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Justus:

Restaurant

Innuttaasut
akerlerippassuk allami
inissinneqarli

Shelburne Parka

Telefon 32 91 90

21

Find en ny placering hvis
borgerne er imod

5.999,-

Qalipaatit assigiinngitsut/fås i forskellige farver

38 20 10

Qulleerniarfik
Lysbutikken

FOR

FRIT VALG
Få de billigste
briller gratis

Snowflake: 896,- / 996,-

Se vilkår

Imaneq 1 1.sal - NC Tlf. 321874

41z

5x2=10

NUNARSUARMI
TIMIMIK AALATITSINERPAAQ
VERDENS MEST FYSISK AKTIVE LAND

2030

Takorluugaraarput – atorfissaqartippatsigillu.
Det er vores drøm – og vi har brug for dig.

Illit qanoq isumaqarpit anguniagarput angussagutsigu suna pisariaqartinneqarnersoq?
Gif.gl aqqutigalugu akissuteqarit 3000 kr-millu eqquillutit.
Fortæl os hvad, du mener der skal til, for at vi når vores vision via gif.gl og vind 3.000,-

KALAALLIT NUNAANNI TIMERSOQATIGIIT KATTUFFIAT

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND

1+1=2

JUULLIMUT
TUNISSUTISSARSINIARFIGITIGUT
SULLINNEQARLUARNISSALLU
QULAKKEERLUGU
FIND DIN JULEGAVE TIL FAMILIEN
HOS ITTU.NET OG NYD GODT AF
VORES GODE SERVICE
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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

NVVS.GL

Akit/Fra kr.

SANA
34 40 00

Sanasut-aps
55 18 58
Kim

sanasut-aps@outlook.com

Salon Puk
TLF. 32 26 30

Puk
Nini
Nuka
Luusi
Gertrud Paninguak

375,-

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

Pollesmurerfirma aps

Nauja

FRISØRERNE:

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

Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

Nuummi hotellejlighed-it pitsaasut
aammalu Vandrerhjemmet Illu
Nuuks bedste hotellejligheder og
Vandrerhjemmet Illu

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

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.

/Poul Erik Pedersen

v

Erene

Tlf. 329797

H.J Rinksvej 33

salon puk

BADEVÆRELSE

KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER

Alt tømrer-, snedker- og
VVS-arbejde udføres
v/ Karl Kristensen & Jes Møller
arktiskbyggeri@gmail.com

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

 Igaﬃmmi

errorsinermilu
atortorissaarutitigut
 Kiﬀartuussisarpugut
Kiﬀartuus Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu, ataatsi Taartissaateqarluarpugut
moortut
 Servicering
 Montering og
 Salg

af hvidevarer
 Godt udvalg af
reservedele

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

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

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE
SLIGLAG

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

GLASBYGGESTEN

Din fagmand

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

Natilerisoq

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

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

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

Mobil 53 42 84

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

Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

open 24 hours • 365 days

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

STORT UDVALG AF

SMYKKER &
LØSE STEN

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

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

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

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

Det grønlandske Sundhedsvæsen

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

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

Eller efter aftale på

493713

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

JULETILBUD FRA BUTIK ”MALOU”
Julelamper kr. 125,Julestjerner kr. 25,Engle fra kr. 25,Indendørs lyskæde med
50 lys kr. 417,med 16 lys kr. 275,Metallysestager
med 8 lys kr. 203,-

I ønskes alle en
glædelig jul af

25% rabat på:
Glas - Vaser - Skåle - Lerurtepotter - Underskåle
m.m.
10% jubilæmsrabat på
granitsproduker.
Tilbuddene gælder så længe
lager haves, eller indtil den
31.12.2019.

BUTIK ”MALOU”
Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag 10-16
Lørdag
10-14

qvist
køreskole
TLF. 55 71 68

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

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

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

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

Aalisarneq maanna oqallisigissavarput
Aalisarneq pillugu isumalioqatigiissitaq Naalakkersuisunut, Inatsisartunut tamanullu alisarnerup
siunissami qanoq ingerlanneqarnissaanut oqallissaarummik aqagu sisamanngornermi saqqummiussissaaq
Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Aalisarneq pillugu isumalioqatigiissitaq siunissami
aalisarnerup qanoq ingerlanneqarnissaanut maanna
oqallinnissamut qaaqqusivoq, tamatumani oqallisigineqassallutik siunissami aalisarnerup qanoq
ingerlanneqarnissaa aamma tunngavissat suut
isumalioqatigiissitap suleqqinnissaanut tunngaviussanersut.
Isumalioqatigiissitamut siulittaasup Jens Paulse-

nip oqallinnissamut kikkut tamaasa peqataaqqullugit kajumissaarpai, tamannami inuiaqatigiinnut
tamanut aningaasarsiornerullu ineriartorneranut
pingaarutilerujussuummat.
Aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartornerani atugassarititaasut pillugit oqallinnissamut
isumalioqatigiissitap oqallissaarutini sisamanngorpat tamanut saqqummiutissavaa. Oqallinneq
tamanna isumalioqatigiissitap suleqqinnissaanut
isumassarsiorfiusinnaassasoq, isumalioqatigiissitap
siulittaasuata Jens Paulsenip oqaatigaa.
Oqallisissiaq Aalisarnermut, Piniarnermut
Nunalerinermullu naalakkersuisumit Jens Immanuelsenimit ullumi pingasunngornermi saqqummiunneqassaaq. Oqallisissiaq Naalakkersuisut
sinnerinut, Inatsisartunut aamma tusagassiorfinnut
sisamanngornermi saqqummiunneqassaaq, aamma
sisamanngornermi ualikkut kingusinnerusukkut

kikkut tamarmik aalisarnerup siunissaa pillugu
oqallinnissamut peqataajartoqqullugit qaaqquneqassallutik.
Oqallissaarummi siunertarineqarpoq periarfissat
qitiusumik inissisimasut aamma aalisarnermik
inuussutissarsiuteqarnerup ineriartortinneqarnissaanut unammilligassat qulaajarneqarnissaat
taamalu ilaatigut politikikkut, aqutsinikkut aamma
aningaasarsiornermut tunngasutigut akunnattoorutit paasilluarniarlugit.
Oqallissaarut aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartortinneqarneranut oqallinnissamut
tunngaviulluarumaartoq isumalioqatigiissitap
neriuutigaa.
Oqallinnerup imarisassaa aatsaat aqagu paasissavarput.
Tamanut ammasumik ataatsimiititsineq pissaaq
sisamanngornermi nal. 16.30 Hotel Hans Egedemi.

Aalisakkat inuiaqatigiinni isumalluutit pingaarnersaraat. Aalisarneq
pillugu isumalioqatigiissitaq oqallinnissamut aalisartunut ataasiakkaanut inuiaqatigiinnullu pingaarutilimmut qaaqqusivoq.
Fisk er samfundets vigtigste ressource. Nu lægger Fiskerikommissionen
op til debat, der har betydning både for den enkelte fisker og for
samfundet. Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Ammasarfiit: / Åbningstider:
Ataa. – tall. Nal.: 10:00 – 18:00 / Mandag-fredag kl. 10.00 - 18.00
Arf. Nal.: 10:00 – 16:00 / Lørdag kl. 10.00 - 16.00
Sapaat Nal.: 11:00 – 16:00 / Søndag kl. 11.00 - 16.00

3stk

GOPRO KARMA DRONE
GOPRO HERO 6 BLACK

påalt

BBeats

35%
335

v GoPro HERO6 Black
v Karma Drone
v Full HD 1080p

8.999.-

SIPAAKKAT / SPAR

3.000.-

Åbentallesøndageijulen
Åben
ønda
d
da
a
ag
g
eijule
SapaatNal.:11:00–16:00/Søndagkl.11.00-16.00
16.00
272232

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
ut
qularnaatsuupp

v 3840 x 2160
v 4100 Hz
v Smart TV

8.499.-

SIPAAKKAT / SPAR

4.500.-

283824

Nuuk

Atuutissapput Pingasunngorneq 11/12-miit
Marlunngorneq 17/12– 2019 ilanngullugu /
Gælder fra onsdag den 11/12 til og med tirsdag den 17/12 – 2019

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

påalt

Bosch
værktøj

25%

Lynge Olsen Group

PHILIPS 55" OLED TV 55OLED803
ULTRATYNDT 4K UHD

Prisgaranti
på ALLE
varer

Følg os: www.facebook.com/notabene.gl

6

ONSDAG 11. DECEMBER 2019

DIN MONTANA FORHANDLER
I GRØNLAND

▶ Få lavet en gratis 3D tegning
▶ Til privat og erhverv

Noorlernut 10-001, Nuuk • + 299 31 20 27 • nuuk@konpap.gl

ILINNIAQAQARTUT MEERALLIT

juullimut tunissutisiassaat

Julegave
TIL STUDERENDE MED BØRN

Helene aamma Svend Jungep Siunertanut Pitsaasunut Aningaasaateqar�iani
siulersuisut ukioq manna aammaarlutik ilinniagaqartut Nuummeersut
meerallit juullimut atatillugu aningaasanik pisiniutissaannik
tunissuteqarniarpoq.
Tunissummik pissarsinissamut tunngaviussaaq angajoqqaat tamarmik
ilinniagaqartuunissaat, imaluunniit ilinniagaqartup kisimiittuulluni
pilersuisuunissaa.

Fondsbestyrelsen for Helene og Svend Junges Fond til velgørende
formål, har igen i år besluttet, i forbindelse med julen, at uddele
legater til studerende med børn fra Nuuk.

Tunissutit agguaanneqartussat meeqqamut ataatsimut 1.000 kruuniupput,
meeqqanullu tulliusunut 500 kruuniullutik.
Aningaasat tunniunneqassapput aningaaserivik (bankimut) ikisinikkut
uunga saaf�iginninnikkut:
Helene aamma Svend Jungep aningaasaateqar�ianut
Nuuk Kontor- & Bogføringsassistance, H.J. Rinksvej 9-mut.
(Atlantic Music eqqaani).

Der uddeles et legat på kr. 1.000 for et barn og efterfølgende børn
kr. 500.

Saaf�iginninnikkut 4. -18. decemberimi 2019 nal. 9.00 aamma 15.30
akornanni.

VEND JUNGE
&S

OND
SF
ÅL

TIL V

E

LG

ØRE

RM

HELEN
E

Ilinniagaqartuunermut allagartaq aamma sumi najugaqarnermut
uppernarsaati t uppernarsaatigineqassapput, (bopælsattest).
Ilanngullugu eqqaamaqquarput Nuummi najugaqartutut allassimassagavit.

NDE

FO

Det er en forudsætning at begge forældre er studerende,
eller at den studerende er eneforsørger samt at ansøgeren/
ansøgerne har bopæl i Nuuk.

Legatet udbetales til den studerendes bankkonto ved personlig
henvendelse til:
Helene og Svend Junges Fond
c/o Nuuk Kontor- og Bogføringsassistance ApS
H.J. Rinksvej 9 (ved siden af Atlantic Music)
I perioden 4. – 18. december 2019 mellem kl. 09.00 og 15.30.
Der skal medbringes gyldig dokumentation:
Studiekort og bopælsattest med gyldig adresse i Nuuk.
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Atuutilissaaq Ataasinngorneq 9/12 Sapaat 15/12-2019 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 9/12 til og med Søndag den 15/12 - 2019

I
L
P
L
I
U
M
ARIT
I
L
L
U
S
U
I
GLÆDELIG JUL
J
JULETRÆER
ARLAAT /
FRIT VALG

BYENS
BILLIGSTE
JULETRÆE
R

169.UTIT
AGGERL T
ORPII
UT
SSAATIG
QINIGA AKKIT
ALAKK
SE
KOM OG ORE
T
S
VORES G I
L
A
V
D
U
ÆER
R
T
E
JUL

Pisiassaatigut
TAMARMIK
akimikkut
qularnaatsuupput

PRISGARANTI
på
ALLE
varer

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

Juulli
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Nuliariit Nana aamma Ujarak Heilmann ukiut tamaasa angerlarsimaffimminni
kakillarnat atorlugit orpilialiortarput, taakkulu Nuummi Annaassisitta Oqaluffianut tunniuttarpaat.
Ægteparret Nana og Ujarak Heilmann laver hvert år hjemmelavede juletræer af
enebærbuske, som de forærer til kirken Annaassisitta Oqaluffia i Nuuk.
Asseq: Nammineq pigisaq. Foto: Privat.

e

t.

Julen

KAKILLARNAT ATORLUGIT
ORPILIALIAQ

Juullimi
orpilialiortartut
Nuliariit Nana aamma Ujarak Heilmann
Nuummeersut ukiut tamaasa nammineerlutik
juullimi orpimmik Annaassisitta Oqaluffianut
tunniussassaminnik sanasarput
Af Pipaluk Egede Nielsen
pipaluk@sermitsiaq.gl
Kakillarnat atorlugit orpilialiat pingasut ukiut
tamaasa Nana aamma Ujarak Heilmannikkunni
decemberip 23-aatinnagu sananeqartarput. Taakkunanit marluk juulli aqagukkaangat Nuummi
oqaluffimmut pisoqaanerpaamut Annaassisitta

ENEBÆRTRÆ

Juletræmagerne
Ægteparret Nana og Ujarak Heilmann fra
Nuuk laver hjemmelavet juletræ hvert år, som
de giver til kirken, Annaassisitta Oqaluffia
Af Pipaluk Egede Nielsen
pipaluk@sermitsiaq.gl
Tre hjemmelavede juletræer af enebærbusk
bliver der hvert år lavet hjemme hos Nana og
Ujarak Heilmann inden den 23. december. To af
træerne afleverer de til den ældste kirke i Nuuk,
domkirken Annaassisitta Oqaluffia (Vor Frelser

Oqaluffianukaattarpaat orpilialiartillu ataaseq
angerlarsimaffimminni pigisarlugu.
– Sakikkukka, Kristian aamma Oline Heilmann
90-kkunni qangatut nammineerlutik angerlarsimaffimminni orpilialiortalerput. Taava sakera
1999-mi 1900-kkut naaleriarmata Annaassisitta
Oqaluffianut Nuutoqqamiittumut tunniussisalerniarluni aalajangerpoq, Nana Heilmann oqaluttuarpoq.
Nuliariit orpilialiornermik ileqqoq ukiualuit
matuma siornatigut akisussaaffigilerpaat.
Ukiut tamaasa kangerlummut kakillarnanik
katersiartortarput.
– Nillertippallaartinnagu apitinnagulu katersiartortarpugut. Weekendini juullertinnagu orpilialiortarpugut. Decemberillu 23-iani naammassigaangatsigit pinnersariarlugit Annaassisitta Oqaluffianukaattarpagut, oqarpoq.

Kakillarnallu takivallaaraangata kikiaat atorlugit
aalajangerlugit ikkussuuttarpaat.
– Taamaasilluta orpittut isikkoqalersittarpagut,
Nana Heilmann oqaluttuarpoq.
– Suliaralugit pisariupput, tassami aallaqqaataaniilli orpilissap qanoq iluseqarnissaa eqqarsaatigereertartussaagatsigu. Orpilissamut ataatsimut
akunnerit marluk atorsinnaasarpagut. Ataaniit
aallartittarpugut, qanoq isikkoqarnissaa isumaqatigiinngissutigisinnaasarparput tamatigulli iluatsittuaannarpoq, Nana illarluni oqarpoq nangillunilu:
– Ileqqoq meeqqatsinnut ingerlateqqinnikuuarput. Ernerput angajulleq angerlarsimaffimmini
aamma nammineq sanasarpoq.
Decemberip 25-iani naalagiaraangatta orpilialiagut takullugit toqqissiallannartarpoq. Pingaarutilimmik suliaqarsimasutut misigisimasarpugut,
Nana Heilmann qungujulalluni oqarpoq.

