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Liv i de gamle huse
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Shop
online

Stort udvalg af Smykker & Ure
Grønlandsk inspiereret smykker
i sølv og Grønlandsk guld
• Forlovelsesringe og Vielsesringe
• Dåbsartikler
• Gravering

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

NVVS.GL

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

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

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

Malermester
JOHAN OLSVIG

v/ Karl Kristensen & Jes Møller
arktiskbyggeri@gmail.com

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

Nauja

Erene

Tlf. 329797
H.J Rinksvej 33

 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

Mail: olsvigjohan@gmail.com · Mobil 58 28 12

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

Nujaleriffik

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000

/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

K IR OP R A K T OR
AK U P U NK T ØR

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
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ILINNIARTITSISUT:

Coronartoqareernerata kingorna atuartitsineq pitsaanerulerpoq

Atuarfik Samuel Kleinschmidtimi
atuartut atualeqqereernermi kingorna ineriartorluarput. Atuaqatigiiaat ikinnerunerat ilinniartitsisunut
atuartunullu iluaqutaavoq
– Atuartitsiffiusup ilua eqqissisimaneruvoq, ilinniagaqarnissaq taamaasilluni oqinnerulerluni. Ilinniartitsisumit aamma ikiorluarneqarnerusinnaalernikuuvunga.
Coronartoqareenerata kingorna atualeqqissimaneq
pillugu Nuummi Atuarfik Samuel Kleinschmidtimi 5.
B-mi atuartoq Tanja Hansen oqarpoq.
Meeqqat atuariartoqqimmata atuaqatigiiaat agguarneqarput, assersuutigalugu amerlanerpaamik atuartut
aqqanillit atuaqatigiissinnaallutik. Atuartitsinissaq taamaasilluni oqinnerulersoq ilinniartitsisup Susanne
Storgaardip aamma socialpædagogip Patricia Hansenip, ASK-imi atorfeqartut, Sermitsiaq.AG-mut oqaatigaat.
Atuartut eqqissisimanerusut
Atuartut ullup affaa atuartinneqartarput, 1. klassimit
5. klassi ilanngullugu arfineq pingasunit ullup qeqqata
qeqqa tungaanut atuartinneqartarput, 6. klassimit 10.
klassi ilanngullugu atuartut ataatsip qeqqanit sisamat
qeqqata tungaanut atuartinneqartarlutik.
– Atuartut eqqissisimanerujussuulernikuupput.
Sammineqartut itinerujussuarmik sammineqartalerput,
atuaqatigiit ikinnerunertik pissutigalugu ilikkagaqarluarnerusalertut malunnaqaaq. Ilinniartitsisut oqinnerusumik ilinniartitsisinnaalernikuupput, atuartummi

FOLKESKOLELÆRERE:

Coronakrisen hæver
niveauet markant
Der er sket positiv udvikling på
Atuarfik Samuel Kleinschmidt efter,
elever er kommet tilbage på skolebænken. Færre elever i klasserne
har en stor indvirkning på både
lærere og elever.
Af Nukappiaaluk Hansen
– Der er mere ro i klasseværelset. Det gør, at det er
nemmere at lære noget. Jeg får også mere hjælp fra
læreren. Sådan siger Tanja Hansen, der går på 5. B
på Atuarfik Samuel Kleinschmidt i Nuuk, efter hun
kom tilbage til skolen efter coronaperioden, hvor hun
og hendes klassekammerater har fået undervisning i
hjemmet.
Skoleklasserne er nemlig blevet opdelt, så der for
eksempel kun kan være 11 elever pr. klasse. Det har
betydet, at det er blevet meget nemmere at undervise i
klasserne, fortæller folkeskolelærer Susanne Storgaard og socialpædagog Patricia Hansen på ASK, som
Sermitsiaq.AG har talt med.

piffissaqarluarfigineqalernikuupput. Taamatut atuartitseriaaseqalertoqarnera pissutaalluni atuartut nuannaarnerulertut malunnarpoq, ilinniartitsisoq Susanne
Storgaard oqaluttuarpoq.
Atuaqatigiiaat 24-25-iugallarmata atuartut tamaasa
tikinnissaat ajornartarsimasoq oqaatigaa.
Fagitigut inissisimaffik qaffariarsimavoq
– Atuartut maanna piginnaasaat annertunerulereeqaat,
ilinniartitsinerput aamma pitsaanerulernikooqaaq.
Siornatigut atuartut saqqumilaanngitsut manna soqutiginninnerulernikuupput, nappaasalerlutik oqaasissaqartalerlutillu. Maanna atuartut piffissaqarfigineqarneruleramik ilikkagaqarnerusalersut malugaarput.
Soorunami coronartoqannginnerani atuartut aamma
ilikkagaqartarput, maannali atuaqatigiiaat ikinnerulernikuugamik ilinniartitsisumiillu piffissaqarluarfigineqarneruleramik soqutiginninnerulerput - tamanna siornatigut malugisimanngilarput, Susanne Storgaard oqaluttuarpoq.
Nukissaqarnerulerneq
Atuarfiup iluani aamma maanna kisimi atuartitsisoqartarunnaarpoq.
– Assersuutigalugu qaqqaliartarpugut, imaluunniit
arlaannik soqutiginartunik suliaqarluta, aamma soorlu
katersugaasivimmi atuartitsisoqartalerpoq, tassani
qanga kalaallit atuartitsissutigineqartalerlutik. Taamatut atuartitsinermi atuartut ilikkagaqartaqaat. Tassungalu pissutaavoq atuartut ikinnerunerat, atuartut 20-it
qaangeraangassuk taamatut atuartitsisoqarsinnaarpiarneq ajorpoq eqqissiviittoqartarnera pissutigalugu,
Susanne Storgaard oqarpoq.
Atuartut atuaqatigiiaani amerlannginnerat siuariaataalluartoq tikkuarpaa.
Eleverne kører i øjeblikket med halve skoledage,
hvor første til femte klasse går i skole fra klokken otte
frem til halv tolv, mens sjette til tiende klasse går i
skole fra halv et til halv fire, hver dag.
– Jeg oplever, at der er meget mere ro i klassen. Der
er enorm fordybelse, og vi ser tydeligt, at eleverne
vokser af at være så få. Det gør, at det er meget nemmere for lærerne at undervise, fordi vi kan nå rundt til
alle eleverne. Og det er så tydeligt at se, at eleverne
bedre kan lide at gå i skole på denne måde, fortæller
Susanne Storgaard og tilføjer:
– Når klasserne er omkring 24-25 elever pr. klasse,
så er det svært for lærerne at nå alle eleverne.
Faglige niveau er steget
– Jeg kan allerede se nu, at det faglige niveau er steget. Jeg kan se på eleverne, der før har været passive
i timerne, nu rækker hånden op og er begyndt at fortælle. Man kan nemt se, at eleverne har lært noget,
fordi der nu er plads til at lære noget. Eleverne har
selvfølgelig også lært noget før krisen, men med færre
elever er det muligt at lære mere. Det er mange at
have med, når vi er 24-25 elever, fremhæver ASKlæreren.
Mere overskud
Og nu foregår timerne ikke kun inde i klasseværelserne.
– Vi tager i fjeldet og undersøger forskellige steder eller til museet, hvor eleverne får undervisning om
det gamle Grønland. Her lærer eleverne meget. Og
det er igen fordi, der er meget ro, hvilket ikke rigtig
kan lade sig gøre, når der er 20 elever. Når vi gjorde
det før, skabte eleverne for meget uro, hvilket gjorde

- Atuartut ineriartorluarput, atuariartornissartik qilanaarisalerlugu. Ilinniartitsisoqatigut aamma qiimanerulerput atuartitsinissamut nukissaqarnerulerlutik.
Ukiuni 15-ni ilinniartitsisooreerpunga, assingusumik misigisaqarsimanngisaannarpunga. Suleqatikka
uattulli aamma misigipput, tamanna nuanneqaaq misigalugu, qungujulluni oqarpoq.
Ammanerulerput sammisaqarnerulerlutillu
Atuartut ammanerulersimasut Patricia Hansenip
malugaa.
- Atuaqatigiit ikinnerunertik pissutigalugu atuartut
amerlanerusunik oqalliseqalersinnaalerput, ammanerulernikuupput, misigisatik nuannersuinnaanngitsut
oqaluuserilersinnaalerlugit. Aamma atuaqatigiiaat
iluini ajornartorsiutit anigorneqapallattalernikuupput,
tamanna atuaqatigiillualernerannut sunniuteqaqataalluarpoq, oqarpoq.
Politikerinut oqariartuut
Coronartoqarnera qaangiuppat ineriartornerup attatiinnarneqarnissaa neriuutigaat.
- Qanoq una piffissaq atorluarneqarsinnaanersoq
paasiniarneqartariaqarpoq, aamma qanoq ineriartorteqqinneqarsinnaanersoq eqqarsaatigineqartariaqarpoq, oqarput.
- Atuaqatigiiaat siunissami ikilineqartuuppata inuiaqatigiinnut pitsaasumik sunniuteqarluassaaq. Atuarfeqarfinnut tunngatillugu ingerlatsisut politikerillu
maanna misilittagarineqalersut atorluartariaqarpaat,
siunissami atuarfiit ilusissaannut atorluarneqarsinnaasunik maanna ulikkaarmat, Susanne Storgaard
aamma Patricia Hansen oqarput.

det svært at undervise, fortæller Susanne Storgaard.
– Færre elever i klasserne er alt afgørende,
siger hun.
– Der er så stor udvikling med eleverne, der er langt
mere glade over at tage i skole nu. Vores kolleger er
meget mere glade og har overskud. Jeg har været
lærer i over 15 år, og jeg har aldrig oplevet noget
lignende. Hele ånden er så anderledes, og jeg ved,
at mine kolleger på andre skoler også oplever denne
positive udvikling, smiler hun.
Mere åbne og aktive
Patricia Hansen oplever, at eleverne er blevet mere
åbne.
– Fordi eleverne får mere opmærksomhed, er de
også blevet mere villige til at tale om forskellige ting.
Det er ikke kun de gode ting, vi taler om. Konflikter løses også langt tidligere end før, hvilket har en
stor positiv indvirkning på klasserne, siger hun.
Opråb til politikere
Susanne Storgaard og Patricia Hansen håber, at den
positive udvikling kan fortsætte, også efter coronakrisen.
– Det er vigtigt at overveje, hvordan vi kan bruge
det her til noget, og hvordan vi kan udvikle os yderligere i den positive retning, siger de.
– Det vil gavne samfundet så meget, hvis grænsen
på elever per klasse bliver sat ned. Vi synes, at forvaltningen inden for skoleområdet og politikerne skal
bruge de erfaringer, vi har draget på skolerne, til at
tænke fornyelse inden for folkeskolerne, lyder det fra
Susanne Storgaard og Patricia Hansen.
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ELplus Grønland
Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.
ZANUSSI Induktion Komfur
Ovn med timer
Autostart funktion
Børnesikring
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0,-

Spar 1.00

-

Spar 600,

AEG Intgrerbar Opvaskemaskine
Kuverter antal 13
bredde 60cm.
ekstra lydsvagt program
Låge/front medfølger ikke
Energiklasse A++

,
9
9
4
.
5
0,-

Spar 1.80

BROTHER F400 BEDST I TEST APRIL 2020
Skab smukke sykreationer med Innov-is F400
• 40 indbyggede sømme
• 6 typer knaphuller
• Automatisk trådafklip
• Fuldautomatisk nåletråder

Tilbuddetr
fortsætte

Priser fra

SCANDOMESTIC

,
9
9
9
.
2

Kummefryser. Flere forskellige størrelser
200, 300, 400 eller 650 Liter

Tilbuddene gælder fra 20. maj 2020 til og med 27. maj 2020 eller så længe lager haves.
Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

Pris 6499 Tilbud 5499,-

LG Vaskemaskine
Kapacitet 9 kg, Energiklasse A+++
Centrifugering 1400 o/min
Direct Drive motor med 10 års garanti

,
9
9
4.9
0,-

Spar 1.50

Elplus Grønland • Issortarfimmut 9 • Tlf.: +299365000 • E-mail Elplus@Elplus.gl

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

www.elplus.gl
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LSD Nuummi nassaarineqartoq
Kalaallit Nunaata Politiivi angajoqqaat perorsaasullu kaammattorpaat
meeqqat inuusuttullu oqaloqatigissagaat. Inuusuttut ataasiakkaat LSDmik pereernermik kingorna tarnikkut perululersimallutik (psykoserlutik) napparsimavimmut unissimapput.
All.: Kassaaluk Kristiansen
LSD-t nipitittakkatut ilusillit Kalaallit Nunannut
eqqunneqarsimaneri politiinit ilisimaneqalerpoq.
Kalaallit Nunaata Politiivi tusagassiutinut taama
nalunaaruteqarput.
Politiit angajoqqaanut perorsaasunullu kaammattuipput LSD-p aanngajaarniutillu allat ulorianassusaat pillugu meeqqat inuusuttullu oqaaqqissaarneqassasut.
Kalaallit Nunaata Politiivi ilisimatitsipput inuusuttut ataasiakkaat LSD-mik pereernermik kingorna

