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Medarbejdere:
Det er spændende med
Pisiffiks opkøb

FRIT VALG
Få de billigste
briller gratis
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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

Nuuk Vand & Varmeservice

/ Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

v

Jeg kan hjælpe dig
med følgende:

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

TØMRER
SNEDKER
MALER

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

55 18 58
Kim

80 11 11

sanasut-aps@outlook.com

Salon Puk
TLF. 32 26 30

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

•
•
•
•

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

www.harderterapi.dk

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

Pollesmurerfirma aps

Nauja

FRISØRERNE:
Puk
Nini
Nuka
Luusi
Gertrud Paninguak

Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

SAMTALETERAPI

NVVS.GL

58 18 58
Aqqa

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

Sanasut-aps

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

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
udvalg af
reservedele

 Godt

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

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

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE
SLIGLAG

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

GLASBYGGESTEN

Din fagmand

✔ Afpassede Tæpper (mange størrelser)
✔ Væg-til-væg Tæpper
✔ Gulvslibning
✔ Gulvarbejde

Natilerisoq

NUUK GULVSERVICE ApS
Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
H.A. Bogføring · Postboks 610 · 3900 Nuuk
Tlf. 554372 · ha@hcandersen.gl

Mobil 53 42 84

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

Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

open 24 hours • 365 days

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

TIDSBESTILLING TIDSBESTILLING
TIL TANDLÆGE TIL TANDPLEJER

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

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

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik

Det grønlandske Sundhedsvæsen

Det grønlandske Sundhedsvæsen

QAJAQ SEAWAY
BOAT CHARTER
Targa 25.1

E

W

N

S

Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

+299 24 10 10

H.A. Bogføring
v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

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

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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

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

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

qvist
køreskole
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

SANA
34 40 00

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

ERIK´s RØR

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

/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
• Bogføring
Susanne Bolander,
• Afstemning
Revisor HD
• 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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Naasuerniarfik
Nujalerisunik
ujaasivugut
Vi søger flere frisører
200kr/timen + fp
Mail:

Info@wellnessclinicnuuk.gl
Kissarneqqortunnguaq 9

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

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

375,-

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

Nuuk mittarfitsialattut toqqarneqartoq
mittarﬁanut tunniunneqarpoq.
- Sulifﬁtsinni suleqatit pikkorissorpassuit sulisoraagut. Sulisut salliuniartartut, suliarisaminnik pimoorussisut, aammalu pitsaanerpaamik niuerﬁgisanik kiffartuussisartut. Ukiormanna Nuummi mittarﬁk immikkut maluginiarsimavarput. Nuummiipput
siulersuisut aalaakkaasut suliassanillu samminnittut,
suliffeqarﬁup periusissiaanik tapersersuisut. Aamma
sinerissami mittarﬁit ingerlatarineri qularnaarniarlugit suleqatigisamik ikiornissaannut tunngatillugu
iliuuseqartarnissaminnut piareersimasarsimapput,
Henrik Estrup oqarpoq.

kinnerpaanik akornusersuuteqartillugu ingerlatsisinnaasimapput. Mittarﬁk ukiunik 40-nik pisoqaassuseqarpoq, atugassallu pissaaleqifﬁugaluartut pitsaanerpaamik atugaqartitsinissaq sammisarineqarsinnaasimavoq.
Mittarﬁnnik nutaanik suliaqarnermut atatillugu
siulersuisut sulilluarniartut soorlu ilisimasatik, kiisalu mittarﬁnnik ingerlatsinerup iluani misilittakkatik atugassiissutigisimagaat ilaatigut oqaatigineqarpoq.
Isumannaallisaaneq pillugu nersornaat Upernaviup mittarﬁanut tunniunneqarpoq.

Nersornaatit marluk
Ukioq manna mittarﬁtsialammik nersornaatip saniatigut ’Ukioq mana pitsaassutsimut Nersornaat’
aamma tunniunneqarpoq, taannalu aamma Nuup

Ajornannginnerpaamik sullissineq
Ingerlatsinermut pisortap Niels Grosenip nersornaatip Nuup mittarﬁanut tunniunneqarnera aamma
nuannaarutigaa:
- Nuummi mittarﬁup iluarsaassineq annertunerusoq aqqusaarsimavaa, taamaattoqaraluartorlu siulersuisut sulisuusullu ilaasunut sapinngisamik anni-

Nuummi Mittarﬁk ukioq manna marlunnik nersornaaserneqarpoq.
Nuuk Lufthavn har i år fået to priser. Ass./Foto
Leiff Josefsen

Nuuk har den
bedste lufthavn

’årets lufthavn’ i Grønland. Prisen blev uddelt ved
et arrangement i Kangerlussuaq hvor samtlige Mittarfeqarﬁits lufthavne var repræsenteret af deres
lufthavnschefer, oplyser Mittarfeqarﬁit på sin hjemmeside.

Hovedstadslufthavnen fik to priser ved en prisuddeling i Mittarfeqarfiit

To priser
Udover ’Årets Lufthavn’ blev ’Årets Kvalitetspris’
også uddelt og denne gik også til Nuuk lufthavn.
– Vi har mange dygtige medarbejdere i vores
virksomhed. Medarbejdere, der går forrest, som er
dedikerede til deres fag, og som sørger for at servicere kunderne på bedste vis. I år har vi specielt
lagt mærke til Nuuk lufthavn. Nuuk har en stabil
og fokuseret ledelse, der støtter op omkring virksomhedens strategi. De har også været ﬂeksible i
forhold til at hjælpe deres kolleger på kysten med
at sikre driften af lufthavnene, fremhæver adminis-

Mittarfeqarfiit nersornaatinik tunniussineranni
Nunatsinni illoqarfiit pingaarnersaat marlunnik
nersornaaserneqarpoq
All.: Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl
- Nuummiipput siulersuisut aalaakkaallutillu suliassanik samminnittut, sulisut pikkorissut, taakkulu
mittarﬁit allat ingerlatarinerisa qularnaarnissaannut
ikiueqataanermut naleqqiullugu iliuuseqarnissaminnut piareersimapput.
Nuummi mittarﬁk nersornaammik ’Ukioq manna
mittarﬁtsialak’ tunniunneqarneranut atatillugu Mittarfeqarﬁmmi pisortaaneq Henrik Estrup oqarpoq.

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
– Nuuk har en stabil og fokuseret ledelse, dygtige
medarbejdere, og de har været ﬂeksible i forhold til
at hjælpe med at sikre driften af andre lufthavne.
Det siger administrerende direktør i Mittarfeqarﬁit Henrik Estrup i forbindelse med prisuddelingen af

trerende direktør i Mittarfeqarﬁit.
Løsningsorienteret
Driftsdirektør Niels Grosen siger således:
– Nuuk lufthavn har været igennem en større
renovering og trods dette har ledelsen og medarbejderne formået at komme igennem, så der har været
mindst mulige gener for passagererne. Lufthavnen
er 40 år gammel, og trods trange kår har man formået at fokusere på det bedste.
Det fremhæves af driftsdirektøren blandt andet,
at ledelsen i Nuuk Lufthavn har ’været proaktive og
løsningsorienteret i forbindelse med arbejdet med
de nye lufthavne. De har eksempelvis stillet deres
viden til rådighed samt deres erfaringer indenfor
driften af lufthavne’.
‘Safety’-prisen gik til Upernavik Lufthavn.
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Atuutilissaaq Ataasinngorneq 11/11 Sapaat 17/11-2019 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 11/11 til og med Søndag den 17/11 - 2019
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GLÆDELIG JUL
J
PRISCHOCK

VENDELBO
MARMELADE

Assigiinng. arlallit / flere varianter

25.2 x 800 g

SIPAAKKIT /
SPAR

18

90

Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Alt i indramning - alt i solafskærmning
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres

ALT I GLAS OG RAMME

v/ Karl Kristensen & Jes Møller

Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

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

rUtaqqineq sivikinne
t/
paanngorniassamma
n
ide
tet
ven
Så
kan blive
kor test

Tillykke

qvist
køreskole

arktiskbyggeri@gmail.com

Nu 2 skolevogne
og 2 kørelærer!

Pilluarit

+299 224001 (Karl) /+299 230420 (Jes)

Kontrollerende/generhverv/taxa
d.d. ventetid: 2 uger, kr. 2.000,-

Angunnguaq
Holm-Olsen
10. november 2019
arfineq marlunnik
ukioqalerninni
pilluartunnguugit.

Anaana, Inumineq
& Mika

TLF. 55 71 68

QVIST KØRESKOLE

Utoqqalinersilialinnut + 65
Juullimi nerrinneq

Julefest for
alderspensionister +65

Helene & Svend Jungip Fond-ia utoqqalinersialiallit + 65
qaaqqusivoq Juullimi nerrinnissamut.

Helene & Svend Junges Fond inviterer alderspensionister +65
til julefest.

Nerrinneq pissaaq Katersortarfimmi ulloq
pingasunngorneq 27. november nal. 17.00-21.00.

Julefesten afholdes i Forsamlingshuset,
onsdag den 27. november kl. 17.00-21.00.

Juullerpaluttunik nerisassaqassaaq, sodavand-it aamma kaffi/the
kaagillu.

Der vil blive serveret en julemiddag, sodavand og kaffe/the m/kage.

Eqqugassartalimmik makitsisoqassaaq, aliikkusersuisoqassaaq aamma
erinarsoqatigiittassaagut.

Der vil være lodtrækning af gavekurve, underholdning og
fælles sang.
Tilmelding senest den 25. november til:

Ulloq kingulleq nalunaarfissaq 25. november uunga:

Nuuk Kontor- og Bogføringsassistance ApS
H.J. Rinksvej 9, Tlf. 32 39 01, mail: Thala@nkb.gl

Helene & Svend Junges Fond til velgørende formål
Postbox 7218 3905 Nuussuaq Tlf. 323901 Fax 322212 E-mail: lisbeth@nkb.gl
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FAST
LAV
PRIS

Core hjørnesofa

KUN

8.999,-

FAST LAV PRIS

Capri U-sofa

KUN

7.999,-

FAST LAV PRIS

IE
R
E
S
E
U
T
S
E
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P
S
O
L
S
O
EGETRÆ
I SMUKT HVIDOLIERET
Oslo vitrine
L34 x H60 x B194 cm

KUN

4.399,-

FAST LAV PRIS

Oslo skænk
L34 x H82 x B94 cm

KUN

5.999,-

FAST LAV PRIS

Oslo sofabord
B80 x L140 cm

KUN

3.499,-

FAST LAV PRIS

Oslo spisebord
B100 x L200 cm

KUN

4.999,-

FAST LAV PRIS

Oslo vitrineskab
L42 x H190 x B100 cm

KUN

5.999,-

FAST LAV PRIS

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

SWEET HOME · PUKUFFIK 2B · TLF 34 21 00 · EMAIL KUNDESERVICE@SWEETHOME.GL
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Naneruutaannarnik qaammaqquserluta
sisamanngorneq novembarip 14-ianni
nal. 19.30 – 21.00
oqaluttuaqattaarutissaagut

Pippi qaaqqusivoq / Pippi holder fest
Arﬁninngorneq novembarip
16-ianni nal. 11-14
meeqqanut atuagaateqarﬁmmi
Pippi qaaqqusissaaq.
Ujaasiartoqataasinnaavugtit,
ulikattaariartorlutit allarpassuarnillu pinnguaqataajartorlutit.
Meeqqanut atualertussanut angajoqqaavinullu nalequttoq.

Lørdag den 16. november
fra kl. 11 til 14
holder vi Pippi fest på
børnebiblioteket.
Kom og vær med til tingﬁnder
leg, slå kolbøtter og meget mere.
Mest for førskolebørn og deres
forældre.

P.s. Vi viser ﬁlm med Pippi på
børnebiblioteket
P.s. Sap. ak. 46-mi Ataa. – Tall.
i uge 46.
nal. 13-17
Mandag – Fredag. kl. 13 – 17.
Pippi Meeqqanut atuagaateqarﬁmmi ﬁlmertitsissutigisassavarput.

