsmanden skal også
arbejde for at øge bevidstheden i samfundet
om de ældre og deres forhold, formidle information om de ældre, tale deres sag i den offentlige debat samt arbejde på at give de ældre bedre muligheder for at deltage i debatten
og påvirke samfundsudviklingen.
Ældrerepræsentanter fra kommunerne og organisationer, som arbejder for ældre, skal også inddrages i Ældretalsmandens arbejde i det
omfang, det er relevant og muligt.
Ældretalsmanden skal også høres i forbindelse med lovgivningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for ældres vilkår,
samt at Inatsisartut, Naalakkersuisut og andre
offentlige myndigheder kan rådføre sig med
Ældretalsmanden i alle spørgsmål af generel
karakter, der har betydning for ældres vilkår.
Kilde: www.ina.gl
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VVS-LAGERMAND SØGES TIL
VEDLIGEHOLDELSE AF LAGER I NUUK
Til Brøndum Grønlands afdeling i Nuuk søger vi en VVS-lagermand, der kan vedligeholde vores lager.
Vi søger dig der har
• et kendskab til VVS, ventilation m.v. samt til maskiner og el-/batteriværktøj.
• en god ordenssans og er struktureret i dit arbejdet.
Lyder som som jobbet for dig?
Henvendelse kan ske til Brøndum Grønland A/S på
brondum@brondum.gl eller på tlf. 32 41 66 og mobil 55 43 19.

MOTOORI novembarip aallaqqaataani eqqaamajuk

Ukioq manna MOTOORI
kingulleq saqqummingajalerpoq

Ussassaarutinut
tunniussiffissaq
kingulliuvoq
oktobarip 24-at
Deadline for annoncer
den 24. oktober

Husk MOTOORI 1. november

Årets sidste MOTOORI
er snart på gaden
Ussassaarutissannik annoncer@Sermitsiaq.AG aqqutigalugu ullumi inniminneereerit
Book jeres annonce allerede i dag på annoncer@Sermitsiaq.AG
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NIUERNERMIK ILINNIARFIK ANINGAASAQARNERMI - TEKNOLOGIMI AAMMALU TINI-MUT