LSD florerer
i Nuuk
Grønlands Politi advarer om, at der
er LSD i omløb og opfordrer forældre og omsorgspersoner til at tage
en snak med deres børn og unge.
Enkelte unge er indlagt med
psykotisk tilstand efter indtagelse af
LSD
Af Kassaaluk Kristiansen
Politiet er blevet opmærksomme på få tilfælde af indførsel og brug af LSD i frimærkeform i Grønland.
Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.
Politiet opfordrer forældre og omsorgspersoner
om at tale med deres børn om farligheden af LSD
og andre euforiserende stoffer.
Grønlands Politi oplyser at enkelte unge er blevet
indlagt på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i en
psykotisk tilstand efter indtagelse af LSD.
Politiet har ikke indikationer på, at anvendelse
af rusmidlet LSD er udbredt i Grønland, men kan
omvendt ikke udelukke, at flere unge afprøver eller
bruger LSD, lyder det.
LSD kan forårsage psykose
–Vi har fornyligt set eksempler på, at unge har
indtaget stoffet LSD og er kommet i en psykotisk

tarnikkut perulullutik (psykose, aaqq.) Dronning
Ingridip Napparsimavissuanut Nuummiittumut
unitsinneqartariaqalersimasut.
Politiit paasisatik naapertorlugit nalilersinnaanngilaat Kalaallit Nunaanni LSD atugaangaatsiartoq,
illuatungaanili itigartivissinnaanagu inuusuttut arlaqartut LSD-mik misiliiniarsinnaanerat atuisinnaaneralluunniit, allassimavoq.
LSD psykosertitsilersarpoq
- Piffissami qaninnermi takuarput inuusuttut ataasiakkaat LSD-mik pereernermik kingorna psykoselertut, ikiorneqarsinnaaniassagamillu napparsimavimmut allaat unitsinneqartariaqalersimallutik.
LSD-mik pisarneq inuunermik ulorianartorsiortitsilersinnaavoq, vicepolitiinspektør Viggo Johansen
oqarpoq.
- Aanngajaarniutitornerup ulorianassusaa pillugu
angajoqqaat perorsaasullu meeqqaminnut oqaaqqissaarinissaannik kaammattorpagut, oqarpoq.
Viggo Johansenip ilanngullugu erseqqissarpaa
aanngajaarniutinik nunamut eqqussuineq, tigummisaqarneq niuerutiginninnerlu inatsisinik unioqqutitsinerusoq.
Kalaallit Nunaata Politiivisa ilisimatitsissutigaat LSD nipitittakkatut amitsigisut pineqarsintilstand, hvor det har været nødvendigt at få dem
indlagt på hospitalet, så de kunne få den rette hjælp.
Indtagelse af stoffer som LSD kan være livsfarligt, siger vicepolitiinspektør Viggo Johansen.
– Derfor opfordres forældre og omsorgspersoner
til at tage en snak med deres børn om farligheden
ved at indtage stoffer, siger han.
Viggo Johansen understreger samtidig, at indfør-

Nuummi LSD-mik frimærkitut ilusilimmik inunnit
arlaqanngitsunit atuisoqarsimavoq. Inersimasut
meeqqat inuusuttuaqqallu aanngajaarniutinik atuinerup qanoq ulorianartigineranik oqaloqatigissagaat politiit kajumissaarutigaat.
Der er få tilfælde af indtagelse af LSD i frimærkeform i Nuuk. Politiet opfordrer til, at voksne snakker
med børn og unge om farligheden af indtagelse af
euforiserende stoffer. Ass./Foto: Grønlands Politi

naasut, taamaammallu pappiaqqatut kipparissutut
iluseqar-tartut, qalipaatigissuusarlutik ilutsinilluunniit allanik assiliartaqarsinnaallutik. Angajoqqaat
tamassumunnga eqqummaareqqullugit politiit
kaammattuipput.

sel, besiddelse og videresalg af euforiserende stoffer
er ulovligt.
Grønlands Politi oplyser, at LSD kan indtages i
frimærkeform og ofte kommer i små firkantede papirstykker, som er dekoreret i farverige figurer,
mønstre og/eller med smileys. Derfor beder politiet
forældre og omsorgspersoner om at være opmærksom på dette.

BT-mi Emma Nielsen oqaluttuartinneqarpoq, taanna
Facebookimi saqqummerpoq inuusuttoqatimilu LSD-mik
atuinissaat mianersoqqussutigalugu.
BT apriilip 8-anni allappoq: ”Una eqqarsaatigiinnavippara: Qanormi issava tamakkununnga ulorianartunut ilaassappat? Naluara sooq taamaaliornerlunga.
Isumaqarpunga piffissami tamatumani iluamik eqqarsarsinnaananga,” Emma Nielsen oqaluttuarpoq.
Niviarsiaraq taanna LSD-frimærkimik siullermeersumik
misileereerluni sapaammi unnukkut toqungajalluinnarpoq – frimærkit taamaattut ikinngutigilluagaata
angutaataata siorna toqqutigaa. Emma Nielsenip annilaarsimaqisup Facebookimi saqqummerluni Holstebromi
aamma Struerimi inuusuttoqatini mianersoqqugai, BT-mi
allaaserineqarpoq.
BT fortæller historien om Emma Nielsen, som træder
frem Facebook og advarer andre unge mod at tage LSD.
BT skriver 8. april : »Jeg blev ved med at tænke: Hvad
nu, hvis det er de farlige mærker? Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg tror ikke, jeg tænkte klart på det
tidspunkt,« fortæller Emma Nielsen.
Hun er pigen, som var tæt på at dø sent søndag aften
efter sit første eksperiment med LSD-frimærker frimærker, der sidste år kostede en nær ven af hendes
kæreste livet. Nu står en meget chokeret Emma Nielsen
frem på Facebook og advarer andre unge i Holstebro og
Struer”, fortæller BT.
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Atuartut sapaatip akunnerata
naanerani biilinik asaapput
Sapaatip akunnerata naanerata siuliani ASK-imeersut asaapput.
Arfininngormallu 9.a Nuussuup Atuarfianeersut asaallutik. Biiliminnik
asaatitsiniartut amerlangaarmata nal. pingasunut naammassinngitsoorput naammassinissamillu tungaanut ingerlaannarlutik.
Aningaasat akissarsiarineqartut paasisassarsiorluni angalanissamut
atorneqassapput.
¨

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

LEIFF JOSEFSEN

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Skoleleverne vasker biler
i weekenden
Forrige weekend var det Ask. Og i lørdags var det 9.a. på Nuussuup
Atuarfia. Der kom så mange biler, at de ikke blev færdig til kl 15 men
måtte fortsætte med arbejdet.
De indtjente penge skal bruges til studietur.

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

Isummatit
tusarusuppagut!
Kommuneqarfik Sermersuumi Meeqqat ilaqutariillu inuuniarnermikkut ajornartorsiuteqartut
pillugit Politikki nutaaq pillugu ataatsimeeqatigiinnermut peqataasimanngikkuit, kommunip
innuttaasunik peqataatitsinissamut nittartagaa
atorlugu isummersinnaavutit - Kommuneqarfiga.
Atuisoq pilersiguk
politikkilu isummerfigalugu uani:
KOMMUNEQARFIGA.SERMERSOOQ.GL

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

Vi vil ha’ dine inputs!
Hvis du gik glip af Kommuneqarfik
Sermersooqs dialogmøde om den nye
Politik for Udsatte Børn og Familier,
kan du give dit besyv med på kommunens
borgerinddragelsesplatform – MinKommune.
Opret en bruger og giv
dit input til politikken på:
KOMMUNEQARFIGA.SERMERSOOQ.GL

8

ONSDAG 20. MAJ 2020

Angallassinissamut piareertoq

Ivik Knudsen-Ostermannip angallatitaava targa
nutaaq uani sapaatit akunnerani Iggiaani puttasuni.
Ivik Knudsen-Ostermanns nye targa ved broerne i
Iggia tirsdag i denne uge. Ass./Foto: privat

Ilulissat Tours Nuummi Ilulissanilu
takornarianik angallassinissamut
Targa 37-mik nutaarluinnarmik pissarseqqammerpoq. Maanna takornariat amigaataaginnalerput
All. Trine Juncker Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
Suliassaqarfimmi nutaannguallanneruvoq. Targa
37-taani nutaaq Malamik taaguuteqartoq marlunngormat Nuummmi aqqarneqaqqammersoq pillugu

Klar til
sejladser

Ivik Knudsen-Ostermann oqarpoq. Angallat sapaatit
akunnerata tulliani Qilaliarfimmi sulinngiffeqarnermi angalaqqaarnermini avannamukassaaq, ilaasorineqarsinnaasut tamakkingajallugit Sisimiunut ingerlassalluni.
Ivik Knudsen-Ostermannip siorna Targa ingerlatseqatigiiffimmut Ilulissat Toursinut pisiaraa. Pilersaarutaaqqaarsimavoq angallat ilaasunut 12-nut
inuttanullu marlunnut inissaqartoq Ilulissani takornarianik angallassissasoq. Suli pilersaarutaavoq,
maannakkulli angallat Nuummiikkallassaaq.
Suli takornariaqarneq qanoq issanersoq naluarput,
taamaattumik Naalakkersuisoqarfimmit tusagaqarnissaq utaqqimaarparput. Aamma suliassaqarfimmi
arlaliuvugut isumaqartugut ulluni makkunani Visit

Greenland nipaatsupilussuusoq. Nalunaartoqarnissaa maqaasivarput qaqugu Kalaallit Nunaat takornarianut ammarneqassanersoq, takornariallu sutigut
killilersuiffigineqassanersut. Ullluni 14-ini Kalaallit
Nunaannut feeriarnermi atorsinnaanngilaq ulluni
14-ini mattusimanissaq. Ullut tamaasa angalanissanik taamaatitsisoqartarpoq, takornariat susoqarniarnersoq nalugamikku. Tamannalu uggornaqaaq,
Ivik Knudsen-Ostermann oqarpoq, uggorinaguli angallat 5 million koruunilik pisiarisimagamiuk.
Ukioq manna imaassinnaavoq susoqarpianngitsoq, aappaaguli iluatsissaaq, Ivik Knudsen-Ostermann oqarpoq, pilersaarutigaluguttaaq meeqqeriviit
utoqqaallu illui sapaatit akunneranut ataasiartumik
akeqanngitsumik angallattarnissaat.

nogle stykker i branchen, der synes, at Visit Greenland er meget stille i disse dage. Vi savner simpelthen nogle udmeldinger om, hvornår der åbnes for
turister til Grønland, og hvilke restriktioner, der vil
være for turisterne. 14 dages karantæne duer jo
ikke, hvis man har 14 dages ferie i Grønland. Vi
får dagligt aflysninger på ture og udflugter, fordi
turisterne ikke ved, hvad der kommer til at ske. Det

er rigtig ærgerligt, siger Ivik Knudsen-Ostermann,
der dog ikke fortryder indkøbet af den 5 millioner
kroner dyre båd.
– Det bliver muligvis en stille sæson i år, men næste
år bliver godt, siger Ivik Knudsen-Ostermann, der
i øvrigt planlægger at tilbyde børneinstitutioner og
alderdomshjem en ugentlig gratis sejltur.

Ilulissat Tours har netop fået leveret
en fabriksny Targa 37 til turistsejlads i Nuuk og Ilulissat. Nu mangler
vi bare turisterne.
Af Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
Et frisk pust til branchen. Sådan beskriver Ivik
Knudsen-Osternann sin nye Targa 37, der netop er
søsat tirsdag i Nuuk med navnet Mala. Båden skal
på sin første tur nordpå i næste uges Kristi Himmelfartsferien, hvor en næsten fuldt booket båd sejler
til Sisimiut.
Ivik Knudsen-Ostermann indkøbte Targaen sidste
år til selskabet Ilulissat Tours. Den oprindelige plan
var, at båden, der har plads til 12 passagerer og 2
besætningsmedlemmer, skulle sejle med turister
i Ilulissat. Det er fortsat planen, men indtil videre
bliver båden i Nuuk.
– Vi kender ikke turistsæsonen endnu, så vi
afventer et udspil fra departementet. Vi er også

Targa 37 nutaaq inissaqarluarpoq, Qilaliarfimmiluu angalaqqaassaaq.
Der er god plads i den nye targa 37, der skal på sin første tur i Kristi Himmelfarsferien. Ass./Foto Privat
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Kommunimut pilersaarummut
tapiliussamut siunnersuut
2E4-1 Qeqertat / Fyrø, Nuuk
Sapaatit-akunnerini arfinilinni tamanut tusarniaassutigineqarpoq,
piffissami uani: 20. maaji – 1. juuli 2020.
Ataatsimoorussamik ikuallaavimmik taassumalu atortuinik siunnersuut
naapertorlugu pilersitsisoqarsinnaavoq.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut kommunip
nittartagatsinni sermersooq.gl-imi tusarniaaneq iserfigalugu
atuarneqarsinnaavoq.
Oqaaseqaatit aamma akerliliissutit plan@sermersooq.gl-imut
nassiunneqassapput aamma ulloq 1. juuli 2020-mi Kommuneqarfik
Sermersuumit tiguneqareersimassapput.

Forslag til Kommuneplantillæg
2E4-1 Fyrø, Nuuk
Sendes i 6 ugers offentlig høring i perioden: 20. maj – 1. juli 2020.
Forslaget giver mulighed for, at etablere et fællesoffentligt
forbrændingsanlæg med tilhørende faciliteter.
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på vores hjemmeside
sermersooq.gl under høringsportalen.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl
og være os i hænde senest 1. juli 2020.

