VIND EN SNESCOOTER!
Køb en lykke nøgle i baren på Daddy’s eller hos
Restaurant Red Dragon og deltag i lodtrækningen om
en Lynx 850 RE

1 lykkenøgle, kr. 200,inkl. en friskbrygget 40 cl. fadøl

Vinderen udtrækkes lørdag den 1. februar kl. 23.30 på Manhattan Nightclub

Restaurant
Telefon 32 91 90
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USK-imi atuartut siunnersuutiminnik
Folketingimi oqaluuserisassanngortitsisut
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Elever fra USK
får deres forslag i Folketinget

38 20 10

4z

Kommunip timersortartui
nersortariaqartut

Shelburne Parka

5.999,-

Qalipaatit assigiinngitsut/fås i forskellige farver

38 20 10

Fortjente skulderklap til
kommunens idrætsudøvere
Timersuutit

STORT UDVALG AF

SMYKKER &
LØSE STEN

70 %

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag 10-16
Lørdag
10-14

på tusindvis af briller
med Basic glas

Eller efter aftale på

493713

GREENLAND RUBY

A/S
tlf. 327913 el. mobil 493713 · nuuk@greenlandruby.gl

Se vilkår

10-11z
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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.

Bogholderassistance

Sanasut-aps

Vi arbejder med følgende
regnskabs programmer:

55 18 58
Kim

TLF. 32 26 30

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

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

Pollesmurerfirma aps

Nauja

FRISØRERNE:
Puk
Nini
Nuka
Luusi
Gertrud Paninguak

375,-

· NAV · C5 ·
Uniconta

Kalaallit Nunaanni Sullissisut
Postboks 98 · 3900 Nuuk · an@kns.gl · 583466

sanasut-aps@outlook.com

Salon Puk

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
udvalg af
reservedele

 Godt

Service og
salg - under
samme tag

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

H.A. Bogføring

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

IDHAIR PRODUKTER
KAN KØBES

BETONRENOVERING
Nujaleriffik

PUDSARBEJDE
SLIGLAG

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

GLASBYGGESTEN

Din fagmand

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

Natilerisoq

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

Byens
billigste
tæpper

Martek Boat Charter

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

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

Mobil 53 42 84

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

Welcome to
fitnessgl
fitnessgl
fitnessgl

NUUK
ILULISSAT
AASIAAT

open 24 hours • 365 days

www.fitnessgl.gl
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SAMTALETERAPI

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

v

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

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det grønlandske Sundhedsvæsen

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

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

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

ERIK´s RØR

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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

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

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

qvist
køreskole

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

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

Info@wellnessclinicnuuk.gl
Kissarneqqortunnguaq 9

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

TLF. 55 71 68

/ Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

Parforholdsproblemer · Hvis du har mistet
· Manglende selvværd eller livslyst
Få redskaber til at komme videre i livet
Mobil: 252304 - jeannielauritzenterapi@gmail.com
www.harderterapi.dk - FB: Psykoterapeut Jeannie Lauritzen

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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USK-imi atuartut siunnersuutiminnik Folketingimi
oqaluuserisassanngortitsisut

Pinngortitami nakkutilliisoqalernissaannik siunnersuut aqqutigalugu USK-imi Nuummiittumi atuartut
Christiansborgimi inuusuttut Folketingimi ulluanni
oqaluuserisassanik pilersitseqataapput.
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Nuummi USK-imi atuartut marluk ataasinngornermi januaarip 27-ani Folketingini inuusuttut inatsisartuinik ulloqartitsinermut peqataassapput, tassanilu siunnersuutertik Folketingimi akuerineqartaria-

Inuusuttut inatsisartui
·Ungdomsparlamentip ullua (UP-dagen) ataasinngornermi januaarip 27-ani 2020-mi pissaaq.
· Atuartut ataatsimiititaliani suliaqassapput, namminnerlu siunnersuutiminnik Folketingip ataatsimiittarfiani oqaluuserinnillutillu taasissutiginnissallutik.
Ataatsimiititaliani ataatsimiinnerit Folketingimut
ilaasortanit siulersorneqassapput, atuartullu akunnermi apeqquteqarfiusumi ministerinut apeqquteqarsinnaassapput.
·Atuartut Danmarkimeersut, Kalaallit Nunaanneersut Savalimmiuneersullu peqataassapput.
·Atuarfiit ungdomsparlamentip ulluanut peqataatitaqartut allassimaffiat uani takuneqarsinnaavoq:
up20.dk/presse.
·Folketingip 1999-imi ukioq allortarlugu Ungdom-

qartoq atuartunut naalagaaffeqatigiit sinnerineersunut akuersissutiginniassallugu. Taama inuusuttut
inatsisartuini Ungdomsparlamentimi tusagassiisarnermi siunnersorti Kirsten Løffler Reich, tusagassiuutitigut nalunaarummi, oqaluttuarpoq.
Atuartut inuusuttut inatsisartuinut akunnermi
apeqquteqarfiusartumi nal. 12.30-13.30 Danmarkimi naalakkersuisuni ministerit ilaannut apeqquteqarnissamut aamma periarfissaqassapput.
Atuartut Inuusuttut Inatsisartuini siunnersuutiminnik Folketingimi inatsisit nutaat akuersissutigineqartussanngoraangata suleriaaserineqartartup asserluinnangajaa malillugu suliaqassapput. Ulloq
naggaserlugu siunnersuutit atuartunit Folketingip

sparlamenteqartitsisarsimavoq. Tamanna naalagaaffeqatigiinni 8.-9. klassinut tamanut tamanut atuartitsinermik ingerlatsineruvoq, tamatumanilu atuartut
atuarfimminni inatsisissatut siunnersuutinik suliaqartarlutik Folketingimullu nassiussisarlutik. Folketingi
siunnersuutinik 60-inik, atuartut 179-it Christiansborgimi ungdomsparlamentip ulluanut peqataanissamut qaaqquneqartut suliarisimasaannik, toqqartuisarpoq.
·Inuusuttut inatsisartuinut peqataasussat Facebookimi gruppini siunnersuutit 36-t sorliit Folketingimi
suliareqqinneqqarnissaannik januaarip qeqqani taasissutiginnipput.
·Inuusuttut inatsisartuinit atuartut tamat oqartussaaqataaneranni maleruagassanik Folketingimilu inatsisiliornerup qanoq ingerlasarneranik paasisaqarnerulersinneqassapput.

inersuani taasinikkut akuerineqartut Danmarkimi
naalakkersuisut sinniisuannut tunniunneqassapput,
atuartut aalajangiisinnaagaluarunik inuiaqatigiinni
sunik allanngortitsiumanerannut Inuusuttut Inatsisartuisa siunnersuutaattut.
Folketingi ukioq allortarlugu inuusuttut inatsisartuinik Ungdomsparlamentimik aaqqissuussisarpoq,
tamatumanilu naalagaaffeqatigiinni tamarmiusuni
8.-9. klassini atuartut 179-it Christiansborgiliaasarlutik politikerinik, ministerinik atuartoqatiminnillu
oqaloqatiginnikkiartorlugit namminnerlu siunnersuutitik oqaluuseriniarlugit, tusagassiuutitigut nalunaarummi allassimasoqarpoq.
Annerusumik atuarit uani: up20.dk

Inuusuttut inatsisartuisa ulluanni naalagaaffeqatigiinni 8.-9. klassini atuartut 179-it politikerinik, ministerinik atuartoqatiminnillu silap pissusia, peqqinnissaq,
ilinniartitaaneq, pillaasarneq qimaasullu pillugit
oqaloqateqassapput.
På ungdomsparlamentsdagen går 179 unge fra rigsfællesskabets 8.- og 9.-klasser i dialog med politikere,
ministre og hinanden om klima, sundhed, uddannelse,
straf og flygtninge. Ass./Foto: Christoffer Regild.

Elever fra USK får deres forslag i Folketinget
Med forslaget om naturbetjente (naturpoliti), som
eleverne fra USK i Nuuk har udarbejdet, er de med
til at sætte dagsordenen for ungdomsparlamentsdagen på Christiansborg.
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

skal vedtages. Som afslutning på dagen bliver de
forslag, eleverne stemmer igennem i Folketingssalen overrakt til en repræsentant for regeringen, som
Ungdomsparlamentets bud på, hvad eleverne ville
ændre i samfundet, hvis det altså var dem, der bestemte.
Folketinget afholder Ungdomsparlamentet hvert
Ungdomsparlamentet

På mandag, den 27. januar, deltager to elever fra
USK i Nuuk i Folketingets ungdomsparlamentsdag,
hvor de skal forsøge at overbevise elever fra resten
af rigsfællesskabet om, at netop deres forslag skal
vedtages i Folketingssalen. Det fortæller Kirsten
Løffler Reich, der er pressekonsulent for Ungdomsparlamentet i en pressemeddelelse.
Eleverne får også mulighed for at stille spørgsmål
til nogle af regeringens ministre i Ungdomsparlamentets spørgetid kl. 12.30-13.30.
I Ungdomsparlamentet skal eleverne arbejde
med deres forslag næsten helt samme på måde,
som det normalt foregår i Folketinget, når nye love

· Ungdomsparlamentsdagen (UP-dagen) finder sted
mandag den 27. januar 2020.
· Eleverne skal arbejde i udvalg, debattere og
stemme om deres egne forslag i Folketingssalen.
Udvalgsmøderne ledes af folketingsmedlemmer, og
eleverne stiller spørgsmål til ministre i spørgetiden.
· Elever fra både Danmark, Grønland og Færøerne
deltager.
· Listen over skoler, der deltager i
ungdomsparlamentsdagen, kan ses på up20.dk/
presse.
· Folketinget har afholdt Ungdomsparlament hvert

andet år, hvor 179 elever fra 8.- og 9.-klasser i hele
rigsfællesskabet indtager Christiansborg for at gå i
dialog med politikere, ministre og hinanden og debattere de forslag, de selv har skrevet, fremgår det af
pressemeddelelsen.
Læs mere på up20.dk

andet år siden 1999. Det er et undervisningsforløb
for alle 8.- og 9.-klasser i rigsfællesskabet,
hvor eleverne udarbejder deres egne lovforslag
på skolerne og sender dem ind til Folketinget.
Folketinget udvælger 60 forslag, som 179
elever står bag, der inviteres til at deltage i
ungdomsparlamentsdagen på Christiansborg.
· I midten af januar stemte
ungdomsparlamentarikerne i grupper på Facebook
om, hvilke 36 forslag de vil arbejde videre med i
Folketinget.
· Ungdomsparlamentet skal give eleverne en bedre
forståelse for demokratiets spilleregler og for,
hvordan lovgivningsarbejdet i Folketinget fungerer.
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Atuutilissaaq Ataasinngorneq 20/1 Sapaat 26/1-2020 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 20/1 til og med Søndag den 26/1 - 2020