Oqaluttuaqattaarunneq qangatut
ingerlanneqartarpoq isersimasut
kikkulluunniit eqqaasaqariarlutik
appiinnartarlutik.
Meeqqanut naleqqutinngilaq.
Matut parnaarneqassapput
nal. 19.40
* Nunatta Atuagaateqarfiani
* Sisamanngorneq
novembarip 14-ianni
* Nal. 19.30 – 21.00
(Fortælleraften på grønlandsk).

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

TILBUDDENE GÆLDER FRA FREDAG D. 15. NOVEMBER TIL LØRDAG DEN 22.

DECEMBER 2019

SÆTPRIS

1.099.1
BOSCH AKKU
SKRUETRÆKKER
STÆ RK PR IS

179.MINI
JULESTJERNE

I kobber med 3,5 meter
ledning og fatning.
(Best. nr. 5846653)

GSR 12-2. 12 volt. Leveres i
softbag incl. 2 batterier, lader
samt 3 tilbehørssæt.
(Best. nr. 9722977)

399.3

249.-

CARHARTT RYGSÆK

NUANCE TERMOKANDE

Taske i slidstærk og vandafvisende
materiale.

Elegant og funktionel termokande.

(Best. nr. 1998074)

(Best. nr. 9744062)

Tilbuddene gælder fra fredag 15. november til lørdag den 22. december 2019

JUULLIMI TAMASSI PILLUARITSI
GLÆDELIG JUL TIL ALLE

STARK Ilulissat

Neqeroorutit allat
quppersagaliatsinni
takukkit imaluunniit
ut
alakkaruk nittartagarp
www.STARK.gl
Se flere tilbud i vores avis
på
eller besøg hjemmeside
www.STAR K.gl.

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer. Så længe lager haves.

nunatta atuagaateqarfia

Medlem af CSR Greenland
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Juullerpaluttut
saqqummerput

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

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

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

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

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

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

FRA POLEN

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

Jens Kreutzmannip Aqquta 2 · 31 30 81 ·

lulublomster@hotmail.com

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
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ARCTIC IMPORT:

Kalaallit Nunaat sisamanik
pisiniarfissuaqarnissamut mikivallaaqaaq

Arctic Importip Ilulissani Nuummilu pisiniarfiutini
Pisiffimmut tunisimavai. Kalaallit Nunaat pisiniarfiit
sisamat imminnut unammillernissaannut mikivallaaqaaq, Arctic Groupimi pisortaq oqarpoq
All.: Jesper Hansen
Kalaallit Nunaanni niuerfik sisamanik pisiniarfiuteqarnissamut mikivallaarujussuarpoq. Taamaammat
pisiniarfik tuniniarlugu aalajangersimavugut. Arctic
Groupimi pisortaaneq Thomas Hjort, suliffeqarfiup
Kalaallit Nunaanni pisiniarfiutiminik Pisiffimmut
tnisaqarsimasnut pissutaasoq pillugu nassuiaavoq.
Pisiniarfimmik ingerlatsinermi aningaasartuutigineqartartut – pisiniarfik angisuujugaluarpat mikisuugaluarpalluunniit assigiipput, taamaammat Arctic
Groupimi nalilersimavarput, Kalaallit Nunaanni
pisiniarfiutivut ukiuni aggersuni sinneqartooruteqarfiunavianngitsut.
- Pisiffik Kalaallit Nunaanni pisiniarfiit annersaraat, Pilersuisoq Brugsenilu pisiniarfiit annersat tullerigaat Arctic Import annersat sisamaraat. Brugseni
Nuup Qinnguani Ilulissanilu pisiniarfinnut nutaanut

annertuumik aningaasaliissuteqarmat taamatut
ingerlasoqarnera ukiuni aggersuni allanngungaarnavianngilaq. Taamaammat Artic Import pisiniarfittut
atorunnaarlugu niuertunut pilersuisutut atuinnarniarlugu aalajangersimavugut, Hjort oqarpoq.
Annertuumik ingerlatsisoqartariaqartoq
- Pisiniarfiuteqarniaraanni annertuumik ingelatsinissaq pisariaqarpoq – aamma pisiniarfiit inunnit
ikinnerujartuinnartunit pigineqalertarnerat nunani
allani takussaavoq.Nuannaarutigaarpulli tunisaqarnitsigut pisiniarfinni suliffissaqartitsinermik attassiinaqataanerput, Thomas Hjort erseqqissaavoq.
Super1 pingaartumikNorsket pisiniarfiutaannit
Rema1000-init nioqqutissanik tunisaqartarpoq,
naatsorsuutigineqarsinnaavorlu nioqqutissat taakku
ilaasa Kalaallit Nunaanni niuerfimmi pigineqarunnaarnissaat.
- Nioqqutissalli tamarmik pigineqarunnaarnavianngillat, Thomas Hjort oqarpoq. Artic Importimmi
niuertunut pilersuinermigut Kalaallit Nunaanni
kioskit pisiniarfiillu namminersortunik ingerlanneqeartut suli pilersorniarpai. Artic Importimi nioqqu-

tiginqartarput inuit piumalluagaat, soorlu Red-Bullit
kiisalu kaffit assigiinngitsut.
Niuertunut pilersuisuunissaq
Arctic Importip Savalimmiuni pisiniarfiutini ukiut
marluk matuma siorna amma matuvai. Matoriarlugit P/F Poul Hansenimut, Atlantikumi qeqertani
32-nik pisiniarfiutilimmut pilersuisunngorpoq.
Arctic Import Reykjavikkimi Super1-inut aamma
pilersuisut annersaraat.
- Pisiniarfimmik tunisaqarnerput Kalaallit Nunaanni
niuertunut pilersuinerup annikillisinneqarneranit
kinguneqarnavianngilaq, kaaviiaartitsinerulernissarpulli naatsorsuutigaarput – pingaartumik Kalaallit
Nunaannut takornariartartut amerliartornerat eqqarsaatiglugu akunnittarfinnut neriniartarfinnullu pilersuinitsinni.
Neriniartarfinni nerisassanik, takornariartitsisartut
atortussaannik pisatassaannillu aamma pisiniarfinnut kioskinullu namminersortunit pigineqartunut
tunisaqartarnerup saniatigut Arctic Import Kalaallit Nunaanni namminersortut pisortallu suliffeqarfiutaannut arlalinnut pilersuisarpoq.

ARCTIC IMPORT:

Grønland er for lille til fire butikskæder

Af Jesper Hansen

på en fjerdeplads. Efter blandt andet Brugsenis store
investeringer i nye butikker i Qinngorput og Ilulissat er der ikke meget, der tyder på, at den rangordning vil ændre sig de kommende år. Derfor har vi
valgt at fokusere på Arctic Imports engrossektionen
og trække os fra detailsektoren, siger Hjort.

Det grønlandske marked er simpelthen for lille til
fire dagligvarekæder. Derfor har vi valgt at trække
stikket. Det forklarer administrerende direktør i
Arctic Group, Thomas Hjort, om baggrunden for, at
virksomheden har valgt at sælge sine grønlandske
detailbutikker til Pisiffik.
Omkostningerne ved at drive en butikskæde er
stort set de samme – uanset om kæden er stor eller
lille, og Arctic Group har derfor vurderet, at den
grønlandske detailkæde ikke vil give overskud i de
nærmeste år.
- Pisiffik er Grønlands største kæde efterfulgt af
Pilersuisoq og Brugseni med Arctic Import-kæden

Stordrift en nødvendighed
- Stordrift er en nødvendighed i detailhandelen – og
en udvikling, hvor butikkerne koncentreres på færre
og færre hænder ses også i andre lande. Men vi er
glade for, at vi med salget bevarer arbejdspladserne
i butikkerne, understreger Thomas Hjort.
Super1 har især solgt varer fra den norske Rema1000-kæde, og man må forvente, at en del af de
varer vil forsvinde fra det grønlandske marked.
- Men ikke alle varerne, mener Thomas Hjort. For
via engros-sektionen vil Arctic Import fortsat levere
produkter til uafhængige kiosker og købmænd i
Grønland. Desuden har Arctic Import det grønland-

Arctic Import har solgt sine detailbutikker i Ilulissat og Nuuk til Pisiffik. Grønland er for lille til fire
konkurrerende butikskæder, siger Arctic Groups
direktør

ske agentur for de populære Red Bull-drikke samt
flere kaffemærker.
Satser på engros
For et par år siden lukkede Arctic Import også sine
egne butikker på Færøerne. Til gengæld blev man
hovedleverandør til P/F Poul Hansen, der driver
32 supermarkeder på øerne i Atlanten. Desuden er
Arctic Import også den største engros-leverandør til
Super1-kæden i Reykjavik.
- Umiddelbart betyder butikssalget en lille nedgang i den grønlandske engros-sektion, men vi har
store forventninger til øget omsætning – specielt i
leverancerne til hoteller og restaurationer i lyset af
den voksende turisme i Grønland.
Udover cateringprodukter, udstyr og inventar til
turismevirksomhederne og engros-salg til uafhængige købmænd og kiosker er Arctic import også
leverandør til en lang række private virksomheder
og offentlige institutioner i Grønland.
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Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Masser af

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

Julepynt

· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Engle

glas med lys

Hus

glas med lys

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

iq NAASUT
6

m
Ta

Tlf. 321676

t am
u
n
a

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

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

massaaq

Åbent h

Juullimut niuffanneq

Julemarked

Nuummi Kofoeds Skole novembarip 23-ani
tamanut ammassaaq jullimullu niuffatsitsissalluni.
Nal. 10.00-imit 16.00-imut ammassaagut
makkuninngalu neqeroortieqassalluta:

Lørdag den 23. november afholder
Kofoeds Skole i Nuuk, åbent hus og
julemarked for borgerne på Industrivej 2A
Vi har åbent fra kl 10.00 til 16.00
og vi byder på:

• Atuisut suliaannik tuniniaaneq.
Juullimut tunissutissaqqissut
• Atuisut kaageeraliaat – kalaallit kaagiat

• Salg af elevernes produktion.
Oplagt til julegaver
• Hjemmebagte småkager
– Grønlandsk kage

Tii – kaffi – meeqqanut safti.
Erinarsorneq – nipilersorneq aamma
juullerpalaartitsineq

The - Kaffe - saft til børnene.
Sang - musik og julehygge.

Pulaartunut takuniaasitsissaagut, soorlu
sanaluttarfiit takutillugit.

Nuuk

us

Vi viser rundt på skolen f.eks vores værksteder.

Sapinngisamik amerlanerpaat arfininngornermi
novembarip 23-ani takkussinnaappata atuisunit
sulisunillu nuannaarutigineqassaaq

Det vil glæde vores elever og os personale at se så
mange af jer som muligt lørdag den 8. december.

Aggialluarisi

Velkommen

Kofoeds Skolemi atuisut sulisullu

·

Elever og personalet i Kofoeds Skole

INDUSTRIVEJ 2A
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Sumi najugaqarpit aamma illoqarﬁup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Stephen Møllerip aqqutaa 3, atuareernerup
kingorna ornittakkap Aqqaluup akiatungaani
(naqiteriviusimasumi aamma utoqqaat illorisimasaani.
Illoqarﬁmmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Aqqusinersuaq, illoqarﬁup pisoqartaanit umiarsualivimmut, inuusukkallaratta tamaani pisuttuartarpugut, meeqqat, inuusuttut utoqqaallu
naapittarlugit.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Bussinik takusassarsiortitsineq: Illoqarﬁtoqqami
takuniarlugit katersugaasivik, mersortarﬁk Kittat, amutsivitoqaq. Amutsivitoqqap eqqaaniit
majuartarﬁit nutaat aqqutigalugit pisuttuarneq,
Fiskerbytoqqamit Qinngutta tungaanut isikkivia
takutillugu, Aanaap Illuanut aamma Ukkusissanut pisuttuarneq. Takornarianut aaqqissuussisartut aaqqissugaannik ilaqutariinnut kafﬁsoriarneq.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit
aamma sooq?
Ulluinnarni illoqarﬁmmi pisiniarﬁnnut nal.
16.00-ip kingorna niuerniarneq ajorpunga, ingammik akissarsifﬁup nalaani. Innuttaasut siuleriiaartunut ataqqinninnerusarnissaat, kikkut tamat ornittagaanni ernguttoqartassanngitsoq,
aamma illoqarﬁmmi pinngortitamilu eqqakkat
kimmivikullu pinaveersimatinneqartariaqarput.
Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Ukiup qanoq ilinera apeqqutaasarpoq: Nipisat
suaat, eqallit, kapisillit, ammassat, saarulliit,
suluppaakkat, qeeqqat, tuttut, puisit, umimmaat, appat, taateraat, tikaagulliit, mitit il.il.
Nuummi nerisassiassanik pinngortitameersunik
ukioq kaajallallugu pissarsisoqarsinnaasarpoq,
umiatsiaararsortorpassuit tamakkuninnga
Nuummut pilersuisuupput. Ilaqutariit arlallit
ukiuunerani nerisartagassaminnut marlunnik
qerititsiveqarajuttarput.

