STORT UDVALG AF

SMYKKER &
LØSE STEN

382010

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag 10-16
Lørdag
10-13
Eller efter aftale på
493713

Gælder ved køb af stel frem til 12.04.20.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

t

Ny

GREENLAND RUBY A/S

tlf. 327913 el. mobil 493713 · nuuk@greenlandruby.gl

Restaurant
Telefon 32 91 90

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 13. maj 2020 • Nr. 20

Palasit arfineq-marluk biskoppimut
qinigassanngortissinnaanngillat

Aanngajaarniutinik
ajornartorsiuteqartut
katsorsarneqarnissaminnut
sapiinneruleriartortut
amerliartorput

Syv præster må ikke stille op til
bispevalget

Flere finder modet
til behandling
for deres rusmiddelproblem
12-14z

20-21z

999 kr.

SUPERCROSS
382010
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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

Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter

Profilering
af Din
Virksomhed

+299 23 15 60
www.nuukbayadventures.gl
info@nuukbayadventures.gl

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

Bliv klar til GDPR – Vi holder i hånd – lidt eller meget

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

Nuuk Vand & Varmeservice

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

NVVS.GL

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

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Fra kun 350,- kr. / måned – www.compli.gl

Pollesmurerfirma aps
/Poul Erik Pedersen

v

BADEVÆRELSE
KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER
BETONRENOVERING

Mobil 53 42 84

PUDSARBEJDE
SLIGLAG
GLASBYGGESTEN

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

K IR OP R A K T OR
AK U P U NK T ØR

Nauja

Erene

Tlf. 329797
H.J Rinksvej 33

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

Ikuallatoornermi

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,-

Ved Brand

113

IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

 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

Nujaleriffik

/GÂBA

v

✔ 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

Telefon 55 43 72

Se priser og tilbud på
www.martek.gl
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

BROBERG

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

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

v/Helene Andersen

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

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000

54 38 58 / 32 64 79

gababroberg@gmail.com

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

375,-

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

www.hotelnordbo.gl, tlf. 32 66 44

NYE PRISER se www.martek.gl
Maja Martek op til 8 (10) passagerer
Nuuk - Præstefjord
2.250 DKK
Nuuk - Qooqqut
3.250 DKK
Nuuk - Qoornoq
4.500 DKK
Nuuk - Kapisillit
6.400 DKK
Specielle tilbud på bringe/henteture.
Fast aftale, fast pris, ingen overraskelser.
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348
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KIGUTIT
KIGUTIGISSAASUNUT
NAKORSAANNUT Kigutitit misissortinniarlugit
Nal. 7:30-7:45
akeqanngitsumik
80 11 10-mut sianerit

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

NUUK

OSTEOPATI
FYSIOTERAPI

Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik

Klinik for
Fysioterapi og Osteopati
Mulighed for akut behandling

Mobil: 26-7-9-13

Det grønlandske Sundhedsvæsen

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

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

IMANEQ 1 - 1.SAL, NUUK CENTER

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

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING
Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

Bolanderregnskab
• Bogføring
Susanne Bolander,
• Afstemning
Revisor HD
• Løn
• Administration ejer- og andelsboligforeninger
• Årsrapport

Kontakt:
+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

Naasuerniarfik
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Erik Dahl-Mikiassen
Nuniaffik 9-102 · 3905 Nuussuaq
erikdahlmikiassen@gmail.com · Mobil: +299 25 58 24

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

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

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Luksus
hotellejligheder

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

qvist
køreskole
TLF. 55 71 68

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

GRAVSTEN MINDESTEN M.M.M.

Hurtig og omhyggelig udførelse, gratis opsætning på kirkegård i Nuuk.
Hurtig levering på kysten. Kontakt os:
Åbningstider
Butik Malou i Nuuk · Mobil/sms: 554400 Man-fre 12-17
Lør 10-14
Mail:karlbejders@gmail.com
STENHUGGERIET- er en del af Grønlandsk Produktion A/S, Box 364, 3900 Nuuk
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

• ALTID GRATIS SYNSPRØVE
• RENTE OG GEBYRFRI
Briller
AFBETALING
inkl. glas
via GrønlandsBanken

fra 498,-

Naapittarfik 3 · 31 34 10 · nuuk@isitoptik.gl

ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Mobil: 554237 · nic@nicsvvs.com · www.nicsvvs.com

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

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 indsendt
senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

4

ONSDAG 13. MAJ 2020

Maaji Nuan
Sammisassarpassuit

Tamatuma saniatigut arpatsitsisoqassaaq, pisuttuartoqarluni qaqqanilu angalaartoqarluni.
Aamma suli ullormi ataatsimi SUB Board ingerlanneqassaaq, Adventure
Nuuk aamma Nuuk Water Taxi meeqqanik, inuusuttunik inersimasunillu
akeqanngitsumik SUB Boardimik misileraatitsissallutik. Neriuppugut Annersuaq sikuersimassasoq atorsinnaaniassagatsigu. Kikkut tamarmik tikilluaqqusaapput, namminerisamillu våddragteqaraanni tørdragteqarluniluunniit nassarneqarsinnaavoq, Finn Meinel oqarpoq.
Maajip 25-ani nutaatut maluginiutit atorlugit arpatsitsisoqassaaq Poul Petersenimit aaqqissuunneqartumik. Katuami aallartittoqarlunilu naammassisoqassaaq. Tikitassat arfineq pingasuussapput tamarmik immikkut aalajangersimasumik tipeqartut eqqorniagassanik. Kikkut tamarmik peqataasinnaapput.

Kikkut sammisaqartitsinerpaanersut uani sapaatit akunnerani suliffeqarfiit unammissutigissavaat
All. Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Silami sammisassarpassuaqarsimavoq, Maaji Nunannimi ataqatigiissaarisoq
eqqartuussissuserisoq Finn Meinel oqaluttuarpoq.
Taamaallaat illup iluani yoga.
Maanna suliffeqarfiit sapaatit akunnera aallartipparput, suliffeqarfippassuit
akunnerminni unammissutigalugu kikkut sammisassaqarnerpaanersut.
Suliffeqarfiit annertuut arlallit peqataaniarlutik nalunaarsimapput, ilaatigut
Kalaallit Nunaanni Politiit, Katuaq, Paarisa, Timersoqatigiit Kattuffiat, Pinerluttunik Isumaginnittut, Royal Arctic Line, GUX Nuuk, Ilinniartitaanermut,
kultureqranermut ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfi, Grønlandsbanken,
Mittarfeqarfiit, Air Greenland aamma Masanti.
Sapaatit akunnera tamaat Nuummi suliffeqarfittut sammisaqartitsinerpaatut
inissisimanissaq unammissutigineqassaaq, Finn Meinel oqaluttuarpoq.

Pisuttuartartut peqatigiiffiat Asimiu arlaleriarluni pisuttuartitsisimavoq. Aajuna Team
Kilaarsarfik – Kapisillit. Aaqqissuisuuvoq:
Vandreforeningen Asimiu har også arrangeret flere vandreture. Her er det turen fra
Kilaasarfik inde i Ameralik’en til Kapisillit. Arrangør Inga Markussen sammen med
Snæfríð Egilson, Miiti Geisler, Inuk Lone Bourup Bang, Elisabeth Lindbo, Bula Larsen
og Christian Pihlblad Jerimiassen. Ass./Foto: Asimiu

Gå væk Kræftimiit Lars Drachmann aamma qaqqaliartitsivoq.
Lars Drachmann fra Gå Væk Kræft har også arrangeret fjeldture.
Ass./Foto: Gå væk kræft

NSP-mit Nivi Geisler arlaleriarluni qaqqaliartitsereerpoq.
Nivi Geisler fra NSP har allerede arrangeret flere fjeldture. Ass./Foto: NSP

Masser af aktivitet
I denne uge konkurrerer virksomhederne om hvem der
er mest aktiv

rerer med hinanden om hvem der er mest aktiv.
Mange store virksomheder har tilmeldt sig, herunder Grønlands Politi,
Katuaq, Paarisa, Grønlands Idrætsforbund, Kriminalforsorgen, Royal Arctic
Line, GUX Nuuk, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Grønlandsbanken, Mittarfeqarfiit, Air Greenland og Masanti
De skal hele ugen konkurrere om at være den mest aktive virksomhed i
Nuuk, fortæller Finn Meinel.
Herudover fortsætter løbe-, vandre- og fjeldturene.
Vi kommer også til at have en dag mere med SUB Board, hvor Adventure
Nuuk og Nuuk Water Taxi vil lade børn, unge og voksne gratis prøve SUB
Board. Vi håber badesøens is vil være gået så vi kan bruge den. Alle er velkomne, og hvis man selv har en tør- eller våddragt kan man tage den med, siger
Finn Meinel.
Den 25. maj er der noget nyt, nemlig sanseløb, der er organiseret af Poul Petersen. Start og mål ved Katuaq. Der er otte poster, som hver for sig indeholder
en bestemt lugt man skal gætte. Alle kan deltage.

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Der har været mange udendørs aktiviteter, fortæller koordinator for Maaji
Nuan, advokat Finn Meinel.
Flere klubber og foreninger har arrangeret vandreture og løb af forskellig art.
Det er blandt andre Naape, NSP, Runderful Nuuk, vandreforeningen Asimiu
og Gå Kræft Væk med videre. Stand Up Boarding har også haft aktiviteter i
Kolonihavnen i stedet for Badesøen, som ellers var planlagt.
Kun Yoga indendørs.
Vi er nu i gang med virksomhedsugen, hvor mange virksomheder konkur-
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NUUMMI ANGALLATEERAATILLIT
PEQATIGIIFFIATA
(GODTHÅB BÅDEFORENING)

NO INI
Indkalder hermed til

generalforsamling
i henhold til foreningens vedtægter
Torsdag den 28. maj 2020, kl. 19.00
I Frelsens Hærs lokaler, H.J. Rinksvej 47
Der vil blive serveret kaffe, the og kage.

NO

INI

Ileqquusumik ataatsimeersuartitsissaaq
pingasunngornermi maj-ip 27-ani 2020-imi
nal. 17:00 Katersortarfimmi

www.noini.gl

Siulersuisut

Venligst No Ini bestyrelsen

GODTHÅB BÅDEFORENING

NO INI

Ataatsimeersuarnissaminut
qaaqqusivoq

Afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 27. maj 2020 kl. 17:00
i Forsamlingshuset

sisamanngornermi majiip 28-ani 2020,
nal. 19.00. Frelsens Hæriip illutaani, H.J. Rinksvej 47
Peqatigiiffiup malittarisassai malillugit ingerlanneqassaaq. Ataatsimiinnermi kaffe / tii, aammalu kaagit
sassaalliutigineqassapput.

Bestyrelsen

UPERNAAMUT UPALUNGAARSARIT
BLIV FORÅRSKLAR
2-IN-1 WOOD TEX CLASSIC

5 Liter. Transparant træbeskyttelse og grunder I et product.
(Best. nr. 9727230)

STÆ RK PR IS

395.-

WOOD TEX CLASSIC

WOOD TEX DÆKKENDE

(Best. nr. 9727194)

(Best. nr. 9726941)

10 Liter. Heldækkende træbeskyttelse.
Alkydolie-basseret som giver halvmat
overflade med stor dækkekraft.

995.-

10 Liter. Heldækkende træbeskyttelse.
Plast-alkydbaseret, som giver en halvmat overflade med stor dækkekraft.

945.-

79.-

MALERBAKKESÆT
Rullesæt til træbeskyttelse.
Incl. 50 mm. Pensel.
(Best. nr. 9563673)

49.-

FLÜGGER 37
GRUNDRENGØRING
1 Liter.

(Best. nr. 9527866)

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 13. maj til lørdag d. 16. maj 2020.

TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 13. MAJ TIL LØRDAG D. 16. MAJ 2020.

STARK Ilulissat

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

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

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

Qilanaarluta takunissassinnut.
No Ini-mi siulersuisut

Medlem af CSR Greenland
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Kalaallit Røde Korsiata tarnikkut
ikiueqqaarneq aallunnerulerniaraa
All.: Nuna tamakkerlugu siulittaasoq Christina
Tønder Bell, nuna tamakkerlugu siulersuisut
sinnerlugit
Maajip 8-ni nunarsuaq tamakkerlugu Røde Korsip
ullorivaa, ullormilu tassani kajumissutsimik sulineq
inuppalaassuserlu nalliussineqartarput. Røde Kors
1863-imi aallartinneqaramili ilisarnaatigisarpaa ikiueqqaarneq, ikiueqqaarnerlu 1973-imili Nunatsinni
neqeroorutaalerpoq.
Pikkorissaaneq nutaaq
Taamaattumillu nuannaarutigalugu nalunaarutigissavarput ikiueqqaarneq alla pingaarutilik annerusumik ingerlattalerniaratsigu, tassalu Tarnikkut
ikiueqqaarneq.
Tarnikkut ikiueqqaarnermi ilinniarneqartarpoq inuk
arlaatigut artornartumik nalaataqarpat qanoq ikiorneqarsinnaanersoq. Qanigisamik annaasaqaraanni,
ajunaartoqarsimatillugu imaluunniit arlaatigut tupannartumik pisoqartillugu amerlasoorpassuusugut
assigiinngitsunik qisuariaateqartarpugut.
Uani pikkorissaanermi ilinniarneqartartut ilagaat
ajortoqarsimatillugu kammalaatit, ilaquttat suleqatillu qanoq ikiorneqarsinnaanersut. Inuiaqatigiinni
arlaatigut ajortoqarsimatillugu qanoq iliuusissat assigiinngitsut aamma ilinniarneqartarput.
Kalaallit Røde Korsiat Tarnikkut Ikiueqqaarnermi
ilinniartitsisinnaasunik pikkorissaasarpoq, taakkulu
pikkorissarneqartut suliffeqarfimminni Kalaallit
Røde Korsiatalu ataani atorsinnaasaminnik ilinniar-

titsisinnaaneq ilinniartarpaat. Qilanaaqaagut Tarnikkut ikiueqqaarnerup annerusumik aallartinnissaanut.
Nuna tamakkerlugu siulittaasoq Christina Tønder
Bell oqarpoq: Isumaqarpugut Tarnikkut ikiueqqaarneq ikiueqqaarnertut allatuullu pingaaruteqartigisoq. Inuiaqatigiit amerlannginnatta nuanniilliorfiusuni imminut ikorfartoqatigiinneq ikioqatigiinnerunerlu pisariaqartittarpavut. Tarnikkut ikiueqqaarnerup pikkorissaatigisalernerani inuiaqatigiittut piginnaasavut qaffassassavagut eqqarsartaatsikkullu
peqqissuseq nukittorsarlugu.
Inuunermik annaassisinnaavutit
Kalaallit Røde Korsianni anguniarparput inuit affai
Tarnikkut Ikiueqqaarnermik ilinniarsimassasut. Ikiueqqaarsinnaaneq inuunermik annaassisinnaavoq,
ajutoornerlu millisarneqarneqarsinnaavoq, kingunerlutsitsinissaraluillu aamma millisarneqarsinnaallutik. Kalaallit Røde Korsiat assigiinngitsunik
ikiueqqaarnermut tunngasunik pikkorissaasarpoq,
aammattaaq Issittumi ikiueqqaarneq pilersinnikuuaat.
Pikkorissaarniarluni pisinermi inuppassuit ikiornerinik kinguneqarsinnaavoq. Pikkorissaanermi ilikkarneqartartut inuup silarsuaanut allanngueqataarujussuarsinnaapput, pikkorissaanermik pisiaqarnermi
sinneqartoorutit suliniutinut Nunatsinni inunnik
ikiuinermik siunertalinnut nunanilu allani inunnut
ikiuiniaqatigiiffinnut atorneqassapput.
Paasisaqarnerorusukkuit: http://www.krk.gl/ikiueqqaarnermi-pikkorissarnerit/?lang=kl

