5 kg

Pr pakke
Issingigassat
Solgryn
700 g

10,Sipaakkit
Spar

15,95

Puulukip
tartunaa

Svinemørbrad
5 kg

Pr pakke

199,Sipaakkit
Spar

300,50

AKINIK APPAARUJUSSUARPUGUT
BRUGSENI GÅR PRISAMOK
Neqeroorutit atuupput
pingasunngornermiit
sapaat ilanngullugu
Alle tilbud gælder
fra onsdag til søndag
Iffiaq
qaqortoq

Franskbrød

Pr stk

10,Sipaakkit
Spar

Pr flaske
JP. Chenet
Viinnit
Frankrigimeersut
75 cl

69,Sipaakkit
Spar

40,-

14,-

Akit allanngoratarsinnaanerat, naqiternermi kukkunerit, nioqqutissanik tikinngitsoortoqarsimasinnaanera nunguutsisoqarsinnaaneralu sillimaffigeqquneqarput.
Neqeroorutit pisiniarfinnut Nuummiittunut, Nuussuarmiittunut Qinngutsinniittumilu taamaallaat atuupput. Pisiniarfinni ataasiakkaani qinigassat assigiinngiiaarsinnaavoq,
ingammik atortussanut tunngatillugu. Illoqarfiup qeqqani Brugsenimi qinigassat tamarmik takuneqarsinnaapput.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer. Tilbuddene gælder kun for butikkerne i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput.
Dog kan der være forskel på hvilket sortiment, der føres i de enkelte butikker på især nonfood-varer. Brugseni Nuuk i midtbyen fører det fulde sortiment.
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Pr stk
Samsung TV
UE55NU6035K
55” UHD LED Smart TV

3995,Sipaakkit
Spar

55”

Philip Bro
Qulleq

3105,-

Pendelophæng

Pr stk

399,Sipaakkit
Spar

100,-

Pr stk
Nalaasaarfik
2-personers sofa
Ass. arlallit
Flere varianter

1299,Sipaakkit
Spar

Pr sæt

Naasuliviit

Piedestalsæt

299,-

Sipaakkit
Spar

150,-

200,-

Neqeroorutit pingasunngorneq novembarip 27-aniit sapaat decembarip 1-t 2019 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaata tungaanut. Akit allanngoratarsinnaanerat, naqiternermi kukkunerit,
nioqqutissanik tikinngitsoortoqarsimasinnaanera nunguutsisoqarsinnaaneralu sillimaffigeqquneqarput. Neqeroorutit pisiniarfinnut Nuummiittunut, Nuussuarmiittunut Qinngutsinniittumilu
taamaallaat atuupput. Pisiniarfinni ataasiakkaani qinigassat assigiinngiiaarsinnaavoq, ingammik atortussanut tunngatillugu. Illoqarfiup qeqqani Brugsenimi qinigassat tamarmik takuneqarsinnaapput.
Tilbuddene gælder fra og med onsdag 27. november til og med søndag 1. december 2019 – eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.
Tilbuddene gælder kun for butikkerne i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Dog kan der være forskel på hvilket sortiment, der føres i de enkelte butikker på især nonfood-varer. Brugseni Nuuk i midtbyen fører det fulde sortiment.
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Når koret løfter
stemningen…

Juullimut
unammisitsine
q
aallartippoq.
Nu starter årets
julekonkurrenc
e

støvler
til kvinder og herrer

38 20 10

Erinarsoqatigiit
alianaaqutaalluinnaleraangata…
18z

21
FOR

382010

FRIT VALG
Få de billigste
briller gratis

Internetikkut
isumannaatsumik
niuerfik
Sikker Shopping
på nettet

Se vilkår

50z

GREENLAND RUBY A/S
Greenland Ruby har fået en butik

Ullorissat tikipput

Stjerner nu i butikken

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, NC 1.sal

4
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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

55 18 58
Kim

sanasut-aps@outlook.com

TLF. 32 26 30

•
•
•
•

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

SANA
34 40 00

Sanasut-aps

Salon Puk

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

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

TØMRER
SNEDKER
MALER

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

58 18 58
Aqqa

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
COOLTECH FEDTFRYSNING 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

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

ERIK´s RØR

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

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

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

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

qvist
køreskole
TLF. 55 71 68

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

GRAVSTEN MINDESTEN
m.m.m.

Jubilæumsrabat 10%
FREM TIL DEN 30. DEC 2019
på Gravsten -Sokler - Kantsten

Butik Malou i Nuuk · Mobil/sms: 554400
Mail:karlbejders@gmail.com

STENHUGGERIET

- er en del af Grønlandsk Produktion A/S, Box 364, 3900 Nuuk
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

Ambulance
344 112

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

KIR OP R A K T OR
A K U P U NK T ØR

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000
v

/GÂBA

BROBERG

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

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

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

Davidsenip Optimera ingerlatilissagaa
Niuertarfik illumi atortussaarniarfik Optimera aappaagu
allamik ateqalissaaq

Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Niuertarfiit ataatsimut piginnittullit Optimerat pisiarinerisigut
Davidsens Tømmerhandel Danmarki tamakkerlugu assassornermik suliaqartunik inuinnarnillu sullissilissaaq. 2020-mi februaarimit Davidsen aamma Kalaallit Nunaanniilissaaq, tassa Nuummi Optimerap pisiniarfigisimasaa Davidsenimit ingerlanneqalerpat.
Davidsens Tømmerhandel tusagassiuutinut nalunaarummini
taama allappoq.
- Qitiutitavut tassaapput sulilu tassaassallutik nioqqutissanik
pissarsiarineqarsinnaasunik peqarnissarput, kiffartuusserusuttunik sulisoqarnissarput aamma ingerlalluartumik sullisseriaaseqarnissarput. Tamakku naammassisinnaagutsigik misilittakkavut
naapertorlugit pisisartutta ulluinnarni pitsaasumik ingerlatsinissaannut taperseeqataassaagut. Taamaattumik Nuummi pisisartunik Kalaallillu Nunaatalu sinneraniittunik suleqateqarnissarput
qilanaaraarput, Davidsens Tømmerhandelimi pisortaaneq Henrik Clausen tusagassiuutinut nalunaarummi allappoq.
Taamaalilluni Optimera februaarimit Davidsens Tømmerhandelimik taaguuteqalissaaq.
Davidsenip Optimerap Danmarkimi immikkoortortarisimasai
piffissami matumani allanngortitileruttorpai. Januaarip naalernerani Kalaallit Nunaat tullinnguutissaaq, tassa immikkoortortaq
Nuummi Industrivejimiittoq Davidsenikkut ingerlataannut ilanngunneqarpat.
Davidsens Tømmerhandelimi pisortaaneq Henrik Clausen: - Taamaattumik Nuummi aamma
Nuummi Optimerap immikkoortortaani sulisut tamarmik
Kalaallit Nunaata sinnerani pisisartunik suleqateqalernissarput qilanaareqaarput.
Davidsenikkut ingerlatsilerpata sulisuuginnassapput.
Ass.: Davidsens Tømmerhandel
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GÆLDER
HELE DAGEN

ALLE VARER
I HELE BUTIKKEN

20%
SIPAAKKIT / SPAR

kun fredag den
er
ld
Gæ
/
aq
sa
tis
uu
at
19
Tallimanngorneq 29/11-20

29/11-2019

JULEVARER

40%
SIPAAKKIT / SPAR

KL.18-21

I
K
I
K
A
i
b
r
o
f
g
i
K
/
ARUK

K
K
A
L
A
I
AKIK

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.
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Malik

Brian

Jess

præsenterer

præsenterer

begrænset
parti

1100g

TOMS SLIK
JULEKA
K LENDER,
KA
JULEKALENDER,
324 g

Kukkukuuaraq ilivitsoq
iloquteqanngitsoq /
Sip
Sipaakkit
i aakkit /
ip
K lling uden indmad
Ky
Hel Kylling
SSpar
Sp
ar

præsenterer

69.- 25.Sip
Sipaakkit
i aakkitt /
ip
SSpar
Sp
ar

80855

22

95

Irena

præsenterer

10 x 33 cl

79.Capri Sonne, 33 cl

Sipaakkit /
Spar
S ar op til
Sp

8050

Gælder i hele Nuuk

Sipaakkit /
Spar

3495

Stillaa
enolie
Olivenolie
iter
0,5 liter

15.-

begrænset
parti

atuutissa
9
1
0
-2
1
/1
9
2
q
e
rn
o
g
n
n
a
Tallim

GÆLDER H

Louise

Martin
M
ti

præsenterer

præsenterer

Augo

præsenterer

Sipaakkit /
Spar

1495

ØKO
K GULERØDDER
KO
800 g

ALT
L NONFOOD
LT
JULETING

Sipaakkit /
Spar

KLOVBORG ML 45+
700 g

% 40.12.- -40%

Begrænset antal og gælder i allee pisiffik
pisifffik butikker
butikker i Nuuk

2495

Naqinnerlutanut
Na
aqinnerlutanut nioqqutillu
n
nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaane
allannguisitsisin
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John

præsenterer

Nicolai

Aldrig
set
billigere
!

præsenterer

Sipaakkit /
Spar

10350
CULT
L
LT
MOKA
K I,
KA
MOKAI,
4,5%

10 x 27,5 cl

199.-

25.-

Slaggterenns
Slagterens
mar
ineredde spareribs,
marinerede
8 gram
grram
ca. 800

John

præsenterer

Måske,
-Byens
bedste...

019
-2
1
/1
9
2
n
e
d
g
a
d
e
fr
n
u
k
r
e
aaq / Gæld
Gælder i hele Nuuk

HELE DAGEN

Josephine

præsenterer

Ris a’la mande,
ca 250 g

10.-

Adam

præsenterer

Wisam

præsenterer

2 stk

Køb 1
og få en
gratis

Bagerenss
småka
k geer
ka
småkager

50.- 2
20.-

erillu sillimaffigeqquneqarput
quneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Sipaakkit /
Spar

15.-

Pizza slice
el. mini rulle

20.-

Begrænset antal og gælder i alle pisiffik
ifffik butikker i Nuuk
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AKIKINNERPAAJORUSUPPUGUT!

VI VIL VÆRE BILLIGST!

SIPAAKKIT / SPAR

30%

Igaffimmi errorsisarfimmilu atortorissaarutit
tamaasa / På alle hårde hvidevarer
AKIKILLISAAREERSUNUT ATUUTINNGILAQ /

GÆLDER ALLE IKKE NEDSATTE TILBUD

SIPAAKKIT / SPAR

50%

på ALLE
Samsung tablets!

g den 29/11-2019
da
fre
n
ku
er
ld
Gæ
/
aq
sa
tis
19 atuu
Tallimanngorneq 29/11-20

0
0
.
1
2
l
i
t
0
0
.
0
1
.
./ kl
Åben fra nalSIPAAKKIT
/ SPAR

35%

på ALLE
Beats on-ear
høretelefoner!
SIPAAKKIT / SPAR

30%
på ALLE
støvsugere!

SIPAAKKIT / SPAR

20%
på ALLE TV!

AKIKILLISAAREERSUNUTT ATUUTINNGILAQ
ATUUTINN
AT
NGILA
LAQ / GÆ
LA
GÆLDER
ÆL
ALLE IKKE NEDSATTE TILBUD
Elgiganten akikinnerpaajorusuppoq. Elgigantenimut pisiniarninni tamatigut isumannaatsumik akikinnerpaanillu pisisinnaanerit,
nioqutissaatitta akimikkut qularnaveeqquseriigaanerisa ilinnut iluaqqutissartaqartereerpaa.

Elgiganten vil være billigst.Vores prisgaranti sikre dig, at du altid handler billigst i Elgiganten.

Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer
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Et godt tilbud
gold FibeRdYne RoYalnoRdiC
135x200 cm

CalveRton HjøRnesoFa

siullermik: / Før: 12.999,-

siullermik: / Før: 799,95

Sipaakkit /
Spar

KUN
50 STK

54995

250.gadeskov spiseboRd,
90x190 cm
+ 6 jonstRup stole,
grå/eg

Sipaakkit /
Spar

6.499.-

6.500.-

tissa
u
tu
a
9
1
0
-2
1
/1
9
2
q
e
rn
o
g
n
Talliman

Åben fra nal./ kl

Ringsted spiseboRd, hvid
+ 4 jonstRup stole, rosa
siullermik: / Før: 3.498,80

siullermik: / Før: 5.798,70

KUN
8 SÆT

KUN
3 STK

KUN
5 SÆT

Sipaakkit /
Spar

Sipaakkit /
Spar

2.99870

2.800.-

1.79880

1.700.-

Tallimanngorneq 29/11-2019-miit atuutissaaq / Gælder kun fredag den 29/11-2019
Akit atuutissapput nioqqutissat lagerimi pigitillugit. Naqitat kukkuneqarsimappata nioqqutissallu pisimanngikkutsigit allannguinissatsinnut imminut pisinnaatippugut.
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åbningstider: nal./ kl. 06.00 - 19.00

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

stidsvig HåndklædeR
grå, rosa og mint

kongsspiR pYntepudeR
45x45 cm

siullermik: / Før op til: 159,95

BEGRÆNSET
ANTAL

40.-

siullermik: / Før: 79,95

Sipaakkit /
Spar op til

11995

Sipaakkit /
Spar

4495

35.-

1-2019
/1
9
2
n
e
d
g
a
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e
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n
u
k
r
e
ld
æ
aaq / G

0
0
.
9
1
l
i
t
0
0
.
6
0
kl.
Høie, FloRa daniCa imlt. / el. nell sengetøj
135x200 cm
Sipaakkit /
siullermik: / Før op til: 449,95

Spar op til

29995

saltum
skænk imlt. / el. vitRine
135x200 cm
siullermik: / Før op til: 2.999.-

Sipaakkit /
Spar op til

BEGRÆNSET
ANTAL

150.-

2.499.-

500.-

Tallimanngorneq 29/11-2019-miit atuutissaaq / Gælder kun fredag den 29/11-2019
Priserne gælder så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl og svigtende leverancer
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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 en spændende utraditionel julefrokost!

Køkkenchef Kemporn har sat årets buffet sammen, og vi garanterer en spændende, eksotisk og usædvanlig julefrokostbuffet!
Rammerne 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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KATUAQ BIO

UGE 49

Pingasunngorneq / Onsdag

27/11

The Grizzlies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
Terminator: Dark Fate  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag

28/11

Last Christmas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Tallimanngorneq / Fredag

29/11

F for får - Fårmageddon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Last Christmas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Arfininngorneq / Lørdag

30/11

F for får - Fårmageddon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Last Christmas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sapaat / Søndag

01/12

Last Christmas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Ataasinngorneq / Mandag

02/12

F for får - Fårmageddon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Last Christmas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Marlunngorneq / Tirsdag

03/12

Last Christmas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Babybio 13 .30
F for får - Fårmageddon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Flugten fra Østtykland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Pingasunngorneq / Onsdag

04/12

Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Last Christmas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 21 .00

TUNISSUT MIKISOQ
MISIGISAQ ANGISOOQ
LILLE GAVE
STOR OPLEVELSE
Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

HELE DECEMBER

y
a
d
i
r
F
k
c
a
l
B

÷25%

Tupilakker
Masker
Gælder kun
fredag 29. nov.

taamaallaat tallimanngorneq
29. nov.