Aldrig
set
billigere

BEAUVAIS
KISSATASSAT /
Færdigretter, 555 - 560 g

15.Assigiinng. arlallit / flere varianter

SIPAAKKIT
Spar

23

95

LAY’S CHIPS
125 - 175 g

15.Assigiinng. arlallit / flere varianter

SIPAAKKIT
Spar op til

17

95

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

Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq

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

Arctic Boat Charter

Always Best Choice

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

abc@abc.gl +299 53 38 80

Nunaannarmi illuaqqanut
nunaminernik qinnuteqarnernut tusarniaaneq

Høring af
arealansøgning til
fritidshytte i det åbne land

Piffinni pineqartuni illuaraatillit qinnuteqarfiit ataani
allassimasut eqqaanni nunaminermik tunineqarsimasut, soqutigisaqartulluunniit qinnuigineqarput
kingusinnerpaamik 7. februaari 2020 qinnuteqaatinut tunngassuteqartunik oqaaseqaateqaqqullugit
akerlileeqqullugilluunnit.
Oqaaseqaatissat akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:

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 7. februar 2020.
Bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til :

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk

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

Sumiiffik/ Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa/ Anvendelse

A-nr

Kapisillit Qinngua

64°12’56.99”N

50°57’33.44”V

Sunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte

977

Kanajuitsiaat

64°22’23.99”N

51°39’33.08”V

Sunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte

978

Qasigiannguit ved Nuuk 64° 4’35.19”N

51° 1’44.30”V

Takornarissanut illuaraq / Turisthytte

979

Aakkaat

51° 37’56.44”V

Sunngiffimmi illuaraq / Fritidshytte

980

64° 00’07.54”N

Landsdækkende gratisservice

NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl

Nunap assingani/ Kortbilag:

INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl

A-977, Kapisillit Qingua

A-978, Kanajuitsiaat

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

A-979, Qasigiannguit

A-980, Aakkaat

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende
os praktiske oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG
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Atorfiit inuttassarsiukkat uani takukkit
Se de ledige stillinger her
www.naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger
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GODTHAAB BRYGHUS SØGER CREW.
Nu har du mulighed for at være blive en del af Nuukʼs restaurationsliv på Godthaab Bryghus,
herunder Daddyʼs Brew Pub, Red Dragon, Pub Takuss og Manhattan Nightclub. Vi tilbyder en
fantastisk arbejdsplads med gode forhold, en ordentlig tone og skønne kollegaer.
Til ansættelses på timebasis søger vi snarest

BARTENDERE OG DØRMÆND

- Erfaring fra lignende job vil være en fordel men ikke et krav
- Du taler Grønlandsk og Dansk
- Du kan god til at kommunikere
- Du kan holde hovedet koldt
- Du er smilede og imødekommende
- Du vil give vores gæster en god service
- Du er indstillet på at arbejde primært fredag og lørdag nat

FOR AT BLIVE EN DEL AF VORES TEAM FORVENTER VI AT:
- Du er minimum 18 år
- Du er mødestabil og loyal
- Du kan arbejde primær fredage og lørdage
- Du kan arbejde til langt ud på natten
- Du er klar til at arbejde, når dine venner er i byen
- Du er seriøs og kan og vil tage ansvar

Kontakt chefinspektør Morten Gamini på tlf. 25 68 00
på hver dage mellem 14 - 16 eller
via mail mog@heca.gl
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Kommunip timersortartui nersortariaqartut
Jens Kristian Berthelsen timersornermi ukiup
aqutsisullammaatut toqqarneqartoq
All.: aaqqissuisoqarfik
redaktion@Nuukugeavis.gl
Januaarip arfernanni Timersortartut ulluat Nuummi,
Tasiilami Paamiuni Ittoqqortoormiinilu malunnartinneqarpoq, ulloq taanna Kommuneqarfik Sermersuumi timersortartut tamarmik assigiinngitsutigut
takutitsilluarsimanerannik nersorniarneqarlutik.
Kommuneqarfik Sermersuup nittartagaani taama
allaaserinnittoqarpoq.
Timersortartut assigiinngitsorpassuarnik timersuuteqartut Nuummi, Tasiilami, Paamiuni Ittoqqortoormiinilu ukiumoortumik katersuuterrapput.
Nuummi borgmester Charlotte Ludvigsen takkuppoq, sassarfimminiillu oqalugiarnermini kommunimi tamarmi timersortartut tamaasa nersualaarluarlugit - pikkorinnersiukkaniit sunngiffimminni
timigissartartunut.
Ujammit akissarsiat nersornaatisiallu t
ulluusimaarnaqisut taamannaannaq
Aaqqissuussinermi diplomit 323-it timersortartunut
kajumissutsiminnillu suleqataasartunut assigiinngitsunut agguaanneqarput, nuimanerillu qinikkanit
assigiinngitsunit tunniunneqarput.
Tupaallaataanngitsumik Ukaleq Slettemark Ukiup
Timersullammaatut toqqarneqarpoq, ukioqatimini
Nunarsuaq tamakkerlugu sisoraatinik ooqattaasarluni pissartanngornermigut. Taanna videokkut inuul-

luaqqussuteqarpoq, Norgemi najugaqarnini pissutigalugu, tassanilu sisoraatinik ooqattaasarnermi sungiusarnissamut periarfissat pitsaanerummata.
Fortuna Hjørringimi assammik arsartartoq Asii
Kleist Berthelsen ukiumi piginnaasalittut toqqarneqarpoq, taavalu GSS-Assammik Arsartartut arnani
angutinilu ukioq manna iIigiillammattut toqqarneqarlutik. Ukiumi Aqutsisuullammak tassaavoq
Jens Kristian Berthelsen NS-84-imeersoq, taavalu
nalunnermi sungiusaasoq Jonas Tetzschner Ukiumi
Sungiusaallammattut toqqarneqarluni.
Nersornaatit tamarmik kommunimi qinikkanit
tunniunneqarput, Kajumissaasiissut kisiat pinnagu,
taanna Timersoqatigiit Kattuffiata Jørgen Isak
Olsenimut nuannaarutigalugu tunniummagu.
Nipilersortut issiaviillu maavaartut
Nersornaasiinerit oqalugiarnerillu saniatigut nipilersortunik akunniliisoqallattaarpoq ilaatigut 3950
Band, taavalu timersortartut tusaamaneqarluartut
qaqitinneqartarput nuannersunik assigiinngitsunik
oqaloqatigineqalaarlutik.
Anni Damgaard, siornatigut Ukiumi Aqutsisullammattut toqqagaasimasoq, siulersuisuni sulinerminik oqaluttuarpoq, aammalu Arnannguaq Steenholdt ukiuni qulini ataannartumik assammik arsartartuulluni Kalaallit Nunaanni pissartaajuarsimalluni qanoq kaammattuijuartoqartassanersoq pillugu
eqqartuivoq. Aammalu Kim Godtfredsen ukiuni 30ini timersortartooreerluni kingumut qiviartinneqarluni apersorneqarpoq, Kommuneqarfik Sermersuup
nittartagaani taama allaaserinnittoqarpoq.

Charlotte Ludvigsen kommunimi timersortartunut
tamanut – qaffasinnerpaamik timersortartunut aamma
sunngiffimminni timigissartartunut – oqaluttarfimmit
nersualaarinnippoq.
Charlotte Ludvigsen sendte fra talersolen masser af
rosende ord af sted til sportens folk i hele kommunen
- lige fra elitesportsudøvere til fritidsmotionister. Ass./
Foto Kommuneqarfik Sermersooq

Jonas Tetzschner - Ukioq manna sungiusaasuullammak.
Jonas Tetzschner - Årets Træner. Ass./Foto Kommuneqarfik Sermersooq

GSS-imi assammik arsartartut - Ukioq manna arnani angutinilu holdeqatigiit
GSS Håndbold - Årets hold hos damer og herrer. Ass./Foto Kommuneqarfik Sermersooq

Jørgen Isak Olsen - Kajumissaaserneqartoq.
Jørgen Isak Olsen - Opmuntringsprisen.
Ass./Foto Kommuneqarfik Sermersooq
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Jens Kristian Berthelsen
- Ukioq manna aqutsisullammak
Jens Kristian Berthelsen
- Årets Leder. Ass./Foto
Kommuneqarfik Sermersooq

Jens Kristian Berthelsen blev årets idrætsleder
Af redaktionen
redaktion@Nuukugeavis.gl
Idrætsdagen den 6. januar blev markeret med arrangementer i Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit, hvor idrætsudøvere fra hele Kommuneqarfik
Sermersooq blev hædret for en flot indsats på
mange forskellige områder. Det fremgår af Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.
Sportsudøvere fra en bred vifte af forskellige discipliner var samlet til den årlige Idrætsdag i Nuuk,
Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit. I Nuuk var
borgmester Charlotte Ludvigsen mødt op, og fra
scenekanten fik hun sendt masser af rosende ord af
sted til sportens folk i hele kommunen - lige fra
elitesportsudøvere til fritidsmotionister.
Masser af diplomer og fornemme priser
Under arrangementet blev der uddelt mere end 323
diplomer til forskellige atleter og frivillige, og de
mest prominente blev overrakt af forskellige politikere.
Ikke overraskende tog Ukaleq Slettemark prisen
som Årets Idrætsnavn efter at vundet verdensmesterskabet i skiskydning i sin aldersgruppe. Hun

Fortjente
skulderklap til
kommunens
idrætsudøvere

havde sendt en videohilsen, da hun bor i Norge,
hvor træningsforholdene for skiskytter er bedre.
Fortuna Hjørring-spilleren Asii Kleist Berthelsen
fik prisen for årets talent, mens GSS-Håndbold
vandt priser for årets hold både for damer og herrer.
Årets Leder blev Jens Kristian Berthelsen fra NS84, og svømmetræner Jonas Tetzschner kan kalde
sig Årets Træner.
Alle priser blev overrakt af kommunens politikere med undtagelse af Opmuntringsprisen, som
Idrætsforbundet havde fornøjelsen af give til Jørgen
Isak Olsen.
Musik og bløde stole
Ud over priser og taler var der også musikalske indslag fra blandt andet 3950 Band, og så blev et par
store sportspersonligheder inviteret op på scenen til
en hyggelig snak om løst og fast.
Anni Damgaard, som tidligere har fået prisen
som Årets Leder, fortalte om sit bestyrelsesarbejde,
og Arnannguaq Steenholdt talte om, hvordan man
fortsat kan motivere sig efter at have siddet på GMtronen i håndbold i ti år i træk. Desuden var Kim
Godtfredsen i den varme stol for at give et tilbageblik på 30 år som aktiv idrætsudøver, fremgår det af
Sermersooqs hjemmeside.