Ileqqoq ingerlaqqittoq
Juullimi orpiliassamik sanagaangamik sanigutip
qisuttaa putoorlugu toqqammavittut atortarpaat.
Kirke) dagen før jul og et af træerne beholder de
selv derhjemme.
– Mine svigerforældre, Kristian og Oline Heilmann, begyndte i 90-erne at lave hjemmelavede
juletræer som i gamle dage til deres hjem.
Så fik min svigerfar en idé om at give to
juletræer til kirken i Nuutoqaq, Annaassisitta
Oqaluffia i anledning af årtusindeskiftet i 1999,
fortæller Nana Heilmann.
Parret overtog traditionen for et par år siden.
Hvert efterår sejler de ind i fjorden for at samle
grene fra enebærbuske.
– Vi gør det, inden det bliver for koldt, og inden der kommer sne. Vi begynder med at lave
juletræerne i weekenderne før jul. Så afleverer vi
de to pyntede juletræer den 23. december til Annaassisitta Oqaluffia, siger hun.
Traditionen går videre
Når de laver juletræet, bruger de et kostskaft med

huller til enebærgrenene som fundament. Når
grenene er for lange bruger de søm til at fæstne
dem til træet.
– På den måde former vi det som et juletræ,
fortæller Nana Heilmann.
– Det er ikke nemt at lave det, fordi vi fra starten skal tænke på, hvordan vi skal forme træet. Vi
bruger som regel to timer til et juletræ. Vi starter
nedefra, hvor vi kan være uenige om, hvordan det
skal se ud, men det lykkedes hver gang, griner
Nana og fortsætter:
– Traditionen er også gået videre til vore børn.
Vor ældste søn laver det også selv hjemme.
Når vi tager til gudstjeneste den 25. december
er det altid en lettelse, hvor vi nyder at se på træerne, vi har lavet. Jeg føler altid, at vi har udrettet
noget vigtigt, smiler Nana Heilmann.
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JULETILBUD
på MacBooks
0.R 20
A
P
S

SPAR OP TIL 1.500 KR.

på MacBook Pro 2019 modeller
.-

000

R1
SPA

17.999.-

11.999.1999.-

AirPods Pro

- Aktiv støjreduktion
- Over 24 timers afspilningstid med
trådløst opladningsetui.
- Op til 4,5 times afspilningstid på en
enkelt opladning
- Sved- og vandafvisende (IPX4)
- Individual tilpasning
med 3 størrelser silikone propper
- Kompatibel med iPhone 8 og nyere
modelle

399.TWS i12 Earpods

- Trådløs Earpods
- Bluetooth 5.0
- Oplader etui inkluderet
- Sort / Hvid
- Meget populære
Kan bruges til:
Huawei, Samsung, Apple m.m.

(Premium Produkt)

15,4” MacBook Pro
Touch Bar 2019

13,3” MacBook Pro
Touch Bar 2019

- Retina skærm & True Tone
- Intel Core i7 processor
- 16 GB RAM
- 256 GB SSD Lagring
- 4 GB GDDR5 Radeon Pro 555X
- 4 x Thunderbolt 3 porte (USB-C)

- Intel Core i5 processor
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD Lagriung
- Intel Iris Plus Graphics 645
- 2 x Thunderbolt 3 porte
(USB-C)

Vejl. 19.499 kr.

Vejl. 12.999 kr.

Husk vi har ORIGINALE TILBEHØR
til netop dine Apple produkter

Vejl. 2.199 kr.

.-

500

R1
SPA

Soorunami
BUTIK & SERVICE

Vi sælger & servicere Apple, samt Bang & Olufsen produkter

Santa Lucia

Santa Lucia-nissamut
tigumiartagaq
naneruut batteritortoq
Jens Kreutzmannip Aqquta 2 · 31 30 81 ·

Santa Lucia niaqorut

lulublomster@hotmail.com
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PEQUTITIT
MAANI
NAJUKKANNI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

r
e
b
m
e
Dec

UDSALG

-Z

A-line Spisebord

Chare Spisebord

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

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

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kr. 11.999.-

Kr. 4999.-

Mosel spisebord

Derry spisebord

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

Med 6 Derry stole
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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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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PEQUTITIT
MAANI
NAJUKKANNI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

r
e
b
m
e
Dec

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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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

Juulli Julen
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Juullikkunni imminut paarilluarit
Ini qimalerukkut juullimut pinnersaatip
naneruutaata qaminnissaa eqqaamajuk.
Husk at slukke lyset på juledekorationen,
når du forlader stuen.
Ass.Foto: Leiff Josefsen

Pas godt på dig selv i julen
Nogle simple forholdsregler kan forhindre ilden i at ødelægge den gode stemning
redaktion@sermitsiaq.gl
På landets brandstationer, politistationer og sygehuse er brandmænd, politifolk og sundhedspersonale på arbejde i julen og nytåret.
På andre arbejdspladser gælder det om at få så meget fra hånden som muligt, men på brandstationer, politistationer og sygehuse er succeskriteriet, at vagtpersonalet har så lidt som muligt at bestille.
Sådan at forstå, at stille helligdage med få brande, ulykker og tilskadekomne skaber en glædelig jul og et godt nytår.
Pas på ilden
Juletidens mange levende lys øger risikoen for brand.
Mindre børn og glemte juledekorationer er risikofaktorer, men du kommer langt med en brandalarm og en sodavand med brus til at slukke
liorniarlugu allarpassuarnik iliuuseqarsinnaavuMeeqqat innerup mianersuunneqarnissaanik
Sillimaniarnermi malittarisassat pisariitsut
juletræet.
tit.
ilinniartikkit
aqqutigalugit
juullerpalaarnerup
innermit
aseLevende lys bør ikke efterlades uden opsyn, lyder hovedreglen.
Juullimi
pinnersaatinik
juledekorationinik
saIkuallattoqalersinnaaneranut meeqqat mikisut
rorneqarnissaa
pinngitsoortinneqarsinnaavoq
I praksis kan den dog være svær helt at efterleve, og heldigvis er der meget andet, du kan gøre for at forebygge brand.
nagaangavit
atortussanik
uumassusilinnik
imerpamiui
immikkut aarlerinartorsiortitNår du laver juledekorationer, så anvend levende materialer, som skal have vand, så der er lidt vådt i bunden. Detqimmillu
minimerer
brandrisikoen.
terneqartussanik
taamalu
naqqamikkut
isugutasisuusarput.
redaktion@sermitsiaq.gl
Det er en god ide at anvende selvslukkende lys, selv om du ikke kan være 100 % sikker på, at de slukker, som de skal.
laartussanik
Taamaaliornikkut
ikuallatnaneruutit
Har du elektriske lys, så benyt kun godkendte lyskæder og kun
til det, deatuisarit.
er beregnet
til; indendørskæder
skal ikke Tamatumani
ophænges udenfor.
Værmeeqqat mikisut inutoorsinnaaneq
annikillisinneqassaaq.
gaannut
inissinnissaat
pingaartuuvoq, aamma
Nunatsinni
qatserisartut,
politiit
peqqinnissaqarogså opmærksom på ikke at overbelaste din elforsyning ved at have mange lyskæder koblet til samme stik.
Naneruutinik isumamminneerlutik qamittarnerriviup qalianik naneruutitalerlugu nusussinfimmilu sulisut juullikkunni ukiortaamilu qatsetunik atuinissaq isumassarsiatsialaassaq, naak
nginnissaat qulakkiissallugu pingaartuuvoq.
risarfinni,
politeeqarfi
nni napparsimmavinnilu
Sluk juletræet
med
en sodavand
pissusissamissut
qaminnissaat
100
procentimik
sulissapput.
Går der alligevel ild i juledekorationen eller juletræet, er en spand vand ikke det mest effektive til at slukke med. Qimmit pamiutik aalateqqajaasarpaat, taamalu
qularisinnaanngikkaluarit.
naneruummik nalaasaarfiup nerriviusaaniittumik
Suliffeqarfi
allani
sapinngisamik
annertuEn sodvand
med brus,nni
hvor
flaskens
åbning kan
dækkes af en
tommelfinger, er et effektivt redskab.
Innaallagissamoortunik
qaammaqquteqaruit
imaaliallaannaq
uppisitsisinnaallutik.
nerpaamik
naammassisaqarnissaq
anguniarneRyst flasken med bunden i vejret, og brug tommelfingeren til at fordele vandet ud i en vifte, når du sprøjter – på den
måde kan man
faktisk
taava
qaammaqqutit
uiguleriiaat
akuerisaasut
Meeqqat
aamma
qartarpoq,
kisianni
qatserisarfi
nni,
politeeqarfi
nni
slukke et helt juletræ med en enkelt flaske. Men en vandkande med spreder, som du bruger til at vande blomster, er også effektiv. innerup mianersuunnissaanik
taamaallaat atortakkit atorneqarfissaannullu taailinniartikkit. Naneruummik ikitseqatigikkit,
napparsimmavinnilu pigaartuusut sapinngisamik
maallaat
atortarlugit;
qaammaqqutit
illup
iluakissarnera uunarsinnaaneralu malugitillugit, taaannikinnerpaamik
suliaqarnissaat
angusarissaarLær børnene at omgås ild
niittussiat
silami
nivinngarneqassanngillat.
va inneq mianerilissavaat.
nissamut
tunngavissaasarpoq.
Mindre børn og hundehaler udgør en særlig risiko for, at der opstår brand.
Ikkuffi
mmut
ataatsimut
qaammaqqutit
amerImatut
paasillugu
nalliuttorsuit
eqqissisimaarHer er det vigtigt at placere lys, så de er uden for de helt smås rækkevidde, og det er vigtigt at sikre sig, at de ikke kan hive en dug med levlavallaat ataatsikkut ikkusimatinnerisigut innaalIkuallalernermut kalerrisaarutit
usut ikittuinarnik ikuallattoqarfiusut, ajutoortoende lysfined.
lagissamik
pilersorneqarnerpit
artukkinnginnisannassutaasinnaapput
qarfi
usut
ajoquserfi
usullu
juullimik
tipaatsunnarHundehaler har det med vifte, og de kan nemt vælte et lys, der står yderligt på sofabordet.
saa
aamma
eqqumaffi
giuk.
Ikuallalernermut
peqariinngiktumik
ukiortaamillu
ajunngitsumik
pilersitsissaLær også børnene at omgås ild. Lad dem være med til at tænde stearinlys og mærke, at det bliver varmt og kan gøre
ondt; så de fårkalerrisaarumik
respekt for
kaanni
pisaartariaqarpoq.
sut.
ilden.
Orpik sodavandimik qamiguk
Inuit ikuallattoqarnerani ajunaartut amerlanerTaamaakkaluartoq
juullimut
pinnersaat
orpillupaartaat
putsup akuanik kuliltemik puullingalisInneq
mianersuussiuk
Brandalarmer redder liv
unniit
ikuallalerpata
imeq
qattamiittoq
qamisaasutaasartumik
qasoqqalissutaasartumillu toqquteJuullip
nalaa
naneruuterpassuarnik
atuiffi
usoq
Hvis man ikke allerede har en brandalarm, bør man få én.
tigissallugu
pitsaanerpaanngilaq.
qartarput.
ikuallattoqarnissaanut
aarlerinaammik
annertuDe fleste mennesker, der omkommer i en brand, dør af kulilten i røgen, som gør dig sløv og træt.
Sodavandi
qappiornilik
puiaasap
Assersuutigalugu
unnuakkut
ikuallattoqalersisitsisarpoq.
Uden brandalarm
risikerer man at sove ind i døden, hvis branden
opstår for
eksempel om
natten.torluata
Og hviskulman har været
i et lokale med
røg
lumik
asserneqarfi
gisinnaasaa
qamisaatissatsiasimatillugu
itinngitsoorluni
toqusoqarsinnaavoq
Meeqqat
mikisut
juullimilu
pinnersaatit
puiog efterfølgende mærker hovedpine og træthed, skal man tage på hospitalet og blive tjekket – det er nemlig de første tegn på en kulilteforgiftlaavoq.
ikuallalernermut kalerrissaaruteqanngikkaanni.
ning. gorneqartut aarlerinaammik pilersitsisarput,
Puiaasaq kussartillugu aalateruk, seqqartaalInimi ikuallattup pujuanik pujortumi isersimasiikuallattoqalerneranullu kalerrisaaruteqaruit
eruillu imaata siammarluni agguataarnissaanut
magaanni tamatumalu kingorna niaqunnginneq
orpimmullu qamisaatissamik qappiornilimmik
kulloq atoruk – taamaaliornikkut orpik ilivitsoq
qasoqqanerlu malugigaanni taava misissortiksodavandiuteqaruit angusaqarluassaatit.
puiaasamik ataatsimik qaminneqarsinnaalluarkiartorluni napparsimmaviliartoqassaaq – taakNaneruutit nakkutigineerullugit qimanneqarkuami kuliltemik toqunartoqalersimanermut tatariaqanngillat, taama pingaarnertut malittarisas- poq. Kisianni imiisivik imermik siammartitsissutitalik naasunik imerterutitut atorneqartartut
kussutissat siullersarisarpaat.
saq nipeqarpoq.
aamma qamisaataalluarsinnaavoq.
Tamannali piviusuni malissallugu ajornakusoorsinnaavoq, qujanartumilli ikuallanneq pitsaa-
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KATUAQ BIO

UGE 50

Pingasunngorneq / Onsdag

11/12

F for får - Fårmageddon  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 16 .00
Jumanji: The Next Level  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Ukiutoqqami Pilluaritsi  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag

12/12

Dronningens Corgi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Le Mans '66  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Jumanji: The Next Level  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .15
Tallimanngorneq / Fredag

13/12

Dronningens Corgi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Jumanji: The Next Level  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Le Mans '66  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .45
Arfininngorneq / Lørdag

14/12

Le Mans '66  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Jumanji: The Next Level  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .15
Sapaat / Søndag
Biografen er lukket pga . arrangement

15/12

Ataasinngorneq / Mandag

16/12

Dronningens Corgi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .30
Jumanji: The Next Level  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Le Mans '66  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .45
Marlunngorneq / Tirsdag

17/12

Jumanji: The Next Level  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . babybio13 .30
Dronningens Corgi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Honningland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Le Mans '66  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 20 .45
Pingasunngorneq / Onsdag

18/12

Dronningens Corgi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Jumanji: The Next Level  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .15
Star Wars: The Rise of Skywalker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 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

Juulli Julen
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Pas godt på dig selv i julen
Ini qimalerukkut juullimut pinnersaatip
naneruutaata qaminnissaa eqqaamajuk.
Husk at slukke lyset på juledekorationen,
når du forlader stuen.
Ass.Foto: Leiff Josefsen