Fedstensﬁgurer

juullimut pinnersaatit /
På julepynt

÷20%
Tupilak Travel

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

SHOP

Ilivinnguaq 1

info@tupilak.gl

+299 31 32 18

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT TAPILIUSSATUT SIUNNERSUUT, 1C16-2, KISSARNEQQORTUUNNGUAQ, NUUK
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami B-1198-ip toqqaviani illoqarfimmi nutarterinissamut periarfissanitsitsivoq
kiisalu immikkoortumi ilaqutariinnut illunut arlalinnut alliliinissamut periarfissiilluni.
Siunnersuut sapaatip-akunnerini 8-ni tamanut tusarniaassutigineqassaaq, piffissami 27.11.2019-22.01.2020.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutit atuarneqarsinnaapput kommunip nittartagaani sermersooq.gl Tusarniaatit toorlugu imaluunniit Sanarfinermut
Avatangiisinullu Ingerlatsivimmut saaffiginninnikkut,
oqa. 36 74 00.
Oqaaseqaatit aamma akerliliissutit plan@sermersooq.glimut nassiunneqassapput, Kommuneqarfik Sermersuumit
tusarniaanermi piffissaritinneqartup qaangiutinnginnerani
tiguneqareersimassapput.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Illoqarfimmik Inerisaaneq // By- og Boligudvikling

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG
1C16-2 KISSARNEQQORTUUNNGUAQ,
NUUK
Kommuneplantillægget giver mulighed for byfornyelse af B-1198
samt udvidelsesmuligheder for flere enfamiliehuse i området.
Forslaget er i 8 ugers offentlig høring i perioden:
27.11.2019-22.01.2020.
Læs forslagene på vores hjemmeside sermersooq.gl under høringsportalen eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og
Miljø på tlf. 36 74 00.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl
og være os i hænde inden høringsfristens udløb.
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Tallimanngorneq 29/11-2019 atuutissaaq / Gælder kun fredag den 29/11-2019
Åben fra nal./ kl. 10.00 til 21.00

CHROMECAST AUDIO
v Cast lyd til højttalere
v Dual Band Wi-Fi-ac
v 3,5 mm lydudgang

BEOPLAY A1
HØJTALER SORT

BEOPLAY EARSET IN-EAR
BT WIRELESS

BOSE NOISE CANCELLING
HEADPHO
HEADPHONES 700 (SØLV)

199.- 1.799.- 499.- 999.SIPAAKKAT / SPAR

200.-

SIPAAKKAT
SIPA
PAA
PA
AAK
/ SPAR

v Faste armlæn
v Polstring i imiteret læder
v Pude til lændestøtte

v In-ear tusarnaarutit / Hovedtelefonerne
v B&O signaturlyd
v Akunnerit tallimat appisimaarsinnaasut /
Op til 5 timers brugstid

v Trådløse
T ådlø
Tr
øse around-ear
aroun
hovedtelefoner
AR, justerbar
juuste
v Bose AR,
ANC
timeers trådløs
tråådl brug
v 20 timers

1.500
00.-

SIPAAKKAT / SPAR

SIPAAKKAT
SIPA
P
PA
/ SPAR

1.800.-

1.000.-

241774

246294

282161

293589

påalt

dag den 29/11-2019
atuutissaaq / Gælder kun fre
19
-20
/11
29
eq
orn
ng
an
Tallim

gaming

l 21.00
Åben ffra nal./ kl. 10.00 ti

30%

SONY 49'' 4K UHD
SMART TV
v 49'' LED Smart-TV
v 4K HDR Processor X1 Extreme
v Android TV, XF90-serie

Inkl.Stole,monitor,
Gaminglaptop.

KUN
3stk

Vejrstationer

50%
.
5.999.128GB

alle
farver

4.799256GB

SIPAAKKAT / SPAR

IPHONE 11 64 GB
v 6,1" Liquid Retina LCD-skærm
v A13 Bionic CPU
v 12 MP dobbelt kamerasystem

4.999.SIPAAKKAT / SPAR

1.300.-

.

5.000.-

6.999-

275454

298615

Nuuk

IPHONE X
XR 64 GB
v 6,1"
6,1" Liquid Retina
Reet LCD-skærm
v Haptisk
Haaptisk Touch,
T uchh Face ID
To
MP vidvinkel
vidvinkke kamera
v 12 MP

4.499.-

SIPAAKKAT
SIPA
PAA
PA
AAKKA
KAT
KA
AT / SPAR OP TIL

2.350.-

Priser fra

Tallimanngorneq
TTa
allimanngorneq 29/
229/11-2019
9/11
9/
11-22019
2019 atuutissaaq
t ti
/
G
Gælder
ld kkun ffredag
d dden 229/11-2019
Åben fra nal./ kl. 10.00 til 21.00

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

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl

282378

Lynge Olsen Group

294242

293590

Juulli
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Erinarsoqatigiit
alianaaqutaalluinnaleraangata…
Juulli erinarsoqattaarﬁusarpoq. Erinnat
Europameersut Amerikallu avannaaneersut
ukiorpassuarni kalaallisut taallalersorneqartarsimapput. Maanna namminneq taalliorlutillu erinniortut amerliartorput
Noah Mølgaard
noah@ag.gl
Ilagiit tussiut naaqqammerpaat, kinguninngualu
pattagiarsuarmik appifﬁssaliisoqarpoq erinaq sallaallillugu akineqartumik. Kinguninngua oqalufﬁup ilua tussiaqattaarummik tusarnerluartumik
ulikkaarneqarpoq naalagissallu nipaarulluinnarlutik tusarnaarput.
Eqqartorneqartoq tassaavoq juulliaqqami tussiaqattaarnertalimmik naalagiaqatigiinneq nalliuttorsuarni pinngitsoorneqarsinnaanngitsoq. Tassani erinnat amerlanerit nipit sisamanngorlugit tulleriilluni erinarsorneqartarput taallatigut Jesusi unnersiutigineqarluni imaluunniit juullip evangiliua
oqaluttuareqqinneqarluni.
- Qatanngutigiinniat ukioq 1900 missaliorlugu
Nunatsinniit aallartut tussiaqattaarnerup ullumikkut ilisimasatta ineriartorneranut pingaaruteqarsimaqaat aammalu tussiaqattaarutinik erinnioriaatsimut sunniuteqarsimallutik, Per Rosing ukiut
qulikkaat arlallit erinarsoqatigiinnik siullersuisartoq oqarpoq.
Noorliit upperisarsioqatigiit qatanngutigiinniat

Når koret løfter
stemningen…
Juletid er også tid til korsang. Melodier fra Europa og Nordamerika hari mange år fået tilført
grønlandske tekster. Nu træder ﬂere frem med
deres egne kompositioner
Noah Mølgaard
noah@ag.gl
Menigheden har netop sunget salmen færdig, der
bliver efterfulgt af angivelse af toneart på orgelet,
der bliver honoreret med stille summen. Et øjeblik
efter fyldes kirkerummet med en stemningsfuld
sang, mens resten af de tilstedeværende lytter
musestille.
Det er den uundværlige del af den liturgiske
gudstjeneste juleaften i grønlandske kirker, der
omtales her. Her bliver der i de ﬂeste tilfælde
sunget ﬁrestemmigt, hvor teksterne er fra hyldest
til Jesus til gengivelse af juleevangeliet.
- Herhutternes tilstedeværelse i Grønland i det
19. århundrede har spillet en rolle i udviklingen
af den korsang, vi kender i dag og den måde, som
en del korsang er blevet komponeret, fortæller Per
Rosing, der har været korleder i ﬂere årtier.
Hernhutternes menighed forlod Grønland om-

ukioq 1900 missaliorlugu Nunatsinniit aallartut
eqqaaneqareersutut tussiaqattaariaatsimut ilusileeqataapput. Ukiorpassuilli pifﬁssaq kingumut ingerlateqqaarlugu kristumiut katuullit kiisalu
lutherikkut naalagiartarneranni tussiaqattaartarneq
tunngavissiorneqartussaavoq.
- Pave Gregorersuaq tussiariaatsip ullumikkut
ilisimasatta inerisarneranik aallarniisuuvoq.
Taamaattumik tulleernertaqanngitsumik tussiariaaseq gregorianskimik taaneqartarpoq. Katuullit
naalagiartarneranni tussiaqattaarneq akuttunngitsumik naalagiarnerni atorneqartarpoq lutherikkut
nalliuttorsuarni taamaallaat tussiaqattaartartut, Per
Rosing nassuiaavoq.
Tunissut kusanartoq
Kalaallisut tussiutivut arlallit qatanngutigiinnianeersunik taalliortoqarput, taakkulu ilagaat Carl
Julius Spindler tyskit juullisiutaannik ’Ihr Kinderlein kommet’-mik kalaallisut taalliortoq ullumikkut ilisimalluagaarput ’Qujallusi qaagitsi’ taallioramiuk.
- Ilisimaneqarluartoq Samuel Kleinschmidt,
kalaallisut oqaasilerissummik allaqqaartoq, qatanngutigiinniani peqataajunnaarami Ilinniarﬁssuarmi
erinarsoqatigeeqarsimavoq tassanilu ukiorpassuit
sulivoq. Kalaallisut tussiaqattaarutit arlallit taassuma aamma taalliugarivai, Per Rosing nassuiaavoq.
Kalaallit tussiusiortut ilisimaneqarnerit ilagaat
kring 1900, men har som nævnt sat deres ﬁngeraftryk i traditionen med korsang. Men tiden skal
skrues ﬂere århundreder tilbage for at ﬁnde starten
til de sangtraditioner, der er bundet til de katolske
og lutherske kirker.
- Det var pave Gregor den store, der indførte
starten til den salmetradition, vi kender i dag. Den
bliver kaldt gregoriansk musik og var i starten
enstemmig sang. Korsang bliver brugt i højmessen i den katolske kirke mange gange om året,
mens den lutherske kirke kun bruger korsang ved
højtider, forklarer Per Rosing.
Den smukke gave
Flere grønlandske salmer i den nuværende salmebog var tekstforfattere i Herrnhutternes menighed,
hvor Carl Julius Spindler er blandt de meste
kendte, der har skrevet den grønlandske version af
den tyske julesalme Ihr Kinderlein kommet. Den
kendes som ’Qujallusi qaagitsi’ i den grønlandske
salmebog.
- Den navnkundige Samuel Kleinschmidt, der
nedskrev den første grammatikbog på grønlandsk,
gik ud af herrnhutmissionen og havde sit eget
kor på seminariet, hvor han arbejdede i mange år.
Han har også skrevet nogle grønlandske tekster til
korsang, fortæller Per Rosing.
En af de mest kendte grønlandske komponister
er Rasmus Berthelsen, der har skrevet den grønlandske julehymne ’Guuterput’.
- En anden Berthelsen har skrevet julesalmen
’Ullaaq manna’, der bliver sunget juledag. Forløbet i salmerne ’Guuterput’ og ’Ullaaq manna’

Rasmus Berthelsen juullisiutit ataqqineqarnersaannik ’Guuterput’mik erinniorlunilu taalliortoq.
- Berthelsen alla juullisiummik ’Ullaaq manna’mik suliaqartuuvoq taannalu juullip ulluani atorneqartarpoq. Tussiutit ’Guuterput’ aamma ’Ullaaq
manna’p ingerlarngat tussiariaatsimut inukkuumut
eqqaanartuuvoq tamannalu ukiorpassuanngortut
matuma siorna atugaaneruvoq, Per Rosing oqaluttuarpoq.
- Ukiut 1900-kkut aallartilaarneranni kalaalllit
tussiusiortut ikittuinnaapput. Rasmus Berthelsen,
Henrik Lund, Jonathan Petersen aamma Jakob II
Egede tussiutitsinnut ilanngussaqarluartuupput.
Taakku tussiutit tussiaqattaarutillu ataqqineqarnerit suliaraat. Qujanartumillu namminneq erinniorlutillu taalliortartut amerliartorput taakkulu
ilagaat Tønnes, Anguteeraq, Kreutzmann, tussiaqattaarutinik tusarnerluinnartunik suliaqartartoq,
Per Rosing oqarpoq.
Erinarsoqatigiit arlallit ukiap ingerlanerani juullisiutinik sungiusarlutik aallartittarput juullillu
qanillinerani suli akulikinnerusumik sungiusartalersarlutik naalagissat nuannersumik misigisaqartikkumallugit.
- Puigussanngilarput erinarsoqatigiinni peqataasartut nammineq piumassutsimik peqataasarmata.
Taamaattumik nalliuttorsuarni tunissutaat kusanaqaaq. Suliaminnut tunniusimanerisa tunissut
kusanarnerulersittarpaa, Per Rosing naggasiivoq.

er inspireret af sangtraditionen ’inuttooq’ (inuit
sangtradition’, som har været udbredt for snart
mange år siden, fortæller Per Rosing.
- Men der var meget få grønlandske salmekomponister i starten af det 20. århundrede. Rasmus
Berthelsen, Henrik Lund, Jonathan Petersen og Jakob II Egede fra Igaliku har tilført deres bidrag til
den grønlandske salmebog. De har stået for nogle
af de mest respekterede julesalmer og korsange.
Nu er der heldigvis kommet ﬂere komponister,
som Tønnes, Anguteeraq, Kreutzmann, og tilfører
gode nye melodier til den smukke tradition med
korsang, siger Per Rosing.
Forskellige sangkor begynder at øve julesange i
løbet efteråret og øver oftere når julen nærmer for
ﬁnpudse at nuancer i sangene og ikke mindst for
at give kirkegængere en god oplevelse.
- Vi må ikke glemme at medlemmer af forskellige sangkor er frivillige. Det er meget smuk gave,
de giver til deres nærsamfund i højtiden. De er
meget hengivne til deres opgave, som er med til at
gøre gaven endnu smukkere, slutter Per Rosing.
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SS OG
LS T-SHIRT
FRIT VALG

NU

50.00

ØJE
SWEAT, HÆTTETR
ELLER BUKSER
FRIT VALG

NU

100.00

. NOVEMBER
9
2
.8
2
.
D
G
A
D
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00

KL: 10:00-1O8VE: MBER
N
LØRDAG D. 30.
KL. 10:00-17:00

SS OG
LS T SHIRT
FRIT VALG

NU

75.00

ØJE
SWEAT, HÆTTETR
ELLER BUKSER
FRIT VALG

NU

150.00
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Morten Jørgen Heilmann
Pikkori Sportimi cykelilerisoq

Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Qaqortumi, nuannersumi nipaatsumilu.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Fjeldvejimi peroriartorpunga. Ukiuni arlalinni
Nuussuarmi najugaqarpunga, pinngortitamut
qanittumi, tamaani sisorarnissamut, arpannissamut imaluunniit asimi sikkilernissamut periarfissarissaarpoq.
Kisianni Jonathan Petersenip aqqutaa maanna
nipaatsorujussuuvoq taamaalilluni nuannernersaalluni.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Siullertut Sermitsiaq takutikkusuppara aamma
takornariat pineqartillugit Noorlernukaattarpakka. Aamma Knud Rasmussenip ujaraataa
takutissinnaassagipput kissaatiginartissinnaagaluarpara. Tassanngaanniit avammut isikkivik
isigisarpaa (quiitigaluni). Neriuppunga qanittukkut nassaarisinnaassagipput.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit
aamma sooq?
Orninnaveersaartagaqanngilanga, sikkileqaraannimi sunaluunniit tikinneqarsinnaasarpoq.
Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
Appat.
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Sisorarneq, (ujakkaarneq), sisoraaserluni asimi
angalaarneq, qamuteralanneq.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Myggedalen, dejligt stille område.
Hvilken gade er byens bedste?
Jeg voksede op på Fjeldvej. Har boet en del år i
Nuussuaq, og derude er man meget tæt på naturen, så man hurtig kan komme på ski, ud og
løbe eller cykle i fjeldet.
Men Jonathan Petersenip Aqq. er nu meget
stille, så det er den bedste vej.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
Det første er Sermitsiaq, og normalt når jeg
snakker turiser, sender jeg dem ned i Herrnhut-

Privat foto

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Sukuutsertoqarsinnaanissaa.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Sisorartarfik Quassussuup tunuanut nuullugu.

Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Kangerlorujussuarput aamma illoqarfissuarmiikkaluarluni angerlarsimaffimmit anillalaaginnarluni asimukarsinnaaneq.

Morten Jørgen Heilmann
Cykellapper i Pikkori Sport
dalen. Jeg kunne nu også godt tænke mig, at
vi havde Knud Rasmussens sten. Der hvor han
altid står og kikker ud (imens han tisser). Den
håber jeg snart, vi finder.
Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Ingen steder, når bare man har en cykel, kan du
jo komme over alt
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Appa.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Stå på ski, (langrend), gå randonnee, køre sne-

scooter.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Stå på skøjter
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Flytte skiområdet ud bag Quassussuaq - Lille
Malene.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Vores fjordsystem, og at man kan kommer ud
i naturen fra sin hoveddør, når man bor i en
storby - hehe - lille storby.
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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

PÅ GODTHAAD BRYGHUS

FÅ PLADSER TILBAGE

TAKE AWAY : takanna.gl

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

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

Ny menu på
Snacks
DaddysNachos

m. ost, jalapenos, guagamole og creme fraiche

Daddys Chicken Wings 10 stk

Frokost
Fish´n chips
Spareribs

med pommes frite

DaddysBrew Burger med pommes frites
200 gr. Hakkebøf, salat, chilimayo, bacon, ost og hjemmebagt bolle
Stegt flæsk
med persillesovs, kartofler og rødbede

Hakkebøf

med bløde løg, surt og rugbrød

Æggekage med bacon, rødbeder og rugbrød
Sildetallerken
2 slags sild, karrysalat, æg, løg, kapers og rugbrød

Lækker solid frokost der
kan nydes i hyggelige
omgivelser
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Pilluarit
Tillykke

ABC

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
COOLTECH FEDTFRYSNING m.m.

