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Greenland Ruby
Løse rubiner og safirer, rå korund samt
smykker til hverdag og særlige begivenheder.
Oplev hele udvalget i butikken.

Greenland Ruby
Nukappiakuluk 1C
Åbningstider:
Man. – Fre. 10 – 16
Lør. 10 – 13

382010

GREENLAND RUBY

HYBRIDGE BASE

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 11. november 2020 • Nr. 46

Juullip orpia taartumi
qaammarsaasoq

Nuussuarmi sanaartorfissaq
pilerigineqarluartoq
unammissutigineqartoq
Kamp om
attraktiv byggegrund
14-15

Juletræet der lyste
op i mørket

12-13

Tarnip pissussaanik
ilisimasallit qullersaat

– suliffeqarfimmi namminersortumi

SPAR

Sullissivik Mælkebøttecenterimi meeqqat inuusuttullu
inuuniarnikkut pitsaasunik atugaqaarnissaat qulakkeerniarlugu suleqatigiinnut peqataajumavit – aammalu suliffeqarfiup
tarnikkut siunnersuisarneranik ineriartortitsiumavit?

PÅ BRILLER
MED VORES BEDSTE
GLAS

- i selvejende privat virksomhed

33%
Pas på dit syn
med briller og
vores bedste glas

Gælder briller med Platin eller Diamant glas frem til 30.12.20. Kan ikke
kombineres med andre tilbud og rabatter.

Ledende psykolog

Vil du en være del af teamet, der sikrer gode livsbetingelser
for børn og unge i Mælkebøttecentret – og hertil udvikle
organisationens professionelle psykologrådgivning?
Paasissutissat sukumiinerusut: Takuuk Job.Sermitsiaq.AG
Se hele opslaget på Job.Sermitsiaq.AG
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Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter

Profilering
af Din
Virksomhed

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

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

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

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

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

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

TUAPANNGUIT 8
Tlf. 32 13 93 • Mobil 48 26 93
roarc.gl@gmail.com • www.galleri.gl

Nuuk Vand & Varmeservice

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

NVVS.GL

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

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

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

Pollesmurerfirma aps
/Poul Erik Pedersen

v

BADEVÆRELSE
KØKKENFLISER
TRAPPEPGANGE

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER
BETONRENOVERING

Mobil 53 42 84

PUDSARBEJDE
SLIGLAG
GLASBYGGESTEN

Din fagmand

Ambulance
344 112

KIR OP R A K T OR
A K U P U NK T ØR

Nauja

Erene

Tlf. 329797
H.J Rinksvej 33

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

V
/ARNBJØRN OLSEN
Sarfannguit 4B-3753 · Postboks 1287 · 3900 Nuuk

Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
Kiffartuussisarpugut
Kiffartuusu Ikkussilluta tuniniaallutalu
sineq tuniniaau Taartissaateqarluarpugut
nerlu, ataatsiu Servicering
moortut
u Montering og
u Salg af hvidevarer
Service og
u Godt udvalg af reservedele
salg - under
samme tag
u
u

Telefon +299 312131 · +299 558969 · www.hvt.gl

H.A. Bogføring

Nujaleriffik

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

/GÂBA

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

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
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Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik sisamanngorneq

Telefon 55 43 72

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

med International Certificat fra Shanghai
University Hospital Kina-2000

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

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
En hilsen kan også mailes til.
Skal være indsendt senest torsdag
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Erik Dahl-Mikiassen
Nuniaffik 9-102 · 3905 Nuussuaq
erikdahlmikiassen@gmail.com · Mobil: +299 25 58 24

Ikuallatoornermi

Ved Brand

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

Kontakt:

113

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

Nuup kigutileriffianut inniminniiniarneq /
Tidsbestilling Nuuk tandpleje
OQARASUAAT / TELEFONNUMMER 80 11 10:

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Nal. 7:30-7:45: Kigutip nakorsaanut / Til tandlæge
Nal. 9:00-9:15: Kigutigissaasumut misissortinnissamut
salitsinnissamullu /
Til tandplejer med henblik på undersøgelse og tandrens
Aggersinnaajunnaassaguit unga nalunaarutiginissaa
kissaatigaarput/ Afbud sendes til nummer: 34 84 84.
Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

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

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis.
Sendes senest torsdag kl. 12.00

NAKORSAMUT SIANERNEQ AKEQANNGITSOQ

GRATIS LÆGETELEFON

80 11 11

ABC
Arctic Boat Charter

Always Best Choice

abc@abc.gl +299 53 38 80

Vi ordne alle opgaver indenfor

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

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

Luksus
hotellejligheder

DONNAS DYREKLINIK

Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl

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

Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

qvist
køreskole
TLF. 55 71 68

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

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

Pilluarit Tillykke
Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis – det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendtsenest torsdag kl. 12.00

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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Uummannami juulli
annaanneqartoq
Post Greenlandip juullimut frimærkit marluk saqqummersitai Maja-Lisa Kehletip
titartarpai
Kurt Kristensen

kurt@sermitsiaq.gl

Atuakkiortoq Juaaka Lyberth aamma titartaasartoq
Maja-Lisa Kehlet atuagaq “Orpilissat nunarsuarmi
kusanarnersaat”, ukiup ataatsip matuma siornagut
saqqummersikkamikku juullerpalaartitsipput.
Atuakkami naqiterisitsisarfimmit Milik publishingimit saqqummersinneqartumi, titartagartaasut
marluk, Post Greenlandip juullimut frimærkitut saqqummersitaanni ullumikkut juullerpalaartitsipput.
27-nik ukiulik Maja-Lisa Kehlet Nuummi inunngorlunilu peroriartorpoq. Meeqqallumi angajoqqaatik malikkajuttarpaat. Taassuma arnaa Anne-Lise
Løvstrøm kusassaanernik suliaqartarsimavoq, ilaatigut Nunatta Eqqartuussivianik pinnersaasimalluni.
Maja-Lisa ilinniarnertuunngornermi kingorna
Viborgimi qarasaasiaq atorlugu titartakkanik aalasulianik suliaqarnermut ilinniarfimmi ‘The Animation Workshop’-imi ilinniartunngorpoq, 2015-imilu
Computer Graphics Artimi bachelorinngorluni.
Maja-Lisa Kehlet naqiterisitsisarfimmut Milik
Publishingimut atuakkanik arlalinnik titartagartalersuisarsimavoq, ilaatigut titartagartalersorsimallugit
atuakkat atuffassissutissat
»1-2-3« aamma »Kammagiitta! Vil du være min
ven?« kiisalu Sørine Steenholdtip oqaluttuat saq-

Julen reddet i
Uummannaq
Maja-Lisa Kehlet har tegnet Post Greenlands to julefrimærker
Kurt Kristensen

kurt@sermitsiaq.gl

For et år siden skabte forfatteren Juaaka Lyberth
og tegneren Maja-Lisa Kehlet julestemning med
bogen »Det smukkeste juletræ i verden« på forlaget Milik publishing, og i dag spreder to af bogens
illustrationer julestemning på Post Greenlands
julefrimærker.
27-årige Maja-Lisa Kehlet er født og opvokset
i Nuuk. Og æblet faldet ikke langt fra stammen.
Hendes mor Anne-Lise Løvstrøm har løst udsmykningsopgaver, blandt andet i Grønlands Landsret.
Efter studentereksamen blev Maja-Lisa optaget
på animationsskolen The Animation Workshop i
Viborg, hvor hun i 2015 fik sin bachelor i Computer
Graphics Art.
Maja-Lisa Kehlet har illustreret en række bøger for
forlaget Milik Publishing, blandt andet pegebøgerne

qummersitai »Zombiet Nunaat« aamma atuagaq
najoqqutassaq »Bestiarium Groenlandica« kalaallit
oqaluttuatoqaataanni uumasunut, anersaanut uumasunullu tunngasoq.
Maja-Lisa Kehlet ullumikkut Media Molecule
Ltd.-mi, Londonimit 43 kilometerinik kujasikkippasinnerusumi qarasaasiaq atorlugu titartakkanik
aalasulianik suliaqartuuvoq.
Juullimik nuannaarutiginninneq
Juaaka Lyberthip aamma Maja-Lisa Kehletip juullerpalaartumik atuakkiaat 24-nik immikkoortortalik
Uummannami pisimasuusoq, piffissami niuertoqarallarnerata nalaani sulilu telegraminik nassitsisoqartarnerata nalaani pisimasuuvoq. Aamma soorunami
nisserpassuit torullillu tamaaniillutik, imminnut qinngasaartuartuusut.
Atuagaq naatsumik: Uummannami juullernissaa
nalorninartorsiutigineqarpoq, tassami niuertoq
Hammeken piaaraluni illoqarfimmut orpilissanik inniminniisimanngimmat. Nukappiararli Kunuk nissiararlu Lillepot allamik kissaateqarput. Amerlaqisunillu misigisaqartitaareersut juulli kiisami annaanneqarpoq.
Oqaluttuaq titartakkallu ataatsimoorlutik atuakkamik juullerpalaartumik pilersitsipput, tamatumani
tunissutissat nunallu pii pingaartinneqarnerunatik
juullimik nuannaarutiginninneq pingaartinneqarnerulluni.

Maja-Lisa Kehlet Playstationimut 2018-imi arnat
ulluannut atatillugu angisuumik titartaavoq.
Maja-Lisa Kehlet tegnede i 2018 en stor illustration til PlayStation i forbindelse med kvindernes
internationale kampdag. (Foto: Privat).
Lisa Kehletip atuakkiaanni titartakkat marluk juullimut frimærkitut saqqummersitai, ullumi tallimanngornermi saqqummerput.
Juullimut frimærkit ukiuni kingullerni marlunni
immikkut ilusilersorneqartarput: 2018-imi orpiliassarsunnillutillu kanelisunnipput. 2019-imi immikkut ittunik qaamasulerneqarsimapput, taamaalilluni
juullip ulloriaa aappaluaartoq uisorilalluni arsarnerillu qorsuit aalallutik.
– Immikkut ittunik saqqummersitsinissarput
ukioq manna taamaatiinnaratsigu, aappaaguli neriuutigaarput, juullerpaluttumik ilanngussisinnaassalluta, frimærkinut qullersaq Allan Pertti Frandsen
Sermitsiamut oqarpoq.
Taamaalilluta ukioq manna juullerpalaarneq piviusoq naammagiinnartariaqassavarput

Juullerpalaarluinnartut
Post Greenlandip Juaaka Lyberthip aamma Maja»1-2-3« og »Kammagiitta! Vil du være min ven?«
samt Sørine Steenholdts novellesamling »Zombieland« og håndbogen »Bestiarium Groenlandica« om
grønlandske mytevæsener, ånder og dyr.
Maja-Lisa Kehlet arbejder i dag med grafisk animation hos Media Molecule Ltd. i Guildford, 43
kilometer sydvest for London.
Glæden ved julen
Juaaka Lyberths og Maja-Lisa Kehlets julebog i
24 afsnit foregår i Uummannaq i en tid, hvor der
fandtes kolonibestyrere, og hvor man stadig sendte
telegrammer. Og så fandtes der selvfølgelig også
mange nisser og trolde, som ihærdigt prøvede at
gøre livet surt for hinanden.
Bogen kort: Julen i Uummannaq er truet, fordi
kolonibestyrer Hammeken med vilje ikke har bestilt
juletræer til byen. Men drengen Kunuk og nissen
Lillepot vil det anerledes, og efter mange prøvelser
bliver julen endelig reddet.
Historien og illustrationerne skaber til sammen en
julebog, hvor man ikke lægger vægt på gaver og
forbrug, men derimod understreger glæden ved
julen som det væsentligste.
Den rene julestemning
Post Greenland har genbrugt to illustrationer fra
Juaaka Lyberths og Maja-Lisa Kehlets bog til sine
to julefrimærker, som bliver udgivet i dag, fredag.
I de to seneste år har julefrimærkerne haft en ekstra

Kalaallit Nunaat
Grønland

Kalaallit Nunaat Grønland

1600

Juullimi pilluaritsi
Glædelig Jul

1800

Maja-Lisa Kehlet pinx.

2020

Juullimi pilluaritsi
Glædelig Jul

Maja-Lisa Kehlet pinx.

2020

dimension: I 2018 duftede de af gran og kanel, og
i 2019 var de udstyret med specielle lyseffekter,
så den orange julestjerne funklede og det grønne
nordlys flakkede.
– I år måtte vi droppe det specielle, men næste år
håber vi at tilføje en jule-gimmick, siger filatelichef
Allan Pertti Frandsen til Sermitsiaq.
Så i år må vi nøjes med den rene, uforfalskede
julestemning.
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Jule-Tapas

Spis julen i små bidder :)

Book dit bord
før det er for sent
Tlf 32 92 22

Saltbagte mandler & lakrids-dadler
Blinis med laks, hellefisk & rogn
Marinerede rejer m/lime & chili
Silderulle med spicy karrycreme
Fredag 20. november
Lørdag 21. november
Fredag 27. november
Lørdag 28. november
Fredag 4. december
Lørdag 5. december
Fredag 11. december
Lørdag 12. december

Moskusdeller m/rødbeder og rygeost
Andespyd med sweet potato churros
Slider med ribbensteg og frisk rødkål
Hertil masser af sovs
Risalamande a la Tapasimut
Mini hjerte med hasselnøddecreme
Chokosnitte m/hvid & mørk choko
Pris pr couvert kr. 369,-

Tapas muT
BAR & FOOD

Restaurant Charoen Porn

Julemenu 2020
En skøn kombination af vore jule-klassikere kombineret med nye spændende retter.
Pris pr couvert kr. 299,-

Forret

Hovedretter

Klar suppe med kylling

Rensdyr med rød karry, limeløv og chili

Forårsrulle
Kiew krob

Ovnstegt and med tomatsauce og ingefær

Soup Kai

Dybstegte wontons med hakket svinekød

Phanang Guang

Phed Nam Dang Sauce

Ribbensteg Phad Krapow

Dessert
Risalamande

Friske frugter

Ribbensteg med sød basilikum, chili & hvidløg
i soya- & østerssauce

Book dit bord på 32 57 59

NB. Vi skal jo alle passe ekstra godt på hinanden i år, så derfor bliver menuen serveret ved Jeres bord

Aqqusinersuaq 5 · Postboks 1459 · 3900 Nuuk · info@charoenporn.gl
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Akunnittarfiutillit
takornarialerisullu ajornartorsiortut

Ulluni tallimani mattusimasussaatitaanerup aamma akissarsiarinngitsuukkanut taartisisinnaannginneq akunnittarfiutillit aamma takornarialerisut
sakkortuumik eqqorpai
All. Nicolai J. Nissen
Sulisitsisut ataanni akunnittarfinnik takornariartitsisarnermillu ingerlatsisut siulittaasuat Helge Tang, suliffeqarfiit ajornartorsiortut sinnerlugit kalerriuteqarpoq.
Taama ingerlataqartuni Hotel Hans Egede A/S-imi
siulittaasutut Nuummi akunnittarfiutilinni sulisitsisuni
aamma annersaavoq.
- Sulisutsinnik soraarsitsisariaqarsimavugut aamma
ammaqqammeraluartoq HHE Express maanna matuinnartariaqalerlutigu, Helge Tang oqarpoq, taassuma
nuna tamakkerlugu akunnittarfiutillit isumannartoqarteqai, tassami akunnittarfiutillit takornarialerisullu
ajornartorsiortorujussuummata. Akunnittarfik novembarip 13-ianni matuneqarallassaaq. Silataanili iikkami
qulliit kusanartut qaminneqassanngillat
Helge Tang nassuiaavoq, Nuummi HHE Express
nutaaq, aallartinnermini aallartilluartoq, aggustimmi
naanerani saqqummiunneqarnerata kingorna inniminniisut neriunaateqarluarmata, naak nunarsuarmiut
coronamit ajornartorsiortinneqaraluartut.
- Akunnittarfiutillit coronamut tunngatillugu pitsaasumik akisussaassusilimmillu pissuseqarnissap pingaaruteqassusia paasisimavaat tamannalu aamma takornarianit paasineqarsimalluni. Akunnittarfinni tunillatsittoqarsimananiluunniit toqqissisimanngitsoqarsimanngilaq. Sapaatip akunneri arlaqanngitsut matuma

