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Smykker fra Greenland Ruby
i guld eller sølv
til årets konfirmand
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Butikken på Nukappiakuluk 1C har åbent
mandag – fredag 10:00 – 16:00
&
lørdag 10:00 – 13:00

GREENLAND RUBY

382010
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Atuarfittaassamut
nivariaqqaarneq siulleq

Første spadestik
til ny skole

12 z

Nuummi
meeqqanut hiistit

UDSALG

SPAR
OP TIL

70%

Heste
til de små i Nuuk

PÅ STEL

Gælder massevis af stel ved køb af komplet brille frem til 02.08.2020.
Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
Imaneq 1, Nuuk 3900, Greenland
Tlf. +299 32 15 19

VÆLG MELLEM:
RAY-BAN • SKAGA • GUCCI • PEAK PERFORMANCE
HUGO BOSS • BJÖRN BORG • SAINT LAURENT
EMPORIO ARMANI MICHAEL KORS • DYRBERG KERN

18-19z
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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
 Godt udvalg af
reservedele

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

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

Ambulance
344 112
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

•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

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

NY ÅBENT

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

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

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Salon Maannguaq

I
Qinngorput
Naternaq 17

ÅBNINGSTIDER:
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag 09-00-17.30
Onsdag 09.00-17.30
Torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-18.00
Lørdag LUKKET eller efter aftale
Søndag LUKKET

540620

Naternaq 17

ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80

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

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

FJORD CRUISE
Greenland Cruises kan tilbyde sejlads
med vores fabriksnye
TARGA 37
GODKENDT TIL 12 PASSAGERER
KONTAKT:
Ivik, 549748 · info@greenlandcruises.gl
Greenland Cruises
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Siulittaasoq Panigpak Daorana (saamerleq) siulittaasullu tulllia Peter Olsen, TPAK, piniarnermut siunnersuisoqatigiit siulittaasuannut sinniisussaasoq.
Formand Panigpak Daorana (tv.) og næstformand
Peter Olsen, TPAK, der er suppleant til formanden i
fangstrådet. Ass./Foto TPAK

Tapertaralugu Piniartartut Aalisartartullu Kattuffiat
nutaamik siulersuisoqalersoq
Tapertaralugu Piniartartut Aalisartartullu Kattuffiat TPAK, Aallaaniaq 98 immikkut ittumik ataatsimeersuarsimavoq, nutaamillu
siulersuisoqalerluni
All.: Aaqqissuisosqarfik
Panigpak Daorana Nuummeersoq tapertaralugu piniartartut alisartartullu kattuffianni TPAK, Aallaaniaq 98-imi siulersuisut siulittaasorilerpaat.
Kattuffiup tusagassiorfinnut nalunaarutaani tamanna allassimavoq.
Kattuffimmit ilaatigut anguniagaavoq, piniagassat tamarmik amerlassusaannut ajoqutaanngitsumik eqqarsarluaqqaarluni piniarneqartarnissaat, soorlu kattuffimmit sulissutigineqarniartoq, pinngortitamik avatangiisinillu ataavartitsinissaq aamma mingutsitsisoqannginnissaa.

Siulersuisut nutaat ukunannga inuttaqarput:
Siulittaasoq Panigpak Daorana - Nuuk
Siulittaasup tullia Peter Olsen – Sisimiut
Aningaaserisoq Jakob Mølgård – Nuuk
Allatsi Johan Barlaj – Nuuk
Siulersuisuni ilaasortat sinneri sinniisussallu tassaapput Berthel Brandt
Qeqertarsuaq, Peter Davidsen Nuuk, Peter Kruse Uummannaq.
Piniarnermut Siunnersuisoqatigiinnit Peter Olsen siulittaasup sinniisussaatut
toqqarneqarsimavoq.

Fritidsjægernes sammenslutning
får ny bestyrelse
Sammenslutning for Fritidsjægere og Fritidsfiskere TPAK Aallanniaq 98 har holdt ekstraordinær generalforsamling og har fået
ny bestyrelse
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Panigpak Daorana fra Nuuk skal være formand for sammenslutningen for
fritidsjægere og fritidsfiskere, Aallaaniaq 98.
Det fremgår af pressemeddelelsen fra sammenslutningen.

Sammenslutningens formål er blandt andet at opnå, alle fangstdyr jagtes med
omtanke uden at det går ud over bestanden, ligesom sammenslutningen vil arbejde for en god af natur-og miljøbevaring og at der ikke finder forurening sted.
Her er den nye bestyrelse:
Formand Panigpak Daorana - Nuuk
Næstformand Peter Olsen – Sisimiut
Kasserer Jakob Mølgård – Nuuk
Sekretær Johan Barlaj – Nuuk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og supleanter Berthel Brandt Qeqertarsuaq,
Peter Davidsen Nuuk, Peter Kruse Uummannaq.
Til fangstrådet blev Peter Olsen udpeget som suppleant til formanden.
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

2020 NUUK HALVMARATHON

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

KERAMIKER
Kristine Spore Kreutzmann
drejer og sælger sine
keramik-varer i IQ Naasut.
Kom og se hendes
flotte brugskunst-varer

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler

PINGASUNNGORNEQ
15. JULI NAL. 18.30

ONSDAG 15. JULI
KL. 18:30

Aallarfik/tikiffik: Royal Arctic Line
21,1 km – 2 x 10,5 km iligiiaanut
Nalunaarfissaq kingulleq 14. juli
www.spurto.com
Peqataasut amerlanerpaamik 240-it

Start/Mål: Royal Arctic Line
21,1 km - 10,5 km x 2 for hold
Frist for tilmelding 14. juli
www.spurto.com
Max 240 deltagere

SPONSORED BY

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

Tlf. 321676

AASAANERA SOMMERTID
BETA 550XL TELT

5-pers. Tunneltelt med god mulighed for at kunne stå
oprejst i. Opslået mål: B:300 x L: 465 x H: 200/190 cm.
Sammenfoldet mål: 64 x24 x 24 cm. Vægt 11 kg.
(Best. nr. 9747105)

RISEN
TJEK P

1.999..350.SPAR 1

549.-

PLANET 150 SOVEPOSE

Let sovepose med 1-lags isolering,
og antibakterial overflade samt myggenet.
Sammenfoldet mål: 25 x Ø20 cm. Vægt: 1300 gram.

169..-

DEEP SLEEP THERMO PUDE
Letvægtspude med hollow fiberisolering.
Vægt: 180 gram.

(Best. nr. 9731622)

(Best. nr. 9740759)

699.-

99.-

Super smart underlag med hollow
fiberisolering, som pustes op inden anvendelse.
Sammenpakket mål: 25 x Ø19 cm. Vægt: 740 gram.

Foldestol i aluminium.
Kan bære max 100 kg.
Vægt: 500 gram.
Leveres med bærestrop.

(Best. nr. 9740760)

(Best. nr. 9747064)

THERMOCORE
LIGGEUNDERLAG

2020

BALMORAL

Tilbuddene gælder fra onsdag den 24. juni til lørdag den 11. juli 2020.

TILBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG DEN 24. JUNI TIL LØRDAG DEN 11. JULI

STARK Ilulissat

Neqeroorutit allat
quppersagaliatsinni
takukkit imaluunniit
ut
alakkaruk nittartagarp
www.STARK.gl
Se flere tilbud i vores avis
meside
eller besøg vores hjem
l
K.g
TAR
w.S
ww
på

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

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

iq NAASUT

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

Medlem af CSR Greenland
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Naatsorsuutigineqartoq:

Screenshot

Nuummiut ikilissapput
Innuttaasut amerlassusissaannut naatsorsuutit nutaat aallaavigissagaanni, nunatsinnit nuttarnerup innuttaasut ikiliartuinnarnerannut naatsorsuutit siuliinit ajornerujussuarmik inissitsitsivoq. Illoqarfiit pingaarnersaanni innuttaasut 2030-mi 300-t
missaannik maannakkumit ikinnerussapput
All.: Aaqqissuisoqarfik
Nuuk 2030-mi 18.206-inik innuttaqarnissani naatsorsuutigisinnaavaa. Innuttaasut Nuummi ullumikkut 18.552-iupput.
Taamaasilluni innuttaasut amerlassusissaattut naatsorsuutigineqartut Kommuneqarfik Sermersuup anguniagaannit, tassa 2030-mi 30.000-iunissaannit
ikinnerujussuupput. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsisaata
nutaat tamanna takutippaa.
Illoqarfiilli pingaarnersaat kisimiinngilaq ukiut qulit qaangiuppata ikinnerusunik innuttaasoqalersimasussaq.
Innuttaasut amerlassusissaannut naatsorsuutit nutaat takutippaat, Kalaallit
Nunaannit nuttarneq siunissami ikilisitsingaatsiartussaasoq.
• Kalaallit Nunaanni innuttaasut ullumikkut 56.452-iupput.
• Innuttaasut 2030-mi 54.795-iussangatinneqarput.
• 2,9 procentinik ikileriarsimassapput, tassa 1.657-inik ikilillutik.