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

Arctic Boat Charter

wellness
clinic nuuk
Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

1. december 2019

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Adventip sap. 1 - Luk 4,16-30

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis

Hilsen kan også mailes

Always Best Choice

Annaassisitta oqaluffia
SOP/KD/TK nerl. TK kor

nal. 08.00

Annaassisitta oqaluffia
ES/KD/TK nerl. TK kor

nal. 10.00

Hans Egedep oqaluffia
JOJ/ADA/CA nerl. NIPE

nal. 08.00

Hans Egedep oqaluffia
JOJ/ADA/CA nerl. NIPE

nal. 10.00

Utoqqaat Illuat
LS

nal. 10.00

abc@abc.gl +299 53 38 80
Qujassut

Vor Frelser kirke
kl. 12.00
ARH/NN/AaRP Fredslys – familiegudstj.

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Ippiarsuk
ES nerl. TK kor

nal. 14.00

Sana
LS /TK

nal. 14.00

Anstalten
JOJ/CA nerl. NIPE

nal. 14.00

Hans Egedep oqaluffia
KD/CA NIPE

nal. 17.00

6.11. 1953

Lauritz Bech

Nakorsanut, peqqissaasunut, portørinut,
suleqatigisimasaanut, kransinut, palasip Johnip
oqaasiinut, qatanngutaanut, ilagisatsinnut,
ernutaannut Brianimut, Malimmut Mariamullu, naalagianut, naasunut, tutsiuttorpassuarnut
ikiuuttunullu qujavugut.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Pania, Billat, Else

Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk

DRON N I NG I NGR I DI P P EQQISSA AVIA
DRON N I NG I NGR I DS SU N DH EDSCENTER

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

SISAMANNGORNEQ / TORSDAG
28. november 2019 • nal./kl. 16.00 -17.30
Maani paasilluakkit uku:
• Illit BMI-it
• Aappit naqitsinera
• Qitikkut uuttornitit
• Puappit sulineri uuttortikkit
• ... immaqalu aappi sukkua
uuttortillugu

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

- peqqissutsinnut tunngasunut
misissortigit oqaloqateqarlutillu!

- få et livsstilstjek
og en snak!

VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

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

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

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

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

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

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

FRA POLEN

AGGIALLUARISI !
VEL MØDT !

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

INFO DESIGN · NUUK · 1-2019

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

8,3 PETER
FRA DK

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

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201
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IN

IMUTTE

N

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

Kristinemut-mi nipilersornermi misigisat nuannersut

KARAOKE OG GOD MUSIK

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

PÅ MUTTEN

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Gert Lennert ilanilu

Levende musik på Mutten

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

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

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

DEN 29. JULI

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

med kartofler og persillesauce

Kimmernaq

Uttuit

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

Tulleriit

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

Inuk

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

Fredag den 29. og Lørdag den 30. november
Kanji club

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

KONCERTEN BEGYNDER KL. 00.30

Ulla

Sponsoreret af:

Sponsoreret af:

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

TUBORG

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

Tirsdagsbingo

3/12
6PÅ
8MUTTEN
-, KL. 20.00,

DEN
Kun
kr.
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Naammaleqaaq

Kalaallit Nunaanni innuttaasut nalikinnerupput,
suliffeqarfiit naleqarnerupput.
All.: Avaaraq Olsen
avaaraq@gmail.com
Pingasunngorneq 20/11-19 akerliussutsimik takutitsinitsinni oqaatigeqattaarparput akitsuutit qaffannissaanut aaliangiineq taamaallaat pineqanngitsoq.
Akerliunitsinnut qitiusoq unaavoq: Akitsuutinik
qaffaasinermi aaliangeeriaaseq.
Akuerisinnaanngilarput pissakinnerit aamma
akunnattumik isertitallit eqqorlugit juullilernerani
akitsuutinik qaffaaneq. Akitsuutinik qaffaaneq
nioqqutissat tamanut sunniuteqartussaammat oqartoqarsinnaanngilaq peqqinnerusumik inuuneqaler-

sitsiniaasumik siunertaqartoq.
Massakkut akitsuutit assigiinngitsut ullormiit ullormut qaffanneqarput.
Imigassamut inatseq ullormiit ullormut alanngortinneqarnikuuvoq.
Mittarfissualiornerit ullormiit ullormut aaliangiifigineqarnikuuvoq.
Akerlianilu meeqqat atugarisaat, utoqqaat atugarisaat, pissakinnerit atugarisaat, meeqqanik sullissisut atugarisaat, inissaaleqineq angerlarsimafffeqanngitsullu atugarisaat pillugit suliaqartoqartilugu
ukiorpassuit atorlugit aaliangiinniartoqartarpoq.
Sunamita tullinnguullugu ullormiit ullormut aaliangissavaat?
Qinikkavut pingaarnerseeriaasiat apeqqusernartorujussuutipparput, tapersersorsinnaanagulu.

Maanna nunatsinni siuttugut naqissuserpaat suliffeqarfiit innuttaasuniit pingaarnerusut.
Ukioq 2019-iinnaq eqqarsaatigalugu Inatsisartut
ataatsimiittarfiata saavani akerliussutsimik takutitsinerit minnerpaamik tallimaapput. Tassanilu pineqarput: angerlarsimaffeqanngitsut, perorsaasut, mittarfiit, silaannap allanngoriartornera kiisalu Inatsisartuni ullormiit ullormut aaliangiisarnerinut akerliineq.
Akerliussutsimik takutitsinerni taakkunani qinikkatta pingaarnersioriaasii apeqquserneqarput.
Allanngortoqassananilu. Qaquguuna politikkerit
paasiniaaraat asuliinnaq naammaleqaammik oqaluttoqanngitsoq? Qaquguuna politikkerit inuiaqatigiit
tusaanngitsuusaarunnaarniaraat?

Aalajangiinernut innuttaasunut pingaarutilinnut ullormiit ullormut aalajangiisoqartarneranut akerliussutsimik takutitsineq. Asseq Namminersorlutik Oqartussat
allaffeqarfissuannit assilisaq Facebookimut ikkunneqarsimasoq.
Demonstrationen mod at beslutninger, der har stor betydning for befolkningen,
træffes fra dag til dag. Foto taget fra selvstyretårnet og lagt på Facebook.
Ass./Foto: Jeanette Holding

DEBATINDLÆG

Nok er nok
I Grønland har selskaber større betydning end mennesker
Af Avaaraq Olsen
avaaraq@gmail.com
Under demonstrationen onsdag d. 20/-19 sagde vi
gentagne gange, at vores demonstration ikke alene
handlede om afgifter.
Hovedårsagen for vores demonstration var og er:
måden disse er vedtaget på.

Derudover kan vi ikke acceptere, at lav- og mellemindkomst familierne skal rammes økonomisk
på grund af højere afgifter, især op mod jul. Højere
afgifter på blandt andet sukker og tryksager har fået
konsekvens på priser på mange andre dagligdagsvarer. Det er dermed ukorrekt at bedre sundhed er
argument for at forsvare de højere afgifter.
Lige nu er det afgifterne, der forhøjes fra dag til
dag.
Alkoholloven blev ændret fra dag til dag.
Lufthavnspakken blev vedtaget fra dag til dag.
Omvendt går der flere år, før politikkere vedtager
love som omhandler børns vilkår, ældres vilkår,
mindre bemidledes vilkår, pædagogers og socialhjælperes vilkår, boligmangel og hjemløses vilkår.
Hvad mon bliver det næste, Naalakkersuisut vedtager fra dag til dag?
Vi sætter et stort spørgsmålstegn ved landets politikkeres prioritering, og kan ikke stå bag dem.

Med vedtagelsen af Finansloven 2020 har vores
regering med støtteparti for alvor bevist, at selskaber har højere rang end landets befolkning.
Alene i 2019 har der været mindst fem demonstrationer foran Inatsisartutsalen. Demonstrationer
vedrørende hjemløse, pædagoger, lufthavne, klimaændringer og den sidste, hvor vi gør op med dag til
dag-beslutningerne i Inatsisartut.
Ved alle demonstrationer har det været befolkningen, der anfægter regeringens prioriteringer.
De mange demonstrationer vidner om et styre,
der er gået af sporet og ikke er accepteret af befolkningen.
Hvornår forstår politikkerne, at det ikke er for
sjov, at befolkningen råber ”nok er nok!”?
Hvornår begynder politikkerne at tage landets befolkning alvorligt?

ONSDAG 27. NOVEMBER 2019

ELplus Grønland
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Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.

NU kun

NU kun

2.999,-

1.100,-

,-

Førpris 3499,-

1.899,-

,-

Spar 500

BROTHER A16 Symaskine
til dig som ønsker en symaskine der skal være nemt at bruge og
meget intuitiv
Masser af tilbehør medfølger
Lynlåsfod, 4 spoler, Trådstoppere (3 stk), Opsprætter m.m.

NU kun

,-

Spar 299

Spar 300

BROTHER xn1700
Symaskine brother XN1700 med stærk motor og stor nålekraft.
Enkel mekanisk symaskine fra brother med 17 sømme inkl.
4-trins knaphul, vandretliggende spole og enkel trådning.
Medfølger: universalfod, knaphulsfod, lynlåsfod,
knapisyningsfod, stoppeplade, 4 spoler, nålesæt og dansk
instruktionsbog på CD.

BROTHER XQ3700 symaskine
brother XQ3700 symaskine med stærk motor og stor nålekraft.
Enkel mekanisk symaskine med 4-trins knaphul, stræksømme,
overlock, vandretliggende spole og enkel trådning.
Førpris 2199,-

Tilbuddene gælder fra 27. november 2019 til og med 4. december 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

Førpris 1399,-

Velegnet
til skind
NU kun

BROTHER A150

,
0
0
5
.
4

Brother Innov-ìs A150 er en elektronisk
symaskine med 150 sømme
inkl. 11 automatiske knaphuller og 3 skrifttyper i meget brugervenlig menuopbygning.
automatisk nåletræder, automatisk trådklip,
valgfrit automatisk trådhæftning ved start
og slut

,-

Spar 899

Førpris 5399,-

Elplus Grønland

•

Issortarfimmut 9

•

Tlf.: +299365000

•

E-mail Elplus@Elplus.gl

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

www.elplus.gl
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BORGMESTERI:

Atuarfimmi nerisaqartitsisarneq unitsinnianngilarput
Charlotte Ludvigsenip angajoqqaat ernumasut eqqissisarpai, oqarluni atuarfimmi nerisaqartitsisarneq ingerlaannassasoq, Naalakkersuisut aningaasaqarnermut inatsimmi 2020-moortumi tapiissutigisartakkatik ukiumut 1,4 millionit koruuniusut
peeraluarpatigilluunniit.
Charlotte Ludvigsen kan berolige bekymrede forældre om, at skolemad-ordningen vil fortsætte, uanset
at Naalakkersuisut har fjernet en tilskudsordning
på 1,4 millioner kroner om året i den kommende
finanslov for 2020. Ass./Foto Leiff Josefsen

Kommuneqarfik Sermersooq atuarfimmi nerisaqartitsisarnermik unitsitsinianngilaq, Naalakkersuisut
aaqqissuussamut tapiissuteqarunnaaraluartut.
Borgmesteri Charlotte Ludvigsen Naalakkersuisunut
isornartorsiuiutigaluni erseqqissaavoq
All.: Jørgen Schultz-Nielsen
Atuartuutitta nerisaqartinneqarnissaat pingaartilluinnaratsigu nammineerluta akiliuteqarsinnaavugut. Qularinngilluinnarpara meeqqat qaarsilaartut
ilikkagaqarniarnissaq ajornannginnerutittaraat
atuartuunerminnillu pissarsiaqarnerusartut, aamma

BORGMESTER:

Vi stopper ikke
skolemaden
Kommuneqarfik Sermersooq stopper ikke skolemaden, selv om Naalakkersuisut ikke længere vil
give tilskud til ordningen. Det fastslår borgmester
Charlotte Ludvigsen, der samtidig langer ud mod
Naalakkersuisut.

meeqqat ilaat atuarfinni nerisaqartinneqartanngikkunik nerisaqartanngitsut paasisariaqarparput, borgmesteri IA-meersoq Charlotte Ludvigsen ilisimatitsivoq.
Nerisaqartitsisarnermut Naalakkersuisut sipaaruteqarniarlutik aalajangersimanerat tupigusuutigivaa.
Meeqqat atuarfiannik nukittorsaanissaq pimoorussimassappassuk manna pisoq paasiuminaalluinnarpoq. Nunatut anguniagaraarput, siunissami meeqqat
tamarmik meeqqat atuarfianni atuariarlutik ingerlaqqillutik ilinniagaqarnissaat. Taamaammat taakku
pitsaanerusumik atugaqartinneqarnissaat pisariaqarpoq, Charlotte Ludvigsen oqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq atuarfimmi nerisa-

qartitsinissamut ukioq manna 980.000 koruuninik
tapiissutisivoq, tapiissutilli aningaasartuutit ilaminiinnanngui matussusertarpaat. Taamaakkaluartoq
nalunaaruteqaqqaarani tapiissutinik atorunnaarsitsineq borgmesterimit ernumanartinneqarpoq.
Atuarfimmi nerisaqartitsinissamut tapiissutaasartut annertugisassaanngillat, taamaammat tapiissutit
peerneqarnerisa aningaasaqarnerput ajalusoortinnavianngilaa, isumaqarpungali ukioq taamaalereersoq
missingersuutitsinnik iluarsiinissamut periarfissaqartinnata, Naalakkersuisut kommunit aningaasaqarnerannik allannguinerat kusanaatsoq, Charlotte
Ludvigsen oqarpoq.

Af Jørgen Schultz-Nielsen

Derfor er vi nødt til at skabe bedre rammer for dem,
siger Charlotte Ludvigesen.
Kommuneqarfik Sermerooq fik i år et tilskud på
980.000 kroner til at drive skolemadsordninger,
og det dækker kun en brøkdel af de reelle udgifter.
Alligevel finder borgmesteren det bekymrende, at
tilskuddet bliver afskaffet uden varsel.
– Tilskuddet til skolemaden er ikke stort, så det
vælter ikke vores økonomi, at det falder bort, men
jeg mener, at det er en uskik, at Naalakkersuisut laver ændringer i kommunernes økonomiske forhold
så sent på året, at vi ikke har en chance for at indregne det i vores budgetter, siger Charlotte Ludvigsen.