Ukaleq Slettemark - Ukioq manna timersullammak
Ukaleq Slettemark - Årets Idrætsnavn. Ass./Foto Kommuneqarfik Sermersooq

Timersuutit ataasiakkaat saqqummiunneqarput,
aajuna Snowballimi medaaliannattoq ataaseq.
De enkelte sportsgrene blev vist frem her er en enkelt
medaljemodtager fra Snowball.
Ass./Foto Kommuneqarfik Sermersooq

Asii Kleist Berthelsen - Ukioq manna piginnaanilik
Asii Kleist Berthelsen - Årets Talent. Ass./Foto Kommuneqarfik Sermersooq
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Suleqatigiinnertik
sivitsoraat
All.: Jette Andersen

Grønlandsbankip Elite Sport Greenlandimut (ESG) tapersersuinini nangippaa, tamannalu pilluni suleqatigiinnissamut
isumaqatigiissumminnik 2022-p tungaanut sivitsuinermikkut.
Tamanna ESG-mit nuannaarutigineqaqaaq, nutaamimmi
isumaqatigiissuteqarnermikkut aalajaannerusumik ingerlatsisinnaalissagamik.
Tamanna timersornerup silarsuaani piginnaasalinnut ineriartortitsinissamut aamma Elite Sport Greenlandip sulianut aallartitaannut naammassisaqarnissamut ingerlataqarnissatsinnut
periarfissiivoq, ESG-mi siulittaasoq Nikolaj Christoffersen
tulluusimaarluni oqarpoq.
Tamannaavorlumi aningaaseriviup isumaqatigiissutikkut
anguniagaa.
- Timersortartunik pikkorissunik aamma piginnaasalinnik
ineriartortitsineq ukiut arlallit pisarpoq. Aaqqissuussinermi
Elite Sport Greenlanditut ittumi toraagalimmik angunigaqarnermi aningaasaqarneq aamma patajaanneq pisariaqarput,
GrønlandsBANKEN-illu tamanna tapersersorpaa. Suleqatigiinnerput nuannaarutigaarput aamma ESG-ip suliaminik ilisimasaqarluarnerminik takutitsisarnera akilerusupparput isumaqatigiissummik ukiunut arlalinnut atuuttussamik, Carsten
Th. Pedersen naggasiivoq, taanna ingerlatsinermi pisortaavoq. Nikolaj Christoffersenip (saamerliup) aamma Carsten Th. Pedersenip ukiuni marlunni suleqatigiinnissamut isumaqatigiissut atsioqatigiissutigaat. Foto: Privat.

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

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

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

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

Pilluarit
22.01-1986
22.01.2020

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

10 HAN

H.A. Bogføring

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

Asasara
paniiaa
Ukiut 34 angugakkit
uummammik
pisumik pilluangaarit

❤
Asavakkit ❤
Pilluaqqusisoq
atat ilaalu ❤

Tillykke
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DEN 26. juli

KARAOKE OG GOD MUSIK

PÅ MUTTEN

GTO

K

K

M

STINEM
RI

M

UTTEN

UT

TORSDAG

TU

STINEM
RI

UT

FACEBOOK-MI TAKUUK
WWW.FACEBOOK.COM/KRISTINEMUT

STINEM
RI

UT

K
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IN

IMUTTE

N

TUSARNAARTITSINERMI
TUSARNAARTITSINERMI
QAAMMATISIUT
QAAMMATISIUT
Kristinemut-mi
Kristinemut-minipilersornermi
nipilersornermimisigisat
misigisatnuannersut
nuannersut
Fredag d. 28. og lørdag d. 29. juli

Kali

Fredag d. 3. og lørdag d. 4. august

Ole Kristiansen

Fredag d. 10. og lørdag d. 11. august

Levende musik på Mutten

Gert Lennert ilanilu

Fredag d. 17. og lørdag d. 18. august

Hans Jukku
Band

Martin Løvstrøm Band

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. august

SØNDAGSFEST
PÅ MUTTEN

TORSDAG

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

DEN 23. JANUAR

I DAG ER
K!
DER LEVEN DE MUSI

DEN 29. JULI

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

Uttuit

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

Tulleriit

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

Inuk

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

Kanji club

Fredag den 24. og Lørdag
den 25. januar
Ulla
Fredag d. 21. september og lørdag d. 22. september

Sponsoreret af:

FESTEN BEGYNDER KL. 23.00
Festen begynder kl. 22.00

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

Nipilersorneq nuannaraarput!
– Aamma festerneq nuannaraarput!

Sponsoreret af:

TUBORG

...gør noget ved musikken

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

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

D. 26/ 1 PÅ MUTTEN
I DAG ER DER LEVENDE MUSIK!
med kartofler og persillesauce

TIRSDAGSBINGO

6 8 -,

Kun kr.
DEN.
28/ 1 KL. 20.OO, PÅ MUTTEN
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Loyalitetskontrakt
forlænget
Af Jette Andersen

Grønlandsbanken fortsætter støtten til Elite Sport
Greenland (ESG) ved at forlænge samarbejdsaftalen til
2022. Til stor glæde for ESG, der ser øget stabilitet med
indgåelsen af den nye kontrakt.
- Det giver ro til at fokusere på talentudvikling og de
projekter, som Elite Sport Greenland er sat i verden til at
gennemføre, siger formand for ESG, Nikolaj Christoffersen.
Det er netop bankens formål med kontrakten.
- Udvikling af talent- og elitesport strækker sig over
mange år. Målrettede visioner kræver økonomi og stabilitet i en organisation som Elite Sport Greenland, og det
støtter GrønlandsBANKEN naturligt op om. Vi er glade
for samarbejdet og den professionalisme som ESG har
udvist, og det krediterer vi gerne med en flere-årig konNikolaj Christoffersen (t.v.) og Carsten Th. Pedersen underskriver toårig samarbejdsaftale.
trakt, slutter Carsten Th. Pedersen, der er administraFoto: Privat.
tionsdirektør.

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
til stu
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

iq NAASUT

lokale blomsterhandler
Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15
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KATUAQ BIO
Pingasunngorneq / Onsdag

UGE 4
22/1

Bjørnene fra Sicilien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 16 .15
21 Brridges  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag
23/1
Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Dolittle - Original version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Tallimanngorneq / Fredag

24/1

Dolittle - Original version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Arfininngorneq / Lørdag

25/1

Dolittle - Original version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Apocalypse Now: Final Cut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .15
Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sapaat / Søndag

26/1

BFK Lego filmen 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
BFK Mary og troldkvindens blomst  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Dolittle - Original version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Ataasinngorneq / Mandag

27/1

Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Dolittle - Original version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Marlunngorneq / Tirsdag

28/1

Dolittle - Original version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Pingasunngorneq / Onsdag
29/1
Bad Boys for Life .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
Dolittle - Original version  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Kalaaleq inuusuttoq silap pissusiata allanngoriartornera
pillugu suliniuteqartoq
Schweizimi ataatsimiinnermi peqataaniartoq
Sascha Blidorf 19-inik ukiulik GUX Nuummi ilinniartoq World Economics Forumsip ukiumoortumik
Davosimi Schweizimiittumi ataatsimiinnerani
peqataassaaq, tassani inuusuttut nunanit arlalinneersut nunarsuarmi siuttut silamut tunngatillugu
suliniuteqarnerat oqaluuserissavaat
All.: Kassaaluk Kristiansen

Inuusuttorpassuit ikinnerpaamik nunanit arfineqpingasuneersut sisorariartarfimmi Davisumi Schweizimi qaqqani qatsissumittumi januaarip 21-annit
24-annut katersuunniarput.
Issittumi ilisimatusartut peqatigalugit ullut tamaasa
tassani suliaqartassapput issersuarmilu tupermi
sinittassallutik. Eqqornerusumik oqaatigalugu 12
gradinik issittumi sinittassallutik (aallaatigisalli

allannerata nalaani arfineq marlunnik kiappoq).
Davos 1560 meterinik qatsissusilimmiippoq.
- Soorunami pissangallungalu qilanaarpunga.
Ullut taakku pissarsiaqarfigissavakka, siunissami assersuutigalugu nammineq kiffaanngissusera
atorlugu suliaqarninni atorsinnaasannik, soorlu
Fridays for Futuremik aaqqissuussissaguma, Sascha
Blidorf oqarpoq.
Siunertaq
Sascha Blidorfip inuusuttut allat nunanit arlalinneersut peqatigalugit nunarsuarmi politikerit silamut
tunngatillugu iliuusaat, imaluunniit iliuuseqannginnerat oqaluuserissavaat. Arctic Basecampeqarnissami siunertarineqarpoq silap pissusaata allanngoriartorneranik silallu pissusaata Issittumut qanoq
kinguneqarsinnaaneranik sammisaqartoqarnissaa.
- Inuusuttut uagut Arctic Basecampimi peqataasussat kissaatigaarput, nunarsuarmi siuttut silap pissusiata allanngoriartorneranut qisuariarnissaat pis-

sutsillu pitsaanerulersinniarlugit politikkiminnik
allannguinissaat, Sascha Blidorf oqarpoq.
Arctic Basecampimi paasitinniarneqassaaq nunarsuarmi tamarmi CO2-mik aniatitsinerup annikillisinneqarnissaata qanoq pingaaruteqartiginera.
Aningaasaliisussarsiorneq
Sascha Blidorf inuusuttut allat issittumilu ilisimatusartut peqatigalugit aningaasanik katersileruttorput, Arctic Campimut aningaasaliisussarsiortarlutik.
Aningaasat inuusuttut Schweiziliarnissaannut,
najugaqarnerannut atortussanullu atorneqassapput.
Aningaasat katersorneqartut tamarmik ukioq manna
aappaagulu najugaqarnissamut atorneqassapput.
Uani aningaasaliissuteqarsinnaavutit.
- Aningaasaliissuteqarnitsigut silap pissusaata allanngoriartornera Kalaallit Nunaanni pimoorukkipput takutissavarput, Sascha Blidorf naggasiivoq.