Krise i hotel- og
turistbranchen
5-dages karantæne og manglende
lønkompensation har ramt hotel- og turistbranchen hårdt
Af Nicolai J. Nissen
og redaktionen
Formanden for brancheudvalget for hotel- og turisterhvervet under GE, Helge Tang, sender SOS-signaler
fra en nødlidende branche. En branche hvori han også
som formand for Hotel Hans Egede A/S repræsenterer
den største arbejdsgiver i hotelbranchen i Nuuk.
”Vi har selv måtte afskedige medarbejdere og er nu
også nødsaget til at lukke det nyåbnede HHE Express”, fortæller Helge Tang, der er dybt bekymret for
branchen i hele landet, hvor hotel- og turisterhvervet
er nødlidende.
Hotellet lukker helt ned den 13. november.
Den flotte lysfacade slukker dog ikke.
Helge Tang forklarer, at man i Nuuk kom godt fra
start med det nye HHE Express, der fra lanceringen i

siornagut mianersortunnguamik neriullualeraluarpugut, kisianni ”ulluni tallimani mattusimasarnissamut
malittarisassaq” patsisaalluni akunnittarfinnik takornarialerinernillu ingerlataqartut ingerlatsinissamut
tunngavissaarupput, taanna tikkuaavoq.
HHE Express februaarip aallaqqaataanuugallartoq
matoqqassaaq. Imaluunniit ”ulluni tallimani mattusimasarnissamut malittarisassaq” takornarianut inuussutissarsiortunullu angalaniartunut mattussisup atuunnerata nalaani. HHE Expressimut inniminniisimagaluartut Hotel Hans Egedemut nuunneqassapput, najugaqartussaagaluillu tamarmik toqqaannartumik nalunaarfigineqassallutik.
Ajornartorsiutigineqartoq tassaavoq takornariat
inuussutissarsiortulluunniit allat Nunatsinnut angalaniartut, ulluni tallimani mattusimasussaatitaatillutik
Nunatsinnut angalarusunneq ajornerat. Soorlumi aamma nunami namminermi angallannerup killilersuiffigineqarneratigut pikkorissartitsisarnerit ataatsimeersuartarnerillu pingaarutillit ilarpassui taamaatiinnarneqartartut, naak akunnittarfiuteqarnermut tunngaviit
ilagigaluaraat, aammali nuna tamakkerlugu sulisunik
pikkorissaasarnerit pingaaruteqartut eqqorneqarlutik.
Maanna aamma Air Greenlandip Danmarkimit
Nunatsinnut timmisartuussisarneri ikilineqarput, taamaalilluni takornarianik akunnittarfinnillu ingerlatsinermut tunngavissat ajorseriartinneqaqqillutik.
- Isumagisassarpassuaqarmat paasisinnaalluarparput, aamma arlaannaannulluunniit ajornaatsuinnaanngimmat. Taamaattorli ikiorsiissutissat sunniuteqarluartussat ingerlatsinermi atorneqartussat agguaanneqarnerat arriippallaaqaaq, Helge Tang taama isumaqarpoq, itisiliillunilu oqaatigeqqillugu inuussutissarsiutinik ingerlatsissagaanni pilersaarusiornissaq

pisariaqartartoq.
- Ikiorsiissutit kingumoortumik atuutilersut atorsinnaanngillat. Inuit kingumoortumik atuutilersumik
atorfinitsillugillu soraarsissinnaanngilavut, taanna tikkuaavoq.
Suliffeqarfinnut akissarsianut tunngasunik ikiorsiissuteqartarnerup eqquteqqinneqarnissaa pisariaqartinneqarpoq. Ikiorsiissutissat atuuttut naleqqussarneqartariaqarput, taamaalillutik allaffinni taamaallaat
atorneqartussaajunnaarsillugit. Soorlu assersuutissaqartoq suliffeqarfinnut allilerinissaminnut ukiuni arlalinni pilersaarusiorsimasunut aamma tunisassiorfinnut
nutaanut assigisaanullu aningaasaliisimasunut, ukioq
manna 2019-imut sanilliullugu kaaviiaartitaqarnerulernermikkut eqqugaasunut, pissutsinili piviusuni
naatsorsuutit inernerini assigisaanilu, naak kaaviiaartitat amerleriaateqarsimagaluartut.
Ikiorsiissutissat, decembarip 31-anni atorunnaartussat ingerlaqqinnissaat maanna pilersaarusiorneqalereertariaqarpoq, aamma minnerpaamik ”ulluni tallimani mattusimasussaatitaaneq” atuutsillugu atuuttariaqarlutik. Taama pisoqanngippat, akunnittarfiutillit takornarialerisullu ajornartorsiulivinnerat takusussaassavarput.
Sulisunut pinngitsoorneqarsinnaanngitsumik suliffimminnik annaasaqartunut ikiorsiissutissanik pilersaarutinillu aamma qulakkeerinnittoqartariaqarpoq.
Tamatta immitsinnut paarisariaqarpugut. Aammali
eqqarsaatigisariaqarparput, siunissami suliffissaqarlunilu inuussutissarsiutinik ingerlatsisoqartariaqarmat.
Nukinginnartumik suleqatigiinnissaq pisariaqartinneqarpoq, taamaalilluni akunnittarfiutillit takornarialerisullu ingerlaannarsinnaanissaat qulakkeerneqarniassammat.

slutningen af august kunne præsentere bookingtal, der
alt taget i betragtning så lovende ud, selvom verden er
plaget af Corona.
”Branchen har forstået vigtigheden af god og sikker
Corona-håndtering, og det forstod turisterne også.
Der har ikke været smittetilfælde eller utryghed på
hotellerne, og vi var forsigtigt optimistiske for få uger
siden, men ”5-dages reglen” har reelt fjernet grundlaget for det meste af forretningen i både hotel- og
turistbranchen”, påpeger han.
HHE Express lukker foreløbigt indtil 1. februar.
Eller så længe ”5-dages reglen” blokerer for turistog erhvervsrejsende til Grønland. De, der har booket
et ophold på HHE Express, overflyttes til Hotel Hans
Egede, og alle berørte gæster får direkte besked.
Problemet er, at hverken turister eller erhvervsfolk
rejser til Grønland, når de skal i 5-dages karantæne.
Ligesom begrænsningerne i at rejse indenrigs i Grønland har stoppet en stor del af den vigtige kursus- ogkonferenceforretning, der ikke alene er en af grundstenene i hotelforretningen, men også vigtig for opkvalificeringen af arbejdsstyrken i hele landet.
Nu er der også færre afgange fra Danmark til
Grønland med Air Greenland, og grundlaget for at
opretholde en sund turist- og hotelindustri udtømmes
dermed yderligere.
”Vi har forståelse for, at man har meget at se til, og
det er ikke let for nogen. Men det går for langsomt
med effektulde hjælpepakker, der kan bruges i prak-

sis” mener Helge Tang, og han uddyber yderligere
med en nærmere forklaring om, at man er nødt til at
kunne planlægge i erhvervslivet.
”Det duer ikke med hjælpepakker bagud. Vi kan
ikke hyre og fyre folk med tilbagevirkende kraft”,
påpeger han.
Der er behov for at få pakker med lønkompensation i gang igen til virksomhederne. De eksisterende
hjælpepakker skal justeres, så de ikke kun fungerer
på skrivebordet. Her er for eksempel problemer hos
virksomheder, der i flere år har planlagt udvidelse
med videre, og som for eksempel har investeret i nye
produktionsanlæg med videre, og som rammes af en
øget omsætning i år, sammenlignet med 2019, men
som i virkeligheden er nødlidende på bundlinjen, på
trods af den øgede pseudo omsætning.
Hjælpepakkerne, der udløber den 31. december,
bør allerede nu planlægges til fortsættelse, og de bør
som minimum eksistere så længe ”5-dages reglen” er
i brug. Alternativt ser vi ind i en reel krise i hotel- og
turisterhvervet.
Man bør også sikre, at man har hjælpepakker og
planer klar til de medarbejdere, der uundgåeligt ender
med at miste deres job.
Vi skal alle passe på hinanden. Men vi skal også
passe på, at vi har arbejdspladser og erhvervsliv på
sigt. Der er behov for akut samarbejde og løsninger,
der sikrer at de ellers sunde virksomheder i hotel- og
turistbranchen overlever.
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Naasuerniarfik

Matup parnaarnissaa
eqqaamallugu!

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

All.: Niels Ole Qvist
Politiit Nuummi Nuussuarmilu inuit inuusuttut unnuakkut illut
akornanni angalaartarnerannik matullu tigummiviinik misileraasarnerannik saaffiginnissutinik arlalinnik tigusaqarsimapput. Kalaallit
Nunaanni Politiit Facebookimi taama allapput. Taamaammat sumiiffimmi misissuiartorluni angalaarnerit maanna annertunerulersinneqarput.
– Innuttaasut tamaasa kaammattorpavut inigisaminni quiminnilu
matutik paarnaartaqqullugit sanilerisallu illuanik nakkutiginnittaqqullugit, politiit allapput, tamatumalu peqatigisaanik ilisimannittuusinnaasut politeeqarfimmut saaffiginninnissaannik kaammattorlugit.
– Najugaqarfigisanni pasinapiluttumik maluginiagaqarsimaguit,
taava politiit 70 14 48 aqqutigalugu attaveqarfigikkit.

illoqarfinnilu naasuerniamit
eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

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

Najugaqarfigisanni pasinapiluttumik maluginiagaqaruit
politiinut saaffiginnigit.

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

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

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

JUULLIMI TAMASSI PILLUARITSI
GLÆDELIG JUL TIL ALLE
TEXAS SNOW RIDER
Solid kælk med rat og bremser
i metal og plast. Perfekt til både
børn og voksen.
(Best. nr. 9727328)

459.-

ISEN
R
P
K
TJE
LÆDELIG JUL
G

1.195.50
SPAR

0.-

BOSCH
AKKU SKRUEMASKINESÆT

GSR 12V-15. Smart lille kompakt bore og skruemaskine. Med masser
af kraft til en lille skrueopgave. Leveres med 2,0 Ah batteri, lader
og bitssæt i en praktisk taske.
(Best. nr. 7440450)

AIRTOX VINTERSTØVLER

Model KL8. Den fedeste sikkerhedsstøvle, som
er superlet. Den ligner og føles som en almindelig
vinterstøvle. Den er desuden udstyret med
Thinsulate® Ultra 400° isolerende foring, som
sikrer ned til – 30 grader.
(Best. nr. 1994888)

799.-

GLÆDELIG JUL

149.HOOP KRANS

I crome eller messing med 30 LED. Ø30. Med timer.
Excl. 3 AA batterier.
(Best. nr. 9749870, 9749871)

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

Tlf. 321676

Tilbuddene gælder fra fredag d. 13. november til mandag d. 23. december 2020.

iq NAASUT

STARK Ilulissat

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

STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland
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Nuniassinnaanngorpoq

Kristine Mathæussen isimikkut suliarineqarniarlutik imaluunniit misissorneqarniarlutik utaqqisut 348-it ilagisimavaat coronap ajornartorsiortitsinera qaangiunissaanut
utaqqisariaqarsimasut.
Kristine Mathæussen var blandt de 348 øjenpatienter, der på grund af coronasituationen har måttet vente på en undersøgelse eller operation. Ass./Foto: Kathrine Kruse.

Nu kan hun plukke bær
Af Kathrine Kruse
54-årige Kristine Mathæussen er glad og rørt. For efter at have drøjet med
synsproblemer på grund af grå stær, blev hun endelig opereret i sidste uge.
- Nu kan jeg tage på bærplukningstur og endda lave min egen mad og bage,
fortæller en glad Kristine Mathæussen dagen efter sin øjenoperation.
Det er en operation, som hun i knap to år har ventet på, og som yderligere
blev udskudt på grund af corona-situationen. Hun frygtede til sidst for at miste
synet i ventetiden. Læserne vil måske huske, at AG bragte hendes historie i
sommer.
Men nu er operationen overstået, og AG møder en lykkelig Kristine Mathæussen, som endelig kan tilberede sin mad.
- Alt har nærmest stået stille de sidste par måneder. Jeg har end ikke kunnet
lave mad eller bage. Jeg kunne simpelthen ikke se knapperne på komfuret,
fortæller en lettet Kristine Mathæussen, som nu ser klarere og glæder sig til en
bedre tilværelse efter den timelange operation på Dronning Ingrids Hospital.

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk
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54-nik ukiulik Kristine Mathæuseen nuannaarlunilu killitsissimavoq. Isimi
illuttut igalaasartaanik ersernerlutsitsinermik eqqorneqarsimanini naalliuutigereerlugu sapaatip akunnerani kingullermi suliarineqarpoq.
- Nuniagiarsinnaanngorpunga. Aamma kiisami igaqqissinnaanngorlungalu
iffiorsinnaaleqqippunga, Kristine Mathæussen suliaritereernermi aqaguani
nuannaarluni oqaluttuarpoq.
Isimigut suliaritinnissani, ukiuni marlungajanni utaqqisimasani, coronap
ajornartorsiortitsineranit aamma kinguartinneqaqqittoq, maanna naammassineqarsimalersoq utaqqillugu tappiginernissani taassuma ernumagileraluarpaa.
Atuartartut AG-mi aasaq manna allaaserineqarnera immaqa eqqaamassavaat.
Maannali tassa suliatissimalerpoq naammassineqarluartumik. AG-miillu
Kristine Mathæussen pilluaqisoq naapipparput. Ilaatigummi nammineerluni
igasinnaaleqqissimavoq.
- Suut tamarmik qaammatini kingullerni unittutut ikkaluarput. Allaat igasinnaajunnaarlungalu iffiorsinnaajunnaaraluarpunga. Kissaarsuummimi kisitsisit
allaat takusinnaajunnaaraluarakkit, Kristine Mathæussen oqiliallassimasoq taama oqaluttuarpoq. Taassuma Nuummi Dronning Ingridip Napparsimavissuani
nalunaaquttap ataatsip ingerlanerani isimigut suliarineqareerluni isigiarsukkunnaarluni oqinnerusumik inuuneqaleqqinnissani qilanaarutigaa.
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Nye verde

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.
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FILMERTARFIK . BIOGRAF

2. - 11. november

Come Play
FILMERTARFIK . BIOGRAF

12. - 25. november
TUSARNAATITSINEQ KONCERT

Suernerit
Tusarnaartitsineq nerisassallu kujataaneersut /
Koncert og Sydgrønlandsk menu
27. november

Blok 5
Katuaq BIO

CAFÉKONCERT

Jobey
20. november

11. november - 18. november

Pingasunngorneq . Onsdag
Come Play
Come Play
The Witches (Roald Dahls)

18.30
21.00
21.00

Sisamanngorneq . Torsdag
The Witches (Roald Dahls)
7 Years of Lukas Graham

17.30
21.00

Sapaat . Søndag
BFK20-21
Den lille afsyelige snemand
BFK20-21 Fremad
7 Years of Lukas Graham
The Witches (Roald Dahls)
Ataasinngorneq . Mandag
The Witches (Roald Dahls)
7 Years of Lukas Graham

Tallimanngorneq . Fredag
7 Years of Lukas Graham
The Witches (Roald Dahls)

19.00
21.00

Marlunngorneq . Tirsdag
7 Years of Lukas Graham
The Witches (Roald Dahls)

19.00
21.00

Arfininngorneq . Lørdag
The Witches (Roald Dahls)
7 Years of Lukas Graham

17.30
21.00

Pingasunngorneq . Onsdag
The Witches (Roald Dahls)
7 Years of Lukas Graham

17.30
21.00

Isissutissat nittartakkitsinni inniminnerlugillu pisiarisinnaavatit:
Køb og reserver billetter på:
www.katuaq.gl

14.00
16.00
19.00
21.00
17.30
21.00
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Kalaallit Røde Korsianni Nuna tamakkerlugu siulersuisut nutaat
All.: Rikke Bruun de Neergaard, allaffeqarfiup
pisortaa, Kalaallit Røde Korsiat
krk@krk.gl
Kalaallit Røde Korsiat ataatsimeersuaqqammerpoq.
Angalanermut malittarisassat massakkumut atuuttut
pissutigalugit naapinneq allatut piviusunngortinneqarpoq, taamaalillutillu kajumissutsimik sulisuvut
sinerissamiittut Zoomikkut naapipput.
Ataatsimeersuarnermi peqatigiiffiup ukiunut marlunnut anguniagassai eqqartorneqarput aalajangiunneqarlutillu. Sinaakkutit eqqartorneqartut tassaapput
nuna tamakkerlugu siulersuisut illoqarfikkaartumillu immikkoortortaqarfiit sinaakkutissaat. Nuannaarutigeqaarpullu amerlasuut peqataammata. Kalaallit
Røde Korsiannit aallartitat illoqarfinnit ukunaneerput: Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk
Tasiilarlu.
Piffissaq ajornartoorfik
Dansk Røde Korsimi præsidenti Sven Bak-Jensen
aamma Zoommikkut peqataavoq saqqummiinerminilu Røde Korsip pisariaqartitsisoqarnerani ikiuuttarnera erseqqissarlugu. Nunarsuup taamatut ineriartornerani pisariaqarpoq inuit pisariaqartitsisut
ikiorneqartarnissaat.
Sven Bak- Jensenip eqqartugaasa ilagaat Røde
Korsip allanik suleqateqartarnerata pingaaruteqassusaa. Røde Korsip inuiaqatigiinni ajornartorsiutit
peqatigiiffiit suliffeqarfiillu allat suleqatigalugit anigorniarsinnaavaat, kisimiilluni suliarineqarsinnaannginnamik. Tamannalu nunatsinni sulinitsinnut sulisarnitsinnut naleqqulluinnarpoq. Massakkummi
Kalaallit Røde Korsiata Kommunit, Naalakkersuisoqarfiit, peqatigiiffiit allat suliffeqarfiillu innuttaasunut susassaqartitsisarnermi suleqatigisareerpai.

Siulittaasoq nutaaq
Ataatsimeersuarnermi nutaamik siulittaasumik toqqaasoqarpoq, ilaasortallu allat marluk nutaat. Siulittaasunngortuuvoq Nuummi Røde Korsip immikkoortortaqarfiani siulittaasuunikoq Mia Rosing
Nilsson, taarserlugu Nina Kreutzmann Jørgensen,
suleqataajunnaanngikkaluarluni nuna tamakkerlugu
siulersuisuni siulittaasup tulliatut ingerlaqqittoq.
Mia oqaluttuarpoq:
”Kalaallit Røde Korsianni kajumissutsimik sulinera aallartippoq Nuup atornikuerniarfiani, Aase
Nygaard atornikuerniarfimmi aqutsisuujunnarmat
paarlappara. Ukiorlu taanna Nuup immikkoortortaqarfiani siulersuisunut ilanngullunga, ukioq ataaseq
affarlu massakkut immikkoortortaqarfimmi siulittaasooreerpunga”, Mia Rosing Nilsson oqarpoq.
Pissanganartorujussuuvoq suliniaqatigiiffimmi
Røde Korsimi suleqataalluni, nunarsuaq tamakkerlugumi inunnik ikiuiniaqatigiinni ilaavugut. Tulluusimaarutigisarpara Nunatsinni aningaasatigut namminersortumik Røde Korsimi immikkoortortaqarfeqaratta, kajumissutsimik sulisut pikkorissut piumassuseqarluartullu peqatigalugit. Qilanaaqaanga nuna
tamakkerlugu siulersuisut nutaat, immikkoortortaqarfiit allallu Rode Korsimut tapersersuisut suleqatigilernissaannut.
Nuna tamakkerlugu siulersuisut nutaat naapinnissaq siulleq pilersaarusioreerpaat suliamillu aallartinnissaannut qilanaarlutik.