Naatsorsueqqissaartarfiup naatsorsuinini ukiuni tallimani kingullerni inunngortut, toqusut, nuttarneq nunallu avataanut nuttarnerit aallaavigalugit
suliaraa.
Kalaallit Nunaanni ukiumut toqusunit inunngortut amerlanerugaluartut, innuttaasut amerliartornerunngillat.
• Ukiumut inunngortartut 850-it missaanniipput.
• Ukiumut 550-it missaat toqusarput.
•Inunngortut amerleriartitsisut 300-t missaanniipput.
- Innuttaasut amerlanerulertittussaagaluarpai, ukiumulli allamut nunasiartortartut nunasisunit missiliorlugit 350-inik amerlanerulermata, innuttaasut ataatsimut amerlassusaat ikilipput, Naatsorsueqqissaartarfik nittartakkamini nassuiaateqarpoq.
Ukiulli qulit tullii inuit nunanut allanut nuuttartut amerlassusaat affaannanngorpata, Kalaallit Nunaanni innuttaasut amerleriaateqalaartussanngussapput,
tassa 400-nik amerlanerulissallutik, Naatsorsueqqissaartarfiup kisitsineri taama
taakutitsipput.

Inunngortut amerleriartitsisut 300-nik amerlassuseqarput, allamulli nunasiartortartut nunasisunit
350-inik amerlanerummata innuttaasut ataatsimut
amerlassusaat ikilipput.
Vi har et fødselsoverskud på 300 men da der udvandrer 350 flere end der indvandrer, falder befolkningens samlede størrelse. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Forventning:

Nuuk bliver
mindre
En fremskrivning af befolkningsantallet
indikerer, at udvandringen fra landet er
endnu værre end nuværende forventninger. Selv i hovedstaden vil der formentligt
være omkring 300 færre indbyggere i
2030.
Af redaktionen

Nuuk kan forvente at have 18.206 indbyggere i
2030. I dag ligger tallet på 18.552.
Dermed er det forventede tal noget lavere end
Kommuneqarfik Sermersooqs ambitiøse mål på
30.000 indbyggere i 2030. Det fremgår i Grønlands
Statistiks dugfriske tal.
Men det er ikke kun hovedstaden, der vil opleve
færre indbyggere om ti år.
En fremskrivning af indbyggertallet i Grønland
viser, at den voldsomme udvandring fra landet bliver endnu værre.
• I dag bor der 56.452 indbyggere i Grønland.
• Der forventes 54.795 indbyggere i 2030.
• Det er et fald på 1.657, hvilket svarer til et fald på
2,9 procent.
Grønlands Statistiks analyser baserer sig på antal
fødsler, dødelighed og erfaringer på flytninger samt

udvandringer de seneste fem år.
Selvom der i Grønland fødes flere børn, end der
dør årligt, så er det ikke nok til at give et plus på
indbyggerkontoen fremover.
• Der fødes omkring 850 børn årligt.
• Mens der dør omkring 550.
• Der er et fødselsoverskud på omkring 300 årligt.
– Det burde medføre en stigende befolkning, men
da omkring 350 personer årligt udvandrer end der
indvandrer, falder befolkningens samlede størrelse,
lyder forklaringen fra Grønlands Statistik på deres
hjemmeside.
Men hvis antallet af personer, der flytter ud af
landet kan halveres de næste ti år, vil der være
omkring 400 flere indbyggere i 2030, end nu, lyder
beregningerne fra Grønlands Statistik.
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Tikikkusuttuaannakkatit misigisassarsiorfigikkit!

NunarputNuan.gl
Oplev de steder du altid har drømt om!
Piffissami nunagisami angalaffiusumi illit
oqaluttuaq suna kinguaannut unikkaarerusuppiuk?

#NunarputNuan
Hvilken staycation-historie vil du
fortælle til dine efterkommere?
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Isikkammik arsaalluni
pissartanngorniunnerit
taamaatinneqarput
Katersuussinnaanermut killiliinerit Namminersorlutik Oqartussanit augustip aallaqqaataata tungaanut sivitsorneqareersullu, KAK aalajangerpoq
nunatsinni isikkammik arsaalluni silami pissartanngorniunnerit taamaatiinnarneqassasut
All.: Kassaaluk Kristiansen
Kalaallit Nunaanni timersornikkut pisartut annerit ilaat coronavirus pissutigalugu taamaatiinnarneqartunut
ilannguppoq.
Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat marlunngornermi unnukkut nalunaaruteqarpoq isikkamik arsaalluni 2020-mi
pissartanngorniunnerit taamaatiinnarneqartut. Tamanna pivoq Namminersorlutik Oqartussat katersuunnissamut
killiliinerit augustip aallaqqaataanut
sivitsuereernerani.
Nalunaarummi, juunip 16-anit augustip aallaqqaataat ilanngullugu
atuuttumi, aaqqissuussani inuit amerlanerpaamik 250-it katersuussinnaalerput.
Nunalli iluani sumiiffinnit assigiin-

ngitsunit tikerarneqartuni aaqqissuussani maleruagassat allaanerupput:
– Illup iluani silamilu aaqqissuussanik, nalliuttorsiornernik, sammisaqartitsinernik assigisaanilluunniit ingerlataqarniarnerni nalinginnaasumik
aaqqissuussanut, nalliuttorsiornernut,
sammisaqartitsinernut assigisaanulluunniit peqataaniartut sumiiffinniit assigiinngitsunit angalasariaqassagunik
amerlanerpaamik katillugit 30-usinnaapput, nalunaarusiami paragraf
3-mi allassimavoq.
– Silami isikkamik-arsaalluni pissartanngorniunnissat taamaatiinnarneqarput, KAK Klubforum facebookimini taama nalunaaruteqarpoq.
– Namminersorlutik Oqartussat taama nalunaaruteqareersullu nalunaarutigissavarput aasamut pissartanngorniunnissaraluit ingerlanneqarnissaat
naatsorsuutigineqarsinnaajunnaarallartut. Peqqussutit allanngorsinnaanerat sivitsorneqarsinnaaneralluunniit
ilimasaarutigineqarmat kattuffimmit
nalilersuinerit ingerlattuarumaarpagut,
massakkulli taama isikkoqartillugu
pissartanngorniunnerit ingerlanneqarsinnaanngillat, KAK-imit nalunaarutigineqarpoq.

GM i fodbold aflyst
KAK har besluttet at aflyse
mesterskaber i udendørs fodbold, efter selvstyret forlænger
forsamlingsforbud frem til 1.
august.
Af Kassaaluk Kristiansen
Endnu en stor sportsbegivenhed i
Grønland er sparket til hjørne på
grund af coronavirus.
Grønlands Boldspil Union har tirsdag aften 16. juni besluttet at aflyse
GM i fodbold i 2020. Det sker efter, at
selvstyret forlænger forsamlingsforbuddet frem til 1. august.
I bekendtgørelsen, der nu gælder fra
16. juni frem til 1. august står der, at
der maksimalt må være 250 personer
samlet til arrangementer.
Men for begivenheder, hvor personer fra flere forskellige områder i

landet samler sig gælder der andre
regler.
– Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller
lignende, hvor det er en almindelig
forudsætning for afholdelse af arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende, at deltagerne
rejser til fra flere forskellige områder,
må maksimalt have 30 deltagere i alt,
lyder det i bekendtgørelsens paragraf
3.
– Sommerens udendørs mesterskaber i fodbold er aflyst, meddeler
KAK Klubforum på deres facebookside.
– Efter selvstyrets meddelelse kan
vi ikke regne med, at sommerens
mesterskaber i udendørs fodbold kan
afvikles. Da der varsles om, at restriktioner kan ændres eller forlænges, vil
vi følge situationen tæt. Men som det
ser ud nu, kan vi ikke afvikle GM i
fodbold, lyder det fra KAK.