Kalaallit Røde Korsiat sætter
fokus på psykisk førstehjælp
Af landsformand Christina Tønder Bell, Kalaallit
Røde Korsiat, på vegne af landsbestyrelsen

8. maj var international Røde Kors dag og over hele
verden fejrede man et fællesskab baseret på frivillighed og medmenneskelighed. Siden stiftelsen i
1863 har førstehjælp været en af Røde Kors’ kernekompetencer, og Røde Kors har tilbudt førstehjælpsuddannelse i Grønland siden 1973.
Nyt kursus
Derfor er vi stolte af at kunne præsentere et vigtigt
førstehjælpskursus: Psykisk førstehjælp
På kurset lærer man, hvordan man kan gøre en forskel, når et andet menneske pludselig udsættes for
et traume, krise eller sorg, hvor man som borger kan
være med til at gøre en forskel.
Når mennesker mister én, der står dem nær,
kommer ud for et ulykkestilfælde eller en anden
voldsom begivenhed, vil de fleste opleve en række
stærke reaktioner. Dette kursus giver viden og kompetencer til, hvordan man kan hjælpe sine venner,
familie, kolleger eller andre. Dette er væsentlige
kompetencer, som er vigtige at have både i krisesit-

uationer og i samfundet generelt.
Kallalit Røde Korsiat uddannede i marts instruktører i psykisk førstehjælp, som kan undervise i
dette på egne arbejdspladser, men også for Kalaallit
Røde Korsiat. Det er en ny satsning, som vi glæder
os meget til at komme ud med.
Vi mener at psykisk førstehjælp er mindst lige
så vigtigt som fysisk førstehjælp. Vi lever i et
samfund, hvor det er vigtigt, at vi kan være der for
hinanden og støtte hinanden i svære tider. Med kurset i psykisk førstehjælp vil Kalaallit Røde Korsiat
være med til at løfte kompetenceniveauet i samfundet og styrke den mentale sundhed.
Du kan også redde liv
I Kalaallit Røde Korsiat arbejder vi for, at hver
anden borger i Grønland skal kunne førstehjælp.
En hurtig førstehjælpsindsats kan være med til at
redde liv – og til at reducere en ulykkes omfang og
mindske traumer!
Kalaallit Røde Korsiat udbyder en række forskellige kurser i førstehjælp og har udviklet førstehjælpskurser særligt til det arktiske klima.
Når man køber et kursus, hjælper man på flere
måder. Man får kompetencer som kan være med til

Kalaallit Røde Korsiata tunuliaqutaa
Kalaallit Røde Korsiata nunatsinni atuutileramili
ukioq manna septembarimi ukiut 28-nngussavai.
Kattuffillu arfineq-marlunnik immikkoortortaqarfeqarpoq, atornikuerniarfiit arfinillit kiisalu inuusuttunut immikkoortortaqarfiit arfinillit. Allaffimmiut
pingasut eqqaassanngikkaanni Røde Korsimiittut
tamarmik akissarsiaqarnatik sulisarput. Kattuffiup
aningaasaqarnera aningaasaateqarfinnut qinnuteqartarnikkut Ikiueqqaarnermilu pikkorissaanermi isertitanik aningaasalersorneqartarpoq kiisalu immikkoortortaqarfii tapiissutaannit.
2020-mi assigiinngitsunik pissanganartorpassuarnik suliaqarpugut, soorlu KRK- INUAmi kajumissutsimik sulisut, Coronartoqarnerani ikiuuttartut,
Fortæl For Livet utoqqarnut kiserliortunut suliniut.
Nuna tamakkerlugu siulersuisut ukuulerput:
Siulitaasoq: Christina Tønder Bell formand@krk.gl
Siulitaasoq tullia: Nina Kreutzmann Jørgensen,
Nuuk ninakjoergensen@gmail.com
Aningaaserisoq: Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq
Ilaasortaat: Jakob Abelsen, Qaqortoq aamma
Agathe Steenholdt, Aasiaat
Sinniisussat: Jens Peter Møller, Sisimiut aamma
Lisbeth Kreutzmann Petersen, Maniitsoq

at gøre en verden til forskel for et andet menneske
og samtidigt går alt overskud fra salg af førstehjælp
direkte til vores sociale arbejde i Grønland og internationale humanitære indsatser.
Baggrund om Kalaallit Røde Korsiat
Kalaallit Røde Korsiat har til september været med
til at gøre en forskel i Grønland i 28 år, og består
aktuelt af en landsforening, syv afdelinger med seks
genbrugsbutikker og fem ungdomsafdelinger.
Bortset fra tre ansatte på landskontoret er alle
kræfter frivillige.
Foreningens økonomi er baseret på fonde, salg
af førstehjælpskurser- og materiale samt bidrag fra
lokalafdelingerne.
Vi har i 2020 gang i mange spændende og vigtige
programmer og projekter, eksempelvis ungdomsarbejdet Inua, Corona hjælpenetværk og Fortæl for
Livet – en indsats for ældre ensomme.
Læs mere på http://www.krk.gl/foerstehjaelpskurser/
Landsbestyrelsen består af:
Formand: Christina Tønder Bell formand@krk.gl
Næstformand: Nina Kreutzmann Jørgensen,
Nuuk ninakjoergensen@gmail.com
Kasserer: Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq
Medlemmer: Jakob Abelsen, Qaqortoq og Agathe
Steenholdt, Aasiaat
Suppleanter: Jens Peter Møller, Sisimiut, Lisbeth
Kreutzmann Petersen, Maniitsoq
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Forårsdage
VI PASSER PÅ HINANDEN OG YDER EN SIKKER SERVICE

Til

STÆRKE
PRISER

Stærk pris

1.099,-

Stærk pris

5.999,-

JANNIE SPISESTOL
HVIDOLIERET EG.
STOF PÅ SÆDE.

OSLO SPISEBORD
100 X 200 CM
HVIDOLIERT EG

IE
R
E
S
E
U
T
S
E
IS
P
S
O
L
S
O
EGETRÆ
I SMUKT HVIDOLIERET
Stærk pris

2.499,-

Stærk pris

3.499,-

OSLO HJØRNEBORD
70 X 70 CM
HVIDOLIERT EG

OSLO TV
150 X 42 X 40CM
HVIDOLIERT EG

Stærk pris

5.499,OSLO SKÆNK
194 X 82 CM
HVIDOLIERT EG

Stærk pris

Stærk pris

OSLO SOFABORD
80 X 140 CM
HVIDOLIERT EG

OSLO VITRINESKAB
190 X 94 CM
HVIDOLIERT EG

3.499,-

5.999,-

Skænk med 4 skuffer og 3 låger
KALAALLIT NUNAANNI PEQUTAARNIARFIIT ANNERSAAT
/ GRØNLANDS STØRSTE BOLIGHUS
AMMASARFIIT / ÅBNINGSTIDER
ATAASINNGORNEQ - SISAMANNGORNEQ
MANDAG - TORSDAG...................................10.00-17.30
TALLIMANNGORNEQ
FREDAG.......................................................10.00-18.00
ARFININNGORNEQ
LØRDAG.......................................................10.00-14.00

SWEET HOME · PUKUFFIK 2B · TLF 34 21 00 · EMAIL lim@pisiffik.gl
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Coronamik annilaanngateqarneq
Nuup Bussiisa akisunaaraat

Nuup Bussiini 314.000 koruuninik sinneqartooruteqarnissamik naatsorsuuteqartoqarsimagaluartoq,
maanna 6,6 millioner koruuninik amigartooruteqarnissaq nalilerneqarpoq, pisortaq Mogens Nathansen Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsivoq.
– Sakkortuumik eqqugaavugut. Bussiutitsinni
issiaviit amerlassusaannut naapertuuttumik ilaasoqarsinnaasunngorluta oqartussat killiliiffigisimavaatigut. Taamaammat ilaasartutta bussit angallassissutitut atorusuttanngilaat, Mogens Nathansen
ilisimatitsivoq.
– Ajornerpaarli tassaavoq, innuttaasut bussinut
ilaanerminni tunillatsissinnaanerminnik annilaanngateqarnerat. Aap unammilligassaqarpugut, pissutigalugu illoqarfimmi tuniluuttoqanngikkaluartoq
oqartussat killilersuineranni, inuit ilaasorisartakkatta ilaasaqqilersiniarnerat ajornarmat, bussiutileqatigiiffimmi pisortaq erseqqissaavoq.
Piffissat ingerlaarfiusartut allanngortinneqartut
Taassuma ilisimatitsissutigaa, corona pillugu
suleqatigiinnut, Naalakkersuisunut siunnersuisartunut, piffissami tuniluuffiunngitsumi bussinut
killilersuutit atorunnaarsinneqarnissaat saaffiginnissutigisimallugu. Akissuteqarnissaalli arlaleriarluni
nukingisaarutigisimagaluarlugu suli tusagaqarsi-

manngilaq.
Bussit ullumikkut qassinik issiavissaateqarnersut
apeqqutaalluni 30-niit 36-t angullugit ilaasoqarsinnaapput. Namminneq aalajangiisinnaasuugunik,
bussit inunnik 85-init 90-it angullugit ilaasorisinnaagaluarpaat, taamalu innuttaasut bussit ilaaffigi
niakkatik ulikkaarsimammata, bussit tulliinut
utaqqisariaqartarnerat atorunnaarsillugu.
Piffissat ingerlaarfiusartut allanngortinneqarsimapput, taamaalilluni bussit ingerlaartarnerat
– matoqqatitsinermi – nalinginnaasumit 38 procentimik annikinnerulersimavoq. Ullumikkut atuarfiit
meeqqeriviillu ammaqqinneqareernerisigut bussit
tamakkiisumik ingerlaqqilersimapput.
– Kommunimummi pisussaaffeqarpugut. Aamma
kommunimit pigineqaratta ikiorsiissutinik pissarsisinnaanngilagut. Sulisuttaluunniit atorfissaqartissimanngisatta aningaasarsiassatut annaasaannut
taartisiassaqartitsinngilagut. Soorlumi pullatip
iluani mattussaaqqalluni, Mogens Nathansen, ingerlatseqatigiiffiup 20 millioner koruuninik nammineq
aningaasaateqarnermigut suli akiliisinnaassuseqarneranik nuannaarutiginnittoq oqaluttuarpoq.

Leiff Josefsen

Nuuk coronamik tuniluuffiunngikkaluartoq, innuttaasorpassuit
bussit ilaaffigerusunngilaat. Tamanna bussiutileqatigiiffimmut
Nuup Bussii A/S-imut koruuninik millionerpassuarnik naleqartoq,
ingerlatseqatigiiffimmi pisortaq ilisimatitsivoq

Bussit amerlavallaartut ilaasukippallaarlutik
ingerlaartarput.
Alt for mange busser kører med meget få passagerer.

aqagulu tallimanngornermi, akiliisinnaassuseqarneq
oqaluuseriniarlugu, Kommuneqarfik Sermersuumik
ataatsimeeqateqarniarpoq.
Apeqqutaasormi tassaavoq, kommuni ikiorsiullugu imaluunniit aningaaservimmut annertuunik
taarsigassarsinikkut, bussiutileqatigiiffiup ani
ngaasarsiassanut ulluinnarnilu ingerlatsinermut
aningaasaateqarnissaata qulakkeerneqarnissaa.
– Ukioq manna bussinut nutaanut pingasunut
aningaasaliissuteqarsimavugut, pilersaarutaavorlu
aappaagu bussinik pingasunik aamma piseqqinnissarput. Pilersaarulli taanna allanngortinneqassanersoq naluara. Siulersuisut tassaapput tamatumunnga
tunngatillugu inaarutaasumik aalajangiisussat,
pisortaq oqarpoq.

Akiliisinnaassuseq ajutooriaannaasoq
Akiliisinnaassuseqarneq ajutooriaannaviuvoq,

All.: Jørgen Schultz-Nielsen

Corona-frygt koster Nuup Bussii dyrt
Selv om Nuuk er coronasmitte-fri, er der mange borgere, som
fravælger busserne som transportmiddel. Det koster busselskabet
Nuup Bussi A/S mange millioner kroner, oplyser selskabets direktør
Et forventet overskud på 314.000 kroner er nu
vendt til et estimeret underskud på 6,6 millioner
kroner for Nuup Bussii, oplyser direktør Mogens
Nathansen til Sermitsiaq.AG.
– Vi er hårdt ramt. Myndighederne har begrænset
antallet af passagerer til det antal sæder, som er i
vore busser. Det betyder, at passagerer fravælger
busserne som transportmiddel, oplyser Mogens
Nathansen.
– Men det allerværste er, at borgerne simpelt hen
er angste for at blive smittet, hvis de kører med
bus. Ja, vi er udfordret, fordi det er svært at få disse
mennesker tilbage i vore busser, når myndighederne
har indført begrænsninger, selv om der ikke er
nogen smitte i byen, understreger busselskabets
direktør.

Køreplaner blev justeret
Han oplyser, at han har henvendt sig til coronastaben, der rådgiver Naaalakkersuisut, for at få
ophævet restriktionerne på buskørsel i en tid, hvor
der ingen smitte er. På trods af flere rykkere har han
intet hørt.
I dag må busserne køre med 30 til 36 passagerer
alt efter, hvor mange sæder busserne har. Var der
frit slag kunne busserne fragte 85 til 90 passagerer
og fjerne usikkerheden fra borgerne om, at man
risikerer at måtte vente på næste bus, fordi en bus er
fyldt op.
Køreplanerne har været justeret, så buskørslen –
under nedlukningen – var reduceret til 38 procent af
det normale. I dag efter skole- og daginstitutionsåbningen er man oppe på fuld køreplan igen.
– Vi har jo en forpligtelse over for kommunen.