Grønlandsk klimaaktivist til
politiske lederes møde i Schweiz
19-årige Sascha Blidorf, der studerer på GUX
Nuuk, skal deltage i World Economics Forums
årlige møde i Davos, Schweitz, hvor unge fra flere
lande skal drøfte verdens lederes klimatiltag
Af Kassaaluk Kristiansen

Fra den 21. til den 24. januar skal flere unge fra
mindst otte lande campe i skisportsstedet Davos,
højt oppe i de schweiziske Alper, hvor de har daglige aktiviteter med et hold af arktiske forskere, og
skal sove i telte i bidende kulde. Mere præcist når
temperaturen ned til minus 12 graders frost (da
artiklen her blev skrevet var temperaturen dog plus
7 grader). Davos ligger i 1560 meters højde.
– Jeg er selvfølgelig spændt, og jeg glæder mig.
Spændt på at se, hvad jeg får ud af de dage, som
jeg fremover kan bruge i mit frivillige arbejde, hvis
jeg for eksempel skal arrangere flere Fridays for
Future-demonstrationer, sagde Sascha Blidorf inden
afrejsen.
Sascha er en af de elever, der i foråret 2019 arrangerede en Fridays for Future demonstration for
GUX-elever i Nuuk.
Formålet
Sascha Blidorf skal sammen med andre unge fra flere lande drøfte klimatiltag - eller manglen på samme - med verdens politikere. Formålet med Arctic
Basecamp er at skabe opmærksomhed om klimaforandringer, og hvordan disse har af konse-kvenser

for Arktis.
– Vi unge, der deltager i Arctic Basecamp, ønsker,
at globale ledere reagerer på klimaforandringer, og
at de ændrer på politikken, så situationen bliver bedre, siger Sascha Blidorf.
I Arctic Basecamp skal der skabes opmærksomhed om, hvor vigtigt det er, at verdens samlede
CO2-udslip mindskes.
Fundraising
Sascha Blidorf er sammen med andre unge deltagende og arktiske forskere i gang med at indsamle
penge, hvor man kan donere et beløb til Arctic
Camp. Pengene skal bruges til at finansiere de unges rejse til Schweitz, ophold og udstyr. Alle beløb
vil blive brugt til at finansiere dette års og næste års
ophold.
– Ved at donere et beløb kan vi vise, at vi i Grønland tager klimaforandringerne alvorligt, slutter
Sascha Blidorf.

Sascha Nuummi GUX-imi atuartut Friday for Future-mik 2019-imi upernaakkut aaqqissuussisut ilagivaat. Asseq nammineq pigisaq.
Sascha er en af de elever, der i foråret 2019 arrangerede en Fridays for Future demonstration for
GUX-elever i Nuuk. Ass,/Foto: Privat
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Kunngissap Royal Run 2020
Nuummi aallarnissavaa
Kikkut tamarmik peqataasinnaapput, peqataanissamulli nalunaartoqassalluni
All. Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl

2020-mi sisamanngorneq maajip ulluisa 28-anni
Royal Run Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaanni Nuummi ingerlanneqassaaq, tassanilu Kunngikkormiutut Ataqqinassusilik Kunngissaq arpaqataassaaq. Royal Runimi arpannermi 2020-mi una
siullersaassaaq.
Nuummi 2020-mi Royal Runip siullermik aallartinnissaanut Kunngissaq Kalaallit Nunaannukassaaq. Danmarkimi maajip ulluisa 28-anni Royal
Run ingerlanneqassammat, Kalaallit Nunaanni
Royal Run siulliulluni ingerlanneqassaaq.
Nuummi Royal Runip ingerlanneqarnissaanut
qilanaarineqarpoq
”Naalagaaffeqatigiinnermi arpannermi aaqqissuussani annerpaaq, Royal Run, Kalaallit Nunaanni ingerlanneqassaaq. Kalaallit Nunaanni inuit aatsaat
taama amerlatigisut katersuunnissaannut qilanaarpunga - ingasassaqaaq. Neriuppunga arpannermut
soqutiginninnerulersitsiumaartoq taamaalillunilu
ulluinnarni aalanerulernissamut iluaqutaajumaartoq,” arpannermut aaqqissuisoq Kim Godtfredsen
oqarpoq.
Aamma Kommuneqarfiup Allaffiani taama qiimmaallaqqasoqartigaaq:
”Royal Run-ip ingerlanneqarnissaanut aaqqissuisuunerput assut nuannaarutigaarput, ilaatigut inuia-

Royal Run pillugu paasissutissat

• Royal Run 2020 Danmarkimi 1. juuni 2020mi ingerlanneqassaaq
• Royal Run 2020 Kalaallit Nunaanni Nuummi siullermik 28. maaji 2020-mi aallartinneqassaaq.
• Danmarkimi Royal Run 2020 makkunani
ingerlanneqassaaq Sønderjylland (Sønderborg), Aalborg, Odense aamma København/
Frederiksberg.
• Bornholmimi Royal Run Kunngikkormiunik
peqataatitaqarani ingerlanneqassaaq. DGI
Bornholm aamma Viking Atletik taakkuupput aaqqissuisut.
• Najukkani aaqqissuisut tassaapput Sport
Event Syd, Aalborg Atletik aamma Motion,
OGF aamma Sparta. Kalaallit Nunaanni
Kim Godtfredsen aaqqissuisuuvoq.
• Illoqarfinni tamani ungasissutsit One mile
(1,6 km), 5 km imaluunniit 10 km arpallugilluunniit pisuffigineqarsinnaapput.
• Royal Run 2019 Savalimmiuni 1. juuni in-

qatigiit peqqissusaasa ukkatarinissaa peqataaffigissagatsigu. Nuuk siusinnerusukkut nunani tamalaani
aaqqissuussanut kulturikkut timersornikkullu katersuuffiusunut aaqqissuisooreerpoq. Kommunimi innuttaasut Nuummi pinngortitamik kusanartumik
avatangiiserissaarlutik Kunngissaq peqatigalugu
ataatsimut arpaqatigiinnissamut periarfissaqalerput.
Illoqarfitta takutinnissaanut qilanaarpugut,” Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesteri Charlotte
Ludvigsen oqarpoq.
Ataatsimut nuannisaqatigiinneq tamanut
ammavoq
Qallunaat aaqqissuisuisa Royal Runip ataatsimoorullugu Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarnera assut
nuannaarutigineqarpoq:
”Nuummi Royal Runip ingerlanneqarnera peqataasunut tamanut nuannerluinnartumik misigisassaannaassanngilaq aammali Royal Runip ingerlanneqarnissaanut takorluukkat ilagilluinnarpaat. Royal
Run ataatsimoortunut nuannisaqatigiinneruvoq, taamaalillutalu Naalagaaffeqatigiinneq Kunngissaq
kalaallillu peqatigalugit Nuummi nalliuttorsiutiginissaanut periarfissaqalerpugut. Soorlu Savalimmiuni
2019-imi Royal Runimut atatillugu Danmarkimi
Royal Runip piinsimi ingerlanneqarnissaa nalunanngitsumik immikkuullarilluinnassaaq,” Jakob Larsen, Dansk Atletikimi pisortaasoq Idrætsvisionen
Bevæg dig for livet, Royal Runimik aaqqissuisuusut
sinnerlugit taama oqarpoq.
Royal Run arpannerup naammassinerani qaffasissumik inissittarnermut attuumassuteqanngilaq.
Ungasissutsit arpanneqarlutillu pisuffigineqarsinnaapput, aamma ilaqutariinnut aneerussivilisarlutik
kaassuartunut peqataanissaq immikkut ingerlaarfissaqarpoq. Taamatut aaqqissuussaareerpoq, Jakob

gerlanneqarpoq aamma Aalborgimi, Aarhusi
mi taavalu Københavnimi/Frederiksbergimi
kiisalu Bornholmimi Kunngikkormiunik peqataatitsisoqarani 10. juuni 2019-imi ingerlanneqarluni.
• 2019-imi Royal Run-imut peqataaniarlutik
nalunaartut 82.000-t sinneqarput.
• Royal Run siullerpaamik 2018-imi Kunngikkormiusut Ataqqinassusillip Kunngissap 50inik ukioqalerneranut atatillugu ingerlanneqarpoq. Tassani Danmarkimi illoqarfiit annersaanni tallimani 70.500-t sinnerlugitpeqataanissamut nalunaarput.
• Royal Run idrætsvisionen Bevæg dig for
livet-imit, Danmarkimi Idrætsforbund, DGI
aamma Dansk Atletik Forbund suleqatigalugit aaqqissuunneqarpoq. TV 2 aamma Region
it Royal Runimi tusagassiortutut suleqa tigiipput, taavalu TrygFonden, Nordea-fonden aamma Novo Nordisk Fonden pilersaarusiornertaanut suleqatigiillutik.
Paasissutissat allat: www.royalrun.dk

Larsen oqarpoq:
Kunngissaq Frederik Klaksvigimi Royal Runimi
juunip aallaqqaataanni 2019-imi peqataasoq.
Kronprins Frederik til Royal run i Klaksvig den
1. juni 2019. Ass./Foto: Royal Run/Kongehusets
hjemmeside

”Royal Run kikkunnut tamanut ammavoq - timikkut ilungersunartorsioraanni, arpattartutut misilittagartuujugaanni, imaluunniit pisuinnarusukkaanni,
tamanut ammavoq. Royal Runimi ataatsimoorluni
timersoqatigiinneq pingaarnerpaavoq, taamaattumik
inuit qassinilluunniit ukioqaraluarpata, qanoq qasujaatsigigaluarpata aamma anguniagaqaraluarpata
pisumut peqataanissaannut isumassarsiortikkusuppavut.”
Paasissutissat allat takukkit maannangaarlu
peqataanissamut nalunaarlutit uani: www.royalrun.
dk