– Namminersorlutik Oqartussat taama nalunaaruteqareersullu nalunaarutigissavarput aasamut pissartanngorniunnissaraluit ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqarsinnaajunnaarallartut, KAK-imit nalunaarutigineqarpoq.
– Efter selvstyrets meddelelse kan vi ikke regne med, at sommerens
mesterskaber i udendørs fodbold kan afvikles, lyder det fra KAK.
Ass./Foto: Leiff Josefsen
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KATUAQ BIO

Pingasunngorneq / Onsdag

UGE 26

24/6

Kaptajn Sabeltand og den magiske Diamant .  . 16 .00
Dark Waters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .15
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Sisamanngorneq / Torsdag

25/6

Kaptajn Sabeltand og den magiske Diamant .  . 16 .00
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
The Kindness of Strangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Tallimanngorneq / Fredag

26/6

Kaptajn Sabeltand og den magiske Diamant .  . 16 .00
The Kindness of Strangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Arfininngorneq / Lørdag
Børnebiffen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kaptajn Sabeltand og den magiske Diamant .  .
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
The Kindness of Strangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sapaat / Søndag

27/6
13 .00
16 .00
18 .30
21 .00
28/6

Kaptajn Sabeltand og den magiske Diamant .  . 16 .00
The Kindness of Strangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Ataasinngorneq / Mandag

29/6

Kaptajn Sabeltand og den magiske Diamant .  . 16 .00
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
The Kindness of Strangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Marlunngorneq / Tirsdag

30/6

The Kindness of Strangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Babybio 13 .30
Kaptajn Sabeltand og den magiske Diamant .  . 16 .00
Mit tunesiske eventyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Art Cinema 18 .30
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

Pingasunngorneq / Onsdag

01/7

Kaptajn Sabeltand og . . .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 16 .00
Brahms: The Boy II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . sidste forestilling 18 .30
The Kindness of Strangers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

Kulturikkut tapiisartoq:
Kultursponsor:

Erhvervsklub tapiisartut / sponsorer:

PRÆMIERE 23. JULI 2020

Tapiisartut allat / Andre sponsorer:

Billitsit nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reservér billetter på vores hjemmeside:
www.katuaq.gl
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Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni timmisartut aasaq manna
ulikkaaqqajaalerput. Imarpik qulaallugu sapaatip-akunneranut pingasoriaannarluni timmisartuussisoqartarpoq.
Flyene mellem Grønland og Danmark er ved at være fyldt op
denne sommer. Der er kun tre afgange over Atlanten om ugen.
Ass./Foto: Merete Lindstrøm

Air Greenlandimi juulimi aggustimilu
bilitsinik tuniniaasoqassanngitsoq
Nuna ataasinngornermi Danmarkimit
angalasunut ammarneqaraluartoq, aasaq
manna Danmarkimut Danmarkimiillu angalanissamut bilitsimik inniminniiniarneq
ajornarsinnaavoq. Bilitsit tunineqarsinnaasut naammanngillat, Air Greenlandimit
ilisimatitsissutigineqarpoq
All.: Merete Lindstrøm
Kalaallit Nunaata ammaaqqinnissamut periusissiami immikkoortoq siulleq ataasinngormat pisortatigoortumik allaartippaa. Taamaalilluni nunamut nunamiillu angalanissamut bilitsisisoqarsinnaanngoraluarpoq. Air Greenlandilli aasaq tamakkerlugu
nunatsinnukarsinnaasunut amerlanerpaamik 600usunut bilitsit tunereersimagamigit, bilitsinik pisisoqarsinnaanngikkallarpoq.

-Sapaatip akunnerini angalanissamut malittarisassat naapertorlugit ilaasussanut 600-nut bilitsit tamakkerlugit tunineqareernikuummata bilitsinik tuniniaasinnaanngilagut, Air Grenlandimi attaveqaqatigiinnermut pisortaq Masaana Egede Sermitsiaq.
AG-mut oqarpoq.
Bilitsinik tunisassaateqanngitsut
Timmisartuutileqatigiiffiup ataasinngormat Facebookikkut nalunaarutigaa, juulimi aggustimilu
Københavnimiit Kangelussuarmukarnissamut bilitsimik maannakkorpiaq pisisoqarsinnaanngitsoq.
Ammaaqqinnissaq sioqqutingaatsiarlugu aasamut bilitsissat arlallit tunineqareersimaput, aamma
soorunami sapaatip akunneranut 600-nik ilaasoqarsinnaanermut piumasaqaatit malissavavut, Masaana
Egede erseqqissaavoq.

Ilaasut qanoq amerlatiginissaat
naatsorsoruminaattoq
Air Greenlandip coronap ajornartorsiortitsineranut
atatillugu bilitsinut allanngortinneqarsinnaanngitsunut piumasaqaatini allanngortissimavai, taamaalilluni 2020-mi maajip 22-aniit aggustip 30-ata tungaanut imarpik ikaarlugu bilitsissat allanngortinneqarsinnaasimanngitsut maanna allanngortinneqarsinnaalerlutillu utertinneqarsinnaalerput.
Inuit bilitsiminnik allannguisinnaalerlutillu utertitsisinnaalermata, Air Greenlandip sapaatip akunneraniit sapaatip akunneranut qanoq angalasoqartigisinnaanini naatsorsoruminaatsippaa. Taamaammat
sapaatip akunnerini nunatsinnut bilitsit 600-t inniminnerneqarfigisimasaanni bilitsinik tuniniaaneq
matoqqatinneqartariaqarpoq.
- Aasap ingerlanerani inissaqartitsisoqalissappat,
soorunami nittartakkatsigut bilitsinik tuniniaaneq
ingerlaannartumik aallarteqqissavarput, Masaana
Egede oqarpoq.

Air Greenland lukker for billetsalg juli og august

Af Merete Lindstrøm

ifølge rejserestriktionerne, oplyser kommunikationschef hos Air Greenland, Masaana Egede, til
Sermitisaq.AG
Air Greenland oplyser, at der er 744 billetter til
salg på turen fra Kangerlussuaq til København om
ugen. Der er nemlig ingen restriktioner på, hvor
mange der må rejse ud af landet, og at de tre flyafgange derfor kan fyldes helt op.

Mandag den 15. juni åbnede Grønland officielt op
for indrejser fra Danmark i den såkaldte fase 1 af
genåbningsstrategien. Dermed kan man nu i teorien både købe rejser ind og ud af landet. Men da
Air Greenland allerede har solgt de maksimale 600
billetter ind i landet i mange uger hen over sommeren, er der ingen billetter at købe.
Vi har som udgangspunkt lukket for salget i de
uger, hvor vi har nået grænsen på 600 passagerer

Ingen billetter til salg
Flyselskabet sendte mandag den 15. juni en besked
ud på Facebook om, at det i øjeblikket ikke er muligt at købe billetter fra København til Kangerlussuaq hele juli og august.
Der er allerede længe før genåbningen solgt en
del billetter i sommerperioden, og begrænsningen
på 600 antal passagerer ind i landet med fly om
ugen skal selvfølgelig overholdes, understreger

På trods af at landet mandag åbnede op
for rejsende fra Danmark, kan det være
svært at bestille rejser fra Danmark denne
sommer. Der er ikke nok billetter at sælge,
oplyser Air Greenland.

Masaana Egede.
Svært at beregne passagerantal
Air Greenland har i forbindelse med coronasituationen ændret i deres betingelser for restriktive billetter, så man fra og med 22. maj har kunne ændre
eller refundere restriktive atlantbilletter frem til 30.
august 2020.
Muligheden for at folk kan ændre eller refunderer
sine billetter, gør det svært for Air Greenland, at estimere, hvor mange rejsende, der er fra uge til uge.
Derfor er de nødt til at lukke for salget i de uger, der
er booket 600 billetter ind i landet.
– Hvis vi får plads på afgange hen over sommeren, sætter vi selvfølgelig billetterne til salg på
hjemmesiden med det samme, siger Masaana
Egede.

ONSDAG 24. JUNI 2020
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Atuarfittaassamut nivariaqqaarneq siulleq
Nunatsinni meeqqat atuarfiini anginerpaanngortussaq sananeqarluni aallartinneqarpoq. Taanna 1.200-nit atuarfigineqarsinnaassaaq ukiut pingasut qaangiuppata naammassippat. Assit takukkit
All.: Nukappiaaluk Hansen
Nuup qeqqani atuarfik inissisimasussaq sanallugu
aallartinneqarpoq ulloq 19. juni tassami ullumi
siullermeersumik nivariaqqaartoqarpoq.

Atuarfittaassaq Ukaliusamut aamma Atuarfik Samuel Kleinschmidtimut taarsiutitut atuarfinngussaaq.
Islandermiut suliffeqarfiata Istakip atuarfik sanassavaa, illorsuaq 17.500 kvadratmeterinik angissuseqassalluni.
Ukiut pingasut qaangiuppata piariissaaq
- Ulloq manna kommunimut nuannaarutaavoq.
Kommunip oqaluttuarisaanerani aatsaat taamak
angitigisumik sanaartortoqalerpoq, borgmesteri
Charlotte Ludvigsen nivariaqqaannginnermini oqalugiaammini oqarpoq.
- Atuarfimmi atualertussat pitsaanerpaamik tu-

naartaqartinneqassapput, avatangiiserissaarlutik
aamma qaffasissumik atuarfissami atuartinneqarneqartassapput. Atuarfiussaaq assigiinngissusermut tikilluaqqusisoq, nutaaliaasoq, meeqqat ataasikkaarlutik ataatsimoorlutillu ineriartorfissaat. Illoqarfiup
qeqqani illorsuaassaaq, illoqarfittali tillernerisussaavaa, borgmesteri ilaatigut oqarpoq.
Atuarfik naammassiguni 1.200-nit atuartoqatoqarsinnaassaaq, atuarfik 2023-mi atualertoqarnerani
atorneqaqqaassalluni.