Pas godt på dig selv i julen
Nogle simple forholdsregler kan forhindre ilden i at ødelægge den gode stemning
redaktion@sermitsiaq.gl
På landets brandstationer, politistationer og sygehuse er brandmænd, politifolk og sundhedspersonale på arbejde i julen og nytåret.
På andre arbejdspladser gælder det om at få så meget fra hånden som muligt, men på brandstationer, politistationer og sygehuse er succeskriteriet, at vagtpersonalet har så lidt som muligt at bestille.
Sådan at forstå, at stille helligdage med få brande, ulykker og tilskadekomne skaber en glædelig jul og et godt nytår.
Pas på ilden
Juletidens mange levende lys øger risikoen for brand.
Mindre børn og glemte juledekorationer er risikofaktorer, men du kommer langt med en brandalarm og en sodavand med brus til at slukke
juletræet.
Levende lys bør ikke efterlades uden opsyn, lyder hovedreglen.
I praksis kan den dog være svær helt at efterleve, og heldigvis er der meget andet, du kan gøre for at forebygge brand.
Når du laver juledekorationer, så anvend levende materialer, som skal have vand, så der er lidt vådt i bunden. Det minimerer brandrisikoen.
Det er en god ide at anvende selvslukkende lys, selv om du ikke kan være 100 % sikker på, at de slukker, som de skal.
Har du elektriske lys, så benyt kun godkendte lyskæder og kun til det, de er beregnet til; indendørskæder skal ikke ophænges udenfor. Vær
også opmærksom på ikke at overbelaste din elforsyning ved at have mange lyskæder koblet til samme stik.
Lær børnene at omgås ild
Nogle simple forholdsregler kan forhindre ilden leve, og heldigvis er der meget andet, du kan
Sluk juletræet med en sodavand
gøre for at forebygge brand.
Mindre børn og hundehaler udgør en særlig risii at ødelægge den gode stemning
Går der alligevel ild i juledekorationen eller juletræet, er en spand
ikkejuledekorationer,
det mest effektive
at slukke
med.ko for, at der opstår brand.
Når vand
du laver
så til
anvend
levenEn sodvand med brus, hvor flaskens åbning kan dækkes af en
nger,
er skal
et effektivt
redskab.
detommelfi
materialer,
som
have vand,
så der er lidt
Her er det vigtigt at placere lys, så de er uden
redaktion@sermitsiaq.gl
Ryst flasken med bunden i vejret, og brug tommelfingeren tilvådt
at fordele
vandet
ud
i
en
vifte,
når du sprøjter – på den
måde
man
faktisk og det er vigtigt at
i bunden. Det minimerer brandrisikoen.
for de
heltkan
smås
rækkevidde,
slukke et helt juletræ med en enkelt flaske. Men en vandkandeDet
mederspreder,
som
du
bruger
til
at
vande
blomster,
er
også
effektiv.
en god ide at anvende selvslukkende
sikre sig, at de ikke kan hive en dug med levende
lys, selv om du ikke kan være 100 % sikker på,
lys ned.
På landets brandstationer, politistationer og
Lær børnene at omgås ild
at de slukker, som de skal.
Hundehaler har det med vifte, og de kan nemt
sygehuse er brandmænd, politifolk og sundhedMindre børn og hundehaler udgør en særlig risiko for, at der opstår
brand.
Har du
elektriske lys, så benyt kun godkendte
vælte et lys, der står yderligt på sofabordet.
spersonale på arbejde i julen og nytåret.
Her er det vigtigt at placere lys, så de er uden for de helt smås
rækkevidde,
erde
vigtigt
at sikretil;
sig,indenat de ikke kan
dug med
lev- ild. Lad dem være
lyskæder
og kunogtildet
det,
er beregnet
Lær hive
ogsåen
børnene
at omgås
På andre arbejdspladser gælder det om at få så
ende lys ned.
dørskæder skal ikke ophænges udenfor. Vær også med til at tænde stearinlys og mærke, at det blivmeget fra hånden som muligt, men på brandstaHundehaler har det med vifte, og de kan nemt vælte et lys, der
står yderligt
sofabordet.
opmærksom
på på
ikke
at overbelaste din elforsyer varmt og kan gøre ondt; så de får respekt for
tioner, politistationer og sygehuse er succeskritLær også børnene at omgås ild. Lad dem være med til at tænde
stearinlys
og
mærke,
at det bliver
varmt
og kan gøre
ondt; så de får respekt for
ning ved at have mange lyskæder
koblet
til samilden.
eriet, at vagtpersonalet har så lidt som muligt at
ilden.
me stik.
bestille.
Brandalarmer redder liv
Sådan at forstå, at stille helligdage med få
Brandalarmer redder liv
Sluk juletræet med en sodavand
Hvis man ikke allerede har en brandalarm, bør
brande, ulykker og tilskadekomne skaber en
Hvis man ikke allerede har en brandalarm, bør man få én. Går der alligevel ild i juledekorationen eller jule- man få én.
glædelig jul og et godt nytår.
De fleste mennesker, der omkommer i en brand, dør af kulilten
i røgen,
digikke
sløv det
og træt.
træet,
er en som
spandgør
vand
mest effektive til
De fleste mennesker, der omkommer i en
Uden brandalarm risikerer man at sove ind i døden, hvis branden
opstår
for
eksempel
om
natten. Og hvis man har
væretdør
i etaflokale
medi røgen,
røg som gør dig sløv
at slukke med.
brand,
kulilten
Pas på ilden
og efterfølgende mærker hovedpine og træthed, skal man tage En
på sodvand
hospitaletmed
og blive
tjekket
–
det
er
nemlig
de
første
tegn
på
en
kulilteforgiftbrus, hvor flaskens åbning
og træt.
Juletidens mange levende lys øger risikoen for
ning.
kan dækkes af en tommelfinger, er et effektivt
Uden brandalarm risikerer man at sove ind i
brand.
redskab.
døden, hvis branden opstår for eksempel om natMindre børn og glemte juledekorationer er
Ryst flasken med bunden i vejret, og brug tom- ten. Og hvis man har været i et lokale med røg
risikofaktorer, men du kommer langt med en
melfingeren til at fordele vandet ud i en vifte,
og efterfølgende mærker hovedpine og træthed,
brandalarm og en sodavand med brus til at sluknår du sprøjter – på den måde kan man faktisk
skal man tage på hospitalet og blive tjekket – det
ke juletræet.
slukke et helt juletræ med en enkelt flaske. Men
er nemlig de første tegn på en kulilteforgiftning.
Levende lys bør ikke efterlades uden opsyn,
en vandkande med spreder, som du bruger til at
lyder hovedreglen.
vande blomster, er også effektiv.
I praksis kan den dog være svær helt at efter-
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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

努克
Chinese – Greenlandic fusion restaurant

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

TAKE AWAY : takanna.gl

Lækker solid frokost der
kan nydes i hyggelige
omgivelser

18

ONSDAG 11. DECEMBER 2019

PILERSAARUTITUT SIUNNERSUUT, HOTEL NUUTOQAQ
Pilersaarutitut siunnersuut, Hotel Nuutoqaq
Pilersaarusiornermut inatsit nutaaq naapertorlugu
Kommunalbestyrelsip novembarip 26-anni 2019 aalajangerpaa, pilersaarusiassatut siunnersuut Hotel
Nuutoqaq sapaatip-akunnerini 10-ni tamanut tusarniaassutigineqassasoq, piffissami 29. novembari
2019-imiit – 7. februaari 2020-p tungaanut.
Pilersaarusiariniarneqartoq Nuutoqqami inissisimavoq, hoteli 95-inik ineeralik, bar/lounge, neriniartarfik
aammalu timigissartarfik, spa aamma attaveqaasersuutit suliassamut ilaapput.
Kommunalbestyrelsip piumasaqaatiginikuuaa soqutigisaqartoq sumiiffimmi attaveqaasersuutiliussasoq aammalu FN´ip Nunarsuaq tamakkerlugu
piujuartitsinermik anguniagaasa ilaat 17-it ilaatissagai.
Piffissami tusarniaaffiusumi pilersaarut pillugu paasissutissiinertalimmik ataatsimiititsisoqarumaarpoq.
Ulloq sumilu paasissutissiisoqassanersoq pillugu
Sermersooq.gl-imi aammalu Nuuk Ugeaviisimi nalunaaruteqartoqarumaarpoq.
Pilersaarusiassaq kommunip nittartagaatigut
sermersooq.gl-ikkut aaneqarsinnaavoq.
Pilersaarusiornermut inatsit nutaaq
Ulloq 01.01.2016 pilersaarusiornermut inatsit nutaaq
atuutilerpoq, ajornannginnerusumik pilerinarnerusumillu aningaasaliissuteqarnissamut oqinnerulersitsisussaq. Pilersaarusiornermut inatsisip allannguutaa nutaaq naapertorlugu, Pilersaarutit kommunimut pilersaarummut imaluunniit politikkikkut
takorluukkanut naapertuutinngippata Kommunalbestyrelsimit qaqugukkulluunniit unitsinneqarsinnaasut
eqqaamaneqassaaq.
Inatsisartut inatsisaat nr 34, 9, decembari 2015-imeersoq malillugu nunaminertamik inniminniisoqarnissaa,
kingorna nunaminertamik atugassinneqarnissaq siunertaralugu, qinnutigineqarpoq.
Suliap ingerlanissaa imatut allaaserineqarsinnaavoq:
1. Aningaasaliisussap/Suliffeqarfiup pilersaarummut
qinnuteqaatini Kommunalbestyrelsimut nassiutissavaa, piumasaqaataavorli aningaasaliisussap
pilersaarusiornermi tunngavigineqartoq nammineq
suliarissagaa aammalu kingorna avatangiisinut
tunngatillugu naliliinerit, assersuutigalugu VVM-it
nammineq isumagalugit.

2. Kommunalbestyrelsip pilersaarut akuerissavaa,
ikinnerpaamillu sapaatit akunnerini arfinilinni tusarniaassutigissallugu, tassunga ilanngunneqassapput Kommunalbestyrelsip qinnuteqarnissamut
piumasaqaatai, taakkulu piviusorsiortuussapput
kinaassusersiortuunatillu.

Pilersaarusiornermut inatsit naapertorlugu pilersaarutit
kommunimut pilersaarummut imaluunniit politikkikkut takorluukkanut allanut naapertuutinngippata
qaqugukkulluunniit Kommunalbestyrelsimit itigartitsissutigineqarsinnaapput.

3. Tusarniaanermi innuttaasut tusarniaassummut
akissuteqarsinnaapput, akerliliissuteqarsinnaapput imaluunniit allanik pilersaarutaasinnaasunik tunniussaqarsinnaallutik.

Pilersaarusiornermut inatsit uani takuneqarsinnaavoq: inatsisit.gl
”Inatsisartut inatsisaat nr. 34 9. decembari 2015-imeersoq” aammaPilersaarusiorneq
aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november
2010-meersoq

4. Qinnuteqaatit tunuliaqutigalugit Kommunalbestyrelse piviusorsiortumik kinaassusersiortuunngitsumillu pilersaarummik pitsaanerpaamik
toqqaassaaq.
5. Tamatuma kingorna aningaasaliisussaq ukiuni marlunni sivisussuseqarsinnaasumik nunaminertamik
inniminniinissaminik periarfissaqalissaaq kommunimullu pilersaarummut tapiliussap suliarineqarnera
aallartissaaq. Nunaminertamik atuinissamut inniminniinerup nalaani, immikkoortoq pillugu soqutiginnittoq nammineerluni kommunimut pilersaarummut
tapiliussaliussaaq, pilersaarusiassallu angissusaa
assigisaaluunniit peqqutaallutik avatangiisinut tunngatillugu nalilerneqartariaqarpat, soqutiginnittoq
SMV-mik suliaqassaaq, tassa avatangiisinut naliliinermi periaasissaq, imaluunniit VVM-imik.

Oqaaseqaatit, Akerliliissutit suliniutilluunniit
allaanerusut
Oqaaseqaatit, akerliliissutit suliniutillu 7. februaari
2020 nallertinnagu uunga nassiutissapput,
plan@sermersooq.gl.
Pilersaarutit sukumiisumik titartarneqarlutillu allaaserineqarsimasussaapput, taakkulu saniatigut kommunip pilersaaruteqarnissamut qinnuteqaatinut allattuiviani piumasaqaatinut naammassinnittuussallutik.
Kommuneqarfik Sermersuumit naqinnerlutaqarsinnaaneq eqqumaffigeqquneqarpoq.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Illoqarfimmik Inerisaaneq // By- og Boligudvikling
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PROJEKTFORSLAG, HOTEL I NUUTOQAQ
Projektforslag, Hotel i Nuutoqaq
I henhold til den nye planlov har Kommunalbestyrelsen
26.november 2019 besluttet at sende projektforslaget Hotel Nuutoqaq i 10 ugers høring i perioden 29.
november 2019-7. februar 2020.
Projektet er beliggende i Nuutoqaq og omfatter et
hotel med 95 værelser, bar/lounge, restaurant og
motionsrum, spa og infrastruktur.
Kommunalbestyrelsen har stillet som krav at interessent skal opgradere infrastrukturen i området samt
indarbejde FN´s17 verdensmål for bæredygtighed
i projektet.
Der vil i høringsperioden blive afholdt et informationsmøde om projektet. Dato og sted vil blive annonceret
på Sermersooq.gl og i Nuuk Ugeavis.
Projektet kan downloades på vores hjemmeside
sermersooq.gl
Ny planlov
Den 01.01.2016 trådte en ny planlov i kraft, som skal
at gøre det lettere og mere attraktivt at investere.
Med den nye planlovsændring skal man huske på,
at Kommunalbestyrelsen til en hver tid kan afvise
projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller
andre politiske visioner.
Der søges om en arealreservation med henblik på
senere arealtildeling, i henhold til, Inatsisartutlov nr.
34 af 9. december 2015.
Processen kan beskrives således:
1. Investor/Firma indsender et projektansøgning til
Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at
investor selv udarbejder plangrundlaget og evt. en
miljøvurdering eks. en VVM efterfølgende.
2. Kommunalbestyrelsen godkender projektet, og
sender det i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier,
som ansøgere skal opfylde.

3. I høringen kan befolkningen indsende høringssvar,
indsigelser eller alternative projekter.
4. Med baggrund i ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering vælge det
bedste projekt.
5. Investor får derefter en arealreservation i op til 2 år
og kommuneplantillægget igangsættes.
6. Inden for arealreservationens periode skal interessent selv udarbejde et kommuneplantillæg
for området, og hvis projektet på grund af sin
størrelse eller lign. kræver en miljøvurdering, skal
interessent ligeledes udarbejde en SMV, strategisk
miljøvurdering, eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.

Planloven kan læses her: lovgivning.gl
”Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015” og
”Inatsisartutlov nr. 17 af 17.november 2010 om
planlægning og arealanvendelse”
Kommentarer, Indsigelser eller alternative
projekter
Kommentarer, indsigelser og projekter skal sendes til plan@sermersooq.gl inden høringsfristen udløber 7. februar 2020.
Eventuelle projekter skal være grundigt beskrevet i tekst og tegninger og skal derudover opfylde kommunens tjekliste for projektansøgninger.
Kommuneqarfik Sermersooq tager forbehold
for trykfejl i annoncen.

Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller
andre politiske visioner.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Illoqarfimmik Inerisaaneq // By- og Boligudvikling
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OQALUGIARNEQ

FOREDRAG

Inuup kinguaariiaanni
pitsanngorsarneqarnera – qanga maannalu
”Timikkut tarnikkullu innarluutilinnut allaat qitornartartarpata inuiassuit ajoqutigilissanerpaat?” 1900-ikkut aallatinneranni inuiaqatigiit
oqallinnerannit apeqqutit taama ittut pingaaruteqarsimaqaat. Taamani ilisimatuussutsikkut
paasisanit nutaanit oqallinnerit ikummarissarneqaannarput. Minnerunngitsumik kinguaariiaat
nukitoqutiminnik ineriartortitsillutik piuinnarlutillu kinguaassiorlualertarnerisa qanoq pingaarutiginerannik Darwinip Wallacekky nassuiaataat
pissutigalugit taama oqallinneq ingerlasimavoq.
Aamma mattuttup naasunillu misissuisup Gregor Mendelip kingornussisarnerup pissusiinik
paasisaasa nassaarineqaqqillutik paasineqalernerannik pissuteqarpoq. Inuit kinguaassiornerata aqunneqarsinnaaneranik iluarnerinnarnillu
kinguaassiortoqartalernissaanik isumaliortaatsit
saqqummerneranni uumassusilinnik ilisimatu-

sarnerup nutaajoqisup qanoq sunniuteqarsimanera tusaruk.
”Ullumikkut inuit timaasa aqutsisuinik geninik
allannguisinnaanngornerup periarfissarititarpassui qujarutissanerpavut timittalu aqutsisuinik allanngortiterisinnaaneq isumatuumik atussanerparput?” Tusaruk nalitsinni timitta aqutsisuinik
geninik katsorsaasinnaanngornerup misissuisinnaanngornerullu – soorlu naartunik misissuisarnermi – ileqqorissaarnikkut amerlaqisugut nalilersuisariaqalersittaraatigut – napparsimalernitsinni, qanigisatut inissisimanitsinni aammalu qitornartaarnitsinni imaluunniit qitornartaarniarnata aalajangernitsinni.
Oqalugiarneq kikkunnullunniit oqaluttuarisaanermik, bioteknologimik, ileqqorissaarnermik, biologimik inuiaqatigiinnillu nutaaliaasunik
soqutiginnittunut sammisitaavoq.

LEIFF JOSEFSEN

Zoofysiologimi professori Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitetimeersoq
oqalugiartoq.

Sisamanngorneq
19. december 2019,
Katuaq “Inersuaaraq”
nal. 19-21
Pinngortitaleriffik kiisalu Aarhus
Universitet Pinngortitalerineq pillugu tamanut ammasunik oqalugiartitsisarnernik nutaanik ilisarititsissapput.
Oqalugiarnermik aallarniisuussaaq
Thomas Juul-Pedersen Pinngortitaleriffimmeersoq, qiteqqunneranilu
kaffeqassaaq.
Oqalugiartoq Aarhus Universitetimi
danskisut oqalugiartoq videomut immiussaavoq.
Iserneq akeqanngilaq.

Forædling af mennesker - før og nu
Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
”Er det et problem for menneskets fremtid at alle
mennesker, selv dem med fysiske og mentale
handicap, får børn?” Sådanne spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i begyndelsen af 1900-tallet. Det blev forstærket af nye
videnskabelige erkendelser. Ikke mindst af Darwins og Wallaces beskrivelse af hvor vigtig selektion har været for evolutionen – altså udvælgelse af de individer der har størst succes med at
overleve og formere sig. Men også erkendelsen
og genopdagelsen af munken og planteforskeren Gregor Mendels arvelighedslove. Hør om
hvorledes den spirende biologiske videnskab
kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af
arvehygiejne og eugenik.

”Bør vi i dag omfavne den moderne genetiks
enorme potentiale og anvende genredigering
klogt?” Hør om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests– fx fosterdiagnostik – skaber vigtige etiske
dilemmaer som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi bliver syge, når vi er
pårørende og når vi får børn eller fravælger at få
dem.
Foredraget henvender sig til alle med interesse for historie, bioteknologi, etik, biologi og moderne samfundsforhold.