LEIFF JOSEFSEN

Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Makku orninneqartarput; naluttarﬁk Malik,
sunngifﬁmmi atuartitsineq, oqaatsit, marriorneq, amminik mersorneq, sapangaaqqerineq,
nerisassiorneq il.il.
Katuami tusarnaartitsisunut tusarnaariarneq,

Kirsten Holm
Ilinniartitsisoq soraarneq

ﬁlmeriarneq, NAIP-mi aliikkusersuisunukarneq,
eqqumiitsulianik saqqummersitat takuniarlugit
aamma oqalugiartunut tusarnaariarneq.
Sanalukkanik tuniniaasunukarneq, pikuerniartut ornittarlugit, katersortarﬁmmi poorskimut
tunngasunik tuniniaasunukarluni, illoqarﬁmmi
atuarﬁit 9. klassii paasisassarsiornissaminnut
katersiniartut ornittarlugit. Inussivimmi juullimut tunngasunik tuniniaasunukarluni.
Majuartarﬁmmukarluni, sangusaartarluni,
ujakkaartarﬁtsigut ujakkaarluni aamma arpattartut peqatigiiffeqarput, Inussivimmi, Nuummi
Illorsuaq Timersortarﬁmmi aamma illoqarﬁmmi
timersortarﬁnni timersortoqartarpoq, arsaattoqartarluni, assammik arsartoqartarluni, volleyballertoqartarluni, sulorartoqartarluni il.il.
Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Allatut aaqqissuussinerit meeqqat, angajoqqaat aanaakkullu ataatsimut ilaatillugit, tamanna ilaqutariit pissusiannut nukittorsaataassaaq.
Avissaartuunneq pakatsinerillu pinaveersaartillugit. ”Qangatut” ataatsimoorneq. Ilinniartunut
utoqqarnullu kafﬁsorniartarﬁit akikinnerusut.
Ingammik ukiuunerani aqqusinermi tuniniaasarneq pilerinarnerusumut nuullugu, illorsuarmut ammasumut kiassakkamut, kommuni
taama atugassanngortitsisinnaavoq, pedeleqartitsilluni ikiorteqartitsillunilu, tuniniaasussat
nerrivimmik inniminneeriarlutik attartorsinnaallutik.
Timersortarﬁmmi Cafemik ammaasoqarsinnaavoq tassungalu peqatigiifﬁit atuarﬁillu inniminniisinnaallutik.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Takorluugara tassaavoq majuartaatip Quassussuup qaavanut issiafﬁgineqarsinnaasunngortinnissaa, illoqarﬁmmiunit, utoqqarnit, meeqqerivinnit takornarianillu ukioq kaajallallugu atorneqarsinnaassalluni, qaavani kommunip pilersitaanik kafﬁsorniartarﬁlerlugu, isikkivik kusanartoq nuannaarutigineqarsinnaaniassammat,
peqatigiifﬁnni kajumissutsiminnik suleqataasut
kafﬁsorniartarﬁmmik attartorsinnaatillugit,
taamalu ingerlanneqarnera, eqqiarneqartarnera
il.il. isumagisaralugit.
Illoqarﬁup pisoqartaani illutoqqat eqqissisimatitat arlallit nutarterneqartariaqarput, illoqarﬁup pisoqartaani najugaqartugut tamakku
inoqarnissaat kissaatigaarput, taamaalilluni illuni pisoqqani taakkunani ingammik taarserut-

Privat foto

tornerata nalaani, juullip orpiliaata ikinneqarnerata nalaani ikumasoqartarniassammat. Illoqarﬁup pisoqartaani aqqusineeqqani aqqusernit
qullilersugaanerussasut.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Nuutoqqami napparsimmavitoqqami sungaartumi 1954-imi juunip 28-anni inunngorpunga
inuunermalu annersaani Nuummi najugaqarlunga.
Ineriartornermut sukkasuumut malinnaasimavunga, Nuummiut utoqqaat allat ilisisuni
naapittarnerat nassuerutigalugulu akuersaarlugu, Nuummiummi ilarpassui Danmarkimut
nuuttaramik.
Ullutsinni uagut tamaani najugaqarpugut, peqatigalugit ilinniartut, sinerissamit nuuttut,
Thailandimiut, Filippinerit allallu, 19.000-it
missaanniippugut, inuiaat assigiinngitsut arlaliunitta soqutiginartunngortippaatigut isumassarsiorsinnaasunngortillutalu, tikilluaqqusisariaqarpugut inussiarnersuullutalu, taamaalillutami ataatsimoornissamut matumik ammaassagatta inuunitsinnik taakkulu inuunerannut
pisuunnguallaataasumik, inuttut ataasiakkaatut
pingaartitavut ataqqillugit.
Hans Lyngemit issuagaq:
“Nuuk nuanneqateqanngilaq
Nuummiuugama ajunngilaq”
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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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Kirsten Holm

Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Stephen Møller ip aqqutaa 3 overfor Fritidshjemmet Aqqaluk (tidligere trykkeri og alderdomshjem)
Hvilken gade er byens bedste?
Aqqusinersuaq, Skibshavnsvej, fra gamle bydel
til Havnen, der gik vi tur i vores unge dage,
hvor vi mødte børn, unge og gamle.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Sightseeing med bus: Den gamle bydel, Nationalmuseum, Systuen Kittat, det gamle
bådværft,
Gå på den nye sti og de nye trapper ved det
gamle bådværft, vise udsigten fra gamle fiskerby mod Qinngorput, arrangere vandreture til
aanaat illuat og Store Malene (Ukkusissat)
Kaffemik hos værtsfamilier arrangeret gennem
turistbureau er nogle af de ting, jeg vil vise.
Hvor undgår du at komme i Nuuk og
hvorfor?
Handler ikke i byens butikker efter kl. 16.00 på
hverdage, især ikke når der er lønudbetaling,
ønsker at borgerne viser mere hensyn køkultur,
ikke drikker offentligt, samt undgår affald og
cigaretskodder i byen og naturen.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Det er sæsonbetonet grønlandsk mad: Stenbiderrogn, ørred, laks, ammassat, torsk, rødfisk,
havkat, rensdyr, sæler, muskos, alke, taateraat,
tikaagullit, edderfugle med mere.
Nuuk har adgang til råvarerne året rundt,
mange jollefiskere lander disse råvarer i Nuuk
Flere husstande har ofte to frysere til vinterforråd.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er
vinter?
Der er Svømmehallen Malik, fritidsundervisning, sprog, keramik, skindsyning, perlesyning,
madlavning med mere.
Katuaq med koncerter, film, NAIP underholdning, kunstudstillinger og foredrag.
Husflids- og kunstmarked, Kræmmer- og
Loppemarked, påskemarked i Forsamlingshuset

Pensioneret Lærer
Indsamling til studieture i 9 klasse i byens
skoler. Julemesse i Inussivik .
Der er Skiliften, dyrke slalom, løbe langrend
på skiløjperne, og der er løbeklubber.
I Inussivik, Godthåbhallen og byens Sportshaller dyrkes der idræt, fodbold, håndbold,
volleybold, badminton med mere.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Flere alternative arrangementer der inddrager
børn, forældre og bedsteforældre, på tværs,
dette beriger familiemønstret. Undgå splittelse
og frustration.
Samvær som i “ gamle dage”
Flere Billige Cafe steder for studerende og
seniorer.
Flytte gadesalget især om vinteren til et attraktivt sted, en åben opvarmet hal, kommunen
stiller til rådighed med pedel og hjælpere, hvor
sælgerne kan booke og leje et bord.
I hallen kan der åbnes en Cafe hvor foreninger og skoler kan booke sig på.
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
Min drøm er at skiliften bliver lavet om til en
stolelift op til Quassussuaq “ Lille Malene” som
kan benyttes året rundt af byens befolkning,
seniorer, institutioner og turister.
Cafe på toppen, så man kan nyde den flotte
udsigt, der kan bygges af Kommunen, hvor
frivillige organisationer lejer Cafe en og står for
driften servicering, rengøring indtægter m.m.
I den gamle bydel er der flere fredede gamle
huse der trænger til renovering, vi der bor i den
gamle bydel ønsker liv, beboelse i disse huse
især i den mørke tid så de kan lyse op samtidig
med juletræet der bliver tændt før Jul. Mere
gadebelysning ved stierne i gamle bydel.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
At jeg er født den 28. juni i det gamle gule
Sygehus ved Kolonihavnen Nuutoqaq i 1954,
boet her det meste af mit liv i Nuuk.
Har fulgt den rivende udvikling, erkendt
samt accepteret at møde de andre ældre Nuuk
miutter til begravelse, hvoraf i dag en del Nuuk
miutter er rejst til Danmark.

Privat foto

At vi i dag er os, studerende, tilflyttere fra
kysten, Thailændere, Philipinere med flere, vi
er ca. 19.000 indbyggere, flere nationaliteter
der gør det spændende og inspirerende, vi skal
selv være imødekommende og gæstfrie derved
åbner vi en dør til fællesskab og beriger vores
og deres liv, med respekt for vores individuelle
livsværdier.
Hans Lynge citat:
“Nuuk nuanneqateqanngilaq
Nuummiuugama ajunngilaq”
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KATUAQ BIO

UGE 46

Pingasunngorneq / Onsdag

Cafetuami

Tusarnaartitsineq
CAfekoncert

13/11

Untouched+Couples+Lucid - Qilusa  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .00
Aquarela  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 21 .15
Sisamanngorneq / Torsdag

14/11

Bohemian Rhapsody - Sing Along  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .00
Tallimanngorneq / Fredag
15/11
Isiginnaartitsisoqassanngilaq / Ingen filmforestilling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Arfininngorneq / Lørdag
16/11
Isiginnaartitsisoqassanngilaq / Ingen filmforestilling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sapaat / Søndag

17/11

Hustlers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Doctor Sleep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .30
Ataasinngorneq / Mandag

18/11

Hustlers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Doctor Sleep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .30
Marlunngorneq / Tirsdag

19/11

Hustlers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Babybio 13 .30
Ud og stjæle heste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Doctor Sleep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .45
Pingasunngorneq / Onsdag

KatsI KleIst

20/11

Hustlers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .00
Doctor Sleep  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 20 .30

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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new season
new styles

38 20 10

Julehjælp
Butik Sara - Kangerlussuaq - Ilulissat - Qasigiannguit - Uummannaq • Anuni - Aasiaat • Rita Sport - Maniitsoq
Nanortalik Tourism Service - Nanortalik • Polarmagasinet - Narsaq - Sisimiut • Ittu.NET - Nuuk
Timimut - Paamiut - Qaqortoq • Distribution - Ray Fine Enterprises 001 819 684 5551

uddeles igen i år.