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Illoqarfimmik Inerisaaneq // By- og Boligudvikling

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

KONTAKT:
Ivik, 549748
info@greenlandcruises.gl
Facebook: Greenland Cruises
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Piujuartitsinermik tunngaveqartumik
takornariarnermut Nuuk siuttunngorniarpoq
Piujuartitsisumik tunngaveqartumik takornariaqarneq pillugu Nuup
siuttunngortinniarneranik anguniagaqarneq pimoorunneqartorujussuuvoq, maannalu illoqarfik annertuumik alloriaateqarpoq EarthCheck,
nunarsuarmi tamatuminnga ilisimasaqarnerpaajusoq suleqatigalugu.
Kommuneqarfik Sermersooq nittartakkamini taama allappoq.
All.: aaqqissuisoqarfik
reaktion@nuukugeavis.gl

Nunatsinni illoqarfiit pingaarnersaanni piujuartitsisumik tunngaveqartumik takornariaqarneq pillugu
ornitassani pingaarnersanngornissaq pimoorulluinnarlugu suliniuteqarpoq. Taamaattumik Nuup ataqqineqarluartoq EarthCheck suleqatigilerpaa, taannalu illoqarfiup anguniagaanik naammassinninnissamut ikiuutissaaq, kommuni tusagassiuutinut nalunaarummini taama ilisimatitsivoq.
”Takornariat piujuartitsinermik tunngaveqartumik
pingaartitsisut tikisikkusoqaavut, taamaattumillu
takornariaqarnerup nukittorsarnissaanut pinngortitap
asseqanngitsup paarilluarnissaa pingaaruteqarluinnarpoq. Immitsinnut tikeraartussallu eqqarsaatigalugit”, EarthCheck-mik suleqateqalernissaminik qilanaartoq borgmester Charlotte Ludvigsen tusagassiuutinut nalunaarummi taama issuarneqarpoq.
Nuuk EarthCheckip piujuartitsisumik tunngaveqartumik takornariaqarneq pillugu suliaanut appakaappoq, tassuunalu illoqarfik sakkussanik aallertus-

saavoq aningaasaqarneq, avatangiisit, kulturi inunnillu attaveqarneq pillugit pitsanngorsaanissaminut,
tamakkulu tamarmik tamakkiisumik isiginninnerup
saniatigut ingerlanneqassapput, tusagassiuutinut
nalunaarummi allassimavoq.
Suleqatigiilerneq aamma Kommuneqarfik Sermersuumi Ineriartortitsinermut Piujuartitsinermullu
Immikkoortortaqarfimmit nuannaarutigineqarpoq.
”Nunatsinni siullersaalluni EarthCheck-imit akuerisatut orninneqartartussanngornissaq aamma Nuup
qanoq nittarsaanneqarnissaanut pingaaruteqassaaq.
Aamma Nuuk ornitassatut inooriaatsimik pingaartitsiffiusutut, tikeraarfissatsialattut, suliffeqarfissatsialattut, inuuffigiuminartutut ilaqutariilerfissaqqissutullu erseqqissaatigissavarput, kommunimi suliamik ingerlatsisoq Salik Hard tusagassiuutinut nalunaarummi taama issuarneqarpoq.

Nuuk jagter førertrøjen inden for
bæredygtig turisme
Ambitionerne om at gøre Nuuk til en
pioner inden for bæredygtig turisme er
meget stærke, og nu tager byen endnu
et stort skridt mod målet med hjælp
fra EarthCheck, som er verdens førende eksperter på området. Det oplyser
Kommuneqarfik Sermersooq på sin
hjemmeside.
Af redaktionen
reaktion@nuukugeavis.gl
Grønlands hovedstad mener det alvorligt, at byen
skal være blandt verdens førende destinationer inden
for bæredygtig turisme. Derfor har Nuuk allieret sig
med den anerkendte organisation EarthCheck, som
skal hjælpe byen med at indfri sine mål, oplyser
kommunen i sin pressemeddelelse.
”Vi vil meget gerne tiltrække turister, som går op

i bæredygtighed, og derfor er det altafgørende, at
vi sørger for at passe på vores unikke natur, når vi
arbejder for at styrke turismen. Både for vores egen
skyld og for vores gæster”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen, der ifølge pressemeddelelsen ser
frem til samarbejdet med EarthCheck.
Nuuk træder ind i EarthChecks program til bæredygtige destinationer, hvor igennem byen får en række
værktøjer til at forbedre sig økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt, og det skal alt sammen
foregå sideløbende ud fra en holistisk tankegang,
fremgår det af pressemeddelelsen.
Samarbejdet vækker også begejstring hos afdelingen for Vækst og Bæredygtighed i Kommuneqarfik
Sermersooq. ”At blive både Grønlands første EarthCheck-certificerede destination får også betydning
for, hvordan vi markedsfører Nuuk. Vi skal også
fremhæve byen som en livsstilsdestination, et godt
sted at besøge, arbejde, leve og stifte familie”, siger
Salik Hard, som er projektleder i kommunen, ifølge
pressemeddelelsen.

Takornariat piujuaannartitsinermik pingaartitsisut
pilerisaarusoqaavut, borgmester Charlotte Ludvigsen oqarpoq.
Vi vil meget gerne tiltrække turister, som går op i
bæredygtighed, siger borgmester Charlotte Ludvigsen
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Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK

TAMANUT AMMASUMIK
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
Silami qalipatassat
ISERIT A/S-ip matumuuna silami qalipagassat 2015
tamanut suliariumannittussarsiuuppai.

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

Suliassat tassaallutik illup saqqaa, majuartarfiillu sinaakkutaat
majuartarfiillu. B 2189
Suliariumannittussarsiuussinermi suliarineqartussat
Suliassaq 1: Qaava. 7. 9, 11
Suliassamik tunniussinissamut tunngavigineqassaaq:
Aki appasinnerpaaq.
Suliassat pilersaarusiorlugit aallartinneqassapput juunip aallartilaarnerani 2020-mi naammassineqarnissaallu naatsorsuutigineqarluni
septembarip qeqqani 2020-mi
Neqeroorusiornermut atortussat uunga
inniminnerneqarsinnaapput:
ISERIT A/S
Issortarfimmut 1B
Postboks 1539
3900 Nuuk

-------TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
ensomhed m.m.), eller er pårørende.
Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
1899. Så sidder der rådgivere klar til at lytte.
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND

Neqeroorusiornermi atortussat inniminneeqqaarnikkut tallimanngornermi maajip 15-ianni 2020-miit aaneqarsinnaalissapput.
Atortussat allakkatigut imaluunniit mailikkut nassiunneqarnissaat
kissaatigigaanni, inniminniinermi tamanna nalunaarutigineqassaaq.
Suliariumannittussarsiuussineq qaqugu sumilu ingerlanneqassanersoq neqeroorusiornermut atortussat allakkiartaanni allassimassaaq.

Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl
MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!
BLIV RØGFRI NU!
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl
Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende
os praktiske oplysninger til annoncer@Sermitsiaq.AG

OFFENTLIG LICITATION
Udvendige maleropgaver

ISERIT A/S udbyder hermed udvendige malerarbejder
2015 i offentlig licitation.
Opgaverne omfatter maling af facader og trappe gelænder og opgange. B 2189
Arbejderne udbydes i følgende entreprise
Entreprise 1: Qaava. 7. 9, 11
Tildelingskriterie: Laveste pris.
Arbejderne planlægges påbegyndt primo juni 2020 og forventes
afleveret medio september 2020.
Udbudsmaterialet kan rekvireres hos:
ISERIT A/S
Issortarfimmut 1B
Postboks 1539
3900 Nuuk
Udbudsmaterialet kan afhentes ved forudbestilling fra fredag den
15. maj 2020. Såfremt materialet ønskes postfremsendt, eller via.
mail, skal dette meddeles ved bestilling.
Sted og tid for afholdelse af licitation, vil fremgå af udbudsskrivelsen.
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K
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ILLOQA
Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
Nuussuarmi tamaani meerarpassuaqartarnera
ilisarnaatigaa.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq
nuannernerpaava?
Nuutoqaq.
Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
Nuup kangerlua.
Nuummi suut orninnaveersaartarpigit
– aamma sooq?
Illoqarfiup qeqqa, inoqarpallaartarami.
Nuummi suut mamarnersaappat?
Siatat neriniartarfimmit Unicornimeersut.

Palle Frederiksen
Suliffimmi naalagaasaq

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatiginartissinnaaviuk?
Anginerusumik skatertarfeqarnissaa/sikkilertarfeqarnissaa aamma meeqqanut inuusuttuaqqanullu soqutiginarnerusunik sammisassaqarnissaa soorlu timimik aalatitsiffiusussanik soorlu
gokartertarfimmik, bowlingertarfimmik assigisaannilluunniit. Ammukajaakkoortarfik aasakkut
mountainbikesinit atorneqarsinnaasoq.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna
allanngortissagaluarpiuk?
Qernertunnguanut aamma Akunnernut kaajallattarissat asfaltitaat.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
Sila.

Privat foto

Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
Qamuteralannik angalaarneq.

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
Nuussuaq , en masse børn er kendetegnet ved
vores kvarter.
Hvilken gade er byens bedste?
Nuutoqaq.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist? Nuup
kangerlua

LEIFF JOSEFSEN

Hvor undgår du at komme i Nuuk og hvorfor?
Bymidten, for mange mennesker.

Palle Frederiksen
Værkfører

Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
Steak fra Restaurant Unicorn.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
Køre Snescooter.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
Større skaterpark/cykelpark og mere spændende forlystelser og aktiviteter til børn og unge
som Actionhus med Gokart, bowling eller lignende. Downhill bane til dem med mountainbikes om sommeren.

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du kunne?
Asfalten mod rundkørslen ved Qernertunnguit
og Akunnerit.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Vejret.
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Upernarnerani neqeroorut
31-iata tungaanut aningaasalersuinissamut akit ajunngivissut neqeroorutigaagut.
Netbankikkut imaluunniit Mobilbankikkut ullumikkut qinnuteqarit.

Forårstilbud
Er det tid til ny båd eller bil? frem til 31. maj
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

SEJLTURE I FJORDEN
– PAKKEREJSER OVERALT I LANDET
FORÅRSTILBUD
ISFJORDEN - 1.500 kr.
(7 timer, inkl. frokost,
fuglefjeld, vandfald,
Qoornoq mm)
KAPISILLIT - 1.500 kr.
(7 timer, inkl. frokost,
vandfald og Qoornoq mm)

Nyd foråret i fjorden
Masser af sejlture
til isfjorden – Kapisillit – fjordsafari – fisketure
Vi taler grønlandsk, dansk og engelsk

FJORDSAFARI – 600 kr.
(4 timer – hvaler, sæler,
isfjelde mm)

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

FISKETUR – 650 kr.
(4 timer – torsk og/eller
rødfisk)

TUPILAK TRAVEL
Imaneq 18 · Telefon 31 32 18 · info@tupilak.gl · www.tupilaktravel.com
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Efterskolini atuartut
Danmarkimut utersinnaalersut
Atuartut 280-it Danmarkimi efterskolertut maanna atuarfimminnut
utersinnaalerput atuarnertillu nangeqqillugu. Danmarkimi efterskolit
peqatigiiffiannit uppernarsarneqarpoq, atuartut maanna Nunatsinnut
angerlarallarsimasut, uternerminnut angerlarnissaminnullu akiliunneqassasut
Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl

- Efterskolini atuartut maanna uterlutik Danmarkimi efterskolernerminnik maanna naammassinnikkiartorsinnaalermata ajunngilluinnarpoq. Tassami
atuarnerminni sapaatip akunneri arfinillit suli
atuartussaapput, taamalu atuaqataanerminni fagitigullu pissarsiaqarluarsinnaassallutik, Efterskolit
peqatigiiffianni politikikkut siunnersorti Maren
Ottar Hessner oqarpoq.
– Det er rigtig godt, at efterskoleeleverne nu kan
komme tilbage og afslutte deres efterskoleophold i
Danmark. De har trods alt 6 uger tilbage, og kan
godt nå at få meget ud af det både socialt og fagligt,
siger politisk konsulent i Efterskoleforeningen,
Maren Ottar Hessner. Ass./Foto: Galtrup Efterskole