Torsdag
den 19. december 2019.
Katuaq ”Lille Sal”
kl. 19-21

¨
Grønlands Naturinstitut og Aarhus
Universitet præsenterer et nyt foredrag i serien Offentlige foredrag i
Naturvidenskab.
Foredraget indledes ved Thomas
Juul-Pedersen fra Grønlands Naturinstitut og midtvejs er der kaffepause.
Foredraget er en videooptagelse af
et liveforedrag på dansk ved
Aarhus Universitet.
Der er gratis adgang.
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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!

SØNDAGSFEST

Uttuit

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

INUK
Tulleriit

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

Inuk

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

Kanji club
Fredag den 13. og Lørdag
den 14. december
Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

Ulla

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00
Nipilersorneq
nuannaraarput!
Festen
begynder kl. 22.00
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

Nipilersorneq nuannaraarput!
– Aamma festerneq nuannaraarput!
Malinnaavigisigut Facebook-mi: https://
www.facebook.com/Kristinemut/

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

STINEM
RI

M

UT

K

D. 15/12 PÅ MUTTEN

UTTEN

med kartofler
I DAG ER og
DER persillesauce
LEVENDE MUSIK!

Kun kr.

6 8 -,

Sponsoreret af:
Sponsoreret af:

TUBORG

...gør noget ved musikken
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TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
SIORARSIORFIK – NUUK CITY DEVELOPMENT A/S
Nuuk, Sanaartorfigiuminarsaaneq 1A11-2 C.P. Holbøllsvej
Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S kommunimut
pilersaarummi 1A11-mi C.P. Holbøllsvejimi sanaartorfigissaanissamik B-1329-millu avatangiisinik pilersitseqqinnissamik suliassamik tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussivoq. Suliassami pingaarnersiuilluni pineqarput:
1. Ilaqutariit illuannik B-1329-mik C.P. Holbøllsvejimiittumik avatangiisinik pilersitseqqinneq isaterinerlu,
aqqusersuutinik ikkuffiinik nunamillu uuliamik mingutsinneqarsimasumik piiaaneq tamatumalu kingorna
sumiiffiup nunataanik naleqqussaaneq.
2. C. P. Holbøllsvejimik aqqusinermik 190 lbm missaanik talliliineq biilinut unittarfilerlugu.
3. Erngup kuuffiillu aqqutaannik 162 lbm missaanniittunik ikkussuineq.
4. Innaallagissap kabeliinik telemullu kabelinik ikkussuineq.
5. Illumik naqitsinermik annertusaaviusumik sananeq
tassanilu imermut aqqusersuutinik ikkussuineq.
Suliassat 2020-mi februaarip aallartinneranit 2020-mi
septembarip tungaanut suliarineqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
Suliassaq makkuninnga immikkoortortaqassaaq:
Suliassaq 1: Assaanermik, nunagissaanermik, betonilerinermik sanaartornermillu suliassat
Suliassaq 2: VVS-ilerisut suliassaat
Suliassaq 3: Innaallagisserisut suliassaat
Suliassaq 4: Avatangiisinik pilersitseqqinnissamik suliassat

Tamatumunnga peqatigitillugu matumuuna neqerooruteqartut periarfissinneqassapput pingaarnertut suliarinnittuunissamik neqeroorusiornissamut, tassanilu pineqassallutik suliassanik suliariumannittussarsiuunneqartunik
tamanik suliarinninneq, aqutsineq ataqatigiissaarinerlu
kiisalu sanasunut suleqataasinnaasunut akisussaaneq.
Tunniussinissamut tunngavik tassaavoq aki appasinnerpaaq.
Neqeroorutigisaq isiginiarneqarsinnaasssappat neqeroorusiortoq makkuninnga ilanngussissaaq:
1) Aningaaserivimmit qularnaveeqqusisuusimilluunniit
allamit uppernarsaat pineqatup suliamik tigusinnginnerani qularnaveeqqusiinissamut periarfissaqarneranik.
2) Akileraartarnermut oqartussanit uppernarsaat,
suliffeqarfiup neqeroorusiortup pisortanut akilerneqareersimasussanik 100.000 kr. sinnerlugit
akiitsoqannginneranut uppernarsaataasumik.
Qaqugu sumilu suliariumannittussarsiuussisoqarnissaa
neqeroorusiornissamut allakkiani allassimassaaq.
Neqeroorusiornermut atortussat uunga inniminnerneqarsinnaapput:
Inuplan A/S, Postboks 1024, 3900 Nuuk,
e-mail: scf@inuplan.gl
Neqeroorusiortussaq tamatuma kingorna linkimik atortussat downloaderneqarfigisassaannik tigusaqassaaq,
imaluunniit naqiterinermut nassiussinermullu akiliinermigut,
neqeroorusiornermi atortussanik allakkerivikkut nassinneqassalluni.

OFFENTLIG LICITATION
SIORARSIORFIK – NUUK CITY DEVELOPMENT A/S
Nuuk, Byggemodning 1A11-2 C.P. Holbøllsvej
Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S udbyder i offentlig licitation udførelsen af byggemodning C.P. Holbøllsvej i
kommuneplanområde 1A11 inkl. miljøsanering af B-1329.
Opgaven omfatter i hovedtræk:
1. Miljøsanering og nedrivning af enfamiliehuset
B-1329 på C.P. Holbøllsvej, fjernelse af stikledninger
og olieforurenet jord samt efterfølgende terrænregulering af området.
2. Forlængelse af C. P. Holbøllsvej med ca. 190 lbm
vej med p-pladser.
3. Udførelse af ca. 162 lbm vand- og kloakledninger.
4. Udførelse af el- og telekabler.
5. Udførelse af bygning for trykforøger samt
vandinstallationer i denne.
Arbejderne forventes udført i perioden primo februar
2020 til september 2020.
Arbejdet udbydes i følgende fagentrepriser:
Entreprise 1: Jord-, terræn-, beton- og bygningsarbejder
Entreprise 2: VVS-arbejder
Entreprise 3: El-arbejder
Entreprise 4: Miljøsaneringsarbejder

Sideordnet og samtidig hermed gives der tilbudsgiverne
mulighed for at afgive et hovedentreprisetilbud, der omfatter udførelsen, styringen og koordineringen af alle de
udbudte arbejder samt hæftelsen for eventuelle underentreprenører.

NAALAGIARFISSAT / GUDSTJENESTEPLAN
December 2019 - 6. januar 2020
8. december 2019 Adventip sap. 2 Matt 25,1-13
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 10.00
JOJ/LS/TK
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 10.00
ES/KD/CA
Vor Frelser kirke
kl. 12.00
ARH/SC/Aage
Julekoncert
nal. 14.00 +16.00 Ilagiit Sinniisaat/CA/TK
11. december 2019
Hans Egedep oqalufﬁa

nal. 16.00

ARH/ES/CA
apersortittussat naalag.

15. december 2019 Adventip sap. 3 Luk 1,67-80
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 10.00
ES/CA
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 10.00
JOJ/KD/TK
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 13.00
Ilagiit sinn./CA/TK
Julekoncert for ældre
Vor Frelser kirke
kl. 16.00
ARH/SC/CA
International gudstj.
22. december 2019 Adventip sap. 4 Joh 3,25-36
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 10.00
JOJ/LS/CA
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 10.00
ES/TK
Hans Egede kirke
kl. 12.00
ARH/NN/TK
Julefrokost for hjemløse
24. december 2019 Juulliaraq
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 10.00
Hans Egedes kirke

kl. 12.00

Annaassisitta oqalufﬁa

nal. 15.00

Annaassisitta oqalufﬁa
Hans Egedep oqalufﬁa
Hans Egedep oqalufﬁa
Vor Frelser kirke

nal. 17.00
nal. 15.00
nal. 17.00
kl. 22.00

JOJ/TK
meeqqat naalag.
ARH/NN/CA
familiegudstj.
ES/LS/TK
TK kor
SOP/TK TK kor
JOJ/KD/CA NIPE
KD/CA
NIPE
ARH/CA

25. december 2019 Juullip ullua Joh 1,1-14
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 08.00
SOP/KD/TK TK kor
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 10.00
ES/KD/TK TK kor
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 08.00
JOJ/ADA/CA NIPE
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 10.00
JOJ/ADA/CA NIPE
Utoqqaat Illuat
nal. 10.00
LS
Vor Frelser kirke
kl. 12.00
ARH/NN/Aage
Ippiarsuk
nal. 14.00
JOJ/CA
NIPE
Anstalten for domsfældte nal. 14.00
ES/TK
TK kor
Sana
nal. 14.00
LS
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 17.00
KD/CA
NIPE
26. december 2019 Juullip ulluata 2 Matt 10,32-42
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 10.00
JOJ/LS/TK nerliivik
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 10.00
ES/KD/CA nerliivik
29. december 2019 Juullip sap. Luk 2,25-32
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 10.00
ES/LS/TK
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 10.00
JOJ/KD/CA

Tildelingskriteriet er laveste pris.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver
vedlægge:
1) En erklæring fra et pengeinstitut eller anden garant
om dennes mulighed for garantistillelse inden arbejdets overdragelse.
2) En erklæring fra skattemyndigheden, hvori det
bekræftes at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld
til det offentlige på over 100.000 kr.
Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.
Udbudsmaterialet kan bestilles hos:
Inuplan A/S, Postboks 1024,
3900 Nuuk, e-mail: scf@inuplan.gl
Tilbudsgiveren vil herefter modtage et link for download
af udbudsmaterialet eller, mod betaling for tryk og fragt,
modtage udbudsmaterialet i papirformat.

31. december 2019 Ukiutoqaq / Juullip sapaataa Luk 2,25-32
Vor Frelser kirke
kl. 12.00
ARH/NN/CA
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 15.00
JOJ/KD/TK TK kor
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 17.00
JOJ/KD/TK TK kor
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 15.00
ES/LS/CA NIPE
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 17.00
ES/LS/CA NIPE
1. januar 2020 Ukiortaaq Matt 6,5-13
An naassisitta oqalufﬁa nal. 10.00

JOJ/KD/CA nerliivik

6. januar 2020 Kunngit pingasut ulluat Matt. 2,1-12.
Annaassisitta oqalufﬁa nal. 17.00
KD/CA
Hans Egedep oqalufﬁa nal. 17.00
ES/TK
SOP: Soﬁe Petersen; JOJ: John Johansen; ES: Emilie Steenholdt;
ARH: Aviaja Rohmann Hansen; CA: Chiho Audibert; TK: Tønnes
Kreutzmann; AaRP: Aage Rydstrøm-Poulsen;
KD: Knud Danielsen; LS: Louis Sigurdsen; ADA: Ane Debora
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Tamanut ammasumik
ataatsimiititsineq
Aalisarneq pillugu Isumalioqatigiissitap aalisarneq pillugu
inatsisissamik piareersaaneq pillugu oqalisissiatut saqqummiussaa
Naalakkersuisut februaarimi 2019-imi Aalisarneq pillugu Isumalioqatigiissitamik pilersitsipput, aalisarneq pillugu inatsisissamut nutaamut inassuteqaatinik tunniussaqarnissamut suliassaqartumik.
Aalisarneq pillugu Isumalioqatigiissitap siunnersuutaanit inuiaqatigiit aalisakkanik isumalluutitsinnit
ataatsimoorussaasunit sapinngisamik annerpaamik pissarsinissaat qulakkeerinneqataaffigineqassaaq. Aalisarneq pillugu Isumalioqatigiissitap sulinera juunimi 2020-mi inaarneqassaaq isumaliutissiissummik inaarutaasumik iliuusissatut pilersaarummut ataatsimoortumut inassuteqaatinik
siunnersuutinillu imaqartumik. Aalisarneq pillugu Isumalioqatigiissitaq oqallississiorsimavoq
aalisarnermik suliaqarfiup periarfissariligassai unammilligassaalu pillugit oqallinnermik pilersitsisussamik. Oqallinneq Aalisarneq pillugu Isumalioqatigiissitami suleriaqqinnissamut isumassarsiorfittut
tunniusseqataassaaq.

10 ÅRS JUBILÆUM

Aalisarneq pillugu Isumalioqatigiissitap oqallisissiaanik saqqummiussineq
ulloq 12. december 2019

& GENERATIONSSKIFTE

Sumi: Hotel Hans Egede
Piffissaq: 16.30 – 18:00

Tamatuma saniatigut toqqaannartumik internettikkut aallakaatitsisoqassaaq

I den anledning vil det glæde os at se venner, familie,
kunder og forretningsforbindelser til reception.

Offentligt møde

20. DECEMBER

Fiskerikommissionens Debatoplæg om forberedelse af en ny fiskerilov
Naalakkersuisut nedsatte i februar 2019 en Fiskerikommission, der har til opgave at komme med
anbefalinger til en ny fiskerilov. Fiskerikommissionens forslag skal være med til at sikre, at samfundet får det bedst mulige ud af vores fælles fiskeriressourcerne. Fiskerikommissionens arbejde
afsluttes i juni 2020 med en endelig betænkning med anbefalinger og forslag til en samlet handlingsplan. Fiskerikommissionen har udarbejdet et debatoplæg for at skabe debat om de muligheder
og udfordringer, fiskerisektoren står overfor. Debatten skal bidrage som inspiration for det videre
arbejde i Fiskerikommissionen.

Fremlæggelse af Fiskerikommissionens debatoplæg den 12. december 2019
Lokation: Hotel Hans Egede
Tidspunkt: 16.30 – 18:00
Der vil være simultantolkning til stede ved det offentlige møde på Hotel Hans Egede
Der vil derudover være live streaming

FRA KL. 15.00 TIL 18.00
PÅ HOTEL HANS EGEDE

I stedet for sædvanlig receptionsgave kan der indsættes
et beløb på konto 8120 – 0005767202 mærket med
”Donation”. Pengene vil gå til de hjemløse.

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 12. DECEMBER TIL MANDAG D. 23.

DECEMBER 2019

TRÅDLØST
TERMOMETER
STÆ RK PR IS

249.1-40.SPAR

MADTERMOFLASKE

Thermos termoflaske 470
ml. Perfekt til sejlturen
eller i fjeldet. Kan holde
koldt op til 14 timer og
varmt op til 9 timer.
(Best. nr. 9744061)

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

Til at lave den perfekte
steg i ovnen eller på grillen.
Termometeret har en
rækkevide på 60 meter.
(Best. nr. 9719803)

249.TEXAS SNOW
RIDER

349.-

Sjov til både børn og
voksne. Solid kælk
med rat og bremser
i metal og plast.

SPAR 160.-

KAFFEMASKINE

(Best. nr. 9727328)

459.BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

Model Melitta Easy 2,0. Brygger op
til 10 kopper og slukker automatisk.
(Best. nr. 9741864)

Tilbuddene gælder fra torsdag d. 12. december til mandag d. 23. december 2019

ILAQUTARIINNUT TAMANUT TUNISSUTISSAQQISSUT
GAVEIDEER TIL HELE FAMILIEN

STARK Ilulissat
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.

Hotel Hans Egedemi ataatsimiinnermi tamanut ammasumi toqqaannartumik nutserisoqassaaq

Medlem af CSR Greenland
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Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice

Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq

ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK

NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
•
•
•
•
•
•

VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED

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

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

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

En skole
udvider
En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

•
•
•
•
•
•

Advarsel: Amatør-tatoveringer er farlige

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

Stort honorarløft til lufthavnsformand
Stor arbejdsbyrde er årsag til honorarløft

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider

Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?
Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA
TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut ammasarpoq.
Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.
Kikkulluunniit 801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersimasarput.
-------TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00

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

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

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

Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
ensomhed m.m.), eller er pårørende.
Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
1899. Så sidder der rådgivere klar til at lytte.

JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

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

Pædagog til Angerlarsimaffik Ivaneq

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

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix

NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com

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

A-974 : Tasiilaq iluani / Tasiilaq fjord

A-973 : Pidderpaat - Tasiilaq

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

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix

Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Anvendelse / Atorneqarnissaa

A-nr

Pidderpaai Tasiilaq

65°43’37”N

37°22’36”V

Sunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte

973

Tasiilap iluani / Tasiilaq fjord

65° 38.951’N

37° 40.489’V

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

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix

NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00

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

Oqar. | Tlf. 49 04 89

EB: Julie Berthelsen stiller
op i Melodi Grand Prix

Mail: neriuffik@greennet.gl

Sunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte

974

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

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

INDLÆS FLERE

INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU

Høring af arealansøgning til
fritidshytte i det åbne land

Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu

E-mail: ikiu@ikiu.gl

Piffinni pineqartuni illuaraatillit qinnuteqarfiit ataani
allassimasut eqqaanni nunaminermik tunineqarsimasut, soqutigisaqartulluunniit qinnuigineqarput
kingusinnerpaamik 21. Dec. 2019 qinnuteqaatinut
tunngassuteqartunik oqaaseqaateqaqqullugit akerlileeqqullugilluunnit.

Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte
på den i skemaet nævnte lokalitet.
Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2028.
Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar
nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for,
at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller
indsigelser dertil. Bemærkninger skal være modtaget senest den. 21. Dec. 2019.

Oqaaseqaatissat akerliliissutilluunniit
uunga nassiunneqassapput:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005, 3900 Nuuk

Bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til :
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005, 3900 Nuuk

Nunaannarmi illuaqqanut
nunaminernik qinnuteqarnernut tusarniaaneq

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
www.ikiu.gl
MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!
BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl
Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende
os praktiske oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG

qvist
køreskole
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

SIPAARIT / SPAR

50%

Nu 2 skolevogne
og 2 kørelærer!

rUtaqqineq sivikinne
t/
ma
sam
ias
orn
ng
paan
Så ventetiden
kan blive
kor test

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

TLF. 55 71 68

QVIST KØRESKOLE

sud_cs0089.tif

juullip pinnersaatai, naneruutit ullorsiutillit
& juullip pilutai

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

PÅ JULEPYNT, KALENDERLYS
& JULEGRØNT
Sisamanngorneq
12. decemberimiit/
Fra torsdag den
12. december

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

2020-mi ph.d.-nut postdocinullu tapiissutit
PH.D.- OG POSTDOC-STIPENDIER FOR 2020
Pinngortitaleriffik ilisimatusartunik inuusuttunik ilisimatusakkanik tamalaanik sammisaqartunik, ph.d.-nut postdocinullu tapiissutinik, qinnuteqaqqusivoq.

Grønlands Naturinstitut indkalder unge forskere fra alle videnskabelige
hovedområder til en ny ansøgningsrunde om ph.d.- og postdoc-stipendier.

Namminersorlutik Oqartussat qallunaallu naalagaaffiat, ph.d.-nut postdocinullu 2020-mi, tapiissutissaateqarput. Danskit kalaallillu ilisimatusarnermik
suleqatigiinnerat, ilisimatusarnerup ineriartortinneqarnera aamma inuusuttunik ilisimatusartunik tapiisarnerit Nunatsinni ilisimatusarneq nukittorsassavaa. Erseqqissarneqassooq ilisimatusarnermik tapiissutit ilisimatusarfinni
tamani qinnuteqarfigineqarsinnaammata.

Det er Grønlands Selvstyre og den danske stat, der udbyder et antal
ph.d.- og postdoc-stipendier til besættelse i 2020. Stipendierne skal
styrke dansk-grønlandsk forskningssamarbejde, udvikling af forskning og
rekruttering af unge forskere til Grønlandsforskningen. Det skal understreges, at forskningsmidlerne kan søges inden for alle videnskabelige
hovedområder.

Qinnuteqaatit kingusinnerpaamik marsip aallaqqaataani 2020-mi Pinngortitaleriffimmut tunniunneqassapput. Nunatsinni Ilisimatusarnermik Siunnersuisoqatigiit ph.d.-nik postdocinillu tapiissutinik qinnuteqaatit nalilersortarpaat pingaartitatillu Pinngortitaleriffimmut ingerlateqqittarlugit.

Ansøgninger skal være Grønlands Naturinstitut i hænde senest den
1. marts 2020. Det tværfaglige Grønlands Forskningsråd prioriterer
ansøgningerne, mens Grønlands Naturinstitut står for administrationen
af stipendierne.

Piumasaqaatit qinnuteqarnermullu immersugassat Pinngortitaleriffiup nittartagaani aaneqarsinnaapput: www.natur.gl/naturinstituttet/stipendier.

Vilkår og ansøgningsblanketter kan findes på Grønlands Naturinstituts
hjemmeside: www.natur.gl/naturinstituttet/stipendier.

Annerusumik paasisaqarniaraanni attavissaq
Henrik Lund oqarasuaatikkut +299 36 12 00 imaluunniit mailikkut
helu@natur.gl.

For yderligere oplysninger
Henrik Lund på tlf. +299 36 12 00
eller mail helu@natur.gl.

POSTBOKS 570 · 3900 NUUK · GRØNLAND · TLF. 36 12 00 · FAX 36 12 12 · www.natur.gl
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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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Ukiornissaanut piareersimavit?

Novemberimi decemberimilu qamuteralassinissamut
taarsigassarsigit aningaasanillu sipaagaqarlutit

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

Er du klar til vinteren?

Lån til snescooter i november og december og spar penge
Opret dit snescooterlån i november og december og slip for
stiftelsesprovision og dokumentgebyr.
Hos GrønlandsBANKEN sætter vi sikkerheden i højsædet.
Derfor kan snescooterlånet også indeholde lån til en tracker.
www.banken.gl · Tlf. 701234

*Qularnaveeqqusiinermut atatillugu taamaallaat pisortatigoortumik akiliutinut akiliissaatit.
*Du betaler kun de offentlige afgifter i forbindelse med etablering af pant.

3 x 2 kasser sodavand
á 25 cl.

Smykkesæt fra Scrouples,

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

værdi 890,-

Story Armbånd m/charms

værdi 695,-

Titanium Armbånd
m/Blomdahl
værdi 899,-

1 stk. Orpilissat nunarsuarmi
kusanarnersaat
af Juaaka Lyberth og Maja-Lisa Kehlet

1 stk. Det smukkeste
juletræ i verden

3 billeder af Jens Erik Carl
Rasmussen 1841-1993,

værdi pr. stk.
kr. 950,-

af Juaaka Lyberth og Maja-Lisa Kehlet

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

1 stk. Tulluartoq 1-2
af Ole Brandt

4 stk. Gavekort
á 250,-

10 stk. hæfte

”Grønland igennem 1000 år”

År 982 - 1982
Plakat tegnet
af Jens Rosing
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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.

ortut
g
n
n
u
n
i
i
m
m
u
Nu
uuk
N
i
e
r
e
g
r
o
b
s
n
Nye verde
Dorthe Holm aamma Hans Jørgensen,
novembarip 3-ani ernertaarput, 3.466 grammiusumik,
53,5 cm-inillu angissuseqartumik.
Har fået en lille dreng den 3. november på 3.466 gram og 53,5 cm.
222222

Niuertup aqqa/Firma:

Qupp./Side:

1.
2.

Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu, uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia aamma qanga
inunngornersoq kiisalu soorunami angajoqqaanngortut aqqi
allanneqassapput.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ateq/Navn:
Najugaq/adr.:
Ukiut/Alder:

Uunga nassiunneqassaaq / Indsendes til:
Sipisaq Avannarleq 10-B · Box 301 · 3900 Nuuk
Allakkat puuatigut nalunaaqqutserlu: »Juullimut unammineq«
Kuverten mærkes: »Julekonkurrence«
Eller put kuponen i vores postkasse ved indgangen.

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

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

Hvis I har fået et barn, og ønsker at dele denne dejlige nyhed,
med borgere i Nuuk, kan i sende mail til:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Skriv barnets køn, vægt, længde og hvornår barnet er født,
også selvfølgelig forældrenes navn.
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Afskedsreception
Ilasseqatigiinnissaq
Najâraq Egede har fuldført sin mission som projektleder hos NAPA
efter otte års tro tjeneste i kunsten og kulturens tegn - her i Grønland
såvel som i Norden. Vi vil gerne sende hende videre med manér og
byde velkommen til hendes aﬂøser Bula Larsen, og den nyansatte i
Info Norden Malin Corlin, samt ønske god jul.
Derfor inviterer vi til et glas gløgg med julesmåkager
mandag den 16. december kl. 14 hos NAPA i Katuaq.
Najâraq Egede NAPAmi suliniutinik isumaginnittutut eqqumiitsuliornerup kulturillu silarsuaani - Nunatsinni Nunanilu Avannarlerni - aalajaalluni ukiuni arﬁneq-pingasuni sulereerluni soraartussanngorpoq.
Taamaammat ingerlaqqilluarnissaanik kissaatingaarlugu inuulluaqquniarparput NAPAmilu sulilerlaat - taartissaa Bula Larsen aamma Info
Nordenimi sulilerlaaq Malin Corlin - tikilluaqquniarlugit.
Immitsinnut juullimi pilluaqquutigaluta ilasseqatigiissaagut.
NAPAmi Katuamiittumi
ataasinngornermi decembarip 16-iani nal. 14.
Najooqqagassat kaageeqqallu juullisunnitsut
sassaalliutigiumaarpagut.

Ukiumi qaangiutilersumi suleqatigiilluarsimanitsinnut qujanaq.
Suliatta nanginnissaanut, periarfissanullu pissanganartunut
nutaanut 2020-mi pisussanut qilanaarpugut.
Juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi
Tak for et godt samarbejde i det forgangne år.
Vi glæder os til det videre arbejde, og de nye og spændende
muligheder som 2020 vil bringe.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
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Juullimi niuffat i tsinersuaq
ARFINNGORNEQ 14. DECEMBARI NAL. 11-15

Juullimi niuffatitsinersuarmi Illorput sannavianit innuttaasut
isumassarsiullaqqissut marriaat, qalippakkiaat aamma annoraaminerngit
atorlugit assassugaat tuniniakkat alakkartersinnaavatit.
Periarfissaavortaaq juulerpaluttumik tiinik aallarpassuarnillu pisinissaq.

Julemarked med flot kunsthåndværk
LØRDAG 14. DECEMBER KL. 11-15
På julemarkedet kan du finde de kreative borgere fra
Illorputs værksteders keramik-, maleri- og tekstilhåndværk til salg.
Der er også mulighed for at købe julete og meget mere.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Innuttaasut Illuat Illorput // Medborgerhuset Illorput

Juullimut tunissutissaqqissut
Gode julegaveideer

Iverutit/Ørehænger
Sølv 595,-

Ujameq nooqutarlu
Sølv 395,-

Ujameq nooqutarlu
70 cm 595,-

Iverutit

Sølv 595,-

ROSA QUARTZ

ROSA QUARTZ

Sølv 595,-

Sølv 495,-

Iverutit/Ørehænger

Ujameq nooqutarlu

VIDA

8 kt - Fra 0,03 brillant
Fra 1595,-

Iverutit/Ørestikker
Sølv 150,-

Iverutit/Ørestikker
8 kt 695,-

Allarpassuit
alakkakkit /

Ilinniartut Utoqqalinersiutillillu/
Studerende & Pensionister ÷10%

Kom og se en
masse andre
smykker

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

VERDENS MEST FYSISK AKTIVE LAND
Takorluugaraarput – atorfissaqartippatsigillu.
Det er vores drøm – og vi har brug for dig.

2030

Ivik

Illit qanoq isumaqarpit anguniagarput angussagutsigu
suna pisariaqartinneqarnersoq? Gif.gl aqqutigalugu akissuteqarit
3000 kr-millu eqquillutit.
Fortæl os hvad, du mener der skal til, for at vi når vores vision
via gif.gl og vind 3.000,KALAALLIT NUNAANNI TIMERSOQATIGIIT KATTUFFIAT

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND
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Nuup qeqqani sandwicheerniarfik nutaaq ammartoq

Christina V. Langep sinnattorisartakkani sapaatiummat kingullermik sandwicheerniarfimmik
ammaanermini piviusunngortippaa. Pisiniarfiarannguaq inunnit nuannarineqarmat aallarnisaasoq
inimut anginermut nuunnissaminut pilersaaruteqalereerpoq.
All. Andreas Wille
Inissiarsuaq blok 1 qaammat kingulleq isaterneqarpoq, blok 5-imili nutaaliortoqarpoq. Aallarnisaasormi nutaaq Christina V Lange sandwicheerniarfimmik ammaavoq ”TASTY - juice &
sandwichbar”-imik taasaminik.
- Nammineerlunga Nuup qeqqani suliffeqarni-

kuuvunga, nalunngilaralu inuit ulloqeqqarniartillutik suut amigaatigisarneraat, taamaammallu una
pisiniarfiarannguaq ammarpara, Christina V. Lange,
Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.
Pilerigisaq
Taanna piffissami sivitsortumi sutorniartarfimmik
ammaanissaminik eqqarsaateqartarpoq, maannalu
sinnattuni piviusunngortippaa.
- Inuit sutorniartarfinnik ammaasut usorisarnikuuakka, pisiniarfiutitaarnissannut pilersaarut
suliarereernikuullugu piffissami sivisuumi inissamik amigaateqarnikuuvunga, maannakkullu uuma
iniarannguup atornissaanut periarfissarsivunga
pisiniarfeerarlu ammarlugu, Christina V. Lange,
sutorniartarfimmi 20 kvadratmeterisut angitigisumi-

ittumi oqarpoq.
Sutorniartarfik H.J. Rinkip aqqutaaniippoq sikuerniarfiusimasumi.
Ini anginerusoq
- Tuniniakkama piumaneqarnerat tupaallaatigilaarpara, pisiniarfiarannguaq inuit tigulluarpaat, maannalu inimut anginerusumut nuunnissannut periarfissarsiulerlunga, Christina V. Lange
oqarpoq.
Taassuma pisiassaatini inuusuttunut 16-init
35-inut ukiulinnut tulluarsarsimavai. Nioqqutissat
nutaat aatsaat tikittut qalipaatigissullu tuniniagarivai.

Christina V. Lange namminersortunngorami sinnattorisartakkani piviusunngortippaa.
Christina V. Lange har fået en
drøm opfyldt med åbningen af en
ny sandwichbar i Nuuk.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Ny sandwichbar er åbnet i hjertet af Nuuk
Christina V. Lange har fået en drøm opfyldt, da hun
sidste søndag åbnede en sandwichbar, som folk
har taget rigtig godt imod. Hun har allerede planer
om at flytte i større lokaler.
af Andreas Wille
Blok 1 blev revet ned i sidste måned. Der er derimod mere liv i Blok 5 i centrum af Nuuk, hvor
iværksætteren Christina V. Lange netop har åbnet
sandwichbaren ”Tasty – juice & sandwichbar”.

- Jeg har viden om, hvad borgerne står og mangler, når der er frokostpause. Det er baggrunden for,
at jeg har åbnet denne butik, fortæller Christina V.
Lange til Sermitsiaq.AG.
Drømmen
Hun har i lang tid haft en drøm om at blive selvstændig og åbne en cafe/sandwichbar.
- Jeg har altid været misundelig på andre, der
kunne åbne en café i byen. Jeg fik lavet en forretningsplan og derefter har jeg blot manglet de rette
lokaler, som jeg nu har fundet, fortæller iværksæt-

teren om den 20 kvadratmeter store sandwichbar.
Butikken har til huse i Blok 5 på H. J. Rinks Vej,
hvor Grenlandice tidligere havde butik.
Større lokaler
- Jeg er blevet overrasket over, hvor mange
kunder jeg har fået siden åbningen i søndags. Derfor får jeg behov for at flytte i større lokaler, siger
Christina V. Lange.
Målgruppen er folk i alderen 16 til 35 år, og
konceptet bygger på farverige sandwich, baseret på
friske råvarer.
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Double
up data!

Hvorfor nøjes med én, når du kan få double up?

Sooq ataasiinnaq naammagiinnassaviuk
marloriaatinngortissinnaagukku?
Tusass mobiilini atuisuuffiit qaammammut 499
koruuniniik qummut akilinni, maannakkut datamik
marloriaammik peqalerput.

Alle Tusass mobilabonnementer fra 499 kr/md og
opefter får nu double up data.

Imaappoq, assersuutigalugu Tusass mobiilimik 6 GB-imik
atuisuuffeqaruit marloriaatinngorlugu 12 GB data pigilissavat – qaavatigut akileeqqinngikkaluarlutit.

Det vil sige, hvis du f.eks. har et Tusass mobilabonnement med 6 GB data fordobles det til 12 GB data eller
hvis du har 10 GB fordobles det til 20 GB – uden at du
skal betale ekstra.

Tusass.gl iserfigiuk, TELE-POST Center qaninneq orniguk imaluunniit 80 80 80-mut sianerit, paasiniarlugulu
qanoq iliorlutit datat marloriaatinngortissinnaanerlugu.