Atuarfiussaaq assigiinngiiaassusermut inissaqartoq,
meeqqat inuttut ataasiakkaatut ataatsimoorlutillu
ineriartorfigisinnaasaat,
borgmesteri oqarpoq.
Det bliver en skole med
plads til mangfoldighed,
hvor børnene kan udvikle
sig individuelt og i fællesskab, lød det fra borgmesteren.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Første spadestik
til ny skole
Nu tages der hul på byggeriet af Grønlands største skole, som skal huse 1.200
elever, når den står klar om tre år.
Af Nukappiaaluk Hansen
Fredag den 19. juni blev det første spadestik taget i
det omfattende byggeri af en ny skole, der skal
ligge centralt i Nuuk.
Skolen skal være erstatning for to skoler, Ukaliusaq-skolen og Samuel Kleinschmidt Skolen.
Islandske Istak skal stå for byggeriet, som vil
koste omkring 615 millioner kroner. Byggeriet skal
være 17.500 kvadratmeter, som svarer til omkring
to og en halv fodboldbane.
Står klar om tre år
– Det er en glædelig og historisk dag for kommunen. Det bliver nemlig det største projekt i vores
kommune, og det er en vigtig milepæl, vi har nået i
dag, sagde borgmester Charlotte Ludvigsen, før det
første spadestik blev taget.
– Når skolen efter planen står færdig, får eleverne
en flot og moderne skole, hvor selve byggeriet er
lavet med fokus på at skabe det bedste læringsmiljø.
Det bliver en skole med plads til mangfoldighed,
hvor børnene kan udvikle sig individuelt og i fællesskab. Det bliver en stor bygning her i midtbyen,
men det bliver byens hjerterum, lød det blandt andet
fra borgmesteren.
Den nye skole med plads til 1.200 elever forventes at kunne tages brug i skolestarten i 2023.

Tallimanngormat juunip 19-ani, Nuummi atuarfissap sanaartorneqarnera aallartippoq.
Fredag den 19. juni blev første spadestik taget til den nye skole i Nuuk. Ass./Foto:Leiff Josefsen
Atuarfik naammassiguni
1.200-nit atuartoqatoqarsinnaassaaq, atuarfik
2023-mi atualertoqarnerani atorneqaqqaassalluni.
Den nye skole med plads
til 1.200 elever forventes at
kunne tages brug i skolestarten i 2023. Ass./Foto:
Leiff Josefsen
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Nuummi Eqaarsaartartut
– Nuuk Gymnastik
– nutaamik siulittaasoqalersut
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Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna
Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu,
uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia
aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami
angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.

Juunip 9-ani 2020-mi ataatsimeersuartoqarnerani Nicoalj Graversen ukiuni
tallimani siulittaasuusimanerminit tunuarpoq siulittaasuuffillu Line Poulsenimut, 2018-imiilli siulittaasumut tullersortaasimasumut, tunniullugu.
Nicolaj siulittaasuunermini peqatigiiffimmik Nuummi peqatigiiffiit annerpaartaasa ilaannut ineriartortitsisinnaasimavoq, ilaasortat amerlassusaat
eqaarsartartut eqeersimaartut 230-t kiisalu ilitsersuisut ilitsersuisunullu
ikiortit 30-35-t uuttuutigalugit. Tamanna ’Upernaakkut takutitsinermi’ ukiut
tamaasa annertusiartortumi ukiorlu kingulleq 300-nit isiginnaariarneqartumi
aamma takutinneqarpoq. Nicolaj suliaqarnini pillugu kiisami 2018-imi ukiakkut nersorniarneqalerpoq, peqatigiiffimmi suliniuteqarluarnini pissutigalugu
Ukiup Ilungersuussilluartuatut nersornaaserneqarami.
Siulersuisut Nicolaj siulittaasutut sulisimanera pillugu qutsavigaat siulersuisunilu suli ilaasortaanissaa, maanna Line siulittaasoralugu, qilanaarutigalugu.
Ukioq eqaarsaarfiusoq 20/21 peqataaniarluni nalunaarnissamut aggustip
16-iani peqatigiiffiup nittartaani www.nuukgym.gl-imi ammarneqassaaq.

222222
NUUMMI EQAARSAARTARTUT

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.

AASAANERANI
NUNATTA ATUAGAATEQARFIANI
AMMASARFIIT

SOMMERÅBNINGSTIDER
PÅ NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Fra den 1. juli til
den 31. august 2020

Juulip aallaqqaataaniit
aggustip 31-ata 2020 tungaanut

AMMASARFIIT / ÅBNINGSTIDER /
OPENING HOURS:
Ataasinngorneq/ Mandag/ Monday

13.00-17.00

Marlunngorneq/ Tirsdag/ Tuesday

13.00-17.00

Pingasunngorneq/Onsdag/ Wednesday

10.00-16.00

Sisamanngorneq / Torsdag / Thursday

13.00-17.00

Tallimanngorneq / Fredag / Friday

13.00-17.00

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA
Grønlands Landsbibliotek · Central Library of Greenland

www.katak.gl

nunatta atuagaateqarfia

14

ONSDAG 24. JUNI 2020

Angerlarsimaannarallarnissamik
malinninngitsut akiligassitsittalerput
Angalasup angerlarsimaannarallarnissamik malinninnginnera politiinit akiligassiissutaasinnaalerpoq. Nalunaarut juulip
6-ata tunganut atuuttoq taama imaqarpoq.

All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Nalunaarut ataasinngormat junip 15-iani atuutilersoq malillugu inuit nunatsinnut tikinnerminnit angerlarsimaannarallarnissamik malinninngitsut akiligassinneqarsinnaalerput.
Peqqissutsimut naalakkersuisoqarfik taama nalunaaruteqarpoq.
Nunatta avammut ammariartuaarnerani immikkoortoq siullermi angalasut piumasaqaatinik assigiinngitsunik naammassinneqqaarlutik nunatsinnut
tikissinnaapput. Angalasoq covid-19-imut misissortinnermini napparsimanngitsoq paasineqarsimassaaq uppernarsaateqarlunilu. Misissortinneq

aallannginnermi ullut marluk sioqqullugit, siusinnerpaamillu ullut tallimat sioqqullugit pisimassaaq.
Angalasoq aallannginnermini Sumut immersorsimassavaa, angalanerup sumut killinnera ilisimatissimassallugu.
Tikinnermi inerteqqutit
Angalasoq Kalaallit Nunaannut tikinnermini assigiinngitsunik inerteqquteqarfigineqarpoq. Taakku pillugit peqqissutsimut naalakkersuisoqarfik nittartakkami paasissutissanik saqqummiussivoq.
Covid-19-ip nunatsinni tunillaassulinnginnissaa
pissutigalugu inerteqquteqartoqarpoq. Covid-19
qaammatialuinnarni nunarsuarmi tamarmi tunillaassorpoq, nunarsuullu aningaasaqarnera ajalusoortilluinnalerlugu.
Uku maanna atuupput:
• Kalaallit Nunaannut timmisartumik tikinnermik
kingorna angerlarsimaannassapput, inunnik allanik
peqateqarnatik. Angerlarsimafimmi inuit tassani
pineqanngillat.
• Privatimik pisortatigoortumillu katerisimaarnernut, aaqqissuussinernut, pisunut il.il. peqataaneq
inerteqqutaavoq.

• nini inuussutissarsiortut inaataannut inuillu iserfigisinnaasaat, ilaatigut cafiit, neriniartarfiit aamma
imerniartarfiit il.il. isersimaffigeqqusaanngillat.
• Taamaattoorli allanik isumagineqarsinnaanngippata pisariaqarnerpaanik niuerniartoqarsinnaavoq.
• Taassuma saniatigut pisortat aamma namminersorlutik ingerlataqartut utoqqaat Illuutaannut napparsimmavinnullu isersimasoqaqqusaanngilaq.
Malittarisassat angalasimasup covid-19-imik
napparsimannginnerminut takussutissamik
peqalernissaata tungaanut atuuttut, peqqissutsimut naalakkersuisoqarfik ilisimatitsivoq:
• Kalaallit Nunaannut tikinnermiit ullut 5-t qaangiunneranni misissorteqqittoqartarnissaa periarfissaavoq. Misissortinnermi covid-19-imik nappaateqanngikkaanni taava angerlarsimaannaqqusaaneq
atorunnaassaaq.
• Innuttaasoq misissorteqqinngippat taava innuttaasoq Kalaallit Nunaannut tikinnermi kingorna
ulluni 14-ini inerteqqutit atuutissapput. Innuttaasoq
Kalaallit Nunaannut ullut 14-it kingorna nappaammik ersiuteqanngikkuni, inerteqqutit atorunnaassapput.

Karantænefusk udløser nu bøder
En passager, der ikke overholder karantæneregler kan få en bøde fra politiet.
Bekendtgørelsen, der åbner op for foranstaltninger, gælder frem til 6. juli
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
En ny bekendtgørelse, der trådte i kraft mandag den
15. juni, gør det muligt for politiet at uddele bøder
til personer, som ikke overholder karantænereglerne
efter indrejse til landet.
Det oplyser departementet for sundhed i en pressemeddelelse.
I forbindelse med fase 1 i åbningen af landet er
der flere betingelser, som indrejsende fra København skal opfylde. Passageren skal fremvise en negativ test for covid-19. Testen skal være taget tidligst
fem dage før afrejse, og senest to dage før afrejse.
Passageren skal også have udfyldt sumut-blanket,
der dokumenterer, hvor slutdestinationen er.
Forbud ved ankomst
Når en passager ankommer til Grønland er der flere
forbud, som passageren skal være opmærksom på.
Departementet for Sundhed har i en pressemeddelelse informeret om forbuddene.
Disse forbud skal være med til at mindske risiko
for en eventuel smittespredning af covid-19, der på
få måneder har udviklet sig til en pandemi, og som
har lagt verdensøkonomien ned.