ILINNIARTITSISUNIK PISSIARSIORPOQ
NIUERNERMIK ILINNIARFIK SØGER

ØKONOMI- OG TEKNOLOG UNDERVISERE SAMT TNI
UNDERVISERE
Niuernermik Ilinniarfik, er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, som
udbyder et bredt udsnit af uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Vi går en
spændende fremtid i møde med mange nye tiltag i støbeskeen. Derfor leder vi netop
nu efter vores nye underviser.
Dine undervisningsfag kan være…
IT Design (AU)
Programmering (AU)
IT-sikkerhed (AU)
Erhvervsøkonomi (AU)
Økonomistyring (AU)
Årsrapport og regnskabsanalyse (AU)
Statistik (AU)
Global økonomi (AU)
Erhvervsret (AU)
Samfundsfag (EUD)
Sprogfag – dansk, engelsk og grønlandsk (EUD)
Som underviser vil du referere til uddannelsesinspektørerne og vil indgå i fagligt
arbejde og sparring med forskellige faglige underviserteams. Du vil også være en
vigtig spiller i forhold til at føre vores skolemæssige såvel som pædagogiske visioner
og strategier ud i livet.
Vi ønsker…
At du har en relevant erhvervs- og videregående uddannelse på kandidatniveau og
gerne med gennemført relevant pædagogikum, lektorgrad eller lignende. Du har en
solid faglig baggrund og gerne erfaring med undervisning og formidling af viden. En
positiv tilgang og hang til udfordringer er nøgleord for vores undervisere, og kollegial
sparring er essentiel for vores fælles udvikling. Du må gerne være flersproget.
I alle sammenhænge er det vigtigt, at du er en dedikeret holdspiller, som vil relationerne med kollegaer og studerende og som trives i et dynamisk og fleksibelt miljø, hvor
vi både arbejder online og offline.
Vi tilbyder…
Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst og med muligheden for at
deltage i vores fælles udvikling gennem kurser og efteruddannelser. Spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende
og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende
aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Niuernermik Ilinniarfik ilinniarfiuvoq eqeersimaartoq ingerlalluartorlu, assigiinngitsorpassuarnik inuussutissarsiuteqarnerup tungaatigut ilinniakkanik neqerooruteqartoq.
Siunissaq pissanganartoq ornipparput, suliniuterpassuarnik ulikkaartoq. Taamaattumik massakkut ilinniartitsisumik pissarsiorpugut.
Makkua ilinniartitsissutigissavatit….
IT-mi ilusilersuineq AU (ilisimatusarnermik ilinniagaqartut qaffasissusaat naligalugit)
Programmiliorneq AU(Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
IT-mik isumannaallisaaneq AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
Inuussutissarsiornermi aningaasaqarner AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
Aningaasanik aqutsineq AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
Misissueqqissaarneq aamma naatsorsuuserineq (Bachelor naligalugu)
Naatsorsueqqissaarneq AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
Nunarsuarmi aningaasaqarneq (ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
Suliffeqarnermi inatsisit AU (ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
Inuiaqatigiilerineq (EUD)
Oqaatsit – qallunaatut, tuluttut aammalu kalaallisut (EUD)
Ilinniartitsisutut ilinniartitaanermi nakkutilliisut tunuliaqutarissavatit aammalu sulininni ilinniartitsisut allat suleqatigissavatit. Sulianni pingaaruteqartussaavutit, ilinniartitseriaatsimik siunissamik takorluukkanik aammalu pilersaarutinik pinngorartitsisussaallutit.
Kissaatigaarput…
Inuussutissarsiutigalugu- aammalu qaffasinnerusumik ilinniagaqarsimassasutit, kissaatiginarpoq pædagogikummimik naammassisaqarsimassasutit. Sulinermik qajannaatsumik misilittagaqarsimassasutit, ilinniartitsinermik ilikkartitsisinnaanermillu
misilittagaqassasutit. Ilinniartitsisugut pitsaasumik suliassanullu piumassuseqarluartuupput aammalu ineriartornitsinni suleqatigiinneq avitseqatigiinnerlu pingitsoorneqarsinnaangillat. Oqaatsinik arlalinneq piginnaaneqarsinnaavutit.
Pisuni tamani pingaaruteqarpoq eqeersimaartumik pissuseqassasutit, suleqatitit ilinniartullu eqqarsaatigalugit.
Neqeroorutigissavarput…
Suliffik pissanganartoq, ilinniarfimmi ineriartortumi, aammalu suliatigut pikkorissarnertigut ilinniaqqissamillu ineriartorfiusoq. Pikkorissunik eqeersimaartunillu suleqateqarnermik avatangiiseqarluni sulinissamut periarfissaqarneq kiisalu suleqatit pinngorartitsinissamik piumassusillit suleqatiginissai, ulluinnarni quiasaarneq atuuttuuvoq aamma.
Akissarsiat atorfininnermullu atugassarititaasut
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik
Oqartussat isumaqatigiissutaat, atorfinitsitsinermi soraarnermi atorfininnnermilu pequtit assartorneranni, atuuttuusoq kattuffiullu allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut malillugit pissaaq.
Sulinerup sivisussusaa nal.ak. 40-t sap.ak.-nut. Sulilernissaq 1. januar 2020 imaluunniit
isumaqatigiinneq malillugu.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. januar 2020 eller efter
aftale.

Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq. Maannakkulli suliffimmiik Namminersorlutik Oqartussat aqqutigalugit ineqareersimaguit tigummiinnarsinnaavat.
Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani
qimanneqassalluni.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.
Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og ophører ansættelsen i
Selvstyret, skal personaleboligen fraflyttes.