Royal Run Kalaallit Nunaanni
ingerlanneqarnissaanut paasissutissat
• Sisamanngorneq, ulloq 28. maaji 2020 nal.
17:00-imiit
• Royal Run Nuummi ingerlanneqassaaq
• Ungasissutsit tassaapput One mile, 5 km
aamma 10 km
• Illit nammineq aalajangissavat arpakkusunnerlutit imaluunniit pisukkusunnerlutit
• Peqataasinnaasut 4.000-iupput
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Kronprinsen kick-starter

Royal Run 2020 i Nuuk
Alle kan deltage men man skal tilmelde sig
Af redaktionen
redaktion@Nuukugeavis.gl

står bag Royal Run.
Kronprinsen fik for nogle år siden ideen til Royal
Run i anledning af sin 50-års fødselsdag. Royal
Run er ikke et klassisk motionsløb med sluttiden i
højsædet. Det er muligt både at løbe og gå på alle
distancer, og der er særlige miles for familier, der
vil tage barnevognen med ud på ruten. Royal Run

arrangeres af Bevæg dig for livet i et samarbejde
mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk
Atletik Forbund, fremgår det af Kongehusets hjemmeside.
Find mere information og tilmeld dig allerede nu
www.royalrun.dk

Torsdag d. 28. maj 2020 afholdes Royal Run i
Nuuk, og kronprins Frederik løber med.
I Nuuk vil det således i år være muligt at deltage i
det store løbeevent med distancerne ”One mile”, ”5
km” og ”10 km”
Sidste år startede han løbet på Færøerne i Klaksvig, hvor kronprinsen måtte cykle på grund af dårlig
ryg. 4.010 havde tilmeldt sig til løbet i Klaksvík.
Det gjorde Royal Run til det største motionsløb nogensinde, der har fundet sted på Færøerne, oplyser
Kongehuset på sin hjemmeside.
Fire dage før startskuddet går til Royal Run 2020
i Danmark, tager kronprinsen til Grønland for at
kickstarte Royal Run i Nuuk. I Danmark starter løbet i Sønderborg 2. Pinsedag den 1. juni. Derudover løbes der i Aalborg, Odense og København/
Frederiksberg, og der er løbefest på Bornholm,
hvor kronprinseparret dog ikke deltager. Til løbet i
Sønderborg er alt allerede udsolgt.
Alle glæder sig
I Nuuk ser man frem til at få Royal Run til byen,
fremgår det af Sermersooqs hjemmeside:
”Rigsfælleskabets største løbearrangement, Royal
Run, kommer til Grønland. Jeg glæder mig til at se
den største menneskesamling i Grønland - det bliver
helt vildt. Jeg håber, det kan være med til at skabe
endnu større interesse for at løbe og blive mere
aktiv i hverdagen”, siger løbsarrangør Kim Godtfredsen.
Den begejstring deles i høj grad på rådhuset:
”Vi er meget glade for at kunne være værter for
Royal Run, hvor vi kan være med til at slå et slag
for folkesundheden. Nuuk har tidligere været vært
for internationale events, der samler kultur- og
idrætslivet. Sammen med Kronprinsen får kommunens borgere mulighed for at bevæge sig i fælleskab
i Nuuks smukke naturomgivelser. Vi glæder os til
at vise vores by frem,” siger borgmester Charlotte
Ludvigsen, Kommuneqarfik Sermersooq ifølge
hjemmesiden.
Fællesskabsfest for alle
For de danske arrangører er der stor glæde over at
inkludere Grønland i Royal Run-fællesskabet fremgår det af pressemeddelelsen på Sermersooqs hjemmeside:
”Royal Run i Nuuk bliver ikke alene en storslået
oplevelse for alle medvirkende, det er også en
drømmedestination i Royal Run-sammenhæng.
Royal Run er fællesskabets fest, og i Nuuk får vi
muligheden for at fejre rigsfællesskabet sammen
med kronprinsen og det grønlandske folk. Lige som
på Færøerne i forbindelse med Royal Run 2019
bliver det utvivlsomt et ganske særligt startskud
forud for Royal Run på dansk jord i pinsen”, lyder
det fra Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik, på
vegne af Idrætsvisionen Bevæg dig for livet, der

Kunngissaq ukiut marluk matuma siornagut Københavnimi arpaqataammat kalaallinit tapersersorneqarpoq (siorna ajoqusersimanini pissutigalugu arpaqataanngilaq). Ukioq manna kalaallit erfalasuinik amerlanerusunik ilassiorneqassagunarpoq.
Der var grønlandsk opbakning, da kronprinsen for to år siden løb i København (sidste år var han
forhindret på grund af en skade). I år vil der helt sikkert være mange flere grønlandske flag til at hilse på
ham. Ass./Foto Kristian Jul Pedersen

Royal Run

• Royal Run 2020 afholdes i
Danmark d. 1. juni 2020
• Royal Run 2020 kickstartes
i Nuuk, Grønland, d. 28. maj
2020.
• I Danmark afholdes Royal
Run 2020 i Sønderjylland
(Sønderborg), Aalborg, Odense
og København/Frederiksberg.
• På Bornholm bliver der Royal
Run uden kongelig deltagelse.
Arrangøren er DGI Bornholm
og Viking Atletik.
• De lokale arrangører er Sport
Event Syd, Aalborg Atletik og
Motion, OGF og Sparta. På
Grønland er det Kim Godtfredsen.
• I alle byer kan man vælge at
gå eller løbe på enten One mile
(1,6 km), 5 km og 10 km.
• Royal Run 2019 blev afholdt
d. 1. juni på Færøerne og 10.

juni 2019 i Aalborg, Aarhus og
København/Frederiksberg samt
på Bornholm uden kongelig
deltagelse.
• Over 82.000 var tilmeldt
Royal Run 2019
• Royal Run blev første gang
afholdt i 2018 i anledning af
HKH Kronprinsens 50 års fødselsdag. Her var 70.500 tilmeldt
i Danmarks fem største byer.
• Royal Run arrangeres af
idrætsvisionen Bevæg dig for
livet, i et samarbejde mellem
Danmarks Idrætsforbund, DGI
og Dansk Atletik Forbund.
TV 2 og Regionerne er mediepartner på Royal Run, og
TrygFonden, Nordea-fonden
og Novo Nordisk Fonden er
strategiske partnere.
• Mere information:
www.royalrun.dk

Royal Run Grønland
• Torsdag d. 28. maj 2020 fra
kl. 17.00
• Royal Run afvikles i Nuuk
• Distancerne er One mile,
5 km og 10 km
• Man kan vælge at gå eller
løbe på alle distancer
• Kapaciteten er 4.000 deltagere
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Taksigelse

Asangaakkatta panima, anaanap, ajap, atsap qatanngut

Vi takker inderligt for al den medfølelse og støtte, vi har fået i forbindelse med vores far

Kurt Titussens

Arnajarak Nielsen Møller
14. december 2019 Qaqortumi toqukkut qimagunnerani
misiginneqataasunut qamannga pisumik qujanngaarpugut.
Maanilu Nuummi ilisaanerani najuutunut qujanarujussuaq.

sygdom, død og begravelse. Tak til personalet på Patienthjemmet i København og
Rigshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, familien og vennerne samt hans kollegaer.
Det hjælper os i vores sorg at vide, at så mange holdt af vores far.

Anaanaa, paninngua qatanngutaai.

Kærligst Maliina Ivalu og Giiti

Naasuerniarfik

SNOWBALL

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Ilinnartut
ersiallillu
q
uto qalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
til stu
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

iq NAASUT

lokale blomsterhandler
Det betyder, at din buket er
noget ganske særligt og dét er din
garanti for at du får kvalitet.

Tlf. 321676

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

GRØNLANDS SNOWBOARD & FREESTYLEKLUB

Ordinær Generalforsamling
Lørdag 29. januar 2020
Sted: Jern og metalskolen kl 19.00
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte
følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Valg af 2 stemmetællere.
Formandens beretning
Godkendelse af budget samt regnskab
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af bestyrelse: 5 medlemmer 5 suppleanter.
Valg af revisor
Eventuelt.

Forslag til generalforsamling
skal sendes sendes til:
snowballnuuk@gmail.com senest den 17. januar 2020
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Nuuk snowball
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NUUMMI
UTOQQAAT PEQATIGIIFFIAT
Ataatsimeersuarnissani
allanngorteqqikkamiuk

Ataatsimeersuarnissaq
marl. ulloq 4. febr. 2020 nal. 13.00,
“Palleq”-mi

Annaassisitta oqaluffia
matoqqassaaq 7. - 29. Januar 2020

Annaassisitta oqaluffiani kiassaammik
aaqqissuisoqarnissa peqqutigalugu oqaluffik
ulluni ukunani matoqqassaaq:
7. – 29. Januar 2020.

Ilaasortat aggialluarisi

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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

Vor Frelser kirke er lukket fra den
7. - 29. Januar 2020

Der skal være en udskiftning af varmeluftkedel
i Vor Frelser kirke (den røde kirke) så
kirken er lukket fra den 7. – 29. Januar 2020.

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

Palaseqarfik Nuuk / Nuuk Præstegæld

sud_cs0092.tif
© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

kr. 7.000

QVIST
K ØRESK OLE

Bestil-iigit akit qaffannginnerini. Køretime-t
killilersugaanngittut, naammassinissarnut køreskole-rlutit.
Bestil inden prisstigning. Ingen begrænsning i antal køretimer,
indtil du er klar.

TLF. 55 7168

QVIST KØRESKOLE

MEETINGS
CONFERENCES
& EVENTS

Photo by Elia Locardi - Visit Greenland

Ny pris
fra 1/2-2020 -miit
akit nutaat

NUUMMI NERIUFFIMMIIT
Neriuffik Nuuk – Boks 1445 – tlf. 558598 - Facebook: Neriuffik Nuuk - mail:neriuffik-nuuk@hotmail.com

Kræfte-mik nappaateqalersimasunut
qanigisaasunullu qaaqqusissut
Siunertaavoq kræfteqalersimasut qanigisaasullu
annertoqqusersoqatigiiﬃgisaannik
katersuutsitsinissaq.
Siulersuisuni ilaasortanit peqataasoqassaaq,
eqqartueqatigiinnissaq matoqqasoq pissaaq:
Sisamanngorneq januaarip 23-ani 2020
nal. 19:00 – 21:00
Ole’s Varehus-ip ataatsimiittarﬁani.