Og vi kan ikke få penge fra hjælpepakkerne, fordi
vi er kommunalt ejet. Ej heller lønkompensation til
medarbejdere, som vi ikke har haft brug for. Det er
som at være låst inde i en fælde, fortæller Mogens
Nathansen, der trods alt glæder sig over, at selskabet har en egenkapital på over 20 millioner kroner,
som man kan tære af.
Likviditeten udfordret
Likviditeten er stærkt udfordret og allerede i morgen fredag skal han have et møde med Kommuneqarfik Sermersooq, hvor emnet kommer på bordet.
Spørgsmålet er nemlig, om det er kommunen eller
banken via en større kassekredit, der skal sikre, at
busselskabet har penge i kassen til at betale lønninger og andet til den daglige drift.
– Vi investerer i tre nye busser i år, og det var
planen, at vi næste år skulle indkøbe yderligere tre
busser. Om den plan bliver ændret, ved jeg ikke.
Det er jo i sidste ende op til bestyrelsen at træffe
beslutning herom, siger direktøren.
Af Jørgen Schultz-Nielsen
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B-3074 Adolf Jensensvej 4-005 - til salg i offentligt udbud
B-3074 Adolf Jensensvej 4-005 - tamanut neqeroortitsinermi tuniniarneqarpoq
Iserit A/S udbyder rækkehuset B-3074 Adolf Jensensvej 4-005 til salg i offentligt
udbud til overtagelse pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Iserit A/S-ip B-3074 Adolf Jensensvej 4-005 tamanut neqerooruteqartitsilluni tuniniarpaa, 1. august 2020 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit tiguneqartussanngorlugu.

Adolf Jensensvej 4-005 er 1 ud af 8 boliger i ejerforeningen B-3074. Ejendommen er opført i 1997. Bygningen er opført på betonfundament og udvendig
klinkebeklædt træ. Vinduer, døre, tag og klimaskærm er intakt og i god stand.
Boligens størrelse er 81,3 m2 og opvarmes med el radiator og har egen vandvarmer i teknikskabet i bryggers. Boligen er i 2 plan med egen indgang, bestående
af stueetagen med en-tre/bryggers, køkken og stue. Gulvet i stuen er medtaget
og der er ikke blevet malet i boligen. På 1. sal er der 2 værelser og et badeværelse.
Badeværelset er i rimelig stand (dog skal gummifuger gennemgås) og der er
gulvvarme. Tagrum kan benyttes til opbevaringsplads, som har adgang gennem
loftlem i trappeløbet på 1. sal.
Boligen er i rimelig stand og kan beboes. Boligens beliggenhed er i et attraktivt og
roligt område i en rækkehusbebyggelse.

B-3074 Adolf Jensensvej 4-005 nammineq pigalugit inissiaatillit peqatigiiffianni inissiaq
ataaseq arfineq pingasuusut ilagaat. Inissiaq 1997-mi sanaajuvoq. Illulu beton-imik
toqqaveqarpoq, silataatigullu qisunnik assiaquteqarluni. Igalaat, matut, illu qalia, illullu
assiaqutaai iluarsartuuttariaanngillat. Inissiaq 81,3m2 angissuseqarpoq innaallagiatortumillu kiassagaalluni, immikkullu imermut kissaaveqarluni igaffiup silarliani. Inissiaq
quleriiuvoq immikkullu isertarfeqarluni, ataani igaffiup silarlia/torsuusaq, igaffik inilu.
Inimi nateq ajoqusernikuuvoq, inigisarlu qalipanneqarnikuunani. Qalianilu marlunnik
sinittarfeqarpoq uffarfeqarlunilu. Uffarfik issusia ajoquteqanngilaq (kumminillu ussissaatit misissugassaassapput) natiatigullu kiassagaalluni. Qaliarpaani ini atorneqarsinnaavoq toqqorsivittut isertarfeqarlunilu qaliani majuartarfeqarfiup nalaani. Inissiap
issusia iluarsartuuttariaqanngilaq najugarineqarsinnaallunilu. Inissiallu inissisimaffia
pilerinartumilu eqqissisimanartumiippoq

Boligen sælges som den er og forefindes. Sælger påtager sig intet an-svar ud over
vanhjemmel. Interesserede købere opfordres til at antage egne rådgivere.

Inissiap isikkuatut itsillugu tuniniarneqarpoq. Aserorsimasat saniatigut tu-niniaasoq
akisussaaffeqanngilaq. Piserusuttut namminneq akilikkaminnik siunnersortissarsioqquneqarput.

Boligen vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.
Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber, dog af-holdes stempelomkostninger (1,5% af købesummen) og honorar (10.000 kr.) til advokat for
udfærdigelse af skøde og berigtigelse af handlen ligeligt mellem køber og sælger.
Besigtigelse kan ske efter aftale med Iserit A/S, Forvaltningskonsulent Karla Petersen på tlf. 36 30 28 mail: kap@iserit.gl for nærmere oplysninger.
Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budssum i danske kr., samt navn,
postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes fremsendt til Iserit A/S, Postboks
1539, 3900 Nuuk, i en lukket anonym kuvert, alene med påskriften:
”Tilbud på B-3074 Adolf Jensensvej 4-005”
Tilbuddet, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens betaling samt salgsomkostningerne senest fem dage efter sælgers accept. Udgifter til evt. ekspeditionsgebyr ved
deponering afholdes af køber. Tilbud skal være Iserit A/S i hænde senest mandag
den 1. juni 2020.
B-3074 Adolf Jensensvej 4-005 sælges til højeste, konditionsmæssige bud. Iserit
A/S forbeholder sig retten til at forkaste alle modtagne tilbud.

Inissiap pisisup nammineerluni atorsinnaalissavaa, nammineq pigalugu illoqarfiup ilaanut sumiiffimmut pilersaarummi inatsisinilu allani malittarisassat kisiisa killiliisoralugit.
Tunisinermut atatillugu aningaasartuutit tamarmik pisisumit akilerneqassapput, taamaattoq naqitsissummut aningaasartuutit (pisiap akiata 1,5%-ia) aamma inissiamik pisinermut atatillugu uppernarsaammik suliaqarnermut (10.000 kr.) pisinerullu eqqortuuneranik uppernarsaammik suliaqarnermut eqqartuussissuserisumut aningaasartuutit
pisisup tunisisullu naligiimmik aveqatigiissutigalugit akilissavaat.
Inissiaq takuniarneqassappat tamanna Iserit A/S isumaqatigiissuteqarfigalugu pisinnaavoq, ingerlatsinermi siunnersorti Karla Petersen sianerfigineratigut oqarasuaat 36
30 28, mail: kap@iserit.gl atorlugu.
Allakkatigut neqeroorut danskit aningaasaannik aningaasanngorlugit akiliutigiumasat
taallugit, ateq, najugaq, oqarasuaatip normua aamma peqaruit mail-adresse allanneqassapput uungalu nassiullugit, Iserit A/S, Postboks 1539, 3900 Nuuk, allakkap
puuanut kiminngaanneersuuneri atsiornertaqanngitsumut ikillugit, taamaallaat
ima allaqqassalluni:
”B-3074 Adolf Jensensvej 4-005 pisiarinissaanut neqeroorut”
Neqeroorut pituttuisuuvoq piumasaqaatitaqaranilu aammalu nangaanartoqartitsiffiunani. Pisinermi akigitinneqartussat toqqorneqassapput imaluunniit qularnaveeqquserneqassapput tuniniaasup akuersineranit kingusinnerpaamik ullut tallimat qaangiunerani. Pisisuminngaanniit akilerneqassaaq aningaaserivimminngaanniit aningaasartuut toqqorsinermi sullinneqarnermut akiliut. Neqeroorutit Iserit A/S-imi tiguneqariissapput kingusinnerpaamik ataasinngorneq ulloq 1. juni 2020.
Inissiaq B-3074 Adolf Jensensvej 4-005, Nuummi tuniniarneqarpoq amerlanerpaanik
piumasarisanullu naleqquttunik akiliuteqarusuttunut. Iserit A/S neqeroorutit tiguneqartut tamaasa itigartissinnaanissaannut pisinnaatitaavoq.
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SEJLADS
MED NY TURBÅD
Det er med stor glæde, at vi fra Greenland Cruises kan tilbyde sejlads
med vores fabriksnye Targa 37 godkendt til 12 passagerer.
TURE
2 timers fjordsejlads,
4 timers tur til Qoornoq,
5-6 timers tur til Kapisillit,
5-6 timers tur til Isfjorden,
Børn 2-11 år 50% rabat.

kr. 550,- per person.
kr. 1.000,- per person.
kr. 1.500,- per person.
kr. 1.500,- per person.

Charter kr. 9.000,- for de første 4 timer og kr. 2.000,- pr. efterfølgende time.
Gælder ikke for ovennævnte ture.
Der vil være te og kaffe på turen, ligesom der kan tilbydes gratis wifi.
Start og slut på turen vil være i Kolonihavnen.

KONTAKT:
Ivik, 549748
info@greenlandcruises.gl
Facebook: Greenland Cruises

Vi skal have ca. 5-6 pax før vi sætter en tur op, men er meget fleksible i starten.

Upernarnerani neqeroorut
Nutaamik umiatsiartaarnissaq imaluunniit biilitaarnissaq piffissanngorpa? Maajip 31iata tungaanut aningaasalersuinissamut akit ajunngivissut neqeroorutigaagut.
Netbankikkut imaluunniit Mobilbankikkut ullumikkut qinnuteqarit.

Forårstilbud
Er det tid til ny båd eller bil? frem til 31. maj
har vi fordelagtige priser på finansiering.
Ansøg via Netbank eller Mobilbank allerede i dag.

* Sillimmasiisarfimmi qularnaveeqqutit nalunaarsorneqarneranut naqissusiinermullu akitsuummut aningaasartuutit qularnaveeqqutinik pilersitsinermut atatillugu taamaallaat akilissavatit
* Du betaler kun udgift til notering af pant hos forsikringsselskab samt stempelafgift i forbindelse med etablering af pant

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Marianne Platou Olsen nunatsinni ilagiinni
palasit misilittagaqarnerpaat ilagaat,
kisiannili biskoppimut qinersinissamut
qinigassanngortissinnaanani.

Poul Hard

Marianne Platou Olsen er en af de mest
erfarne præster i folkekirken, men hun
må ikke stille op til bispevalget.

Syv præster må ikke stille op til bispevalget
Kravet til kandidaterne er mindst en bachelorgrad fra Ilisimatusarfik

Marianne Platou var præst i Nuuk i 13 år, indtil
hun i december 2014 blev indsat som provst i Nordgrønland.

Provsten i Nordgrønland Marianne Platou Olsen er
efter 20 års ansættelse i den grønlandske folkekirke
dybt skuffet over, at hun ikke må stille op til bispevalget den 3. september.
– Jeg er efterhånden den mest erfarne af alle
præster, og jeg har lyst og kræfter til at bestride
posten som biskop. Jeg er imidlertid forhindret i at
stille op til valget, og det skuffer mig meget, siger
Marianne Platou Olsen til Sermitsiaq.

Uddannelseskrav nødvendigt
Selvstyrets bekendtgørelse om bispevalget er underskrevet af Naalakkersuisuts medlem for kirken Ane
Lone Bagger og departementschef Lone Nukaaraq
Møller.
– Hvorfor denne forskelsbehandling af præsternes
mulighed for at stille op til bispevalget?
– Baggrunden for kravet om, at kandidaten som
minimum skal have en teologisk bachelorgrad fra
Ilisimatusarfik, er blandt andet at sikre, at kandidaten har en uddannelsesmæssig baggrund, som kan
styrke personen i sit virke både teologisk og administrativt, særligt da der er tale om landets øverste
gejstlige og administrative embede i kirkeregi, siger
fuldmægtig Line Hasselriis fra Departementet for
uddannelse, kultur og kirke til Sermitsiaq.
Biskoppen over Grønlands stift indgår i det danske bispekollegie.
– Det er ikke uset, at der til stillinger af denne
karakter i Grønland stilles uddannelseskrav som i
Danmark, hvor kravet til kandidater ved et bispevalg er en kandidatgrad i teologi, siger Line Hasselriis.
Departementet oplyser, at der siden 1995, hvor
der senest var valg til biskop, er oprettet et teologistudie ved Ilisimatusarfik i Nuuk, ligesom der også
har været holdt pastoralseminarier i Grønland.
– Det medfører, at Grønland i højere grad i dag
har kandidater til stillingen med den ønskede uddannelsesmæssige baggrund, siger Line Hasselriis.

“

Biskoppen over Grønlands stift
varetager den centrale styrelse og
administration af Kirken og fører tilsyn
med stiftets provster, præster, kateketer og
menighedsrepræsentationer.
Paragraf 6 i Kirkeloven fra 2010.

Selvstyrets bekendtgørelse om bispevalget opstiller
fire krav til den kommende biskop, som bliver indsat i embedet den 22. november ved en gudstjeneste
i Hans Egede Kirke i Nuuk:
1) Vedkommende er eller har været ansat som
præst i den grønlandske kirke, 2) har kendskab til
det grønlandske sprog, 3) har bestået en teologisk
bachelorgrad fra Ilisimatusarfik i Nuuk eller en
teologisk kandidateksamen fra et nordisk universitet
og 4) har gennemført undervisningen ved et pastoralseminarium.
Marianne Platou Olsen - og seks andre præster i
folkekirken opfylder kun tre af kravene. De har alle
gennemgået en anden form for uddannelse end det

3-årige studium på Ilisimatusarfik. Og dermed er de
dømt ude af valgkampen, selv om de i mange år har
virket som præster og provster i folkekirken.
Mange uddannelser
Der er gennem årene blevet iværksat flere initiativer
for at komme præstemanglen i Grønland til livs. I
slutningen af 1990’erne var næsten hver tredje af
præstestillingerne ubesat, og hjemmestyret oprettede en pastoralteologisk uddannelse på 2½ år, som
sluttede i 1999.
Fire præster fra denne uddannelse er stadig ansat i
kirken: Marianne Platou Olsen og Ludvig Fleischer,
Ilulissat, Bendt Kristiansen, Qeqertarsuaq, og James
Ignatiussen, Tasiilaq.
Og andre præster har en anden uddannelsesbaggrund.
Dorthe Petersen i Aasiaat blev præsteviet i 2005
efter at have gennemført en komprimeret teologuddannelse på Ilisimatusarfik på 1½ år efterfulgt af et
halvt år på pastoralseminarium.
Eqilana Simigaq i Qaanaaq og Paulus Christensen
i Sisimiut blev efter mange år i kirkens tjeneste
»præstekåret«.
– Jeg håber, at selvstyrets bekendtgørelse bliver
ændret, så præster med en anden uddannelsesbaggrund end en bachelorgrad fra Ilisimatusarfik får
mulighed for at stille op til bispevalget. Det vil også
være med til at skabe større variation i ansøgerfelter, for den nuværende bekendtgørelse tillader
kun en bestemt gruppe af landets præster at stille op
til bispevalget, mens de mest erfarne præster bliver
udelukket, siger Marianne Platou Olsen.

kurt@sermitsiaq.gl
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Palasit arfineq-marluk biskoppimut
qinigassanngortissinnaanngillat
Avannaata Provstia, Marianne Platou Olsen, Kalaallit Nunaanni ilagiinni ukiuni 20-ni atorfeqareerluni,
septembarip 3-ani biskoppimut qinersinissamut
qinigassanngortissinnaannginnerminik pakatsissutiginnittorujussuuvoq.
– Palasinit tamanit misilittagaqarnerpaatut inissisimalersimavunga, aamma biskoppitut atorfiup
atorfigilernissaanut piumassuseqarluarlungalu
nukissaqarluarpunga. Kisianni qinigassanngortissinnaanngilanga, tamannalu pakatsissutigisorujussuuara, Marianne Platou Olsen Sermitsiamut oqarpoq.