Besøg tusass.gl, dit nærmeste TELE-POST Center eller
ring 80 80 80 for at høre nærmere om, hvordan du også
kan få double-up data.

tusass.gl
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Nu skal vi diskutere fiskeri
Fiskerikommissionen præsenterer i morgen
torsdag debatoplæg om det fremtidige fiskeri for
Naalakkersuisut, Inatsisartut og for offentligheden

udvikling af fiskerisektoren og dermed forbundne
dilemmaer af blandt andet politisk, forvaltningsmæssig og økonomisk karakter.
Kommissionen håber, at debatoplægget giver et
godt grundlag for en debat om rammerne for udvik-

lingen af fiskerisektoren.
Indholdet kender vi først i morgen.
Det offentlige møde holdes torsdag kl. 16.30 på
Hotel Hans Egede.

Af Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Fiskerikommissionen inviterer nu til debat om det
fremtidige fiskeri og om foreløbige anbefalinger
vedrørende forvaltningen af fiskeriet samt hvilke
principper, der skal danne grundlag for kommissionens videre arbejde.
Formanden for kommissionen Jens Paulsen opfordrer alle til at deltage i denne debat, som er
meget vigtig for hele samfundet og den økonomiske
vækst.
Torsdag offentliggøres kommissionens debatoplæg, der er grundlag for en debat om rammerne for
udviklingen af fiskerisektoren. En debat som kan
tjene som inspiration for kommissionens videre
arbejde, som kommissionens formand Jens Paulsen
udtrykker det.
Debatoplægget bliver i dag onsdag præsenteret
for medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst
og Landbrug Jens Immanuelsen. Torsdag bliver debatoplægget præsenteret for det øvrige Naalakkersuisut og for Inatsisartut samt for pressen, og senere
torsdag eftermiddag er det offentligheden, som inviteres til præsentation og debat om fiskeriets fremtid.
Det er målet med debatoplægget at indkredse
centrale muligheder og udfordringer for en videre-

Pilluarit

Tillykke

Aalisarneq pillugu isumalioqatigiissitap isumaqatigiittup innersuussutit arlallit maanna oqallisigitinniarpai. Oqallisissiaq Naalakkersuisunut, Inatsisartunut tamanullu sisamanngornermi saqqummiunneqassaaq.
Det er en enig fiskerikommission, der nu sender en række anbefalinger ud til debat. Debatoplægget bliver torsdag
præsenteret for Naalakkersuisut, Inatsisartut og for offentligheden. Ass./Foto Leiff

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Kære

Henriette
Dig og din gode
humør smitter
altid hos personale
i PI ❤ derfor
ønskes du at have
en god jul ❤
Kærligst
din drillenisse

❤ Asasara Lona

Juullisiorluarnissannik kissaallutit juullimi pilluarit
Ukiumullu qaangiutilersumut qujanaq.
Ukiumullu nutaamut iserluarnissannik kissaappakkit. Ningiuulluartunnguaq.
Asannittumik

❤ Nissiaraatit

Else Skovgaard
(Kim)

Kære Far
Stort tillykke med din 60 års fødselsdag 9. dec og
forsinket tillykke med sølvbryllup den 7. Okt 2019
Vi ser frem til at fejre dagen samme med dig.
Kærlig hilsen
Din kone Rosa, og dine døtre Sussi, Tanya
og Heidi

Asasarput

Nuka Stender ❤

Ulloq 12 Dec. 2019
20-nik ukioqalerninni
pilluangaarit.

16. December 2019 inuuinni
qamannga pisumik pilluaqquarit

Asannittumik
suleqatitit
Air Greenland Traﬁk
Nuuk

Asannittumik
Anaana, Pappi, Inunnguaq

Ullorsioqatigissavatsigit ❤

Najaararlu ❤
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JUULLIMI AJAGAQ-MI
TIKILLUAQQUSINEQ
JULEBAZAR
ABENT HUS I AJAGAQ
14. DECEMBARI
Kikkulluunnit tikilluaqqusaapput
alakkaanissaminnut

Alle er velkomne i kunstværkstedet for at se med

Kaffeqassaaq, tii kaagillu

Vi byder på kaffe, te, kage og selvfølgelig julehygge

Decemberersiorluarnissassinnillu
kissaallusi Ajagaq
God december fra Ajagaq

NAL .

8-16

NUUKULLAK 18, NUUK

/ KL .

ILISIMATUSARFIK - GRØNLANDS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF GREENLAND

Foredrag ved SLM-Klubben

Ilimmarfik, onsdag den 11. december 2019
kl. 19.00 Auditoriet
Kurt Møller Pedersen,
lektor emeritus, Århus Universitet

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Den amerikanske flådes
besøg i Vestgrønland 1925
I juli måned 1925 sendte den amerikanske flåde to af sine skibe,
S.S.Peary og M.S.Bowdoin på en ekspedition til vestkysten af Grønland. Ombord på Bowdoin var ekspeditionens leder Commander
Donald Baxter MacMillan, der var en særdeles erfaren polarforsker.
I 1911 fulgte han Peary næsten hele vejen til Nordpolen. Siden da
foretog han flere rejser til Grønland og havde således et godt kendskab til det arktiske område. Ombord på det større skib Peary var
lederen af flådens luftbårne afdeling, Commander Richard Evelyn
Byrd og 3 amfibieflyvemaskiner. 39 mænd deltog, hvoraf 8 var i den
luftbårne afdeling. Ekspeditionen nåede helt op til Etah i Nordgrønland, 11½ grad fra Nordpolen. Her blev de til udgangen af august,
hvor is og vejr tvang dem til at rejse hjemad. De nåede New Foundland den 6. oktober.
Der var tale om en videnskabelig ekspedition, der skulle udforske det
mystiske og enormt store, uudforskede område mellem Alaska og
Nordpolen, utilgængeligt for skibe og meget vanskeligt at nå med
hunde, og som derfor ventede på at blive udforsket fra luften.
I dette foredrag fortæller jeg om ekspeditionen, dens formål, dens
resultater, om dens gode og dårlige erfaringer, og om deltagernes
møde med den lokale befolkning. Ekspeditionens fotografer tog
mange billeder, der nu findes i Byrd arkivet ved Ohio Stae University
og The Peary-MacMillan Museum i Brunswick i Maine, og dem vil jeg
vise nogle af. Nationalarkivet i Nuuk har breve udvekslet mellem Byrd
og Guvernør Rosendahl. Dem vil jeg også komme ind på.

SIPAARIT / SPAR

50%

juullip pinnersaatai, naneruutit ullorsiutillit
& juullip pilutai
PÅ JULEPYNT, KALENDERLYS
& JULEGRØNT
Sisamanngorneq
12. decemberimiit/
Fra torsdag den
12. december

Der vil være kaffe, the og mulighed for spørgsmål.
Velmødt!

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Juulli
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Guuterput Qutsinnermiu
kalaallit namminneq tussiutaat
Tussiut Guuterput Qutsinnermiu Rasmus
Berthelsenip sinnattumini inngilinit pissarsiaraa
Oqalufﬁmmiittut Inngilerpassuit tussiarlugu
tamarmik nikusseriarlutik ”Guuterput Qutsinnermiu” aallartikkaangassut – immikkut ittumik tussunngunermik misigissuseqalersitsisarpoq amerlasoorpassuarnut qullilinermik nassataqartartoq.
Sooruna tussiut taanna kalaallinut taamak
isumatutigisoq aamma sooq taassuma tamatta
uummatitsivut attortaraatigut?
Tassannga akissutissarsiniarluta Nuummi
palasi Aviaja Rohmann Pedersen attaveqarﬁgaarput.
Tussiutip taallartavia Rasmus Berthelsenimut
taassuma juullimi oqaluussissutissaminik piareersaalernerata nalaani sinnattutut tutsiuppoq.
Oqaluttuarineqarpoq issialluni allatsilluni sinngusalersimasoq sinnattulerlunilu, inngilit ornikkaanni erinarsorlutik taallarlu atugaat kingorna ”Guuterput Qutsinnermiu” taallartariligaa atorlugu. Uagutsinnut kalaallinut isumatoorujussuuvoq tussiutip taallartaa kalaallit
eqqarsartaasiannit tunngaveqarmat uagutsinnullu kalaallisut oqaasilinnut sanaajugami. Kisianni aamma nipaannarmik tussiarneqaraanga-

Guuterput
Inngilerpassuit
Savanik paarsisunut
Juullimi ima tussiarput

mi Inuttuumit tunngaveqarnera pissutaalluni,
tassaasoq kalaallit qanga erinarsoriaasitoqaat,
Aviaja Rohmann Pedersen.
Tussiut 1850-ikkunni pinngorpoq Kalaallit
Nunaanni kristumiussuseq ukiut 100 sinnilaaginnarlugit atuuttoq. Taamani tussiutit atorneqartartut tassaapput Europamiut tussiutaat nutsikkat, Aviaja Rohmann Pedersen oqaluttuarpoq.
- Taamani ”Guuterput Qutsinnermiu” pinngormat oqariartuutit nassuiaatigissallugit ilungersunarsimassaaq, taakkuami ukiut 2000-ngajaat tamatuma siorna pilersinneqarmata, Jesusi
inunngormat. Kisianni ”Guuterput Qutsinnermiu” aallaavigalugu Guuti aamma Jesusi kalaallinut paasinarnerulerput. Jesusi inunngorpoq toqullunilu uagutsinnut kalaallinut. Taallami allassimavoq: ”inungaa” aamma ”inunni”,
tassa kalaallisut uagut immitsinnut taamannak
taasarpugut. Uagutsinnut tunngassuteqarpoq.
Taamaattumik tussiut taanna uagutsinnut ”inunnut” saafﬁginnippoq taamaalillunilu uagut
Guutip kimiata ilagilersarpaatigut. Tussiut taamanikkut assorsuaq misillernarsimassaaq.
Pingaartumik arriitsoralaannguamik tussiarneqartillugu, soorlu inuttoornertut soorlu qanga
taamannak pisarsimasut, Aviaja Rohmann
Pedersen.

(På dansk af Mathias Stork og
Christian Ludwigs i 1910)
En engleskare stor
steg i julenat ned til jord
sang for markens hyrder sødt i kor

Guterput qutsinnermiu
Naalannarsingaarli
Nuna eqqissineqarli
Tipaatsungaarillu
Inungaa
Annafﬁssaqaleravit

Dig, Gud, vor Gud, i himmelhjem
ske pris i evighed
nu daler fred til jorden ned
og fryd i hjærters gem
Jordens børn
I dag er jer en frelser født

Illernartoq Gutiusoq
Qilammi naalagaq
Pimmat nunarsuatsinnut
Nuannaarneqarpoq
Inunni
Annattussannguleramik

At Jesus Krist, Gud Herren stor
Vor julegave god
for os sin Himmersal forlod
blev fred og fryd på jord
Jordens børn
for frelsen bringer Love og Tsak

Taallartaa paasiuminartoq
Guuterput Qutsinnermiu, pinngoqqaarnerminiilli kalaallit namminneq tussiutigisaattut isigineqartarpoq, aammami Europamiut nalinginnaasumik tussiusioriaatsiannit allaanerugami.
Kalaallit erinarsuutitoqqanni naggateqatigiissaarineq atorneqarsimanngilaq aamma naak
taamani Rasmus Berthelsenip nalaani kristumiussuseq Kalaallit Nunaanni akuliullualereersimagaluartoq, taamaattoq suli inuttuunik erinarsortoqartarsimavoq. Taamaattumik ulloq
manna tikillugu tussiut nuannarineqarluni kalaallinut isumatoorujussuuvoq, taallatigut kalaallinut saaﬁginnikkami kalaallimullusooq
oqalulluni aamma erinaa qangarsuaq erinarsoriaatsimut assingugami, Aviaja Rohmann
Pedersen.
Taallartaa naatsuuvoq paasiuminartoq taamakkaluartoq sunik tamanik oqaatiginnilluni.
- Marluinnarnik versitaqarpoq paasiuminartumik Jesup inunngorneranik oqaasertaqarluni
taassumallu inunngorneragut tamatta annattussaasugut qilammilu soraajuitsumik inuulerumaarnitsinnik imaqarluni. Taassuma oqaluttuuppaatigut tamatta Guutip pinngortitarsuanut
ilaanerput taamaattumik tussiut taanna uagutsinnut isumatoorujussuuvoq, Aviaja Rohmann
Pedersen oqaluttuarpoq.

Juulli

Julen
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Guuterput qutsinnermiu er særlig grønlandsk
Salmen Guuterput er af Rasmus Berthelsen,
der fik inspiration til salmen fra engle i en
drøm
Når alle i kirken begynder at synge Inngilerpassuit, som er starten på julesalmen Guuterput
qutsinnermiu, er der altid en højtidelig og bevægende stemning og mange fælder en lille tåre.
Hvorfor betyder salmen så meget for grønlænderne, og hvorfor berører den alle vore
hjerter? Vi har søgt svaret hos præsten Aviaja
Rohmann Pedersen fra Nuuk.
Selve teksten kom til Rasmus Berthelsen i en
drøm, mens han var i gang med at forberede sig
til gudstjenesterne i julen. Historien fortæller, at
han sad og skrev, da han blundede og drømte,
at englene kom og sang for ham med en tekst,
der senere blev til Guuterput qutsinnermiu. Den
betyder meget for os grønlændere, fordi salmen
er bygget på grønlandsk mentalitet og lavet til
os, der taler det grønlandske sprog. Men også
fordi den bliver sunget på Inuggooq, som var
grønlændernes måde at synge på i gamle dage,

siger Aviaja Rohmann Pedersen.
Salmen blev til i 1850’erne, hvor kristendommen i Grønland kun var lidt over 100 år gammel. De fleste salmer, der blev sunget dengang,
var oversat fra europæiske sprog, forklarer
Aviaja Rohmann Pedersen.
Dengang Guuterput qutsinnermiu blev til, må
det have været meget svært at forklare et budskab, der blev til for næsten 2000 år siden, da Jesus blev født. Men med Guuterput qutsinnermiu
blev Gud og Jesus pludselig nærværende for
grønlænderne. Jesus blev født og døde også for
os grønlændere. I teksten står der: ”inungaa” og
”inunni”, som er den betegnelse vi grønlændere
bruger om os selv, og som i oversættelsen lyder
”jordens børn”. Den appellerer til os. På den
måde bliver salmen nærværende, den taler til os
inuit og vi bliver en del af det guddommelige.
Salmen må have gjort et stort indtryk dengang.
Ikke mindst fordi den også synges langsomt,
som en inuggooq, som man gjorde det i gamle
dage, siger Aviaja Rohmann Pedersen.

Rasmus Berthelsen:
Ilinniarfissuarmi ilinniartitsisoq, tussiusiortoq, erinniortoq aaqqissuisorlu, Rasmus Storm Josva Berthel Berthelsen, Sisimiuni juulip
qulingani 1827-mi inunngorpoq januaarillu sisamaani 1901-imi
toqulluni.
Nuummi Ilinniarfissuarmi 1849-mi ilinniartitsisutut kalaallini
siullersaalluni naammassivoq, tassanilu ilinniartitsisutut kingorna
atorfeqalerluni. Atuarnerminut atatillugu Danmarkimiinnermini
qallunaatut ilikkarsimavoq, tamannalu assigiinngiiaartorpassuarnik
suliaqarneranut kingorna pingaaruteqarluinnalersimalluni, ilaatigut kalaallisut aviisit Atuagagdliutit 1861-imi tunngavilerneqartut
aaqqissuisuuffiginerisigut, nutserisutut titartagartalersuisutullu
suliaqarfigineratigut.
Rasmus Berthelsen kalaallini siullersaalluni tussiusiortalerpoq,
Europamiut ajoqersuiartortitat kisimik tussiusiortarsimagaluartut.
Taalliortutut 1855-imi saqqummeqqaarpoq pingaartumillu tussiut
juullisiut inngilit oqariartuutaat Guuterput Qutsinnermiu 1858-imeersoq nammineerluni aamma erinniukkani ilisimaneqaatigalugu.
Najoqqutaq: www.denstoredanske.dk

Simpel tekst
Guuterput qutsinnermiu er til alle tider blevet
opfattet som særlig grønlandsk, også fordi den
bryder den europæiske tradition med enderim i
salmerne.
I de gamle grønlandske sange har der ikke
været enderim, og selvom kristendommen, allerede dengang Rasmus Berthelsen levede, var
godt integreret i Grønland, kendte man stadig til
at synge inuggooq. Og derfor er salmen den dag
i dag stadig meget elsket og betyder så meget
for grønlænderne, netop fordi den er grønlandsk
i både tekst, som taler til grønlænderen og i
melodien, som er den måde, man har sunget på
tidligere, siger Aviaja Rohmann Pedersen.
Teksten er kort og meget enkel, men alligevel
siger den det hele.
Der er kun to vers, men den fortæller meget
enkelt om Jesu fødsel, og at vi med hans fødsel
bliver frelst og får evigt liv i himlen. Den
fortæller, at vi er en del af det guddommelige.
Derfor betyder salmen så meget for os, siger
Aviaja Rohmann Pedersen.