Står I overfor at skulle afholde en konference, et større møde eller en helt anden
slags event?
Men mangler I tiden til at kunne fokusere på arrangementets egentlige
formål og indhold? Så lad os hjælpe jer med at skabe selve rammerne for en
succesfuld afholdelse. Vi er eksperter i at håndtere al praktikken og logistikken,
så I kan koncentrere jer om det, som I er bedst til.
Kontakt os for et uforpligtende møde.
Vi tilbyder:
• Personlig booking platform
• Overnatning
• In-house shuttle service
• Konferencerum
• Team building
• Moderator
• Kulinariske oplevelser

www.greenland-escape.com
connect@greenland-escape.com 581402

Invitation til træf for
kræftramte og
familiemedlemmer
Formålet er at mødes med andre kræftramte og
pårørende for at støtte og give hinanden styrke.
Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede, og næste
træf, der foregår for lukkede døre sker:
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19:00 – 21:00,
i Ole’s Varehus’ mødelokale.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta/Med venlig hilsen
Siulersuisut – bestyrelsen
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Frederik Elsner nutaamik nuusiorluni
februarimi Savalimmiuni immiussisaaq.
Frederik Elsner indspiller nyt album på
Færøerne i februar. Ass:/Foto:
Arctic Photos

Elsner immiussilerpoq
All.: Noah Mølgaard
Frederik Elsner F-mik taaguuteqarluni cd-mik qaammatut tulleq immiusseqqilerpoq. Taallat pinngorput sineriammi angalanermi inuusuttunik oqaloqateqaqattaareernerup kingorna.
- Siorna illoqarfinni arlalinni tusarnaartitseqattaarpunga. Tikeraarnerit iluatsillugit inuusuttut oqaloqatigisarpakka ulluinnarni pisunik isiginnittaasiat siunissamullu takorluugaat pillugit. Inuusuttut oqaatsinik nassitsisua allanngikkaluarlugu tunisarpaannga. Pingaartumik inuusuttut nunaqarfitik siuarsarusuppaat
taamaattorli ileqqutoqqat puigornagit tamanna naammasserusullugu. Inuusuttunnguaq skizofrenertoq aamma apersorpara. Assut unammillernarpoq eqqarsartaatsimigut katsorsagassaasup eqqarsaatai aallaavigalugit taalliorniarneq,
Frederik Elsner oqarpoq nangillunilu:
- Skizofreneertut assorsuaq misiginneqatigaakka. Allaanngilaq qaratsiminni
mattusimaneqartut, Frederik Elsner oqarpoq, taalliaasalu ilaat meeqqat inuusut-

Elsner
går i studiet
Af Noah Mølgaard
Frederik Elsner indspiller endnu en cd under kunstnernavnet F i næste måned. Teksterne er blevet til
efter inspirerende samtaler med især unge rundt om
i landet.
- Jeg har spillet koncerter i flere byer sidste år. Jeg
benyttede mine ophold til at tale med unge om deres
syn på tilværelsen og om deres fremtidsdrømme.
De unge har givet mig stikord, som de afleverede

tuaqqallu qinngasaaruttarnerannut tunngasuuvoq.
Taallani sammisat assigiinngiiaartorujussuupput, Frederik Elsnerilu oqaluttuarisaanermi atuakkanik misissuisimavoq.
- Knud Rasmussenip qimussimik ilisimasassarsiornersuani peqataasoq Arnarulunnguaq assut tiguartiffiginikuuara. Ilisimaneqarpianngilaq naak pingaaruteqartorujussuugaluarluni. Taanna pillugu Ole Kristiansen erinarsuusiaqareerpoq,
taassumalu akuersineratigut nanginneratut taaneqarsinnaasumik sanaaqarpunga, Frederik Elsner oqarpoq, aammalu taalliorsimasut meeqqat misiliutit 1950kkunni Danmarkimut aallartinneqartut pillugit.
- Nipilersukkat arlallit videoliarisussaavagut. Misiliummi peqataasut sisamat
videomi peqataanissamut akuersinikuupput, Frederik Elsner oqaluttuarpoq.
Immiussineq Torshavnimi februarimi aallartissaaq F-mik taaguuteqartuni
Frederik Elsnerip nipilersoqatigisagai immiussinermi nipilersortuussallutik.
Erinnat ilaanni Ole Kristiansen peqataassaaq. Erinnat quliusut ukiormanna
maajimi saqqummernissaat pilersaarutaavoq. Frederik Elsner siorna illoqarfinnut arlalinnut angalanermini kulturimut aningaasaliussanit taperneqarpoq
immiussinissarlu suliffeqarfinnit namminersortunut aningasaliiffigineqarluni.

anonymt. Især den yngre generation i bygderne vil
gerne forny deres liv, men samtidig beholde kulturarven. Jeg har også talt med et ungt menneske med
skizofreni. Det var en særlig udfordring at skrive en
sang om tilværelsen set fra en person med en sindslidelse, fortæller Frederik Elsner og fortsætter:
- Jeg har stor sympati for folk med skizofreni.
De er ligesom fængslet inde i deres hjerne, siger
Frederik Elsner, der har skrevet tekster om mobning
blandt børn og unge.
Teksternes indhold varier meget, og Frederik K.
Elsner har sågar gravet i historiebøger.
- Jeg er meget optaget af Arnarulunnguaq, der var
med på Knud Rasmussens store slæderejse. Hun er
overset, men var en vigtig del af ekspeditionen. Ole
Kristiansen har allerede skrevet en sang om hende,
og jeg har fået hans velsignelse til at skrive en

fortsættelse, fortæller Frederik Elsner, der ligeledes
har skrevet en tekst om Eksperimentet, hvor grønlandske børn blev sendt til Danmark i halvtredserne.
- Vi skal optage flere musikvideoer, og fire deltagere fra Eksperimentet har sagt ja til at deltage, fortæller Frederik Elsner.
Indspilningen af albummet begynder i februar
i Torshavn, hvor Frederik Elsner får selskab af
færøske musikere, som han spiller sammen med,
når han spiller under kunstnernavnet F. Ole Kristiansen kommer og deltager i en af sangene. Det er
planen, at albummet med ti sange udkommer til maj
i år. Frederik K. Elsner har fået støtte fra selvstyrets
kulturmidler til sin rejse til forskellige byer sidste
år og private sponsorer støtter indspilningen på
Færøerne.
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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.
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JOB SERMERSOOQ
Nukissiorfiit

Bygdeformand Vandforsyning til Nuuk
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Grønlands Selvstyre
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Maren-Louise P. Kristensenip (saamerliup)
Inuk Hostelsimi pisortatut atorfik Liisi Egede
Hegelundimit tiguaa.
Maren-Louise P. Kristensen (tv) overtager
direktørposten fra Liisi
Egede Hegelund Inuk
Hostels. Ass./Foto:
Inuk Hostels

Inuk Hostels
nutaamik
pisortartaartoq
Piginneqataasoq Maren-Louise P. Kristensen Liisi
Egede Hegelund taarserlugu pisortanngorpoq
All.: Walter Turnowsky
Nuummi Inuk Hostelsimik piginnittut marluk inissisimanerminnik paarlaapput.
Liise Egede Hegelund 67-inik ukiulik ukiuni tallimani qaammatinilu arfinilinni pisortaanioreerluni
piginneqatiminut Maren-Louise P. Kristensenimut
34-nik ukiulimmut atuuffini maanna tunniuppaa.
– Ukiorpassuarni takornariartitsisarnermik suliaqareerlunga siorna aggustusip qaammataani aalajangerpunga, pisortatut ingerlatsineq Inuk Hostelsimik piginneqatinnut inuusuttumut Maren-Louise
P. Kristensenimut tunniutissallugu piffissanngortoq.
Ukiuni marlunni Maren Louisemut siunnersortitut
atuussimavunga. Taamaammat Inuk Hostelsimik
aqutsineq ukiumi nutaami januaarip aallaqqaataaniit
Marlomut tunniussinnaagakku naammagisimaarinnillungalu nuannaarpunga. Nukiit nutaat isumassarsiallu nutaat imminnut malinnaatinneqartussaapput,
Liisi Egede Hegelund oqarpoq.

Direktørskift hos
Inuk Hostels
Medejer Maren-Louise P. Kristensen overtager
direktørpost fra Liisi Egede Hegelund
Af Walter Turnowsky
De to ejere af Inuk Hostels i Nuuk bytter mere eller
mindre plads.
Efter fem et halvt år som direktør har 67-årige Liisi
Egede Hegelund nu overladt posten til sin medejer,
34-årige Maren-Louise P. Kristensen.
– Efter flere års virke indenfor turisterhvervet
besluttede jeg sidste år i august, at det snart måtte
være på tide at give lederskabet videre til min
unge medpartner af Inuk Hostels Maren-Louise P.