“

Kalaallit Nunaata Biskoppeqarfiani
Biskoppip Ilageeqarnermi qitiusumik
aqutsineq allaffissornerullu siulersornera
isumagisarai biskoppeqarfimmilu
provstinik, palasinik ajoqinik ilagiinnullu
sinniisaasunik nakkutilliisuulluni.”
Ilageeqarneq pillugu Inatsimmi
2010-meersumi paragraf 6.

Biskoppimut qinersinissaq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni Nuummi Hans
Egedep Oqaluffiani novembarip 22-ani naalagiaqatigiinnikkut ivertinneqarluni biskoppinngortussamut
piumasaqaatit sisamat piumasaqaatigineqarput:
1) Kalaallit Nunaanni ilagiinni palasitut sulisimasoq sulisorluunniit,
2) kalaallit oqaasiinik ilisimasaqartoq, aamma
3) upperisarsiornerup tungaatigut Ilisimatusarfimmi bacheloritut naammassinnissimasut
imaluunniit nunat avannarliit universitetianni upperisarsiornerup tungaatigut kandidatitut soraarummeersimasut
4) kingornatigullu pastoralseminariumimi ilinniarnermik ingerlatsisimasut.
Marianne Platou Olsen – ilagiinnilu palasit
allat arfinillit piumasaqaatit ilaannik pingasuinnarnik naammassinnissimapput. Taakkua tamarmik
Ilisimatusarfimmi ukiuni pingasuni ilinniarnermit
allaanerusumik ilinniagaqarsimapput. Taamaalillutillu qineqqusaarnermut peqataasinnaanngillat,
naak ilagiinni palasitut provstitullu ukiorpassuarni
sulisimagaluarlutik.
Ilinniagarpassuit
Kalaallit Nunaanni palasissaaleqineq qaangerniarlugu ukiut ingerlaneranni suliniutinik arlalinnik
pilersitsisoqartarsimavoq. 1990-ikkut naalerneranni palasitut atorfiit pingajorarterutingajaat inuttaqanngillat, taamaattumillu Namminersornerullutik
Oqartussat palasitut ilinniakkamik ukiunik 2½-inik
sivisussusilimmik pilersitsillutik, 1999-imi atorunnaartumik.
Ilinniartitaaneq taanna aqqutigalugu palasinngor-

tut sisamat ilagiinni suli atorfeqarput: Marianne
Platou Olsen aamma Ludvig Fleischer, Ilulissat,
Bendt Kristiansen, Qeqertarsuaq, aamma James
Ignatiussen, Tasiilaq.
Palasillu allat ilinniakkamik allamik tunuliaquteqarput.
Aasianni Dorthe Petersen Ilisimatusarfimmi upperisarsiornermik ilinniagaq sivikillisaq ukiunik
1½-inik sivisussuseqartoq ukiullu affaanik pastoralseminariamiinnermik malitseqartinneqartut naammassereerlugu 2005-imi palasitut ivertinneqarpoq.
Qaanaami Eqilana Simigaq Sisimiunilu Paulus
Christensen ilagiinni ukiorpassuarni kiffartoreerlutik »palasinngortinneqrput«.
– Neriuppunga Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat allanngortinneqassasoq, palasit
Ilisimatusarfimmi bacheloreqarnermit allamik
ilinniagaqarnikkut tunuliaqutaqartut biskoppimut
qinersinermut sassarnissamut periarfissinneqarsinnaaqqullugit. Tamanna aamma qinnuteqartut
assigiinngiiaarnerunerannik pilersitseqataassaaq,
ullumikkut nalunaarummi nunatsinni palasit aalajangersimasuinnaat biskoppimut qinigassanngortissinnaatitaammata, palasillu misilittagaqarnerpaat
mattunneqarlutik, Marianne Platou Olsen oqarpoq.
Marianne Platou Nuummi ukiuni 13-ini palasiusimavoq, decembarip 2014-imi Avannaata Provstiatut
atorfinitsinneqarnissami tungaanut.
Ilinniagaqarsimanermut
piumasaqaat pisariaqartoq
Namminersorlutik Oqartussat biskoppimut qinersinissaq pillugu nalunaarutaat Ilageeqarnermut
Naalakkersuisumit Ane Lone Baggerimit naalakkersuisoqarfiullu pisortaanit Lone Nukaaraq Møllerimit
atsiorneqarsimavoq.
– Sooq palasit biskoppimut qinersinissamut qinigassanngortinnissamut periarfissaannik assigiinngisitsisoqarpa?
– Qinigassanngortittup minnerpaamik Ilisimatusarfimmit upperisarsiornermi bacheloreqarnissaanik piumasaqaammut tunngaviusoq ilaatigut
tassaavoq, qinigassanngortittup upperisarsiornikkut allaffissornikkullu suliaqarnermini nukittorsaatigisinnaasaanik ilinniagaqarsimassutsikkut
tunuliaqutaqarnissaanik qulakkeerinninnissaq,
pingaartumik ilagiinni upperisarsiornikkut allaffissornikkullu atorfiit qullersaat pineqarmat, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu
Naalakkersuisoqarfimmi fuldmægtigi Line Hasselriis Sermitsiamut oqarpoq.
Kalaallit Nunaata Biskoppeqarfiani Biskoppi
Danmarkimut biskoppeqatigiinnut ilaavoq.
– Kalaallit Nunaanni atorfinnut taama ittunut
Danmarkimisut ilinniagaqarsimanermik piumasaqaateqartoqarnera qaqutigoortuunngilaq, Danmarkimi biskoppimut qinersinissamut upperisarsiornermi kandidatiunissaq piumasaqaataasarmat,

Line Hasselriis oqarpoq.
Naalakkersuisoqarfimmit paasissutissiissutigineqarpoq, 1995-imi kingullermik biskoppimut
qinersisoqarneranit Nuummi Ilisimatusarfimmi
upperisarsiornermik ilinniakkamik pilersitsisoqarsimavoq, Kalaallit Nunaannilu pastoralseminarianik
ingerlatsisoqartarsimasoq.
– Tamatuma kinguneranik Kalaallit Nunaanni
ullumikkut atorfimmut ilinniagaqarsimanissamik
kissaatigineqartumik tunuliaqutaqartunik qinigassanngortittoqarsinnaanerulersimavoq, Line Hasselriis oqarpoq.
kurt@sermitsiaq.gl

Leiff Josefsen

Qinigassanngortinniartunut piumasaqaat minnerpaamik
tassaavoq Ilisimatusarfimmit bacheloreqarnissaq
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Arnat oqaluttarfik tiguaraat
Ilisimatusarfimmi upperisarsiornermik
ilinniagaqartunit 16-init 15-it arnaapput
atuanngiffeqarnerup kingorna upperisarsiornermik
ilinniakkamut qinnuteqarsimapput, taakkunannga
pingasut angutaallutik.
Arnani palasit siullersaat
Danmarkimi arnat 1948-mi palasinngorsinnaatitaalerput.
Kalaallit Nunaannili arnamik palasimik siullerpaamik aatsaat oktobarimi 1978-imi palasinngortoqarpoq.
Taanna tassaavoq Jane Enna, ullumikkut 75inik ukioqartoq, Nuummilu ilagiinnut qallunaanut
ukiuni sisamani palasiusimasoq.
– Danmarkimi suli angutinik palaseqarpoq, arnanut palasinut assammitsiumasanngitsunik, kisianni
Nuummi nunap provstianit Jens Chr. Chemnitzimit
aamma palasinit Ilannguaq Jensenimit aamma Jens
Nielsenimit tikilluaqquneqarlunga ilassilluarneqarpunga, Jane Enna Sermitsiamut oqarpoq.

Arnani siullersaalluni biskoppinngortoq
Kalaallit Nunaat 1993-imi biskoppeqarfinngorpoq,
vicebiskoppilu Kristian Mørch biskoppinngortinneqarluni. Biskoppitut 1995-ip tungaanut atorfeqarpoq, taamanilu Kalaallit Nunaanni siullerpaamik
biskoppimut qinersisoqartussanngorluni.
Qinersinermi ajugaasoq tassaavoq Ilulissani palasi, Sofie Petersen, taamaalilluni arnani siullersaalluni biskoppinngortoq. Sofie Petersen biskoppitut
ivertinneqarpoq maajip 28-ani 1995-imi, ukiunilu
25-ni biskoppioreerluni ukioq manna kingusinnerusukkut soraarninngussalluni.

Neriorsuut eqquutitinneqartoq
Kalaallini arnani siullersaalluni palasinngortoq tas-

kurt@sermitsiaq.gl

Leiff Josefsen

Qangaanerusoq palasit angutaasarput qernertunik
annoraarsuallit portusuunillu nasallit, ullumikkulli
nunatsinni oqaluffinni oqaluttarfinni Nuummilu
Ilisimatusarfimmi upperisarsiornermik ilinniakkami
arnat malunnaateqarnerpaajupput.
– Palasitta 18-iusut akornanni arfineq-pingasut
angutaapput qulillu arnaallutik, biskoppeqarfimmi
allaffiup pisortaa, Mariane Hansen Heilmann, Sermitsiamut oqaluttuarpoq.
Kangaatsiami Ittoqqortoormiinilu palasitut atorfiit
maannakkorpiaq inuttaqanngillat.
Nunatsinni provstit pingasuusut ilaat marluk,
Kujataani Paneeraq Siegstad Munk, Avannaanilu
Marianne Platou Olsen, biskoppilu Sofie Petersen,
arnaapput.
Arnallu suli amerlanerit palasinngorniarput.
– Upperisarsiornermik immikkoortortaqarfimmi
ilinniagaqartunit 16-init 15-it arnaapput, ilinniakkamik aqutsisoq Aage Rydstrøm-Poul Sermitsiamut
oqarpoq.
Iinniagaqartut marluk pingasulluunniit aasaru
naammassissapput. Arfineq-marluk aasaanerani

saavoq Emma Balslev, ullumikkut 74-inik ukioqartoq.
– Ataataga, Rink Kleist, neriorsorsimavara kalaallini arnani siullersaallunga palasinngussallunga.
Tamannalu iluatsippoq. Juunip 21-ani1987-imi
palasitut ivertinneqarpunga, aatsaallu sapaatipakunneri marluk qaangiummata ullumikkut
biskoppiusoq Sofie Petersen palasinngorluni, Emma
Balslev Sermitsiamut oqaluttuarpoq.
Emma Balslev Nuummi 2010-p tungaanut palasiuvoq kingornalu Nuummi domprovstiulluni.

Kvinderne erobrer prædikestolen
15 af 16 studerende, som læser teologi på Ilisimatusarfik, er kvinder
Engang var en præst en mand i sort kjole og høj hat,
men i dag dominerer kvinderne både prædikestolene i landets kirker og det teologiske studium på
Ilisimatusarfik i Nuuk.
– Blandt vore 18 præster er otte mænd og 10
kvinder, fortæller stiftskontorchef Mariane Hansen
Heilmann til Sermitsiaq.
Præstestillingerne i Kangaatsiaq og Ittoqqortoormiit er ikke besat for tiden.
To af landets tre provster, Paneeraq Siegstad
Munk i Sydgrønland og Marianne Platou Olsen i
Nordgrønland, og biskop Sofie Petersen er kvinder.
Og flere kvinder er på vej.
– 15 af de 16 studerende på afdelingen for teologi
er kvinder, siger institutleder Aage Rydstrøm-Poul
til Sermitsiaq.
To til tre af de studerende bliver færdige til sommer. Syv har søgt ind på teologistudiet efter som-

merferien, heraf tre mænd.
Første kvindelige præst
I 1948 blev det muligt for kvinder at blive præst i
Danmark.
Men vi skulle frem til oktober 1978, inden Grønland fik sin første kvindelige præst.
Det blev Jane Enna, i dag 75 år, som i fire år var
præst for den danske menighed i Nuuk.
– I Danmark er der stadig mandlige præster,
som ikke vil give hånd til kvindelige præster, men i
Nuuk blev jeg hilst velkommen af landsprovst Jens
Chr. Chemnitz og præsterne Ilannguaq Jensen og
Jens Nielsen, siger Jane Enna til Sermitsiaq.
Løftet blev holdt
Den første grønlandske kvindelige præst blev
Emma Balslev, i dag 74 år.

– Jeg havde lovet min far, Rink Kleist, at blive
den første grønlandske kvindelige præst. Og det
lykkedes. Jeg blev præsteviet den 21. juni 1987,
og først to uger senere kom turen den nuværende
biskop Sofie Petersen, fortæller Emma Balslev til
Sermitsiaq.
Frem til 2010 var Emma Balslev præst og senere
domprovst i Nuuk.
Først kvindelige biskop
I 1993 blev Grønland et selvstændigt stift, og
vicebiskop Kristian Mørch blev forfremmet til
biskop. Han bestred embedet til 1995, hvor der for
første gang skulle være bispevalg i Grønland.
Vinderen af valget blev præsten i Ilulissat Sofie
Petersen, som dermed også blev vor første kvindelige biskop. Sofie Petersen blev indsat som biskop
28. maj 1995, og hun går efter 25 års virke på pension senere på året.
kurt@sermitsiaq.gl
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Sap. akunnera tamaat
isiginnaagassiissaagut,
facebookitsinniittoq
program takujuk
nittartagarpullu
Vi viser film hele ugen,
se programmet på
Facebook og vores
hjemmeside
www.katuaq.gl

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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Feeriamut angalanissamut
tunissutit allagartaannik
eqquigit

Vind rejsegavekort
til ferien
Klik på det nye Suluk og vind et rejsegavekort
på 3.000 kr. til Air Greenland.

Suluk nutaaq iserfigiuk Air Greenlandimullu
angalanissamut tunissutit allagartaannik
3.000 kr.-nik nalilimmik eqquillutit.

Spørgsmål: Hvad er den største fordel ved
Air Greenlands nye billettyper?