Suluk_ads.indd 1

Ansøgningsskema kan hentes i Røde Kors
genbrugsbutikken fra den 30. oktober.
Aﬂeveres senest den 28. november.
Bidrag modtages på konto 6471-7658785

2015-08-25 2:22 PM

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.
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Akornannimik piginnittut maanna tassaalerput Preben Kold Larsen, Thomas Riis kiisalu Mesterhus ApS,
Kim Lundstrømimit aamma Peter Kristensenimit pigineqartoq.
Ejerkredsen bag Akornanni består nu af Preben Kold Larsen, Thomas Riis samt MesterHus Aps, som er et
selskab ejet af Kim Lundstrøm og Peter Kristensen. Ass./Foto: Akornanni

Akornanni
piginneqatigiit
ilaqqinneqartut

All.: Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl

Preben Permagreen aamma Betoncentralen-imi
piginneqataanermigut ukiorpassuarni nuummi sineriammittaaq sanaartorneq sunneeqataafﬁgisimavaa.
Permagreen pifﬁmmi sanaartugassat illut sanileriiaat pingasuusut illoqaﬁnnguuttup ilaani kujataatungaaniittut 40-t missaanniittut inissiat tamakkiisumik
suliarinnittussatut ingerlatissavai.

Akornanni 2016-imi peqatigiifﬁk Peter Kristensen
aamma Thomas Riis-imit pilersinneqarpoq. Ullumi
piginneqatigiit tassaalerput Preben Kold Larsen,
Thomas Riis aamma MesterHus Aps., peqatigiifﬁk
Kim Lundstrøm aamma Peter Kristensen-imit pigineqartoq.
Ukiuni kingullerni 20-usuni nuummi Kim aamma
Peter suliffeqarﬁk MesterByg aqqutigalugu inissialianik inuussutissarsiorﬁnnillu sanaqataasarsimapput, sanaartornermilu massumani
sanaartugassanik suliassani arlaliusuni qullersatut
sanaartuisuusussaalluni. Akornanni tusagassiuutitigut nalunaarummi taama allappoq.
Thomas illussanik titartaasarﬁk thomas riis aps
aqqutigalugu illoqarﬁnnguuttumi pilersaarusiat ineriartortissimavai pifﬁmmilu sanaartukkani tamani
siunnersuisuulluni.

Nunaqavissut arlallit peqataasut
Piginneqataasut suliffeqarﬁisa avataatigut illoqarﬁmmi suliffeqarﬁit assigiinngitsut sanaartornermi
pilersaarutaasuni peqataassapput:
Entreprenør- og Minør Firma nunamik assaaneq
qaartiterinerlu annertungaatsiartoq suliarissavaat.
HJ-Tek imeq, kiassarneq eqqakkanullu aqqutinik
pilersitsiortuissapput, FJ-EL-ilu innaallagissamut
attavilersuissallutik.
Taakku avataatigut Polar El aamma Nic’s VVS
pifﬁmmi sanaartornermi pilersuisooqataapput.
EMJ-Atcon quleriinnik initalik arﬁnilinnik inissiartalik tamakkiisumik sanaartortuufﬁgaat taassumalu avataatigut ilaqutariit marluit illui arlaliusut
toqqammavii suliarisimallugit.
Tamaani sanaartortut tatiginassusilimmik misilittagallit taamaasillutik pifﬁmmi sanaartugassat ta-

Ejerkredsen i
Akornanni er
udvidet

deres entreprenørﬁrma MesterByg, der vil være
hovedentreprenør på ﬂere af byggeprojekterne i
området.
Thomas har via sin tegnestue Arkitekt Thomas
Riis Aps. udviklet bydelsprojektet og er rådgiver på
alle områdets bygninger.
Preben har gennem sit medejerskab af Permagreen og Betoncentralen i mange år været med til at
præge byggeriet i Nuuk og på kysten.
Permagreen kommer blandt andet til at opføre tre
rækkehusbebyggelser i totalentreprise med i alt omkring 40 boliger længst mod syd i bydelen.

Kangerliumanermi avannamut sammisumi Qasigiannguani - silarlutsillugu nunap ilaani kisartarfimmi - illoqarfiup ineriartornissaanut peqatigiiffiup
Akornanni piginneqatigiivi ilaqqipput.

Akornanni, der er i gang med at udvikle den lille nye
bydel i Qasigiannguit i Nuuk - området ved nødhavnen - har udvidet ejerkredsen.
Af redaktionen
Akornanni blev stiftet af Peter Kristensen og
Thomas Riis i 2016.
Med udvidelsen dateret 2. november 2019 består
ejerkredsen af Preben Kold Larsen, Thomas Riis
samt MesterHus Aps., som er et selskab ejet af Kim
Lundstrøm og Peter Kristensen. Det fremgår af en
pressemeddelelse fra Akornanni.
Kim og Peter har de seneste 20 år udviklet og
bygget projekter i Nuuk, blandt andet igennem

Flere lokale er med
Ud over ejernes selskaber deltager en række af byens entreprenører i projektet:
Byens Entreprenør- og Minør Firma står for de
omfattende jord- og sprængningsarbejder.
HJ-Tek etablerer vand, varme og kloak, og FJ-EL
laver elforsyningen.
Derudover er Polar El og Nic’s VVS lige nu på
pladsen som underentreprenører ved byggerierne.
EMJ-Atcon opfører som totalentreprenør et etagehus med seks boliger og har udført fundamenter

maasa suliaraat, tusagassiuutitigut nalunaarummi
atuarneqarsinnaavoq.
Sanaartorﬁssat 21-t 100-nik inissiartallit
Pilersaarusiaq Akornanni tassaavoq pifﬁmmi illuliorﬁssat 21-t ataqatigiissaarinerlu, tamakkiisumik
naammassiguni 100-nik inissiaqartussaq. Inissiat
angissusai assigiinngiiartiterneri inississornerilu,
mikisuniit, akikitsunik ataatsimik marlunnilluunnit
initalinnit, angisuunut akunnattunullu piginneqataafﬁgineqarsinnaasunut aammalu illunut ataasiakkaanut agguataarnikuupput. Pifﬁmmi illoqarﬁnnguuttussami assigiinngiiartut ataatsimoornerisa iluaqutissartai upperalugit najugaqatigiiaat assigiinngisitaartuutippagut; kisimiittut, ilaqutariit inuusuttut
utoqqaallu, tassanimi ataqqinninneq akaarinninneq
aqqutigalugu illugiilluni ataqatigiinneq pilersinneqartarmat.
Sanaartorﬁgiuminarsaanermi suliaqartut 2018
ukiakkut aallartisarput najugaqartussallu siulliit
ukiup affaa qaangiuteriarpat iserternissaat naatsorsuutigaarput. 2023-ip ingerlanerani illoqarﬁup
ilaata naammassinissaa naatsorsuutigaarput, Akornanni tusagassiuutitigut nalunaarummi paasissutissiivoq.
til en række to-familiehuse.
Alle arbejder gennemføres således af lokale entreprenører og håndværkere med et solidt Erfaringsgrundlag, fremgår det af pressemeddelelsen.
21 byggefelter med 100 boliger
Projektet Akornanni består af 21 byggefelter og infrastrukturen i området, og fuldt udbygget vil området rumme omkring 100 boliger. Boligerne er forskellige i størrelse og udformning, fra små, billige
1- og 2-rumslejligheder, store og mellemstore andelsboliger, til store enfamiliehuse.
Vi bygger i troen på, at de bedste by-kvarterer er
de steder hvor mange forskellige mennesker bor
sammen; enlige og familier som unge og gamle,
hvor man i gensidig respekt og tolerance opbygger
og passer på et fællesskab, fremgår det af pressemeddelelsen.
Byggemodningsarbejderne indledtes i efteråret
2018, og de første beboere forventes at ﬂytte ind
om et halvt års tid.
I løbet af 2023 forventer vi at gøre bydelen færdig, oplyser Akornanni.
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DEN 26. juli

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

Levende musik på Mutten

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

NIGHT

TORSDAG
DEN
ER NOVEMBER
I DAG14.
Vi ses til Søndagsfest på Kristinemut
og MiniMutten fra kl. 12.00-24.00

K!
DER LEVEN DE MUSI

DEN 29. JULI

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

UTTEN

K

K

M

IN

IMUTTE

N

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT
Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

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

NOVEMBER

15
OG

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

Uttuit

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

16

Tulleriit

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

Inuk

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

Kanji club

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

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00

Nipilersorneq nuannaraarput!
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Malinnaavigisigut
FestenFacebook-mi:
begynder https://
kl. 22.00
www.facebook.com/Kristinemut/

Ulla

Sponsoreret
af:
Sponsoreret
af:

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

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

D. 17. november
PÅ MUTTEN
Kun kr.

6 8 -,

TUBORG

...gør noget ved musikken

Nipilersorneq nuannaraarput!
– Aamma festerneq nuannaraarput!

SØNDAGSFEST

I DAG ER DER LEVENDE MUSIK!
med kartofler og persillesauce

M

GTO

STINEM
RI

UT

TORSDAG

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

K
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Pisiffik
pisiortorpoq
Nuummi Ilulissanilu Arctic Importit ingerlanneqartut
Pisiffimmit pisiarineqarput ullumi
All.: Jørgen Schultz-Nielsen
Pisiffiup Brugsenillu unammilleqatigiinnerat pissutigisaannik Arctic Importip tunisariaqalerpai.
Nuummi Super1 aamma Farmers kiisalu Ilulissani Super1, Nivi aamma Jope Pisiffiup ullumi pisiarai. Qanoq aningaasaliisoqarsimanersoq ilisimatitsissutigineqanngilaq. Ilulissani Jope ilanngunnagu
sulisut sulisoriinnarneqassapput. Jope pisiniarfittut
atuukkunnaassaaq, illutaa Arctic Importimit ingerlatiinnarneqassalluni. Quersua Pisiffimmit aqutarineqalissaaq.
Unammilleqatigiinneq
- Nunatsinni illoqarfinni angisuuni marlunni unammilleqatigiittoqarnera malugaarput. Brugsenip Pisiffiullu unammilleqatigiinnerat malunnarpoq - unammillissanerluta imaluunniit pisiniarfiit tunineqassanersut aalajangertariaqalersimavarput, Arctic Importimi pisortaq Thomas Hjort oqarpoq, nangillunilu:
- Nunani avannarlerni tunisavut amerliartorput,
tamanna attatiinnarniarlugu pisiniarfiit tunineqarnissaa aalajangerparput. Nuummi Ilulissanilu immikkoortortaqarfiit tunineqarnerat nuannaarutigaarput,

Pisiffik på
storopkøb af
butikker
Forretningskæden Pisiffik har i dag været på storindkøb. Den har overtaget samtlige butikker, som var
drevet af Arctic Import i Nuuk og Ilulissat.
Af Jørgen Schultz-Nielsen
Arctic Import har valgt at sælge sine butikker i
Nuuk og Ilulissat, fordi konkurrencen fra Brugseni
og Pisiffik om kundernes gunst har været for hård.
For et ukendt beløb har Pisiffik overtaget butikkerne Super1 og Farmers i Nuuk samt butikkerne
Super1, Nivi og Jope i Ilulissat. Medarbejderne i butikkerne følger med i handlen, oplyses det i en pressemeddelelse, hvor undtagelsen er Jope, hvor butikken lukkes, mens bygningen fortsæt vil være i hænderne af Arctic Import. Varelageret overgår til

tassani sulisut aamma malinnaassapput. Sulisutsinnut illoqarfinnilu taakkunani iluaqutaassaaq.
Oqartussat akuersissapput
Unammilleqatigiinnerup tungaatigut oqartussat una
suliaq akuereqqaassavaat. Decembarimi aalajangiisoqarsinnaassasoq naatsorsuutaavoq.
- Arctic Retail Groupip pisiniarfiisa ingerlalernissaannut tunngatillugu isumaqatiginninniartoqarpoq.
Illoqarfinni taakkartorneqartuni sulineq innuttaasunut ajorseriaateqartoqassanngitsoq - pitsannguisoqassasorli naatsorsuutaavoq. Piumasaqaatit iluatsittut isumaqarpugut.
Pisiniarfiit amerlinissaat iluaqutaassasoq Per
Steen Larsen oqarpoq.
- Pisiniarfinni sulisorineqartut allannguuteqanngitsumik suliinnassasut nuannaarutigaarput. Tassani misilittakkagut ingerlateqqissavagut, Kalaallit
Nunaannut iluaqutaassalluni.
Pisiffiup illut attartussavai
Arctic Importip illut pigiinnassavai, tassani Pisiffik
illut ukiorpassuarni attartornissaannut isumaqatigiissuteqarfigineqarluni.
Pisiniarfiit tuninerannut qanoq aningaasaliisoqarsimanersoq avammut nalunaarutigiumaneqanngilaq.