Disse gælder nu:
• Passagerer skal efter ankomst med fly til Grønland holde sig hjemme og ikke være i fysisk kontakt
med andre mennesker. Personer i ens husstand er
undtaget
• Det er forbudt at deltage i private og offentlige
forsamlinger, arrangementer og begivenheder med
videre både udendørs og indendørs.
• Det er forbudt at opholde sig i lokaler, som erhvervsdrivende råder over og hvortil offentligheden
har adgang, for eksempel indkøbscentre, butikker,
caféer, restauranter, barer med videre
• Det er dog tilladt at foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som
ikke umiddelbart kan foretages af andre.

• Derudover er det forbudt at opholde sig i offentlige institutioner med videre, og i offentlige og
private plejehjem og sygehuse
Reglerne gælder frem til, passageren kan påvise,
at vedkommende ikke er smittet med covid-19,
oplyser Departementet for Sundhed:
• Det er muligt at lade sig re-teste 5 dage efter
ankomst til Grønland. Såfremt testen er negativ for
covid-19 ophører forbuddene.
• Hvis personen ikke lader sig re-teste for covid-19,
gælder forbuddene i 14 dage fra ankomst til Grønland. Hvis personen er uden symptomer for smitte
med covid-19 efter 14 dage fra ankomst til Grønland, ophæves forbuddene.

Angalanermi Kalaallit Nunaannullu tikinnerup kingorna innersususutit
malinneqartassapput, taamaanngippat akiligassiisoqassaaq.
Man skal overholde retningslinjerne, når man rejser og efter ankomst til
Grønland, ellers får man en bøde. A.ss./Foto: Merete Lindstrøm
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Apersortittussat / Konfirmander
2021
18. april ASK 8.b

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

25. april ASK 8.a

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffia

30. april (Stor bede) NIF

kl. 09.00 Hans Egede kirke

2. maj

Kang 8.b

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

9. maj

Kang 8.a

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

13. maj

(Kristi Himmel) AHL 8.b

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

16. maj

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

AHL 8.a

24. maj (2. Pinse) USK 8.b

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

30. maj

USK 8.a

nal. 09.00 Annaassisitta oqaluffiani

6. juni

Nuuss 8.b

nal. 09.00 Annaassisitta oqaluffiani

12. juni (Lørdag) Spec.

Kl. /nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

13. juni

nal. 09.00 Annaassisitta oqaluffiani

Nuuss. 8.a

27. juni Udsættelse

Formandsskifte
i Nuummi Eqaarsaartartut
– Nuuk Gymnastik
På generalforsamlingen den 9. juni 2020 fratrådte Nicolaj Graversen
sin formandspost gennem fem år og overlod posten til Line Poulsen,
der har været foreningens næstformand siden 2018.
Nicolaj har i sit formandskab formået at få foreningen til at vokse
til at blive en af Nuuks største foreninger, målt på medlemstal med
230 aktive gymnaster og 30-35 instruktører og hjælpeinstruktører.
Dette har også vist sig ved foreningens ’Forårsopvisning’ som hvert
år vokser sig større og større og sidste år tiltrak 300 gæster. Nicolajs
arbejde blev endelig anerkendt da han blev hyldet i efteråret 2018,
hvor han vandt Årets Ildsjælspris pga. sit engagement i foreningen.
Bestyrelsen takker Nicolaj for hans formandsarbejde og ser frem til
fortsat at have ham i bestyrelsen, nu med Line som formand.
Gymnastiksæsonen 20/21 åbner for tilmelding d. 16. august på
foreningens hjemmeside www.nuukgym.gl

nal. 09.00 Hans Egedep oqaluffiani

NUUMMI EQAARSAARTARTUT

PAASISSUTISSIINEQ

INFORMATION

Rute 4 angalassanngillat sapaatip
akunnerini ukunani:
27, 28, 29, 30 & 31

Rute 4 kører ikke i ugerne:
27, 28, 29, 30 & 31

Takuuk/Se sommerkøreplan på www.bus.gl

Atuisugut aasarsiorluarnissaannik kissaappagut.

Industrivej 10-12, 3900 Nuuk • Tlf. +299 342 300 • www.bus.gl

Vores kunder ønskes en god sommer.
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ATUARFIK:

Siusinaartumik iliuuseqarnermi
nalunaarutiginninnerit arlaleriarlutik marloriaatinngorput
Nuummi atuarfik ASK siusinaartumik iliuuseqarluni suliniuteqarluni nukarlerni akullernilu
qaammatini kingullerni atuartitsisimavoq.
Suliat qulingiluat pillugit politiinut nalunaarutiginnittoqarpoq

oqaloqateqartalersut 9
Pissutsit suut nalunaarutigineqarsimanersut atuarfimmit ilisimatitsissutigineqarsinnaanngillat, mianernartunik paasissutissaqarmata. Kinguaassiuutitigulli
kannguttaatsuliornerit assigisaallu atuarfimmit politiinut nalunaarutigineqartarput, allatigullu sumiginnaanerit kommunimut nalunaarutigineqartarlutik.

All.: Kassaaluk Kristiansen
- Inersimasut meeqqanut kinguaassiuutitigut atornerluiuaannassappata, taava meeqqat killiliinissamik ilinniartittariaqarpagut.
Oqaatsit taakku atorlugit Atuarfik Samuel Kleinschmidtimi, ASK, ilinniartitsisut marluk siusinaartumik iliuuseqarneq siunertaralugu februaarip naalernerani suliniuteqalerput.
Taama iliornermi politiinut nalunaarutiginninnerit
kommunimullu nalunaarutiginninnerit amerleriarujlussuarput.
- Nalinginnaasumik ukiup atuarfiup ingerlanerani
suliassat marlussuit kommunimut nalunaarutigisarpagut. Qaammatinili marlunni kingullerni nalinginnarmit
amerlanerujussuarnik nalunaarusiorpugut, Susse Fleischer, ASK-imi ilinniartitsisoq, Sermitsiaq.AG-mut
oqaluttuarpoq.

Angusat pitsaasut
Susanne Storgaard aamma Susse Fleischer isumaqarput, kommunimut politiinullu nalunaarutiginninnerit
taama amerlatigimmata, angusat pitsaasuusut:
- Kisitsisit taakku aallaavigalugit angusagut nalilersorpagut. Oqaatigisassara amiilaarnarpoq. Nalunaarutiginninnerit taama amerlatigimmata, tamanna pitsaasumik angusaqarnertut isigaarput. Takutitsivoq
suliaqarnerput pisariaqartinneqartoq iluatsittorlu,
Susanne Storgaard oqarpoq nangillunilu:
- Kisitsisit uku takugaanni imaanngilaq ASK
atuarfittut ajorluinnartoq. Takutitsiinnarput atuartut
pillugit iliuuseqartugut. Atuarfiit tamarmik assigusunik
inuuneqartunik atuartuuteqarput. Kissaatigaarput
atuarfiit tamarluinnarmik siusinaartumik iliuuseqarnissamut suliniutinik aallartitsissasut, pisariaqartitsisut
nassaariuminarneruniassammata, ASK-imi ilinniartitsoq, Susanne Storgaard oqarpoq.

Susse Fleischer aamma Susanne Storgaard namminneq suliaqarusunnertik aallaavigalugu siusinaartumik
iliuuseqarlutik atuaqatigiiaat 14-it aamma immikkut
atuartinneqarlutik atuaqatigiiaat tallimat atuartissimavaat. Atuaqatigiiaat peqatiginerini pissutsit amiilaarnarsinnaasut paasineqarput qisuariarfigineqarlutillu:
Qaammatini marlunni suliniuteqareernermi
angusat:
• Kommunimut nalunaarutiginninnerit 15
• Politiinut nalunaarutiginninnerit 9
• Atuarfimmi isumaginninnermut siunnersortimik

Timi qitiutillugu
Pinnguarneq ataatsimullu sammisaqaqatigiinneq
aallaavigalugu ilinniartitsisut atuartunit tatigineqalernissartik sulissutigisimavaat. Atuartitsinermi naaggaarsinnaaneq qitiutinneqarsimavoq, atuartullu suliakkerneqarsimallutik.
- Atuartut taama amerlatigut kommunimut politiinullu nalunaarutigisariaqarsimaneri tupaallannarluinnarpoq. Suliaq pisariaqarluinnarpoq annertoorujussuullunilu, politikeriniillu eqqumaffigineqarnerusariaqarluni, Susanne Storgaard oqarpoq ilanngullugulu