Apeqqut: Air Greenlandimi billettini nutaani
iluaqutissat annerpaartaat sunaava?

Svaret finder du i det nye Suluk
Send svar til: konkurrence@airgreenland.gl

Akissut Sulummi nutaami atuarsinnaavat

Vilkår: Deltagerne skal være over 18 år.
Vinder får direkte besked senest 1. juni.

Akissut uunga nassiuguk:
konkurrence@airgreenland.gl
Suluk — #03

Piumasaqaat: Peqataasut 18-ileereersimassapput.
Eqquisoq toqqaannartumik nalunaarfigineqassaaq
kingusinnerpaamik 1. juni.

#03 — 2020

TIGORIANNGUARUK | TAG SULUK MED HJEM | YOUR PERSONAL COPY

Bankit
TELE-POSTimiippoq
Din bank er i TELE-POST
BankNordikimi sullitat tamarmik TELE-POST centerini
aningaasanik tigusisinnaallutillu, kontomut ikisisinnaapput, aammalu atsiugassanik atsioriartorsinnaallutik.
Tassa imaappoq Kalaallit Nunaat tamakkerlugu
TELE-POST centerit tamaasa bankerisutut ippatit.
Som kunde i BankNordik kan du i TELE-POST centrene
hæve og indbetale penge på din konto samt underskrive
dokumenter. Det betyder, at TELE-POST centrene i hele
Grønland fungerer som din bank.

Bankit uani naniuk

Siunnersortigut Nuummi immikkoortortaqarfitsinniittut ukiumut arlaleriarlutik
Sisimiunut, Ilulissanut, Aasiaannut Qaqortumullu tikeraartarput, TELE-POST centerinilu
sullitatsinnik ataatsimeeqateqartarlutik.

Find din bank her

konkurrence@airgreenland.gl

www.banknordik.gl

Vores filial er i Nuuk, men vores dygtige
rådgivere besøger flere gange om året
Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq og
holder kundemøder i TELE-POST centrene.

nuuk@banknordik.gl

34 79 00

Air Greenland inflight magazine 2020

Aasiaat, Ilulissat, Kangerlussuaq, Maniitsoq,
Nanortalik, Narsaq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq,
Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Sisimiut, Tasiilaq,
Upernavik & Uummannaq.

Timersornermi
inuusuttoq
siuariartupiloortoq
8-15

Sportens unge komet
Young sports comet
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SEJLTURE I FJORDEN
– PAKKEREJSER OVERALT I LANDET
Nyd foråret i fjorden
Masser af sejlture til isfjorden – Kapisillit – fjordsafari – fisketure

FERIE
I GRØNLAND
Kontakt os så laver
vi en pakketur efter
dine ønsker

TUPILAK TRAVEL
Imaneq 18 · Telefon 31 32 18 · info@tupilak.gl · www.tupilaktravel.com

Kampagne
perioden er fra
19. februar til og med
30. maj 2020

PEQUTITIT
MAANI
PISIARIKKIT
KØB DINE MØBLE
R
LOKALT

VÆLG MELLEM:
Rullegardin
Multishade
Plissé
Duette
Lamel
Mørklægning
Panelgardiner
Persienner

÷30%

Attavigisigut igalaatillu
uuttortillugit, periarﬁssatillu tusarniarlugit
Kontakt os for opmåling, og hør om
dine muligheder

på alle
Faber´s gardiner

Hans E. Kristensen

Arne Kristensen

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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Tasiilami ulapaarneq
Issittumi Europamilu silamik siulittuinissami silamik
pisuusaartitsinerni Kalaallit Nunaat pingaaruteqarluartoq

Pullartat silaasiutit arlalissuit
Taamaattumik pullartat silasiutit Tasiilami silasiorfimmit qullartinneqartut marloriaatinngortinneqarput. Pullartat 30 kilometeri tikingajallugu
qutsitsigisumi kissassuseq, anori assigisaallu uuttortartarpaat. Uuttortaanerit Issittumi kissassutsip
siaruarneranik takusanut naleqqiulugu siulittuinerit
eqqoqqissaarnersut misissornissaannut atorneqassapput, misissorluguttaaq pisimasoq sioqqullugu
nalaanilu uuttortaaanerit assigiinngitsut siulittuinermut sunniuteqarsimanersut.
Tasiilami silasiorfiup saniatigut Islandimi,
Svalbardimi, Bjørneømi, Jan Mayenimi, Andøya-

Piviusut
Year of Polar Prediction ukiuni qulini ilisima
tusarnikkut aaqqissuussinerup pingaarner
saraa, nunarsuarmit tamarmit ilisimatuut
silasiorfiillu Issittumi silamik pisuusaartitsi
nernik pitsannguniarneranni. Aaqqissuuss
inerup ingerlannerani ataqatigiissaakkamik
sulisoqarsimavoq Issittumit tamarmit paasis
sutissanik amerlanerusunik katersiniarluni,
silarlorujussuartarnera aallaavigalugu silap
siulittornissaa piorsarniarlugu paasiniarlugu
lu. Silasiornermik aaqqissuussineq nunar
suarmi silasiornermut suliniaqatigiiffimmit
WMOmit ataqatigiissaarneqarpoq nunallu
peqataasut ingerlatsiviinit ilaatigut DMImit
aningaasalersorneqarluni.
Faktaboks
Year of Polar Prediction er højdepunktet i et
tiårigt forskningsprogram, hvor forskere og
meteorologiske institutter fra hele verden
arbejder med at forbedre vejrmodeller for
det arktiske omåde. I programperioden er der
foretaget en koordineret indsat for at indsam
le ekstra informationer fra alle dele af Arktis
for at udvikle og forstå vejrprognoserne med
fokus på ekstremvejr. Forskningsprogrammet
koordineres af den internationale meteorolo
giorganisation, WMO, og finansieres af de
nationale centre, herunder DMI.

mi Finlandillu avannaani silasiorfiit taamaattumi
peqataapput. Aamma tyskit sikunik aserorterutaat ilisimatusarnermut atorneqartoq Polarstern ukiuunera
tamaat Qalasersuup eqqaani sikorsuarni ingerlaartuni qerruteqqasimasoq peqataavoq.
Issittoq Europap silaanut sunniuteqartoq
– Taamatut Europap silaa Issittumi pinngortarpoq.
Paasiuminarsarlugu oqartoqarsinnaavoq kiaqarfiup
ungasinngitsukkut nalaatatta Københavnip silaa
sunnertaraa. Taamaattumik Issittumi silap pissusaata paasinissaa uagutsinnut pingaartuuvoq, aammami
timmisartumik siliasiortut Atlantikup avannaani
silap timmiffissap siulittornissaanut annertuumik
pingaaruteqarmata.
Sapaatit akunnera naanerata siuliani Tunu sinerlugu kiaqarfik silap pissusaata allanngoriartornerata
kingunerinngilaa, Steffen M. Olsen erseqqissaavoq.
– Tamanna nalinginnaalluinnarpoq. Iluatsitsilaarnikkut upernaaq manna marlussoriarluni
taamatut pisoqarpoq – matumanilu paasissutissanik
katersinerusinnaavugut.

Privat

2020-mi upernaaq piffissap nunarsuarmi silasiornermut suliniaqatigiiffiup WMO-p “Year of Polar
Prediction” (Issittumi silamik siulittuinerup ukiua)
taaguutigalugu piffissaliinerata naaneraa. Tamanna
sapaatit akunnerata naanerata siuliani Tasiilami
silasiorfimmi immikkut ulapaartitsivoq, DMI-mi
ilisimatusarnermut immikkoortumi ph.d. Steffen M.
Olsen oqaluttuarpoq.
– Year of Polar Prediction peqqutigalugu qinnuigineqarpugut silassamut pisut immikkut ittut
samminissaannut nukissanik amerlanerusunik
atueqqulluta. Tamanna sapaatit akunnerat naanerata
siuliani atorluarparput, Tunu sinerlugu Qalasersuup
tungaanut silaannaq kissartoq takkuteriasaarmat
isseqanngiffia qummut qaangerlugu.

All.: Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk

Tunumi silasiorfimmi kiaqarfik ulapaartitsivoq.
Varmfront gav travlhed på radiosondestationen i Tasiilaq.

Travlhed i Tasiilaq
Grønland spiller en afgørende rolle i vejrmodellerne,
når vejret i Arktis og Europa skal forudsiges
Foråret 2020 er afslutningen på den periode, som af
den internationale meteorologi-organisation, WMO,
er udnævnt til ”Year of Polar Prediction”. Det gav
ekstra travlhed på radiosondestationen i Tasiilaq
forrige weekend, fortæller ph.d. Steffen M. Olsen
fra DMI’s forskningsafdeling.
– På grund af Year of Polar Prediction er vi blevet
bedt om at bruge ekstra ressourcer på særlige vejrsituationer. Det udnyttede vi forrige weekend, hvor
en varmfront skød op langs den grønlandske østkyst
helt op til Nordpolen med temperaturer lige over
frysepunktet.
Mange vejrballoner
Derfor blev antallet af vejrballoner, der blev sendt
op fra stationen i Tasiilaq, doblet. Ballonerne måler
temperatur, vind og så videre hele vejen op til næsten 30 kilometers højde. Målingerne vil blive brugt
til at undersøge, om prognoserne rent faktisk ramte
plet i forhold til den observerede varmeudbredelse
i Arktis, og også undersøge hvordan forskellige
typer målinger før og under hændelsen har påvirket
prognoserne.

Udover radiosondestationen i Tasiilaq medvirkede også tilsvarende stationer på Island, Svalbard,
Bjørneøen, Jan Mayen, Andøya og Nordfinland.
Desuden medvirkede den tyske forskningsisbryder
Polarstern, der hele vinteren har ligget fastfrosset i
drivisen omkring Nordpolen.
Arktis påvirker Europa
– Det er sådan, at vejret i Europa fødes i Arktis. Populært sagt kan en varmfront, som den vi oplevede
forleden, påvirke vejret i København. Derfor er det
vigtigt for os at forstå de arktiske vejrsystemer, der
også har stor indflydelse, når flymeteorologerne
skal forudse flyvevejret over Nordatlanten.
Forrige weekends varmfront langs østkysten er
ikke en følge af klimaforandringerne, beroliger
Steffen M. Olsen.
– Det er ganske almindeligt. Med lidt held kan vi
opleve en tilsvarende situation et par gange mere
i her i foråret – og der kan vi indsamle yderligere
data.
Af Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
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Photo: Raven Eye Photography, Visit Greenland

Kangerlussuarmut sivikitsumik feriarit,
Kalaallillu nunaat nuannerluinnartumik
misigisaqarfigalugu.

Nyd en miniferie i Kangerlussuaq og
oplev et Grønland som du ikke drømte
om.

Tuniniakkatsinni ilaapput misigisassat aamma unnuineq nerisaqarnerlu.
Taamaalillutit eqqissisimaarneq kisiat
ilorrisimaarutigissavat.

I vores pakker indgår både oplevelser
og overnatning med fuld forplejning. Så
det eneste du skal gøre er at læne dig
tilbage og nyde alle indtrykkene.

Ulloq siulleq
• Tikilluaqqusineq, illoqarfimmut katersugaasivimmullu takornariarneq
• Restaurant Muskox-mi unnukkorsiorneq

Dag 1
• Velkomst, byrundtur og besøg på det lokale
museum
• Middag i restaurant Muskox

Ullup tullia
• Russel gletjeri takornariarlugu
• Restaurant roklubbimi unnukkorsiorneq

Dag 2
• Tur til Russel gletsjeren
• Middag i Restaurant Roklubben

Ullut pingajuat
• Sermersuarmut takornariarneq
• Restaurant Muskox-mi unnukkorsiorneq

Dag 3
• Tur til Indlandsisen
• Middag i Restaurant Muskox

Ulloq ataatsimik sivisunerutikkusukkussiuk

Hvis i har brug for en ekstra dag

Ullut sisamaat
• Tundrasafari
• Ualeq nammineq atoruk
• Restaurant roklubbimi unnukkorsiorneq

Dag 4
• Tundrasafari
• Eftermiddag på egen hånd
• Middag i Restaurant Roklubben

Angalanissat uani inniminneruk: By Heart Travel eller Tupilak Travel
Bestil din tur hos: By Heart Travel eller Tupilak Travel
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Flere finder modet til behandling
for deres rusmiddelproblem
Sidste år tog flere misbrugere mod tilbuddet om
gratis behandling for problemer med alkohol, hash
eller spil, og flere gennemførte behandlingen med
succes. Det viser Allorfiks årsrapport 2019.
Allorfik, der står for det nationale tilbud om
behandling af misbrug, har eksisteret i fire år, og for
hvert år, der er gået, har et stigende antal borgere
taget mod tilbuddet om behandling.
I 2019 blev 668 borgere behandlet og det er lidt
flere end året før.
Det er en god udvikling, at så mange borgere
tager sig selv og deres problem alvorligt og søger
hjælp. Det kræver mod, og vi har stor respekt for
dem, der vælger at tage mod hjælpen og komme i
behandling.
Flest unge – flest kvinder
Den største gruppe, der modtog behandling sidste
år, er unge mellem 25 og 34 år, og der er lidt flere
kvinder end mænd.
Alkoholmisbrug er det største problem. Fire
ud af fem (73 procent) af de, der blev henvist til
behandling, var storforbrugere af alkohol, havde et
sundhedsfarligt forbrug og eller var stærkt afhængige af alkohol.
Hashmisbrug er ligeledes et problem – ikke
mindst blandt yngre mænd. Op mod halvdelen (44

procent) af alle mænd i behandling havde problemer
med hashrygning og mange havde udviklet svær
afhængighed af hash. Blandt kvinderne kæmpede
en ud af tre (32 procent) med hashen.

sådan at fire ud af fem sidste år blev behandlet i
deres hjemby.
Det er flere end året før, og her i 2020 vil der
blive tilbudt gratis rusmiddelbehandling i alle byer.

Flere gennemfører behandling
Fire ud af fem henviste misbrugere gennemførte
i 2019 behandlingen, og det er lidt flere end året
før. Det er en stor sejr for hver enkelt borger, der
klarede at komme ud af misbruget, og det er en stor
sejr for Allorfik.
Vi glæder os hver gang, vi kan sige farvel til en
borger, der stod distancen. Ikke mindst glæder det
os, at flere helt unge gennemfører behandlingen.
Tal for aldersgruppen mellem 15 og 25 år viser, at
kun én ud af fire af disse helt unge misbrugere faldt
fra, uden at gennemføre behandlingen i 2019. Året
før var det 34 procent, der ikke gennemførte.
Vi vil gerne give et endnu bedre tilbud til denne
gruppe af børn og unge. Det er vi på vej med men,
desværre har corona-epidemien midlertidigt sat en
stopper for, at vi får det tilbud sat i gang. Men det
kommer.