Kalaallit Røde Korsianni siulittaasunngortoq siulittaasuusimasorlu, Mia Rosing Nilsson, Nuuk aamma Nina
Kreutzmann Jørgensen Nuuk. Kingullertut taaneqartoq
nuna tamakkerlugu siulittaasup tulliatut ingerlaqqissaaq.
Den nye og gamle formand for landsbestyrelsen i Kalaallit Røde Korsiat, Mia Rosing Nilsson, Nuuk og Nina
Kreutzmann Jørgensen, Nuuk. Sidstnævnte fortsætter som
næstformand i landsbestyrelsen. Ass./Foto: KRK

Nuna tamakkerlugu siulersuisut:
Nuna tamakkerlugu siulittaasoq
Mia Rosing Nilsson, Nuuk.
Siulittaasup tullia: Nina Kreutzmann
Jørgensen, Nuuk.
Aningaaserisoq: Kunuunguaq Olsen,
Maniitsoq
Siulersuisuni ilaasortat:
Camilla Laudrup, Nuuk aamma
Mette Scharling Laursen, Maniitsoq.
Sinniisussat:
Jens Peter Møller, Sisimiut aamma
Lisbeth Kreutzmann Petersen, Maniitsoq

Ny landsbestyrelse i Kalaallit Røde Korsiat
Af Rikke Bruun de Neergaard, sekretariatschef,
Kalaallit Røde Korsiat
krk@krk.gl
Kalaallit Røde Korsiat har holdt repræsentantskabsmøde. Grundet rejserestriktioner, måtte der tages
helt nye mødeformer i brug, og de frivillige mødtes
derfor digitalt.
Til mødet blev foreningens visioner for de næste
to år drøftet og besluttet. Dette er rammen for både
landsbestyrelsen og de lokale foreningers arbejde,
derfor er det rigtigt glædeligt, at så mange har lyst
til at deltage. I mødet deltog delegerede fra Kalaallit
Røde Korsiats afdelinger i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Kangaamiut, Nuuk og Tasiilaq.
Krisetid
Præsident Sven Bak-Jensen fra Dansk Røde Kors
deltog også med et oplæg.
Han satte fokus på, hvor vigtigt det er at Røde
Kors fællesskabet også fungerer i en krisetid, hvilket dette møde viser at det gør. Det er vigtigt at
være der for de sårbare mennesker- også når verden
udvikler sig.

Sven Bak-Jensen satte også fokus på, hvor vigtigt
det er, at Røde Kors samarbejder med andre organisationer. Røde Kors kan ikke løse sociale eller humanitære udfordringer alene, men skal samarbejde
med andre organisationer, som også arbejder indenfor rammerne af Røde Kors principper. Dette falder
godt i tråd med KRK’s måde at arbejde på, hvor vi
samarbejder med både kommuner, selvstyre og
andre foreninger om vores sociale aktiviteter.
Ny formand
Der blev til mødet valgt en ny formand, samt to nye
bestyrelsesmedlemmer. Formanden, som afløser
Nina Kreutzmann Jørgensen, blev Mia Rosing Nilsson, som kommer med vigtig Røde kors erfaring fra
sin formandspost i Nuuk afdelingen. Nina Kreutzmann Jørgensen forlader ikke arbejdet men fortsætter i landsbestyrelsen som næstformand.
Mia fortæller:
”Mit arbejde som frivillig i Kalaallit Røde Korsiat
startede i genbrugsbutikken i Nuuk og efter Aase
Nygaard blev jeg aktivitetsleder for genbrugsbutikken. Samme år blev jeg valgt ind i Nuuk afdelingens bestyrelse og det sidste 1,5 år har jeg været
formand for Nuuk afdelingen.

Jeg synes det er spændende at arbejde for en
hjælpeorganisation som Røde Kors med den imponerende historie om humanitær indsats i hele verden. Jeg er stolt af, at vi i Grønland har en selvstændig Røde Kors afdeling med dygtige og engagerede frivillige, og jeg glæder mig meget til arbejdet sammen med den nye landsbestyrelse, de mange
lokalafdelinger og andre som støtter Røde kors’
arbejde i Grønland”, siger Mia Rosing Nilsson.
Den nye landsbestyrelse har allerede planlagt
deres første møde og glæder sig til at komme i gang
med arbejdet.
Den nye landsbestyrelse består nu af:
Landsformand Mia Rosing Nilsson, Nuuk,
Næstformand Nina Kreutzmann Jørgensen,
Nuuk,
Kassere Kunuunguaq Olsen, Maniitsoq
Bestyrelsesmedlemmer
Camilla Laudrup, Nuuk og
Mette Scharling Laursen, Maniitsoq
samt suppleanter
Jens Peter Møller, Sisimiut og
Lisbeth Kreutzmann Petersen, Maniitsoq.
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Nuna tamakkerlugu
Alt i
sullissineq
akeqanngitsoq
Smedeog Maskinarbejde

udføres
Landsdækkende
gratisservice
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
ALLORFIK

sud_cs0089.tif

PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK

DONNAS DYREKLINIK

Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer
og spil?
Klinikkensmed
nyerusmidler
åbningstider:
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Husk at hvis

Allorfik
akeqanngitsumik
/ Allorfik tilbyder
Mandag
.........................neqerooruteqarpoq.
kl. 09-16
du tegner et
gratis
behandling.
Onsdag
.......................... kl. 09-17
Oqarasuaat
| Telefon: 525343
Fredag ............................
kl. 09-16
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA

dyrlægeabonnement
så giver vi 10% på
dyrlægekonsultation

TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut
ammasarpoq.
Tidsbestilling
nødvendig, brug gerne vores mail

donnasdyreklinik@gmail.com
Tusaannga Nunatsinni
innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit
aamma inersimasunit)
inuunerminni
Ved akut opstået
sygdom, ring ulluinnarni
på vores tlf.
nr. 38 13 13
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.

NYE PRISER se www.martek.gl

Kikkulluunniit 801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersiNuuk
- Præstefjord
2.250 DKK
masarput.

Maja Martek op til 8 (10) passagerer

Nuuk
3.250 DKK
-------- - Qooqqut
Nuuk
- Qoornoq
4.500 DKK
TUSAANNGA
har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Nuuk
- Kapisillit
DKK
Tusaannga
er for alle borgere i landet (børn, unge6.400
og voksne),
som bokser med
forskelligartede
problemer i hverdagen
Specielle
tilbud
på bringe/henteture.
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
Fast
aftale,
ingen overraskelser.
ensomhed
m.m.), fast
eller erpris,
pårørende.

Nunaannarmi illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning til sommerhuse
i det åbne land
A-1068

A-1069

Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
E-mail
martek@martek.gl
1899. Så sidder der rådgivere klar
til at lytte.
NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT

Telefon +299 487348

PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND

Pilluarit
Tillykke

Oqar. | Tlf. 24 16 56

Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT

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

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Mail: neriuffik@greennet.gl
Oqar. | Tlf. 49 04 89

Pilluaqqussutit aamma
INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
mail-erneqarsinnaapput
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48
E-mail: ikiu@ikiu.gl
www.ikiu.gl

MAANNAKKUMIIT
PUJORTARTARUNNAARIT!
Send en hilsen
til en du kan lide gennem
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarNuuk
Ugeavis
nissat aallartiguk!

– det er helt gratis

BLIV RØGFRI NU!
Hilsen kan også mailes
Få støtte til dit rygestop med SMS-servicen
Røgfri Nu! Tilmeld dig på peqqik.gl

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamutnunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.

Der er søgt om arealtildeling til at opføre
fritidshytte på den i skemaet nævnte
lokalitet.

Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut
2028-mi ersersinneqartutut.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 og 2, samt Kommuneplan 2028.

Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit
illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut
soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik
2. decembari 2020 tiguneqareersimassapput

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har
du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.
Bemærkninger skal være modtaget
senest 2. december 2020

Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Anvendelse

A-nr.

K41 Narsaq (syd for Narsaq)

63°59’5.92”N

51°36’19.55”V

Aasarsiortarfik / Sommerhus

1068

K54 Qoornoq
i Utoqqarmiut
Kangerluarsunnguat

63°46’33.62”N

51°24’58.85”V

Aasarsiortarfik / Sommerhus

1069

11. novembari-2. decembari 2020
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Boks 1005 · 3900 Nuuk · sai@sermersooq.gl
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Juletræet der lyste op i mørket
Det er slut med at have det elskede juletræ
i Nuutoqaq. Foreningen bag har opløst sig
selv for at give plads til byens juletræ, der
fremover skal stå på Aqqaluks Plads
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Lørdag før første søndag i advent plejer juletræet
i Nuutoqaq at blive tændt – men det sker ikke i år.
Foreningen Nuutoqqami Orpik (Juletræet i Nuutoqaq), der i 31 år har sørget for, at der var et juletræ
i Nuutoqaq eksisterer ikke længere. Det betyder, at
der ikke længere vil være et juletræ i Nuutoqaq.
Det var med vemod, at den tidligere formand for
Peqatigiiffik Nuutoqqami orpik, Arnajaraq Tobiassen, måtte tage beslutningen om at opløse foreningen og dermed slutte den mangeårige tradition med
at have et juletræ i Nuutoqaq.
Byens juletræ, der hvert år har stået ved Ukaliusaq Skolen og overfor Rådhuset skulle placeres et
andet sted i byen, da man er i gang med at bygge en
skole på stedet. Kommunen anmodede tidligere i år
om at holde møde med os omkring placeringen af
byens juletræ, som de gerne ville have hjælp til.
Efterfølgende har de meldt ud, at byens juletræ
skal stå ved Aqqaluks Plads, som ligger i samme
område, som vores juletræ plejede at stå. Det er ærgerligt og vemodigt, at vi stopper, men vi havde
heller ikke lyst til at flytte andet sted hen i byen og
havde heller ikke lyst til at stå i vejen for placeringen af byens juletræ, siger Arnajaraq Tobiassen.
Arnajaraq Tobiassen, der i dag er 66 år gammel
husker fra sin barndom, at byens juletræ altid stod i
Nuutoqaq. I takt med, at byen voksede flyttede man
byens juletræ til et andet sted, først foran alderdomshjemmet i byen og siden til pladsen foran
Ukaliusaq Skolen, da rådhuset kom til.
De gamle nuummiuter (nuummiutoqqat) Tobias
Josefsen og hustru, som begge var pensionister

havde savnet, at der stod et juletræ, som lyste op i
mørket, når de gik i kirke første søndag i advent.
Derfor købte de med egne penge i 1988 et juletræ
og lys fra Danmark, som de fik sendt op til Nuuk.
Året efter blev foreningen dannet og siden var det
sponsorer, der sørgede for, at der var et juletræ og
slik til børnene, fortæller Arnajaraq Tobiassen.
I mange år var det Peter Petersen og hustru
Louise, der stod for foreningen og sørgede for al det
praktiske. Arnajaraq Tobiassen blev selv medlem i
1990 og har siddet som formand i over 10 år.
Foreningen har kørt stille og roligt uden at gøre
så meget opmærksom på sig selv. De sidste mange
år, har vi kun været tre i bestyrelsen, da de ældre
medlemmer gik bort. Udover mig, var der min
datter, Jane K. Tobiassen og Regine Møller, der
var medlemmer af foreningen. Foreningen var kun
aktiv, når vi begyndte at planlægge den kommende
juletræstænding, hvor jeg om sommeren begynder
at finde penge til juletræet og fragten.
800 slikposer
Det har altid været vigtigt for stifterne, at børnene
skulle have lidt slik, når juletræet blev tændt. Men
desværre er slik blevet dyrt, og det blev efterhånden
sværere for foreningen at finde sponsorer til indkøb
af slik. De seneste år har slikket kostet foreningen
mellem 24 til 25.000 kroner
Hvert år har vi pakket 800 slikposer, og når der
har været rester, har vi sammen med vores julemand
delt dem ud til børnene, der var indlagt på Dronning
Ingrids Hospital. Helene og Svend Junges Fond
og KK Engros har været gode til at støtte os. Hvis
de ikke havde været så flinke, ville det have været
meget svært for os, at lave slikposer til børnene,
siger Arnajaraq Tobiassen.
Allerede fra start har de selv pakket slikket ind
med hjælp fra deres egne børn, og da deres børn
begyndte at få børn, begyndte de også at hjælpe til.
Juletræet har altid været meget vigtigt for os og

vores familier, da vores børn og børnebørn også har
hjulpet til med forberedelserne, hvor det altid var
børnene, der delte slik ud til børnene. Det var også
altid et barn, der tændte juletræet, enten et barn,
der har været syg eller et barn der er anbragt hos
en plejefamilie eller døgninstitution, og det har vi
gjort for at give dem et godt minde om julen, siger
Arnajaraq Tobiassen.
I årenes løb kom der flere og flere til juletræstændingen. Det var altid vigtigt for arrangørerne, at
der ikke blev holdt taler med politisk indhold, og
at det foregik helt nede på menneskelig niveau
(inuppalaartoq). Talen blev gerne holdt af en ældre
eller ung person, som for eksempel fortæller en lille
historie om et minde fra julen, men også at man
skal passe godt på juletræet.
Hvordan har du det med, at det nu er slut?
Følelsesmæssigt var det hårdt i starten, men da
jeg begyndte at acceptere det, blev det bedre. Der
er mange, der har sagt til mig, at de ærgrer sig over,
at der ikke længere skal være et juletræ i Nuutoqaq,
for der er mange, der godt kan lide nærværet, at
det ikke er så stort, og at det foregår helt nede på
menneskeligt plan, når juletræet bliver tændt. Jeg
har personligt ikke noget imod juletræstænding af
byens juletræ, men jeg synes ofte at talerne har et
politisk indhold, og at der er mange shows.
Men det er meget nutidigt. Når vi tænder vores
juletræ, foregår det meget ofte stille og roligt, hvor
man mærker nærværet med andre mennesker. Lidt
gammeldags, men også meget hyggeligt. Vores julemand plejer også at gå rundt mellem børn og snakke med dem, som også gør det nærværende og hyggeligt. Det er det, man kommer til at savne, tror jeg,
siger Arnajaraq Tobiassen.
Foreningen Nuutoqqami Orpik vil gerne takke
sine sponsorer gennem årene, blandt andre købmand fra Danmark, Bent Berthelsen, der i mange år
har givet juletræ, Helene og Svend Junge Fond og
Royal Arctic Line.

Nuutoqqami juullip orpiliaa siorna naggataamik
ikinneqarpoq. Peqatigiiffik Nuutoqqami Orpik atorunnaarsinneqarpoq, Nuutoqqamilu juullimut orpiliamik
ikitsisoqarnissaanik aaqqissuusseqqinnaviarani.
Ukiuni kingullerni arfineq-marlunni peqatigiiffimmut
ilaasortaasut tassaasimapput Arnajaraq Tobiassen,
taassuma pania Jane K. Tobiassen aamma Regine
Møller.
Sidste år var det sidste gang, at juletræet i Nuutoqaq
blev tændt. Foreningen Nuutoqqami Orpik er opløst
og skal ikke længere arrangere juletræstænding i
Nuutoqaq. De sidste syv år har foreningen bestået af
Arnajaraq Tobiassen, hendes datter, Jane K. Tobiassen og Regine Møller. Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Illoqarfiup orpiliaa qangaanerusoq Nuutoqqamiittaraluarpoq, taamalu sapaassuit siullianni naalagiariartunut qaammarsaasarluni. Illoqarfiup orpiliaa Ukaliusap saavanut
Rådhusillu eqqaanut nuunneqarmat, naalagiariartartut juullip orpiliaata qaammarsaasarnera maqaasisarpaat, taava
nuliariit Tobias Josefsen nuliatalu, tamarmik soraarnerusut,
namminneq akilikkaminnik Nuutoqqami orpiliaq siulleq
1988-imi pisiaraat. Ullumikkut inuit hunnorujukkaat juullip
orpiliaanik ikitseqataajartortarput, tamatigullu sapaassuit
siulliat aqagukkaangat arfininngornermi ikinneqartarluni.
Asseq 2019-imi juullikkunneersuuvoq.
I gamle dage stod byens juletræ i Nuutoqaq, som gav lys til
folk, der gik i kirke første søndag i advent. Da byens juletræ
blev flyttet til pladsen foran Ukaliusaq Skolen og Rådhuset,
savnede kirkegængerne lyset fra juletræet og ægteparret
Tobias Josefsen og hustru, der begge var pensionister, købte
med egne penge det første juletræ i 1988. I dag kommer
mange hundrede og er med til at tænde juletræet, der altid
bliver tændt lørdagen før første søndag i advent. Billedet er
fra julen 2019. Foto: Leiff Josefsen