ASK flerdobler anmeldelser til politiet
ASK har igennem de seneste par måneder
arbejdet med tidlig indsats i de yngste og
mellemste klasser. Ni forhold er politianmeldt
Af Kassaaluk Kristiansen
– Når de voksne ikke kan finde ud af at stoppe overgreb på børnene, må vi lære børnene at sige fra.
Med de ord startede to lærere i Atuarfik Samuel
Kleinschmidt, ASK, et forløb med tidlig indsats i slutningen af februar i år.
Det medførte en flerdobling af politianmeldelser og
underretninger om blandt andet omsorgssvigt til kommunen.
– Normalt underretter vi om forhold til kommunen
et par gange hver skoleår. De sidste par måneder har
vi underrettet langt mere, end vi plejer, siger Susse
Fleischer, lærer på ASK til Sermitsiaq.AG.
I alt fik 14 klasser og fem specialklasser besøg af de
to lærere, Susse Fleischer og Susanne Storgaard, der
på eget initiativ stablede tidlig indsats-undervisningen på benene Under disse besøg kom flere alarme-

rende forhold frem, som lærerne tog hånd om i forløbet:
Resultat efter to måneders tiltag:
• 15 underretninger om børns forhold til kommunen
• 9 politianmeldelser om børns forhold
• 9 elever indstillet til samtale med socialrådgiver på
skolen
Af sagens natur kan skolen ikke komme ind på,
hvilke forhold, der er blevet anmeldt og underrettet
om. Men især seksuelle overgreb anmeldes til politiet,
og anden form for svigt underrettes kommunen om.
Positive resultater
Både Susanne Storgaard og Susse Fleischer mener, at
så mange underretninger til kommunen og anmeldelser
til politiet er positive resultater:
– Vi måler vores succes på de her tal. Og det er
uhyggeligt, det jeg siger nu. Vi ser det som succes,
med så store anmeldelsestal. Det viser, at der er behov
for vores arbejde, og at det virker, siger Susanne Storgaard og fortsætter:
– De tal viser ikke, at ASK er en dårlig skole. De
viser blot, at vi gør noget for børnene. Alle skoler har

Atuartut siusinaasumik iliuuseqarnermik sammisaqarnermi suliassinneqarput. Suliassami killiliisinnaaneq
pineqarpoq tamannalu ilinniartitsisunit Susse Fleischerimit aamma Susanne Storgaardimit suliniutaalluni.
Elever fik en opgave under forløbet om tidlig indsats.
Opgaven handler om at kunne sætte grænser og er et initiativ fra lærerne Susse Fleischer og Susanne Storgaard.
Privatfoto

oqaatigalugu meeqqat nalingalugit siusinaartumik suliniuteqartarnerit politikerinit eqqumaffigineqarnerusariaqartut.
Atuarfiup neriuutigaa siusinaartumik suliniuteqartarnerup ingerlanneqartarnera ukiut atuarfiusut tamaasa inissaqartinneqarsinnaalissasoq:
- Siusinaartumik suliniuteqarnerup ataavartuutinnissaa pingaaruteqarluinnarpoq. Suliap ingerlaannarnissaa kissaatigigaluarparput, taamaattoqassappalli naammattunik aningaasalerneqartariaqarpugut, atuarfiup
pisortaa Hector Lennert Sørensen Sermitsiaq.AG-mut
oqarpoq.
Atuarfiup pisortaata nassuiaatigaa corona pissutigalugu kommuni annertuumik sipaarniartariaqartoq.
Taamaammat siusinaartumik suliniuteqarnissanut
aningaasat naammanngikkallarput.
elever med lignende livsvilkår. Vi ser gerne, at tidlig
indsats indføres i alle skoler, så vi kan spotte dem, der
har behov for hjælp, siger Susanne Storgaard, lærer på
ASK.
Krop i fokus
Gennem leg og fællesaktiviteter har tidlig indsatslærerne oparbejdet tillid fra eleverne. I undervisningen
er det at sige fra blevet sat i fokus, hvorefter elever har
fået en opgave.
– Det kom bag på os, at der kom så mange underretninger og politianmeldelser undervejs. Det er et omfattende, nødvendigt arbejde, som burde have mere
politisk fokus, siger Susanne Storgaard, der gerne ser,
at politikerne slår øjnene op for tidlig indsats for børn
i børnehøjde.
Skolen håber, at forløb med tidlig indsats kan blive
fast inventar på skoleskemaet:
– Det er vigtigt, at arbejdet med tidlig indsats er
kontinuerligt. Vi ser gerne, at arbejdet fortsætter, men
det kræver, at vi også kan afsætte midlerne til det hvert
år, siger skoleinspektør Hector Lennert Sørensen til
Sermitsiaq.AG.
Skoleinspektøren forklarer, at kommunen har skåret
med sparekniven det næste års tid på grund af corona.
Derfor er de knap med penge til forløb som tidlig
indsats.
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Nuummi
meeqqanut
hiistit
Hiistiuteqalernissamik suliniut Viska,
ukiuni tallimangajanni piareersaaneq ingerlanneqareersorlu aasap ingerlanerani
aallartippat, Islandimiut hiistii arfineqpingasut Nuummut ilaalissapput
Jette Andersen
jette@ag.gl
Nuummi hiistiuteqalernissamik suliniut Viska juulip
qiteqqunnerani immikkoortumut siullermut ingerlariaqqissaaq Islandimiut hiistii arfineq-pingasut
tikippata Nuummilu Qinngutsinni hiistit inaanni
ineqalerpata.
Suliniummut aallarnisaasut, Pia Marie Larsen,
Nuummi Baby Samimik aamma piginnittoq, nujalerisorlu Helene Møller Danielsen, suliniutiminnik
immikkoortunut pingasunut agguataarisimapput.
Immikkoortoq 2 tassaavoq illorsuaq hiistertarfik
immikkoortorlu 3 tassaalluni unnuinissamut periarfissat.
- Hiistit inissaat maanna sananeqaleruttorpoq,
illorsuarmullu hiistertarfissamut toqqavissamik
qaartitsisimavugut, Pia Marie Larsen oqarpoq.
Suleqatigiit taakkua marluk takorluugaat pingaarneq tassaavoq, unnuisarfimmik bed and breakfastimik cafemillu, illorsuarmut hiistertarfimmut pinngortitamullu avatangiisaasumut kusanartumut isikkiveqartussanik, pilersitsinissaq, tamatumalu saniatigut illoqarfimmi innuttaasunut takornarianullu
nunatsinneersunut nunanillu allaneersunut sammisassaqartitsinikkut neqeroorutinik pilersitsisinnaanissaq aamma neriuutigineqarluni.
Kigaatsumik aallartikkiartuaartoqarneratigut
Nuummi meeqqat pingaarnertut inissisimatinneqarput.
- Ilaqutariinnut meerartalinni sapaammi sammisaqartitsinissamut periarfissaqassaaq hiistinik uniarteqarluni angalaarnernik hiistinillu sammisaqarluni
nuannisarnermik, aamma meeqqanut immikkut pisariaqartitsisunut matoqqasunik eqimattaliornissamik takorluugaqarpugut. Taakkua uagutsinnut hiisteriartarsinnaapput, hiistit inaannukaqataasinnaallutik, tamatumanilu hiistit peqatiginissaat ilinniarlugu
taamaaliornikkullu timimik atornissaat aamma
ilinniarlugu, Helene Møller Danielsen oqarpoq.
- Hiistinik peqateqarluni inuuneq tunniussaqartorujussuusinnaavoq. Meeqqat immikkut pisariaqartitsisut uumasunut attaveqarlualersarnerat takuneqartarsimavoq, uumasunullu attaveqarnermikkut
imminnut tatiginerulertarsimallutik. Taamaaliornikkut taakkununnga aqqutissamik nassaartoqarsinnaavoq, taamaammallu hiistiuteqarnissaq pingaaruteqarluni, Pia Marie Larsen oqarpoq.
Suullu tamarmik pilersaarutit malillugit ingerlassappata taakkua septembarimi ilinniartitsinermik
aallartitsisinnaanissartik neriuutigaat.