Nutaanillu isumassarsiorsinnaaneq pisortaaninngorlaamut nutaajunngilaq.
- Anu Una aallartikkakku qulartorpassuaqarsimavoq. Kalaallisut oqaasilinnut atuagassiaq inuussutissarsiutaasinnaanersoq arlaannaataluunniit upperisimanngilaa, ullumikkulli suli atuagassiaq atuuppoq.
2016-imi takornariartitsinermik suliaqartunut
akuulernissara pillugu isummat nutaat takkussuussimapput. Siusinnerusukkut timmisartumi saqisuusimavunga, taamaammat tamakku tungaasigut eqqarsaasersortarneq uannut nutaajuallaanngilaq,
Maren-Louise P. Kristensen oqarpoq.
- Kulturitta kinguaariinnut tullernut takornarianullu takutinneqarnissaa pingaarutilipilussuuvoq.
Suliffeqarfimmi periarfissaqartoq takusinnaavara.
Mannatut ittumik nunarsuarmi allami takussutissaqanngilaq, Maren-Louise oqarpoq, assersuutitullu
innersuussutigalugu illuaqqat unnuisarfiusut uumasunik sisamanik aallaaveqartumik aaqqissuunneqarsimasut. Soorlu Nanu nanoq isumassarsiorfigalugu
aaqqissuunneqarsimasoq, ilaatigullu nannup amianik pisatsersorneqarsimasoq. Illuaqqani allani Puisi,
Tuttu aamma Umimmak isumassarsiorfigineqarput.
- Takkuttartut naatsorsuutigisinnaavaat, suliffeqarfiup taamatut anersaaqarluni ingerlatiinnarne-

qarnissaa. Piumassuseqaraanni takorluukkamik piviusunngortitsisoqarsinnaasoq takutissallugu pingaartittuaannarsimavara. Naatsorsuutigaarput takornariat amerlanerit kulturimik inunnilllu takusaqarusullutik nunatsinnut tikittalissasut. Nunatsinnillu
takutitseqataasuppunga, Maren-Louise P. Kristensen oqarpoq.
Liisi Egede Hegelund suliffeqarfimmi suleqataasutut siunnersortitullu atuutiinnassaaq.
- Ukiuni 35-ni takornariartitsinermik suliaqarsimavunga. Aallarnisaasutut Kalaallit Nunaanni illoqarfinni angisuuni marlunni, Sisimiuni Nuummilu,
takornariartitsisarneq siuarsaaqataaffigisimavara,
Liisi Egede Hegelund oqarpoq.
- Greenland Tourismip (ullumikkut Visit Greenland) aallartisarneqarnera aallaqqaataaniit peqataaffigisimavara, takornariartitsisarnerup ineriartortinneqarnera pillugu atuakkiorsimavunga kiisalu Kalaallit Nunaanni takornariarfiusinnaasut kalaallisut
danskisullu takusassiaralugit suliarisimallugit.
Takornariartitsisarnerup ineriartortinneqarnerani
kulturi Kalaallit Nunaanni takornariartitsinermik
ineriartortitsillunga suliaqartarninni qitiutittuaannarsimavara.

Kristensen. I to år var jeg mentor for Maren-Louise.
Derfor kunne jeg med stor tilfredshed og glæde
overdrage lederskabet af Inuk Hostels til Marlo per
1. januar i år. Nye kræfter og nye ideer skal følges
ad, siger Liisi Egede Hegelund.
Og udvikling af nye ideer er ikke nogen ukendt
disciplin for den nye direktør.
– Der var mange skeptikere, da jeg startede i sin
tid med Anu Una. Ingen troede på, at der ville være
et marked for et grønlandsksproget magasin, men
det er der den dag i dag. Og i 2016 gik jeg med
nye tanker om at gå ind i turistbranchen. Jeg har
tidligere arbejdet som stewardesse, så det var ikke
helt ukendt for mig at tænke i de baner også, siger
Maren-Louise P. Kristensen.
– Det er meget vigtigt at føre og vise vores kultur
videre, både til den næste generation, men også
til turisterne. Jeg ser muligheder i virksomheden.
Der findes ingen andre lignende steder, som det
her, siger hun og henviser som et eksempel til, at
hytterne til overnatning tager udgangspunkt i fire
dyr. Således er Nanu indretningsmæssigt inspireret
af isbjørnen og blandt andet er udsmykket med

isbjørneskind. De andre hytter er inspireret af Puisi,
Tutu og Umimmak.
– Gæsterne kan regne med, at virksomheden
blive kørt i den samme ånd. Jeg har altid fundet det
vigtigt at vise, at man kan opnå en drøm, hvis man
har viljen til det. Vi regner med, at der kommer
flere turister til landet, som gerne vil se kulturen og
menneske i det. Og det vil jeg gerne være med til at
vise, siger Maren-Louise P. Kristensen.
Liisi Egede Hegelund fortsætter i virksomheden
som medarbejder og konsulent.
– Jeg har arbejdet med turisme i 35 år. Som
iværksætter har jeg formået at bygge turisme op
i de to store byer i Grønland, Sisimiut og Nuuk,
forklarer hun.
– Opstarten af Greenland Tourism (i dag Visit
Greenland) har jeg været med i fra begyndelsen,
skrevet en bog om turismens udvikling samt udarbejdet et produktkatalog om grønlandske turprodukter på grønlandsk og dansk. I turismens udvikling
har kulturen altid været det primære fokus i mit
arbejde for udviklingen af turismen i Grønland.
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Kalaallit Nunaat – suliffissaqqissoq
Grønland – en fantastisk arbejdsplads

Suliffissarsiortarfik
nutaarsiassanullu nittartagaq
2018-imi 1,2 millionit atuisimapput
– Danmarkimit 400.000-t sinnerlugit

SERMITSIAQ.AG
jobsite og nyhedshjemmeside
Over 1,2 millioner brugere i 2018
– over 400.000 brugere fra DK
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Pinngortitarsuaq sanileralugu suleqatigalugulu

All.: Inge S. Rasmussen

Eqqumiitsuliortoq Inuk Silis-Høegh nunani avannarnerli eqqumiitsuliortut aqqaneq marluk ilagaat, saqqummersitsinermi nutaami pinngortitami najugaqarneq sulinerlu qanoq sunniuteqarnersoq pillugu suliaminnik takutitsiniartut.
Qaqqat imarlu unannut pingaaruteqarnerujartorput, suliani ”Ice poem on bottle” atorlugu saqqummersitsinermi peqataasoq Inuk Silis-Høegh oqarpoq.
Saqqummersitsineq ”NATURE – Home and workplace” sapaatit akunnerani
kingullermi sisamanngornermi Nuuk Kunstmuseumimi ammarpoq Danmarkimi
kingornalu Sverigemi takutinneqareerluni.
Nunani avannarlerni saqqummersitsinerujussuaq ingerlaartoq nunarsuarmit
tamarmit ullutsinni eqqumiitsuliortut tusaamasat arlaqartut suliaannik imaqartoq ukiualuit matuma siornagut aallartippoq Fynimi Kertemindemi Johannes

Katersugaasivimmi takuniaasut Inuk Silis-Høeghip suliaa “Ice poem on bottle”
misissoraat.
Museumsgæster nærstuderer værket ”Ice poem on bottle” af Inuk Silis-Høegh.
Ass-/Foto Leiff Josefsen

Naturen som
nabo og kollega

Larsen Museumimi.
Timmissanik qalipaasartoq Johannes Larsen nammineq imaanut qanittumi
ineqarpoq sulliveqarlunilu, tamannalu aqutsisup eqqumiitsuliortullu Lisbeth
Eugenie Christensenip isumassarsiorfigalugu nunani avannarlerni allani suleqtiminik nassaarniarsimavoq, illoqarfissuarmi neqeroorutit pisorpalullu qimallugu
sulinissaminnik toqqaasimasunik.
Saqqummersitsinerup upperilerseqqippaa pinngortitarsuaq suli peqartoq.
Assersuutigalugu nunani avannarlerni eqqumiitsuliortut ataatsimuussutsimik
misigisimalersillugit, ingammik avinngarusimasumiinneq qanoq pissarsinartiginersoq, aqutsisoq eqqumiitsuliortorlu Lisbeth Eugenie Christensen nammineq
Fynip eqqani pinngortitami nunaqarfinnguami najugaqarlunilu sulisoq oqarpoq.
”NATURE – Home and workplace” februaarip 23-at 2020 tikillugu Nuuk
Kunstmuseumimi takuniarneqarsinnaavoq.

Danmarkimit Per Ahlmannip marrarmik ilusilersugaa.
Keramisk skulptur af Per Ahlmann, Danmark. Ass-/Foto Leiff Josefsen

på havet, og det inspirerede kurator og kunstner
Lisbeth Eugenie Christensen til at finde andre nordiske kolleger, som har valgt at arbejde og bo væk
fra storbyens tilbud og larm.
- Udstillingen har styrket mig i min tro på, at naturen stadig kan noget. For eksempel skabe en fællesskabsfølelse mellem nordiske samtidskunstnere,

hvor specielt afsondretheden giver noget særligt,
siger kurator og kunstner Lisbeth Eugenie Christensen, der selv bor og arbejder i en lille landsby
ude i naturen på midtfyn.
”NATURE – Home and workplace” kan ses på
Nuuk Kunstmuseum frem til 23. februar 2020.

Af Inge S. Rasmussen

Inuk Silis-Høegh, kunstner, er blandt 12 nordiske
kunstnere, der i en ny udstilling giver deres forskellige bud på, hvad det for dem betyder at bo og arbejde i naturen.
– Fjeldene og havet betyder mere og mere for
mig, lyder det fra Inuk Silis-Høegh, der udstiller
med værket ”Ice poem on bottle.”
Udstillingen ”NATURE – Home and workplace”
åbnede torsdag sidste uge og er endt på Nuuk Kunstmuseum efter at have været vist i først Danmark
og dernæst Sverige.
Den store nordiske vandreudstilling med rækken
af internationalt anerkendte samtidskunstnere tog
sin begyndelse for nogle år tilbage på Johannes
Larsen Museet i Kerteminde på Fyn. Fuglemaleren
Johannes Larsen havde selv sin bolig og atelier tæt

Saqqummersitsisarfimmi aqutsisoq Lisbeth Eugenie Christensen (qiterleq) sisamanngornermi ammaanersiornermi oqalugiartoq. Talerperliuvoq Nuuk Kunstmuseumimi pisortaq Nivi Christensen, saamerliulunilu
Jeppe Priess Gersbøll, Johannes Larsen Museumimi pisortaq.
Udstillingens kurator Lisbeth Eugenie Christensen (i midten) taler ved ferniseringen torsdag. Til højre
ses Nivi Christensen, leder af Nuuk Kunstmuseum og til venstre Jeppe Priess Gersbøll, leder af Johannes
Larsen Museet. Ass./Foto Leiff Josefsen
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Nuummi allaffeqarfitsinni

Sullissisussamik pissarsiorpugut
Sullissisussamik suliffeqarfimmi ulapaarfiu
sumi sulerusussusilimmik pissarsiorpugut.
• Allaffimmiutut suliffeqarfinnilu sulisimasu
tut Misilittagaqartuussaatit
• Kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaas
saatit
• Sullissinermi misilittagaqarluassaatit, sul
litanut attaveqarluassaatit, allattariarsor
neq oqaluttariarsornerlu piginnaanerissa
vatit.
• Suleqatigiilluartuusinnaassaatit aamma
ungasikkaluaraanni, suleqatit ilai sineris
samiittuummata
• Akisussaassusermik pingaartitsisuussaa
tit, sullitanillu ataqqinnittoq.
• IT atorlugu sullarissoq tassani pineqarput

Word, Excel aamma Outlook.
• Pillagaasimanngitsutut allagartaqassaatit
(straffeattest).
Piumasaqaat: Aningaasaqarnerup/niuerne
rup imaluunniit allafiissornerup iluani ilin
niarsimasuussaatit misilittagaqarsimassal
lutillu.
Ilinnuuva? – Neqeroorutigisinnaavagut:
Suliffik pissanganartoq, ineriartortorlu,
ullullu assigiinngissinnaasut.
Sullitagut sillimmasiutinik tamanik tun
ngasunik suliassanik sullississussaassaatit.