Juullip orpia taartumi qaammarsaasoq
Juullip orpia Nuutoqqamiittartoq nuannarineqartaqisoq takoqqissanngilarput.
Peqatigiiffik tamatuminnga isumaginnittartoq, illoqarfiup orpia siunissami
Aqqaluup Aneerasaartarfianiittartussaq
inissaqartinniarlugu imminut atorunnaarsissimavoq
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Sapaassuit siulliat aqagukkaangat arfininngornermi
juullip orpia Nuutoqqami ikinneqartaraluarpoq – tamannali ukioq manna pinavianngilaq. Peqatigiiffik
Nuutoqqami Orpik ukiuni 31-ni Nuutoqqami orpiliaqarnissaanik isumaginnittuusartoq atorunnaarpoq.
Tamatuma kinguneranik Nuutoqqami juullimi
orpiliaqaqqissanngilaq.
Peqatigiiffik Nuutoqqami Orpimmi siulittaasuusimasup Arnajaraq Tobiassenip peqatigiiffiup atorunnaarsinneqarnissaa uggorigaluarlugu aalajangiussimavaa taamalu Nuutoqqami ukiorpassuarni juullimut orpiliaqartarneq taamaatinneqarluni.
- Illoqarfiup orpiliaa, ukiut tamaasa Ukaliusap eqqaani Rådhusip akiatungaaniittaraluartoq allami
inissinneqartussanngorpoq, inissisimaffigisartagaanimi nutaamik atuarfiliortoqaleruttormat. Kommunip
ukioq manna siusinnerusukkut ataatsimeeqatiserigamisigut, illoqarfiup orpiata sumut inissinneqarsinnaaneranik ikiortiseraluta. Tamatuma kingorna nalunaarutigaat, illoqarfiup orpia Aqqaluup Aneerasaartarfianiissasoq, tassa uagut juullip orpiliaanut
inissiiffigisartakkatsinnut ungasinngitsumi. Peqatigiiffipput unitsittussanngoratsigu uggornaraluarpoq, uagulli illoqarfimmi allamut nuunnissarput
kissaatiginnginnatsigu aamma illoqarfiup orpiata
inissisimaffissaanut akornusersuerusunnginnatta,
Arnajaraq Tobiassen oqarpoq.
Arnajaraq Tobiassenip, ullumikkut 66-inik ukioqartup, meeraanerminit eqqaamavaa illoqarfiup orpia tamatigut Nuutoqqamiittartoq. Illoqarfiup alliartornera najoqqutaralugu, illoqarfiup orpia aamma
nuunneqartarpoq, siullermik utoqqaat illuata saavanut kingusinnerusukkullu rådhuseqalermat Ukaliusap eqqaani illoqannginnersamut nuunneqarluni.
Nuummiutoqqat Tobias Josefsen nulianilu soraarninngoreerlutik, sapaassuit siullianni naalagiariar-

toraangamik juullip orpiliaa taartumi qaammarsaasartoq maqaasisarpaat. Taamaattumik nammineq
akilikkaminnik Danmarkimit orpilissamik qullitassaannillu pisipput Nuummullu nassiutsillugit.
Aappaaguani peqatigiiffimmik pilersitsisoqarpoq
taamanimiillu aningaasanik tapersiisoqartarneratigut juullimut orpiliaqarnissaa meeqqanullu puussiaaqqanik agguaasoqartarnissaa isumagineqartalerlutik, Arnajaraq Tobiassen oqaluttuarpoq.
Peter Petersen nulialu Louise ukiorpassuarni peqatigiiffimmik isumaginnittuupput isumagisassallu
tamaasa isumagisarlugit. Arnajaraq Tobiassen nammineq 1990-imi ilaasortanngorpoq ukiullu qulit
sinnerlugit siulittaasuusimalluni.
- Peqatigiiffik imminut malunnartinniarpallaara-ni
eqqissisimasumik ingerlanneqarami. Ukiuni kingullerni amerlasuuni siulersuisuni pingasuinnaasimavugut, siulersuisuniittartut utoqqaanerusut qimaguttaramik. Uanga siulittaasuunerma saniatigut paniga
Jane K. Tobiassen aamma Regine Møller siulersuisuni ilaasortaagamik. Peqatigiiffik taamaallaat sulinialersarpoq juullip orpiliaata ikinneqarnissaa pilersaarusiuleraangatsigu, uangalu aasaanerani juullip
orpiliaanik pisinissatsinnut nassiunneratalu akilernissaanut aningaasassarsiortarlunga.
Puussiaaqqat 800-t
Juullip orpiliaata ikinneqarneranut atatillugu meeqqat mamakujuttutugassaqalaarnissaat peqatigiiffimmik pilersitsisunut pingaaruteqartuaannarsimavoq.
Ajoraluartumilli mamakujuit akitsornikuupput,
piffissallu ingerlanerani mamakujunnik pisinissamut aningaasaleerusuttunik nassaarnissaq peqatigiiffimmut ajornarneruleraluttuinnarluni. Mamakujuit
ukiuni kingullerni peqatigiiffimmut 24-25.000
koruuninik aningaasartuutaasarput.
- Puussiaaqqanik 800-nik ukiut tamaasa poortuisarpugut, sinneqaraangatalu juullip inua peqatigalugu meeqqanut Dronning Ingridip Napparsimmavissuani uninngasunut agguaattarpavut. Helene
aamma Svend Jungep Aningaasaateqarfiat aamma
KK Engros uatsinnut tapersersuilluartarsimapput.
Taakku tunisisanngikkaluarpata, meeqqanut puussiaaqqanik immiisinnaanissarput ajornakusoorsimassagaluaqaaq, Arnajaraq Tobiassen oqarpoq.
Aallaqqaataanniit namminneerlutik meeqqatik
ikiortigalugit mamakujunnik poortuisarput, meeqqatillu meeqqiulermata meeraat aamma ikiuuttarlutik.

Juullip orpia uatsinnut ilaquttatsinnullu pingaaruteqartuaannarsimavoq, meeqqavummi ernuttavullu
piareersarnermi ikiuuttuartarmata, meeqqammi tamatigut meeqqanut mamakujunnik agguaasuusaramik. Orpik aamma tamatigut meeqqamit ikinneqartarpoq, meeraq ikitsisoq napparsimasinnaavoq, imaluunniit tassaasinnaalluni angajoqqaarsianut imaluunniit meeqqat angerlarsimaffiannut nuutsitaasimasoq, taamaaliortarpugut juullimik nuannersumik
eqqaamasassinniarlugit, Arnajaraq Tobiassen oqarpoq.
Orpilissap ikinneqarneranut takkuttartut ukiut
ingerlanerini amerliartuinnavissimapput. Aaqqissuisunut tamatigut pingaaruteqartarluni oqalugiarnerit
politikimut tunngasuunnginnissaat inuppalaartumillu ingerlanneqartarnissaat. Ajornanngikkaangat oqalugiartuusarluni utoqqaanerusoq imaluunniit inuusuttoq, soorlu oqaluttuannguamik juullimut tunngasumik eqqaamasalersaarutaasinnaalluni, aammali
juullip orpiata paarilluarneqarnissaanut tunngasarluni.
Maanna tamakku taamaatinneqartussanngornerat qanoq igaajuk?
Aallaqqaataanni misigissutsikkut artornaraluarpoq, akueriartuaalerakkuli pitsaanerulerluni. Inuit
amerlasuut oqarfigisarpaannga Nuutoqqami juullikkunni orpiliaqartarunnaarnissaa uggoralugu, tassami amerlaqisut qanittumi angivallaanngitsumillu
orpiliaqartarnera aamma orpilissap ikinneqarnera-ta
inuppalaartuusarnera nuannarisaramikkit.
Illoqarfiup orpiata ikinneqartarnera nammineq
ajoriffissaqartinngilara, isumaqarnerusarlungali
oqalugiarnerit politikimut tunngassuteqarajuttartut
aamma aliikkusersuinerpassuaqartartoq. Ullutsinnulli naleqqulluartarpoq. Uagut juullimut orpiliarput ikittarparput eqqissisimasumik inunnut allanut
qanilaarneq malugineqarsinnaasarluni. Tamanna
qanganisarpalaalaarpoq, aammali nuannersorujussuusarluni. Uatsinni juullip inuata meeqqat ornillugit oqaloqatigisarpai, inuppalaartumik nuannersumillu. Isumaqarpunga tamakku maqaasineqassasut,
Arnajaraq Tobiassen oqarpoq.assaasut
Peqatigiiffiup Nuutoqqami Orpiup ukiut ingerlanerini aningaasatigut tapersersuisartut qujaffigerusuppai, ilaatigut tassaasut Danmarkimi niuertoq
Bent Berthelsen, ukiorpassuarni orpilissamik tunissuteqartartoq, Helene aamma Svend Jungep Aningaasaateqarfiat aamma Royal Arctic Line.
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Nuussuarmi sanaartorfissaq pilerigineqarluartoq
unammissutigineqartoq
Nuuk City Invest Peter Thaarup Høeghi
Aqqutaata aamma Nuuussuup aqqutaata
teqeqquanni inissianik 94-inik sanaartorniarpooq
Kurt Kristensen
kurt@sermitsiaq.gl
Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsip
Nuussuarmi utoqqarnut inissianik 65-inik inuusuttunullu inissianik 120-nik sanaartornissamik siunnersuut, Inibyg ApS-imit ineriartortinneqarsimasoq,
septembarimi sapaatip-akunnerini arfineq-pingasuni
tusarniaasssutigilerpaa. (Takuuk Sermitsiaq nr. 42,
qupp. 18-19, aaqq.).
Piffissap tusarniaaffiusup, pingasunngormat qaangiuttup, ingerlanerani kikkulluuunniit siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaasimapput akerliliissuteqarsinnaasimallutillu imaluunniit siunnersuutinik allanik
nassiussisinnaasimallutik.
Ingerlatseqatigiiffillu Nuuk City Invest taamaaliorsimavoq.
– Piffissap tusarniaaffiusup ingerlanerani sanaartugassatut siunnersuummik nassiussisimavugut, inissiat
94-it sanaartorneqarfigisassaannik illusanik titartaasartut ingeniørillu siunnersuisartut suliffeqaarfiat Masanti
peqatigalugu ineriartortissimasatsinnik, Nuuk City
Investip pisortaa Jackie Lyng Sermitsiamut oqarpoq.
Nuup Qinnguttalu akornanni sanaartorfissap pilerigineqarluartup unammissutaanera kommunalbestyrelsimit aalajangiivigineqassaaq, suliamut ilisimasalittut
Majuartarfiit attatiinnarneqassasut
Ingerlatseqatigiiffiup Nuuk City Invest Aps.-ip
Nuummi Indaleeqqap Aqqutaani illu, ukiorpassuarni immiaaraarniarfiup tipsertarfiullu Vinbodenip
inissisimaffigisaa, pisiarisimavaa.
Illu 2021-mi maajip tungaanut assilialiortartunut
Miki Jacobsenimut attartortinneqarpoq, taannalu
atassani sullivimmik saqqummersitsivimmillu
ammaasimavoq, taaguuteqartumik »Inua Show
Room«.
– Toqqavimmi inissiannik kusanartunik qulingiluanik Nuutoqqamut, kangerlummut Akianullu
kusanarluinnartumik isikkivilinnink maajimi sanaartulissaagut, ingerlatseqatigiiffiup pisortaa Jackie
Lyng Sermitsiamut oqarpoq.
Vinboden borgmesteriusimasoq Asii Chemnitz
Narupip meeraalluni angerlarsimaffigisimavaa.
–Asii Chemintz Narup neriorsorsimavara illu sannaartukkamut nutaamut inissaqartilerniarlugu
isaterneqalerpat naqqup ataanunt majuartarfiit attatiinnarniarlugit, Jackie Lyng oqarpoq.
Inissiat akikitsuunavianngillat, Nuuk City Invest
inissiat qulingiluaasussat ilaannik sisamanik sanaartorneq suli aallartinngitsoq tunisaqareersimavoq.
Ingerlatseqatigiiffiup Nuummi Jagtvej 21-mi illumik arfinilinnik inissiartalimmik sanaartornini
naammasseqqammerpaa. Tamatuma peqatigisaanik
ingerlatseqatigiiffik Nuummi Svend Jungep Aqqutaata aamma Nuukullaap akornanni teqeqqumik
inissianik 73-inik inuussutissarsiorfimmillu ataatsimik sanaartorpoq. Suliassamik sanaartornermik
ingerlatsisoq tassaavoq EMJ/Atcon.
kurt@sermitsiaq.gl

nalilersuineq aallaavigalugu sanaartugassatut siunnersuummik pitsaanerpaamik toqqaasoqassammat.
Nunaminertaq sanaartorfigisassaanngitsoq
– immaqa oqaluffiliorfissaq
Inibyg sanaartugassatut siunnersuutini aqqutigalugu
Peter Thaarup Høeghip Aqqutaata sinaani tamani inissialiortiterniartoq, Nuuk City Invest sanartugassatut
siunnersuutini aqqutigalugu Peter Thaarup Høeghip
Aqqutaata aamma Nuussuup aqqutaata akornanni
teqeqqumi taamaallaat inissialiortiterniarpoq.
Siunnersuutinit taakkunannga marlunnit aqquserngit naapiffiat kaajallattarianngortinneqassaaq.
Tele Greenlandip oqarasuaatinut qitiusoqarfia
Nuussuup Mannguata aamma Mannguata Timaata
akornanni 1,3 hektarimik kisimiilluni annertussusilimmiippoq. Sumiiffik taanna kommunip pilersaarutaani
3C2-mik taaneqartoq oqaluffiliorfissatut aamma immikkoortinneqarsimavoq, ilagiit sinniisaannut siulittaasup Gudrun Chemnitzip (1928-2004) ukiorpassuarni sorsuutigisaa, kisianni kingu-neqanngitsumik.
Sumiiffik Siaqqinnerup aamma Annersuup akornanniittoq siunnersuummut taarsiullugu siunnersuutigineqartumi sukisaarsarfittut sanaartorfigineqartussaanngitsutut inissisimatinneqarpoq, kisiannili oqaluffiliorfissatut periarfissaqartillugu.
– Immaqa Gudrun Chemnitzip oqaluffianik atsersinnaavarput, Jackie Lyng, pilersaarutiminik ilaqutariinnut saqqummiussisimasoq, oqarpoq.
Ukioq kaajallallugu sammisassaqarfiit
Sanaartugassatut siunnersuummi inissiat 94-it 10.000
kvadratmeterinik annertussuseqartut, ininik ataatsimoortarfeqartut, toqqorsivittaqartut kiisalu iseriartorfissanik aqqusinertaqartut, biilinut unittarfeqatut aamma silamiiffissaqartut timigissarfeqartullu pineqarput.
Inissiat ilinniartunut, kisimiittunut, aappariinnut,
ilaqutariinnut utoqqarnullu quleriiaatut sananeqassapput. Taamaalillutik najugaqarfimmi nutaami ineqartut
akuleriissinneqassapput, kinguaariiaat innuttaaqatigiiaallu akuleriissinneqarfigisaannik. Illuliat qalipaateqassapput Kalaallit Nunaata paarnai isumassarsiorfigalugit, soorlu kigutaarnat, kimmernat, kakillarnat
paarnaat paarnallu.
Sumiiffik Nuussuup Mannguata sanilerivaa; illoqarfimmi innuttaasunit timersorfigineqarluartoq sukisaarsarfiulluartorlu, illoqarfiit pingaarnersaat aqqusaarlugu qorsooqqinnersap ilagisaa. Sisoraatinut illerngit »pingaarnertut angallaffiliullugit« ullumikkut
aasaaneranut sanilliullugu ukiuunerani sammmisassaqartitsisoqarnerujusssuusarpoq, kisianni silami timigissarneq, aqqusineeqqaat arpaffiit, skatertarfik, silaamiiffik meeqqanullu pinnguartarfik aqqutigalugit sanaartugassatut siunnersuut ukioq kaajallallugu sammisassaqartitsinermik pilersitsissaaq.
Qaqqajunnaq tamaaniittoq meeqqanut pinnguartarfittut attatiinnarneqassaaq.
– Sumiiffimmik timigissarnissamut sammisassaqartitsinissamullu qaaqqusisumik pilersitsinissaq,
tamatumalu peqatigisaanik Nuummi inissaaleqinermik qanoq iliuuseqarfiginninnissaq, takorluugaavoq,
Jackie Lyng oqarpoq.
Inissiat akii iluatsitsissutissatut
Kommunalbestyrelsi sumiiffiup siunissaa pillugu
inaarutaasumik aalajangiisussaavoq, kisianni Jackie
Lyngip ilimagaa, inissiat akii aqqutigalugu periarfis-

Nuussuup Manngua ukiuunerani timersorfiulluarlunilu
sukisaarsarfiulluartarpoq, kisianni Nuuk City Invest sanaartornissamik pilersaarusiani aqqutigalugu qorsooqqinnersami tassani ukioq kaajallallugu sammisassaqartitsinermik
pilersitsiniarpoq.
Ravnekløften er om vinteren et attraktivt sports- og fritidsområde, men Nuuk City Invest vil med sit projektforslag
skabe aktiviteter året rundt i den grønne kile. (Ass./Foto:
Leiff Josefsen) - (Illustration: Masanti).

sarissaarluni.
Nuummi inissiat akii qaffariarujussuarsimapput.
Inissiat mikisut kvadratmeterimut 38.000 koruuninik akillit tuniniarneqartarput, sanaartukkanullu nutaanut agguaqatigiissillugu tunisinermi akigitinneqartoq maannakkorpiaq 28.000 koruuniuvoq, illut pisoqaanerit aserfallassimasullu kvadratmeterimut ataatsimut 25.000 koruuninik akilersillugit tuniniarneqartartut.
– Nuuk City Invest Nuussuarmi sanaartugassatut
suliniut manna innuttaasunut akissaqarpallaannngitsunnut suliariniarlugu siunniussaqarsimavoq. Inissiat
kvadratmeterimut ataatsimut 24.000 koruunit missaannik akeqartillugit tuniniarsinnaanissaat naatsorsuutigaarput, Jackie Lyng oqarpoq.
Taassuma naliliinerminut ukiuni kingullerni nammineq misilittakkani tunngavigai, ingerlatseqatigiiffik tamatumani Nuummi inissianik 88-inik inuussutissarsiorfinnillu tallimanik sanaartorsimalluni.
– Pilersaarummi inissiat amerlasuujunerisa kingunerisaannik sanaartornermik ingerlatsisussamut sanaartornermik akinik pitsaanerusunik isumaqatigiinniuteqarsinnaavugut. Tamatuma peqatigisaanik pilersaarutinit allanit akikinnerusunik tunisisinnaavugut
taamaakkaluartorli suli pitsaasumik niuerluta. Aamma
naatsorsuutigaarput akigititavut sanaartornermik pilersaarutini allani akit qaffasissusaannut pitsaasumik
sunniuteqassasut inissarsiortunut iluaqutaasumik,
Jackie Lyng oqarpoq.
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Kamp om attraktiv byggegrund
i Nuussuaq
geniørfirma Masanti, siger Nuuk City Invests direktør
Jackie Lyng til Sermitsiaq.
Kampen om den attraktive byggegrund midtvejs
mellem Nuuk og Qinngorput bliver afgjort af kommunalbestyrelsen, som ud fra en saglig vurdering vælger
det bedste projekt.