Atuartut 280-it Danmarkimi efterskolertut atuarnertik ataasinngorpamiit nangeqqissinnaanngussavaat.
Atuartullu coronap ajornartorsiortitsinerani
Nunatsinnut angerlarallarsimasut, Danmarkiliarnerminnut angerlamullu uternerminnut akiliunneqassasut, Efterskolit peqatigiiffianni politikikkut siunnersorti Maren Ottar Hessner ilisimatitsivoq.
- Efterskolini atuartut maanna uterlutik Danmarkimi efterskolernerminnik maanna naammassinnikkiartorsinnaalermata ajunngilluinnarpoq. Tassami
atuarnerminni sapaatip akunneri arfinillit suli atuartussaapput, taamalu atuaqataanerminni fagitigullu
pissarsiaqarluarsinnaassallutik. Aamma ernumassutissaqanngilaq. Danmarkimi tunillaassuuttoqarpiarunnaarpoq aamma Peqqissutsimut Aqutsisoqarfiup
malittareqqusai malinneqarsinnaanngippata efterskolimik ammaasoqarnavianngitsoq oqaatigineqarluni.
Maren Ottar Hessnerip oqaatigaa, coronap ajornartorsiortitsinerata nalaani atuartut 130-t missaat
Nunatsinnut uterallarsimasut, sinneruttullu Danmarkimiiginnarlutik. Atuartut Nunatsinneersut 35-t
Galtrup Efterskolemiitinneqarput.
Naalakkersuisut tusagassiuutinut nalunaarumminni ilisimatitsissutigaat, ilinniarfiit ataasiakkaat qanoq ammariartuaaqqissanerlutik namminneq aalajangigassarigaat, aamma ulloq ammaqqiffiusussaq
atuarfimmiit atuarfimmut allanngorarsinnaassasoq,
aamma qaqugukkut angerlamut aallarnissamut tamanna sunniuteqarsinnaassasoq. Taamaattumik
ammaqqinnissamut angalanissamullu tunngasunik
atuarfigisaq imaluunniit ilinniarfigisaq attaveqarfigineqassasoq innersuussutigineqarpoq.
Nammineerlusi billetisinasi
Maren Ottar Hessnerip oqaatigaa, efterskolini atuartut 280-iusut, Danmarkimi efterskolini assigiinngitsuni 82-ini atuartuusut.
– Taamaattumik atuartut atuarfigisaminnut attaveqarlutik aallartinnissaat pingaaruteqarpoq, taamaalillutik ammaqqinnissamut pilersaarutinik paasisa-

qarnerusinnaagamik.
Tamatuma kingorna ilinniartunik sullissivik ilinniariartut angalanissaannut inniminniisartoq attaveqarfigineqassaaq. Efterskolini atuartut efterskolertitsinermut allaffimmut Namminersorlutik Oqartussaniittumut saaffiginnissapput. Nammineerluni
billetimik inniminniinissaq innersuussutigineqanngilaq.
– Tamatuma saniatigut eqqumaffigineqassaaq,
Nunatsinnut utertussanngornermi angalanissamik
inerteqquteqarneq suli atuummat. Tassa oqartussat
attavigineqartussaapput angerlamullu angalanissaq
qinnuteqaatigalugu – maannamuugallartoq tamanna
maajip 31-annut atuuppoq, Maren Ottar Hessner
oqarpoq.
Danmarkimi efterskolit peqatigiiffiannit aamma
Danmarkimi Meeqqanut Atuartitaanermullu ministeeriaqarfimmit Peqqissutsimullu Aqutsisoqarfimmit
maanna oqaloqatigiissutigineqaleruttorpoq, efterskolini pissutsit immikkut atuuttut atuartitsinermut,
sunngiffimmut, nerisanut najugaqariaatsimullu tunngasut oqaloqatigiissutigineqaleruttorput. Efterskolit peqatigiiffiannit naatsorsuutigineqarpoq,
efterskolit ammaqqinnissaannut atatillugu malitassanik saqqummiussisoqassasoq, efterskolit taamaalillutik atuartut uternissaat aaqqissuussinnaaniassammassuk.

Danmarkimi
efterskolimi atuartuuit
Danmarkimi efterskolimi atuartuuguit taava siullermik atuarfiup
am-maqqinnissaa pillugu atuarfigisat
Danmarkimiittoq attaveqarfigiuk
qanorlu pisoqarnissaa paasisaqarfigalugu. Tulliullugu Efterskolertunut
Allaffeqarfik uunga attaveqarfigissavat: efterskole@nanoq.gl imaluunniit
oqarasuaatikkut +299 346755 imaluunniit +299 346754-imut sianerlutit. Tassanngaanniit Danmarkiliarninnut uternissannulu billetissat
isumagineqassaaq.
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KATUAQ.GL

ISIGINNAAGASSIAQ •TEATERFORESTILLING
6. JUNI 2020 • 11.00 & 13.30 • 20,-

Sap. akunnera tamaat
isiginnaagassiissaagut,
facebookitsinniittoq
program takujuk
nittartagarpullu
Vi viser film hele ugen,
se programmet på
Facebook og vores
hjemmeside
www.katuaq.gl

UJARNEQ FLEISCHER ISIGINNAARTITSISARTOQ NUKAKKULUK KREUTZMANN
QILLANNGUAQ BERTHELSEN ISIGINNAAGASSIAMI TEKNIKER, TUNULIAQUTILIORTOQ, PILERSITSEQATAASOQ NALERAQ EUGENIUS

ISIGINNAARTITSISARTOQ, INUUSALIORTOQ, PILERSITSISOQ
NIPILERSUUSIORTOQ

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

RENÉ LØVSTRØM

ISERNEQ AKEQANNGILAQ
GRATIS ENTRE

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

ANINGAASALIISUT / SPONSORER:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussineq
Kommuneqarfik Sermersooq aamma Nukissiorfiit
Kuuffiit aqqutaannik aamma erngup aqqutaanik blok 17imeersunik Saqqarlernukartunik taarsersuineq nutaamillu
kuuffiliineq
Kommuneqarfik Sermersooq aamma Nukissiorfiit kuuffinnik
erngullu aqqutaannik ataani taaneqartunik matumuuna tamanut
ammasumik suliariumannittussarsiuussipput.
Ataatsimoortumik suliassat uku suliariumannittussarsiuunneqarput:
Pilersaarummi taarsersugassaapput:
• Kuuffiit aqqutaat atuuttoq 255 meterit missaannik takissusilimmik, betonimik aqqarfissiat ilanngullugit taarsersuineq.
• Kuuffik nutaaq 60 meterit missaannik takissusilik, kote 8
missaanniittumut atasoq
• Erngup aqqutaanik atuuttumik 205 meterit missaannik takissusilimmik taarsersuineq, sanaartukkat, stikkit ventilillu ilanngullugit
• Toqqavimmi pioreersumi qatserutit qipisarfiinut illu nutaaq
Ruujorit, ilaatigut ataatsimoortillugit nunamut matoorunneqarsimasut Nuummi Saqqarlerniipput, suliassallu tassaallutik:
Assaanermik suliassat
Kuuffinnik erngullu aqqutaannik taarsersuinermi suliassat
Innaallagisserinermi suliassat
Sanaartornermi suliassat

Betonbrøndgods, kuuffiit aqqutaat fittingsillu sanaartortitsisup
tunniutissavai aallartilluarnissaq siunertaralugu.
Suliassamik tunniussinermi aki appasinnerpaaq aallaavigineqassaaq.
Suliakkerneqassagaanni neqeroorusiamut Unneqqarilluni Inatsisillu tunngavigalugit uppernarsaat ilanngunneqassaaq, tassanilu allassimassalluni neqerooruteqartoq pisortanut akilerneqareersimasussanik annerpaamik 100.000 kr.-nik akiitsoqartoq.
Suliassat pilersaarusiornerat:
• Piffissami juunip naaneraniit 2020-miit oktobarip 1-anu
2020-mut erngup aqqutaasa suliarinissaat ilanngillugu.
• Piffssami juunip naaneraniit 2020 juulip 1-anut 2020 erngup
aqqutaasa suliarinissaat ilannginnagu.
Neqeroornissamut atortussat digitaliusumik juunip 2-aniit 2020mut nassiunneqarsinnaapput uanilu inniminnerneqarsinnaallutik:
RAMBØLL Grønland A/S - Boks 850, 3900 Nuuk
Oqarasuaat: 32 40 88 imalunniit
mail: ramboll@ramboll.gl
Neqeroorutit takkuttut ilaasa isiginiarneqannginnissaannut
sanaartortitsisoq pisinnaatippoq.
Suliakkerneqartussamik toqqaanerup piffissaa sumiiffissaalu
neqeroornissamut allakkiani allassimassaaq.

Offentlig licitation
Kommuneqarfik Sermersooq og Nukissiorfiit
Udskiftning af kloak- vandledning fra blok 17 til Saqqarliit,
samt nyt udløb
Kommuneqarfik Sermersooq og Nukissiorfiit udbyder
hermed nedenstående ledningsrenovering i offentlig licitation.
Arbejderne udbydes i følgende hovedentreprise:
Projektet omfatter udskiftning af:
• ca. 255 meter eksisterende kloakledning inkl. betonnedgangsbrønde
• ca. 60 meter ny udløbsledning dykket til kote ca. -8
• ca. 205 meter eksisterende vandledning inkl. bygværker, stik
og ventiler
• Opførelse af nyt brandventilhus på eksisterende fundament
Ledningerne, som nogle steder ligger i fællesgrav, er beliggende
ved Saqqarliit
i Nuuk, og arbejdet omfatter:
•
•
•
•

Jordarbejder
Kloak- og vandledningsarbejder
El-arbejde
Bygningsarbejder

Betonbrøndgods, kloakledninger og fittings er bygherreleverance
for at fremme opstart.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
Kriteriet for tildeling forudsætter, at der i tilbuddet vedlægges
Tro- og love-erklæring, hvoraf det skal fremgå, at bydende maksimalt har forfaldende gæld til det offentlige på kr. 100.000,Arbejderne planlægges:
• udført i tidsrummet, hvor vandledningsarbejder er indeholdt,
ultimo juni 2020 til 1. oktober 2020.
• udført i tidsrummet, hvor der ikke er vandledningsarbejder
indeholdt, ultimo juni 2020 til 1. juli 2021.
Det digitale Udbudsmateriale udsendes fra den 2. juni 2020 og
kan frem til licitationen bestilles hos:
RAMBØLL Grønland A/S - Boks 850, 3900 Nuuk
Telefon: 32 40 88 eller mail: ramboll@ramboll.gl
Bygherre forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkommende tilbud.
Tid og sted for licitation vil fremgå af udbudsbrev.
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

ortut
g
n
n
u
n
i
i
m
m
u
Nu
i Nuuk
e
r
e
g
r
o
b
s
n
e
Nye verd

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Ilinnartut
ersiallillu
q
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Hver eneste buket
er unik og håndbundet
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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

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

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

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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Vestre Fængsel eriagisassatut naleqquppa
Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasat
taama isumaqarami, ”Vestre Fængsel”ip eriagisassatut isigineqarunnaarnissaanik siunnersuuteqartoqarnera
kommunalbestyrelsimit siunnersuutigineqarmat akerliuniarfiginiarpaa.
Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
,”Vestre Fængsel”-ip eriagisassatut isigineqarunnaarnissaanik siunnersuut, kommunalbestyrelsimit
aalajangiiffigineqareerpat, tamanna sapaatip akunnerini sisamani tamanut tusarniaassutigineqassaaq.
Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap tamanna
kommunalbestyrelsimut innersuussutiginiarlugu
sisamanngornermi maajip 14-ianni aalajangiuppaa.
Tamannali ”Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasanit”
isumaqatigineqanngilaq. Siulittaasup Orla Dalagerip naammaginngitsorujussuuaa siunnersuutip Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititamit maajip
sisamaanni tamatumalu kingorna maajip 14-ianni
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit maajip
14-ianni oqaluuserineqartinnagu kommuni ”Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasanut” tusarniaasimanngimmat.
Suliassani taamaattuni tusarniaaffigisassanut ilaavugut, tamannali kommunimit malinneqanngilaq
qanorlu isumaqarnersugut soqutiginngilluinnarlugu.
”Peqatigiiffik Nuummi Eqqaamasanit” illup oqaluttuassartaa misissueqataaffigerusupparput, pineqartumimi takusinnaasatsitut kommunip illumik
eriagisariaqanngitsutut naliliinermini paasissutissat
oqaluttuarisaanermut tunngasut tamakkerlugit ilanngussimanngilai.
Taamaattumik isumaqarpunga aalajangiussinermi
tunngavigineqartoq kukkusuusoq. Taamaattumik
suliassap matuma suliarineqarnera aallaqqaataanneerneqaqqittariaqarpoq, tusarniaavigineqartussallu
tusarniaavigineqarlutik, Orla Dalager oqarpoq.
Oqaluttuarisaanerata ilaa
Nunatta Katersugaasiviani Toqqorsivianilu inspektørip Inge Bisgaardip, Nunatsinni illunut allanngutsaaliukkanut akisussaasuusup, ”Vestre Fængselip”
oqaluttuassartaa misissuiffigilaarsimavaa ilisimatitsissutigalugulu paasissutissat kikkunnit saqqummiunneqarnerat apeqqutaatinnagu paasissutissat oqaluttuarisaanermut tunngasut tamarmik assigiinngissuteqartutut misinnartut.
Inge Bisgaardip oqaluttuarisaanermut tunngatillugu ilisimatitsissutigaa, piffissap ingerlanerani paasissutissat assigiinngissuteqalaalersimasut, paatsoortitsisarsimasut.
- Allagaatit 1941-meersut, 1953-imeersut aamma
1957-imeersut tunngavigalugit erseqqilluinnarpoq,
”Vestre Fængsel” Canadamiut sinniisoqarfissaattut
sananeqarsimanngitsoq, Nuummili gæstehjemitut
sananeqarsimasoq
- Taamanikkut niuernermi qullersaqarfiup illu,
illunit marlunnit katititatut sanatitaraa. Tassa affaa
allaffeqarfiuvoq namminerisaminik kiilerilik kiassaateqarfiusumik ininilu qullerni arlalinnik ineeraqarluni. Affaata aappaa allaffimmiumut inissiaavoq,
tassaniillutik iggavik, ini, nerisarfik aamma kiilerimi kiassaateqarfik kiisalu inini qullerni marlunnik
ineeraqarluni kiffamullu aamma ineeraqarluni.

Canadamiut konsuuleqarfiat Kuussuup illuatungaanniikkaluarpoq normoqarlunilu B-nr. 59. Tassani Grønlandsbanken
qanga sananeqarpoq ullutsinnilu tassaniilluni pisiniarfik Unik allallu. Asseq una Canadamiut ullutsinni konsuuliannit
Lars Peter Danielsenimit pissarsiaraarput.
Det canadiske konsulat lå på den anden side af Kuussuaq og havde B-nr. 59. Der hvor Grønlandsbanken blev bygget i
sin tid og i dag indeholder buitikken Unik med videre. Her er foto som vi har fået fra den nuværende canadiske konsul
Lars Peter Danielsen.