– Vi prioriterer mad til vores skoleelever så højt, at
vi gerne selv betaler regningen. Jeg er sikker på, at
mætte børn har lettere ved at lære og får mere ud af
deres skolegang, og vi må se i øjnene, at der er børn
i vores skoler, der ikke ville få frokost, hvis ikke der
var gratis mad i skolerne, oplyser IA-borgmester
Charlotte Ludvigsen.
Hun undrer sig over, hvorfor Naalakkersuisut har
valgt at spare på netop dette område.
– Hvis de mener noget med, at de vil styrke
folkeskolen, virker det helt uforståeligt. Vi har som
land en målsætning om, at alle børn gennemfører
folkeskolen og tager videreuddannelse i fremtiden.
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KALAALLIT AIRPORTS

NUUMMI NUNANIT
ASSIGIINNGITSUNIT
MITTARFIK

IMARISAI
ANINGAASALIIFFIGINEQARPUT

- sanaartornermik suliniut
annertoorujussuaq

Kiisami aallartissinnaanngorpugut,
aallartinneqassapput, aamma piffissap
Kalaallit Airports International A/S-ip
ingerlanerani suliniuteqarfiup avan(KAIR) Nuummi nunanit assigiinngitsu- narpasissuanut ingerlaassapput.
nit mittarfik nutaaq sanatippaa.
Sanaartornermi suliniut Kalaallit
Mittarfik pioreersoq aamma
Nunaata oqaluttuarisaanerani maanna- sanaartornermi suliat
mut annersaavoq, aamma mittarfimNuummi mittarfik pioreersoq sanaarmik nutaamik 2.200 meterisut takititornermi killiffik naallugu tamakkiisugisumik pilersitsineq sanaartornermi
mik ingerlaannassaaq. Taamaammat
sulianik annertoorujussuarnik ilaqarNuummut suliniutip ilarujussuanut,
poq.
sanaartornermi suliassat annertuut pilKatillugu qaqqaq 5,8 mio. m3 miss.
ersaarusiornissaannik imaqarsimavoq,
qaartiterneqassaaq, tamatumalu
mittarfiup pioreersoq ingerlaannarniskingorna 8,7 mio. m3 miss. nunsaa naammassiniarlugu.
niornermi annertussuserilissalKAIR-ip Nuummut Nuummiillugu. Ujaqqat qaartitikkat
lu timmisartumik angalatamarmik mittarfimmi
sut sapinngisamik minQaartiterinermut
nutaami nunniutiginenerpaamik pisarissersorpilersaarut KAIR-ip
qassapput imaluunniit
neqarnissaat ukkatanittartagaani (www.kair.gl)
mittarfeqarfissap nunassaarineqarsinnaavpq, tassani raa, ilutigalugulu timtaap eqqaani narlormisartukkut angalqaammatit pingasut tamaasa
saatigineqassallutik.
lannermi isumannaalsumi qaartiterisoqarnissaa
Qaartiterinermi sulisaanerup soorunami
qaqqamillu qillerisoqarnissaa
liap annertunerpaarakornusersorneqannginersersinneqarpoq.
taa, sanaartornermi kilnissaa. Taamaammat sanliffimmi ukiut siulliit maraartornermi pilersaarusiaq
luk ingerlanneqarnissaa, pilersukumiisumik suliarineqarsaarutigineqarpoq.
poq, tassani ilaatigut suliniummik
Sanaartornermi suliaq Munck Grupaamma qaartiterinermi periarfissanik
pen A/S-imit suliarineqarpoq, taannalu killiffinnut immikkoortiterineq atorpaasissutissiivoq ukioq naatsinnagu
neqarpoq.
100.000 m3 miss. qaartiterneqarnissaa
Qaartiterinermi periarfissat suliassanaatsorsuutigineqartoq. Qaartiterilluni nik suliassinneqartartumut, timmisarsuliat suliniuteqarfiup kujasissortaani
tunik ingerlatsisunut aamma Mittar-

feqarfinnut sakkuuvoq, taamaalilluni
akisussaallutik peqataasut paasissutissinneqarput, qaqugu qaartiterisoqarsinnaanera pillugu. Qaartiterinermi
periarfissat isumaqanngillat piffissani
paasissutissiissutigineqartut tamakkerlutik qaartiteriffiussasut. Pilersaarut suliarineqarsimavoq qulakkeerniarlugu sanaartornermi suliat timmisartukkut angallannerit ingerlanneqarnerannut naleqqiullugu eqaatsuunissaat. Qaartiterinissamut pilersaarut atuuttoq www.kair.gl-imi pissarsiarineqarsinnaassaaq.
Innuttaasut soqutiginnittut tamakkerlutik SMS-imik kiffartuussinermut
ilanngussinnaapput, taamaalillutik
qaqugu qaartiterisoqarnissaa pillugu
SMS-imik tigusaqartarlutik. Kiffartuussineq taanna maannakkut suliarineqarpoq, ilanngunnissaq pillugu paasissutissat kingusinnerusukkut Nuuk
Ugeavisimi, KAIR-ip nittartagaani
aamma Facebookimi quppernerani
takkukkumaarput.
Nuummi qaartiterutinut
toqqorsivik nutaaq
Mittarfimmik sanaartornerup aallartinneranut takussutissaq siulleq, nassaarineqarsinnaavoq parnaarussiviup
kitaani qaartiterutinut toqqorsivimmi
nutaami. Toqqorsivik Kommuneqarfik
Sermersuumit pigineqarpoq, pilersaaQaqugukkut
qaartiterisoqarsinnaava?
Nuummi mittarfiup allilerneqarnissaanut ASN-imut akuersissummi
malittarisassani aalajangiunneqarsimapput, qaqugukkut qaartiterisoqarsinnaanersoq.
Akuersissumi takuneqarsinnaavoq, qaartiterinerit ullaakkut nal.
07-mit unnukkut nal. 22-mut
ingerlanneqar-sinnaasut, sapaatip
akunnera naallugu.
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IMARISAI
ANINGAASALIIFFIGINEQARPUT
rusiorneqarpoq aamma Nuuk City Developmentimit suliarineqarsimavoq.
Toqqorsiviup nutaap, mittarfimmik
sanaartorluni sulinermi qaartiterutit
pisariaqartinneqartut naammattut toqqorsimaneqarnissaat, qulakkiissavaa.
KAIR-ip toqqorsivik attartorpaa,
taannalu annertussuserneqarsimavoq
ima Kalaallit Airports International
A/S-ip aamma illoqarfimmi qaartiterinernut allanut toqqorsivittut avinneqarsinnaasunngorlugu. Mittarfimmut
suliniut naammassippat attartorneq
unitsinneqassaaq.
Nipiliorneq pujoralaallu
Inunnit amerlanernit mittarfimmut
suliniummit pujoralaat aamma nipiliorneq pillugu eqqasuuteqartoqarsimavoq, illoqarfimmut aamma peqqissarfinnut/sunngiffimi sukisaarsaarfinnut qanittuni ingerlanneqartunut.
KAIR-i, Munck Gruppen A/S suleqatigalugu, suliniutip suliarineqarnera
pillugu ulloq 30. oktobari tamanut ammasumik paasissutissiilluni ataatsimiititsisimavoq. Ataatsimiinnermi suliassanik suliassinneqartartoq sanaartornermi suliassat ingerlanissaat pillugu paasissutissiisimavoq, tamatumalu
kingorna illoqarfimmi innuttaasut
apeqquteqarsinnaasimapput.
Suliniummit akornutit millisarniarlugit suliniutit arlallit ingerlanneqassapput. Ataatsimiinnermi suliassanik suliassinneqartartoq ilaatigut

paasissutissiivoq, qaqqanut qillerutit
ataatsikkut qaartinneqarneq ajorput,
nipikillisaatillit aamma usilersuut
kisianni milli sekundinik akuttussusilkumminik assakaasulik usisarfiani
immik qaartinneqartarput. Taamaalilnipikillisitsisu-mik qallersugaq
luni sajukulaarnerit annertuuatorneqassasoq, nipiliorneq
mik killilerneqartarput.
pissutigalugu.
Tassunga Nuup nunaata
Inatsiliorneq sorleq?
Imermik tarajulimsannaa pissusissamiQaartiterinermut
mik tissalutsitsineq
soortumik sajukulaarnmalittarisassat Qaartiterutissat
aamma killilimmik
er-nik killiliisarpoq,
pillugit Namminersornerullutik
aqqutigeriikkani iniluaqutaasumik arlalOqartussat nalunaarutaat nr. 16, issuarnik quppaqarfegerlaartarnerup nipi16. juli 2007-imeersumi
liornermi akornuserqartoq, sajukulaarnernassaarineqarsinnaapput.
suinerit appartissavai.
nik unitsitsisartunik
Pingaarnertut nipiliortaamaalillunilu sajuppilnermit akornusersuineq,
lannernik annertuumik
mittarfimmik nunniornermi
annikillisitsisartumik.
qallerpaanik aserorterinermit pilerMunck Gruppen A/S saniatigut
sinneqassaaq, suliaq taanna aasaanepaasissutissiivoq eqqaani sanaartukrani ingerlanneqartussatut pilersaarukanik nalunaarsuisoqarsimasoq aamtigineqarpoq, taamaalilluni sisorarfim- ma sajukulaarnermi uuttortaatinik
mik aamma sisoraatinik arpaffimmik
ikkussuisoqarsimasoq.
artukkeeqqunagu.
Qaartiterinermi suliat pilersaarutigineqartut sisorarfimmut ajoqutaassanQaartiterineq aamma
ngillat aamma sanaartornerup nalaani
sajukulaarnerit
Sisorarfinnut aqquteqassaaq.
Qaartiterinissanit sajukulaarnerit aamKalaallit Airports International A/S-i
ma innuttaasut akornanni eqqasuutiMunck Gruppen A/S suleqatigalugu
gineqarsimapput.
suliniutit pillugit paasissutissiinermi
Paasissutissiilluni ataatsimiinnermi
ataatsimiinnernik arlalinnik ingerlatqulaani taaneqartumi suliassanik susisarniarpoq aamma ingerlaavartumik
liassinneqartartup qaartiterinermi
nalunaaruteqartarniarpoq.
paasisimasalik suliap ingerlanneqarAllaaserisaq una Kalaallit Airports A/S
nissaanik nassuiaasimavoq. Qaartiteri- aningaasaliiffigineqarpoq.
neq sulluaqqanik amerlasuunik qaartussartaqartunik ilaqarpoq, sullut
ataasiakkaat qaartussartaqartunik

Sajukulaarnerit:
ASN nalunaarusiami takuneqarsinnaavoq, sanaartornermi sulineq sumiiffimmi avatangiisini sakulaartitsisinnaasoq,
ingammik qaartiterinermut atatillugu.
Sajukulaarnerit ungasilliartortumi
appariartortarput,aamma ineqarfinnut
minnerpaamik 700 meterisut ungasissusillimmi, naatsorsuutigineqanngilaq,
sajukulaarnermik akornusersuisoqarnissaanut aarlerinartoqartoq.
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NUUK INTERNATIONALE
LUFTHAVN
– et anlægsprojekt
af dimensioner

Den eksisterende lufthavn og
anlægsarbejderne
Nuuks eksisterende lufthavn skal være
(KAIR) anlægger Nuuks nye internai fuld drift i hele anlægsfasen. Derfor
tionale lufthavn.
Anlægsprojektet er det største i Grøn- har en stor del af projektet, omhandlet
planlægningen af de omfattende anlands historie, og etableringen af den
nye 2.200 meter landingsbane omfatter lægsarbejder, i forhold til at kunne
imødekomme den eksisterende luftenorme anlægsarbejder.
havn.
Alt i alt skal der sprænges ca. 5,8
KAIR har stort fokus på at flyrejsenmillioner m3 fjeld, som efterfølgende
de til og fra Nuuk belastes mindst mubliver til ca. 8,7 millioner m3
ligt, samtidig må sikkerheden
opfyldningsmasse. Alle
for flytrafikken naturligvis
sprængsten skal indbygikke kompromitteres.
ges i den nye landingsSprængningsplanen
Derfor arbejdes der med
bane, eller anvendes
findes på KAIRs
en detaljeret anlægsplan,
til at nivellere terræhjemmeside
som blandt andet annet omkring det nye
vender en faseopdeling
(www.kair.gl), den viser
lufthavnsområde.
af projektet og sprængStørstedelen af
hvor der sprænges og
ningsvinduer.
sprængningsarbejdet
bjergbores hvert
Sprængningsvinduerne
er planlagt udført de
kvartal.
er et redskab til både
første to år af anlægsentreprenørerne, flyopfasen.
eratørerne og Mittarfeqarfiit, så
Anlægsprojektet udføres af
de ansvarlige parter er orien-teret om,
Munck Gruppen A/S, som oplyser at
hvornår der kan foretages en sprængnde forventer at sprænge ca. 100.000 m3
ing. Sprængningsvinduerne betyder
inden årets udgang. Sprængningsarikke, at der nødvendigvis sprænges på
bejderne startes op i den sydlige del af
alle oplyste tidspunkter. Planen er lagt
projektområdet, og vil over tid bevæge
for at sikre fleksibilitet i anlægsarbesig mod den nordlige ende af projektjdet i forhold til afvikling af flytrafikområdet.
ken. Den gældende spræng-ningsplan
vil være tilgængelig på www.kair.gl
Alle interesserede borgere kan snart
ENDELIG ER STARTSKUDDET GÅET;

Kalaallit Airports International A/S

FAKTA:
Sprængning af
5,8 mio. m3 fjeld,
bliver til 8,7 m3
sprængmasse.
Største forventede
sprængninger
20.000 m3

tilmelde sig en SMS tjeneste, således at
man modtager en SMS, når der sprænges.
Denne tjeneste er under udarbejdelse,
oplysninger om tilmelding vil følge
både her i Nuuk Ugeavis, på KAIR´s
hjemmeside og Facebooksiden.
Nyt sprængstofsdepot i Nuuk
Det første synlige tegn på at lufthavnsbyggeriet for alvor er kommet i gang,
finder man ved det nyligt anlagte
sprængstofdepot i området vest for
fængslet. Depotet er ejet af Kommuneqarfik Sermersooq, projekteret og udført af Nuuk City Development.
Det nye depot skal sikre opbevaring
af den nødvendige mængde sprængstof
til lufthavnens anlægsarbejder.
KAIR lejer depotet, som er dimensioneret til at kunne deles mellem Kalaallit Airports International A/S og byens
øvrige sprængstofmagasinering. Ved
afslutning af lufthavnsprojektet ophører lejemålet.
Støj og støv
Der har fra offentlighedens side været
bekymring omkring støj og støv fra
lufthavnsprojektet, som udføres tæt på
bymæssige og rekreative områder.
KAIR afholdte, i samarbejde med
Munck Gruppen A/S, den 30. oktober
et offentligt informationsmøde angående lufthavnsprojektet. På mø-
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det informerede entreprenøren om
processerne for de kommende anlægsaktiviteter, efterfølgende kunne byens
borgere stille spørgsmål.
Der vil blive arbejdet med en række
tiltag for at mindske generne fra projektet. På mødet oplyste entreprenøren blandt andet, at man vil benytte
fjeldbor med lyddæmpere og gummihjulslæsser med dæmpende belægning
på ladet af hensyn til støjen.
Sprinkling med saltvand, og begrænset gentagende kørsel i samme kørespor skal nedsætte støvgenerne. Den
primære støvgene vil opstå ved nedknusning af den øverste opfyldning
af baneanlægget, denne aktivitet vil
forsøges planlagt i sommerhalvåret, så
den ikke belaster skilift og langrendsløjpe.

Sprængning og vibrationer
dæmper rystelserne beOgså vibrationer fra de
tragteligt.
Hvilken
kommende sprængMunck Gruppen A/S
lovgivning?
ninger, har vakt bekymoplyste yderligere, at
Reglerne om
ring blandt befolkninman har lavet regissprængninger
findes i
gen.
treringer af omkringHjemmestyrets
På ovennævnte inforliggende bebyggelser,
bekendtgørelse
mationsmøde redeog opsat vibrationsnr. 16 af 16. juli 2007
gjorde entreprenørens
målere.
om eksplosive
sprængningsekspert
Det planlagte
for udførslen af arbejsprængningsarbejde vil
stoffer
ikke være til fare for skidet. En sprængning består
liften og der vil være adgang
af mange små huller med
til Sisorarfiit område i anlægssprængstof, de enkelte huller med
perioden.
sprængladninger detoneres ikke på én
Kalaallit Airports International A/S
gang, men med millisekunders mellemrum. Hermed begrænses vibration- vil i samarbejde med Munck Gruppen
A/S afholde flere informationsmøder
erne væsentligt.
og løbende orientere om projekterne.
Dertil begrænses vibrationerne naDenne artikel er sponsoreret af
turligt af Nuuks geologi, som fordelKalaallit Airports A/S
agtigt har en hel del sprækkezoner,
som stopper vibrationerne, og dermed

Vibrationer:
Af VVM-redegørelsen fremgår
det, at anlægsarbejdet lokalt kan
give anledning til vibrationer i
omgivelserne, specielt i forbindelse med sprængning. Vibrationer
dæmpes over afstand, og med
en afstand på min. 700 meter til
nærmeste boliger, vurderes der
således ikke, at være risiko for

Hvornår må der sprænges?
I VVM-godkendelsen for
udvidelse af Nuuk lufthavn er
der fastsat regler for, hvornår
der må ske sprængninger. Det
fremgår af godkendelsen, at der
må foretages sprængninger fra
kl. 07 om morgenen til kl. 22
om aftenen, alle ugens 7 dage.
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Sumi / Hvor: ARSIFFIK

Illoqarfiup orpiata ikinneranut najuukkiartorit!
Kom og se byens juletræ blive tændt!
Nal./ kl. Program:

15.30

Tikilluaqqusineq / Velkomst

15.36

Nipilersornermik Ilinniarfik / Musikskolen

15.40

Borgmesterip oqalugiaataa / Bogmesterens tale

15.50

Sunaana tusaasinnaagipput? / Hvad er det vi kan
høre?