Ullumikkut Nuussuarmi sumiiffimmi inissialiortiternissamik pilersaarutit marluk sanaartorfiginiagaaanni telefoncentrali kisimi inissisimavoq. Kommunalbesyrelsip aalajangissavaa sanaartorfissami pilerinartumi kikkut ajugaatinneqassaneersut.
I dag står der en enlig telefoncentral på det område i
Nuussuaq, som to boligprojekter har lagt billet ind på.
Kommunalbestyrelsen afgør, hvem der vinder kampen om
den attraktive byggegrund. (Ass./Foto: Leiff Josefsen)
- (Illustration: Masanti).

Friholdt område - måske med kirke
Mens Inibygs projektforslag vil bygge boliger på begge sider af Peter Thaarup Høeghip Aqqautaa, vil Nuuk
City Invests projektforslag kun bygge langs hjørnet af
Peter Thaarup Høeghip Aqqutaa og Nuussuaq-vejen.
Begge forslag vil ændre det forskudte kryds til en
rundkørsel.
I dag står Tele Greenlands telefoncentral alene i et
område på 1,3 hektar mellem Ravnekløften og
Mannguata Timaa. Dette område, kaldet 3C2 i kommuneplanen, er også udlagt til en kirke, som den daværende formand for menighedsrepræsentationen
Gudrun Chemnitz (1928-2004) kæmpede for i mange
år, men uden resultat.
Området mellem lufthavnsvejen Siaqqinneq og
Badesøen er i det alternative forslag friholdt som et
rekreativt område, men med mulighed for at opføre
en kirke.
– Måske kan vi kalde den for Gudrun Chemnitz
kirke, siger Jackie Lyng, som har forelagt sine planer
for familien.

Kurt Kristensen
kurt@sermitsiaq.gl

Aktiviteter året rundt
Projektforslaget omfatter 94 boliger på 10.000
kvadratmeter med fælleslokaler, depotrum samt adgangsveje, parkering og uderum til ophold og motion.
Boligerne skal opføres som etageboliger til studerende, singler, par, familier og seniorer. Dermed bliver
beboerne i det nye kvarter blandet på en måde, som
kan bygge bro mellem generationer og befolkningsgrupper. Bygningernes farver er inspireret af Grønlands egne bær som blåbær, tyttebær, enebær og
sortebær.
Området er nabo til Ravnekløften; et yndet sportsog fritidsområde for byens borgere, som også er en
del af den grønne kile gennem hovedstaden. Med skiløjpen som »hovedfærdselsåren« foregår der i dag
langt mere aktivitet om vinteren end om sommeren,
men med udendørs fitness, løbestier, skaterbane, uderum og legeplads til børn vil projektforslaget skabe
aktiviteter året rundt.
Den karakteristiske fjeldtop i området skal bevares
som legeplads for børnene.
– Det er visionen at skabe et område, der inviterer
til motion og aktiviteter, samtidig med at der bliver taget hånd om boligmanglen i Nuuk, siger Jackie Lyng.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq
sendte i september et projektforslag med 65 ældreboliger og 120 ungdomsboliger på Nuussuaq, udviklet
af selskabet Inibyg ApS, i offentlig høring i otte uger.
(Se Sermitsiaq nr. 42, side 18-19, red.).
I høringsperioden, som udløb i onsdags, kunne alle
og enhver komme med bemærkninger og indsigelser
til forslaget eller fremsende alternative projekter.
Og det er lige præcis, hvad selskabet Nuuk City
Invest har gjort.
- Vi har indenfor høringsperioden fremsendt et
alternativt projektforslag med 94 boliger, som vi har
udviklet sammen med det rådgivende arkitekt- og in-

Prisen som trumfkort
Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse
om områdets fremtid, men Jackie Lyng tror, at han
med prisen på boligerne har et stærkt kort på hånden.
Boligpriserne i Nuuk er steget markant. Små boliger
er sat til salg for en kvadratmeterpris på helt op til
38.000 kroner, og den gennemsnitlige salgspris for
nybyggeri ligger i øjeblikket på 28.000 kroner, mens
ældre og nedslidte ejendomme handles for 25.000
kroner.
– Nuuk City Invest har sat sig for at lave dette
byggeprojekt på Nuussuaq for de borgere, som ikke
har så mange midler at gøre godt med. Vi forventer

Nuuk City Invest vil opføre 94 boliger langs
hjørnet af Peter Thaarup Høeghip Aqqutaa
og Nuussuaq-vejen
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at kunne sælge boligerne til en kvadratmeterpris på
omkring 24.000 kroner, siger Jackie Lyng.
Han bygger sin vurdering på sine erfaringer fra de
seneste år, hvor selskabet opfører 88 boliger og fem
erhvervsmål i Nuuk.
– Det store antal boliger i projektet gør, at vi kan
forhandle os frem til en bedre byggepris med entreprenøren. Samtidig kan vi sælge billigere end andre
projekter og stadigvæk gøre en god forretning. Vi
forventer også, at vore priser vil påvirke prisniveauet i
andre byggeprojekter i en gunstig retning til gavn for
boligsøgende, siger Jackie Lyng.

Trappetrinene bevares
Selskabet Nuuk City Invest Aps. har købt
bygningen på Indaleqqap Aqqutaa i Nuuk,
som i mange år rummede den kendte øl- og
tipsforretning Vinboden.
Indtil maj 2021 er bygningen udlejet til
billedkunstneren Miki Jacobsen, som har
åbnet et kombineret atelier og galleri »Inua
Show Room«.
– Vi går til maj i gang med at opføre ni
flotte lejligheder på grunden med en fantastisk udsigt over Kolonihavnen, fjorden
og Nordlandet, siger selskabets direktør
Jackie Lyng til Sermitsiaq.
Vinboden er for øvrig den tidligere
borgmester Asii Chemnitz Narups barndomshjem.
– Jeg har lovet Asii Chemintz Narup
trappetrinene ned til kælderen, når huset
bliver revet ned for at give plads til det nye
byggeri, siger Jackie Lyng.
Billige bliver de ikke, men Nuuk City
Invest har allerede solgt fire af de ni
lejligheder, endnu inden byggeriet er gået
i gang.
Selskabet har netop afsluttet opførelsen
af en ejendom med seks lejligheder på Jagtvej 21 i Nuuk. Samtidig opfører selskabet
73 lejligheder og et erhvervsmål på hjørnet
af Svend Jungep Aqqutaa og Nuukullaq i
Nuuk. Entreprenør på opgaverne er EMJ/
Atcon.
kurt@sermitsiaq.gl
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Nunaannarmi illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning til fritidshytte i det åbne land
A-1061

A-1062

Pilluarit

Tillykke

A-1063

10. November 2020

Angunnguaq Holm-Olsen
Arfineq pingasunik ukioqalerninni
pilluartunnguugit.

A-1064

A-1065

A-1066

A-1067

Asannittumik
Anaana, Mika Inuminerlu

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamutnunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.

Der er søgt om arealtildeling til at opføre
fritidshytte på den i skemaet nævnte
lokalitet.

Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut
2028-mi ersersinneqartutut. Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit,
taava taanna pillugu oqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 og 2, samt Kommuneplan 2028. Har du arealtildeling eller
interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger
eller indsigelser dertil.

Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 18. nov.
2020 tiguneqareersimassapput

Bemærkninger skal være modtaget
senest 18. nov. 2020

Pilluarit
Tillykke
Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Anvendelse A-nr.

K72 Neriunaq-Kuussuaq

64°18’54.01”N

51°41’30.42”V

Aasarsiortarfik / Sommerhus

1061

K40 Narsaq

64° 1’25.92”N

51°36’10.20”V

Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte

1062

K50 Amitsorsuaq

63°49’29.42”N

51°17’1.88”V

Aasarsiortarfik / Sommerhus

1063

K65 Kanajorsuit

64°16’21.10”N

51°44’14.00”V

Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte

1064

K65 Kanajorsuit

64°16’21.00”N

51°44’19.20”V

Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte

1065

Send en hilsen til en du kan
lide gennem Nuuk Ugeavis

K65 Kanajorsuit

64°16’17.70”N

51°44’17.40”V

Aasarsiortarfik / Sommerhus

1066

– det er helt gratis

K72 Neriunaq-Kuussuaq

64°28’25.61”N

50°16’29.71”V

Aasarsiortarfik / Sommerhus

1067

Hilsen kan også mailes

28. oktobari-18. novembari 2020
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Boks 1005 · 3900 Nuuk · sai@sermersooq.gl

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Julehjælp 2020
Børnefamilier kan nu søge JULEHJÆLP
KRK uddeler hvert år julehjælp til børnefamilier, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen og holde jul for deres børn.
Der er nu åbnet for at søge om julehjælp 2020.
Hent, udfyld og aflever ansøgningsskema i KRK Genbrugsbutikken
(Gl. Oles Varehus) i perioden fra den 11/11-21/11.
For at komme i betragtning til at modtage julehjælp skal du oplyse dit mobilnr.
Hvis du er blandt de heldige, vil vi kontakte dig via SMS.
Uddelingen foregår den 16. december, men pga. Covid-19 reglerne kan vi endnu
ikke oplyse det endelige uddelingssted og tidspunktet.
KRK har hvert år et stigende antal familier, som søger julehjælp. Derfor er enhver
donation små som store velkomne.
Beløb kan evt. indsættes på konto 6471-0007658785 Mrk. ”Julehjælp 2020”

2020-mi
juullimi ikiorsiineq
Ilaqutariit meerartallit
qinnuteqarsinnaanngorput
Ukiut tamaasa juullimut ilaqutariit meerartallit aningaasassaalatsisut juullisiortitsinissaannut KRK-mi ikiorsiisarput
Maanna 2020 JUULLIMI IKIORSIINEQ aammaanneqarpoq. KRK-p Atornikuerniarfiani (Olesenikumi) qinnuteqaammik aallerit, immersuigit tunniussillutillu.
Juullimut ikiorsiinermut piukkunneqassaguit pinngitsoornak mobilimut normoqassaatit. Iluanaartullu ilagigunitsit SMS-mik attavigineqassaatit.
Agguaassineq decemberip 16-ani ingerlanneqassaaq. Kisianni COVID 19-mut malittarisassat peqqutaallutik, suli sumi qassinullu nalunaarutigisinnaanngikkallarparput.
Ukiut tamaasa ilaqutariit KRK-mut ikiorsiissummik qinnuteqartartut amerliartuinnarmata aningaasaleeqataasinnaanerit - annikitsumik annertuumilluunniit
- tamaasa qujarutigisarpagut.
”Julehjælp 2020”-mik nalunaaruserlugit kontomut 6471-0007658785 nakkartinneqarsinnaapput.

18

ONSDAG 11. NOVEMBER 2020

Nikanarsaalluni
tiingaffiginninneq akuerinngilarput
All.: Niels Ole Qvist
Ilisimatusarfiup kinguaassiuutitigut kanngunarsaaneq nikanarsaalluniluunniit
tiingaffiginninneq akuerinngilaa qaquguluunniillu akuerinaviarnagu. Ilisimatusarfiup rektoria, Gitte Adler Reimer, erseqqissaavoq. Taanna oqarpoq, nikanarsaalluni tiingaffiginninneq ilisimatusarfiup avataani ilinniartunut sulisunullu eqquippat tamanna aalajangersimalluinnartumik periaaseqarluni aamma iliuuseqarfigineqassasoq.
– Ilisimatusarfittut angisuumik akisussaaffeqartarpugut ilinniartuutivut ilinniarnerminnut atatillugu suliffimmiikkaangata sulisuvulluunniit suliffeqarfinnut
allanut, nunatta iluanut nunattalu avataanut, suliartoraangata. Naatsorsuutigisarparput ilinniartuutivut sulisuvullu sumulluunniit pigaluaraangamik inoqatinik

ataqqinninnermik pingaartitsisunit naapinneqartassasut ileqqorissaartumillu
pissusilersorfigineqarlutik, Gitte Adler Reimer oqarpoq.
Taassuma eqqaasitsissutigaa, ilaatigut Tusagassiuinermik Sulisut Peqatigiiffiannit, TP-mit, saaffigineqarsimallutik, taakkua misissuinermikkut paasisimagaat tusagassiortunngorniarlutik ilinniartut suliffinniinnerminni - ullumikkut
siusinnerusukkullu - nikanarsagaallutik tiingaffigineqartarsimasut.
– Ilinniartuutivut sulisuvullu maannakkumit qinnuigisalerpavut inuttut kanngunarsagaanerit suulluunniit nalunaarutigisaleqqullugit. Taama kanngunarsagaanerit ilatsinnut ilungersunartunik kinguneqarsinnaapput, taamalu pissusilersorfigineqarneq kialuunniit suliffimmiinnermini naammagiinnassanngilaa,
erseqqissaavoq.

Ilisimatusarfimmi nikanarsaalluni
tiinganiartarnerit ingerlaannartumik
iliuuseqarfigineqartassapput.
På universitetet bliver der sat konsekvent
ind over for seksuel chikane. Ass./Foto:
Leiff Josefsen

Finder os ikke i sex-chikane
Af Niels Ole Qvist
Der er nul-tolerance på Ilisimatusarfik over for seksuel, krænkende adfærd. Det
indskærper universitets rektor, Gitte Adler Reimer.
Hun understreger, at der også vil blive sat konsekvent ind over for seksuel
chikane, hvis den går ud over studerende eller personale uden for institutionens
område.
– Som universitet har vi et stort ansvar, når vi sender vores studerende i praktik – eller for den sags skyld vores medarbejdere på opgaver i andre institution-

er her i landet og udlandet. Derfor har vi altid en forventning om, at studerende
og personalet bliver mødt md god adfærd, siger Gitte Adler Reimer.
Hun minder om, at universitetet blandt andet har modtaget en henvendelse fra
Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, som via en rundspørge har konstateret,
at tidligere og nuværende praktikanter udsættes for sexchikane
– Fremover vil vi bede vores studerende og personalet om at melde alle former for krænkende adfærd, som de udsættes for. Ingen skal finde sig i at blive
udsat for den slags adfærd på arbejdspladser, indskærper hun.
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GSS ASSAMMIK ARSARTARTUT

Ataatsimeersuassapput
sisamanngorneq 26. november 2020
Blok 10 - Palleq, nal. 16.30
Oqaluuserisassat malittarisassat malillugit.

Igasunngorlaat
marluk
All.: Jette Andersen
Heidi Andersen aamma Anders Olesen igasutut ilinniakkamik
naammassipput. Hotel Hans Egedep Facebookimi quppernerani
tamanna takuneqarsinnaavoq, taakku tassani ilinniarsimapput.
- Pilluaritsi! Ataasinngorneq oktobarip 19-at Hotel Hans Egedemi ulloq nuannaffiuvoq, tassani Heidi Andersen aamma Anders
Olesen, igasutut ilinniakkaminnik naammassinneqqammersut pilluaqquneqarlutik. Taakku akunnittarfimmi pissusissamisoortumik
ilaqutariinnut suleqatinullu kaffisortitsinermik nalliuttorsiutigineqarput, quppernermi tamanna allaqqavoq.

GSS HÅNDBOLD AFHOLDER

ordinær generalforsamling
torsdag den 26. november 2020
i Blok 10 - Palleq, kl. 16.30
Dagsorden ifølge vedtægter.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Siulersuisut

sillimmasEqqavit?
Inuppassuit perulunnartumik nappaateqalernissamut
sillimmateqareerput.
Illit peqarpit? Sillimmateqarnikkut assersuutigalugu
Kræfteqalissagaluaruit, uummatikkut milikartuussagaluaruit il.il. 163.000 kr.-inik taarsiiffigitisinnaavutit.
Sillimmat pillugu paasisaqarnerorusukkuit ullumikkut
siunnersortit attavigiuk.

Saamimmit: Igaffimmi pisortaq Björn Gunnadal, Anders Olesen, Heidi Andersen
aamma pisortaaneq Jørgen S. Bay-Kastrup. Assi: Nammineq pigisaq.