Det nødvendige samarbejde
Betingelsen for, at behandlingen lykkes er ofte, at
der sættes ind med hjælp på flere områder på en
gang. Det kan handle om arbejde, økonomi, bolig,
helbredsproblemer eller andet, der har indflydelse
på rusmiddelproblemet. Derfor er samarbejdet mellem Allorfik, kommunerne og sundhedsvæsenet helt
nødvendig.
Desværre viser årsrapportens analyse, at der er
behov for forbedringer for kun halvdelen af de
behandlede får lavet en ”efterforløbsplan”, som skal
være med til at sikre, at de ikke kan fastholde et liv
fri for afhængighed.
Det kan vi gøre bedre, og det må vi i fællesskab
se at få gjort noget ved i 2020.05.07

Behandling lokalt
I løbet af de fire år, Allorfik har eksisteret, er
behandlingen rundt i kommunerne blevet styrket,

Af Birgit Niclasen, læge og leder af Allorfik
Bivn@allorfik.gl
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Aanngajaarniutinik ajornartorsiuteqartut
katsorsarneqarnissaminnut
sapiinneruleriartortut amerliartorput
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Ukioq kingulleq imigassamik, hash-imik aningaasanoornermillu atornerluisut akeqanngitsumik
katsorsartinnissamut neqeroorut atorluarpaat,
amerlanerit iluatsittumik naammassinnillutik.
Tamanna Allorfiup ukiumoortumik nalunaarusiaata
2019-imoortup takutippaa
Allorfik nuna tamakkerlugu atornerluinermik
katsorsaanissamik neqerooruteqartoq ukiuni sisamani ingerlareerpoq, ukiullu tamaasa Innuttaasut
katsorsartikkusullutik Allorfimmut saaffiginnittartut amerliartorput. 2019-imi Innuttaasut 668-it
katsorsartissimapput, ukiup siulianut sanilliullugu
amerleriarlutik.
Tamanna ineriartorneruvoq ajunngitsoq. Innuttaasut taama amerlatigisut ajornartorsiuteqarnertik
takusinnaallugu katsorsartikkusullutik saaffiginnittarnerat sapiissuseqarneruvoq, ikiorneqarnissamik
qujarussisut katsorsartittartut assut ataqqivagut.
Inuusuttut amerlanerit – arnat amerlanerit
Ukioq kingulleq katsorsartikkusullutik nalunaarsimasuni eqimattat amerlanerpaat 25-t 34-llu akornanni ukioqarput, taakkunannga arnat angutinit
amerlanerulaarlutik.
Imigassamik pinngitsuuisinnaajunnaarnermik
ajornartorsiuteqarneq ajornartorsiutaanerpaavoq.
Katsorsarneqarnissamik innersuunneqartut tallimaagaangata sisamat tassa 73 %-it annertuumik
imigassamik ajornartorsiuteqartarput, imminerminnik innarliisinnaasumik atuisuullutik imaluunniit imigassamik pinngitsuuisinnaajunnaavissimasuusarlutik.
Taamatuttaaq hashimik atornerluineq ajornartorsiutaavoq – pingaartumik angutini inuusuttuni.
Pinngitsuuisinnaajunnaarnermik katsorsartittartut
affangajaat angutit 44%-ii hash-imik pinngitsuuisinnaajunnaarnermik ajornartorsiuteqarput annertuumilluunniit pinngitsuuisinnaajunnaarsimasuusarlutik. Tamanna arnani aamma atuuppoq, tassa arnat
katsorsartittut 32 %-ii hashimik pinngitsuuisinnaajunnaarsimasuusarput.
Amerlanerit katsorsartinneq naammassigaat
Katsorsartittut tallimaagaangata sisamat 2019-imi
katsorsartinnerminnik naammassinnipput, ukiup
siulianiit amerlanerulaarlutik.
Tamanna innuttaasunut ataasiakkaanut angusaq
annertuvoq, atornerluinermiit aniguineq, tamannalu
aamma Allorfimmut ajugaasimaarnarpoq.
Nuannaarutigisaqaarput Innuttaasoq atornerluiunnaartoq inuulluaqqugaangatsigu, minnerunngitsumik nuannaarutigaarputtaaq inuusuttut amerlanerit
katsorsartinnerminnik naammassinnittarnerat.
Taassuma innersuuppai ukioqatigiiaat 15-it 24llu akornanni ukiullit. Inuusuttuni sisamaasunit
ataasiinnaq katsorsartinnermini naammassinnissimanngitsoq 2019-mi erserpoq. Ukiup siuliani 34%iisa katsorsartinnertik naammassisimanngikkaat.
Eqimattat meeqqat inuusuttullu katsorsaariaatsimik pitsaanerusumik neqerooruteqarfiginiarpagut,

ajoraluartumilli nualluut corona pissutigalugu
meeqqanik inuusuttunillu katsorsaariaatsimik aallartitsinissarput kinguartittariaqarparput.
Najukkami katsorsartinneq
Allorfiup pilersinneqarneranit ukiut sisamat ingerlaneranni najukkami katsorsartinneq pitsanngorsaavigineqarnikuuvoq, taamaalilluni katsorsartittut
tallimaagaangata sisamat najukkaminni katsorsartittarput. Ukiup siualianut sanilliullugu amerlerialaarlutik. Ukioq manna 2020-mi najukkami
akeqanngitsumik aanngajaarniutit pillugit katsorsarneqarnissamut illoqarfiit tamaasa neqerooruteqarfigissavagut.
Ikioqatigiittariaqarneq
Katsorsartinneq iluatsissappat susassaqartut
arlallit ataatsikkut ikioqatigiittariaqarnerat pisussaaffiliivoq. Suleqatigiinneq taanna innuttaasup
katsorsartinnerani ingerlanneqartussaavoq, mak-

kuninngalu ilaqarluni soorlu suliffeqarneq, aningaasaqarneq, ineqarneq, peqqinnissaq imaluunniit
alla aanngajaarniutinik atornerluinermut kalluaasoq.
Taamaattumik Allorfik kommunini aamma peqqinnissaqarfimmi sulisunik suleqateqarnissamik
pisussaaffiliivoq. Ajoraluartumik Ukiumoortumik nalunaarusiap takutimmagu suleqatigiinneq
pitsanngorsarneqartariaqartoq, tassami innuttaasut
affangajai taamaallaat katsorsartereernerup kingorna qanoq iliornissamik pilersaarusiuunneqarsimapput. Pilersaarusiorsimagaanni innuttaasoq
katsorsartereernermini aanngajaarniutinik ingalassimaarinnissinnaaneranik kaammattorneqarsinnaammat. Taamaammat ukioq manna 2020-mi tamatuma
ukkanneqarnerunissaa kissaatigaarput.
All.: Birgit Niclasen, nakorsaq
aamma Allorfimmi pisortaq
bivn@allorfik.gl
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 Salg

af hvidevarer
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ASINISSAT/BOLIGER
Søges: Værelse søges
snarest! Stabil betaler
uden dårlige vaner og
med fast arbejde, - leje
max. 3.000,-kr. pr. måned.
Kontakt: 29 06 13.

Service og
salg - under
samme tag

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

NUNAANNARMI ILLUAQQANIK NUNAMINERNIK
QINNUTEQARNERNUT TUSARNIAANEQ

A1009

Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik
qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut
pilersaarut 2028-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup
qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut
akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.

A1010

Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 3. juni 2020 tiguneqareersimassapput.

HØRING AF AREALANSØGNING TIL HYTTER
I DET ÅBNE LAND
Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i 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.

A1011

Bemærkninger skal være modtaget senest den 3. juni 2020.

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

Evt. bemærkninger
eller indsigelser sendes til:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005, 3900 Nuuk
Nunaminertanut tunngasunik oqartussaqarfik // Arealmyndighed

Sumiiffik / Lokalitet
Taaguut / Stednavn

Koordinater
Avann. / Nord

Koordinater
Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa
Anvendelse

A-nr.

K9 Tertii

64°26’54.35”N

51°32’45.15”V

Asiariartarfik / Sommerhus

1009

K12 Kikiallit

64°37’27.02”N

51°23’39.86”V

Asiariartarfik / Sommerhus

1010

K66 Kanassut

64°20’53.18”N

51°44’4.57”V

Asiariartarfik / Sommerhus

1011
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Pilluarit

Tillykke

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

Frida

vi ønsker dig tillykke
med dine 3 år den
15/5/2020.
Vi elsker dig, kærligst

222222
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

“Vehaa”, ataata og
anaana

Skriv barnets køn, vægt, længde og hvornår barnet er
født, også selvfølgelig forældrenes navn.

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.

LEDIGT KONTOR
PÅ QEQERTANUT 28-101 i NUUK
Kontor på 13 m2 udlejes i hyggeligt, lille kontorfællesskab med
forlaget milik og Kalaallit Atuakkiortut.
Fælles toilet, køkken og spise/møderum.
Leje 5.304 kr. pr. måned incl. el, vand, internet og rengøring.
Kontakt Lene, forlag@milik.gl og hør nærmere.

Ilinnartut
ersiallillu
q
to
u qalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
de og
n
re
e
d
u
til st
på alle
r
te
pensionis kken
ti
varer i bu

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

Allaffik 13 m2-imik angissusilik attartorneqarsinnaanngorpoq.
Allaffeqarfitsinni nuannerluinnartumi allaffeqarfimmioqatigilissavatit
milik publishing aamma Kalaallit Atuakkiortut.
Allaffeqarfik ataatsimut perusuersartarfeqarpoq, igaffik, nerisarfik/
ataatsimiittarfillu.
Qaammammut attartornerata 5.304,- akimut ilaareerput innaallagiaq,
imeq, internetsi eqqiaanerlu.
Attavigiuk Lene,
forlag@milik.gl-mut paasisaqarnerorusukkuit.
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Angerlarniarneq
30.000 koruunik naleqarpoq
Lone Josefsen martsimi Canadamut
Iqalunnut ilaqutsiarami qaammatit
marlunngulillartullu angerlarniarnera sivisooq akisoorlu pereersoq
kiisami Nuummut apissippoq
Olivia Ivik
Olivia.ivik@sermitsiaq.gl
Canadami illoqarfimmi Iqalunni Lone Josefsenip
ernini ernuttanilu najugaqartut martsip 7-iani tikippai, naatsorsuutigisimagaluarlugulu martsip naanerani angerlamut aallassalluni. Tamannali iluatsissinnaasimanngilaq coronavirusertoqarnera pissutigalugu aamma Nuuk angallannikkut martsip 20-iani matuneqarmat. Lone Josefsen qaammatit marlungajaat
Iqalunneereerluni aprilip 21-iani Iqalunniit angerlamut aallarpoq, illoqarfiillu sisamat aqqusaareerlugit
majip tallimaani Københavnimiit Nuummut kiisami
tikippoq.
Lone Josefsenip angalanini Iqalunniit Nuummut
tamaat nammineerluni aappaatalu katillugit 30.000
koruunit tungaanut akilertariaqarsimavaat, ilaquttaminiillu aamma ikiorneqartariaqarsimalluni.
– Angalaninni unnuinerit kiisalu bilitsit tamaasa
nammineq aningaasartuutigivakka aamma bilitsit
annaasakka. Qujanartumik ernimma aappaasalu
aningaasatigut aamma ikiorpaanga, Lone Josefsen
oqarpoq.
Lone Josefsenip ernerata Iqalunniittup aappaata
anaanaata Iqalunniit Ottawamut bilitsimik akikitsumik pissarsissussimavaa, Ottawamiillu Københavnip tungaanut unnuinerit ilanngullugit 9000 koruunit

missaaniittut nammineq aningaasartuutigisimallugit. Lone Josefsenilu bilitsinik marlunnik pisisariaqarsimanini annaasaqangaatigingaatsiarsimavaa.
– Angerlarniarnerma aqqissuunniarnera imaannaanngilaarpoq, timmisartuutileqatigiit assigiinngitsut sisamat ilaaffigisussaagakkit. Nuummut angerlarnissannut aapparma Icelandairimut ilaallunga
Islandikkoortussanngorlunga bilitsisigaluarpaanga,
taannali unitsiinnarneqarpoq akiliutigisimasagullu
tassani annaavagut, Lone Josefsen oqarpoq.
Tullissaanik Lone Josefsen nammineq Myflightsearch.com-ikkut bilitsisigami paasivaa uukapaatinneqarsimalluni. Taannalu bilitseq aamma annaasaqaatigaa.
– Bilitsisiara taanna annaavara, sianerfigisaraluarlugit allaffigisaraluarlugillu akineq ajormata pasitsaapparput sianiinnaarisartuusimassasut, Lone
Josefsen oqarpoq.
Pingajussaanillu Namminersorlutik Oqartussat
corona hotline-nianiit piumaffigineqarpoq Danmarkikkooqqaarluni nunatsinnut angerlarsinnaasoq, taamaasilluni eSkytravel.dk aqqutigalugu
Amsterdamikkoorluni Danmarkimut bilitsi iluatsissimallugu. Lone Josefsenilu ullut 12-it Danmarkimeereerluni kiisami Nuummut apuuppoq. Angerlarniarnerminilu pisortanit ikiorneqarsimanngilaq.
– Aallaqqaammut oqarfigineqarnera malillugu
Danmarkimiit nunatsinnut angalanissara akeqartussaanngikkaluarpoq, akeqalersimammalli nammineq
bilitsi 6284 koruunilik akilertariaqarsimavara taamaasillungalu aningaasartuutikka suli amerlanerulerlutik. Angerlarsinnaanngoramali assut qujavunga,
Lone Josefsen oqarpoq.
Angerlamut ingerlaarneq
Lone Josefsen angalanermini mianersortariaqarsi-
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mavoq illoqarfiit tuniluuffiusorujussuit aqqusaartussaagamigit, taamaasilluni aaqqateqarluni, assani
sprittertarlugit, kiinnani attornaveersaarlugu inuillu
qanillinaveersaarsimallugit. Timmisartumilu ilaaffigisai tamarmik ilaasukittartut aammalu akunneqartilluarlugit isaatittarai Lone Josefsenip maluginiarsimavaa.
– Angalaninni ernumaammertarsimavunga, aqqutaalu tamaat kiinavut assiaquteqarput. Torontomi
mittarfeqarfissuarmi inuppassuupput, tamarmillu
kiinnamikkut assiaquteqarlutik amerlasuullu atallaajusalersorsimapput. Torontomiilli Amsterdamip
tungaanut timmisartumut ikereernerup nalaani kiinnamut assiaqut peerpara, pisariaqarsorinnginnakku
ilaasut ikingaarmata ilaaqatikkalu allat ungasikkakkit, Lone Josefsen oqarpoq.
Lone Josefsen Københavnimut tikikkami timmisartoqarfissuaq inoqanngiivissoq maluginiarpaa,
tikikkamilu misissorneqarsimanani.
– Københavnimut tikikkama timmisartoqarfissuaq
inoqaavinngilaq. Pas-era takuteriarlugu, pisattakka
ingerlaannangajak tiguakka. Annerusumik apersorneqanngilanga misissortinnangalu, Lone Josefsen
oqarpoq.
Lone Josefsen aprilip 23-iani Danmarkimut tikikkami ernermi angajulliup Odensemi angerlarsimaffianut inissippoq.
Lone Josefsen Danmarkimiinnermini aprilip
27-iani sullissivik.gl aqqutigalugu angerlarnissamut
qinnuteqaat immersorsimavaa, aqaguanilu akissutisivoq qanorlu iliornissaaminik ilitsersuummik pilluni. Nammineerluni aamma coronavirusimut tunillatsissimanerluni paasiniartariaqarsimavaa.
– Aprilip 27-iani Odense Universitetshopitalimut
sianerlunga misissortinnissannik paasiniaagama,
aqaguani aprilip 28-iani coronamut misissortippunga. Aprilillu 29-iani paasivara coronavirusimut
tunillatsissimananga, Lone Josefsen oqarpoq.
Coronavirusimut tunillatsissimannginnermut uppernarsaat aprilip 29-iani Lone Josefsenip ingerlaannaq nalunaarutigaa, majillu aallaqqaataani paasivaa Nuummut majip tallimaani angerlarsinnaalluni.