16.00

Orpik ikinneqassaaq / Juletræet tændes

16.03

”Juullimi Orpiliaq” / ”Højt fra træets grønne top”

16.05

Juulimaaq nulianilu meeqqanut ilassiussapput /
Julemanden og julemandens kone hilser på børn

16.20

Naggasiineq qujanerlu / Afslutning og Tak

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kultureqarnermut Immikkoortortaqarfik // Kultur- og Eventafdeling

Nutaarsiassaq
NYHED

13,3” MacBook Air (2019)
· Intel Core i5 processor
· 8 GB Ram
· 128 GB SSD Lagring
· Op til 13 timers batteritid
· 2 x USB-C indgang

16” MacBook Pro 2019

· 16” Retina skærm med IPS-teknologi & Touch Bar
· 6-Core i7 Processor
· 16 GB RAM
· 512 GB SSD Lagring
· 4 GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5300M grafikkort
· 4 Thunderbolt 3-porte (USBC)

Vejl. Pris: 9.499 kr.

00.SPAR: 7

NU

idé

eJulegav

8.799.-

PRIS

iStore

19.999.Black Friday
TILBUD

00.SPAR: 3

iPhone 7 – 32 GB

0.-

SPAR:90

HOMEPOD AKTIV HØJTTALER
· Stream musik fra iPhone, iPads & Macs
· Apple Siri
· WIFI (AirPlay)
· Kraftig og god lydkvalitet i 360 grader
· EU version med dansk strømstik og engelsk tale
· Perfekt til stuen køkkenet eller værelset.

Vejl. Pris 2.999 kr.

NU:

2.699.-

Har man 2 HomePods kan man kombinere
dem og få stereo lyd i samme rum.

· 4,7” Retina HD
· 12 MP kamera
· A10 Fusion chip & Touch ID

Vejl. Pris: 3.699 kr.

÷20%

PÅ TILBEHØR

(undtagen Apple)

Mobil cover - Skærmbeskyttelser - Kabler – Bluetooth
højttalere - Razer - Ekstern
harddisk - Tasker
- Sleeves

Til dem der
vil opgradere fra
l
iPhone 4/5/6 eller ti
dem der vil prøve en
iPhone til en
julepris.

NU:

2.799.Soorunami
www.istore.gl

Vi sælger & servicere Apple, samt Bang & Olufsen produkter
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PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

r
e
b
m
e
Dec

UDSALG

Aline Spisebord 15491

Chare Spisebord 75080

Med 6 Gorligli stole 76648
Mål: 100x210/310 cm
Vejl. Kr. 14.793-,

Med 6 Sama stole 72439
Mål: 90x160 cm
Vejl. Kr. 6.193,-

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kr. 11.999.-

Kr. 4999.-

Musel spisebord 16834

Derry spisebord 80813

Med 6 Avu stole 74193
Mål: 90x215/315 cm
Vejl. Kr. 9.993-,

Med 6 Derry stole 80812
Mål: 90x180 cm
Vejl. Kr. 5.593-,

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kr. 7.999.-

Kr. 4.599.-

Følg med på vores hjemmeside www.moebelmagasinet.gl
Møbelmagasinet Nuuk APS, Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk, Tlf. 322176, E-mail: moebel@sofa.gl
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PEQUTITIT
MAANI
NAJUKKANNI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

r
e
b
m
e
c
De
UDSALG
-Z

FAITH Sovesofa

CATANIA Sovesofa

Vejl. Kr. 3.499,-

Vejl. Kr. 5.499,-

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kr. 2.999.-

Kr. 4.999.-

EIVOR Sovesofa
Vejl. Kr. 11.999-,

TILBUDSPRIS

Kr. 8.999.-

LIVING Bed Unique
Kontinental seng
180 x 200 cm
Vejl. Kr. 12.999-,
TILBUDSPRIS 180X200 CM

140 x 200 cm
Vejl. Kr. 11.999TILBUDSPRIS 140X200 CM

Kr. 10.999.- Kr. 9.499.-

Følg med på vores hjemmeside www.moebelmagasinet.gl
Møbelmagasinet Nuuk APS, Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk, Tlf. 322176, E-mail: moebel@sofa.gl
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20%

RABAT PÅ ALT I
OSLO-SERIEN

PEQUTITIT
MAANI
NAJUKKANNI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

-Z

OSLO
Vitrineskab
Med 2 låger
Vejl. Kr. 2.999,-

OSLO Skænk
Med 2 låger og 3 skuffer
Vejl. Kr. 1.999,-

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kr. 2.399.-

Kr. 1.599.-

OSLO
skrivebord
Vejl. Kr. 1.099-,

OSLO Kommode
Sort/Eg
Vejl. Kr. 1.299-,

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kr. 879.-

Kr. 1.039.-

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

Lammeskind

Lammeskind

UNIKA

NEW ZEALAND

TIBET

Vejl. Kr. 899,-

Vejl. Kr. 499,-

Vejl. Kr. 799,-

PEQUTITIT
MAANI
NAJUKKANNI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

Kaninskind
Vejl. Kr. 1.199,-

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kr. 699.-

Kr. 399.-

Kr. 599.-

Kr. 999.-

BRYAN Puff
Fås i Blå - Grå - Grøn - Lilla
Vejl. Kr. 249,-

TILBUDSPRIS

Kr. 199.-

Følg med på vores hjemmeside www.moebelmagasinet.gl
Møbelmagasinet Nuuk APS, Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk, Tlf. 322176, E-mail: moebel@sofa.gl
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Juullimut unammisitsineq
Julekonkurrence
Juullip inui imatut
angissusillit qulit aviisip iluanut toqqorsimasagut
ujariarlugit tunissutissarpassuarnik annonciliisartut tunissutaannik makit
sisunut peqataagit.
Find de ti julemænd i denne størrelse
inde i bladet og deltage i
lodtrækningen om de mange flotte præmier fra vore annoncører.

TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Katuami qullernik taarsersuineq
Kommuneqarfik Sermersuup suliassaq qulaani pineqartoq tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuuppaa. Suliakkiutigineqartumi suliassaapput kiilerimi, inini allerni, inini
quleriiaat siullerni aamma init quleriaat aappaanni qulliit qaammaqqutit LED-it, qullernut
nutaanut aqutsissutillit.
Suliassaq tamakkiisumik suliariumannittussarsiuunneqarpoq.

Niuertup aqqa/Firma:

Qupp./Side:

Suliassap januaarimit marsimut 2020-mi suliarineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.
Akikinnerpaamik neqerooruteqartumut suliakkiisoqassaaq.

1.
2.
3.

Neqeroorut pimoorullugu suliarineqassappat neqerooruteqartup neqeroorumminut
ilanngutissavaa akileraaruserivimmit 100.000 koruunit sinnerlugit akiitsoqannginnermut
uppernarsaat ilanngutissavaa aamma aningaaserivimmit qularnaveeqqusiisinnaanermut
uppernarsaat ilanngutissavaa.
Suliariumannittussarsiuussinerup sumi qaqugulu pinissaa neqerooruteqarluni allakkiani
allassimassaaq.

4.
5.

Neqeroorusiornissamut atugassanik decembarip 10-ata tungaanut uunga inniminniisoqarsinnaavoq:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: inuplan@inuplan.gl

6.
7.

Tamatuma kingorna neqerooruteqartoq neqeroorusiornermi atugassaminik qarasaasiakkut aallerfissaminik tigusaqassaaq imaluunniit akiliilluni neqeroorusiornermi atugassat
pappiaranngorlugit tigunerini akiligassanngorlugit nassinneqarsinnaavoq.

8.

OFFENTLIG LICITATION

9.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

10.
Ateq/Navn:
Najugaq/adr.:
Ukiut/Alder:

Udskiftning af lys i Katuaq / Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq udbyder ovennævnte opgave i offentlig licitation.
Opgaven omfatter udskiftning af lysarmatur til LED belysning, i kælderplan, stue-plan,
1. sals plan og 2. sals plan med nye lysstyringer.
Arbejdet udbydes i en hovedentreprise
Arbejdet forventes udført i perioden januar– marts 2020
Tildelingskriteriet er laveste pris.

Uunga nassiunneqassaaq / Indsendes til:
Sipisaq Avannarleq 10-B · Box 301 · 3900 Nuuk

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra
skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over
100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld, samt en erklæring fra et pengeinstitut eller
anden garant om dennes mulighed for garantistillelse.

Allakkat puuatigut nalunaaqqutserlu: »Juullimut unammineq«

Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.

Kuverten mærkes: »Julekonkurrence«
Eller put kuponen i vores postkasse ved indgangen.

Udbudsmaterialet kan frem til og med 10. december 2019 bestilles hos:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk, e-mail: inuplan@inuplan.gl

Sapaatip akunnera 51-imi makitissaagut,
Allattuiffissiaq aviisimiittoq nassiuguk makitsinermilu peqataallutit.

Vi trækker vindere i uge 51. Indsend kuponen og deltag i lodtrækningen.

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

Inuplan A/S

Issortarfimmut 13
Postboks 1024
3900 Nuuk
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J

uullimut unammineq
ulekonkurrence 2019

Arctic Spirit CD
T-shirt m/Rock Tupilak
LP m/Nanook
X-mini højttalere

1 par Sælskinds-hjemmesko
1 par Luffer i ruskind m/ræv
1 par Børneluffer i ruskind

til smartphone/tablet

Altanic Music

Nalunaqutaq angutitnut /
Herreur

Atuagaq juullerpalutunik
imalik / Julebog m/opskrifter,

Ukioq manna
ataasiaannarluta
makitsissaagut, tassalu
sapaatip akunnerani
51-imi. Immersugassaq
aviisimiittoq nassiuguk
eqquiniaanermilu
peqataallutit.

Qulleq / Tower Pendel, hvid
Værdi kr. 799,-

huskelister og gode råd af
Sarah Skarums

Tujuuluk nuersagaq /
Strik trøje

Juledekoration
værdi af 500 kr.

Qulleq / Lampe

Inuit Ur

Værdi kr. 1.495,-

Gavekort Isarussanut /
til briller, Værdi kr. 698,-

Gavekort

værdi kr. 500,-

Brunch

inunut marlunut / for 2 personer

Airpods Pro

Værdi kr. 2.099,-

Tæppe

160 x 230 cm

NATILERISOQ
NUUK GULVSERVICE APS
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3 x 2 kasser sodavand

3 par PONIT strømper

á 25 cl.

Smykkesæt fra Scrouples,

4 stk. Gavekort
á 250,-

værdi 890,-

Story Armbånd m/charms

værdi 695,-

Titanium Armbånd
m/Blomdahl
værdi 899,-

3 billeder af Jens Erik Carl
Rasmussen 1841-1993,

værdi pr. stk.
kr. 950,-

I år trækker vi
kun 1 gang, som bliver
i uge 51.
Indsend kuponen,
som findes inde i bladet,
og deltag
i lodtrækningen.

Davidsen overtager Optimera
Byggemarkedskæden Optimera i Nuuk skifter navn fra næste år
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Med overtagelsen af Optimera-kæden i oktober rykkede Davidsens
Tømmerhandel ud til professionelle håndværkere og private i hele
Danmark. Fra februar 2020 rykker Davidsen også til Grønland, når
den tidligere Optimera-butik i Nuuk bliver omdannet til Davidsenkonceptet.
Det skriver Davidsens Tømmerhandel i en pressemeddelelse.
– Vores fokus er og vil fortsat være, at vi har en høj tilgængelighed af varer, et serviceorienteret personale og en velfungerende
logistik. Lever vi op til det, er det vores erfaring, at vi bidrager til
en effektiv hverdag for kunderne. Vi ser derfor meget frem til samarbejdet med vores kunder i Nuuk såvel som resten af Grønland,
siger administrerende direktør i Davidsens Tømmerhandel, Henrik
Clausen, i pressemeddelelsen.
Dermed ændrer Optimera navn til Davidsens Tømmerhandel fra
februar.
wNetop nu er Davidsen midt i at omdanne de tidligere Optimera-afdelinger i Danmark.
I slutningen af januar kommer turen så til Grønland, når afdelingen på Industrivej i Nuuk træder ind i Davidsen-familien.
Alle medarbejdere fra Optimera-afdelingen i Nuuk fortsætter
også efter overgangen til Davidsen.

Administrerende direktør i Davidsens Tømmerhandel, Henrik Clausen: – Vi ser derfor
meget frem til samarbejdet med vores kunder i Nuuk såvel som resten af Grønland.
Foto: Davidsens Tømmerhandel.
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N��������� ������������� G��������
S������ W���-����������� ����������,
A������������ S�����������������
N������������������� �����������
��������������:

I ����������� ��� G�������� S������
W���, �� �������� D������������ ���
R�������� �� A������������
�������� ������������:

Ar�ininngorneq 30. November nal. 13:00 14:00 Nunatta Atuagaateqar�iani
Uja peqatigalugu atuakkamik atuffassineq –
Kalaallit Nunaata Geologiia

Lørdag 30. november, kl. 13:00-14:00,
Grønlands Landsbibliotek
Boglæsning med isbjørnen Uja – Børnebogen
om Grønlands geologi

Sapaat 1. December nal. 14:00 - 16:00 Nuuk
Lokalmuseum
Rock Show – Ujaqqat aatsitassallu
nunatsinneersut takukkit – nammineq pitit
nassakkit

Marlunngorneq 3. december nal. 12:00-13:00
(Matu ammassaq 11:45) Cafe Toqqor�immi.
Nuuk Lokalmuseumip tunuani.
Neriutigaluni ataatsimiinneq – peqataagit,
misissueqqissaarnermi aatsitassarsiornermilu
periutsit tusar�igalugit.
Pisut tamarmik, kalaallisoortut danskisoortullu,
akeqanngillat. Atuffassinerli kalaallisuinnaq
pissaaq. Aatsitassanut Suliffeqarnermullu
Naalakkersusioqar�immiut kikkut tamaasa
pisunut tikilluaqquaat.

Søndag 1. december, kl. 14:00-16:00, Nuuk
Lokalmuseum
Rock Show – Se forskellige sten og mineraler
fra hele Grønland, og medbring dine egne sten

Tirsdag 3. december, kl. 12:00-13:00
(dørene åbner 11:45), Cafe Toqqor�iks hus
(bagsiden af Nuuk Lokalmuseum)
Minefrokost – vær med til et frokostmøde og
hør om hele processen omkring efterforskning
og minedrift.

Alle begivenheder er gratis og foregår på både
grønlandsk og dansk, dog med undtagelse af
boglæsningen, der kun vil være på grønlandsk.
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
ser frem til at byde alle velkommen til disse
begivenheder.

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

Juullilernerani
ikiorsiissutit
Ukioq manna agguaanneqqaqqilerput.
Qinnuteqarﬁssat Røde Kors atornikueerniarﬁani
aaneqarsinnaapput 30. oktober.
Atornekuerniarﬁmmullu tunniunneqassallutik
kingusinnerpaami november 28-ni.
Juullilernerani ikiorsiinermut tapeeqataagit
uunga kontomut 6471-7658785.
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TALLIMANNGORNEQ/FREDAG
29. NOVEMBER NAL./KL. 10-20

BLACK FRIDAY

TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 27. NOVEMBER TIL MANDAG D. 23.
.
ØJDER
H
E
R
E
ID
FL
ER HV
FÅS I
L
L
E
L
ODE
SLIMM

STÆ R K PR IS

649.-

DECEMBER 2019

JULESTAGE

Model Viking. Flot nordisk stage
i hvid træ med metalfod.
(Best. nr. 9744057)

279.249.-

JULESTJERNE
PÅ FOD

WASHINGTON
KUNSTTRÆ

Smukt og praktisk træ som kan
bruges år efter år. H: 150 og
Ø113 cm.

Model Antique. Superflot
stjerne på fod, som med
sin røde stjerne giver et
varmt og hyggeligt lys.

(Best. nr. 9686497)

(Best. nr. 9744058)

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 27. november til mandag d. 23. december 2019

JUULLIMI TAMASSI PILLUARITSI
GLÆDELIG JUL TIL ALLE

STARK Ilulissat

Neqeroorutit allat
quppersagaliatsinni
takukkit imaluunniit
ut
alakkaruk nittartagarp
.gl
RK
TA
www.S
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.

38 20 10

Medlem af CSR Greenland
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GREENLAND
SCIENCE
WEEK

Silaannaap

kissatsikkiartornera

inuunitsinnut qanoq
sunniuteqarpa?