Er du forsikrEt?
Mange har allerede forsikret sig mod kritiske sygdomme.
Har du husket det? Med en kritisk sygdoms forsikring
kan du få udbetalt163.000 kr., hvis du f.eks. skulle
blive ramt af kræft, blodprop i hjertet m.m.
Kontakt din rådgiver allerede i dag for
at få mere at vide om forsikringen.

www.banken.gl · Tlf. 701234

20

ONSDAG 11. NOVEMBER 2020

Kunngi CD-mik nutaamik
saqqummersitsivoq
Eqqumiitsuliortoq tamatigoortoq Frederik Kunngi Kristensen kingumut cd-mik saqqummersitsivoq, ”kunngi immikkut” nunatsinni
inuunermi pisartut ilunngunarsinnaasut pillugit erinarsuusianik
imaqartumik, erinarsortartumit Nahome Kreutzmann Pedersenimit
tusarneqisumik erinarsorneqartunik
All. Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl

Nunatsinni eqqumiitsuliortut tamatigoortut nuannarisatta ilaat Frederik Kunngi
Kristensen maanna cd-mik nutaamik saqqummersitsivoq ”kunngi immikkut”
taaguutilimmik.
Erinarsuutinik katersaapput Kunngip pisarnermisut tusarneqisumik nunatsinni inuunermut tunngasunik erinarsuusiai, pinngortitarsuaq alutornaqisoq inuillu
pillugit. Erinarsortartup Nahome Kreutzmann Pedersenip erinarsuutit arfineq
pingasut tamaasa erinageqaluni pikkunartumik tusarnersumillu taallanut tulluaqisumik erinarsorpai.
Kunngip taalliai tamatigut qanilaartuusarput, kissalaarlutik nunatsinnilu inuiaqatigiinnik asannippalullutik.
Cd-mi uani pinngortitaq aamma inituvoq. Pinngortitamik taalliaanit tamatigut
ukiakkut unnulersup seqernanik aasamilu asimiinnermik misigiteqqittarpaatigut. Erinarsuummi Ila sivisuleqisoq aasami silageqisumi qaqqani angalaarpugut, ukiariartulernera peqqutigalugu tussunngulerluta.
Kunngi oqaatsinik pinnguallaqqissuuvoq, uanilu cd-mi aamma taamaaliorpoq. Oqaatsit kusanartut ikittullu atorlugit ulluunerani seqinnerissumi qalipaatit
unnulernerani qanoq allanngorsinnaanersut taalliarisarpai unnuami qaammatigisumut, ullorissanut arsarnernullu, tamakkulu uagutsinnut inunnut qanoq
sunniuteqartarnersut.
Erinarsuummi Ualivoq taamaaliorpoq. Qangami takunarpat, Nahome Kreutzmann Pedersenip tusarneqisumik erinarsugaani ikinngut assilissamut kusanartumut assersuunneqarpoq, Ilassiorluni-mi Kunngip erinarsoqataaffiani ikinngut
kissalaarnermigut asanninnermigullu nukissanik tunisivoq.
Saqqummersittarsimasat
Kunngip 68-inik ukioqartup siusinnerusukkut ilaatigut Kuupik V. Kleist aamma
Iisaavaraq Petrussen suleqatigalugit Samma samma Paffa paffa saqqummersippaa.
Kingorna saqqummersinneqarpoq Kunngi & Appitta ”Inequnaq” ilaalluni,

kunngi immikkut
Taalliortoq, erinniortoq titartakkat / melodi, illustrationer
Frederik Kunngi Kristensen lyrik, melodi, illustrationer
Bas, immiussisoq, nipigissaasoq, suliamik ataqatigiissaarisoq / Bas,
producer, lydtekniker, koordinator Jorsi Sørensen
Erinarsortoq / Sanger Nahome Kreutzmann Pedersen
Tumerpaartoq/Trommer Pele Kaspersen
Guitarit assigiinngitsut / Forskellige guitarer Angunnguaq Larsen
Pattattoq / Klaver Leif Saandvig Immanuelsen

”kunngi immikkut” Atlantic Musicimit siammarterneqarpoq niuertarfinnilu
arlalinni pisiarineqarsinnaalluni.
”kunngi immikkut” bliver distribueret af Atlantic Music og kan købes i flere
forretninger.

kiisalu ”Kunngi – Maaninunanni” nipilersortartoq immiussisorlu Jorsi Sørensen
suleqatigalugu 2011-mi saqqummersinneqartoq.
Cd nutaaq una aamma Jorsi Sørensen minngunngitsumillu Nahome Kreutzmann Pedersen Kunngip siuliani cd-liaanik erinarsortoq erinarsortartoq
suleqatigalugit pilersitaavoq.
Kunngi taalliortuunermi erinniortuunermilu saniatigut aamma assilialiortutut
ilisimaneqarpoq.
Taallianik katersat arfineq marluk nammineq assiliartalersukkani saqqummersissimavai.
2011-imi silviusumik Nersornaammik tunineqarpoq. Ukioq taanna Namminersorlutik Oqartussat kulturikkut nersornaasiuttagaanik aamma tunineqarluni.
2018-imi nipilersukkanik suliaminiut Kodamit ataqqinaammik nersornaaserneqarpoq.

Pattattoq / Klaver Jon Fagheura
Nutsugiaq / Harmonika Peter Hammeken
Rytme guitar Jaaku Sørensen
Assit / Foto Napaatsiaq Mørch Foto
Nuuteeqqap puuanik suliarinnertoq / Cover Ilannguaq Kleist
Siunnersorti, tuluttuunngortitsisoq / Rådgiver, engelske tekster
Kuupik Vandersee Kleist
Pilersaarusiortoq / Planlægger Manasse Berthelsen
Siammarterisoq / Distribution www.atlanticmusic.gl
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Kunngi udgiver ny cd
Multikunstner Frederik Kunngi Kristensen er ude med endnu en
cd ”kunngi immikkut” med en række sange med stemningsfulde
beskrivelser af livet i Grønland, smukt sunget af sangerinden
Nahome Kreutzmann Pedersen
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
En af Grønlands elskede multikunstnere, Frederik Kunngi Kristensen, udgiver
nu med en ny cd, som han har kaldt ”kunngi immikkut” (kunngi særskilt, for
sig).
Det er en samling sange, som i rigtig Kunngistil byder på smukke stemningsbeskrivelser af livet her i Grønland, både af dens storslåede natur og mennesker. Sangerinden Nahome Kreutzmann Pedersen synger alle otte sange med sin
klare, stærke og smukke vokal, der passer godt til sangenes tekster.
Som altid er Kunngis tekster fyldt med nærvær, varme og kærlighed til det
grønlandske samfund.
Naturen fylder også meget i denne cd. Hans beskrivelser af naturen får os
som altid til at opleve aftensolen om efteråret og en tur i fjeldet om sommeren.
I sangen Ila sivisuleqisoq går vi en tur i fjeldet en smuk sommerdag og bliver
vemodig, fordi det snart er efterår.
Kunngi har en evne til at lege med ordene, og det gør han også i denne cd.

Han kan smukt og med få ord beskrive, hvordan dagens farver ændrer sig fra
solskinsdag til aftenssol og til nat med måne, stjerner og nordlys, og hvordan
det påvirker os mennesker.
Det gør han i sangen Ualivoq. I Qangami takunarmat, som Nahome Kreutzmann Pedersen synger så smukt, bliver en god ven sammenlignet med et smukt
maleri, og i Ilassiorluni, som Kunngi synger med på, er det en god ven, der
giver en kræfter med sin varme og kærlighed.
Tidligere udgivelser
68-årige Kunngi har tidligere udgivet cd’en Samma samma Paffa paffa i 1994 i
samarbejde med blandt andre Kuupik V. Kleist og Iisaavaraq Petrussen.
Senere udkom Kunngi & Appitta med ”Inequnaq”, samt ”Kunngi – Maaninunanni”, der blev til i samarbejde med musikeren og produceren Jorsi Sørensen
i 2011.
Denne nye cd er også blevet til i samarbejde med Jorsi Sørensen og ikke
mindst med sangerinden Nahome Kreutzmann Pedersen, som også stod for en
række sange på Kunngis forrige cd.
Kunngi er ud over at være digter og musiker, også en anerkendt billedkunstner.
Han har udgivet 7 digtsamlinger, som han selv har illustreret.
I 2011 modtog han Nersornaat i sølv. Samme år fik han tildelt selvstyrets
årlige Kulturpris.
I 2018 modtog han Koda prisens ærespris for sit musikalske livsværk.

Frederik Kunngi Kristensen erinarsortartorlu
Nahome Kreutzmann
Pedersen cd-p ”kunngi
immikkut” oktobarip 29ani saqqummersinneranut atatillugu. Nahome
Kreutzmann Pedersenio
cd-mi erinarsuutit
tamaasa erinarsorpai.
Frederik Kunngi Kristensen og sangerinden
Nahome Kreutzmann
Pedersen i forbindelse
med udgivelsen af cd’en
”kunngi immikkut” den
29. oktober. Nahome
Kreutzmann Pedersen
synger alle otte sange i
cd’en.
Ass./Foto: Leiff Josefsen
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Illoqarfiup orpia Aqqaluup Aneerasaartarfianut
nuunneqassasoq
Nuummiut illoqarfiup orpiata ikinneqarnera
allaanerusoq, ukioq manna adventip sapaataasa siullianni – novembarip 29-anni
misigisussanngorpaat. Inuit amerlanerpaamik 100-t sinnernagit katersuuteqqusaaneranni, illoqarfiup orpii ataatsikkut ikinneqassapput, borgmesterillu oqalugiarnera
qarasaasiakkut malinnaaffigineqarsinnaassalluni
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Katersuussinnaanermut maanna atuuttuut aamma
2021-mi januaarip 31-ata tungaanut atuuttussat pissutigalugit Nuummi ukioq manna orpiup ikinneqarneranut sunniuteqassapput. Illoqarfiup orpiata
ikinneqarnerani nalinginnaasumi inuit 1.000-it sinnillit peqataasaraluarput, taamali pisoqassappat tamanna malitassanut atuuttunut naapertuunnaviarani,
tassami silami aaqqissuussinernut amerlanerpaamik
250-it katersuussinnaammata.
Kommunilli suli malunnartikkusuppaa, juullikkunni pisartut adventip sapaataasa siullianni aallartittarnerat, innuttaasulli katersuunnissaannik kajumissaarinani ikinnerusukkuutaarluni sapaassuarsiornissaq kajumissaarutigalugu. Taamaalilluni orpiit illoqarfimmi assigiinngitsuniittut ataatsikkut ikinneqassapput.
- Taakkunannga annersaassaaq Telep napparutaa
blok 2-p aamma 3-p eqqaani qaqqamiittoq. Napparut taanna Nuuk tamakkerlugu takuneqarsinnaavoq,
juullikkunnilu naneruutinik nivinngartakkanik qulleeralersorneqassalluni, taamaalilluni taartumi orpiliamut assingussalluni. Orpiit ikinneqarnissaannut
kisitsineq Kommuneqarfiup Sermersuup Facebook-

imi quppernerani qarasaasiakkut naatsumik aaqqissuunneqassaaq, borgmester Charlotte Ludvigsen
oqalugiassalluni tamatumalu kingorna tussiaqatigiittoqareerpat orpiup ikinnissaanut juullip inua kisitsissalluni. Tamatumani eqqarsaataavoq, innuttaasut
borgmesterip oqalugiarnera mobiliminni illoqarfimmi sumiikkaluarunilluunniit takusinnaassagaat,
Kommuneqarfik Sermersuumi attaveqaqatigiinnermut pisortaq Lars Damkjær taama ilisimatitsivoq.
Kommunip pisortatigoortumik orpia, ukioq manna Aqqaluup aneerasaartarfianiissaaq, tamannali tamanut ussassaarutigineqassanani, siunnerfigineqanngitsumik inunnit amerlanerusunit ussagarneqaqqunagu. Aqqaluup aneerasaartarfianiittoq taseq adventip sapaataa ullormik ataatsimik sioqqullugu qullilerisartumit qullilersorneqassaaq.
- Juullip Inua nulianilu qatserisartut biiliinut ilaallutik ukioq manna illoqarfik tamaat angalaarfigissavaat, biiliniillu puussiaaqqanik mamartunik imalinnik meeqqanut agguaassissallutik. Meeqqat amerlasuunngorlutik katersuutinngikkaluarlutik juullip

Nuummi pisarnertut orpiup ikinneqarnera, sapaassuit siulliat aqagukkaangat inunnit hunnorujulikkaanit katersuuffigineqarluni ikinneqartaraluartoq, katersuunnissamut killilersuinerit kingunerannik pisinnaajunnaarpoq. Tamatumunnga
taarsiullugu illoqarfimmi orpiit ataatsikkut ikinneqassapput,
aamma juullip inua nulialu illoqarfimmi qatserisartut biiliinik angalaassapput illoqarfimmilu meeqqanut puussiaaqqanik imalinnik agguaassissallutik. Asseq orpiup 2019-imi
ikinneqarneraneersuuvoq.
Den traditionelle juletræstænding i Nuuk, hvor flere hundrede mennesker samles første søndag i advent kommer ikke
til at ske på grund af forsamlingsrestriktionerne. I stedet
kommer byens juletræer til at blive tændt på en gang, og
julemanden og hans kone kommer til at køre rundt i byen og
dele slikposer ud til byens børn. Billedet er fra juletræstænding i 2019. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Byens juletræ
flytter til Aqqaluks Plads
Det bliver en noget anderledes juletræstænding Nuuk borgerne kommer til at opleve i år første søndag i advent – den 29.
november. På grund af forsamlingsforbuddet på max 100 mennesker skal byens juletræer tændes på én gang, og borgmesterens tale vil kunne følges digitalt
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
De aktuelle forsamlingsrestriktioner, der er gældende frem til den 31. januar 2021, får indflydelse på
dette års juletræstænding i Nuuk. Ved en traditionel
juletræstænding er der over 1.000 deltagere, hvilket
ville udgøre en smitterisiko og være i strid med de

inuata takunissaanut periarfissaqassapput. Juullip
inuata nuliatalu inunnut qanillinnginnissaat pingaaruteqartorujussuuvoq, inuilli allatut iliorlutik taakku
takusinnaassavaat, Lars Damkjær oqarpoq.
Kommunip pisortatigoortumik orpiata Aqqaluup
Aneerasaartarfianut nuunneqarnerata kinguneranik,
Nuutoqqami Orpik, sapaassuit siulliat aqagukkaan
gat arfininngornermi ikinneqartaraluartoq takussanngilarput. Peqatigiiffiup Nuutoqqami Orpiup,
ukiuni 31-ni pisarnertut Nuutoqqami orpiup sapaassuaq aqagukkaangat arfininngornermi ikinneqarnissaanik isumaginnittartup, imminut atorunnaarsinnissani aalajangiussimavaa, tassa kommunip
illoqarfiup orpiata anginerup Aqqaluup Aneerasaartarfianut nuunneqarnissaa aalajangiutereeraalu.

gældende regler, som lyder på maksimum 250 ved
udendørsarrangementer.
Kommunen vil dog stadig markere, at juletiden
begynder den første søndag i advent, men vil gøre
det på en måde, der ikke opfordrer borgerne til at
samle sig, men i stedet nyde begivenheden i mindre
grupper. Det vil de gøre ved, at tænde juletræerne
på én gang, der er placeret forskellige steder i byen.
Den største af disse bliver Teles mast på fjeldet
ved blok 2 og 3. Denne mast kan ses fra hele Nuuk
og vil i juleperioden blive udstyret med lysguirlander, så den i mørke vil ligne et juletræ. Nedtællingen
til tændingerne bliver et kort digitalt arrangement
på Kommuneqarfik Sermersooqs Facebook-side,
hvor borgmester Charlotte Ludvigsen vil holde en
tale, efterfulgt af en invitation til fællessang og en
nedtælling af julemanden. Tanken bag det er, at
borgerne på den måde kan se talen på deres mobil-

telefon, uanset hvor de befinder sig i byen, oplyser
kommunikationschef ved Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Damkjær.
Kommunens officielle juletræ skal stå på
Aqqaluks Plads i år, men der vil ikke blive reklameret for dette, da det ellers kan tiltrække flere mennesker end det er hensigtsmæssigt. Søen på Aqqaluks
Plads vil blive belyst af en lysmand dagen før første
søndag i advent.
I år vil julemanden og hans kone køre rundt i hele
byen i længere tid i en større brandbil, hvorfra de
vil dele slikposer ud til børnene. På den måde får
alle børn mulighed for at se julemanden uden at
skulle samle sig i større grupper. Det er meget vigtigt, at julemanden og hans kone ikke kommer tæt
på folk, men folk vil alligevel få mulighed for at se
dem på den anden måde, siger Lars Damkjær.
Placeringen af kommunens officielle juletræ på
Aqqaluks Plads betyder til gengæld, at vi ikke får
det Nuutoqaqs traditionelle juletræ. Foreningen
Nuutoqqami Orpik (Juletræet i Nuutoqaq), der i 31
år har sørget for, at der var et juletræ i Nuutoqaq
lørdagen før første søndag i advent, har nedlagt sig
selv, efter at kommunen besluttede at flytte byens
officielle, store juletræ til Aqqaluks Plads.
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

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.

To nye kokke
Af Jette Andersen
Heidi Andersen og Anders Olesen er blevet færdiguddannet som
kokke. Det kan man se på Hotel Hans Egedes Facebookside, hvor
de to har været i lære.
- Tillykke! Mandag den 19. oktober var en festdag på Hotel
Hans Egede, hvor man kunne lykønske Heidi Andersen og Anders
Olesen, som netop har afsluttet deres uddannelse som kokke. De
blev behørigt fejret på hotellet med kaffemik for familie og kolleger, står der på siden.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

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

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Fra venstre: køkkenchef Björn Gunnadal, Anders Olesen, Heidi Andersen og administrerende direktør Jørgen S. Bay-Kastrup. Foto: Privat.

ig nu!

d
Tilmeld

Mini MBA Grønland (lederuddannelse)
Få en stærk lederuddannelse med 6 undervisere fra toppen af Grønlands erhvervsliv.
Udviklet i tæt samarbejde med professor i ledelse Steen Hildebrandt.
Tag din karriere til det næste niveau med Grønlands Mini MBA Lederuddannelse, der indfører dig i de
klassiske MBA-fag og gør dig til en langt stærkere leder i Grønland. Og bliv undervist af dem, der med stor
succes har gjort det hele i praksis.
Opstart: 24. februar 2021. Varighed: 7 måneder. Pris 35.000 kr.