Rasmus Berthelsen:
Seminarielærer, salmedigter, komponist og redaktør, Rasmus
Storm Josva Berthel Berthelsen, blev født 10. juli 1827 i Sisimiut
og døde 4. januar 1901.
Han blev uddannet lærer ved Godthaab Seminarium i 1849,
som den første grønlænder nogensinde, hvor han siden var ansat
som lærer. Han havde lært dansk under et skoleophold i Danmark, som senere fik stor betydning i hans mangesidige virke,
blandt andet som redaktør af den nystartede grønlandske avis
Atuagagdliutit i 1861, hvor han også arbejdede som tilrettelægger, oversætter og bogillustrator.
Rasmus Berthelsen var den første grønlænder, der skrev salmer,
et område, der hidtil havde været forbeholdt de europæiske missionærer. Han debuterede som digter i 1855 og er især kendt for
julehymnen om englenes julebudskab Guuterput fra 1858, som
han også komponerede melodien til.
Kilde: www.denstoredanske.dk
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ASSAMMIK ARSARNEQ-HÅNDBOLD ASSAMMIK ARSARNEQ-HÅNDBOLD ASSAMMIK ARSARNEQ-HÅNDBOLD

ASSAMMIK ARSARNEQ-HÅNDBOLD ASSAMMIK ARSARNEQ-HÅNDBOLD

JuleCUP 2019
18., 27. - 28. - 29. december

Arnat/Damer
GSS - NÛK - QNA/Byhold

Angutit/Herrer

INUSSIVIK
Pinngasunngorneq/onsdag 18. december
GSS - NÛK - QNA/Byhold

KAMP NR.

KL.

1 18.30
2 20.00

Arnat/Damer
Angutit/Herrer

HOLD

HOLD

GSS
GSS

NÛK
NÛK

Tallimanngorneq/fredag 27. december
KAMP NR.

KL.

3 18.30
4 20.00

Arnat/Damer
Angutit/Herrer

HOLD

HOLD

QNA/Byhold
QNA/Byhold

GSS
GSS

Arfininngorneq/lørdag 28. december
KAMP NR.

KL.

5 14.00
6 15.30

Arnat/Damer
Angutit/Herrer

HOLD

HOLD

NÛK
NÛK

QNA/Byhold
QNA/Byhold

Sapaat/søndag 29. december
KAMP NR.

KL.

7 14.00
8 15.30

Arnat/Damer
Angutit/Herrer

Entre/Iserneq

Meeraq/Barn: kr. 20,Inersimasoq/Voksen: kr. 40,Toqqaaneq aammalu naggataarnerup
kingorna akissarsiassanik tunniussineq
Kåring samt præmieoverrækkelse
efter finalerne

Finale
Finale

JuleCUP 2019
Arr. GSS håndbold
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Nu kan du endelig sove
til fornuftige priser i Nuuk
Nu med hotellejligheder og flere dobbeltværelser
centralt i Nuuk. (40 sovepladser i alt)
VANDREHUSET 1

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:

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

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

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

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

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

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

FRA POLEN

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

8,3 PETER
FRA DK

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

9,6 MARIE
FRA IRLAND

Enestående.

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

10 LAURA
FRA CANADA
”Perfection in
Nuuk”

INFO@VANDREHUSET.COM
TLF. 484844 / 553201

Ukiumi qaangiutilersumi suleqatigiilluarsimanitsinnut qujanaq.
Suliatta nanginnissaanut periarfissanullu pissanganartunut
nutaanut 2020-mi pisussanut qilanaarpugut.
Juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi.

juullimut ikiorssiisutinik
agguaasineq
Brugsen Nuuk pissooq
decembarip 11-ani nal. 16.00 – 18.00
Eqqaamallugu kinaassuttimik uppernarsaamik takutitsinissaq
aallernermi.

Uddeling af julehjælp
foregår i år i Brugsen Nuuk
den 11. december fra 16.00 – 18.00.
Husk legitimation ved afhentning af julehjælpen.

Tak for et godt samarbejde i det forgangne år.
Vi glæder os til det videre arbejde, og de nye
og spændende muligheder som 2020 vil bringe.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
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Qaqortumi juulli

Nuup qaqortuani
niels lyngep illuani
Isissutissaq: 50 kr.
inersimasunut
sivisuss. 20 min. miss.

www.qaqortumijuulli.gl

Tall. 13. december
Arf. 14. December
Sap. 15. December
Marl. 17. December
Ping. 18. december
Sis. 19. december

15:00 / 16:30 / 17:30 / 19:30
14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00
14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00
15:00 / 16:30 / 17:30 / 19:30
15:00 / 16:30 / 17:30 / 19:30
15:00 / 16:30 / 17:30 / 19:30
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JUSTUS:

Innuttaasut akerlerippassuk allami inissinneqarli

Demokaraatit aamma Suleqatigiissitsisut IA
peqatigalugu Nuummi Nuutoqqami akunnittarfiliassamut tapersersuisimasut, tunuartilerput.
All. Bent Højgaard Sørensen
Demokraatit aamma Suleqatigiissitsisut Nuummi
Nuutoqqami akunnittarfissap akimasuup inissisimaffissaa pillugu maanna nalornilerput. Naak partiit
taakku marluk IA peqatigalugu, borgmester Charlotte Ludvigsen siuttoralugu inissisimaffissaanut
tapersersuisimagaluarlutik.
- Taama akerliusoqartigippat, Kommuneqarfik
Sermersuumi kommunalbestyrelsi allamut inissiiffissarsiortariaqarpoq, Justus Hansen Demokraatineersoq oqarpoq.
Aningaasaliiniartut Berjaya Land Berhadikkut,
Malaysiameersut, pisoorsuarmik Vincent Tanimik
siuttoqartut, Nuummi Nuutoqqami sisamanik
quleriilimmik akimarpasissumik akunnittarfilior-

niarnertik taamaalillutik taamaatiinnarsinnaavaat.
Naalakkersuinikkut eqqissiviilliornerup innuttaasullu pilersaarummut akerliunerujussuisa kingunerinik taama pisoqarsinnaavoq. Tassa Kommuneqarfik
Sermersuumi kommunalbestyrelsimi amerlanerussuteqartut ukiumi nutaami akunnittarfittaassap Nuutoqqami inissisimaffissaa itigartitsissutigissappassuk.
Akunnittarfittaassap sanaartornissaanut Asiamiut
aningaasaliisussat millioninik pingasunik kisitsisitalinnik aningaasaliissuteqarnissaat naatsorsuutaavoq.
Akunnittarfiliassatut pilersaarutaasup, Nuutoqqami sanaartukkat asseqanngitsut oqaluttuarisaanermullu tunngassuteqartut eqqaanni sananeqarnissaanut Siumup akerliunera ilisimaneqarpoq.
Justus Hansenip parteeqataa Nadia Olsen isumaqataavoq.
- Nuummi innuttaasut Nuutoqqami akunnittarfiliortoqarnissaa kissaatiginngippassuk, inissisimaffissaanik allamik nassaartariaqarpugut, taanna

oqarpoq.
Michael Rosing Suleqatigiissitsisuneersoq oqarpoq, akunnittarfittaassap Nuutoqqami inissisimaffissaa nuannarinngikkini.
- Innuttaasut aalassassimaarnerat tunngavigalugu
kommunalbestyrelsi aalajangiisariaqanngilaq.
Tamaanili akunnittarfiliortoqarnissaanut isummakka paatippakka.
Siumup kommunalbestyrelsimi ilaasortaatitaasa
siulittaasuat Peter Davidsen erseqqissuliorpoq:
- Illoqarfiup nutaanngitsoortaani oqaluttuarisaanermut attuumassutilimmi, immaqa UNESCO-p nunarsuarmiunut kingornussassanngortissinnaasaani
akunnittarfiliortoqarnissaa kissaatiginngilarput.
Taassuma ilanngullugu oqaatigaa, Berjaya soorlu
Qinngutsinni akunnittarfiliussagaluarpat, Siumup
akerlerinngimmagu.
Borgmester Charlotte Ludvigsen, IA pisoq pillugu
maanna oqaaseqarusunngikkallarpoq.

Nuutoqqami akunnittarfiliortoqarnissaanut akerliuneq annertusiartorpoq. Inissisimaffissaanut akerliusut kommunalbestyrelsimi amerlanerussuteqalersinnaanerat pilersinneqangajalerpoq.
Modstanden imod et hotelbyggeri ved kolonihavnen vokser. Der er nu ved at blive skabt et flertal i kommunalbestyrelsen, der er imod placeringen. Foto: Berjaya Land Herhad

JUSTUS:

Find en ny placering hvis borgerne er imod
Demokraterne og Samarbejdspartiet, der sammen
med IA har støttet det nye hotelprojekt i Nuuk ved
Kolonihavnen, er på tilbagetog i sagen.
Af Bent Højgaard Sørensen
Nu vakler både Demokraterne og Samarbejdspartiet
i den kontroversielle sag om placering af et luksushotel ved Kolonihavnen i Nuuk. Selv om de to partier sammen med IA med borgmester Charlotte
Ludvigsen i spidsen har støttet placeringen.
-Hvis protesterne er for store, må kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq finde en
alternativ placering, siger Justus Hansen fra
Demokraterne.
Investorgruppen Berjaya Land Berhad fra Malaysia med rigmanden Vincent Tan i spidsen risikerer

dermed at måtte opgive planerne om at bygge et eksklusivt fire etagers hotel ved Kolonihavnen i Nuuk.
Det kan meget vel blive konsekvensen af den politiske uro og bølgen af borgerprotester omkring
projektet, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen i
Kommuneqarfik Sermersooq i det nye år ender med
at beslutte at sige nej til placering af hotellet ved
Kolonihavnen.
Hotellet ventes at koste de asiatiske investorer et
større trecifret millionbeløb i kroner at bygge.
Det er en kendt stof, Siumut er imod, at der bygges et hotel ved Kolonihavnen med en række unikke, historiske bygninger.
Justus Hansens partifælle Nadia Olsen er enig.
-Hvis borgerne i Nuuk ikke vil have et hotel ved
Kolonihavnen, må vi finde en ny placering, siger
hun.

Michael Rosing fra Samarbejdspartiet siger,
at han ikke kan lide en placering af et hotel ved
Kolonihavnen.
- Kommunalbestyrelsen bør ikke træffe sin beslutning på baggrund af en oppisket stemning i befolkningen. Men jeg er ambivalent over for, at der bygges et hotel der.
Siumuts gruppeformand Peter Davidsen er klar i
mælet:
- Vi vil ikke have at man bygger hotel i den gamle
bydel ved et historisk område, der måske kan blive
optaget på UNESCOs verdensarvliste.
Han tilføjer, at Siumut ikke er imod, at Berjaya
bygger sit hotel, for eksempel i Qinngorput.
Borgmester Charlotte Ludvigsen, IA, ønsker ikke at
kommentere sagen lige nu.
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NIUERNERMIK ILINNIARFIK NUUK

AQQUTISSIUUSSISUMIK PISSIARSIORPOQ
Kalaallit Nunaanni Niuernermik Ilinniarfik ilinniarfiuvoq ingerlalluartoq, inuutissarsiornerup
iluani ilinniakkanik assigiinngitsunik neqerooruteqartoq.
Siunissaq pissaganartoq ornipparput, assigiingitsunillu nutaanik suliniuteqarluta.
Taamaattumik maannakkorpiaq ilinniartunut aqqutissiuussisumik ujarlerpugut.
Aqqusissiuussinermik soqutigisaqarpit? Annertuumik ilinniartunik ikiuerusussuseqarpit,
siunnersornissaannut, aqqutissiuunnissaannullu ilinniakkanik toqqaanissaannik? Taamaappat
illiuvoq ujagarput.
Suliassatit…
Ilinniartunut aqqutissiuussisutut suliassatit assigiinngiiaarput, taamaattumillu nammineersinnaassusermik aammalu suleqatit akimorlugit sulisinnaanermik pisariqartitsilluni, Ullormut
ilinniartunik, ilinniartitsisunik, ilinniarnermut nakkutilliisunik, aqutsisunik aammalu avataani
attaveqaatinik attaveqartassaatit. Aqqutissiuussisutut siullerpaamik akisussaaffigissavat, ilinniartut siunnersorlugillu aqqutissiuunnissai maani ilinniarfimmi. Aammalu qinnuteqartunik
suliaqarnermi peqataasassaatit, minnerunngitsumillu ilinniarfiup ilinniakkat neqeroorutai
pillugit avataaniik saaffiginnissutit suliarisassallugit. Majoriamik aammalu atuarfinnik attaveqaasiorneq salliutinneqarluni suliassaavoq. Suliassallu ilagaat atortut soorlu Lectio aammalu
It-reg, kiisalu naatsorsueqqissaarnermut atortunik inerisaaneq. Sullissinermi pisariqarpoq,
immikkoortortaqarfiit akimut suleqatiginissai, taassumalu saniatigut sulianik immikkut eqqumaffigisassanik tamamakkiisumik isiginnissinnaaneq. Pisortap tullersortaa attaveqaatigissavat.
Kissaatigaarput…
Naleqquttumik ilinniagaqarsimassasutit, saniatigut ilinniarnermut-, suliffeqarfimmut tunngasunik aammalu aqqutissiuusinermut tunngasunik ilinniagaqarsimassasutit / pikkorissarsimassasutit.
Inuussutissarsiornermut tunngasunik ilinniartunik aqqutissiuussinermik ilisimasalik piumassusilillu, Nunatsinni inuussutissarsiutigalugu ilinniakkanut, ilinniartitaanermullu tunngasunik
ilisimasalik.
Naatsorsuutigaarput namminerlutit sulisinnaanissat, pitsaasumik ilusilersuisinnaasoq, pisunullu malinnaalluarsinnaasoq. Qarasaasimut tunngasunik ilisimasaqarnissat aamma Officepakke-mik atuilluarsinnaasoq. Saniatigut suleqatigiilluarsinnnaanermik aammalu kalaallisut
qallunaatullu piginnaasaqarnissat pingaaruteqarpoq.
Pisuni tamani pinngaaruteqarpoq, suleqataalluarnissat, suleqatinut ilinniartunullu, ilinniarfimmi ingerlalluartumi aammalu ulapaarfiusumik peqataanissat.
Neqeroorutigaagut …
Tamakkiisumik suliffik, inuttullu ineriartornissamik, pikkorissarnerit aammalu ilinniaqqinnerit
aqqutigalugit ineriartornissamut periarfissalik. Suliassat pissaganartut, pikkorissunillu tunniusimalluartumik isumassarsiorluartunillu suleqateqarneq, ulluinnarni sulinermi qiimaneq
pingaartinneqarluni.
Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
Akissarsiat aamma atorfeqarnermi atugassarititaasut pineqartup atorfininnerata nalaani Namminersorlutik Oqartussat aammalu kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni
isumaqatigiissutit / atorfeqarnermi atugassarititaasut malinneqassapput.
Sap.ak. suliffiusoq nal. ak. 40-upput, atorfiup inuttalerneqarnissaa 1. februar 2020 kissaatigineqarpoq, imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut
inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu
unitsinnerani qimanneqassalluni. Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut
ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit
akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.
Paasissutissat allat
Ilinniartunik aqqutissiuussisutut maani atorfeqalernissat takorloorsinnaagukku allanillu
atorfimmut tunngasunik paasisaqarusullutit, atuarfiup Forstanderia Christel Lund Bøjler
oqarasuaammut 34 25 80- imut attaveqarfigisinnaavat, imaluunniit clb@ninuuk.gl–imut
mailerfigalugu.
Niuernermik Ilinniarfik pillugu paasissutissat uani www.ninuuk.gl atuakkit.
Qinnuteqarfissaq
Qinnuteqarfissaq kingulleq 23. december 2019. Qinnuteqartunik oqaloqatiginninnerit qinnuteqarnerup kinguninngua ingerlanneqassapput.
Tusarfiginissat qilanaaraalugu!