Hiistit soorunami aamma anartarput. Hiistit anaat atorlugit Helene Pialu issuliorsinnaanermik suliniummik aallartitsiniarput, sumiiffimmi atorneqartussamik Nuummilu naatsiiviuteqarnermik soqutigisalinnik pisiarineqarsinnaalersussatut neriuutigineqartumik. Hiistit anaat aqqusinermik aamma takussaasarnavianngillat. Qimminik piginnittutut,
hiistit anaat aamma katersorneqartassapput.
Heste laver selvfølgelig også stort. Med det hestemøg vil Helene og Pia lave et komposteringsprojekt med, så de
kan danne muld, som skal bruges ude i området og som med tiden forhåbentlig vil kunne købes af havefolket i Nuuk.
Hestemøg vil heller ikke være at se på vejene. Som med hundeejere, kommer de også til at samle op efter dyrene. Ass./
Foto: Privat

Neqeroorutit pingaarnertut paaqqinniffinnut atuutissapput, ingerlalluartoqarpallu neqeroorutit illoqarfimmi meeqqanut sisamaniit qummullu ukiulinnut atuutilersinneqassallutik.
Juullimi niuffanneq aasaaneranilu
tammaarsimaarneq
Suliniut ukiut tallimat matuma siorna pileriartuaalersimavoq.
- Nalaatsornerinnakkut oqaloqatigiinneq ”illoqarfimmut hiistinik marlussunnik tikisitsisinnaaneq
nuannersinnaassagaluarpoq”-miit ineriartoqqissimasoq pineqarpoq, Pia Marie Larsen, meeraalluni
hiistiuteqarsimasoq, oqaluttuarpoq.
Danielsenip Larsenillu hiistit taama ittut sunik
nerisaqartarnerat misissorluarsimavaat nerukkaaissanullu tunngasunik pilersaarusiorsimallutik ivikkallu tikisinneqartartussat aamma nalilersuiffigisimallugit. Tamatuma saniatigut peqqumaateqarnissaq pillugu inatsiseqarpoq, hiistit nerisassaarunnissaat pinaveersimatinneqarsinnaaqqullugu, ivikkat
nerisassat nunami maani nalinginnaasumik isumalluutaanngimmata.
- Brugseni paarnanik naatitanik qaagiuttoorsimasunik aallertarsinnaanitsinnik aamma isumaqatigiissuteqarfigisimavarput. Taamaalilluta nerisassanik
eqqaaginnartarneq pinaveersimatissavarput hiistillu
mamartortugassaqalaartassallutik, Pia Marie Larsen
oqarpoq.
Taakkua marluullutik arlaleriarlutik Islandimiittarsimapput, attaveqarfinnik pilersitsiortorsimallutik
pikkorissarsimallutillu, taamalu ajornartoornermi

pisariaqalissappat hiistinik aloqusiisinnaalersimallutik.
Kisianni hiistit tikinneranniit qaammat ataaseq
qaangiutsinnagu ilassiartorneqarsinnaanavianngillat, inatsisit naapertorlugit tikinnerminnit qaammami ataatsimi mattusimaneqarallartussaammata, efter
ankomst. Piviusumilli ukioq ilivitsoq sungiussiniarfiussaaq.
- Maani Nuummi hiistinik isumaginnissinnaaneq
ilinniartussaagatsigu qanoq annertutigisumik alakkaasinnaaneq killeqassaaq. Uatsinnut nutaarluinnaavoq, hiistinullu nutaarluinnaalluni avatangiisaallu
nutaarluinnaallutik, Pia Marie Larsen oqarpoq.
Danielsenip Larsenillu neriuutigaat, piffissaq
ingerlangaatsiareerpat illoqarfimmi isorartussutsini
assigiinngitsuni ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu sivisunerusumik hiistertitsinermik neqerooruteqarsinnaalerumaarlutik. Pingaartinneqartussat siulliit meeraasussaagaluartut inersimasunut hiistersinnaaneq aamma periarfissaassaaq. Hiistinimmi soqutiginninneq ukioqatigiiaani tamani annertuvoq.
Kisianni nalinginnaasumik hiisternermik ilinniarfinngunngisaannassaaq, erseqqissaapput.
- Piffissap ingerlanerani illorsuaq hiistertarfik
pilersinneqareerpat, nuannersunik pisoqartitsisassaagut. Juullimut niuffatsitsinerit, hiistinik sukkaniunnerit, aasaanerani sammisassaqartitsinerit,
aasaanerani tammaarsimaartitsinerit. Eqqarsaaterpassuaqarpoq isumassarsiarpassuaqarlunilu pitsaasunik, kisianni tamakkua eqqissisimasumik pilersikkiartuaarneqassapput, Helene aamma Pia oqarput.
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Heste til de små i Nuuk

Otte islandske heste vil snart blive en del
af Nuuk, når hesteprojektet Viska, efter
næsten fem års forberedelse endelig
kommer i gang i løbet af sommeren
Jette Andersen
jette@ag.gl
Hesteprojektet Viska i Nuuk går i midten af juli ind
i sin første fase, når otte islandske heste ankommer
og skal bo i hestestalden i Nuuk-bydelen, Qinngorput.
Projektets iværksættere, Pia Marie Larsen, der
også ejer Baby Sam i Nuuk, og Helene Møller Danielsen, frisør, har delt projektet op i tre faser. Fase 1
er heste og en midlertidig stald. Fase 2 er en ridehal
og cafe og fase 3 er overnatningsmuligheder.
- Stalden er ved at blive bygget nu, og så har vi
sprængt hullet til ridehallen, siger Pia Marie Larsen.
Drømmescenariet for duoen, er en bed and breakfast og en cafe, der har udsigt til både ridehal og
den smukke omkringliggende natur, og så håber
de også på at kunne oprette aktivitetstilbud til både
byens borgere og turister fra ind- og udland.
I og med, at de starter langsomt op ligger førsteprioriteten på børnene i Nuuk.
- Der skal være mulighed for søndagsaktivitet for
børnefamilier med trækketure og hygge med hestene, og så har vi en vision om nogle lukkede hold
for børn med særlige behov. De kan få et rideforløb
hos os, hvor de kommer med ud i stalden, hvor de
lærer at omgås hestene og lærer at bruge deres krop
på den måde, siger Helene Møller Danielsen.
- Livet med heste kan give rigtig meget. Man har
set børn med særlige behov få rigtig god kontakt
med dyr, og de får boostet deres selvtillid i kontakten med dyr. På den måde kan man finde en vej til
dem, så derfor er det vigtigt med heste, siger Pia
Marie Larsen.
Hvis alt går efter planerne, håber de på at kunne
begynde undervisning til september.
Tilbuddene kommer først og fremmest til at gælde institutioner, og hvis det går godt, udvider de
tilbuddene til at gælde byens børn i alderen fra fire
år og opefter.

Julemarked og sommerlejr
Projektet begyndte lige så stille at boble op for fem
år siden.
- Det var en tilfældig snak, der udviklede sig fra
”det kunne være sjovt, at få et par heste til byen” til
”det kan jo rent faktisk godt lade sig gøre”, siger Pia
Marie Larsen, der selv har haft hest i sin barndom.
Danielsen og Larsen har sat sig godt ind i, hvordan sådan nogle heste spiser og har lagt foderplaner
og får lavet foderanalyser på det hø, der bliver sendt
op. Derudover er der lovgivning om lager, så man
ikke risikerer at løbe tør for mad til hestene, når det
ikke er en naturlig ressource i landet.
- Og så har vi indgået en aftale med Brugseni om,
at vi kan hente udløbet frugt og grøntsager. På den
måde undgår vi madspild og hestene får lidt godter,
siger Pia Marie Larsen.
De har begge været på Island flere gange, hvor de
har fået opbygget et netværk og været på kurser, så
nu kan de nødsko en hest, hvis det skulle være.
Men det vil ikke være muligt, at hilse på hestene
ordentlig, før en måned efter, da de ifølge lovgivning skal være i karantæne i en måned, efter ankomst. Men rent faktisk er hele året en tilvænningsperiode.
- Det bliver sparsomt, hvor meget man kan få adgang, fordi vi skal lære at håndtere hestene her i
Nuuk. Det er helt nyt for os, og det er helt nyt for
hestene og helt nye omgivelser for dem, siger Pia
Marie Larsen.
Med tiden håber Danielsen og Larsen, at kunne
tilbyde længere rideture rundt omkring i byen på
forskellige strækninger, alt efter årstid. Selvom den
første fokus bliver på børn, så skal det også være
muligt for voksne, at få en tur engang. For interessen for hestene er stor fra alle aldersgrupper. Men
det bliver aldrig en traditionel rideskole, understreger de.
- Med tiden, når ridehallen bliver etableret, vil vi
have sjove events. Julemarkeder, hestevæddeløb,
sommeraktiviteter, sommerlejr. Der er masser af
gode tanker og ideer, men det bliver i et stille og
roligt tempo, siger Helene og Pia.

Helene Møller Danielsen aamma Pia Marie
Larsen hiistiuteqarnermik suliniummik Viskamik aallartitsisuupput.
Helene Møller Danielsen og Pia Marie
Larsen er opstarterne af
hesteprojektet Viska.
Ass./Foto:
Leiff Josefsen.

MIANERSUUSSIGIT
Hiistit inaat kaajallallugu ungalulersuisoqassaaq ungalusalersuisoqassallunilu
orniguttartussallu ungallut innaallagissamut atassusikkat pineqarnerat attoraannilu
qupinngullaffiusinnaanerat eqqumaffigissavaat. Hiistit aatsaat tassaniikkaangata
innaallagiaq ikumatinneqartassaaq.
Qimminik aneerussisut kaammattorneqarput ungallunik hiistinillu eqqumaffiginnilluinnaqqullugit, hiistit tupatsinneqassagaluarpat tukerneqarsinnaagamik. Ungalusat
atorneqalerpata ungalusap silataaniit
hiistinik taamaallaat ilassiortoqarsinnaavoq. Hiistit iserfigineqassanngillat ilassiartoraannilu agginngippata tamanna
ataqqineqartariaqarluni. Taamatuttaaq
gulerodinik allanillu hiistinut aggiussisoqartassanngilaq. Hiistit nerisinneqarpallaarunik imaluunniit kukkusumik nerisinneqarunik napparsimarujussualersinnaapput, suliarinninnissamullu periarfissat
killeqarsinnaallutik. Ajornerpaamik pisoqartillugu tamanna hiistimik toqutsisariaqalernermik kinguneqarsinnaavoq.