Akissarsiat pitsaasut – atorfininnermi ilaap
put, soraarnerussutisiat, kiisalu helbreds
forsikring.
Soqutiginnippit?
Qinnuteqaat allaganngorlugu oqaaseqaatillu
ilanngullugit nassiutikkit uunga:
Kalaallit Forskring Agentur A/S
Postboks 1071
3900 Nuuk
Att.: Dora Drechsel
mail: dora.drechsel@if.gl
Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq:
29.01.2020

Nammineersinnaasoq suliffimmi, suliassallu
amerlasuut suliarinissai sungiusimassavatit.

Kundebetjener til vores kontor i Nuuk
Vi søger en kundebetjener, der trives med at
arbejde i et travlt miljø.

Krav: Uddannelse og erfaring fra finans/han
dels eller kontoradministrativ området.

Er du interesseret?
Send din skriftlig ansøgning, inkl. Dit CV, til:

• Du skal have kontor og erhvervserfaring

Noget for dig? – så kan vi tilbyde dig:
Et spændende job i en dynamisk virksom
hed, hvor dagene sjældent er ens.

Kalaallit Forskring Agentur A/S
Postboks 1071
3900 Nuuk
Att.: Dora Drechsel
mail: dora.drechsel@if.gl

• Dobbeltsproget (Dansk / Grønlandsk).
• Har erfaring med kundeservice og kunde
kontakt,både i skrift og tale.
• God til at samarbejde, også på distancen,
da øvrige kollegaer er spredt på kysten
• Ansvarsbevidst og pligtopfyldende.

Ansøgningsfrist: 29.01.2020
Et selvstændigt job, med mange opgaver.

• God til at arbejde med IT – herunder Word,
Excel og Outlook.
• Du har ren straffeattest.

Du kommer til at servicere kunderne med alt
indenfor de forsikringsrelaterede opgaver.

God løn og ansættelses pakke inkl. Pension
og helbredsforsikring.

+299 701243 • www.forsikring.gl

Ilusilersuisoq/Layout: iCICERO, Nuuk
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Sulisussarsiorninni suliffeqarfiit ikiorsinnaavarput
Lad os hjælpe din virksomhed med at finde dine nye medarbejdere

JOB.Sermitsiaq.AG-mik
takuniaasut 25 procentii
nunanit allaneersuupput
25% besøgende på
JOB.Sermitsiaq.AG kommer
fra andre lande end Grønland
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Juulli

Julen

Nuup umiarsualiviani
sulisussat
Nuummi terminalimi arnanik angutinillu piaartumik
sulilersussanik pissarsiorpoq.
Terminalimi sulisussat umiarsualivimmi sulisut allat peqatigalugit
assartukkat eqqortumik suliarineqarnissaannut qulakkeerinneqataassapput, tamannalu sullitatsinnut, suleqatigisatsinnut umiarsuarnullu
ajunngitsumik sunniuteqassaaq.
Suliassat makkuusinnaapput
• Umiarsuarnik usilersuineq usingiaanerlu
• Umiarsualivimmi suliassannut nalinginnaasunut peqataaneq
• Containerinik assartugassanillu isumaginninneq
• Trucksinik atortunillu allanik atuineq
Qinnuteqartunit kissaatigut
• Terminalarbejderitut ilinniagaqarsimanissaq iluaqutaassaaq piumasaqaataananili
• Ullup suliffiup nikerarnerinut akuersineq
• Nanlinginnaasumik atuisutut qarasaasiamik atuisinnaaneq
• Kalaallit danskillu oqaasiinik paasisinnaaneq
• Suleqatikkuminartuuneq

Inuttut inussiarnersuunissat, sungiussiasuunissat, suleqatikkuminartuunissallu naatsorsuutigaarput, suliassatillu aaqqissukkamik aallartittarsinnaassagitit, piffissarititaasullu iluani naammassisarsinnaassagitit. Aalajaatsuuvutit qungujunnartunullu qanittuullutit.
Neqeroorutigut
Suliffik nuannersoq, pissanganartoq inussiarnisaarfiusorlu – pimoorussiffiusoq unammillernarsinnaasunillu pissanganartunik suliaqarfiusoq. Suliffeqarfik nukittooq, aqutsinermik sulisunillu ineriartortitsinermik pikkorissaanermillu ukkataqarfiusoq.
Akissarsiat pillugit
SIK-mut isumaqatigiissutit malillugit akissarsiaqartitsisoqassaaq.
Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit suleqatigiit formand-iinut
Hans Lukassenimut Aqqalooraq Lundimullu paasiniaasinnaavutit,
oqarasuaat: 34 92 31.
E-mail aqqutigalugu qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut, nittartakkatsinniit qinnuteqassaatit.

Terminalmedarbejdere
i Nuuk
Terminalen i Nuuk søger kvinder og mænd til snarlig
tiltrædelse.
Terminalmedarbejdere skal sammen med de øvrige medarbejdere på
havnen sikre en korrekt godsstyring til gavn for vores kunder, samarbejdspartnere og skibe.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. være
• Lastning og losning af skibe
• Deltagelse i terminalhavnens daglige rutiner
• Håndtering af containere og havnegods
• Truck og andet maskinel kørsel
Vore forventninger til ansøgere vil være
• Faglært Terminalarbejder en fordel, men ikke et krav
• Fleksibel mht. arbejdstid
• IT kendskab på brugerniveau
• I stand til at kommunikere på grønlandsk og dansk
• I besiddelse af gode samarbejdsevner

Som person forventer vi, at du er positiv, fleksibel, har gode samarbejdsevner og du har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver og
er i stand til at overholde deadlines og få afslutte dine opgaver. Du er
mødestabil og har en god portion humor.
Til gengæld kan vi tilbyde
En god og spændende arbejdsplads, samt et godt arbejdsmiljø –
med engagerede kollegaer og spændende udfordringer. Ansættelse i
en stærk organisation, der fokuserer på ledelse, udvikling og dygtiggørelse af medarbejdere.
Vedr. aflønning
Aflønning vil ske i henhold til SIK overenskomsten.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til holdledere Hans Lukassen og Aqqalooraq Lund på Tlf:349231
Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail, søg via vores hjemmeside.
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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

84

KENDSGERNING

.

HUGGER

5+5

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring
.

v/Helene Andersen

KREBSDYR

Telefon 55 43 72

FARS
SØSTER

VELOPDRAGNE

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

IKKE

MOLE

GRINE
LAVE
DEJ

.

FRØLYD
ØDE

...
OG VE

BRÆNDENDE
KÆPPE

.

VILLE
GERNE

DYR
MISTEDE

JAG

ROGN

SNØREBÅND

DRENGENAVN

MÆRKELIGE

FINT
NOK

.

HUSDYR
MED
HORN

DRIKKEVARE

METER

ROVDYR

FORNEMMES

FRUGTER
LÆSESTOF
HJORT

FJOLS

LILLE
TAL

FILTPEN

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

REDSKABET

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

CIFFER

SANG

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

TILTALE

KIGGE

.

IKKE
HELT
VOKSEN

I MÅL
NORGE

VOKAL

NUREPA APS

DEN
...
ENE

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Martha Jensen
Postboks 779 . 3900 Nuuk

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

BYTTE
VÆK FOR
PENGE

.

IKKE
BESAT

VAFLER

info@nurepa.gl

UDTALT

.

.

tlf. 55 14 77

Autoriserede værksted

TONE

FØR I

www.nurepa.gl

TANKE

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

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

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.
www.nurepa.gl • tlf. 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
Hus med 2 soveværelser.
Havneudsigt 1.195,- pr. nat

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

VANDREHUSET 3, inkl. wifi:

VANDREHUSET 4, inkl. wifi:

Hotellejlighed med alt tilbehør.
Egen indgang KUN 995,- pr. nat
Dobbeltværelse KUN 795,- pr. nat
Seng i sovesal KUN 400,- pr. nat

Enkeltværelse fra 595,- pr. nat
Dobbeltværelse fra 695,- pr. nat

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

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

wellness
wellness
clinic
nuuk
wellness
clinic clinic
nuuk nuuk

welln
clinic
Ny pris
1/
fra 2-2020 -miit
akit nutaat

kr. 7.000

Mobil: 491111 · Lægeeksamineret kosmetolog

QVIST
K ØRESK OLE

Bestil-iigit akit qaffannginnerini. Køretime-t
killilersugaanngittut, naammassinissarnut køreskole-rlutit.
Bestil inden prisstigning. Ingen begrænsning i antal køretimer,
indtil du er klar.

TLF. 55 7168

QVIST KØRESKOLE

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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

Specielle priser til sportsforeninger og firmaaftaler. Og langtidsleje

sud_cs0101.tif

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

FØDSELSDAGKAMPAGNE

PEQUTITIT
MAANI
NAJUKKANNI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

Tilbuddene
gælder fra
27. jan. til 1 feb.
begge dage
inkl.

SPAR 15%

SPAR 20%

PÅ ALLE SENGE & TILBEHØR

PÅ ALLE DYNER, PUDER & SENGETØJ

Uanset førpris - Gælder også bestillingsvarer

Uanset førpris - Gælder også bestillingsvarer

SPAR 15%

SPAR 15%

Uanset førpris - Gælder også bestillingsvarer

Uanset førpris - Gælder også bestillingsvarer

PÅ ALT SKOVBY

PÅ ALLE SOFAER

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