GRØNLANDS HANDELSSKOLE SØGER

STUDIEVEJLEDER

Grønlands Handelsskole er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, som
udbyder et bredt udsnit af uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Vi går en
spændende fremtid i møde med mange nye tiltag i støbeskeen. Derfor leder vi netop nu
efter vores nye studievejleder.
Har du interesse for vejledning? Brænder du får at hjælpe studerende med rådgivning og
vejledning af ved valg af uddannelse? Så er det dig vi søger.
Dine opgaver…
Arbejdsopgaverne som studievejleder er varieret og kræver at du både kan arbejde selvstændigt og sammen med andre på tværs af faglige grænser. Du vil daglig have kontakt med
studerende, undervisere, uddannelsesinspektører, ledelsen og eksterne samarbejdspartnere.
Som studievejleder bliver du først og fremmest ansvarlig for at vejlede og rådgive eleverne og
de studerende på skolen. Derudover kommer du også til at deltage i visitation og optagelse af
nye elever studerende samt at varetage eksterne henvendelser, der drejer som om skolens uddannelsestilbud. Brobygning til Majoriaq og folkeskolerne er en prioriteret opgave. Desuden
omfatter arbejdsopgaver også brug af it-systemer, såsom Lectio og It-reg og udarbejdelse
af statistisk materiale. Arbejdet kræver, at du trives med at arbejde på tværs af afdelinger
samtidig med at du kan bevare overblikket over detaljekrævende opgaver. Du vil referere til
souschefen.
Vi ønsker…
At du har en relevant erhvervsuddannelse, suppleret med relevant uddannelse eller kurser
inden for uddannelses-, og erhvervs- og karrierevejledning. Du er en person som brænder
for og har erfaring med studievejledning og kendskab til såvel erhvervsuddannelser som det
grønlandske uddannelsessystem. Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændig, struktureret
og er detaljeorienteret. Du har gode It-kundskaber og er erfaren bruger af Office-pakken.
Endvidere skal du have samarbejdsevner samt at du har gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk være fordelagtigt. I alle sammenhænge er det vigtigt,
at du er en dedikeret holdspiller, som vil relationerne med kollegaer og studerende og som
trives i et dynamisk og fleksibelt miljø.
Vi tilbyder…
En fuldtidsstilling på en uddannelsesinstitution i vækst og med muligheden for personlig og
faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelser. Spændende udfordringer og muligheden
for at blive del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt
humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. februar 2020 eller efter aftale.
Bolig
Der tilbydes umøbleret personalebolig til denne stilling. Ret til til- og fratrædelsesrejse og
bohaveflytning i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst
mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold
mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske
indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket
der sker beskatning.
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som studievejleder på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt forstander
Christel Lund Bøjler, tlf. 342580 eller e-mail clb@ninuuk.gl
Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl.
Ansøgning
Ansøgningsfrist 23. december 2019. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter ansøgningsfristen.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk · Postboks 1038 · 3900 Nuuk · www.ninuuk.gl · +299 32 30 99 · ninuuk@ninuuk.gl
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Illoqarfigisanni ugeavisi internetimiilerpoq
NuukUgeavis.gl iserfigiuk sukkasuumillu uku iserfigalugit:
•
•
•
•
•
•

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

Ejer af butik: Atuagakt bliver ikke
solgt alligevel

.gl
Illoqarfinni malinnaagit

FØLG MED I DIN BY

En skole
udvider

Din lokale ugeavis er kommet online

En skole
udvider

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

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

En skole
udvider

ILLOQARFIGISANNI
MALINNAAGIT
Seneste nyheder

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

En skole
udvider

En skole
udvider

FØLG MED
I DIN BY

En skole
udvider

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

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

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

JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq

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

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

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

INDLÆS FLERE
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Juulli
JULE 2019

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

Levering af
mad ud af
huset

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

Besøg os
Vi befinder os på Industrivej 4

Angerlarsimaﬀeqanngitsut
kisimiitatullu
juullisiortinnissaanut
ikiuuttussarsiorneq

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

Kisimiittut angerlarsimaﬀeqanngitsullu juullimik nuannersumik
misigitinnissaannut ikiuuteqqigit.
Ukiormanna aaqqissuusseqqinnissatsinnut ikiuukkusuttut
naapikkusuppagut:

Sisamanngorneq 19. december 2019,nal. 19.00,
Majoriami
Naapinnermi pisannaassat poortugarsiassallu poortorneqassapput,
juulliaqqamullu piareersaatit suliarineqassallutik.

Mælkebøttecenterimi najugaqarfik Allu
Suleqataasussanik marlunnik pissarsiorpoq
Najugaqarfik Allu inuusuttuaqqanut isumaginninnikkut
atugarliortunut arfinilinnut inissalik piffissaq tamaat suleqataasussanik
marlunnik piaartumik sulilersussanik sulisussarsiorpoq.
Qinnuteqaatit ingerlaavartumik suliarineqassapput.
Inuttassarsiorneq pillugu allagarsiussaq atorfiillu allaaserineqarnerat
atuarneqarsinnaapput uani: www.mb.gl

Frivillige hjælpere søges
til forberedelse af Jul for de enlige og de hjemløse
Hjælp med at give de enlige og hjemløse i Nuuk en god jul – igen i år.
Vi ønsker, at se alle, der er interesseret i at hjælpe til med at
arrangere ”Jul for hjemløse/enlige i Nuuk til møde

i Majoriaq
torsdag den 19. december 2019, kl. 19.00.
Under mødet skal vi pakke godter og julegaver ind, samt planlægge
og klargøre arrangementet den 24. december.
Henvendelse på tlf. numre: Nukâraq 553744 eller Inger 240818

Mælkebøttecentrets bo-enhed Allu
søger 2 medarbejdere
Bo-enhed Allu med plads til 6 socialt udsatte teenagere søger
to medarbejdere på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgninger behandles løbende.
Se stillingsopslag og jobbeskrivelse på www.mb.gl
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NIUERNERMIK ILINNIARFIK NUUK

ANINGAASAQARNERMI- TEKNOLOGIMI AAMMALU MERX-IMUT
ILINNIARTITSISUNIK PISSARSIORPOQ
Niuernermik Ilinniarfik ilinniarfiuvoq eqeersimaartoq ingerlalluartorlu, assigiinngitsorpassuarnik inuussutissarsiuteqarnerup tungaatigut ilinniakkanik neqerooruteqartoq. Siunissaq
pissanganartoq ornipparput, suliniuterpassuarnik ulikkaartoq. Taamaattumik massakkut
ilinniartitsisumik pissarsiorpugut.
Makkua suliarisinnaavatit…
• IT-mi ilusilersuineq AU (ilisimatusarnermik ilinniagaqartut qaffasissusaat naligalugit)
• Programmiliorneq AU(Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
• IT-mik isumannaallisaaneq AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
• Inuussutissarsiornermi aningaasaqarner AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
• Aningaasanik aqutsineq AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
• Misissueqqissaarneq aamma naatsorsuuserineq (Bachelor naligalugu)
• Naatsorsueqqissaarneq AU (Ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
• Nunarsuarmi aningaasaqarneq (ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
• Suliffeqarnermi inatsisit AU (ilisimatusarnermik ilinniagaqartut naligalugit)
• Tamanut ammasumik aningaasanik aqutsineq (BA)
• Suliniaqatigiinni pilersaarusiornermik aqutsineq (BA)
• Nittarsaassinermik pilersaarusiorneq aammalu ineriartortitsineq (AU/BA)
• IT (EUD C)
• Aningaasalersuineq (EUD C)
Ilinniartitsisutut ilinniartitaanermi nakkutilliisut tunuliaqutarissavatit aammalu sulininni ilinniartitsisut allat suleqatigissavatit. Sulianni pingaaruteqartussaavutit, ilinniartitseriaatsimik
siunissamik takorluukkanik aammalu pilersaarutinik pinngorartitsisussaallutit.
Kissaatigaarput…
Inuussutissarsiutigalugu- aammalu qaffasinnerusumik ilinniagaqarsimassasutit, kissaatiginarpoq pædagogikummimik naammassisaqarsimassasutit. Sulinermik qajannaatsumik misilittagaqarsimassasutit, ilinniartitsinermik ilikkartitsisinnaanermillu misilittagaqassasutit. Ilinniartitsisugut pitsaasumik suliassanullu piumassuseqarluartuupput aammalu ineriartornitsinni
suleqatigiinneq avitseqatigiinnerlu pingitsoorneqarsinnaangillat. Oqaatsinik arlalinneq piginnaaneqarsinnaavutit.
Pisuni tamani pingaaruteqarpoq eqeersimaartumik pissuseqassasutit, suleqatitit ilinniartullu
eqqarsaatigalugit.
Neqeroorutigissavarput…
Suliffik pissanganartoq, ilinniarfimmi ineriartortumi, aammalu suliatigut pikkorissarnertigut
ilinniaqqissamillu ineriartorfiusoq. Pikkorissunik eqeersimaartunillu suleqateqarnermik avatangiiseqarluni sulinissamut periarfissaqarneq kiisalu suleqatit pinngorartitsinissamik piumassusillit suleqatiginissai, ulluinnarni quiasaarneq atuuttuuvoq aamma.
Akissarsiat atorfininnermullu atugassarititaasut
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussat
isumaqatigiissutaat, atorfinitsitsinermi soraarnermi atorfininnnermilu pequtit assartorneranni,
atuuttuusoq kattuffiullu allap isumaqatiginninniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutaat atuuttut
malillugit pissaaq.
Sulinerup sivisussusaa nal.ak. 40-t sap.ak.-nut. Sulilernissaq 1. januar 2020 imaluunniit isumaqatigiinneq malillugu.
Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq. Maannakkulli suliffimmiik Namminersorlutik
Oqartussat aqqutigalugit ineqareersimaguit tigummiinnarsinnaavat.
Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.
Paasissutissat allat
Ilutsinni ilinniartitsisutut imminut takorloorsinnaavit, atorfimmilu annerusumik paasisaqarusullutit, taava ilinniarnermut nakkutilliisoq Marie Damkvist attavigisinnaavat, oqarasuaat +299
34 25 59 imaluunniit mail mada@ninuuk.gl, imaluunniit Bramer Sørensen, oqarasuaat +299 34
25 70 imaluunniit mail brso@ninuuk.gl
Niuernermik Ilinniarfik pillugu paasisaqarsinnaavutit ugguuna www.ninuuk.gl
Qinnuteqaat
Qinnuteqaat, oqaaseqaatit sulisimanermut uppernarsaatit assigisaalu uunga nassiunneqassapput mada@ninuuk.gl imal. brso@ninuuk.gl kingusinnerpaamik ulloq 18. december
2019. atorfik pillugu oqaloqateqarneq ataavartumik pissaaq, qinnuteqarfissaq naanissaata
tungaanut.
Tusarfiginissat qilanaaraarput!

GRØNLANDS HANDELSSKOLE SØGER

ØKONOMI- & TEKNOLOGIUNDERVISERE SAMT MERX-UNDERVISERE
Niuernermik Ilinniarfik, er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, som udbyder
et bredt udsnit af uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Vi går en spændende
fremtid i møde med mange nye tiltag i støbeskeen. Derfor leder vi netop nu efter vores nye
underviser.
Dine undervisningsfag kan være…
• IT Design (AU)
• Programmering (AU)
• IT-sikkerhed (AU)
• Erhvervsøkonomi (AU)
• Økonomistyring (AU)
• Statistik (AU /BA)
• Global økonomi (AU/BA)
• Erhvervsret (AU/BA)
• Offentlig økonomistyring (BA)
• Strategisk styring i organisationer (BA)
• Marketingstrategi og forretningsudvikling (AU/BA)
• IT (EUD C)
• Finansiering (EUD C)
Som underviser vil du referere til uddannelsesinspektørerne og vil indgå i fagligt arbejde og
sparring med forskellige faglige underviserteams. Du vil også være en vigtig spiller i forhold til
at føre vores skolemæssige såvel som pædagogiske visioner og strategier ud i livet.
Vi ønsker…
At du har en relevant erhvervs- og videregående uddannelse på kandidatniveau og gerne med
gennemført relevant pædagogikum, lektorgrad eller lignende. Du har en solid faglig baggrund
og gerne erfaring med undervisning og formidling af viden. En positiv tilgang og hang til udfordringer er nøgleord for vores undervisere, og kollegial sparring er essentiel for vores fælles
udvikling. Du må gerne være flersproget.
I alle sammenhænge er det vigtigt, at du er en dedikeret holdspiller, som vil relationerne med
kollegaer og studerende og som trives i et dynamisk og fleksibelt miljø, hvor vi både arbejder
online og offline.
Vi tilbyder…
Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst og med muligheden for at deltage i
vores fælles udvikling gennem kurser og efteruddannelser. Spændende udfordringer og muligheden for at blive del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer,
hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen, og stillingen ønskes besat 1. januar 2020 eller efter aftale.
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig
gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er
knyttet op på ansættelsesforholdet, og ophører ansættelsen i Selvstyret, skal personaleboligen fraflyttes.
Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som underviser på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt uddannelsesinspektør Marie Damkvist, tlf. 34 25 59 eller e-mail mada@ninuuk.gl ellers Bramer Sørensen,
tlf. 34 25 70 eller mail brso@ninuuk.gl.
Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl
Ansøgning
Ansøgning, CV samt relevante uddannelsespapirer sendes til mada@ninuuk.gl eller
brso@ninuuk.gl senest d. 18. decemberr 2019. Ansættelsessamtaler forventes
afholdt løbende indtil fristens udløb.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk · Postboks 1038 · 3900 Nuuk · www.ninuuk.gl · +299 32 30 99 · ninuuk@ninuuk.gl
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Sanasut-aps
TØMRER
SNEDKER
MALER

58 18 58
Aqqa

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

55 18 58
Kim

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

sanasut-aps@outlook.com

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

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

80

.

.

DRYSSE

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring

STIRRE

.

HEV

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

TRANSPORTMIDLER
VARM
KAMILLEDRIK

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

APPARAT

GRINER

GÅ
5. BOGSTAV

TRÆNE

ODIN
IKKE
UDE

.

STRØM

.

GRØNTSAG

BÅD

RACE

DEL AF
FINGER

FRA RYGSIDEN
LUKKER
OP

SAMTIDIG

KRUM
MAGASIN

.

SPANIEN

JULEVÆSNER

info@nurepa.gl

.

FLAMME
TYK

PIGENAVN

DREJES

tlf. 55 14 77

Autoriserede værksted

ANTILOPE

DECILITER

www.nurepa.gl

SPISE

.

MOTORDEL
STJERNE

DET
HELE

FINDES

BESIDDER

VALUTA

SKAL
CIRKEL

.

DANSK
SOLDAT

.

.

TYSKLAND

STANK

NUREPA APS

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Levi Skærlund
Saqqarliit 66 . 3900 Nuuk

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

2025
JAPAN

.

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

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

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

SMELTE

HOLME
REX

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

UKOGT
PAGAJ

TO ENS

DONNAS DYREKLINIK

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

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.
www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

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

Centrum Grill

ww

w.p
a

Tlf. 32 42 74

las

Nu også med hotellejligheder

i-n

uuk

Tlf. 484844/553201

info@vandrehuset. com · vandrehus.com

.dk

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

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

VANDREHUSET 2, inkl. wifi:
Stort enkeltværelse fra 595,- pr. nat
(velegnet til kursister)

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

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

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

ANMELDELSER FRA BOOKING.COM - GENNEMSNIT 8,4

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

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

Levering af
mad ud af
huset

Se også vores udvalg af drikkevarer
og hjemmelavede specialiteter

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler. Og langtidsleje

FRA POLEN

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic

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

10 HAN

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.

· 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

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

CHEAPY

Skinne med 3 Spot
GU10 Pære Max 6 Watt
Længde 85cm
Pære medfølger ikke

NU kun

399,-

Normal 499,-

,-

Spar 100

MINI DALLAS

Bordlampe
Farve Sort
G9 pære
Højde 30 cm.

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.

Normalpris 449,-

Førpris 3499,-

NU kun

349,,-

Spar 100

149,-

PRIMO Bordlampe
Farve Grå
Højde 23 cm.
E14 Fatning
Lyskilde medfølger ikke

Spar 50,-

Normalpris 199,-

LIEBHERR

Køle/fryseskab
Energiklasse A++
Højde 186cm.
Bredde 59,5cm.

Normal 6999,-

NU kun

,
0
0
5
.
5
99,-

Spar 1.4

Elplus Grønland

•

Issortarfimmut 9

Vaskemaskiner på lager
FRA 2999,GRATIS Levering og montering
*Gælder i Nuuk by, Nuussuaq & Qingorput
Såfremt alle lovpligtige installationer er tilstede
indenfor 1,5m.

•

Tlf.: +299365000

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

•

E-mail Elplus@Elplus.gl

www.elplus.gl

Tilbuddene gælder fra 11. december 2019 til og med 18. december 2019 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

NU kun