Ilisimatusarneq
ilinnoortoq

5. DECEMBARI
Kalaallit
qimmiat allanik

akusaannginnissaat

qanoq qulakkiissavarput?

1
0-19
K ATUAMI

NAL.

Sciencemi aaqqissuussat
Ilisimatooq

30. 3.
NOVEMBARIP

DECEMBARIP

–NIIT

–NUT

sulerisartoruna?

aqqissuussat
Illoqarfimmi a
ut tamaasa
assigiinngits
ni takukkit
Facebookitsin

GREENLAND
PERSPECTIVE
ACTIVATING RESEARCH
FOR SOCIETY

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Nuutoqqami orpik

Marmor stage
B25cm 750,-

Ukioq manna peqatigiiffik Nuutoqqami orpik ukiunik
30-nngortorsiorpoq, taamaasilluni Nuutoqqami orpik
30-ssaanik ikissavarput

arfininngorneq 30. november 2019 nal. 16.00.
Pisarnertut meeqqat puussiaaranatsinneqassapput.
Aggialluarisi.

Juletræet
i den gamle bydel
tændes
30. november 2019
kl. 16.00

LEIFF JOSEFSEN

Qulleerniarfik Lysbutikken
NC 1.sal

Juletræstæppe
Ø120cm 395,-

Naasuerniarfik

Balance blå
B11cm
Pr.stk. 225,-

Black Friday

÷25%

A dve

juullimut pinnersaatit /
På julepynt

iq NAASUT

Tlf. 321676

n t sg a
ve
Id é e r

Gælder kun
fredag 29. nov.

taamaallaat tallimanngorneq
29. nov.

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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

Økologiske
Viskestykker
B50x70cm
Pr.stk. 95,Økologiske
viskestykker
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80 PROCENTIT MISSINGISA UGEAVISI ATUARTARPAAT

Ugeavisimik atuartartunik misissuinerup nutaap
tamanna paasinarsisippaa
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
- Atuartartut akissallit angerlarsimaffimmilu ningiup
ulluinnarni atuinermut aqutsisuusup, ugeavisi atuartarpaat.
Nuuk Ugeavisip novembarimi 2019-imi atuartartunik misissuinerani tamanna paasinarsivoq. Oqaatigineqassaarli misissuinermi peqataasut amerlanerit
arnaammata.
- Kikkut aviisi atuartarneraat aamma sooq atuartarneraat misissorusukkatsigu, tusagassiivimmi Sermitsiaq.AG-mi Nuuk Ugeavisimik saqqummersitsisartumi pisortaq, misissuinissamik inniminniisimasoq
oqarpoq.
- Illoqarfiit pingaarnersaanni inoqutigiit amerlanersaasa aviisi atuartaraat, aamma assigiinngitsorpassuarnik pissuteqarlutik atuartaraat misissuinermi paasineqarpoq. Annerusumilli illoqarfimmi pisunut malinnaaniarlutik neqeroorutillu takujumallugit atuartarpaat,
pisortaq Christian Schultz-Lorentzen misissuinermi
paasisanik naammagisimaarinnilluartoq oqarpoq.
- Tamakku saniatigut misissuinerup paasinarsisippaa, amerlanerit aviisinit neqeroorutinit Nuuk Ugeavisip unammillertigisaannit, Nuuk Ugeavisi pingaartinnerusaraat.
- Taamaalillunga niuertarfinnik ingerlatsisut kajumissaaginnarsinnaavakka Nuuk Ugeavisikkut neqeroorutitik pitsaasut ussassaarutigisaqqullugit, pisisartummi taakku pisiniarfiinut takkunnerusarmata, tassami ussassaarutit inoqutigiinni aningaasat ningiuusup
atugassaannik isumaginnittumit takuneqartarmata.
Tamatuma saniatigut ussassaarutit taaneqareersutut
pisinissamut akissalinnit takuneqartarmata, Christian

Schultz-Lorentzen oqarpoq.
Inuit attaveqaqatigiittarfii
- Qarasaasiakkut inuit attaveqaqatigiittarfiisigut ussassaarutit, matumani Facebook ilanngullugu, Nuuk
Ugeavisimi ussassaarutaasussaagaluanik tigusisarmata
isertuussassaanngilaq, H.P. Petersen Tusagassiivimmi
tuniniaanermut pisortaq oqarpoq.
- Misissuinerup inernerata paasinarsisippaa Nuuk
Ugeavis Nuummiunit suli nuannarineqarlunilu pinngitsoorneqarsinnaanngitsoq, tassa aaqqissuussinernut
assigiinngitsunut aamma atugassanik pisiniarfinni neqeroorutinik paasisaqarusukkaangamik. Ukioq manna
siusinnerusukkut www.NuukUgeavis.gl-ip saqqummiunneratigut, aviisimi naqitani ussassaarisartut qarasaasiakkut peqataanissaanut periarfissinneqarput, amerlasuunimmi tamanna apeqqutigineqartarmat, tassami
ussassaarutit naqitat sunniutaat nalileruminaassinnaasarmata, HP Petersen nassuiaavoq.
Atuartartoq nalinginnaasoq
Misissuinerup paasinarsisippaa, ugeavisimik atuartartoq nalinginnaasoq tassaasoq arnaq ilinniagaqarsimasoq 40-t missaannik ukiulik, inoqutigiinni ukiumut
500.000 koruunit sinnerlugit isertitalimmeersoq. Atuartartup taamaattup aviisi sapaatip akunneri tamaasa
atuartarpaa aviisillu allakkanut nakkartinneqarnissaa
piumanerusarlugu. 88 procentit missaasa aviisi pitsaanerarpaat imaluunniit pitsaalluinnarnerarpaat.
Illoqarfimmi pisiniarfiit neqeroorutaat atuartarpaat,
kulturikkut timersornikkullu aaqqissuussinerit malinnaaffigisarlugit ugeavisimilu allaaserisat atuartarlugit.
Atuartartut amerlanersaasa illoqarfimmi neqeroorutit
ugeavisimi nassaarisarpaat, aammali pisiniarfiit ussas-

Tusagassaqartitsivimmi Sermitsiaq.AG-mi pisortap Christian Schultz-Lorentzenip aamma tuniniaanermut qullersap H.P.
Petersenip Nuuk Ugeavisimik atuartartunik misissuineq nutaaq nuannaartutigeqaat, tamatumanimi paasineqarmat Nuummi
angerlarsimaffinnit amerlanernit pisiniarfiit neqeroorutaat takuniarlugit atuarneqartartoq.
Direktør Christian Schultz-Lorentzen og salgschef H.P. Petersen, Mediehuset Sermitsiaq.AG, er meget tilfredse med den nye
læserundersøgelse om brugen af Nuuk Ugeavis, der viser, at de fleste hjem i Nuuk læser ugeavisen for at få tilbud fra butikkerne. Ass./Foto: leiff Josefsen

saarutitut aviisiini innersuussisarlutik, taakkumi ugeavisimut unammillertit annersaraat.
Misissuinermi peqataasut annerusumik atugassanik
pisiassanik Nuuk Ugeavisimi malinnaasarput, Facebookili tulliunneqartarluni.
Misissuinermili aamma inerniliunneqarluni ugeavisi
inuusuttunit soqutigineqarpianngitsoq, inuusuttulli tatiginnilluarput oqarlutillu aviisi pinngitsoorsinnaanngikkitsik.
Utoqqaat ugeavisi illoqarfimmi pisunut malinnaanerminnut paasisaqarfigisarpaat. Nuuk Ugeavisi pissarsiarinngikkaangamikku saneqqutiinnarneqartutut
misigisimasarput, aamma allakkanut nakkartitsisarfimmut nakkartinneqanngikkaangat ajuallaatigisaraat,
misissuinermi paasineqarpoq, aamma paasineqarluni
Nuuk Ugeavisi Nuummiutoqqanit kulturikkut kingornussat ilaattut isigineqartoq.
Ilanngullugu maluginiarneqarpoq amerlaqisut aviisimi Buuarsikkut allanit siulliullugit atuarneqartartut.
Misissuineq tamakkerlugu mailikkut perusukkukku
uunga saaffiginnillutit pissarsiarisinnaavat:
redaktion@Nuukugeavis.gl

Misissuinerup tunuliaqutaa
Visiobox Consulting Aps (analyse.gl) Nuuk Ugeavisimik atuartartunik misissuisuuvoq, tamatumani
paasiniarneqarluni aviisimik atuarusuttarnerannut suut
kajumissuseqalersittarneraat. Ilanngullugu paasiniarneqarluni ugeavisi illoqarfimmi ussassaarisarnermut
aamma tusagassiivittut niuernermut attuumassuteqartutut, tamanut paasissutissiiffittut, peqatigiiffinnit
tusagassanut assig-isaannullu qanoq pingaaruteqartiginersoq. Misissuineq novembarimi 2019-imi ingerlanneqarpoq. Misissuinermit paasisat oktobarip 25-annit
novembarip 15-iannut katersorneqarput. Paasissutissanik katersinermi Nuummi innuttaasut siamasissumik
inissisimasut paasisaqarfiginissaat siunertarineqarpoq.
Nuuk Ugeavisip nalilersuiffiginissaa siunertarineqarluni,
tamannalumi akissuteqartut ilisimaaraat. Inuit 286-it
misissuinermi peqataapput.
Naatsorsueqqissaartarfimmit oqaatigineqartut naapertorlugit Nuummi 2019-imi inoqutigiit 7.488-iupput.
286-it misissuinermi peqataanerisigut inoqutigiit 3,8
procentii misissuinermi akissuteqarput.
Misissuinerup ilanngullugu paasinarsisippaa akissuteqartut 60 procentii sinneqartut arnaasut, tupigisassaanngitsumillu inerniliunneqarluni ugeavisimik atuartartut
amerlanersaat arnaasut. Misissuinermi sianerfissanik
allattuinermi adressit siamasissumeersuunissaat anguniarneqarsimavoq aamma qarasaasiaq aqqutigalugu inuit
assigiinngitsuneersut saaffigineqarsimallutik.
Akissuteqartut peqataanissaminnut kajumissaaserneqarnissamik neqeroorfigineqarput, tassami gavekortit
pingasut makitsissutigineqarnissaannut peqataanissamut
periarfissinneqaramik. Akissutigineqartut suliarineranni
ajornartinnagu assigiinnik akissuteqarsimasut isiginiarneqarsimapput.
Pinngitsoorneqarsinnaanngitsutut akissuteqartut ilaat
Nuummi najugaqarunnaarsimasarput. Piffissamili pineqartumi Nuummiissimallutik. Akissuteqartup emailadressini Nuummeersuunngitsoq nalunaarutigisimagaangagu akissuteqartup akissutaa peerneqartarpoq.
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Mia Duelund Schmidt Ugeavisimi aalajangersimasumik ingerlatsisuuvoq, maannamullu ukiorpassuarni isumagisarsimallugu
aviisi illoqarfiit pingaarnersaanni angerlarsimaffinnut tamanut apuunneqartarnissaa. Atuartartunik misissuinerup paasinarsisippaa, atuartartut 85 procentiisa aviisi nuannarigaat, taannalu atorlugu illoqarfimmi pisunut aamma pisiniarfinnit neqeroorutaat malinnaaffigisarlugit.
Mia Duelund Schmidt er det faste omdrejningspunkt på ugeavisen, der nu i mange år har sørget for at avisen kommer ud i alle
hjem i hovedstaden. Læserundersøgelsen viser, at over 85 procent af læserne er glade for avisen og bruger den for at følge
med i hvad der sker i byen og se tilbud fra butikkerne. Ass./Foto: Leiff Josefsen

KNAPT 80 PROCENT LÆSER UGEAVISEN

Det viser en ny læserundersøgelse om ugeavisen
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Det er det købestærke publikum og hende i hjemmet, der bestemmer det daglige forbrug, som læser
ugeavisen.
Det fremgår af en læserundersøgelse, som Nuuk
Ugeavis har fået foretaget her i november 2019. Det
skal lige siges, at de fleste deltagere i undersøgelsen
er kvinder.
Vi ville have undersøgt, hvem der læser avisen, og
hvorfor de læser den, fortæller direktør i mediehuset
Sermitsiaq.AG, som udgiver Nuuk Ugeavis, og som
har bestilt undersøgelsen.
Undersøgelsen viser, at langt de fleste husstande i
hovedstaden læser avisen, og at de læser den af mange
forskellige grunde, men især for at følge med i hvad
der sker i byen og for at se på tilbud, siger direktør
Christian Schultz-Lorentzen, som er er meget tilfreds
med undersøgelsesresultatet.
Desuden viser undersøgelsen, at flere prioriterer
Nuuk Ugeavis højere end tilbudsaviserne, som er
Nuuk Ugeavis’ største konkurrent.
Så jeg kan kun opfordre de forretningsdrivende til
at bruge Nuuk Ugeavis til at annoncere gode tilbud
i ugeavisen, som trækker kunderne ind i netop deres
butik, for annoncen bliver set af den person i husstanden, der bestemmer over, hvad husholdningspengene skal bruges til. Desuden rammer annoncerne
som nævnt det købestærke publikum, fastslår Christian Schultz-Lorentzen
Sociale medier
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at online
annoncering via sociale medier, herunder Facebook
de seneste års tid har været med til at rykke annoncer
væk fra Nuuk Ugeavis, siger H.P. Petersen, der er
salgschef i Mediehuset.
Med denne undersøgelse må vi imidlertid konklu-

dere, at Nuuk Ugeavis fortsat er populær og uundværlig for Nuuks borgere, både når de skal orientere sig
omkring arrangementer og lokale tilbud fra detailhandlen. Med lanceringen af www.NuukUgeavis.gl
tidligere på året, giver dette samtidig også annoncørerne i den trykte avis mulighed for at være til stede på
en digital platform, hvilket flere har efterspurgt, da det
er svært at måle effekten af en trykt annonce, forklarer
HP Petersen.
Den typiske læser
Undersøgelsen viser, at den typiske ugeavislæser er en
faglært kvinde på omkring 40 år med en husstandsindkomst på over 500.000 kroner. Hun læser avisen hver
uge og vil helst have avisen i postkassen. Omkring 88
procent synes, at avisen er god eller rigtig god.
De læser tilbud fra de lokale butikker, de følger
med i kultur- og sportsarrangementer og de læser artiklerne i ugeavisen. De fleste læsere finder de lokale
tilbud i ugeavisen, men der henvises også til butikkernes tilbudsaviser, der er den største konkurrent til
ugeavisen.
De, der deltog i undersøgelsen, ser ud til primært at
holde sig orienteret om tilbud fra den lokale detailhandel via Nuuk Ugeavis, men derefter kommer
Facebook.
Konklusionen af undersøgelsen er imidlertid også,
at ugeavisen ikke har fat i de unge, men de unge er
meget loyale og siger, at de ikke kan undvære avisen.
De ældre bruger ugeavisen som livsline til at danne
sig et indtryk af, hvad der foregår i byen. Uden Nuuk
Ugeavis føler de sig forbigået og bliver nærmest
fornærmede, hvis de ikke modtager den i postkassen,
fremgår det af konklusionen i undersøgelsen, der også
viser, at Nuuk Ugeavis er en del af kulturarven særligt
blandt de gamle Nuummiuttere.
I øvrigt bemærkes det, at mange starter altid med at
læse Buuarsikkut før andet i avisen.
Hvis du gerne vil have hele undersøgelsen tilsendt
på mail, kan du kontakte: redaktion@Nuukugeavis.gl

Baggrund for undersøgelsen
Visiobox Consulting Aps (analyse.gl) har foretaget
undersøgelsen af Nuuk Ugeavis’ læsere for at finde
ud af deres motivation for at læse avisen samt for at
undersøge hvilken kommerciel og informativ værdi
ugeavisen har i forhold til lokal annoncering og som
medie for kommercielle budskaber, offentlige informationer, talerør for foreninger med videre. Undersøgelsen er gennemført i november 2019. Data er
indsamlet fra 25. oktober til 15. november. Dataindsamlingen har været tilsigtet at ramme et bredt udsnit af befolkningen i Nuuk. Formålet har været at
evaluere Nuuk Ugeavis, hvilket respondenterne har
været bevidste om. 286 personer har deltaget i undersøgelsen. Ifølge Grønlands Statistik er der 7.488
husstande i Nuuk i 2019. Med 286 unikke respondenter er responsraten dermed 3,8 % i forhold til antal
husstande.
Undersøgelsen viser imidlertid, at over 60 procent
af respondenterne er kvinder, så det er måske ikke så
mærkeligt, at man når frem til konklusionen om, at
det er kvinder, der læser ugeavisen.
Der er i opbygningen af opkaldslister søgt spredning
på adresser, og via netværk er der opsøgt folk i forskellige segmenter.
Respondenterne er tilbudt et incitament for at deltage, nemlig mulighed for at deltage i en lodtrækning
om tre gavekort. Dette kan medføre at folk har deltaget med vilkårlige svar alene for at få adgang til
lodtrækningen. I forbindelse med databehandlingen
er der søgt dubletter i det omfang, det har været
muligt.
Det kan ikke udelukkes, at der er respondenter,
der ikke længere er bosiddende i Nuuk. Men som har
været det på det tidspunkt. I det omfang en respondent har anmeldt sin deltagelse med en emailadresse,
der ikke er fra Nuuk, er respondentens svar sorteret
fra.
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Qimatut Pension
2018-mut naatsorsuutit inaarnerat takuiuk?
Soraarninngornissamut ileqqaagaqarneq pillugu qupperneq
takunissaa eqqaamajuk. 2018-mut soraarninngornissamut ileqqaagaqarnissannut akiligassaqaruit aningaaserivimmi siunnersortit attavigiuk
immaqaluunniit pension@banken.gl -mut allagit.
Akiligassannut aaqqiissutissamik nassaassagaluarpugut.