- Illup titartarneqarnera siulleq 1941-meersoq
maanna isikkoqarneratut ingajappoq, ataatsimoortumilli isertarfeqarluni inissianullu marluusunut immikkut avannamut sammiviani Narsarsuarmi inissiarsuarnut sammisunik paarsuaasaqarluni.
- Illu 1957-imi nutarterneqarpoq silataalu ammut
sammisunik listilersorneqarluni, sanimut sammiunnaarsillugit. Nutarterneranilu immikkut ittumik
oqorsarneqarpoq.
Atlasimi illoqarfimmik takussutissiisumi asseq
kukkusoq
Inge Bisgaard nangilluni oqaluttuarpoq, assini assigiinngitsuni soorlu Nuup illoqarfiata atlasiani
Canadamiut sinniisoqarfiat B-31-tut taallugu, tassa
”Vestre Fængselitut” assinga ilanngunneqarsimasoq, tamannali kukkusuuvoq.
- Canadamiut sinniisoqarfiat illu allaavoq normoqarlunilu B-59. Asseq illoqarfiup atlasianiittoq illumik taassuminnga takussutissiivoq, ukiorpassuillu
matuma siornagut piiarneqarsimalluni.
- B-59 tassaavoq Canadamiut sinniisoqarfiat aqquserngup illuatungaani B-31-p ”Vestre Fængselip”
akiatungaaniittoq, taamaalilluni piffissap ingerlanerani kukkusumik nassuiaasoqartarsimalluni, katersugaasivimmi inspektøri taama nassuiaavoq.
Amerikamiut sanaartugassaataat
- ”Vestre Fængsel” sanaartorneqarnermigut isikkumigut maanna isikkuminit allanngungaarsimanngilaq.
- Illu Amerikamiut sanaartugassaataannik sanaajuvoq, tamatumunnga patsisaalluni Sorsunnersuit
Aappaata nalaani sanaartugassanik Danmarkimit
Nunatsinnut nassiussisoqarsinnaannginnera.
- Sanaartugassatut titartakkani allassimavoq titartakkat Nuummi gæstehjemiliornermut atorneqassasut, sanaartugassallu allaaserinera 1941-mi juunimi
New Yorkimi allanneqarsimalluni.
- Illu qularnanngitsumik atorfigisamut atatillugu
atorneqarsimagunarpoq aamma atorfilittat tassani
najugaqartarsimasut qallunaajunersut, Canadamiuunersut Amerikamiuunersulluunniit erseqqissumik
oqaatigineqanngilaq. Allagaatit pigineqartut misissuiffigeqqilaarnerisigut illup oqaluttuassartaa Sorsunnersuit Aappaannut attuumassuteqarnersoq imaluunniit soqutiginartunik allanik saqqummersoqas-

sanersoq paasineqarsinnaassaaq, Inge Bisgaard
oqarpoq.
Illormi pineqartoq Nunatta Katersugaasivianut
soqutiginaateqarpoq, sorsunnersuummi nalaani sanaartukkat taamaattut nunami maani ikittuinnaammata.
- Ingutserneqassappat, sukumiisumik uppernarsaasioqqaarneqartariaqarpoq, taamaalilluta kingunissatsinnut illup oqaluttuarisaanerullu nalaani pisimasut oqaluttuarisinnaaniassagatsigik.
- Illup Sorsunnersuit Aappaannut pingaaruteqarsimanera ilisimasaqarfigivallaanngilarput. Sanaartukkalli ikittuinnaat Nunatsinni illoqarfinniittut
Amerikamiut sanaartugassaataannik sanaajusut ikittuinnanngorput, Inge Bisgaard ilisimatitsivoq.
Aalajangiinermi tunngavigineqartoq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup
B-31-p eriagisassatut inissisimanera atorunnaarsinneqassasoq innersuussutigaa.
Tamatumani tunngavigineqarluni De Gule Bynotater naapertorlugit eriagisassatut inissisimaneranut
tunngavigineqartoq tassaammat Sorsunnersuit
Aappaata nalaani Canadamiut konsuuleqarfiattut
sananeqarsimanera.
Byatlas Nuuk-mi allaaserineqarnerani assimi toqqorsivimmeersumi oqaatigineqarpoq, illu Canadamiut konsuuleqarfiattut atorneqarsimasoq piiarneqarsimasoq. Allatut oqaatigalugu illu ullutsinni
B-31-tut taaneqartartoq De Gule Bynotat-ini allaaserineqartup assiginngimmagu.
Illu illoqarfiup ilaani allanngutsaaliugassamiinngilaq imaluunniit kulturimut tunngassutillit akornanniinnani. Tamatuma akerlianik illoqarfiup allaffeqarfittut qitiusumik inissisimaffianiippoq kommunip allaffiata kulturikkullu illorsuup Katuap, Nuuk
Centerip sanaartukkalu nutaaliat allat akornanniilluni. B-31 arlalippassuartigut ataqatigiinnut taakkununnga ilaanngilaq, sanaartukkatut ilusilersorneqarnermigut angissutsimigullu attuumassuteqarani,
aalajangiinissamut tunngavilersuummi taama allassimavoq, tamannalu tunngavigalugu Sanarfinermut
Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap aamma Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap maanna innersuussutigaat, illu eriagisassaanngimmat piiarneqarsinnaassasoq.
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Illup Sorsunnersuit Aappaannut qanoq pingaaruteqartigisimanera ilisimasaqarfigerpianngilarput. Nunatsinnili sanaartukkat Amerikamiut sanaartugassaataannik sanaat ikittuinnaasut taanna
ilagigaat, Inge Bisgaard ilisimatitsivoq.
Vi ved ikke så meget om bygningens betydning under Anden Verdenskrig.
Men det er en af de få bygninger i Grønland, som er bygget
af amerikanske bygningsmaterialer,
oplyser Inge Bisgaard.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Er Vestre Fængsel bevaringsværdig
Det mener Lokalhistorisk Forening,
som vil protestere imod, at kommunalbestyrelsen foreslår, at Vestre
Fængsels status bliver ændret til ikke
at være bevaringsværdigt.
Af Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Når kommunalbestyrelsen har truffet den endelige
beslutning skal forslaget om, at Vestre Fængsel ikke
længere skal være bevaringsværdig i høring i fire
uger.
Torsdag den 14. maj besluttede Økonomiudvalget
at indstille dette til kommunalbestyrelsen.
Men det er Lokalhistorisk Forening ikke enig i.
Formanden Orla Dalager er meget utilfreds med, at
kommunen ikke har hørt Lokalhistorisk Forening
om dette forslag før det blev behandlet i Udvalg for
Anlæg og Miljø den 4. maj og siden i Økonomiudvalget den 14. maj.
Vi er høringspart i den slags sager, men kommunen retter sig ikke efter det og er fuldstændig ligeglad
med, hvad vi mener.
Lokalhistorisk Forening vil gerne være med til at
undersøge bygningens historie, så vidt vi kan se i
sagen, har kommunen ikke taget alle historiske oplysninger med i deres vurdering af, at bygningen
alligevel ikke er bevaringsværdig.
Så jeg mener, at beslutningsgrundlaget er forkert.
Derfor bør behandlingen af den sag gå om, og relevante parter bør høres, siger Orla Dalager.
Foreløbig historie
Museumsinspektør i Grønlands Nationalmuseum og
Arkiv Inge Bisgaard, der har ansvaret for de fredede
bygninger her i landet, har kigget lidt på historien
omkring Vestre fængsel og oplyser, at de historiske
informationer ikke virker eentydige uanset hvilken
kilde, man læser.
Inge Bisgaard oplyser om historien, at der er lidt
forskellige informationer gennem tid, som har givet
anledning til misforståelser.
Ud fra dokumenter fra 1941, 1953 og 1957 er det

tydeligt, at bygningen Vestre Fængsel ikke er bygget som canadisk konsulat men som gæstehjem for
Godthåb.
Det var daværende Handelsinspektorat fik opført
bygningen som et dobbelthus. Det vil sige, at der
i den ene halvdel var kontor med sit eget kælderrum med fyrrum og værelser på 1. Sal. Den anden
halvdel var assistentbolig med køkken, stue, spisestue på stueplan og kælderrum med eget fyrrum og
1. sal med to værelser og et pigeværelse (kiffaq).
Den første bygningstegning fra 1941 viser nogenlunde nuværende udtryk, men med en fælles indgang og vindfang til hver lejlighed på nordsiden af
facaden vendende mod sletteblokkene.
I 1957 er bygningen blevet renoveret og har udvendigt fået ny lodret listebeklædning i stedet for
vandret og er blevet ekstra isoleret ved denne lejlighed.

var til danske, canadiske eller danske embedsfolk
fremgår ikke helt klart. Det kræver lidt mere undersøgelse af arkivmateriale for at finde ud af bygningens historiske tilknytning til Anden Verdenskrig,
eller om der dukker andre sjove ting frem, siger
Inge Bisgaard.
For Nationalmuseet er bygningen interessant,
fordi den er født under krigsårene, og den slags
bygninger har vi ikke mange af her i landet.
Hvis den skal nedrives, skal den først dokumenteres meget nøje, så vi har noget at fortælle og vise
eftertiden om bygnings- og tidshistorien på denne
tid.
Vi ved ikke så meget om bygningens betydning
under Anden Verdenskrig. Men det er en af de få
bygninger, der står tilbage i bymæssig sammenhæng i Grønland, og som er bygget af amerikanske
bygningsmaterialer, oplyser Inge Bisgaard.

Forkert foto i Byatlas
Videre fortæller Inge Bisgaard, at der på fotos for
eksempel i Nuuks Byatlas ses et billede af det
canadiske konsulat som B-31 altså Vestre Fængsel,
men det er forkert.
Det canandiske konsulat var en anden bygning og
havde et B-nr. 59. Billedet i byatlas viser fint denne
bygning, og den er revet ned for mange år siden, da
daværende Grønlandsbank blev bygget.
B-59 Den Canadiske Ambassade lå på modsatte
side af vejen overfor B-31 Vestre Fængsel, så det
har givet anledning til misfortolkninger gennem tid,
forklarer museumsinspektøren.

Beslutningsgrundlag
Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler at ophæve bevaringsstatus på B-31.
Baggrunden er, at man beskrives ifølge De Gule
Bynotater bar begrundet bevaringsværdigheden
med, at den er opført som Det canadiske konsulat
under Anden Verdenskrig.
Som beskrevet i Byatlas Nuuk fremgår det af arkivfotos, at den bygning, der husede det canadiske
konsulat er nedrevet. Det vil med andre ord sige, at
den bygning, der i dag betegnes B-31, ikke er
den samme som den, der beskrives i De Gule Bynotater.
Bygningen er ikke beliggende i et bevaringsområde eller i et kulturmiljø. Den er derimod beliggende i byens administrative center, mellem byens rådhus, kulturhuset Katuaq, Nuuk Center og andre
moderne bygninger. På mange måder betragtes
B-31 som uden sammenhæng med denne kontekst,
både i sin arkitektoniske udformning som i sin størrelse, fremgår det af beslutningsgrundlage, som er
baggrunden for, at Udvalg for Anlæg og Miljø samt
Økonomiudvalget nu indstiller, at bygningen ikke er
bevaringsværdig og kan rives ned.

Amerikanske materialer
Det nuværende Vestre Fængsel har ikke ændret sig
så meget i sin bygningsudtryk.
Bygningen er opført med amerikanske byggematerialer, fordi der under Anden verdenskrig ikke
kunne leveres byggematerialer fra Danmark til
Grønland.
På bygningstegningerne står der, at det er tegninger til et gæstehjem i Godthåb, og bygningsbeskrivelsen er skrevet juni 1941 i New York.
Bygningen er muligvis blevet anvendt som administrationsbygning i embedsmedfør og om det
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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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Sundheds Aktion Booster

Maaji Nuan får virksomheder til
at være aktive med Aktion Booster
Royal Arctic Line vandt første uge
som den mest aktive virksomhed
af de 13 deltagende virksomheder i
Aktion Booster
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis
Sundheds Aktion Booster, hvor virksomheder, der
er aktive sammen og hver for sig, skaber glæde og
sved på panden.
Mange store virksomheder har tilmeldt sig, Grønlands Politi, Katuaq, Paarisa, Grønlands Idrætsforbund, Kriminalforsorgen, Royal Arctic Line, GUX
Nuuk, Departementet for Uddannelse, Kultur og
Kirke, Grønlandsbanken, Mittarfeqarfiit, Air Greenland, Masanti og Kommuneqarfik Sermersooq.
Her er lidt inspiration fra Grønlandsbanken.
”Fed motivation til at bevæge sig noget mere. Vi
er flere i banken som næsten ikke kunne gå i går,
men stadig løb en tur i en halv time. Det er virkelig
fedt at opleve, at vi på tværs af hele organisationen
er sammen om at lave øvelser. Tak for muligheden
– det er vildt fedt!”, lyder det fra Grønlandsbankens
deltagere.
Billederne er fra Grønlandsbankens aktiviteter.
13 virksomheder var i gang med aktion booster i
ugen, der sluttede søndag d. 17. maj, der handlede
det om bevægelse. Og det var Royal Arctic Line der
fik flest points og således er mest alktiv.
Næste Aktion Booster starter d. 25. maj og kører
indtil d. 31. maj. Her handler det om naturen.