Paasissutissat allat
Ilutsinni ilinniartitsisutut imminut takorloorsinnaavit, atorfimmilu annerusumik paasisaqarusullutit, taava ilinniarnermut nakkutilliisoq Marie Damkvist attavigisinnaavat,
oqarasuaat +299 34 25 59 imaluunniit mail mada@ninuuk.gl, imaluunniit Frederik
Lundblad, oqarasuaat +299342585 imaluunniit mail frlu@ninuuk.gl

Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som underviser på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt uddannelsesinspektør Marie Damkvist, tlf. 34 25 59 eller e-mail mada@ninuuk.gl ellers
Frederik Lundblad, tlf. 342585 eller mail frlu@ninuuk.gl.

Niuernermik Ilinniarfik pillugu paasisaqarsinnaavutit ugguuna www.ninuuk.gl.

Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl
Ansøgning
Ansøgning, CV samt relevante uddannelsespapirer sendes til mada@ninuuk.gl eller
frlu@ninuuk.gl senest d. 11. november 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende indtil fristens udløb.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaat, oqaaseqaatit sulisimanermut uppernarsaatit assigisaalu uunga nassiunneqassapput mada@ninuuk.gl kingusinnerpaamik ulloq 11. november 2019. atorfik pillugu oqaloqateqarneq ataavartumik pissaaq, qinnuteqarfissaq naanissaata tungaanut.
Tusarfiginissat qilanaaraarput!

Vi glæder os til at høre fra dig!

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

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl
Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

75

.

ISLÆNDING

LETTE

H.A. Bogføring

NUMMER

GENI

VASKEDE

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

BÆLGFRUGTER
ORANGUTANGERNE

.

STRENGT
DANSK
Ø

ITALIEN
UGEDAG
NAVNGIVER

.

.

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

TALORD

NEDBØR

RISIKOEN

SPANIEN
HANKENE

LØFTE
VISSEN

DAMERNE

STAT
TREMMER

ARBEJDEDE
HÅRDT

www.nurepa.gl

KRYDDERI

SLYNGPLANTE

VITAMIN
FRA
SOLEN

SKEL

SNEHYTTEN

LAND

DONNAS DYREKLINIK

.

SPROG
MARK

KRAFT

VÆRKTØJ

LYSERØD

FEBERFRI

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted

FØR F

SALSA

TAGFAT

tlf. 55 14 77

SÆT

A+E

FØLG
MED!

GRÆSMARK

RET
HOLDNING

MEDICINPLANTEN

KOPIER

.

UDSLÆT

AKSE

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Lærke Holmen
Holbøllsvej 6. 3900 Nuuk

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

NUREPA APS

.

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

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

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

VEST

KLAPPE

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

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

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.
www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl
Administration
Naqiterivik /Tryk:
administration@sermitsiaq.AG A/S Medieselskabet NVS
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.
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Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

tlf.:

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

31 10 16

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

Tallimanngorneq novembarip 1-ianni
Nunatta Atuagaateqarﬁa
matoqqassaaq.
Sulisut ulloqartussaammata.

· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter

5

Fredag den 1. november
har Nunatta Atuagaateqarﬁa lukket.
På grund af personaledag.

· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

nunatta atuagaateqarfia

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

Nuuk-Reykjavik fra

1.380 DKK
Kan bookes 1.–4. november

g
i
l
r
y
t
Even
g
n
i
p
p
o
h
s
e
l
ju
k
vi
a
j
k
y
e
R
i
Tilbud i november & december
Juleshopping i verdensklasse. Oplev den
magiske julestemning i Island krydret med
julefrokost på en af Reykjaviks hyggelige
restauranter.

airicelandconnect.dk

Det er nemt og hurtigt at booke
hotel på vores hjemmeside.
Rejseperiode: November og december.
Bookingperiode: 1.–4. november 2019.