Læs mere og tilmeld dig på
www.minimba.gl

Dine 6 undervisere på lederuddannelsen:

Jacob Nitter Sørensen
Direktør, Air Greenland

Bodil Marie Damgaard
HR-direktør. Mittarfeqarfiit

Kristian Reinert Davidsen
Direktør, TELE-POST

Søren Lennert Mortensen
Direktør, NunaOil, Tidligere
direktør for KNI, KNR & INI

Inga Dora Markussen
Kommunikationshef,
Royal Greenland

Steen Montgomery-Andersen
Tidligere CFO hos Tele
Greenland, KNI & Pilersuisoq
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Paasilerpiuk?
Har du set lyset?

Kalaallit Nunaanni
suliffissarsiortarfik
nukittunerpaaq
2018-imi 1,2 millionit atuisimapput
– Danmarkimit 400.000-t sinnerlugit

SERMITSIAQ.AG
Grønlands stærke jobsite
1,2 millioner brugere i 2018
– over 400.000 brugere fra DK
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Meeqqat angerlarsimaffiani pisortaq soraarninngortoq:

Sunngiffik maanna aallutilissavaa

Katillugit ukiuni 42-ni meeqqat inuusuttullu perorsarsimavai, Else Trolle Lundili Korsørimi soraarnertut
eqqissisimanerusumik inuuneqarniarluni maanna
soraarninngorpoq

luni 82-inik ukioqarluni juullillu inuata illoqarfiani
utoqqaat illuani najugaqarluni, taamaattumik qatann-

Jette Andersen
jette@ag.gl
Siullermik Else Trolle Lund pissarsiarigakku anertikkarpoq. Paasivara uinilu Ferdinand Lund inigisaminni
poortuisoq. Taamaattumik apersuineq sapaatit akunnerani tulliuttumi ingerlanneqartariaqarpoq. Apersorneqarnermimi kinguninnguaq Dronning Ingridip
Peqqissaaviani querteertissaaq.
Tappisseqqinnissani neriuutigaa taamaalilluni kingumut mersorsinnaaqqilerluni, nuersaasinnaalluni, sapakkerilluni minnerunngitsumillu atuarluni. Pisortaq
65-inik ukiulik qaammatini arlalinni atuarsinnaasimanngilaq, tamannalu ujariatsinareqaa. Novembarip pingajuani uinilu Korsørimut nuukkunik neriuutigaa ima
tappisseqqitsigisimassalluni soraarninngornini aallartilluarsinnaassallugu.
Else Trolle Lund Nuummi Røde Korsip meeqqanut
angerlarsimaffitoqaani pisortaasimavoq, taannalu ullumikkut Angerlarsimaffik Ivanermik taaguuteqarpoq.
2014-imili tassaniissimavoq.
Oktobari naappat aamma perorsaasutut sunilera taamaatissaaq. Sulinera 1978-imi aallartissimavoq.
Ukiuni 35-ni kingullerni pisortatut. Nuummukartinnani Qaqortumi najugaqarpoq, ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmi Inuusuttut Inaani pisortaalluni, 1985imiilli taamatut sulilluni. Allatut oqaatigalugu Else
suliuarsimavoq, taamaattumik soraarnertut imminut
piffissaqarfigilluarluni inuunissaq qanormita takorloorpaa.
Piareersarsimavunga. Eqqarsaatigiuarsimavara.
Qanoq ikkumaarnissaa nalunarpoq, namminerli toqqagaraara, taamaattumik nutaamut qilanaarpunga,
oqarpoq, nangillunilu oqarluni, aallarniutigalugu eqqissisimaniarluni. Ukiorpassuarni ulapissimaqaaq.
Ingammik Nuummi tassani Kalaallit Nunaanni ulloq
unnuarlu angerlarsimaffiit annersaanni meeqqanut
30-nut inissaqartumi akisussaasuusimalluni. Ullumikkut meeqqat inuusuttullu 0-niit 18-inut ukiullit 28-it
najugaqarput. Inissinneqartut aamma periarfissaqarput
inersimalereernermikkut Ivanermi najugaqaannarnissaminnut. Ullumikkut ataatsip periarfissaq taanna atorpaa.
Ukiut perorsaasuuffini pisortaaffinilu nuannarisimaqai.
Ullaakkut suliartornissara qilanaarisarpara, nuannaarlungalu sulilerlunga, oqarpoq.
Pingaartippaa meeqqat akisussaaffigisani toqqissisimanissaat ullullu ingerlanerani nuannersunik misigisaqarlutik.
Pingaartippara meeqqat siunissaminnik takorluugaqarsinnaanissaat. Suliassanni pingaarnerpaasimavoq
pilersaarusiornissaq angajoqqaavilu sinnerlugit taakku
piviusunngortillugit. Meeqqat pitsaasunik atugaqartissavavut anersaakkut timikkullu sumiginnagaanerannit
allarluinnarmik, oqarpoq.
Else savitooq
Else Trolle Lund 1955-imi Uummannami inunngorpoq
Antoinette aamma Pavia Trolle angajoqqaaralugit, qatanngutigiinni arfineq pingasuusuni nukarlersaalluni.
Angajullersaat 1938-imi inunngorpoq taamaalil-

Else Trolle Lundip ukiut 40-t sinnerlugit perorsaasutut sulereerluni aalajangerpaa soraarninngorniarluni, annermik Qaqortumi
Nuummilu meeqqat angerlarsimaffiini meeqqanik sullissereerluni. Inuunera Korsørimi nangissaaq, neriuutigalugu querteertereeruni tappisseqqissimassalluni.
Else Trolle Lund har valgt at gå på pension, efter over 40 år
som pædagog, hvor hun har arbejdet med børn på primært
børnehjem i Qaqortoq og Nuuk. Næste kapitel i livet hedder
Korsør, med øjne, der forhåbentlig ikke længere har grå stær.
Foto: Leiff Josefsen.

gutigiit ukiumikkut siammaseqaat.
Tallimanik ukioqarlunga angajora meerartaarpoq, illarluni oqarpoq.
Qatanngutigiinni tallimaannaat kiserngorupput, anii
tamarmik toqusimammata. Qatanngutaallu arnat kiserngoruttut nunami tamarmi siammarsimapput.
Nuannersumik peroriartorpugut ilaqutarpassuaqarluta. Akisussaassuseqarneq ilikkalertorparput.Ullut
tamaasa aamarsuit 10 kilo aasarpakka imertarlungalu.
Tamatta aalajangersimasunik suliassaqartarpugut,
qatannguperpullu meerartaarmat paarsisarluta ikiorparput. Soorunami aamma ikinnguteqarpugut pinnguaqatigisakkatsinnik. Akunnerpassuarni aneertarpugut,
oqarpoq, umeruarlu taamanikkut maannakkullu inuunermi assigiinngisitsinerpaasoq taallugu. Isumaqarpoq
teknologi ilaannikkut ilatsiinnalersitsisartoq.
1985-imi pisortani sulilerami qarasaasiaq umeruarujussualik ataasinnaavoq annermik naatsorsuuserinermut atorneqartoq. Imai diskettemut nuunneqartarput
allakkatigullu Nuummut nassiunneqarlutik. Taamanikkut interneteqanngilaq.
Nassiusinnaanngikkaangatsigu faxikkut nassiuttarparput. Taamaattumik ilaannikkut faxit imusat pigisarpavut, illarpoq.
Taamaattumik Kalaallit Nunaat nunaajuarsimavoq
teknologimi atugarissaartuusariaqartoq inuit teknologimi pikkorilluinnarlutik. Tamanna Elsep paasivaa 1994imi Danmarkimi pikkorissarluni qarasaasiamik atuisinnaanermigut pikkorissaqartini qallunaat tupigusulluinnarmata.
Danmark Elsemut nutaajunngilaq. Taamanikkut
ileqquusutut qulingiluanik ukioqarluni Danmarkimut
nassiunneqarpoq qallunaatut ilinniarniassammat.
Pisortat nassuiaanerattuut meeqqat namminneq siunissaat pillugu. Elsep saniatigut anaanaa peqqissaavimmi kiffatut sulisoq Danmarkimiissimavoq.
Else qaammatini pingasuni Danmarkimiinnermini
qulinik ukioqalerpoq, eqqaamavaalu susoqangaanngit-

soq nerrivimmi erfalasuarartumi kaagisortoqarnerata
saniatigut.
Danmarkiliarniarluni siullermik Tikeraamik Kangerlussuarmut umiartorpoq, unerisimananngeqaluni, taamaattumillu merianngusupilussuusarluni. Timmisartumik Danmarkiliarpoq.
Danmarkimut tikikkatta eqqaamaniarpara dronning
Anne-Marie meerartaartoq. Eqqaamavara tupaallattupilussuusugut. Aamma orpeqarpoq, Else oqaluttuarpoq
ilaqutariinniilerluni ataataasoq pequsiortuulluni, qisuit
taartut mahognitut ittut atorlugit pequsiornissaminik
nuannarisaqartoq, taamaattumillu angerlarsimaffiat
nammineq pequsianik ulikkaarluni.
Aallaqqaammmut ersilaartarpunga taartupilussuummat, ilaqutariinniinnerali nuannarilerpara, oqaluttuarpoq, eqqaamallugu kalaallisut oqalukkumanani
ilaqutariinni qallunaatut oqalussinnaasoq aggersarneqartariaqarluni, illarluni oqaluttuarpoq.
Inuiaqatigiinni akisussaaneq
Taamaallaat teknologimi allanngortoqanngilaq.
Kalaallit ingammillu kalaallit arnat isigineqarnerat
allanngorsimaqaaq, oqarpoq.
- 1985-imi Qaqortumi pisortatut atorfimmut atatillugu siulersuisuni atorfininnissamut oqaloqatigineqarama taamanikkut taamaallat pisortaasartut qallunaajusimapput, Foreningen Grønlandske Børn aqqutigalugu
angerlarsimaffik 1949-imi atulermalli. Taamaattumik
1985-imi kalaaliusutut arnatullu 30-iinnarnillu ukiulittut oqaloqatigineqarama siulersuisut ilaatigut aperaannga pisortatut atorfik ilumut soqutigineriga, suliassarpassuaqarmammi, aperaanngalu assersuutigalugu
nalussannginneriga ruujori qaartorarpat ruujorilerisumik attaveqarsinnaassanersunga. Taamanikkut isiginnittaaseq ullumikkornit allaaneruvoq, ullumikkummi
malugisinnaannginara arnaanera imaluunniit ukiukka
peqqutigalugit allaanerusumik pineqarnerlunga, Else
Danmarkimi efterskolerlunilu højskolersimasoq oqaluttuarpoq.
Perorsaasutut ilinniarnini naammassimmat ilinniartitaanerup Kalaallit Nunaannut nuunnginnerani ilinniaqatigiinni kingullersatut, 1979-imi Qaqortumut nuuppoq, anini Isak ilaqutaalu qaninneruniarlugit.
Qaqortumi inuit avatangiisillu asannilersoorfigaakka, Uummannamiinnermiit tassaniikkusunnerullunga,
Else oqarpoq, ukiunilu 35-ini tassaniilluni, aammalumi
kujataamiorpalulaartarluni.
Else pisortaanermi saniatigut illoqarfimmut iliuuseqarpoq. Taamaalilluni 2011-mi Siumut sinnerlugu
kommunalbestyrelsemut sassarpoq, inissaqartinniarlugu ilaasortat ilaat tunuarmat piffissap ilaanni ilaasortaalluni.
Inuit inuunerminni atugaat pitsanngortikkusuttuarsimavakka, aalajangiinernilu peqataarusuttarlunga,
oqarpoq.
Atorfimmi saniatigut kajumissutsiminik sulisarsimavoq. Meeqqanut inuusuttunullu qaammatip naanerani
akissarsiffiullu nalaani sumiiffissaqanngitsunut ornittakkamik pilersitseqataasimavoq.
Aammami Qaqortumi uini maanna 64-inik ukiulik
Ferdinand Lund naapippaa. Erneraat 40-nik ukiulik
Kunuk Trolle Lund, marlunnik erneqartoq aapparisaalu allanik tallimanik meeraqarluni. Uinilu Nuummut
nuunnerannut Kunuk peqqutaavoq.
Qaqortumut nuukkusuppasinngimmata Nuummut
nuunniarluta aalajangerpugut, oqarpoq.
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Sunngiffimmi soqutigisat salliutillugit
Nuummut nuunneq annertunerusumik unnersiutissaanngilaq.
Nuuk nuannaraarput, illoqarfilli sungiutinngisaannarparput. Maani sunngiffimmi soqutigisakka aallutilinngisaannarpakka soorlu timersorneq. Qaqortumi
sivisuumik timersortarfimmi siulersuisuni siulittaasuu-
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vunga. Nutarnernissaa isumagaarput timigissartarfilerlugulu, qungujulluni oqarpoq.
Nuummi Arnat Peqatigiinni sivikitsumik peqataasaleraluarpoq, piffissaqannginninili peqqutigalugit
tamanna sivisunerunngilaq.
Suliffik inituupilussuuvoq. Angerlarsimagaangamaluunniit assigiinngitsunit saaffiginnittoqartarpoq

Børnehjemsforstander går på pension:

Nu skal fritiden dyrkes
Samlet har hun opdraget børn og unge i 42 år, men
nu trækker Else Trolle Lund sig tilbage til en mere
stilfærdig tilværelse som pensionist i Korsør
Jette Andersen
jette@ag.gl
Da jeg første gang får fat i Else Trolle Lund, er hun
forpustet. Det viser sig, at hun er ved at pakke sin bolig ned sammen med sin mand, Ferdinand Lund. Så
interviewet måtte tages en uge senere og på tid. For
lige efter interviewet skal hun ned på Dronning Ingrids
Hospital og have foretaget et skrab i øjnene for grå
stær.
Hun håber, det vil give hende synet tilbage, så hun
igen kan sy, strikke, dyrke perlesyning og ikke mindst
læse. Den 65-årige forstander har ikke kunnet læse i
flere måneder, og hun savner det noget så forfærdeligt.
Når hun og manden flytter til Korsør den 3. november, så håber hun, at øjnene vil have det så godt, at
hun på den måde kan få en god start på sin pensionisttilværelse.
Else Trolle Lund har været forstander på det gamle
Røde Kors børnehjem i Nuuk, der i dag hedder Angerlasimaffik Ivaneq. Der har hun været siden 2014.
Når oktober slutter, så ender hendes pædagogkarriere også. En karriere, der tog sin start i 1978. De sidste
35 år som forstander. Inden hun kom til Nuuk, boede
hun i Qaqortoq og var forstander i døgninstitutionen
Inuusuttut Inaat og var det siden 1985. Der har med
andre ord altid været gang i Else, så hvordan tror hun,
det bliver at være pensionist med masser af tid til sig
selv.
- Jeg har forberedt mig. Jeg har tænkt længe over
det. Det er ikke til at vide, hvad der sker, men det er
mit eget valg, så jeg glæder mig til det nye, siger hun
og tilføjer, at hun som det første vil slappe af. Hun har
haft mange travle år. Især her i Nuuk, hvor hun har
haft ansvaret for Grønlands største døgninstitution
med plads til 30 børn. I dag bor der 28 børn og unge
mellem 0 og 18 år. Det er også muligt for de anbragte,
at blive boende i Ivaneq, efter man er blevet myndig. I
dag er der en, der benytter den mulighed.
Årene som pædagog og forstander har hun elsket.
- Jeg glædede mig om morgenen til at komme på
arbejde og kom glad ind på jobbet, siger hun.
Det har været vigtigt for hende, at børnene, der
kom under hendes vinger, følte sig trygge og fik gode
oplevelser i løbet af en dag.
- Det har været vigtigt for mig, at børnene kunne se
en fremtid for sig. Det har været min vigtigste opgave
at lave planer og få dem til at opfylde dem på deres
forældres vegne. Vi skal give børnene gode vilkår og
vise dem noget helt andet end det psykiske og fysiske
omsorgssvigt, de har oplevet, når de kommer til os,
siger hun.
Handy Else
Else Trolle Lund blev født i 1955 af Antoinette og

Pavia Trolle i Uummannaq, som den yngste i en søskendeflok på otte. Den ældste blev født i 1938 og er
således 82 år og bor på alderdomshjemmet i julemandens by, så der er noget af et spænd i søskendeflokken.
- Min søster fik barn, da jeg var fem år, griner hun.
Der er der kun fem søskende tilbage, da alle hendes
storebrødre er døde. Og de fem tilbageværende søstre
er spredt rundt i hele landet.
- Vi havde en dejlig opvækst med masser af familie
rundt om os. Vi lærte hurtigt at tage ansvar. Hver dag
hentede jeg ti kilo kul og vand. Vi havde hver vores
faste opgaver, og da vores søster fik et barn, hjalp vi
med at passe det. Så havde vi selvfølgelig vores venner, som vi legede sammen med. Vi tilbragte mange
timer udenfor, siger hun og nævner skærmen, som den
største forskel på dengang og nu. Teknologien, der
ifølge hende, i nogle tilfælde nærmest paralyserer et
menneske.
Da hun begyndte at arbejde i det offentlige i 1985,
var der én computer med en kæmpe skærm, som de
brugte primært til regnskab. Det blev overført til en
diskette og sendt til Nuuk via post. Der var ikke internet dengang.
- Hvis vi ikke kunne sende det, sendte vi det via en
faxmaskine. Så nogle gange fik vi en lang rulle fax,
griner hun.
Så i Grønland, der altid bliver betegnet som et land,
hvor teknologi burde have gode vilkår, var folk virkelig dygtige til teknologien. Det fandt Else ud af, da hun
var på kursus i Danmark i 1994, og de danske medkursister sad med åben mund og polypper over hendes
evner ved en computer.
Danmark var ikke noget nyt for Else. Hun blev –
som det var kutyme dengang – sendt til Danmark som
niårig for at lære dansk. For børnenes egen fremtids
skyld, lød det fra det offentliges side. Udover Else var
det kun hendes mor, der arbejdede som kiffak på sygehuset, der havde været i Danmark.
Else fyldte ti år under det tre måneder lange ophold
og husker, at der ikke skete det store, udover at der
blev spist kage med flag på bordet.
Turen til Danmark foregik først ombord på skibet
Tikeraaq til Kangerlussuaq, som hun husker som
meget urolig, og derfor havde meget kvalme. Turen til
Danmark var med fly.
- Da vi ankom til Danmark, synes jeg at kunne
huske, at dronning Anne-Marie fik et barn. Det kan
jeg huske, at vi var meget forbavset over. Og så var
der træer, fortæller Else, der kom hjem til en familie,
hvis far var møbelsnedker, der elskede det mørke træ
som mahogni, og derfor var hjemmet fyldt med hjemmesnedkererede møbler.
- I starten var jeg ret bange, fordi det var så mørkt,
men jeg endte med at falde ret godt til hos familien,
fortæller hun og husker, at hun ikke ville snakke grønlandsk og måtte tilkalde et familiemedlem, der kunne
dansk, fortæller hun grinende.