Pisiffik.
Øget konkurrence
– Vi har i en længere periode set en tiltagende konkurrence på dagligvaremarkedet i to af Grønlands
største byer. Her gennemfører vores to største konkurrenter, supermarkedskæden Brugseni og forretningskæden Pisiffik, en række investeringer, og det
medfører en betydelig overkapacitet på markedet.
Derfor skal vi enten tage kampen op med et tab til
følge på den korte bane, eller sikre en videreførelse
af butikkerne i andet regi, forklarer adm. direktør i
Arctic Import, Thomas Hjort og fortsætter:
Her har vi valgt at frasælge for at fokusere mere
på vores engrossektion, der er vokset betydeligt på
det nordatlantiske marked de seneste år. Derfor er
vi glade for, at vi nu har lavet en aftale med Pisiffik
om overtagelse af vores aktiver inden for detail i
Ilulissat og Nuuk samt alle tilknyttede medarbejdere. Aftalen er til fordel for både medarbejdere og
borgerne i de to byer.
Myndighederne skal godkende
Købet er betinget af, at konkurrencemyndighederne
godkender aftalen. Det er forventningen, at konkur-

ARCTIC GROUP PILLUGU
PAASISSUTISSAT
Arctic Group ilaqutariinnit pigineqarpoq 200-nik
sulisoqarluni.
PISIFFIK
Pisiffik A/S Kalaallit Nunaanni 48-nik pisiniarfeqarpoq 750-nik sulisoqarluni. Pisiniarfiutigineqartut tassaapput
Pisiffik, SPAR, Torrak Fashion, Elgiganten, Pisattat, Nota Bene, Akiki, Sweet Home, JYSK kiisalu
KK Engros. Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut,
Aasiaat aamma Ilulissat amarmik Pisiffimmik
pisiniarfeqarput.
OM ARCTIC GROUP
Arctic Group er en familieejet koncern med over
200 medarbejdere. Virksomheden har et bredt
sortiment inden for kolonialvarer til købmænd,
restauranter og skibe samt dagligvarer og udsalgsvarer til offentlige og private virksomheder.
OM PISIFFIK
Pisiffik A/S er en grønlandsk detailkæde
bestående af 48 butikker og 750 medarbejdere
fordelt på den grønlandske vestkyst. Butikskoncepterne omfatter Pisiffik, Spar, Torrak
Fashion, Elgiganten, Pisattat, Nota Bene, Akiki,
Sweet Home, Jysk samt KK Engros. Pisiffik har
butikker i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut,
Aasiaat og Ilulissat.

rencemyndighederne kan komme med en afgørelse i
starten af december i år.
Om købet siger administrerende direktør i Pisiffik
Per Steen Larsen:
– Vi har haft en god og konstruktiv proces i forhandlingerne om vores overtagelse af Arctic Retail
Groups butikker. Udgangspunktet for forhandlingerne har været, at kunderne i de to byer skal
stilles mindst lige så godt - og helst bedre, og det
mener vi er lykkes.
Per Steen Larsen ser frem til de stordriftsfordele,
som købet medfører:
– Vi er også meget tilfredse med at kunne
overtage alle medarbejdere fra butikkerne. På den
måde får vi tilført værdifuld viden og erfaring til
vores organisation, hvilket er med til at styrke den
grønlandske detailhandel. Vi kan med vores bagland
og servicefunktioner drive butikkerne langt mere
rentabelt i kraft af stordriftsfordele.
Pisiffik lejer bygningerne
Arctic Imports vil fortsat eje bygningerne, som Pisiffik har indgået en mangeårig lejeaftale for.
Parterne har besluttet, at købsprisen ikke offentliggøres.
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Sulisut: Pisiffiup pisinera soqutiginarpoq

Nuummi Super1-ip Pisiffimmit pisiarineqarnissaanut
sulisut isumalluarput. Pisisoqarnissaa pillugu ippassaq nalunaarfigineqarput.
All.: Kassaaluk Kristiansen
Nuup qeqqani Super1-imi ullaakkut pisiniaqarpallaanngilaq. Pisiniat ilaat nioqqutinik akikillisaasunik pisiniarput, pisiniarfimmilu ulluinnarni
aqutsisoq, Kim Blancquart Rokholm, pisiniartitsivoq.
Pisiniarfimmi sulisut ilaat ulapaarfinngunnginnerani
nioqqutissanik ilisivinnut issoraapput.
Arctic Groupip pisiniarfiutai Super1 aamma
Farmers Nuummiittut aamma Super1, Nivi Jopelu
Ilulissaniittut Pisiffimmit pisiarineqartussanngorput, siusinnerpaamillu decembarip aallartinnerani
tiguneqassallutik.
Unammilleqatigiinnerup tungaatigut oqartussat suliaq akuereqqaassavaat, decembarimilu aalajangiisoqarsinnaassasoq naatsorsuutigineqarluni.
Sulisut pissangasut
Pisiffiup pisiniarfik pigilerpagu, pisiniarfiup qanoq
ineriartornissaa pillugu sulisut pissangapput.

- Pisiniarfik pisiaritissasoq ippassaq ullaakkut
ilisimatinneqarpugut. Tupaallannarpoq, pisiniarfilli
Pisiffimmut atalernissaa pillugu pissangavunga.
Nalunngilara Pisiffimmi sulisut uagutsitulli pitsaasumik atugassaqartitaasut, tamanna ajunngilluinnarpoq. Super1 pisiniarfiuvoq mikisunnguaq,
Pisiffiullu ataaniilerutta pisiniarfik qanoq ineriartussanersoq assut pissanngatigivara, Kim Blancquart
Rokholm oqarpoq.
- Soorunami pissanganarpoq, aamma sulinitta
qanoq allanngortiginissaa takorlooruminaappoq.
Sulinerput immaqa allanngorpallaarunnanngilaq,
suli ulluinnarni nioqqutinik nioqquteqartassagatta,
tamanna ajunngilaq, aammali pissanganarluni,
Nuka Larsen oqarpoq.
Johanne-Marie Bjergstrøm-Jensenip pisiani puussiamut issoraatileruttorpai. Taassuma neriuutigaa
Super1 maannakkutut ingerlaaseqaannassasoq:
- Soorunami ajunngilaq. Una neriuutigiinnarpara
nioqqutissat maanna pisiassaasut nioqqutigiinnarneqarnissaat, akikillisallu ilaatigut suli akikinnerusarnissaat. Naatitat økologiskiusut pisiarisinnaaneri pitsaavoq, tamakkoqarmallu maani
pisiniartarpunga, Johanne-Marie Bjergstrøm-Jensen, pisiniaq oqarpoq.

21

Johanne-Marie Bjergstrøm-Jensen Super1-imi aalajangersimasumik pisiniartartuuvoq.
Johanne-Marie Bjergstrøm-Jensen er fast kunde hos
Super1. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Medarbejdere:
Det er spændende med Pisiffiks opkøb
Medarbejderne i Super1 i Nuuk er positivt stemte
overfor, at butikken vil blive overtaget af Pisiffik. De
fik beskeden om opkøbet onsdag den 6. november.
Af Kassaaluk Kristiansen
Det er en stille morgen i Super1 i hjertet af Nuuk.
Et par kunder køber varer på tilbud, mens den daglige leder i butikken, Kim Blancquart Rokholm
ekspederer.
Et par andre medarbejdere lægger varer til hylderne før den travle periode starter.
Arctic Groups butikker Super1 og Farmers i Nuuk
og Super1, Nivi og Jope i Ilulissat skal overtages af
koncernen Pisiffik tidligst i december i år.
Købet er dog betinget af, at konkurrencemyndighederne godkender aftalen, og man forventer at der
vil være en afgørelse i starten af december.
Spændte medarbejdere
Medarbejderne er spændte på den videre udvikling
af butikken, når den overgår til Pisiffik-kæden.
Vi fik beskeden om opkøbet i går meget tidligt.
Det er en overraskelse, men jeg er selvfølgelig også

spændt over, at butikken vil blive en del af Pisiffik.
Jeg ved, at medarbejderne i Pisiffik har lige så gode
arbejdsforhold, som vi har, så det er positivt. Super1
er jo en lille butik, så jeg er mest spændt på, hvor
meget vi så kan udvikle os som dagligvarebutik,
når vi kommer under Pisiffik, siger Kim Blancquart
Rokholm.
– Det er selvfølgelig spændende, og jeg kan ikke
rigtig forestille mig, hvordan arbejdet vil se ud
fremover. Vores arbejde vil nok ikke blive berørt så
meget, da vi fortsat vil arbejde med dagligvarer, så
det er meget godt, men også spændende, siger Nuka
Larsen.
Johanne-Marie Bjergstrøm-Jensen er i gang med
at lægge sine indkøbte varer i posen. Hun håber, at
Super1s koncept forbliver, som det er:
– Det er selvfølgelig godt. Jeg håber, at butikken
fortsat vil have de samme varer som nu, og at tilbudspriserne fortsat vil være lave. Det er rart med
et udvalg af økologiske frugter og grøntsager for
eksempel, derfor handler jeg tit ind her, da Super1
har varerne, siger Johanne-Marie Bjergstrøm-Jensen, kunde.
Super1 decembarimi Pisiffimmit pigineqalissaaq,
tigusinissaq unammilleqatigiinnermut oqartussanit akuersissutigineqariarpat.
Super1 overgår til december til Pisiffik, når
konkurrencemyndigheden
godkender overtagelsen.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Super1-imi ulluinnarni aqutsisoq Kim Blancquart
Rokholm: Pisiniarfinnguatta ineriartornera qanoq
sunnerneqassanersoq pissanngatigaara.
Daglig leder i Super1 Kim Blancquart Rokholm: –
Jeg er spændt på, hvordan udviklingen af vores lille
butik vil blive påvirket. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Pisortap tullersortaa Nuka Larsen: - Soorunami soqutiginarpoq aamma siunissami sulineq qanoq issanersoq takorlooruminaatsippara.
Souschef, Nuka Larsen: - Det er selvfølgelig spændende, og jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan
arbejdet vil se ud fremover. Ass./Foto: Leiff Josefsen
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SANNAVIMMI UNNUKKUT
KALAALERPALUTTUNIK SANALUNNEQ
EQQUMIITSULIORNERLU!

AFTENUNDERVISNING
I GRØNLANDSK KUNSTHÅNDVÆRK
Sunngiffinni sanalullutit misilittarusuppiuk? Nammineq tupilaliorsinnaavutit, thulemand-iliorsinnaavutit imaluunniit qajaaqqamik sanasinnaavutit.
Pikkorissunik misilittagaqarluartunillu ilinniartitsisoqarpugut, ukiorpassuarni ilikkarsimasaminnik
ingerlatitseqqikkusuttunik.
Ukkusissanik ujaqqanik allaanerusunik, tuttut
nassuinik allanillu saarnginik suliaqartarpugut.
Nammineq ujaraatinnik saarngiutinnilluunniit
suliassannik nassassaatit.
Maskiinat, ajoqusernaveeqqutit atortussallu allat
sannavimmi suliaqarnissannut piareersimapput.
Aallartiffissat piffissami qanittumi
pissaaq, peqataaniarnermut
nalunaarfissaq:
Illorput@sermersooq.gl

TAKUSS..!