Er Jeres virksomhed endnu ikke tilmeldt til sidste
Sundheds Aktion Booster, kan dette nås endnu.
Folkene bag Aktion Booster er Carsten Olsen og
Sonja Sørensen. De har udviklet programmet, som
Maaji Nuan nu bruger.
Sådan virker det
Du kan stadig nå at tilmelde dig næste uge, hvis din
virksomhed vil være med. Send tilmelding til finn@
meinel.gl.
Sådan gør du
Start Booster via et klik på link
Vælg hvilken aktivitet
3. Efter endt aktivitet registrer i linket
4. Tag et billede og skriv en kommentar
Point registreres automatisk, når du i linket trykker
på den aktivitet, du har lavet.
Det er op til den enkelte medarbejder, hvad og
hvornår aktiviteten skal laves.
Oversigten over aktiviteterne, findes på linket og
er for eksempel Tag trappen i fem minutter, Løb
en tur i 30 minutter eller Yoga i ti minutter, Fyld
rygsækken og gå en tur i fjeldet og lignende.
Kontaktpersonen eller tovholderen i virksomheden skal blot sikre, at medarbejderne får linket og
informationen tilgængelig på spillet.
Visualisering = Engagement
Alt spores på live leaderboards, der let kan nås på
deltagernes smarttelefoner, bærbare computere eller
på virksomheds LCD-skærme, oplyses det i invitationen fra arrangørerne.

Maaji Nuan
virtuel yoga

Yvonne, Najannguaq aamma Conni Aktion Boosterimut atatillugu arpattut.
Yvonne, Najannguaq og Conni på løbetur i
forbindelse med Aktion Booster

Maaji Nuan’imi nutaarsiassat
Karate Maaji Nuan’imut maanna ilannguppoq.
Qajaq Nuuk Nuutoqqami aqagu
sisamanngornermi unnukkut qaannamik
sammisaqartitsissaaq. Kikkut tamarmik
nal. 19-ip 21-llu akornanni akeqanngitsumik Maaji Nuan’imi qajartorlutik
misiliisinnaapput.
Tamakku saniatigut pinerlussimasunut
inissiisarfimmi parnaarussanut Maaji
Nuan’imik aaqqissuussisoqassaaq, inissiisarfimmi sulisut aaqqissugaannik.
Meeqqerivik meeqqanut arpatsitsigaangat Maaji Nuan’imit ikiuuttoqartarpoq.

Nyheder i Maaji Nuan
Asimi Yoganeq
Yoga i naturen. Ass./Foto: Yogarta
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Yogarta har åbnet dørene for fysiske klasser igen,
men de fortsætter også med virtuelle klasser indtil
sommerferien, fortæller Yogarta Nuuk på sin
Facebookside. Yoga i klasse foregår i Dida Studio i
Nuukullak 32, st.
Hvis ikke man er vant til at dyrke yoga, eller
synes det ser lidt svært og underligt ud, er de virtuelle klasser et godt sted at starte.
I onsdags den 13. maj var Marie Louise klar med

fire forskellige krigerstillinger med fokus på ben og
mave.
Det foregår via zoom, og man tilmelder sig ved at
sende sin mailadresse til vores indbakke på Facebook. Hvis man har været med tidligere, får man automatisk tilsendt et link, fortæller
Yogarta på sin Facebookside.
Alle kan være med - både nye og erfarende yogier
Desuden var der i fredags den 15. maj 15 minutter
fredagsyoga på kontoret.

Nu er Karate kommet med i Maaji Nuan.
Qajaq Nuuk laver åben qajaq aften i morgen torsdag i Kolonihavnen, og alle kan
gratis prøve qajaq i Maaji Nuan kl.19-21.
Der kommer desuden et Maaji Nuan
arrangement på Anstalen arrangeret af
anstaltens personale for de indsatte.
En børneinstitution laver et løb for deres
børn, hvor Maaji Nuan hjælper til.
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Runderful Nuuk Maaji
Nuan’imi arlaleriarluni
arpatsitsisarpoq
Ataasinngornerit tamaasa oqilaniuttoqartarluni aamma pingasunngornerit tamaasa kiiarluni arpattoqartarluni.

Runderful Nuuk har haft flere
løb under Maaji Nuan
Både stafetløb hver mandag og intervalløb hver onsdag

Runderful Nuuk upernaakkut arpatsitsisarluni apriilip 27-anni upernaakkut
arpannermik sinerissap qulaatungaatigut aqqusinikkut arpatsitsilluni aallartippoq.
Runderful Nuuk startede allerede den 27. april med forårsløb på den nye kyststi.

PEQQISSUUNISSAMUT AKTION BOOSTER

Maaji Nuan’ip suliffeqarfiit Aktion Boosterimut
peqataalersikkai
Royal Arctic Line suliffeqarfinnit Aktion Boosterimi peqataasunit 13-iusunit timimik aalatitsinerpaatut
sapaatip akunnerani siullermi ajugaavoq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis
Peqqissuunissamut Aktion Booster, suliffeqarfiit
ataatsimoorluni aamma immikkoortitaarlutik
sammisaqarnerat nuannisartitsivoq kiaguataartitsillunilu. Suliffeqarfiit angisuut amerlasuut peqataaniarlutik nalunaarsimasut ilaatigut tassaallutik
Nunatta Politiivi, Katuaq, Paarisa, Timersoqatigiit
Kattuffiat, pinerlussimasunik isumaginnittut, Royal
Arctic Line, GUX Nuuk, Ilinniartitaanermut, Kulturimut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik,
Grønlandsbanken, Mittarfeqarfiit, Air Greenland,
Masanti aamma Kommuneqarfik Sermersooq.
Aajuna Grønlandsbankimit isumassarsiorfiusinnaasoq.
”Timimik aalatitsinerunissamut pilerisaarut
nuannersoq. Aningaaserivimmi arlaqarluta ippassaq
pisussinnaanngingajappugut, nalunaaquttalli akunnerata affaani arpaqqilluta. Immikkoortortaqarfiit
akimorlugit ataatsimoorluta sungiusarnerput
misigisaavoq nuannersoq. Periarfissinneqarnitsinnut
qujanaq – nuannerluinnarpoq!” Grønlandsbankimit
peqataasut allapput.
Assit Grønlandsbankip sammisaqartitsineraneersuupput.
Suliffeqarfiit 13-it aktion boosterimi, sapaammi
maajip 17-ianni naammassisumi peqataapput, tamatumani timimik aalatitsinissaq pineqarluni. Royal
Arctic Line amerlanerpaanik pointinnappoq taamalu
timimik aalatitsinerpaaffiulluni.
Aktion Booster tulleq maajip 25-anni aallartissaaq maajillu 31-annut ingerlanneqassalluni. Tama-

tumuuna pinngortitaq pineqarpoq.
Suliffeqarfissi Peqqissuunissamut Aktion Boosterimut peqataanissamut kingullermut suli nalunaarsimanngippat suli angumerineqarsinnaavoq.
Aktion Boosterimik aaqqissuisut tassaapput
Carsten Olsen aamma Sonja Sørensen. Taakku
programmi ineriartortissimasaat Maaji Nuan’imit
maanna atorneqarpoq.
Imaaliussaatit
Suliffeqarfiit peqataarusuppat sapaatip akunnerata tulliani peqataanissamut nalunaarnissaq suli
angumerineqarsinnaavoq. Peqataanissamut uunga
nalunaarit finn@meinel.gl.
Imaaliussaatit
Linki toorlugu Start Booster aallartiguk
Sammisaq sorliussanersoq toqqaruk
3. Sammisaqareeraangassi linkimut nalunaarsuisassaasi
4. Assiliigitsi assillu oqaasertalerlugit
Linkimi sammisaq sammisimasarsi toorukku

pointit ingerlaannartumik nalunaarsorneqartarput.
Sulisut ataasiakkaat namminneerlutik aalajangissavaat sumik qaqugulu sammisaqassanerlutik.
Sammisassanut takussutissaq linkimiippoq,
tamakkulu soorlu tassaallutik Minutsini tallimani
majuartarfikkoorit, minutsini 30-ni arpagit imaluunniit minutsini qulini Yogarit, nammattakkat immeriarlugu asimi pisuttuarit assigisaallu.
Suliffeqarfimmi attaveqaataasup imaluunniit
ataqatigiissaarisup taamaallaat qulakkiissavaa
sulisut linkimik pissarsissammata isersinnaassallutillu.
Qamuuna assilianngortitsineq = Pimoorussineq
Suut tamarmik aqutsivimmi takuneqarsinnaassapput, taanna ajornanngitsumik peqataasut mobiliinit,
qarasaasiaannit angallattakkanit imaluunniit suliffeqarfiup LCD-skærmiisigut takuneqarsinnaasoq,
aaqqissuisunit peqataanissamut kajumissaarinermi
ilisimatitsissutigineqarpoq.

Johanne aamma Peter
Aktion Boosterimut
atatillugu majuartarfimmiittut.
Johanne og Peter på
trapper i forbindelse
med Aktion Booster
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Mittarfeqarfiit sapaatip akunnera kingulleq
tamakkerlugu ulapaartut
Mittarfeqarfimmi suleqatit peqqissut pingaartitaraagut. Una sap. ak tamaat qullersaqarfimmi sulisut
assigiinngitsunik sammisaqarput, suliffimmi angerlarsimaffimmilu, ilaquttat peqatigalugit.
Suut sammisimanerigut assini takusinnaavasi.
Ilaatigut pisuttuarnerit, erinarsornerit, qitinnerit,
kisi-miilluni sungiusarneq imaluunniit suleqatit ilagalugit sungiusarnerit, Mittarfeqarfiit Facebookimi
quppernerminni allapput.

Asimi pisuttuarnissamut piffissaqartoqarpoq
Der var tid til fjeldvandring

Hele sidste uge
havde Mittarfeqarfiit travlt
Sunde medarbejdere har altid været en vigtig del af
Mittarfeqarfiit.
Hele ugen igennem har medarbejderne på hovedkontoret haft gang i diverse sundhedsaktiviteter,
både på jobbet men også privat, sammen med

familien.
I kan se nogle af vores aktiviteter her det er lige
fra lange gåture, til sang og dans samt individuel
træning og fællestræning, skriver Mittarfeqarfiit på
Facebook.

Maaji Nuan’
piviusungatitamik yogarneq
Yogarta yogartarusuttunut periarfisseeqqippoq,
aasamili sulinngiffeqarnissap tungaanut piviusungatitamik yogartartut, Yogarta Nuuk Facebookimi
quppernermini allappoq.
Yogarnermik sungiusimasaqanngikkaanni imaluunniit nalunarunartutut eqqumiitsutullu isigigaanni,
piviusungasumik yogarneq aallarniutigissallugu
pitsaasuuvoq.
Marie Louisep pingasunngormat maajip 13-ianni
nissut naallu pingaarnerutillugit inissiffissat assigiinngitsut ilinniartitsissutigai.

Tamanna zoomikkut pisarpoq peqataanissamullu
nalunaarneq mailadresserisaq facebookimut nalunaarutigalugu nassiunneratigut pisarpoq. Siornatigut
peqataareersimagaanni ingerlannartumik linkimik
nassinneqassasutit, Yogarta Facebookimi quppernermini allappoq.
Kikkut tamarmik peqataasinnaapput – nutaat
aamma yogarnermik misilittagallit.
Tamatuma saniatigut tallimanngormat maajip
15-ianni, minutsinni tallimani allaffimmi tallimanngornikkut yogartoqarpoq.

Timigissarneq
Fitness

Naqqiut
Maaji Nuan’ip sapaatip akunnerani kingullermi allaaserinerani ajorluinnartumik kukkuvugut.
Tassami allakkatta Lars Drachmannip ”Gå
væk kræft” (Kræfti peerit) aaqqissuussimagaa.
Maannali paasinarsivoq ”Gå Væk kræft” Jan
Erik Pedersenimit aaqqissuunneqarsimasoq.
Taannami ukiuni arlalissuarni marlunngornerit
tamaasa piareersimasarpoq suliniullu pitsaalluinnartoq suliarisarlugu, taamalu nersualaarneqartariaqarluni.
Kukkunerput ajuusaarutigeqaarput, taamaalillutami Jan Erik B. Pedersenip suliniutaa
pitsassuaq nersualaanngitsooratsigu.
Aaqqissuisoqarfik

Gå Væk Kræftimi (Kræfti peerit) peqataasut sapaatip akunnerani kingullermi qooqqukkut majuartut.
Gå Væk Kræft på vej op gennem kløften i sidste
uge. Ass./Foto: Jan Erik B. Pedersen

Rettelse
I sidste uges artikel om Maaji Nuan kom vi til
at lave en forfærdelig fejl.
Vi kom til at skrive, at det var Lars Drachmann, der havde arrangeret ”Gå væk kræft”.
Nu viser det sig, at ”Gå Væk kræft” arrangeres af Jan Erik B. Pedersen, og at han i flere
år hver tirsdag har været på pletten og taget
dette strålende initiativ, som han skal have stor
ros for.
Vi beklager meget, at vi begik den fejl og
ikke anerkendte Jan Erik B. Pedersens indsats.
Redaktionen
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Restaurant
 Igaﬃmmi

Pingasunngornerit
tamaasa saqqummertarpoq

errorsinermilu
atortorissaarutitigut
 Kiﬀartuussisarpugut
Kiﬀartuus Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu,
ataatsi Taartissaateqarluarpugut
moortut

Telefon 32 91 90

 Servicering
 Montering og

Husstandsomdeles
hver onsdag!