PAS PÅ
Omkring stalden anlægges hegn og folde
og kommende gæster skal være opmærksomme på, at der er tale om elhegn, og at
disse vil give et meget ubehageligt stød,
hvis man kommer til at røre ved dem.
Strømmen er kun tændt, når hestene er
der.
Hundeluftere opfordres er yderst opmærksomme på både hegn og heste, da de ellers kan blive sparket, hvis hestene skulle
blive forskrækket. Når foldene kommer i
brug, er det kun tilladt, at hilse på hestene
fra ydersiden af folden. Gå ikke ind til
hestene og respektér, hvis de ikke kommer over og ”hilser på”. Afstå desuden fra
at komme med gulerødder og andre godbidder til dem. Hestene kan blive meget
syge af for meget eller forkert foder, og
behandlingsmulighederne kan være begrænset. I værste tilfælde kan det komme
til at betyde en aflivning af hesten.
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Islandimiit
Savalimmiuniillu tikittoqarsinnaanngorpoq
Islandimiut Savalimmiormiullu Kalaallit
Nunaannut tikissinnaanngorput. Piumasaqaatituaavoq angalasut tikinnginnerminni sivikinnerpaamik ullut 14-it nunami
najukkaminneeqqaarsimanissaat
All.: Kassaaluk Kristiansen
Islandimiutut innuttaassuseqartut savalimmiormiullu Kalaallit Nunaannut tikinnginnerminni covid-19imut napparsimanerlutik misissorteqqaartariaqanngillat. Kalaallit Nunaannut tikinnermi angerlarsimaffimmi ulluni 14-ini mattusimaqqaarnissaq aamma piumasaqaataanngilaq, nunatsinnullu tikereer-

nermi covid-19-imut misissortinnissaq piumasaqaataanani.
Namminersorlutik Oqartussat nalunaarut taama
imaqartoq junip 15-ani 2020-mi atulersoq saqqummiuppaa.
Islandimi Savalimmiunilu najugaqartunit covid19-imut misissortinnissamut mattusimagallarnissamullu maleruaqqusat atuutinnginnerannut pissutaavoq, nunani taakkunani covid-19-imik maanna
napparsimasoqanngimmat.
Nunanit taakkunannga marlunnit angalasunut
piumasaqaatit:
• Angalasoq Islandimi Savalimmiuniluunniit najugaqassaaq
• Angalasup nunani sivikinnerpaamik ulluni 14-ini
qimassimassanngilaa

Angalaffissat aqagumiit
Air Greenlandip nittartagaani takuneqarsinnaavoq
Islandimut aqagu pingasunngornermi 17. juni angalaniarluni billetisisoqarsinnaalereersoq. Nuup
Reykjavikkillu akornanni maannamiit pingasunngornerit arfininngornerillu tamaasa aamma timmisartukkut aqquteqassaaq.
Naalakkersuisut siulittaasuata naalakkersuisoqarfianit ilisimatitsissutigineqarpoq assersuutigalugu
Islandimit nunatsinnut angalasinnaasut killiligaanngitsut.
Tamanna isumaqarpoq nunatsinnut angalasussat
sapaatip akunneranut 600-nissaannut killiliussami,
ammariartuaarnermi immikkoortumi siullermi
atuuttup saniatigut, Islandimit aamma Savalimmiunit angalasut ilanngunneqassanngitsut.

Islandimiut misissorteqqaarnatik Kalallit Nunaannut tikissinnaapput. Air Greenland Reykjavikip aamma Nuup akornanni pingasunngornikkut arfininngornikkullu
timmisartuussisarpoq.
Islændinge må rejse til Grønland uden test. Air Greenland har afgang mellem Reykjavik og Nuuk hver onsdag og lørdag. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Grønland åbner op til Island
Der er nu fri indrejse til Grønland for borgere fra Island og Færøerne. Betingelsen
for de rejsende er, at de skal have opholdt
sig i henholdsvis Island og Færøerne i
minimum 14 dage.
Af Kassaaluk Kristiansen
Islandske statsborgere og færinger kan nu rejse ind
i Grønland uden først at blive testet for covid-19.
Ved ankomst til Grønland er der heller ikke nogen

krav om karantæne eller test for covid-19.
Det offentliggør selvstyret i en bekendtgørelse,
der gælder fra 15. juni 2020.
Grunden til, at regler om karantæne og test ikke
gælder for borgere fra Island og Færøerne er, at
landene ikke længere har aktive corona-syge.
Betingelser for indrejsende for de to lande er:
• Personen skal have bopæl enten i Island eller
Færøerne
• Personen skal ikke have forladt sit land i minimum 14 dage

Ruter fra tirsdag
På Air Greenlands hjemmeside kunne man allerede
købe billetter til Island med afrejse onsdag 17. juni.
Fremover er der også ruter mellem Nuuk til Reykjavik hver onsdag og lørdag.
Ifølge formandens departement er der ingen
begrænsninger på hvor mange indrejsende, der må
komme fra for eksempel Island.
Det betyder, at passagerer, der ankommer fra
Island og Færøerne ikke vil tælle med i de 600 flypassagerer per uge, der er tilladt indrejse til landet i
fase 1.
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Bachelor-itut ilinniarneq
Bacheloruddannelse
Bachelor-itut ilinniarfissat
- Aningaasaqarnikkut aqutsineq
aammalu isumalluutinik aqutsineq.
- Nunat tamalaat akornanni niuerneq
aammalu ussassaarineq.
Bacheloruddannelser
- Økonomi & ressoucestyring
- International handel & markedsføring
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Uani paasisaqarnerugit www.ninuuk.gl
Læs mere her www.ninuuk.gl
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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

106

.

8
MINUS
7

SNUDEN

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring
.

EFTERLADT
KVINDE

.

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

OVERFØRER
MIDT PÅ
BENENE
FINDES
...
STRØMPE
JAPAN

CIRKELFORMEDE

PLANTEDE

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

FINDES
.

.

LARM
OG
STØJ

.

BY I
AMERIKA

HOLDT
MUND

HAFT I
LIDT TID

URAN
STØNNE

ENTEN ...
ORM PÅ
KROG

KNOKLEDE

BÅDEN
DRENGENAVN

OMRÅDE

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

RUTE
REDSKABER

.

Autoriserede værksted

KIGGE
TANTES
MAND

LET
SKIMTET
AKSE

LAND
VERS

LYSERØD

TRØJEKANT

.

HÆLDE
VOKALER

KOPIER

SPRINGGYMNAST

SAMTIDIG

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

PAR

UKENDT

SYD

.

NUREPA APS

.

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Beton

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. u ani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Heidi & Miki Sloth Pedersen
Kangillinnguit 9. 3905 Nuussuaq

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

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

GENI

.

SURE
MINER

BRUNE
AF

.

SMAGSSTOF

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

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

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

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.600

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

Ussassaarutini sullitatsinnit
kukkunersiorneqarsimasuni
kukkunerit Nuuk Ugeavisimi
akisussaaffigisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i
annoncer, som har været i
korrektur hos kunden.
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Centrum Grill
Tlf. 32 42 74

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

H.A. Bogføring

=

v/Helene Andersen

Vor kære mor, mormor, farmor og oldemor

H Igaffimmi errorsinermilu

atortorissaarutitigut
H Kiffartuussisarpugut
KiffartuusH Ikkussilluta tuniniaallutalu sineq tuniniaanerlu,
ataatsiH Taartissaateqarluarpugut
moortut

H Servicering
H Montering og
H Salg af hvidevarer
H Godt udvalg af
reservedele

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

Kristine Kathrine Karen
Rosing Hammond

Telefon 55 43 72

*17.11. 1948 Vester Ejland, Egedesminde
† 12.6. 2020 Aalborg

Service og
salg - under
samme tag

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

Pilluarit

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

På familiens vegne
Lisbeth, Lisa og Peter

Tillykke

QVIST 6.000 kr
7.000 kr
K ØR ESK OLE

NORMALPRIS

Apersortinnera ulloq nuannersumik peqataaffigigassiuk
qujanarujussuaq.
Tusind tak fordi I var med til at gøre min Konfirmation
til en rigtig dejlig dag.
Asannittumik / kærligst
Aviaq Lilje Dahl Chemnitz

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

QVIST KØRESKOLE

STUDERENDE

INFO@QVIST.GL

TLF. 55 7168

Atuutilissaaq Ataasinngorneq 22/6 Sapaat 28/6-2020 ilanngullugu /
Gælder fra Mandag den 22/6 til og med Søndag den 28/6 - 2020

DEX HÅNDSPRIT
250 ml

49

95

Kan købes i alle
vores butikker
Naqinnerlutanut nioqqutillu nunguttoorsimasinnaanerinut allannguisitsisinnaanerillu sillimaffigeqquneqarput / Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