Kunne du tænke dig at lære at lave tupilakker, en
thulemand, fedstensfigurer og andet grønlandsk
håndværk? Så har du muligheden nu! Tilmeld dig
fritidsundervisningen i vores autentiske værksted.
Vi har dygtige, erfarne undervisere, som brænder
for at videregive deres viden.
Vi arbejder med blandt andet fedtsten, hårdere
stenarter, rensdyrgevir og forskellige materialer
i ben.
Der er sikkerhedsudstyr, maskiner, samt andre
materialer til rådighed i værkstedet.
Du skal selv medbringe dine egne
materialer i ben, gevir eller sten.
Opstart vil være i de nærmeste
uger i AJAGAQ.
Tilmelding sker på:
Illorput@sermersooq.gl

NUUKULLAK 18 – 3900 – ”ENTREPRENØRDALEN”
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Nunarsuaq tamakkerlugu Meeqqat Ulluat – Den Internationale Børnenes Dag

Meeqqat Pisinnaatitaaffiisa ukiut 30-nngortorsiornerat
BØRNEKONVENTIONENS 30-ÅRS FØDSELSDAG

Tamanna NAKUUSA-mit Katuami novembarip 20-ani 2019 nal. 15-mit 16-mut
malunnartinneqassaaq. NAKUUSA, MIO UNICEF-ilu meeqqallu pillugit
suliniaqatigiiffiit naapikkit ullorlu oqaluttuarisaanermi pingaarutilik peqataaffigiuk.
Den 20. november er FN’s Internationale Børnenes Dag
og i år fylder Børnekonventionen 30 år på denne dag.
Dette markeres af NAKUUSA i Katuaq den 20. november 2019 fra kl. 15 til 16.
Kom og mød NAKUUSA, MIO, UNICEF og organisationerne i Børne- og
ungealliancen og vær’ med til at markere denne historiske.

JUULLIMI TAMASSI PILLUARITSI
GLÆDELIG JUL TIL ALLE

TILBUDDENE GÆLDER FRA FREDAG D. 15. NOVEMBER TIL LØRDAG D. 22. DECEM

799.STÆ RK PR IS

2.299.HELLY HANSEN
VINTERJAKKE
Model Magni. Super
fed og varm jakke som
er isoleret med dun-/og
primaloft.
(Best. nr. 1864581)

VANGO STØVLER
Model Bormio. Super
letvægts vandrestøvle i
nubuck læder.
(Best. nr. 9744526)

499.KILPI
SKIBUKSER

149.-

Dobbeltstrik. fås i flere farver.

Model Gabone. Bukserne
er vandtæt til 5000 mm
vand søjletryk og med
åndbart SIBERIUM.

(Best. nr. 1451423, 1451424)

(Best. nr. 9744023)

CARHARTT BEANIE

BER 2019

STARK Ilulissat

Neqeroorutit allat
quppersagaliatsinni
takukkit imaluunniit
ut
alakkaruk nittartagarp
www.STARK.gl
Se flere tilbud i vores avis
på
eller besøg hjemmeside
www.STAR K.gl.

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer. Så længe lager haves.

Novembarip 20-at tassaavoq Naalagaaffiit Peqatigiit Nunarsuaq
tamakkerlugu Meeqqanut Ullorititaat ukioq mannalu ulloq taanna
Meeqqat Pisinnaatitaaffii ukiut 30-nngortorsiulerput.

PROGRAM:
15.00 NAKUUSA Meeqqat Isummersorfiat
Børnerådet
15.10 UNICEF Meeqqat Pisinnaatitaaffiisa
ukiut 30-nngortorsiornerat
- Børnekonventionens 30-års
fødselsdag
15.15 Naalakkersuisut – meeqqat pisinnaatitaaffii tapersersorpaat
- støtter børns rettigheder
15.30 Nuummi Nipilersornermik Ilinniarfik
- Musikskolen – live musik
15.40 MIO – Titartaanermik unammisitsinermi ajugaaasut saqqummiunneri
– Afsløring af vindere af tegnekonkurrence
15.50 Nuummi Nipilersornermik Ilinniarfik
- Musikskolen – live musik
16.00 Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit ingerlaaqatigiinneq
– Fælles optog for børns rettigheder
16:30 Ullormut qujanaq – Tak for i dag

Tilbuddene gælder fra fredag 15. november til lørdag den 22. december 2019

Katuaq 20. november 2019
nal./kl. 15 – 16

Medlem af CSR Greenland
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Akikitsumik akunnittarfissaq nappaanersiorneqartoq
Sanatitsisuusut Polarbo Aps Nuummi HHE Express tallimanngormat nappaanersiorpaat. Akunnittarfittaami
unnuineq ataaseq 495 koruuninik akilik aappaagumit
neqeroorutaalissaaq
All.: Nukappiaaluk Hansen aamma aaqqissuisoqarfik
HHE Expressip napparnersiorneqarneranut atatillugu
nigaliliaq aamma Erfalasorput nivinngarneqarput.
Upernaaru hoteli atuutilissaaq, Nuup qeqqani inissisimassalluni, Aqqusinersuarmi Jens Kreutzmannip
Aqqutaata sinaani inissisimassalluni.
Akunnittarfik sisamanik quleriinnik initaqassaaq,
108-nillu ineerartaqassalluni.
Polarbo Aps Hotel Hans Egedep illutaanik aamma
piginnittuusoq, akikitsumik akunnittarfissamik aamma
sanatitsisuuvoq. Helge Tang aamma Carl Juhl, Polarbo Aps-imik piginnittuupput.
Akunnittarfik katillugit 100 millionit koruuninik
akeqassasoq, Polarbomi pisortaq Helge Tang ilisimatitsivoq.
Permagreen tamakkiisumik akunnittarfiliortuuvoq,
TNT-lu akunnittarfittaassamik titartaasuulluni.
- Illutaa kusanartuuvoq suliarilluagaallunilu. Illoqarfiup ineriartorneranut takussutissaavoq. Akunnittarfik ukiut arlaqanngitsut qaangiuppata pingaarutilimmik inissisimalissaaq. Mittarfik tallineqareerpat
innuttaasunit aamma minnerunngitsumik takornarianit
atorluarneqalissaaq, tamanna qilanaaraarput, Polarbo
Aps-imi pisortaq Helge Tang oqarpoq, taanna aamma
Hotel Hans Egede A/S-ip siulersuisuini tallimanngormat oqalugiaammini ilaatigut taama oqarpoq.
HHE Express apriilip arfernganni ammarneqartussatut naatsorsuutigineqarpoq.
Akikitsumik akunnittarfik
Ammaanersiortoqareernerani Helge Tang aperaarput
akunnittarfittaami inimi ataatsimi unnuineq qanoq
akeqassanersoq.

Rejsegilde på nyt
lavprishotel
Fredag holdt bygherre Polarbo Aps. rejsegilde på HHE
Express i Nuuk, der næste år tilbyder værelser fra 495
kroner per nat
Af Nukappiaaluk Hansen og redaktionen
En smuk krans og ’Erfalasorput’ markerede fredag
8. november rejsegildet på bygningen på hjørnet af
Aqqusinersuaq og Jens Kreutzmannip Aqqutaa i
Nuuk, der skal indeholde det nye hotel HHE Express,
og som kommer til at tage imod sine første gæster til
foråret.
Hotellet, der bliver en lillesøster til Hotel HHE,
bliver fire etager højt og vil rumme 108 hotelværelser.
Polarbo Aps., der også ejer Hotel Hans Egedebygningen, bygger det nye lavprishotel. Det er Helge
Tang og Carl Juhl, der står bag Polarbo Aps.
Hotellet kommer i alt til at koste 100 millioner kroner oplyser Helge Tang, der er direktør i Polarbo.
Permagreen bygger hotellet i en totalentreprise, og
TNT er arkitekter på det nye hotel.
– Byggeriet i sig selv er smukt, og processen er en

- Akinik aaqqissuussineq ineriartornermut malinnaatinneqassaaq, soorlumi tamanna akunnittarfiit
timmisartuutileqatigiillu nunarsuarmi sumi tamaaniittut ilisarnaatigigaat, unnuinermut aki ullaakkorsiutit
ilanngullugit 495 koruuninit aallartissaaq, Helge Tang
ilisimatitsivoq.
Taamaalilluni unnuiffissat aalajangersimasut qanoq unnuiffigiumaneqartiginerat apeqqutaatillugu
akisunerulertassallutik. Taamaattumik ammaanermi
inimik qulakkeerinninniassagaanni inniminniiaarnissaq pisariaqarpoq.
HHE-mit akikinnerungaatsiassaaq, imminut unammillertissamik pilersitsinermi isumassarsiamut suna
tunngavigineqarpa?
Hotel Hans Egede aamma HHE Express imminnut
unammilleqatigiinngillat, taanna akipallappoq.
Tuniniaaffigineqartuni pisariaqartitsinerit assigiinngitsut marluk matussusertussaavai taamalu imminnut
tapertariissallutik. Taakku assigiinnik qullersaqarfeqassapput, assigiinnik pilerisaarinermut immikkoortortaqassallutik ilaalu ilanngullugit. Aamma taamaalilluni annertuunik ingerlatsinermut iluaqutitaqarlunilu
takornariartitsinerup ineriartortinneqarnissaanut
nutaanik periarfissiinermut tapertaassalluni.
HHE Expressimut inimik inniminniisartussat, Hotel
Hans Egedemut inniminniisartunit allaanerusussaapput, nangilluni oqarpoq.
Assigiinngissusaat
Helge Tangip nassuiaatigaa, Hotel Hans Egedep Nunatsinni pikkorissarnernut ataatsimeersuarnernullu
akunnittarfittut sallersaanini suli ineriartortittuassagaa.
- Hotel Hans Egede tallimanik ullorialimmik qitiusumik ataatsimeersuartarfeqarnermigut aamma sisamanik ullorialimmik akunnittarfeqarnermigut, niuertunit angalasunit, pikkorissartunit ataatsimeersuartunillu aamma takornarianit nukatsitaanissaminnik,
soorlu nerisassanik pitsaasunik sassaalliiffigineqarnissaminnik naatsorsuutigisaqartunit aamma qaffasissu-

god rejse. Men det er også et symbol på mere, og et
vigtigt skridt i byens udvikling. Om få år er byens
nye internationale lufthavn klar til at servicere byens
borgere, og ikke mindst de mange turister, vi glæder
os til at tage godt imod her i landet, Helge Tang, der
også er bestyrelsesformand for Hotel Hans Egede
A/S, blandt andet fredag i sin tale i forbindelse med
rejsegildet.
HHE Express forventer at åbne dørene den 6. april.
Lavprishotel
Efter rejsegildet har vi spurgt Helge Tang om, hvad
prisen bliver på et værelse i det nye lavprishotel.
Prisstrukturen bliver dynamisk, som man kender fra
hoteller og flyselskaber rundt i verden, med priser fra
495 for en overnatning eksklusiv morgenmad, oplyser
Helge Tang.
Det betyder, at prisen stiger jo større efterspørgsel,
der er på en bestemt overnatning. Derfor gælder det
om at være tidligt ude for at sikre sig et værelse til
startprisen.
Det er jo væsentligt billigere end HHE, hvad er
ideen med at lave en konkurrent til sig selv?
Hotel Hans Egede og HHE Express er ikke i
konkurrence med hinanden, svarer han hurtigt.
De dækker forskellige behov i markedet og supplerer således hinanden. De får samme overordnede
ledelse med samme administration, samme marketingafdeling og så videre. Og opnår derfor også både
stordriftsfordele og nye muligheder for at understøtte