 Salg

af hvidevarer
 Godt udvalg af
reservedele

Service og
salg - under
samme tag

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

ARBEJDSMAND SØGES TIL
VEDLIGEHOLDELSE AF LAGER I NUUK
Til Brøndum Grønlands afdeling i Nuuk søger vi en arbejdsmand, der kan vedligeholde vores lager.
Vi søger dig der har
• et kendskab til VVS, ventilation m.v. samt til maskiner og el-/batteriværktøj.
• en god ordenssans og er struktureret i dit arbejdet.
• Truck certifikat en fordel
Lyder jobbet noget for dig?
Henvendelse kan ske til Brøndum Grønland A/S på
bni@brondum.gl eller på mobil 55 06 09.

KOMMUNIMUT PILERSAARUMMUT
TAPILIUSSAMUT SIUNNERSUUT
PILLUGU TAMANUT TUSARNIAANEQ
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-4 Nuuk Airport
pillugu siunnersuut sapaatip-akunnerini 8-ni tamanut
tusarniaassutigineqarnera, piffissami: 20. maaji 2020-15. juuli 2020.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussami Nuummi mittarfiup
tallineqarnissaanut periarfissaqartiinnarpaa, kisianni qaartiteriffissat
nutaat pissutigalugit immikkoortut ilai iluarsillugit.
Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut
kommunip nittartagaani sermersooq.gl-imi tusarniaaneq
iserfigalugu atuarneqarsinnaavoq.
Oqaaseqaatit akerliliissutillu ulloq 15. juuli 2020
nallertinnagu uunga nassiunneqassapput:
plan@sermersooq.gl.

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG
I OFFENTLIG HØRING
Forslag til Kommuneplantillæg 3E5-4 Nuuk Airport sendes i en
8 ugers offentlig høring i perioden: 20. maj 2020-15. juli 2020.
Kommuneplantillægget fastholder muligheden for udvidelse
af lufthavnen i Nuuk, men justerer delområdet pga. nye
nedsprængningsarealer.

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på vores høringsportal
sermersooq.gl.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan@sermersooq.gl
senest 15. juli 2020.

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Illutoqqanik uumassuseqalersitsineq
Soormi illutoqqani, oqaluttuarisaanermut tunngassuteqartuni kusanartunilu uumassuseqalersitsigutta,
asuli aserfallakkiartortiinnarnagit,
Nauja Brøns aperivoq, taanna takorluugaqarpoq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@sermitsiaq.gl
”Pisiniarfimmik mikisumik ammaanissara takorluugaraara. Pisiniarfimmik kulturimik attassiinnarnissamik pingaartitsiffiusumik. Pisiniarfimmik immikkut ittumik mikisumik najoruminartumik, ’piviusorpalaartumik’ aamma ’pissuseqqaajusunut’ tunngasunik silaannalimmik.
Pisiniarfik taamaattoq Nuuk Centerimiissinnaanngilaq. Aammami Nuup qeqqaniissinnaanngilaq.
Tassami pisiniarfik taamaattoq Nuutoqqamiittariaqarpoq. Illutoqqani kusanartuni ukiorpassuarni
kingullerni atorneqanngitsuni, taartuni, nillertuni
uumassuseqanngitsunilu – silataanit isigalugit –
aserfallakkaluttuinnartinneqartuni uumassuseqalersitsisussanik”, Nauja Brøns Facebookimi taama
allappoq.
Nauja Brønsip Nuutoqaq Tórshavnimut Savalimmiuniittumut aamma Reykjavikimut Islandimiittumut umiarsualivinnut sanilliuppaa, taakkunanimi
illutoqqat oqaluttuarisaanermut tunngassutillit uumassusilerujussuummata. Tamaani neriniartarfeqarpoq, nunap tunniussinnaasaannik sassaalliiffiusartunik mikisunillu alianaatsunik pisiniarfeqarluni,
najugaqavissunit takornarianillu nuannarineqaqisunik. Naujap illutoqqat uumassuseqanngitsut uumassuseqalersikkusuppai – allanngimmammi soqutigineqanngilluinnartut.
Nauja Brøns kommunip mersortarfiutaani Kittani,
Nuutoqqamiittumi aqutsisuusimavoq. Kusanartunik
avatangiiseqartumi, aammali uumassuseqarpianngitsumi ullut tamaasa aqqutigisartakkamini, qanoq
uumassuseqalersinneqarsinnaanerannut isumassarsiai pilerfeqarput.
Palasip illua atorneqanngitsoq
Nauja sullivinnik aallarnisaasoorusuppoq, Nuutoqqamiittullu illutoqqat atorusullugit, ullutsinnimi
atorneqanngilluinnarmata. Ilaatigut eqqarsaatigaa
palasip illua aappaluttoq, Hans Egedep Illuata saninnguaniittoq.

Namminersorlutik Oqartussanut saaffiginnikkama
neriuutigigaluarlugu, isumassarsiannut eqqarsaatikka arlaata paasisinnaassagai. Illu aappaluttoq Hans
Egedep Illuata sanianiittoq qanoq piniarneqarnersoq
apeqqutigaara. Tassami illu atorneqartillugu takusimanngisaannarakku. Eqqarsarama Namminersorlutik Oqartussat illu piiartinnianngikkunikku immaqa
attartortillugu torrallaasinnaassagaluartut.
Silataaniimmi isigalugu aserfallakkaluttuinnartoq
takuneqarsinnaagami. Ajoraluartumilli ingerlannartumik akineqarpunga illu palasip illuatut nalunaarsorneqarsimammat, maanna allamut attartortinneqarsinnaanngitsoq. Akissut pakatsinartoq, naatsorsuutigikannereersimasara, Nauja Brøns oqarpoq
nangillunilu:
Tunniutiinnanngilangali. Ilimagaarami tamatumunnga paasinnissinnaasunik politikereqassasoq.

napparsimmavitoqqap Nuutoqqamiittup neriniartafittut kaffisorniartarfittullu atorneqalernissaa.
Aamma Qatanngutigiinniat illorsuatoqaat Noorlerniittoq kusanarluinnartoq ullutsinni allaffittut
atorneqarpoq. Eqqarsaatigeriarsiuk nunaqavissunit
illoqarfiup katersugaasiviatut kaffisorniartarfittullu
imaluunniit neriniartarfittut nuannaarutigineqarsinnaagaluarnera. Nuummut immakkut tikikkiartortunut isikkivigissumi oqaluttuarisaanermullu attuumassuteqartumi. Silataa illoqannginnersatut periarfissarpassualik, tamaanilu silami kaffisorniartarfinnik neriniartarfinnillu silami pilersitsisoqarsinnaalluni. Tikittunut avataaneersunut takornarianullu
takutillugit. Suugaluartunilluunniit silami tusarnaartitsisoqartarluni. Aap, isumassarsiorsinnaaneq periarfissanut kisimi killiliisuussaaq, Nauja Brøns
nangilluni oqarpoq.

Qisuariartorpassuit
– Takorluugara Facebookimut allareerlugulu qisuariarfigineqartorujussuuvunga, maani illoqarfimmiuinnaanngitsunit nunali tamakkerlugu isumassarsiarpassualinnit siunnersuuteqartunillu qisuariartoqarluni. Ataasiinnaalluunniit eqqarsaatikka paasisinnaanagit qisuariaateqanngilaq. Tamakku politikerinit tusaaniarneqartariaqaraluarput, Nauja Brøns
oqarpoq.
– Nunami maani illoqarfinnut allanut pigaangama
usorilaanngitsoorneq ajorakkit nassuerutigissavara,
takusinnaasattummi illoqarfiup pisoqartai atorneqarluarmata. Ilulissat eqqaanni KGH-p illuutitoqai
Oqaatsuniittut aamma Ilimanamiittut oqaluttuarisaanermut tunngassutillit neriniartarfittut nunaqavissullu sanalugaannik saqqummersitsivittut atorneqarput. Sisimiuni aamma taamaappoq. Tamaani
sanaluttartut KGH-p quersuarisimasaani umiarsualivimmiittumi illuni quleriinni qullermiipput aamma
suliffiutillit namminersortut illutoqqat oqaluffitoqqap eqqaaniittut atugaraat. Aamma Qaqortumi illut
oqaluttuarisaanermut attuumassutillit tamarmik
atorluarneqarput.

Periarfissarpassuit
– Holmikkut illuat kusanarluinnartumi inissisimavoq, ilisimavaralu arlalinnit soqutiginartinneqaraluartoq. Soormi arlaannut atorneqarnianngila,
tamatta nuannaarutigisinnaasatsinnut, immaqalu
aallarnisaasutut inuussutigineqarsinnaasumik
Tamatumunnga taarsiullugu palasip illua aamma
Holmikkut illuat aserfallakkaluttuinnarput, Nauja
Brøns oqarpoq tamatumunnga ilanngullugu Aqissiaq Mølleriugaluup illua, qanga rektorip illorisimasaa aamma innersuussutigalugu. Taannami aamma
atorneqanngilaq. Takorlooriarsiuk sumut atorneqarsinnaagaluarnersoq.
- Sanaluttartortavut aallarnisaasullu Nuukullammut immikkoortillugit inissinneqarnikuupput, anersaaqanngitsumik avatangiisilimmut, ilaatigummi
tamaaniimmata suliffeqarfiit aqqusinikkut angallassisartut, biileerniat suliffeqarfiillu allat. Illoqarfiup
ilaa tamanna nunaqavissunit takornarianilluunniit
tikinneqarneq ajorpoq.
- Sooruna illorsuatoqqaniissinnaanngitsut taamalu
Nuutoqqami uumassuseqalersitseqataallutik. Soorlumi umiatsiaaqqanik iluarsaasarfitoqaq Avannarlerniittoq eqqumiitsuliortunut sullivinngortinneqarsimasoq. Tamaani eqqumiitsuliortut suliaqaleruttortut
ilassineqarsinnaasarput. Illu taanna kusanartumik
suliarineqarsimavoq immap tungaanut angisuumik
igalaaqarluni.
– Facebookimi saqqummiussakka tunngavigalugit, Nuutoqqami ininik attartorsinnaatitaassaguma,
suleqatiginnikkumalluni siunnersuuteqartumit saaffigineqareerpunga, Nauja Brøns taama paasissutissiivoq.

Illoqarfik anersaaqanngitsoq
Tamanna Nuummut qanoq sunniuteqarsoraajuk?
– Nuannarivallaanngikkaluarlugu ilumoorlunga
oqaatigissavara, isumaqarama illoqarfiga Nuuk ’anersaaqanngippallaartutut’ oqaatigineqarsinnaasoq,
karsiusarsuimmi qasertut amerlavallaaqigamik.
Tamakku illuatungilerlugit illut qalipaatigissut,
mikisut oqaluttuarisaanermullu attuumassuteqartut
uummarissarniartigik, taama kajumissaarivoq.
- Oqaaseqarfiginnittut siunnersuutaasa ilagaat

Illu aappaluttoq Nuutoqqamiittoq Nauja Brønsip
Namminersorlutik Oqartussanut apeqquteqaatigisaa
atorneqanngilaq. Pisiniarfittut atulerumallugu attartorusukkaluarmagu itigartitaavoq, palasip illorimmagu patsisaatinneqarluni. Nuutoqqami uumassuseqalersitseqataanissaraluaminut taarsiullugu maanna
aserfallakkaluttuinnartinneqarpoq. Nauja Brønsip
takorluukkani suli taamaatiinnanngilaa.
Det røde hus i Kolonihavnen, som Nauja Brøns
spurgte selvstyret om, står tomt. Hun fik afslag på at
overtage det til en butik, fordi det er præstebolig. Nu
kan det blive ved med at stå og forfalde i stedet for at
være med til at skabe liv i Kolonihavnen. Nauja Brøns
har ikke opgivet sin drøm. Foto: Leiff Josefsen
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Soormi napparsimmavitoqaq kaffisorniartarfittut neriniartarfittulluunniit atorneqaleruni aamma immaqa
nipilersoqatigiittarfittut.
Hvad med at bruge det gamle sygehus til café eller
restaurant og måske til musik komsammen. Ass./Foto:
Leiff Josefsen
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Liv i de
gamle huse
Hvad med at skabe liv i vore gamle,
historiske, smukke huse i stedet for
at lade dem stå og forfalde, spørger
Nauja Brøns, der har en drøm
Af redaktionen
redaktion@sermitsiaq.gl
”Jeg drømmer om at åbne en lille butik. En butik
med fokus på kulturbevaring. En lille, hyggelig
specialforretning med en atmosfære af varme og
‘ægthed’, noget ‘oprindeligt’.
En sådan butik kan ikke ligge i Nuuk Center. Og
for den sags skyld heller ikke i Nuuks bymidte. Nej,
sådan en butik skulle ligge i Kolonihavnen. Give
liv i et af de gamle, smukke huse, som gennem de
sidste mange år har stået tomme, mørke, kolde og
livløse hen, og som bare – i hvert fald ude fra set får lov at forfalde”, sådan skriver Nauja Brøns på
Facebook.
Nauja Brøns sammenligner Kolonihavnen med
havnene i Tórshavn på Færøerne og i Reykjavik i
Island, hvor deres historiske huse emmer af liv. Her
er restauranter med lokale menuer og små hyggelige
lokale forretninger, som er meget populære både i
lokalbefolkningen og blandt turister. Hun vil have
liv igen i de gamle livløse huse – som tilsyneladende ingen interesserer sig for. Nauja Brøns har været
leder af den kommunale skindsystue Kittat, som ligger i Kolonihavnen. Med hendes daglige gang i det
smukke, men også temmelig døde område, opstod
ideerne til, hvordan man kunne vække det til live.
Præsteboligen står tom
Hun vil gerne som iværksætter bruge de gamle huse
Kolonihavnen, der i dag ikke bruges til noget.
Hun tænker blandt andet på den røde præstebolig
lige ved siden af Hans Egedes Hus. Adressen er
Hans Egedes Vej 13 – B-75. Huset er fredet. Jeg
henvendte mig til selvstyret med et lillebitte håb
om, at nogen kunne se idéen med mine tanker. Helt
specifikt spurgte jeg til det røde hus, lige ved siden
af Hans Egedes hus. Jeg har nemlig aldrig set liv i
det hus. Tænkte, at hvis selvstyret ikke vil af med
huset, kunne de måske se det smarte i at leje det
ud. Man kan nemlig se udefra, at det bare forfalder.