Qaammatit marlungajaat Lone Josefsen Iqalunneereerluni
kiisami aprilip 21-ianiit
Iqalunniit angerlamut
ingerlaarluni aallarpoq.
Assimi takuneqarsinnaapput Iqaluit mittarfiani Lone Josefsenip ernera ernutaalu
qaniuisut.
Lone Josefsen tilbragte
halvanden måned i
Iqaluit, før hun startede
på sin hjemrejse den 21.
april. Her er billedet af
Lone Josefsens søn og
børnebørn i lufthavnen i
Iqaluit, der tager afsked
med Lone Josefsen.
Nammineq pigisaq
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Lone Josefsenip Torontomiit Amsterdamip tungaanut timmisartumut ikereerami
kiinnamut assiaqutini peerpaa pisariaqarsorinnginnamiuk, ilaasukimmat
ilaaqatinilu allat ungasillugit issialluni.
Da Lone Josefsen fløj fra Toronto til Amsterdam, havde hun fjernet sin maske,
da der var så få passager på flyveren, og fordi der var så stor afstand imellem
dem. Nammineq pigisaq

Hjemrejsen
kostede 30.000 kroner
Lone Josefsen rejste til Iqaluit i
marts for at besøge sin familie, først
efter næsten to måneder kom hun
hjem til Nuuk efter en lang og dyr
rejse
Olivia Ivik
Olivia.ivik@sermitsiaq.gl
7. marts ankom Lone Josefsen til Iqaluit i Canada,
hvor hendes søn og børnebørn bor. Planen var, at
hun skulle hjem til Nuuk igen i slutningen af marts.
Det kunne dog ikke lade sig gøre på grund af
coronavirus, og fordi Nuuk lukkede for indrejse den
20. marts. Efter at have tilbragt halvanden måned
i Iqaluit startede hun på sin lange hjemrejse fra
Iqaluit den 21. april, og efter at have rejst igennem
fire byer ankom hun til Nuuk fra København den 5.
maj.
Lone Josefsens og hendes kone har betalt cirka
30.000 kroner for hendes hjemrejse, men hun var
også nødt til at få økonomisk hjælp fra sin familie,
da hjemrejsen blev så dyr.
Denne hjemrejse har dels kostet mig billetter til
den rejse, som jeg mistede, fordi jeg ikke kunne rejse til planlagt tid, dels kostet penge til nye billetter
og til overnatninger undervejs. Heldigvis hjalp mine
børn og svigerdøtre mig med nogle af udgifterne,
fortæller Lone Josefsen til Sermitsiaq efter hjemkomsten.
Lone Josefsens svigerdatters mor betalte for en
billig billet fra Iqaluit til Ottawa, mens hun selv
betalte for billetten fra Ottawa til København, som

kostede 9000 kroner inklusiv overnatninger undervejs.
Det var ikke let at planlægge min hjemrejse, da
jeg var nødt til at benytte mig af fire forskellige flyselskaber. Min kone købte ellers en billet til mig
via Icelandair, så jeg kunne komme hjem til Nuuk
via Island, men det kunne jeg ikke, og så mistede vi
også de penge, siger Lone Josefsen.
Den anden billet som Lone Josefsen ellers købte
via Myflightsearch.com, viste sig at være fra et
falskt flyselskab. De penge mistede hun også.
Da vi gentagne gange forsøgte at ringe og skrive
til dem uden held, fik vi mistanke om, at vi var
blevet snydt, så den billet fik jeg aldrig, siger Lone
Josefsen.
Tredje gang hun skulle købe en billet fik hun at
vide af selvstyrets corona hotline, at hun først skulle
tage til Danmark, inden hun kom hjem til Grønland.
Hun købte en billet via eSkytravel.dk, hvor hun
skulle mellemlande i Amsterdam før hun ankom til
Danmark. Efter 12 dage i Danmark kom hun hjem
til Nuuk. På hele sin hjemrejse fik hun ikke hjælp
fra myndighederne i Grønland.
I den første besked jeg fik, stod der, at jeg ikke
skulle betale for min rejse fra Danmark til Grønland, men da de senere ændrede det, måtte jeg betale 6284 kroner for min hjemrejse fra Danmark.
Derfor har jeg brugt ekstra udgifter på det. Men jeg
er meget taknemmelig for at komme hjem, siger
Lone Josefsen.
Hjemrejsen
Lone Josefsen skulle være ekstra forsigtig på sin
hjemrejse, fordi hun skulle igennem storbyer, hvor
der var meget smitte. Derfor måtte hun rejse med
plastikhandsker, bruge håndsprit ofte, passe på

med at røre ved sit ansigt og holde afstand til andre
mennesker. Under flyvningerne var der meget få
passagerer med, og der var lang afstand mellem
passagererne.
Under min hjemrejse blev jeg meget bekymret
nogle gange, og jeg skulle bære maske under hele
turen. Der var mange mennesker i lufthavnen i
Toronto, alle havde masker på, og mange havde
beskyttelsesdragter på. Jeg tog dog min maske af,
da vi fløj fra Toronto til Amsterdam, da der var så få
passagerer, og fordi der var så stor afstand mellem
os, siger Lone Josefsen.
Da Lone Josefsen ankom til Københavns
lufthavn, var der ingen mennesker i lufthavnen, og
hun blev heller ikke undersøgt.
Da vi landede i København 23. april, kom vi ud
i en tom lufthavn. Jeg viste mit pas og fik mine
kufferter næsten med det samme. Ingen undersøgte
mig eller spurgte mig ud om noget, siger Lone
Josefsen.
Lone Josefsen rejste videre til sin ældste søn, der
bor i Odense.
Hun udfyldte en ansøgning den 27. april gennem
sullissivik.gl, og næste dag fik hun at vide, hvad
hun skulle gøre. Hun skulle også selv sørge for at få
taget en test for coronavirus.
Jeg ringede til Odense Universitetshospital den
27. april for at finde ud af, om jeg kunne blive testet
for coronavirus. Dagen efter fik jeg taget en test.
Den 29. April fik jeg at vide, at jeg ikke var smittet
med coronavirus, fortæller Lone Josefsen om processen.
Hun sendte resultatet af testen med det samme
hun fik den og 1. maj fik hun at vide, at hun kunne
komme hjem til Nuuk den 5. maj.
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Pisariaqavissumik kigutiminnik
suliaritittut amerliallattut
Niels Haarbo-Nygaard kigut ileriffimmi Tandlæge Niels Nygaard
ApS-imi piginnittoq ullut 16-t kigutileriffimmi kisimi sulinermini ulapissimavoq
Olivia Ivik
Olivia.ivik@sermitsiaq.gl
Nuummi coronavirusi tuniluutilermat suliffeqarfippassuit Namminersorlutik Oqartussat peqqussutaat
malillugu Martsip 18-iani matuneqarput, tamannalu
suliffeqarfinnut amerlaqisunut ilungersunartorsiortitsivoq. Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfiit
amerlanerit aprilip 25-iani ammaqqippai, Nuummili kigutileriffik namminersortoq, Tandlæge Niels
Nygaard ApS, aprilip 23-ianili arriitsumik ammariartuaalersimalluni.
Kigutileriffiup pisariaqavissumik kigutiminnik
suliaritittussat suliarisinnaasarsimavai taamaattumik
coronavirusertoqarnerata nalaani matuinngilaq.
Kigutileriffimmilu piginneqataasup Niels HaarboNygaardip pisariaqavissumik kigutiminnik suliaritittariaqartut amerliallannerat malugisimavaa, soorlu ilaatigut kiguserisut kigutiminnillu aseruuttoortut
aammalu misissuinerni ingerlareersuni suliaritinnerit.
Amerliallanneranut peqqutaagunarpoq inuit naliginnaasumik kigutitik misissortikkiartorlugit kigutileriffiliarsinnaasimanngimmata, Niels Haarbo-Nygaard oqarpoq.
Kigutileriffiup pisariaqavissumik kigutiminnik
suliaritittariaqartut martsip 18-ianiit kisiisa suliarisinnaalerpai, tamannalu sulisunut eqquivoq, sulisum-

mi arfineq marluk angerlartikkallarneqartariaqarsimapput.
Matuinnissatsinnik oqartoqanngilaq, nakorsaanerulli peqqussutai malikkusussimavagut. Tamanna
isumaqarpoq pisariaqavissumik kigutiminnik suliaritittariaqartut taamaallaat martsip 18-ianiit suliarisinnaaleratsigit, taamaammallu sulisutta ilaat angerlartittariaqarsimavagut. Martsip naalernerani sulisut sinneri angerlartippagut. Uangalu aprilip aallaqqaataaniit 16-iata tungaanut kigutileriffimmi kisimiillunga sulivunga, apriililli 16-iani sisamaalluta
sulisalerpugut, Niels Haarbo-Nygaard oqarpoq.
Kigutileriffik aprilip 23-ianiit arriitsumik ammariartuaarpoq, majillu aallaqqaataaniit sulisut tamarmik sulileqqipput. Tamanna aamma ulapititsivoq
naliginnaasumik suliassat matoqqatinneqarnikuummata, soorlu misissortinnerit kigutinillu qalipperniiaanerit.
Kigutileriffiup sullitat tamarmik piffissamik nutaamik tunisariaqarsimavai.
Sullitagut piffissamik nutaamik tunivagut, ilaali
ajoraluartumik arlaleriarluta piffissamik nutaamik
tunisariaqartarsimavagut, nalugatsigu qaqugu naliginnaasumik sulileqqissanerluta, Niels HaarboNygaard oqarpoq.
Atortut nutaat
Kigutileriffik atortunik nutaanik peqalersorlu ullut
14-it qaangiummata kigusiartunut tamanut matugallarneqarpoq, pisariaqavissumilli suliaritittariaqartunut tamaallaat ammatinneqalerluni.
Naliginnaasumik suliarisartakkagut annertunerit
tamaasa kinguartittariaqarsimavagut. Atortunik nutaanik aningaasartuuteqaqqammerluta 3D skannerimik, kigutip qalliutaanut sequtserummik aammalu
kigusiornermut kissarsuummik ulloq taanna kigu-

siarnermi sanasinnaasumik pisaaqqammertugullu.
Atortut taakku nutaat atorsinnaanngorigullu ullut
14-it qaangiummata coronavirusimik eqqugaavugut,
Niels Haarbo-Nygaard oqarpoq.
Niels Haarbo-Nygaardip naluaa aningaasatigut
qanoq annertutigisumik annaasaqarsimanerluni, nalunngilaali qaammatit marlungajaat isertitaqaratik.
Naliginnaasumik kaaviaartitaarukkamik sulisutik
akissarsitissinnaasimanngilaat, ikiorsiissutinilli tapertereernerup kingorna skateernissaraluarnertillu
kinguartinneqarmat pisariaqarsimanngilaq sulisunik
soraarsitsinissaq, sulisullu naliginnaasumik akissarsitinneqarlutik.
Niels Haarbo-Nygaardili nulialu martsimi, aprilimi majilu ilanngullugu akissarsiaqaratik ingerlapput.
Neriuppugut taamatut pisoqaqqissanngitsoq,
taamaanngippammi aaqqissuussaanerput allanngortittariaqassavarput, Niels Haarbo-Nygaard oqarpoq.
Niels-Haarbo Nygaardip neriuutigaa nulianilu
juunip aallaqqaataaniit akissarsiaqaleqqissallutik,
tamakkiisumilli akissarsisinnaanngillat skattimut
akiligassat aamma toqqorneqartussaammata.
Niels Haarbo-Nygaard ikiorsiissutinut qinnuteqajaarnini iluaqutigilluarpaa.
Qularutiginngilluinnarpara martsimi ikiorsiissutinik taperneqarnerput soraarsitsinnginnitsinnik
peqquteqartoq. Kigutileriffimmi sulisugut ukiorpassuarni sulisorilluarsimasagut, suliffeqarfitsinnillu
tunngavileeqataalluartut, qujanartumik sulileqqissinnaalerput, sullitagummi pillugit sulivugut. Nunatsinni killilersuinerup iluatsilluarnera uagutsinnut
oqilisaataaqaaq, killiligaanngitsumimmi suleqateqarani sulilluni nuanninngeqimmat, Niels HaarboNygaard oqarpoq.