Nuummi akunnittarfissaq nutaaq akikitsunik initaqartussaq sanaartugassanik titartaasarfimmit TNT-mit
titartagaavoq.
Det er tegnestuen TNT, der har tegnet det nye lavprishotel i Nuuk. Ill. TNT

mik pitsaassusilinnik sullinneqarusuttunit, soorlu timigissartarfeqarusuttunit, iluarusunnartumik tagiartorneqarusuttunit, akunnittarfimmi iniminni nererusuttartunit allarpassuarnillu pitsaasunik misigisaqarusuttunut akunnittarfiuvoq.
- HHE Express nunani allani ilisimaneqartutut akunnittarfiuvoq akikitsoq. Periaatsimili soorlu isumassarsiorfigineqarluni Danmarkimiittoq Wake-up, mikisunik pequsersorluakkanilli initalik – aamma akunnittarfimmi periaaserineqarluni atoruminartunik ilusilersugaanera. Suli kusanartuussaaq, iluarusunnarlunilu,
HHE Expressimili immikkut ittunik sullissisoqartassanani. Tassani init angivallaanngillat, pequsersorluagaallutilli sanaartugassanillu titartaasartunit ilusilersugaallutik. Saaffiginnittarfia ulloq unnuarlu inoqartassalluni aamma akunnittarfimmi ullaakkorsiortoqarsinnaassalluni. Akunnittarfiup ilaani aamma nuannersumik kaffisorniartarfeqassaaq, kisianni neriniartarfeqassanani, bareqassanani immikkulluunniit sullissisoqartassanani, Helge Tang nassuiaavoq.

udviklingen i turismen.
Det er ikke de samme gæstetyper, der vil booke et
værelse på HHE Express, som man vil se på Hotel
Hans Egede, tilføjer han.
Forskellen
Helge Tang forklarer, at Hotel Hans Egede fortsat skal
udvikles som det førende kursus- og konferencehotel
i Grønland.
Med 5-stjernet konferencecenter og 4-stjernet hotel,
er Hotel Hans Egede et populært hotel blandt forretningsrejsende, til kursus- og konferencer og for den
type af turister, der forventer at blive forkælet med for
eksempel gourmetopleveler og et højt serviceniveau
med for eksempel fitnesscenter, wellness massage,
room service og meget mere.
HHE Express er, som man kender det i udlandet,
et lavpris hotel. Men med et koncept, der f.eks. er inspireret af Wake-up i Danmark, hvor man finder små
– men velindrettede værelser – og et hotelkoncept,
der er baseret på funktionelt design. Det skal stadig
være pænt, rart og komfortabelt, men der er ikke en
lang række ekstra faciliteter på HHE Express. Her er
værelserne ikke så store, men de er velindrettede og
arkitekttegnede. Der er en døgnbemandet reception,
og man kan også nyde sin morgenmad på hotellet.
Der er også en dejlig café i bygningen, men der er
ikke restauranter, barer eller en masse ekstra services,
forklarer Helge Tang.
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DIN LOKALE LEVERANDØR
AF ERHVERVSMØBLER

▶ Egen montør og lager i Nuuk
▶ Kundespecifikke løsninger indenfor
akustik og ergonomi

31 20 27 • nuuk@konpap.gl

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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Debatindlæg

“NUUK YORK”-imut tikilluarit
Eqqakkanik ikuallaanikkut Nuummi takornariat
siunissami tikilluaqquneqartassapput
Palle Møller, Nuuk
Kiffaanngissutsip guutia arnaq New Yorkimut
takoqqusaarutitut ilisarnaataalluarpoq. Taanna umiarsualiviup pulammagiaata eqqaani inissisimavoq
imaatigoorlutillu tikilersut tikilluaqqusarlugit.
Illoqarfitsinni imaatigut tikikkiartortut nappaarissumik takusaqartarnissaat Nuummi aamma takorluugaavoq. Qeqertani qeqertat avallersaanni (qeqertaajunnaareersumi, tassami ukiut arlaqanngitsut
matuma siornagut Umiarsuarnut talittarfiliornernut
atatillugu qeqertat ataatsimuulersinneqarmata) illoqarfimmi ikuallaasarfittaassaq inissinniarneqarpoq.
Ikuallaasarfiup taassuma Sisimiuni ikuallaasarfik
peqatigalugu eqqakkat Nunatsinneersut tamarmik
ikuallaaneqartarnissaat isumagissavaa.
Pujoorfiup portusoorujussuup imaatigut Nuummut tikikkiartortut tikilluaqqusassavai. Tamatuma
saniatigut naatsorsuutigineqarsinnaasutut containerit eqqakkanik sinerissameersunik imallit tipigissuunavianngillat.
Tamanna kingullermik saqqummiunneqarpoq, inuussutissarsiortut ”soraarnermi ataatsimiinnermik”
taaneqartumi Grønlandsbankip kantiinaani sisamanngornermi oktobarip 24-anni ataatsimiittoqarnerani.
Ataatsimiinnermi tassani kommuni siuariartornermut, illoqarfiullu ineriartorneranut suliniuteqarluarnerminik (inissialiorneq suliffissuaqarnerlu) oqaatsit

Velkommen til
“Nuuk York”
Forbrænding af affald skal i fremtiden byde turisterne velkommen til Nuuk
Af Palle Møller, Nuuk
Frihedsgudinden står som et stærkt ikonisk brand
for New York. Der står hun ved indsejlingen til byen og byder de rejsende velkommen.
Nuuk har også en vision for, hvad der skal knejse
ved indsejlingen af vores by.
På den yderste ø, Fyrøen (som ikke mere er en ø,
da den er lagt sammen med de andre øer, som for få
år siden tilsammen udgjorde det vi kaldte Admiralitetsøerne og nu er Atlanthavn og som nu kaldes
Qeqertat) tænker man nemlig at placere byens nye
forbrændingsanlæg. Et anlæg, som sammen med et
anlæg i Sisimiut skal klare forbrændingen af alt affald fra Grønland.
En kæmpe skorsten skal byde sejlende velkommen til Nuuk. Desuden er det vel forventeligt, at
containere med skrald og affald fra kysten ikke ligefrem dufter.

qaffasissut atorlugit imminut pavungarsuaq pisilluni
nersualaarpoq, tamakkununnga tamanut oqariartaaserineqarluni ”Suliniuteqarneq, suliniuteqarneq
aamma suliniuteqaqqinneq”.
”Soraarnermut atatillugu ataatsimiinneq” pissuseqarneruvoq ”nipangersaalluni ataatsimiinneq”, aperisinnaanissamummi periarfissiisoqanngilaq.
Taamaalilluni saqqummiussisut akerlilerneqaratik tusarnaartunilluunniit oqaloqateqaratik ataatsimiinneq qimassinnaavaat.
Siunnersuut suli tusarniaassutigineqanngilaq,
aamma naak kommuni inissiiffissanik allanik nassaarniaraluartoq, arlaleriarlunga saaffiginnittarninni
ilisimatinneqartarpunga ’qeqertaq avalleq’ ikuallaavissamut nutaamut inissiivigissallugu piukkunnarnersaasoq.
’Illoqarfiup qeqqani’ eqqakkanut qitiusumik inissiiviliornissamut imaluunniit ikuallaaviliornissamut
kommunip ineriartortitsinerup tamarmiusup katersuunnissaannik periaaseqarneranut isumassarsiaq
tulluuttuuvoq. Aamma innuttaasut akileraarutaat
atorlugit nunaminertaq illuliorfissatut atornagu tulluanngitsumik illoqarfiup qeqqani mittarfiliornissamut atorniarneqarmat, periaaserineqartoq kinguneqarluartussatut isikkoqarpoq.
Umiarsualivimmut pulammagiaata takussunarsarnerata saniatigut anorip sammiviata ullut tamaasa
aalajangertassavaa, kikkut tipimiussanersut: Nuummiut, Nuussuarmiut imaluunniit Qinngutsinniittut. Aammami ilisimaneqareerpoq terissat maanna
ikuallaaviusumit inissianut eqqaamiuiniittunut
siammarsimammata. Sikukip immaqa aamma

eqqarsaatigilaartariaqaraluarpaa, sanilertaassartik
iluatsitsisimanersoq, nioqqutissammi inuussutissat
tamarmik umiarsualivikkooqqaartartussaammata.
Immaqa aamma takornariat umiarsuarnut takornariartaatinut ilaallutik tikittut Issittumik kusanartumik takorluugaqartut, takoqqaartagaat tassaassaaq
pujoorfik pujoortoq, aammami umiarsualiviup pisoqartaanut talikkaangamik taanna isikkivigisussaavaat. Assit ilaat nunarsuup ilaanut nassiussuunneqartartussaapput. Tamannalu illoqarfimmut Nunatsinni takornarianit ornigarneqarnerpaanissaminik
kissaateqartumut ussassaarutitsialaanavianngilaq.
Tassa asasakka Innuttaasut. Piffissami qaninnerusumi tusarniaaneq aallartinneqariarpat tamanna
maluginiarneqartariaqarpoq. Neriunniarta avatangiisinut oqartussanit akuerineqassanngitsoq, tamannali nammineerlunga tatiginartinngilara.
Aamma asasakka Illoqarfimmik Pilersaarusiortut
aamma Kommunalbestyrelse...ilissinnut iluaqutaassagaluarpoq tamakku innuttaasunut nalinginnaasumik oqallisigitittartuugussigik, inuussutissarsiortut
sinniisui kisiisa aggersarnagit... Illoqarfitta qanoq
piniarneqarneranut oqaloqatigiinnissamut periarfissiilluni.
Tamatumani kisimi pineqanngilaq tusarniaanerup
nalaani akerliliisinnaaneq, tamannali pillugu oqallittoqarnissaa. Imaluunniit oqallittoqannginnerujussua
imaluunniit innuttaasunik akuutitsinnginneq pineqarpoq. Tamatumani pineqartut tassaasinnaallutik
pujoorfiit, mittarfiit imaluunniit allat avatangiisitsinni qanittumiittut.
Qujanaq allassinnaagama.

Dette kom senest frem ved et såkaldt ‘Gå-hjemmøde’ for erhvervsfolk afholdt i Grønlandsbankens
kantine, torsdag d. 24. oktober. Et møde hvor Kommunen roste sig selv i skyhøje vendinger for fremdrift og initiativ inden for byudvikling (boliger og
industri) alt sammen under devisen ‘Fortætning,
fortætning og atter fortætning’.
‘Gå-hjem-mødet’ havde nu mere karakter af
‘Hold-din-kæft-møde’, da der ikke var afset tid til
spørgsmål. Dermed kunne oplægsholderne også forlade mødet uden at være blevet modsagt eller i det
mindste at have indgået i en dialog med tilhørerne.
Forslaget har endnu ikke været i høring, men
selvom kommunen arbejder med alternative placeringer, så har jeg ved gentagne henvendelser fået
den besked, at kommunen vurderer, at Fyrøen er det
optimale sted at placere det nye forbrændingsanlæg.
Ideen om at placere en affaldscentral eller -forbrænding så at sige ‘midt i byen’ ligger jo fint i tråd
med den fortætningsstrategi, kommunen har for al
udvikling i byen. Og når man kan finde på, at bruge
borgernes skattekroner til en annoncekampagne for
en uhensigtsmæssig lufthavn midt i byen i stedet for
at bruge arealet til boliger, ja så er der jo fin konsekvens i strategien.
Ud over at skæmme indsejlingen til Nuuk vil vindretningen dagligt være bestemmende for, hvem
der skal have stanken: Nuuk, Nuussuaq eller Qinngorput. Det er også en kendt sag, at mus har bredt
sig fra det nuværende forbrændingsanlæg til de om-

kringliggende boligkvarterer. Skulle Sikuki måske
også lige tænke over, om den nye nabo er en heldig
en af slagsen i forhold til, at alle fødevarer skal
igennem havnen.
Måske får turisterne, der ankommer med krydstogtskib sig også lige en på forestillingen om det
smukke Arktis, når det første, de ser, er en rygende
skorsten, og det i øvrigt vil være udsigten, når de
lægger til kaj ved den gamle atlanthavn. Det vil
være nogle af de billeder, der vil blive sendt ud i
verden. Ikke det bedste brand for en by, der ønsker
at være den førende turistdestination i Grønland.
Så kære Borgere. Der er altså god grund til at
være opmærksomme, når høringsperioden engang i
nær fremtid bliver annonceret. Forhåbentlig kan den
ikke blive miljøgodkendt, men det vil jeg personligt
ikke forlade mig på.
Og kære Byplanlæggere og Kommunalbestyrelse… hvor ville det klæde Jer, hvis I holdt den slags
oplæg for borgerne i almindelighed og ikke kun for
repræsentanter for erhvervslivet… Vel at mærke
med indbygget plads til dialog om hvor vi skal hen
med vores by.
Det handler ikke kun om den formelle ret til indsigelse i høringsfasen, men om debatten op til. Eller
rettere den manglende debat og borgerinddragelse.
Det være sig om det gælder skorstene, lufthavne
eller andet i vores nærmiljø.
Tak for ordet.
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Inuusuttut assammik arsarlutik unammisaqattaarnerat