Desværre fik jeg meget hurtigt et svar, der sagde,
at huset er klassificeret som præstebolig, og derfor
ikke kan lejes ud lige nu. Et nedslående, men alligevel ikke helt uventet svar, siger Nauja Brøns og
tilføjer: – Men jeg har ikke opgivet. Jeg tror på, at
der er politikere, der kan se en mening med dette.
Mange reaktioner
– Efter at jeg skrev om min drøm på Facebook, har
jeg fået utrolig mange reaktioner både her fra byen
men også fra hele landet med mange ideer og forslag. Ikke én eneste har reageret uforstående overfor
mine tanker. Politikerne skulle tage at lytte til dem,
siger Nauja Brøns.
– Jeg må indrømme, at jeg bliver en smule misundelig, når jeg kommer til andre byer i landet, hvor
jeg kan se, at der er liv i de gamle bydele. I Ilulissat
området benyttes de gamle KGHhuse i Oqaatsut og
i Ilimanaq, hvor historiske bygninger bliver brugt til
restauranter og udstilling af lokal kunsthåndværk.
Det samme i Sisimiut. Her er kunsthåndværkere på
første sal i den gamle sorte KGH-lagerbygning på
havnen, og private næringsdrivende i de historiske
huse omkring den gamle kirke. Og i Qaqortoq
bliver stort set alle historiske bygninger udnyttet.
En by uden sjæl
Hvad mener du, at det betyder for Nuuk?
– Jeg er ked af at sige det, men jeg synes ærligt
talt, at min by Nuuk, er ved at være lidt ’sjæle løs’
med alle de mange, store grå kasser. Lad os få et
livligt, farverigt modspil i de fine, små og historiske
huse, opfordrer hun. – Et af kommentarforslagene
er, at bruge det gamle sygehus i Kolonihavnen til
restaurant og café. Der er også den smukke Herrnhut bygning i Noorliit, som i dag er et kontor. Tænk
hvis det var lokalbefolkningen, der fik glæde af det

som lokalmuseum og café eller restaurant. Med flot
udsigt over indsejlingen til Nuuk midt i et historisk
område. Stort udendørs areal, hvor man kan rykke
café og restaurant udendørs om sommeren. Vise det
frem for gæster udefra og for turister. Holde udendørs koncerter af alle mulige slags. Ja det er i virkeligheden kun fantasien der sætter grænser for, hvad
der er af muligheder, tilføjer Nauja Brøns.
Mange muligheder
– Holms hus ligger helt fantastisk smukt, og jeg
ved, at flere har vist interesse for det. Hvorfor dog
ikke bruge det til noget, vi alle kan have glæde af,
og som en iværksætter måske kan leve af. I stedet
står både præsteboligen og Holms hus og forfalder,
siger Nauja Børns og henviser også til Aqqissiaq
Møllers hus, der var rektorbolig i gamle dage, før
det var det sygehus. Det står også tomt. Men tænk
hvad det kunne bruges til.
– Vore kunsthåndværkere og iværksættere er
skubbet ud i Entreprenørdalen i sjæle løse omgivelser blandt transportfirmaer, autoforhandlere og
andre virkso heder. Et område af byen, hvor ikke
mange lokale eller turister naturligt lægger vejen
forbi. Hvorfor kan de ikke være i de gamle huse og
være med til at gøre Kolonihavnen levende.
Ligesom man har indrettet det gamle jolleværksted på Avannarliit til kunstneratelier. Her kan man
hilse på kunstnerne, mens de er i gang med deres
værker. Bygningen er gjort virkelig fin med et stort
vinduesparti ud mod havet. – På baggrund af mit
opslag på facebook har jeg allerede fået en henvendelse fra en, der foreslår et samarbejde, hvis det
skulle lykkes mig at få lov at leje lokaler i Kolonihavnen, oplyser Nauja Brøns.

Sannavitoqaq Avannarlerniittoq sanaluttartunit
atorneqalerpoq – illuutitoqqat taamaalilluni
atorluarneqarsinnaanerat takutinneqarluni.
Det gamle jolleværft i
Avannarliit bruges af
kunstnere – så det kan
godt lade sig gøre, at
bruge gamle bygninger
til noget fornuftigt. Ass:/
Foto: Leiff Josefsen

28

ONSDAG 20. MAJ 2020

Atuartut 280-it Danmarkimi efterskolertussatut
nalunaarsimapput. Coronamik ajornartorsiornerup
nalaani 130-t Nunatsinnut angerlarallarsimapput
sinnerilu Danmarkimiiginnarlutik.
280 elever er tilmeldt en efterskole i Danmark.
Heraf er ca. 130 rejst tilbage til Grønland, mens
de resterende er blevet i Danmark under coronakrisen. Ass./Foto: Galtrup Efterskole

Efterskoleelever kan komme
tilbage til Danmark
De 280 elever, der er tilmeldt et
efterskoleforløb i Danmark, kan nu
komme tilbage og fortsætte deres
uddannelse. Efterskoleforeningen
i Danmark bekræfter, at elever, der
lige nu opholder sig i Grønland, får
betalt deres ud- og hjemrejse
Af Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
De 280 elever, der er tilmeldt en efterskole i Danmark, kan fra mandag fortsæ tte deres efterskoleforløb. Og elever, der rejste tilbage til Grønland,
da corona-krisen brød ud, får betalt deres ud- og
hjemrejse til Danmark, oplyser politisk konsulent i
Efterskoleforeningen, Maren Ottar Hessner.
– Det er rigtig godt, at efterskoleeleverne nu kan
komme tilbage og afslutte deres efterskoleophold
i Danmark. De har trods alt seks uger tilbage, og
kan godt nå at få meget ud af det både socialt og
fagligt. Og der er ikke noget at være bekymret for.
Smittetrykket er lavt i Danmark, og ingen efterskoler åbner, før der er helt styr på retningslinjerne
fra Sundhedsstyrelsen.
Ifølge Maren Ottar Hessner er omkring 130 elever
rejst tilbage til Grønland, mens de resterende er
blevet i Danmark under corona-krisen. 35 elever
fra Grønland har opholdt sig sammen på Galtrup
Efterskole.

Naalakkersuisut oplyser i en pressemeddelelse,
at det er op til hver enkelt uddannelsesinstitution,
hvordan den gradvise åbning håndteres, og den præcise genåbningsdato kan variere fra skole til skole,
og dermed have betydning for afrejsetidspunktet.
Derfor anbefales det, at man kontakter sin skole
eller uddannelsessted for at få mere præcise oplysninger om genåbning og afklare rejsedato.
Køb ikke billetter selv
Ifølge Maren Ottar Hessner er de 280 efterskoleelever tilmeldt på 82 forskellige efterskoler i
Danmark.
– Derfor er det vigtigt, at eleverne starter med at
kontakte deres uddannelsessted for at høre nærmere
om de specifikke planer for åbning.
Derefter skal man kontakte den uddannelsesenhed,
hvor man normalt bestiller uddannelsesrejser. For
efterskoleeleverne er det Efterskoleadministrationen
i selvstyret. Det frarådes, at man selv begynder at
bestille billetter.
– Man skal desuden være opmærksom på, at indrejseforbuddet jo fortsat er gældende når man skal
tilbage Grønland. Dvs. at man skal kontakte myndighederne og ansøge om indrejse - indtil videre
frem til 31. maj, siger Maren Ottar Hessner.
Aktuelt er Efterskoleforeningen i Danmark og
Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen i gang med at drøfte de særlige forhold,
der gør sig gældende på efterskolerne vedrørende
undervisning, fritid, kost og boformer.
Efterskoleforeningen forventer, at der senest udsendes retningslinjer for efterskolerne ift. genåbningen sådan, at efterskolerne kan organisere elevernes
tilbagevenden.

Er du efterskoleelev i
Danmark
Er du tilmeldt en efterskole i Danmark, så kontakt først dit uddannelsessted i
Danmark for at høre nærmere
om skolens åbning og det videre
forløb. Dernæst skal du kontakte
Efterskoleadministrationen på efterskole@nanoq.gl eller på telefon
+299 346755 eller +299 346754.
De vil sørge for dine billetter til og
fra Danmark.
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Nye verd
Nuummi mittarfissualiortunut ilinniartuutissanik
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

Kalaallit Nunaanni sanaartortuni peqataarusuppit aammalu
ilinniaatigalugit nerisassiornermut, allaffimmiutut imaluunniit
sanaartornerup iluani? Taava Munck-imut ilinniartunngorit!
Ussassaarut job.sermitsiaq.ag takujuk.

Elever søges til lufthavnsprojekt i Nuuk
Vil du være med til at bygge Grønlands fremtid og samtidig
uddanne dig inden for ernæring, kontor eller
entreprenørfaget?
Så bliv elev i Munck! Læs hele annoncen på job.sermitsiaq.ag

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

BankNordikimi
inuussutissarsiortunut
siunnersorti nutaaq
Jesper Hansen BankNordikimi inuussutissarsiortunut siunnersortitut aallarteqqammerpoq. Ukiorpassuarni Grønlandsbankenimi inuussutissarsiortunik siunnersuisarsimavoq,
Greenland Ruby A/S-imilu atorfeqareerluni maanna uatsinni
atorfinilluni. Ukiut 20-ngajaat Nuummi najugaqarsimavoq,
taamaammallu Kalaallit Nunaanni pissutsinik inuussutissarsiornermullu tunngasunik ilisimannilluartuulluni.
Jesper atorfittaavani ilassiartorniariuk – sullitaareersut
sullitassallu nutaat ilasserusuttorujussuuai.

Ny erhvervsrådgiver
i BankNordik
Jesper Hansen er netop startet som erhvervsrådgiver hos os.
Jesper har flere års erfaring med rådgivning af erhvervskunder
i Grønlandsbanken og kommer senest fra en stilling hos
Greenland Ruby A/S. Han har boet i Nuuk i knap 20 år
og har dermed et indgående kendskab til Grønland og
Grønlands erhvervsliv.
Kom og hils på Jesper i hans nye omgivelser
– han glæder sig til at hilse på såvel nye
som tidligere kunder.

Aamma 34 79 03-mut sianerfigisinnaavat,
jha@banknordik.gl-imulluunniit allaffigalugu.
Du kan også ringe på 34 79 03 eller sende en mail til jha@banknordik.gl

Annonce_Ny medarbejder GL_2020.05_230x148,5.indd 1
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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

101

BABYUDSTYR

MED
MANGE
PENGE

.

PIGENAVN

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring
DRENGENAVN

ENTEN
...

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

.

TEGNEREDSKAB

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

INTET
.

OVERGANG
NØGNE

FØR F

.

.

KIGGER

DONNAS DYREKLINIK

FINT
NOK

SKRÆK

GRØNT
LAG

VOKSER
SPANIEN

DIRRER

SMÅ
GRØNNE
ORGANISMER

REDSKAB
PRØVE

KIGGE
SKÆVT

.

AMERIKA

FRYSE

FRISKT

TASTE
OMRÅDE
VED
HAVET

BANDELEDER

FØR L

KØKKENGREJ

FUGLEBO

7, 9, 13
PIND

ROMAN
HORN

METER

KORN

RYGE

SANGFUGLE

STRØM

KLAGE

RETNING

INSEKT

TO ENS

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

LITER

.

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

.

– det er helt gratis

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
I. Sandgreen Broberg
Manguaraq 37-601 . 3905 Nuussuaq

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

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

STOPPE
OP

GENPART

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

Pilluarit
Tillykke

.

RENSE

TRÆ

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

GÅ VÆK!

DØGN
.

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

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.

Hilsen kan også mailes

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00
nuukugeavis@nuukugeavis.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

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit

H Igaffimmi errorsinermilu

eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

atortorissaarutitigut

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

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

reservedele

Ilinnartut
ersiallillu
utoqqalin

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

15%-nik

ut
igisarpag
akikilliliiv
15%
Vi giver ÷
nde og
re
e
d
u
st
l
ti
ter på alle
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

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

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

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

QVIST KØRESKOLE

TLF. 55 7168

Atuutilissaaq Ataasinngorneq 18/5 Sapaat 24/5-2020 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 18/5 til og med Søndag den 24/5 - 2020

D
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SLAGTERENS
LÆKRE KALVEMØRBRAD

Pr. stk

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