Paasisat

Kigutileriffik Tandlæge Niels Nygaard
ApS aggustimi 2003-mi ammarpoq,
Niels Haarbo-Nygaard nulialu Karen
Haarbo-Nygaard piginnittoralugit. Kigutileriffik arfineq pingasunik sulisoqarpoq, kigutit nakorsaat marluk, kigutit
nakorsaat immikkut ilinniarsimasoq
ataaseq (1 specialtandlæge i ortodonti),
kigutigissaasoq ataaseq kigutileriffimmilu ikiortit sisamat.
Niels Haarbo-Nygaard 48-nik ukioqarpoq, Nuummilu inunngorpoq peroriartorlunilu. Niels Haarbo-Nygaard
kigutit nakorsaatut Århusimi ilinniarnikuuvoq.
Assip oqaasertaa: Coronavirusertoqarnerata nalaani Niels Haarbo-Nygaard kisimi pisariaqavissumik
kigutiminnik suliaritittut sullippai. Majillu aallaqqaataaniit sulisut tamarmik sulileqqillutik.
Under coronakrisen har Niels Haarbo-Nygaard arbejdet alene i en periode med at servicere akutte patienter. Siden 1. maj har alle medarbejdere været på arbejde. Asseq: Nammineq pigisaq-Privat foto
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Assimi saamerlermiit nikorfapput: Kigutit nakorsaata ikiortaa Sofie Lyberth Danielsen, ordotondimi
kigutit nakorsaat Karen Haarbo-Nygaard, kigutigissaasoq Malene Malmgreen Pedersen, kigutit nakorsaat piginneqataasorlu Niels Haarbo-Nygaard,
kigutit nakorsaat Susanne Wallbohm, kigutit nakorsaata ikiortaa Hulda Platou, saaffiginnittarfimmiu
Nina Motzfeldt aamma kigutit nakorsaat ikiortaa
Astrid Geisler.
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Fra venstre: Klinikassistent Sofie Lyberth Danielsen, specialtandlæge i ortodonti og medejer Karen
Haarbo-Nygaard, tandplejer Malene Malmgreen
Pedersen, tandlæge og medejer Niels HaarboNygaard, tandlæge Susanne Wallbohm, klinikasistent Hulda Platou, receptionist Nina Motzfeldt
Jensen og klinikassistent Astrid Geisler. Asseq:
Nammineq pigisaq

Lille stigning i kritisk tandbehandling
Niels Haarbo-Nygaard, der er medejer af tandklinikken ”Tandlæge Niels
Nygaard Aps.”, arbejdede under
krisen alene i 16 dage og han havde
travlt.
Olivia Ivik
Olivia.ivik@sermitsiaq.gl
Da coronavirussen kom til Nuuk, lukkede selvstyret
mange arbejdspladser den 18. marts i Nuuk, og det
har været hårdt for mange virksomheder. Selvstyret
åbnede op for virksomhederne igen den 25. april,
men allerede den 23. april begyndte ”Tandlæge
Niels Nygaard Aps.” langsomt at åbne op igen.
Klinikken var under coronakrisen ikke helt lukket, da den stadig skulle udføre akutte og kritiske
behandlinger. Medejeren af klinikken, Niels Haarbo-Nygaard, lagde mærke til, at der i den periode
skete en lille stigning af kritiske behandlinger, som
er defineret som blandt andet behandling af tandpine og tænder med betændelse og videreførelse af
visse igangværende behandlinger.
Stigningen skyldes sandsynligvis, at folk ikke har
kunne gå til almindelig tandeftersyn og få tjekket
deres tænder, siger Niels Haarbo-Nygaard.
Tandklinikken måtte under krisen kun udføre
akutte eller kritiske behandlinger, og det gik ud over
de ansatte. Niels Haarbo-Nygaard måtte sende syv
af sin ansatte hjem.
Vi er aldrig rigtig blevet beordret lukket, men har
valgt at følge landslægens anbefalinger, som betød,
at vi gik i kritisk behandlingsmode den 18. marts,
hvor en del af medarbejderne blev sendt hjem. De
resterende medarbejdere blev hjemsendt med ud-

gangen af marts måned. Derfor har jeg været helt
alene fra den 1. april til den 16. april. Siden har vi
været fire på arbejde, oplyser Niels HaarboNygaard.
Tandklinikken begyndte langsomt at åbne igen
allerede den 23. april, og alle medarbejdere kom
tilbage på arbejde den 1. maj. Nu er der rigtig travlt,
da klinikken har haft lukket ned for almindelige
behandlinger som eftersyn og tandrensning.
Tandklinikken har også måttet give sine kunder
en ny tid til behandling.
Desværre er nogle af kunderne blevet flyttet
flere gange, da vi ikke har haft en endelig dato for,
hvornår vi kunne starte op igen med behandlinger
af ikke kritisk karakter, forklarer Niels HaarboNygaard.
Nyt udstyr
Tandklinikken havde lige investeret i nyt udstyr og
14 dage efter lukkede den på grund af coronakrisen.
Alle de store behandlinger, vi normalt tilbyder,
har vi måttet udskyde. Vi havde lige investeret i
nyt udstyr i form af en ny 3D skanner, kronefræser
og keramisk ovn, så der kan fremstilles kroner på
klinikken samme dag. 14 dage efter blev vi ramt
af corana-krisen, og vi måtte lukke, fortæller Niels
Haarbo-Nygaard.
Klinikchefen ved ikke præcist, hvor meget de har
tabt økonomisk, men han anslår, at de har mistet
omkring halvanden måneds omsætning.
Klinikken havde ikke penge til at betale løn til
sine medarbejdere, da de ikke har kunnet omsætte
det, de plejer. Men da de har været hurtige til at
søge om lønkompensation, og da de kunne udskyde
a-skat, har det ikke været nødvendigt at opsige
medarbejdere, som derfor har fået deres almindelige
løn.
For at redde klinikken har Niels Haarbo-Nygaard

og hans kone ikke fået løn i marts, april og maj.
Vi håber ikke, at krisen fortsætter, for så skal vi
nok til at ændre på vores organisation, siger Niels
Haarbo-Nygaard, der samme med sin kone håber
på, at de kan få løn i juni. Men ikke fuld løn, fordi
de skal samle penge ind til den skat, de har fået
hensat.
Niels Haarbo-Nygaard har også benyttet sig af en
tidlig ansøgning til hjælpepakke.
Hjælpepakkerne fra marts har uden tvivl bidraget til, at vi har kunnet undgå afskedigelser. Det
har gjort, at det personale, som har været med til
at bygge virksomheden op igennem mange år, nu
igen kan være med til at servicere dem, vi er her
for, nemlig patienterne. Det var også en kæmpe
lettelse for os, at inddæmningsstrategien virkede her
i Grønland, for det er ikke sjovt at være på arbejde uden sine kolleger på ubestemt tid, siger Niels
Haarbo-Nygaard.-

Fakta

Klinikken åbnede i august 2003,
Niels Haarbo-Nygaard og hans kone
Karen Haarbo-Nygaard ejer klinikken. Tandklinikken har 8 ansatte, to
tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti
(bøjletandlæge), en tandplejer og fire
klinikassistenter.
Niels Haarbo-Nygaard er 48 år og
født og opvokset i Nuuk og uddannet
tandlæge i Århus.
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IGITANIK ANGISUUNIK
KATERSINEQ

STORSKRALDSINDSAMLING
Ulloq 18. maj aallarnerfigalu najugaqarfippit eqqaani
Ingitassaatissinnik aaneqartarnissaanik periarfissaaqqilissaaq. Majip 29-ta tungaanut. Aaqqissuussineq TAAMAALLAAT inigisaminnik pigisalinnut atuutsinneqarpoq. Inissianik attartortut allatut inissiaatileqatigiiffiit aqqutigalugit periarfissaqartinneqarput.
Eqqaasitsissutigissavarput Qilaliarfimmi aammalu Arfininngorneq Sapaallu Aallertoqassanngimmat.

Fra 18. maj til 29. maj er det igen muligt at få
hentet storskrald ved din adresse. Ordningen
gælder KUN boligejere. For borgere i lejebolig
er der gennem boligselskaberne andre muligheder. Ingen afhentning på Kristi himmelfart og
i weekender.

Inuussutissarsiortunit eqqakkat sanaartornermiluunniit eqqakkat eqqakkanut angisuunut ilaatinneqanngillat. Biili igitanut angisuunut katersisartoq kissaatigingukku illit najukkanni igitassaatitit aassagai taava Eqqagassaleriffik
oqa. 36 74 11 imaluunniit mail-imut: affald@sermersooq.gl. saaffigisinnaavat.
Nalunaaruteqarneq aallernissaq ulluni marlunni sioqqullugu pissaaq. Eqqagassalerivimmut attaveqajaarnikkut aallertoqarnissaanut ulloq kissaatigisat
eqquutsikkuminarnerussaaq.

Storskrald omfatter ikke erhvervsaffald og byggeaffald. Hvis du
ønsker at storskraldsbilen skal komme og hente dit storskrald skal
du kontakte Affaldscentret på tlf. 36 74 11 eller på e-mail: affald@
sermersooq.gl. Tilmelding skal ske senest 2 dage før afhentning. Jo
tidligere du kontakter Affaldscentret, jo større chance er der for at,
vi kan imødekomme dine ønsker om afhentningstidspunkt.

Attavigigutsigut ukua paasissutissiissutigissavatit:
1. Ateq najugalu
2. Mobiilivit normua mailillu
3. Sunik tunniussiniarpit - aamma qanoq annertutigisunik
Eqqagassat ullormi aaneqarfissaanni aatsaat aqqusernup sinaanut ilineqassapput. Igitat angisuut tikikkuminartumut inissinneqassapput aamma avatiminniittunut akornutaanngitsumut. Igitat angisuut najukkamit sorlermeersuuneri
ersarissumik takuneqarsinnaassaaq. Igitat angisuut aaneqartussat, igitassanut
ilaasussanngitsunut nigortillugit, inissinneqassapput .
Assersuutigalugu sikkilit, aneerussiviit allallu

Når du kontakter os, skal du oplyse:
1. Navn og adresse
2. Mobil nr og e-mail
3. Hvad du vil aflevere og hvor meget
Affaldet må tidligst stilles frem dagen før afhentningsdagen. Storskraldet skal placeres let tilgængeligt og på en måde så det ikke er til gene
for omgivelserne. Det skal være tydeligt hvilken adresse storskraldet
hører til. Affaldet skal være tydeligt adskilt fra andre genstande som
ikke ønskes bortskaffet som storskrald (f.eks. cykler, barnevogne mm.)
Affaldet skal være forsvarligt emballeret, så det er sikkert at håndtere
– både for dig og vores personale.

Eqqagassat isumannaatsumik poortorneqarsimassapput
– ilinnut sulisutsinnullu isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu.

Hvis du eller din boligforening (ejer eller andel) vil arrangere indsamling af henkastet affald i jeres lokalområde, er I også velkomne til at
Illit najugaqatigiiffiit peqatigiiffippilluunniit (nammineq pigalugu/piginneqatigiin- bestille os på de angivne dage, så storskraldsbilen kan komme og
nermi) najukkassi eqqaani eqqakkanik qimaannakkanik katersiniarnerhente det, I har samlet sammen.
mik aaqqissuussiniarussi, ulluni taaneqartuni inniminnersinnaavatsigut, eqqakkat katersorneqarsimasut biilinik aaneqarniasAFHENTNINGEN SKER
sammata.

ULLUT TAAKKUNANI PIFFISSALIUSSAT
ATUUTINNEQASSAPPUT NALUNAAQUTAQ
17.00-MIIT UNNUKKUT 20.30 TUNGAANUT

MELLEM KL. 17.00-20.30

Sermersooq gl-imi imaluunniit
Sermersooq Affaldscenter-imi facebook
aqqutigalugu eqqakkanik angisuunik
katersisarneq atuarneqarsinnaavoq
Læs mere om storskraldsindsamlingen på sermersooq.gl
eller på facebook Sermersooq
Affaldscenter

sermersooq.gl
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø
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Tømrer søges
Henvendelse:
Jan 553263
WWW.KARMAPA.ORG

Naasuerniarfik

Nystrup & Co
Sanasut

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

553263	
  Postbox	
  859	
  3900	
  Nuuk

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

Pilluarit
Tillykke

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

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 indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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
til stud
r
te på alle
pensionis kken
uti
b
i
r
vare

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

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

Soraarummeernermi nakkutilliisussarsiorneq
Eksamensvagter søges
Niuernermik IIinniarfik Nuummiittoq soraarummeertoqarnerata nalaani ingerlaavartumik
soraarummeernermi nakkutilliisussanik pisariaqartitsiuarpoq. Nalunaaquttap
akunnermusiat tunngavigalugit akissarsititsisarpugut.
Tassunga ikiorneqrnissaq pisariaqartipparput, illit nammineerlutit immaqaluunniit
nalunngisaqarputit soqutiginnittumik.
Soraarummeernermi nakkutilliisutut atorneqarnissat piffissaqarfigalugulu soqutigigukku
annertunerusumilluunniit paasisaqarusukkuit Alyona Køhler mailkkut uunga attavigiviuk
alyk@ninuuk.gl imaluunniit oqarasuaammut 48 79 44-mut sianerlutit.

Grønlands Handelsskole har løbende brug for eksamensvagter. Vi aflønner på timebasis.
Vi har brug for hjælp, måske du selv eller én du kender kunne være interesseret.
Hvis du har tid, lyst og interesse til at udføre
funktionen som eksamensvagt eller hvis du ønsker
at vide mere så kontakt Alyona Køhler på
alyk@ninuuk.gl eller på telefon 48 79 44.
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

100

.

TIDSMÅLER

LÆS PÅ
VOGN

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring
FOLK
FRA
MØN

SPRÆKKE

.

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

FARVET

FIN
RACEHEST

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

DRØMME

.

PADDER
KLOKKEN 20

DREJE
RUNDT

TOV
OVERGANGEN

.K

.

PADLER

HEV

TALE

TÅREN

STORME

TOMT

RADIUS

7
DAGE

VARMEKILDER

HIMMELFÆNOMENER

.

REGNFULD

.

PIGENAVN

GNAVER

GRAM
VINTERTØJ TIL
IKKE
HOVEDET HJEMME

DONNAS DYREKLINIK

TRÆER

LITER
REGNING

VÆRE
KNUS

MUSIKSKIVE
FINT

.

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

SØLV
OPDRÆT

LEDT
TRUMF

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

ALIEN
LAVE
SKITSER

.

info@nurepa.gl

UDBRUD

TYR

.

tlf. 55 14 77

Autoriserede værksted

BVADR

SNOG
SPANIEN

www.nurepa.gl

.

JAPAN
KOPIER

HAFT

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Familien Pilemand
Timerllia 2B . 3905 Nuussuaq

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

NUREPA APS

.

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

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

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

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 32 42 74

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

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

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

www.kigutit.gl

SANA
34 40 00

tut
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u
N
i
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r
e
g
r
o
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Nye verdens

H Igaffimmi errorsinermilu
atortorissaarutitigut

H Kiffartuussisarpugut
H Ikkussilluta tuniniaallutalu
H Taartissaateqarluarpugut
H Servicering
H Montering og
H Salg af hvidevarer
H Godt udvalg af

Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna
Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu,
uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia
aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami
angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.
222222
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

reservedele

Kiffartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og
salg - under
samme tag

Aqqusinnersuaq. 32, st. tv · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

QVIST
KØRESKOLE

Inissaqaqqilerpoq/Nu er der plads igen

Skriv barnets køn, vægt, længde og hvornår barnet er
født, også selvfølgelig forældrenes navn.

QVIST KØRESKOLE

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

TLF. 55 7168

ULLAAKKUT
NEQEROORU
T
ANNERTOOQ

Stort morg
entilbud

ULLAAKKORSIUTIT
AKIKINAARUJUSSUAKKIT
RUNDSTYKKIT 8, WIENERBRØDIT 4,
IFFIAQ/IFFIAQ-QAQORTOQ 1 /
8 rundstykker + 4 wienerbrød +
1 franskbrød imlt. / el. rugbrød

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