Ungdoms håndboldturnering
Peqataasut / Deltagere:

Godthåbhallen / Inussivik
Sisamanngorneq / Torsdag den 21. November 2019
1
16:30
DY
GSS
NÛK
2
17:40
HY
Junior By GSS
3
18:50
DY
Kysten
SAK
4
20:00
HY
S-68
Kysten

Tallimanngorneq / Fredag den 22. November 2019
5
16:30
DY
NÛK
Kysten
6
17:40
HY
Junior By Kysten
7
18:50
DY
SAK
GSS
8
20:00
HY
S-68
GSS

Arfininngorneq / Lørdag den 23. November 2019
9
13:00
Junior piger GSS
10
14:10
HY
GSS
11
15:20
HY
S-68
12
16:30
DY
NÛK
13
17:40
DY
Kysten
Sapaat / Søndag den 24. November 2019
14
13:00
DY
Nr. 3 Nr. 4
15
14:15
HY
Nr. 3 Nr. 4
16
15:30
DY
Nr. 1 Nr. 2
17
16:45
HY
Nr. 1 Nr. 2
Præmieoverrækkelse

Iserneq/Entré:
Sisam. - Arfini.
Sapaat
Torsdag – Lørdag
Søndag
4 – 11 år kr. 20,kr. 20,Fra 12 år kr. 30,kr. 50,-

NÛK
Kysten
Junior by
SAK
GSS

Dame Ynlinge
GSS
NÛK
Kysten
SAK

Herre Ynglinge
Junior By
GSS
S-68
Kysten

Godthåbhallen

Godthåbhallen

Inussivik

Inussivik
3. – 4. Plads
3. – 4. Plads
Finale
Finale

Aaqqissuisut / Arrangør:

Isissutissaq atorlugu eqquigit
Ullut tamaasa makitsisoqartassaaq
Vind præmier med entré billet
Lodtrækning hverdag
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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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NIUERNERMIK ILINNIARFIK NUUK

AQQUTISSIUUSSISUMIK PISSIARSIORPOQ
Kalaallit Nunaanni Niuernermik Ilinniarfik ilinniarfiuvoq ingerlalluartoq, inuutissarsiornerup iluani ilinniakkanik assigiinngitsunik neqerooruteqartoq.
Siunissaq pissaganartoq ornipparput, assigiingitsunillu nutaanik suliniuteqarluta.
Taamaattumik maannakkorpiaq ilinniartunut aqqutissiuussisumik ujarlerpugut.
Aqqusissiuussinermik soqutigisaqarpit? Annertuumik ilinniartunik ikiuerusussuseqarpit, siunnersornissaannut, aqqutissiuunnissaannullu ilinniakkanik toqqaanissaannik?
Taamaappat illiuvoq ujagarput.
Suliassatit…
Ilinniartunut aqqutissiuussisutut suliassatit assigiinngiiaarput, taamaattumillu nammineersinnaassusermik aammalu suleqatit akimorlugit sulisinnaanermik pisariqartitsilluni, Ullormut ilinniartunik, ilinniartitsisunik, ilinniarnermut nakkutilliisunik, aqutsisunik
aammalu avataani attaveqaatinik attaveqartassaatit. Aqqutissiuussisutut siullerpaamik
akisussaaffigissavat, ilinniartut siunnersorlugillu aqqutissiuunnissai maani ilinniarfimmi.
Aammalu qinnuteqartunik suliaqarnermi peqataasassaatit, minnerunngitsumillu ilinniarfiup ilinniakkat neqeroorutai pillugit avataaniik saaffiginnissutit suliarisassallugit.
Majoriamik aammalu atuarfinnik attaveqaasiorneq salliutinneqarluni suliassaavoq.
Suliassallu ilagaat atortut soorlu Lectio aammalu It-reg, kiisalu naatsorsueqqissaarnermut atortunik inerisaaneq. Sullissinermi pisariqarpoq, immikkoortortaqarfiit akimut
suleqatiginissai, taassumalu saniatigut sulianik immikkut eqqumaffigisassanik tamamakkiisumik isiginnissinnaaneq. Pisortap tullersortaa attaveqaatigissavat.
Kissaatigaarput…
Naleqquttumik ilinniagaqarsimassasutit, saniatigut ilinniarnermut-, suliffeqarfimmut
tunngasunik aammalu aqqutissiuusinermut tunngasunik ilinniagaqarsimassasutit / pikkorissarsimassasutit.
Inuussutissarsiornermut tunngasunik ilinniartunik aqqutissiuussinermik ilisimasalik
piumassusilillu, Nunatsinni inuussutissarsiutigalugu ilinniakkanut, ilinniartitaanermullu
tunngasunik ilisimasalik.
Naatsorsuutigaarput namminerlutit sulisinnaanissat, pitsaasumik ilusilersuisinnaasoq,
pisunullu malinnaalluarsinnaasoq. Qarasaasimut tunngasunik ilisimasaqarnissat aamma
Office-pakke-mik atuilluarsinnaasoq. Saniatigut suleqatigiilluarsinnnaanermik aammalu
kalaallisut qallunaatullu piginnaasaqarnissat pingaaruteqarpoq.
Pisuni tamani pinngaaruteqarpoq, suleqataalluarnissat, suleqatinut ilinniartunullu,
ilinniarfimmi ingerlalluartumi aammalu ulapaarfiusumik peqataanissat.
Neqeroorutigaagut …
Tamakkiisumik suliffik, inuttullu ineriartornissamik, pikkorissarnerit aammalu ilinniaqqinnerit aqqutigalugit ineriartornissamut periarfissalik. Suliassat pissaganartut, pikkorissunillu tunniusimalluartumik isumassarsiorluartunillu suleqateqarneq, ulluinnarni
sulinermi qiimaneq pingaartinneqarluni.
Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
Akissarsiat aamma atorfeqarnermi atugassarititaasut pineqartup atorfininnerata nalaani
Namminersorlutik Oqartussat aammalu kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup
akornanni isumaqatigiissutit / atorfeqarnermi atugassarititaasut malinneqassapput.
Sap.ak. suliffiusoq nal. ak. 40-upput, atorfiup inuttalerneqarnissaa 1. Januar 2020
kissaatigineqarpoq, imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq. Maannakkulli suliffimmiik Namminersorlutik Oqartussat aqqutigalugit ineqareersimaguit tigummiinnarsinnaavat.
Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani
qimanneqassalluni.
Paasissutissat allat
Ilinniartunik aqqutissiuussisutut maani atorfeqalernissat takorloorsinnaagukku allanillu
atorfimmut tunngasunik paasisaqarusullutit, atuarfiup Forstanderia Christel Lund Bøjler
oqarasuaammut 34 25 80- imut attaveqarfigisinnaavat, imaluunniit clb@ninuuk.gl –
imut mailerfigalugu.
Niuernermik Ilinniarfik pillugu paasissutissat uani www.ninuuk.gl atuakkit.
Qinnuteqarfissaq
Qinnuteqarfissaq kingulleq 25. november 2019. Qinnuteqartunik oqaloqatiginninnerit
sapaatip akunnerani 48-imi ingerlanneqassapput.

NIUERNERMIK ILINNIARFIK SØGER

STUDIEVEJLEDER

Grønlands Handelsskole 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 studievejleder.
Har du interesse for vejledning? Brænder du får at hjælpe studerende med rådgivning
og vejledning af ved valg af uddannelse? Så er det dig vi søger.
Dine opgaver…
Arbejdsopgaverne som studievejleder er varieret og kræver at du både kan arbejde
selvstændigt og sammen med andre på tværs af faglige grænser. Du vil daglig have
kontakt med studerende, undervisere, uddannelsesinspektører, ledelsen og eksterne
samarbejdspartnere. Som studievejleder bliver du først og fremmest ansvarlig for at
vejlede og rådgive eleverne og de studerende på skolen. Derudover kommer du også til
at deltage i visitation og optagelse af nye elever studerende samt at varetage eksterne
henvendelser, der drejer som om skolens uddannelsestilbud. Brobygning til Majoriaq
og folkeskolerne er en prioriteret opgave. Desuden omfatter arbejdsopgaver også brug
af it-systemer, såsom Lectio og It-reg og udarbejdelse af statistisk materiale. Arbejdet
kræver, at du trives med at arbejde på tværs af afdelinger samtidig med at du kan bevare overblikket over detaljekrævende opgaver. Du vil referere til souschefen.
Vi ønsker…
At du har en relevant erhvervsuddannelse, suppleret med relevant uddannelse eller
kurser inden for uddannelses-, og erhvervs- og karrierevejledning. Du er en person som
brænder for og har erfaring med studievejledning og kendskab til såvel erhvervsuddannelser som det grønlandske uddannelsessystem. Vi forventer, at du evner at arbejde
selvstændig, struktureret og er detaljeorienteret. Du har gode It-kundskaber og er erfaren bruger af Office-pakken. Endvidere skal du have samarbejdsevner samt at du har
gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk være fordelagtigt. 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.
Vi tilbyder…
En fuldtidsstilling på en uddannelsesinstitution i vækst og med muligheden for personlig og faglig 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.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. januar 2020 eller efter
aftale.
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.
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som studievejleder på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt
forstander Christel Lund Bøjler, tlf. 342580 eller e-mail clb@ninuuk.gl
Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl.
Ansøgning
Ansøgningsfrist 25. november 2019.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 48.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Tusarfiginissat qilanaaraalugu!

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

PIGE

DONNAS DYREKLINIK

BLEGE

KNOGLEN

DRYSSE

.

REX

SLEVEN

STRØM

LADET
FÅ

PARTIKEL

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

VALS

IR

TARVELIG

PULSE

.

PADLET

KALIUM

TONE

GRINE
KENDT
LUKØJE

BRAG
SEKUND

PRØVE

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

FØR BCD

.

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Jane Nathansen
Aterlaq 1-101 . 3905 Nuussuaq

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

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

JOMFRU

.

SPISESTEDET

NUREPA APS

BELGIEN

PÅ
DENNE
PLADS

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

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

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

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.
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Vandrehuset
Overnat centralt
i Nuuk fra
Fra kun kr. 400,-

Centrum Grill

ww

w.p
a

Tlf. 32 42 74

las

Nu også med hotellejligheder

i-n

uuk

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

.dk

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

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Masser af

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

Julepynt

· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Engle

glas med lys

Hus

glas med lys

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

iq NAASUT

Tlf. 321676

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

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

努克
Chinese – Greenlandic fusion restaurant

PÅ GODTHÅD BRYGHUS

FÅ PLADSER TILBAGE
Fredag den 22.
Fredag den 29.
Fredag den 6.
Fredag den 13.

& Lørdag den 23. november
& Lørdag den 30. november
& Lørdag den 7. december
& Lørdag den 14. december
Pris pr. person, kr.

INUE

328,-

PÅ RED DRAGON

Fredag den 15. og lørdag den 16. november

KONCERT MED MIKE THOMSEN!
Få mere information og book årets julefrokost på tlf. 34 80 60 eller via info@heca.gl

努克
Chinese – Greenlandic fusion restaurant

Du kan stadigvæk købe Perfect Pizza hos Red Dragon,
vi har slået det sammen så det er nemmere for dig at
handle take away
TAKE AWAY : takanna.gl