Har du set din slutopgørelse for 2018?
Husk at tjekke siden med opgørelse af din pensionsindbetaling.
Hvis du har fået besked om at du mangler at indbetale til
pension for 2018 så kontakt din rådgiver eller send en mail
til pension@banken.gl.
Så finder vi sammen en løsning på din indbetaling.
www.banken.gl · Tlf. 701234

DIN LOKALE LEVERANDØR
AF ERHVERVSMØBLER

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

31 20 27 • nuuk@konpap.gl
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Nu 2 skolevogne
og 2 kørelærer!

TIL SALG: SNESCOOTER, BÅDE OG BILER
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Så ventetiden
kan blive
kor test

Nuuk Politi sælger snescooter, både og biler. Salget foregår ved indgivelse
af et lukket bud, hvor du angiver, hvilken genstand du byder på, og hvor
meget du vil betale for genstanden. Det højeste bud har retten til at købe
genstanden. Bud under mindsteprisen accepteres ikke.
Dit budTIL
er bindende,
og du skal kunne betale
beløbet
samlet senest den
SALG: SNESCOOTERE,
BÅDE
OG BILER
13. december 2019.

Nuuk Politi sælger snescootere, både og biler. Salget foregår ved indgivelse af et lukket bud,
hvor du angiver, hvilken genstand du byder på, og hvor meget du vil betale for genstanden. Det

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

TLF. 55 71 68

Fremvisning
ved
Nuuk
Politistation
den Bud
29. under
november
2019 kl.
14, ikke. Dit bud
højeste sker
bud har
retten
til at
købe genstanden.
mindsteprisen
accepteres
bindende,
og du skal kunne
samlet
senest
denPoliti
13. december
hvor duer vil
have mulighed
for atbetale
bese beløbet
de aktiver,
som
Nuuk
sælger. 2019.

QVIST KØRESKOLE

Fremvisning sker ved Nuuk Politistation den 29. november 2019 kl. 14, hvor du vil have

for bud
at bese
de aktiver,
Nuuk Politi
Du kanmulighed
sende dit
med
tydeligsom
angivelse
af sælger.
navn, adresse, telefonnummer ogDue-mail
til:
grl-lesek@politi.dk
kan sende dit bud med tydelig angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mail til:
grl-lesek@politi.dk

Genstandene købes som beset.

Genstandene købes som beset.

Nuuk Politi
have
modtaget dit
dit bud
denden
6. december
2019. 2019.
Nuuk Politi
skalskal
have
modtaget
budinden
inden
6. december
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5
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Snescootere
SkiDoo
Biler
Ford Mustang - årgang 2008
Mitsubishi ASX - årgang 2016
Skoda superb combi - årgang 2010
Skoda suberb elegance - årgang 2009
Audi A6 - årgang 2001
Toyota Landcruiser

Mindstepris
265.000
70.000
45.000

sud_cs0097.tif

Både
Tresfjord Ultra m. Volvo Penta diselmotor
Sea Ray 220 m. Volvo Penta benzinmotor
Formula 38

Mindstepris
40.000 kr.

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

Nr.
1
2
3

Mindstepris
110.000 kr.
100.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
20.000 kr.
10.000 kr.

Nuummi atualertussanik
allatsitsineq 2020

Skoleindskrivning 2020
i Nuuk

Meeqqat ukioq 2014-mi inunngortut atualernissaminnut
allatsissapput ulluni 4. aamma 5. december 2019

Børn, som er født i år 2014, skal til skoleindskrivning
i dagene 4. og 5. december 2019

ALLATSIFFISSAQ:

SAAFFISSAQ:

INDSKRIVNINGSSTED:

KONTAKT:

Sunngiffeqarnermut, Atuarfeqarnermut
Meeqqeriveqarnermullu allaffeqarfik, Naapittarfiup AMISUT eqqannguani Imaneq 23 B / 1. sal

Atuarfeqarnermut siunnersorti
Niels Egede Høegh
Oqa. 36 73 25

Frtitids, Skole og Dagtilbuds
kontorer ved Naapittarfik AMISUT
Imaneq 23 B / 1. sal

Skolekonsulent
Niels Egede Høegh
Tlf. 36 73 25

QASSINUT:

Pingasunngorneq 4. decembari 2019. Nal. 10-16
Sisamanngorneq 5. decembari 2019. Nal. 10-17

TIDSPUNKT:
Onsdag 4. december 2019. kl. 10-16
Torsdag 5. december 2019. kl. 10-17

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Atuarfik Ulluinnarnilu Neqeroorutinut Immikkoortortaqarfik // Skole og Dagtilbudsafdelingen

49

ONSDAG 27. NOVEMBER 2019

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

ILISIMATUSARFIMMI SAQQUMMIINEQ

Qimmip sananeqaataa
Kalaallit qimmiat suua?

Sisamanngorneq 28. november 2019
Nal. 19.30
Saqqummiisoq Anders Johannes Hansen,
Qimmeq pillugu ingerlassaq.

Ammasarfiit / Åbningstider / Opening
hours:

Anders Johannes Hansen Qimmeq pillugu ingerlassami ilisimatusarnermi siuttuuvoq, kalaallillu qimmiata sananeqaataanut, genetikkianut,
immikkut ilisimasaqartuulluni.

DECEMBER 2019

Ukiuni pingasuni kingullerni Anders ilisimatusartullu allat kalaallit
qimmiata genetikkianut tunngasunik ilisimatusarsimapput, ilaatigullu
makkua akissutissarsiorneqarsimapput:
- Qimmeq qimuttoq suminngaanneersuua?
- Qimmip taassuma racea qanoq pisoqaatigiva?
- Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuni qimmit assigiinngissitaartuuppat?
- Kalaallit qimmiat amaqqunit qimminiillu allaneersunit akuneqarpat
susoqassava?

Ataasinngorneq / Mandag / Monday

12.00-18.00

Marlunngorneq / Tirsdag / Tuesday

12.00-18.00

Pingasunngorneq /Onsdag / Wednesday

10.00-18.00

Sisamanngorneq / Torsdag / Thursday

12.00-18.00

Tallimanngorneq / Fredag / Friday

12.00-18.00

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA

Saqqummiineq qallunaatut ingerlanneqassaaq.
Unillatsiarnermi kaffeqarlunilu kaageqassaaq.
Kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput!

Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

nunatta atuagaateqarfia

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Torsdag den 28. november 2019
Kl. 19.30 i auditoriet
Ved Anders Johannes Hansen, Qimmeq Projektet
Anders Johannes Hansen er forskningsleder på Qimmeq-projektet med
hundens genetik som speciale.
Gennem de sidste tre år har Anders og en række andre forskere studeret den grønlandske slædehunds genetik med henblik på at finde
svarene på en række spændende spørgsmål, bl.a.
- Hvor kommer slædehunden fra?
- Hvor gammel er slædehunderacen?
- Er der forskel på hundene fra forskellige dele af Grønland?
- Hvad sker der når ulve og fremmede hunderacer blandes med den
grønlandske slædehund?
Foredraget er på dansk.
Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen.
Alle er velkomne!

taamaallaat tallimanngorneq
29. nov.

Qimmeq-genetik
Hvad er en grønlandske slædehund?

Black Friday

÷25%

Gælder kun
fredag 29. nov.

FOREDRAG PÅ ILISIMATUSARFIK

juullimut pinnersaatit /
På julepynt

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Digitalikkut atortorissaarutip nutaap Black Fridayimi
peqquserlunniartartut avaqqullugit aqussavaatit
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Internetimi ukiumut pisartut annersaat Black Friday
aamma juullimut niuernissaq qanittukkut pissapput.
Tuusintilikkaat internetikkut niuernissamut piareersimapput peqquserlunniartartullu aamma piareersimallutik. Tassami Danmarkimi Naatsorsueqqissaartarfimmit oqaatigineqarpoq qallunaat arfineq-marluugaangata pisiniarfiusuusaartitanit salloqittarneqartartut. Pisiniarfinnit pisiniarfiusuusaartitanit. Digitalikkulli atortorissaarutip nutaap e-mærkimeersup ikiussavaatit, tunissutissat taamaalillutik illit orpiliavit
– peqquserluttut orpiliarinngisaata – ataani inissaminniinniassammata, Danmarkimi internetikkut niuertartut soqutigisaqaqatigiiffiat, e-mærket, tusagassiuutinut
nalunaarummini allappoq, tamatumani internetikkut
pisiniarfiusuusaartitat mianersoqqussutigineqarlutik.
Internetikkut niuernermi peqatigiiffik, e-mærket,
sapaatip akunneri arlaqanngitsut matuma siornagut
internetikkut pisiniarfiusuusaartitat 150.000-it Politiit
Misissueqqissaartarfiannut tunniussivoq, internetikkut pisiniarfiusuusaartitaannik arsaarinnittoqarnissaa
siunertaralugu. Pisiniarfiit taamaattut assigiissutigaat,
nioqqutissanik piviusuusaartitanik piviusuuneraallutik inatsisinik unioqqutitsillutik tuniniaasarnertik.

Sikker Shopping
på nettet
Nyt digitalt værktøj styrer dig uden om svindlerne på
Black Friday
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Årets største højtid på nettet Black Friday og
julehandlen står for døren. Tusindvis sidder klar ved
tasterne, og det gør svindlerne også. Faktisk rammes
hver syvende dansker ifølge Danmarks Statistik af
fupbutikker. Shops som giver sig ud for at være noget
andet end de i virkeligheden er. Men nyt digitalt
værktøj fra e-mærket hjælper dig, så gaverne ender
under dit – og ikke svindlernes – juletræ, det skriver
interesseorganisationen for e-handel i Danmark emærket i en pressemeddelelse, hvor de advarer mod
fupbutikker på nettet.
Det er ikke mange uger siden, at e-handelsorganisationen e-mærket indleverede 150.000 falske webshops
til Bagmandspolitiet med henblik på beslaglæggelse
af domænerne. Fælles for alle butikkerne er, at de
sælger ulovlige kopiprodukter under dække af at være
den ægte vare. Alt fra populære Niko-sko til eksklusive og kendte taske- og tøjmærker. Varer som helt
sikkert står på mange danskeres ønskelister her op til
Black Friday og juleaften, skriver e-mærket i pressemeddelelsen.
Derfor opfordrer kommunikationschef Toke Mølgaard
fra e-mærket – den danske mærkningsordning for
sikker nethandel – også danskerne til at være ekstra
opmærksomme, når jagten på årets julegaver for alvor
snart sætter ind.

Tassaasunik piumaneqaqisut Nike-skuut aamma taskit
atisallu akimarpasissut ilisimaneqartunik taaguutillit.
Nioqqutissammi taamaattut qallunaat ilarpassuinit
Black Fridayimi juullimullu kissaatigineqartarmata,
e-mærket tusagassiuutinut nalunaarummini allappoq.
Taamaattumik e-mærkimi attaveqaqatigiinnermut
pisortap Toke Mølgaardip – Danmarkimi internetikkut
isumannaatsumik niuernermut nalunaaqutsersuisartup
– qallunaanut kajumissaarutigaa, juullimut tunissutissanik niuerneq qanittukkut aallartippat tamanna eqqumaffiginiaqqullugu.
- Internetikkut niuerneq juullimut niuernermut pitsaalluinnartuuvoq, tassami pisiassarpassuarnut isersinnaagatta. Ajoraluartumilli internetikkut pisiniarfiusuusaartitarpassuarnut tunuliaqutaasut aamma ilisimavaat, atuisut amerlanerit suut pilerigineraat – tassa
nioqqutissat akimarpaluttut ilisarnaaserlugit tuniniakkat akikitsuararsuit. Aamma peqquserlunniat ilisarnaatilinnik tuniniaasut piginnittut namminneq assiutaat atortarmatigik, peqquserlunneq nioqqutissap
piviusuusaartitap aatsaat tigoreernerani kingusinaarluni aatsaat paasineqarsinnaasarpoq, Toke Mølgaard
oqarpoq. Taassuma itisiliilluni oqaatigaa, peqquserluutit saniatigut kortinik atornerluinerit kinaassutsimillu
tillinnerit aamma pisarmata.
Digitalikkut atortorissaarutip nutaap ikiussavaatit
Pisiniarfiusuusaartitat paasiuminaassinnaasarmata
e-mærkemit TrygFonden tapersiisoralugu atortoris”Nethandel er fantastisk til juleshopping, fordi vi
har adgang til et enormt vareudbud. Men desværre
ved folkene bag de her tusindvis af falske webshops
godt, hvad de fleste forbrugere tænder på – nemlig
eksklusive mærkevarer til spotpris. Og når svindlerne
benytter varemærkeindehavernes egne billeder, så kan
det være svært at spotte svindlen før man modtager
den falske vare, og så er det for sent,” siger Toke Mølgaard. Han uddyber at der udover bedrageri også kan
finde kortmisbrug og identitetstyveri sted.
Nyt digitalt værktøj hjælper dig
Netop fordi fupbutikkerne kan være svære at spotte
har e-mærket med støtte fra TrygFonden udviklet et
nyt og gratis værktøj med navnet Sikker Shopping.
Det er en såkaldt browserudvidelse til Chrome, som
hjælper forbrugerne med at styre uden om svindlerne,
når de handler på nettet.
”Med Sikker Shopping vil du allerede i dine søgeresultater få vist, hvilke webshops vi hos e-mærket
mistænker for at være falske webshop. Det viser vi
med et rødt advarselsikon og gør det samtidigt nemmere at finde de e-mærkede butikker,” forklarer Toke
Mølgaard.
Klikker man sig alligevel videre til en shop, der
mistænkes for at være fup, bliver man mødt af en
tydelig advarselsmeddelelse med opfordring til at
forlade siden. Advarselsmeddelelsen forhindrer dig
dog ikke teknisk i at kunne klikke dig videre ind på en
falsk webshop.
”Vores mål med Sikker Shopping er gøre forbrugerne mere trygge, når de handler på nettet og ultimativt begrænse den e-handelsrelaterede it-kriminalitet,
som jo også rammer de mange danske webshops, som
følger alle regler og love,” siger Toke Mølgaard.

saarut nutaaq akeqanngitsorlu ineriartortinneqarsimavoq, taassumalu taaguutigaa Sikker Shopping. Taanna
edb-programiuvoq Chromemut annertusaataasoq,
taannalu atuisunut ikiorsiissutaavoq, taamaalillutik
atuisut internetikkut niuerneranni peqquserluttunit
ajoqusersorneqarnissaat pinngitsoortinneqartarluni.
- Sikker Shopping atorlugu ujaasininni takutinneqassapput internetikkut pisiniarfiit sorliit e-mærkemit
pisiniarfiusuusaartitatut pasitsaannerivut. Tamakku
mianersoqqussummik nalunaaqutsertarpavut, tamatumalu peqatigisaanik pisiniarfiit e-mærkimit nalunaaqutsikkat naninissaat ajornannginnerulersittarlugit,
Toke Mølgaard nassuiaavoq.
Internetikkut pisiniarfimmut, pisiniarfiusuusaartitatut pasitsaanneqartumut isissagaluaruit, mianersoqqussummik nalunaarfigineqassaatit, quppernerullu
qimannissaanut kajumissaarneqassallutit. Mianersoqqussutitulli nalunaarutip internetikkut pisiniarfiusuusaartitamut allamut isersinnaanerit teknikikkut
ajoqusersinnaanngilaa.
- Sikker Shoppingimi anguniagaraarput atuisut internetikkut niueraangamik toqqissisimanerulernissaat
aamma internetikkut niuernermi pinerlunniartartut
killilersimaarneqarnissaat, tamakkumi aamma Danmarkimi internetikkut niuerfippassuarnut malittarisassanik inatsisinillu malinnittunut eqquisarmata, Toke
Mølgaard oqarpoq.

SIKKER SHOPPING pillugu paasissutissat:
• SIKKER SHOPPING atorlugu ujaasininni saqqummersut
takutissinnaassavaat, internetikkut niuerfiit sorliit salloqittaataanersut (mianersoqqussut aappaluttoq) aamma sorliit
(e-mærkemit) nalunaaqutsigaanersut.
• Internetikkut pisiniarfimmut pisiniarfiusuusaartitatut
pasitsaanneqartumut isissagaluaruit mianersoqqussummik
erseqqissumik nalunaarfigineqassaatit, quppernerup qimannissaanut kajumissaarneqarlutit. Mianersoqqussutitulli
nalunaarutip internetikkut pisiniarfiusuusaartitamut allamut
isersinnaanerit akornusernavianngilaa.
• SIKKER SHOPPING aallaqqaammut taamaallaat Google
Chromep edb-programianut atorneqarsinnaavoq, taamaallaallu PC/MAC-imut atorsinnaalluni. SIKKER SHOPPINGip kingusinnerusukkut mobilikkut attaveqaatinut ineriartortinneqarnissaa siunertaavoq.
• SIKKER SHOPPING Google Chromep programiinut
edb-programikkut annertusaatitut taaneqartarpoq (tuluttut
browser extension).
• SIKKER SHOPPING akeqanngilaq unalu toortalaaginnarlugu aaneqarsinnaalluni www.emaerket.dk/sikkershopping imaluunniit Chrome Webshopikkut toqqaannartumik.
• SIKKER SHOPPING pillugu annerusumik uani atuarit
på www.emaerket.dk/sikkershopping
Fakta om SIKKER SHOPPING:
• Med SIKKER SHOPPING vil du i dine søgeresultater
få vist, hvilke webshops der mistænkes for at være falske
webshops (rødt advarselsikon) og hvilke der er e-mærkede
(et e-mærke).
• Klikker du dig alligevel videre til en shop, der mistænkes
for at være fup, bliver du mødt af en tydelig advarselsmeddelelse med opfordring til at forlade siden. Advarselsmeddelelsen forhindrer dig dog teknisk ikke i at kunne klikke
dig videre ind på en falsk webshop.
• SIKKER SHOPPING fås i første omgang kun til Google
Chrome browsere og fungerer kun på PC/MAC. Målet er
senere at udvikle SIKKER SHOPPING til mobile platforme.
• SIKKER SHOPPING er en såkaldt browser-udvidelse (på
engelsk browser extension) til Google Chrome browsere.
• SIKKER SHOPPING er gratis og du henter den med få
klik på www.emaerket.dk/sikkershopping eller direkte i
Chrome Webshop.
• Læs mere om SIKKER SHOPPING på www.emaerket.dk/
sikkershopping
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Illit Forsikringit Agentur A/S
Nuummi tuniniaasutut suleqatissarivatsigit?

Er du vores ekstra salgsassistent hos
Illit Forsikringit Agentur A/S i Nuuk?

Suleqatissarsiorpugut taaneqartunik piginnaasalimmik

Vi søger en medarbejder med følgende kvalifikationer

• Marluinnik kalaallisut qallunaatullu oqaasilik
• Sullitagut Kalaallit Nunaanniipput, sulinitsinnilu
oqaatsit atugaasut qallunaatuujupput.

• Fuldt dobbeltsproget (grønlandsk-dansk)
• Vores kunder bor i Grønland, men vores
værktøj er på dansk.

SULEQATIKKUMINARTOQ
Suleqatigiit arfiniliinnaavugut, illillu sullitatsinnut
pitsaanerpaamik sullisserusunnerit pingaaruteqarluinnarpoq.
SULLISSILLUARTOQ
Sullitatta uagutsinnut pingaaruteqarnertik misigisussaavaat, taakkumi nappatigaagut.
Ajutoorsimappata sullikkasuartussaavagut, tamannami naatsorsuutigaat.
QARASAASIALERINERMIK SUNGIUSSISIMALLUARTOQ
Qarasaasiaq pinngitsoorsinnaanngilarput, piffissap
80%-ia qarasaasiarsornermut atortussaassavat.
NUANNAARNEQ
Oqarasuaatikkut sullitannut inussiarnisaartuussaatit,
kukkussutitit illaatigisinnaallugit, nuannaartuullutillu.
TAMATIGOORTUUNEQ
Uagutsinni nivattassarsinnaassaatit, kaffiliorsinnaallutit, sullitatsinnik kiffartuussillutit, sillimmasiissuserisinnaallutit, tikeraatsinnut ikiuussinnaallutit allarpassuillu. Amerlannginnatta suliassat tungaatigut
tamatigoortuusariaqarpugut.
SULERISSUUNGA?
Suliassatit pingaarnerit tassaapput sullitatsinnik
kiffartuussineq, sillimmasiissuserineq, privat-inut
sillimmasiissutinik neqeroorusiorneq, suliffeqarfinnut
sillimmasiissuserinerusutsinnut, assurandør-itsinnut,
oqilisaassineq.

SUUT NEQEROORUTIGISINNAAVAGUT?
Piginnaasat aallavigalugit aningaasarsiat, pensionisiat allallu.
Suliffeqarfiup akiligaanik napparsimavinni suliaritissinnaaneq, ulykkesforsikring-i, gruppelivsdækningilu.
Akileraartarnikkut maleruagassat atuuttut malillugit,
ukiumoortumik sulinngiffeqarninnut atatillugu angalaneq.
Suliffik aqqutigalugu inissaqartitsitsinngilagut.
KIKKUUVUGUT?
Suliffeqarfipput nunatsinniittoq namminersortuuvoq,
2009-imi aallartittoq, ullumikkut sulisut arfiniliuvugut.
Pingaartinnerpaavarput sulisut sullitatsinnik sullissinissamik nuannarisaqarnissaat. Inuppalaartuuvugut
ataqqeqatigiittut, qeratavallaartuunatalu.
Ikasarneq qiimmasaarnerlu ulluinnarsiutigaagut, pisariaqaraangallu ilumoorsaarsinnaasarluta.
Codan annermik suleqatigaarput, sillimmasiissusiisuummata, akiligassiisartut, ajutoortoqartillugulu
taarsiissuteqartartut, uagulli sullitatsinnut kiffartuussisuuvugut.
Pantaenius, nunatsinnut tulluarsakkanik angallatinut
sillimmasiissusiortartut suleqatigaaguttaaq.
Uagut suliassaraarput tamanut pitsaanerpaamik sullitatsinnut kiffartuussinissaq.
PAASISAQARNERORUSUPPIT?
Michael Qvistgaard sianerfigisinnaavat oqarasuaat
325455.
Qinnuteqaat kalaallisut qallunaatullu allagaq, takussutissat, innersuussutit, assit assigisaallu decenbarip
4-at nallertinnagu e-mailikkut nassiunneqassaaq
35g@codan.dk -mut.
Atorfiniffissaq ulloq 1. februaari 2020.

TEAMPLAYER
Vi er en lille enhed med 6 personer og er fuldstændig afhængige af at du ønsker at yde dit bidrag til at vi betjener vores kunder bedst muligt.
GOD KUNDEBETJENER
Vores kunder skal opleve, at de er vigtige for os,
det er dem, vi lever af.
Har de en skade skal vi hjælpe dem på vej hurtigt, det har de en forventning om.
VANT TIL IT
Vi kan ikke arbejde uden, du sidder med det 80%
af tiden.
GLAD
Du skal kunne smile i en telefon, grine over dine
egne fejl og have en positiv tilgang til livet.
FLEKSIBEL
Hos os skal du både skovle sne, lave kaffe, betjene kunder, ekspedere policer, være guide for
gæster og 1000 andre ting. Vi er få og derfor skal
alle kunne lave alt.
HVAD SKAL JEG LAVE?
Dine primære opgaver bliver kunde- og policeekspeditioner, udfærdigelse af tilbud til privatkunder og du vil være back-up for vores assurandører, som er dem, der primært betjener vores
erhvervskunder.

UKIOQ MANNA NUUK UGEAVIISI
KINGULLEQ SAQQUMMISSAAQ:

Pingasunngorneq
decembarip 18-ani 2019
Nuuk Ugeaviisi siulleq
8. Januar 2020-mi
saqqummissaaq
Ussassaarutinik tunniussivissat:

Kingusinnerpaamik
ataasinngorneq 30. december 2019
Ussassaartunik naqeriaannarnik tunniussivissaq:

Ataasinngorneq janaarip 6-ani
nal. 12.00

NUUK UGEAVIS UDKOMMER
MED ÅRETS SIDSTE AVIS:

ONSDAG 18. DECEMBER 2019
Årets første avis udkommer
8. januar 2020
Deadline for annoncer:

mandag 30. december 2019
Deadline for repro klart annoncer:

mandag 6. januar kl. 12.00

HVAD KAN VI TILBYDE DIG?
Løn, pensionsordning m.v. efter kvalifikationer.
Firmabetalt hospitalsdækning, ulykkesforsikring,
gruppelivsdækning. Årlig feriefrirejse i henhold
til gældende skatteregler.
Stillingen indeholder ikke mulighed for tildeling
af personalebolig.
HVEM ER VI?
Vi er et selvstændigt grønlandsk selskab, som
blev etableret i 2009 og nu med i alt 6 medarbejdere. Vores vigtigste aktiv er medarbejdere, der
synes det er sjovt at betjene vores kunder, og vi
har en god og kærlig omgangstone og er nok
meget uformelle. Humor er en stor ingrediens
i hverdagen, men vi kan også finde ud af at få
”fingeren ud”, når det er det, der skal til.
Vi samarbejder primært med Codan, som er det
selskab, der udsteder policer, opkræver pengene
og udbetaler skaderne, men vi betjener alle
kunderne.
Vi samarbejder tillige med Pantaenius, som har
specielle bådforsikringer til det grønlandske
marked. Vores opgave er at servicere kunderne
til alles tilfredshed.
VIL DU VIDE MERE?
Ring til Michael Qvistgaard på telefon 325455.
Ansøgning på grønlandsk og dansk sendes til
35g@codan.dk indeholdende referencer og foto
m.v. inden den 4. december.
Tiltrædelse 1. februar 2020.
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QAJAQ SEAWAY

Alt i

BOAT CHARTER

Smede- og Maskinarbejde

E

W

N

Targa 25.1

S

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678
Saaffissaq • Kontakt
qajaqseaway@gmail.com

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

+299 24 10 10

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

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

78

NUTTET
BJØRN

.

LET

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring
.

5.
BOGSTAV

SEJLET

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72
.

CIRKEL

.

RYGTET

FØR
BCD

RESPEKTEN
UBRUGT

SKUR

KAPLØB

UTÅLMODIG

DONNAS DYREKLINIK

OVERFALD

RÆKKE

.

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

EKSTRA

.

.

SMELTE

TAL

PIGENAVN

GODT
RÅD

SINGLE
MODSAT
KORT

.

.

.

DOPING

HJEMME

BJÆFFE

FUGLEMUND

KAMMERAT

UNDERVANDSFARTØJ

HULLET
TEENAGER

FUGLE
NIKS
DET MAN
MISTER

LINJE
EFTER
DO

DECI
SPISE

TAGET
AF
STED

VINDUER

Ateq/Navn:

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis
Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Niviana Egede Heilmann
Postboks 1347 . 3900 Nuuk

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

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

.

SVERIGE

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

ØSTRIG

KYLLINGELÅRET

.

.

BÆLGFRUGTER

GENIER

SPILLE

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

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

.

SKIMTEDE

LITER

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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SANA

Centrum Grill

ww

34 40 00

w.p
a

las

Tlf. 32 42 74

i-n

uuk

.dk

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

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

IPL LASERBEHANDLING
BOTOX & FILLER
ANSIGTSBEHANDLING
DIAMANTPEELING
COOLTECH FEDTFRYSNING m.m.

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic
Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester
· Kurser

Byggeforskning i Grønland
Tirsdag den 3. december 2019 kl. 13-17 på Ilisimatusarfik, lokale 11/12
Forskere fra DTU Byg fortæller om
•

Byggeforskning i Grønland

•

Fundering på permafrost

•

Fugt i konstruktioner

•

Udvendig isolering på beton

•

Uorganiske og organiske byggematerialer

Arrangementet henvender sig primært til branchen, myndigheder etc.,
men andre interesserede er også velkomne.
Tilmelding til tlad@byg.dtu.dk
– hvis man vil sikre sig kage til eftermiddagskaffen 
Ellers kan man bare møde op!

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter
· Møder
· Sejlture
· Rejsegilde
o.lign.

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4
Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-16 · Lørdag 10-13 · Søndag og helligdage lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · kontakt@cafemik.gl
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Nunatsinniik aqqut sumut
tamanut ammavoq

Anchorage

Vancouver
Seattle
Portland
Edmonton

Denver

Ilulissat

Minneapolis / St. Paul

Nerlerit Inaat
Kangerlussuaq
Helsinki

Nuuk

Chicago

Toronto

Narsarsuaq

Trondheim

Akureyri

Kulusuk

REYKJAVÍK

Tórshavn

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

Oslo
Bergen
Stavanger

Belfast

Stockholm
Gothenburg

Copenhagen
Billund

Aberdeen
Hamburg
Glasgow Amsterdam

Manchester
Frankfurt
Munich
Birmingham London Brussels
Zurich
Paris
Milan
Geneva

Barcelona
Madrid

Vejen går fra Grønland til hele verden
airicelandconnect.dk
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Pr stk fra

89,-

Kaagiliorfik

Springform
Ø18, Ø22
el. Ø26 cm

Sipaakkit
Spar op til

60,-

Pr sæt

Qalipaatit

Akrylfarvesæt
122 dele

499,-

Sipaakkit
Spar

200,-

Poortuutissat
Gavepapir
10 m

Ta’ 3
betal
for 2

3 ruller

118,-

Sipaakkit
Spar

59,-

Pr stk

Ilisivik

Træhylde
30×60×12 cm

Køb produkterne i Panduro Hobby

149,-

Sipaakkit
Spar

130,95

Panduro Hobby-mi pisiariartukkit

Neqeroorutit pingasunngorneq novembarip 27-aniit sapaat decembarip 1-t 2019 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaata tungaanut. Akit allanngoratarsinnaanerat,
naqiternermi kukkunerit, nioqqutissanik tikinngitsoortoqarsimasinnaanera nunguutsisoqarsinnaaneralu sillimaffigeqquneqarput.
Tilbuddene gælder fra og med onsdag 27. november til og med søndag 1. december 2019 – eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.
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AKEQANNGITSUMIK
INGERLATSITSINEQ
NOVEMBARIP 29-ANI
GRATIS UDBRINGNING
FREDAG 29. NOVEMBER

Sulisoq karsimiittoq saaffigiuk
Aatsaat 500 kr. sinnerlugit nalinginut
pisisimatilluni atuutissaaq. Taamaallaat
atuutissaaq novembarip 29-ani 2019

Kontakt en medarbejder ved kassen
Gælder kun varekøb til en samlet værdi
over 500 kr. Gælder kun fredag
29. november 2019

Pr 100 g
Mamakujuit
Bland-Selv-Slik

10,Sipaakkit
Spar

12 pakker
Vådservietter
72 stk

4,95

99,-

Tallimanngorneq,
arfininngorneq
sapaallu
Weekendtilbud
fredag, lørdag
og søndag

200,40

Sipaakkit
Spar

4 pakker
Capri-Sun
10×200 ml

99,-

Sipaakkit
Spar

2 stk

220,80

Nuersagassat
Strømpegarn

25,-

Sipaakkit
Spar

14,90
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Neqeroorutit pisiniarfinnut Nuummiittunut, Nuussuarmiittunut Qinngutsinniittumilu taamaallaat qeatuupput.
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k
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