akisariaqartunik, oqarpoq.
Maanna tamakkut qanganngulerput.
Ernitta nuliata arnaa Korsørimiippoq, taamaattumik
tassunga nooqqaassaagut. Rækkehusinnguamik pissarsisimavugut, illoqarfimmi arlalinnik ikinnguteqarlutalu
ilisarisimasaqarluta, taamaattumik siunissaq qanoq
ikkumaarnersoq takussavarput.
Samfundsansvarlig
Teknologien er ikke det eneste, der har ændret sig.
Måden, man ser på grønlændere og især grønlandske
kvinder, har ændret sig, siger hun.
- Da jeg var til jobsamtale hos bestyrelsen til forstanderjobbet i Qaqortoq i 1985, havde der op til da,
kun været danske forstandere, siden den blev taget i
brug i 1949 gennem Foreningen Grønlandske Børn.
Så da jeg kom til samtale i 1985 som grønlænder og
kvinde og som kun 30-årig, spurgte bestyrelsen mig
blandt andet, om jeg virkelig var interesseret i jobbet
som forstander, fordi der var så mange opgaver, og
de spurgte mig, om jeg for eksempel ville vide, hvad
jeg skulle gøre, hvis der sprang et rør, og om jeg ville
kunne kommunikere med en rørlægger. Synet var
anderledes dengang sammenlignet med i dag, hvor jeg
ikke lægger mærke til, at der bliver gjort forskel på
mig, fordi jeg er kvinde eller på min alder, fortæller
Else, der både har været på efterskole og højskole i
Danmark.
Efter endt pædagoguddannelse – hun gik på det
sidste hold, inden uddannelsen blev flyttet til Grønland
– flyttede hun til Qaqortoq i 1979, fordi hun ville være
tæt på sin storebror Isak og hans familie.
- Jeg faldt for folk og omgivelserne i Qaqortoq og
ville hellere bo der end i Uummannaq, siger Else, der
altså endte med at bo der i 35 år og også snakker med
lidt sydgrønlandsk accent.
Udover at være forstander har Else gjort sit for at
gøre noget for byen. Således stillede hun i 2011 op til
kommunalbestyrelsen for Siumut og sad der i en periode, da der var en, der trak sig og gav plads til hende.
- Jeg har altid ønsket, at folk får bedre livsvilkår, og
jeg har også lyst til at være med til at tage beslutninger, siger hun.
Ved siden af sit job arbejdede hun som frivillig. Hun
var blandt andet med til at oprette et værested for børn
og unge, der ikke havde noget sted at tage hen ved
månedens slutning og lønudbetalinger.
Det var også i Qaqortoq, at hun mødte sin mand,
den nu 64-årige smed Ferdinand Lund. Sammen har de
40-årige Kunuk Trolle Lund, der har to sønner og fem
bonusbørn. Kunuk var grunden til, at hun og hendes
mand flyttede til Nuuk.
- Da det virkede til, at de ikke ville flytte tilbage til
Qaqortoq, valgte vi at flytte til Nuuk, siger hun.
Fritidsinteresser i første række
Det har ikke været den store lykke at flytte til Nuuk.
- Vi kan godt lide Nuuk, men vi har aldrig nået at
vænne os til byen. Jeg har ikke nået, at komme ind i
mine fritidsaktiviteter her, som sport. I Qaqortoq var
jeg i lang tid bestyrelsesformand i sportshallen. Vi
sørgede for, at den blev renoveret og fik et motionsrum, siger hun med et smil.
I Nuuk begyndte hun ellers ganske kort at komme i
kvindeforeningen, Arnat Peqatigiiffiat, men på grund
af manglende tid blev det ikke til mere.
- Arbejdet fylder meget. Selv når jeg er hjemme,
får jeg også henvendelser af forskellig art, som skal
besvares, siger hun.
Alt det er nu snart fortid.
- Vores søns kones mor bor i Korsør, så der flytter
vi først hen. Vi har fået os et lille rækkehus, og vi har
flere venner og bekendte i byen, og så må vi se, hvad
fremtiden bringer.
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit
Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Ippiarsuk Sammisassaqartitsiviutigaluni
paaqqutarinnittarfiup immikkoortortaa Pingasunnik
Peqqinnissamut assistentimik pissarsiorpoq /
Atorfiup ilisarnaataa 577/20

Aningaasaqarnermut siunnersortimik pissarsiorneq
- Nunatsinni pisortat ataatsimut ERP
allattoqarfianni siunnersortitut sulissallutit
piareersimavit?
Økonomikonsulenter søges – er du klar til at have
en central rolle i et fælles regnskabssystem for hele
Grønland?

Peqqissaanermik Ilinniarfik peqqissaasutut
ilinniagalimmik peqqinnissamullu tunngatillugu
allamik ilinniagalimmik ilinniartitsisussarsiorpoq

Tasiilami Inuusuttunik Sullissivimmi sulisussanik
pissarsiorpoq / Atorfiup normua 591/20

KUNDECHEF – INI A/S NUUK

Sygeplejefaglig og sundhedsfaglig underviser

3 Sundhedsassistenter til Pleje og Aktivitetscenteret
Ippiarsuk / Job nr. 577/20

Atorfilittani nakkutilliinermut siunnersorti /
Allagarsiuteqqitaq / Atorfiup ilisarnaataa 858/20

SULLISSINERMUT AQUTSISOQ – INI A/S NUUK

TARNIP PISSUSSAANIK ILISIMASALLIT
QULLERSAAT – SULIFFEQARFIMMI
NAMMINERSORTUMI
Ledende psykolog - i selvejende privat virksomhed

Kommuneqarfik Sermersooq Tasiilami
Kontorbetjent-imik pissarsiorpoq / Atorfiup
ilisarnaataa 568/20
Kommuneqarfik Sermersooq søger kontorbetjent i
Tasiilaq / Job nr. 568/20

Tilsynskonsulent i Staben / Genopslag / Job nr.
585/20

Medarbejdere til Ungecenter Tasiilaq / Job.nr
591/20
Grønlands Politi søger nogle Serviceassistenter til
Vagtcentralen

Allagaatilerisoq
Arkivar inden for offentlig myndighedssager

Meeqqerivik Nukariit immikkoortortami
aqutsisumik pissarsiorpoq / Atorfiup nr. 590/20
Kreditor-ip immikkoortortaqarfianut
naatsorsuuserinermut ikiorti

Børnehave Nukariit søger en afdelingsleder / Job nr.
590/20

Regnskabsmedarbejder til kreditorafdelingen

Grønlands Politi søger akademisk medarbejder til
ledelsessekretariatet

Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi
aaqqissuussaanikkut pilersaarusiornissamut
aningaasaqarnermik ilinniagartooq
Strategisk økonom til Departement for Sundhed

Pisortanut sullissisussamik eqeersimaartumik
tamatigoortunik suliaqartussamik pissarsiorpugut
Vi søger en proaktiv Direktionskoordinator til en
alsidig opgaveportefølje

Pilersaarutinik
ataqatigiissaarisoq/ilisimatusarnermut assistenti
Laboratorie
programkoordinator/forskningsassistent

Inunnut innarluutilinnut Tarnimikkllu
Nappaatilinnut immikkoortortaq
tullersortissarsiorpoq - Allagarsiuteqqitaq / Atorfiup
nr. 570/20
Handicap og Social Psykiatri søger souschef Genopslag / job nr. 570/20

Timmiaaqqat-ni meeraaqqerivik isumaginninnermi
ikiortimik pissarsiorpoq - Allagarsiuteqqitaq /
Atorfiup nr. 587/20

Chefkonsulent til Paarisa i Socialstyrelsen

Igasumik/igaffimmi aqutsisumik Atuartut
angerlarsimaffiat pissarsiorpoq/ Atorfiup nr. 578/20
kok/køkkenleder søges til Elevhjemmet i Nuuk / Job
nr. 578/20

Timmiaaqqat søger barne- og socialhjælper eller
socialmedhjælper i vuggestuen - Genopslag / Job nr.
587/20

Paamiuni Ikorfartuisoqatigiit sulisussarsiorput /
Atorfiup nr. 569/20
Medarbejder til Støttekorpset i Paamiut / Job nr.
569/20

Genopslag - Meeqqerivik Nukariit søger 1 pædagog
til integrerende institution / Job nr. 574/20

Paarisa sulianut pilersaarutaasunut aqutsisussamik,
akimortumik sammisunik suliniutinik
ineriartortitseqqiinissamut, meeqqat
inuusuttuaqqallu inuunerinnissaat pillugu
siuarsaanissamut aqutsisussarsiorpoq
Paarisa søger en projektleder til udvikling af
tværfaglige indsatser, der fremmer børn og unges
trivsel

Allagarsiuteqqitaq - Meeqqerivik Nukariit
ataatsimik perorsaasussarsiorpoq / Atorfiup nr.
574/20
Ulluunerani paaqqinnittarfik Timmiaaqqat
perorsaasumik pissarsiorpoq - Allagarsiuteqqitaq /
Atorfiup nr. 586/20

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmut
siunnersortaaneq

Psykolog / Psykoterapeut Nuuk
Psykolog / Psykoterapeut Nuuk

Daginstitution Timmiaaqqat søger en pædagog Genopslag / job nr. 586/20

Pedel
Pedel
Juridisk fuldmægtig til Kriminalforsorgen i Grønland
(tidsbegrænset stilling)

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Tarnip
pissusiinik immikkut ilinniagalinnik marlunnik,
inersimasunut immikkoortortaqarfia pissarsiorpoq
Socialstyrelsen søger to psykologer med erfaring
inden for voksenområdet

Faglærerit sisamat
4 faglærere
Nunamut Namminermut Immikkoortortamut
inatsisileritooq
Jurist til Indenrigsafdelingen

Sulisoqarnermut Sullissivik marlunnik
sulisoqarnermut siunnersortissarsiorpoq
2 Personalekonsulenter søges til Personaleservice

Royal Arctic Line Nuummi Umiarsualivimmut Shift
Managerissarsiorpoq
Shift Manager søges til Nuuk Havn, Royal Arctic
Line

Socialrådgiver/sagsbehandler til Kriminalforsorgen i
Nuuk Anstalt
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Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup
Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfia
siunnersortimik pissarsiorpoq!

Rubin-isiorfimmi tunisassiornermi ujarassiooq
Produktionsgeolog til Rubinminen

Socialstyrelsen søger en konsulent til
Økonomiafdelingen

Suliniummut aqutsisoq UNICEF Danmarkip
Kalaallit Nunaanni allaffiani

Dygtige betonstøbere til elementfabrik

Projektleder til UNICEFs grønlandskontor

Royal Arctic Line Nuummi nassiussaleriffimmi
chaufførimik pissarsiorpoq
Royal Arctic Line søger en chauffør til
Speditionsafdelingen i Nuuk

Nuummi Royal Arctic Line A/S-ip nassiussaleriffia
speditørimik/agentimik sulisussarsiorpoq
Speditør/Agent søges til Royal Arctic Line A/S’
speditionsafdeling i Nuuk

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Tarnip
pissusiinik immikkut ilinniagalinnik marlunnik,
meeqqanut- inuusuttuaqqanullu
immikkoortortaqarfia pissarsiorpoq
Socialstyrelsen søger to psykologer med erfaring
inden for børne- og ungeområdet

GUX Nuuk qitornartaarsimalluni
[sulinngiffeqartumut] sinniisi –mik pissarsiorpoq

AKO Qajaasat Pisortamut tullersortimik
sulisussarsiorpoq / Allagarsiuteqqitaq / Atorfiup
ilisarnaataa 565/20
AKO Qajaasat i Nuuk søger Souschef / Genopslag /
Job nr. 565/20

Greenland Holding aningaasanik aqutsinermik
suliaqartussamik sulisussarsiorpoq
Greenland Holding søger økonomimedarbejder

GUX Nuuk søger barselsvikar

Nuussuup Atuarfia inunnik isumaginninnermut
siunnersortimik pissarsiorpoq / Atorfiup nr. 557/20
Nuussuup Atuarfia søger en socialrådgiver / Job nr.
557/20

Paamiuni utoqqaat illuani Puilasunnguiani
Sundhedsassistent-mik pissarsiorput / Atorfiup nr.
542/20
Utoqqaat illuat Puilasunnguit søger
Sundhedsassistent i Paamiut / Job nr. 542/20

Allagaatilerisoq
Arkivar – med særligt ansvar for Grønlands
kulturhistorie

Tunngaviusumik inatsisissaq pillugu
isumalioqatigiissitaq AC-fuldmægtigissamik
pissarsiorpoq
Forfatningskommissionens sekretariat søger en ACfuldmægtig

Inatsisartut Ombudsmandiat
fuldmægtigimik/immikkut siunnersortimik
sulisussarsiorpoq
Ombudsmanden for Inatsisartut søger
fuldmægtig/specialkonsulent

IMAK-ip allattoqarfia misilittagalimmik
pisortassarsiorpoq
IMAK søger en erfaren faglig sekretær

Godthåb Transportservice A/S mekanikerimik
sulisussarsiorpoq
Godthåb Transportservice A/S søger mekaniker

Suliniummut aqutsisoq takornarialerinermi
sumiiffimmilu inerisaanermut / Atorfiup nr. 562/20
Projektleder turisme og destinationsudvikling / Job
nr. 562/20

Nuussuup Atuarfia inunnik isumaginninnermut
siunnersortimik pissarsiorpoq / Atorfiup nr. 557/20

Sulisunut tunngasunik inatsisileritooq
Personalejurist

Nuussuup Atuarfia søger en socialrådgiver / Job nr.
557/20

Atuarfik Tuiisaq immikkut atuartitsinermi
ilinniartitsisumik pissarsiorpoq / Atorfiup
ilisarnaataa 563/20
Atuarfik Tuiisaq søger en lærer til
specialundervisning / Job nr. 563/20

Kommuneqarfik Sermersooq Tasiilami
Kontorbetjent-imik pissarsiorpoq / Atorfiup
ilisarnaataa 568/20

Sermersuumi Peqqinneq Susassaqartitsinerlu ataani
Nipilersornermik Ilinniarfik nipilersornermik
ilinniartitsisumik pissarsiorpoq /Atorfiup
ilisarnaataa 560/20
Musiklærer i Sermersooq Musikskole under
Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur/ Job nr.
560/20

Psykolog med klinisk funktion i psykiatrisk
ambulatorium, Dronning Ingrids Hospital

Kommuneqarfik Sermersooq søger kontorbetjent i
Tasiilaq / Job nr. 568/20

Kalaallit Arsaattartut Kattuffiata allaffeqarfianut
aqutsisussarsiorneq

Niuernermut tunngasunik soqutigisaqarnerusumik
Business Controllerissarsiorneq

Sekretariatsleder til Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat

Forretningsorienteret Business Controller

Driftleder til materielgården / Job nr. 564/20

Lønkonsulent

Sundhedsassistent til Plejeafdeling Utoqqaat illuat
Puilasunnguit Paamiut/ Job nr. 544/20

AC-fuldmægtige/specialkonsulenter til
Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Kalaallit Røde Korsiat søger sekretariatsleder

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik, pilersaarutinut
suleqatissamik pissarsiorpoq, meeqqanut
immikkoortortami kajumissutsiminnik
suliaqarnissap sinaakkusersorneqarnissaanut
nukittorsaanissamut suleqataasussamik
Socialstyrelsen søger en projektmedarbejder til
styrkelse af rammerne for den frivillige indsats på
børneområdet

Akissarsialeriffik akissarsialerinermut
siunnersortissarsiorpoq

Artortussaasivimmut ingerlatsinermut pisortamik
Suliffiup nr. 564/20

Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut
Aqutsisoqarfimut AC-fuldmægtigit/immikkut
siunnersortit

Paamiuni utoqqaat illuat Puilasunnguiani
utoqqarnut paaqqutarinniffimmut
sundhedsassistent-i / Atorfiup nr. 544/20

INNAALLAGIALERISOQ/UUTTUUTINUT
TEKNIKERIMUT IKIORTI PIKKORISSOQ
NUUMMUT
DYGTIG ELEKTRIKER/MÅLERTEKNIKER
ASSISTENT TIL NUUK

NUUMMI NUKISSIORNERMUT
IMMIKKOORTORTAQARFIMMI SULISARTOQ
MISILITTAGALIK
ERFAREN ARBEJDSMAND TIL
ENERGITJENESTEN I NUUK
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit

Nuummi Torrak Fashion aqutsisumik pissarsiorpoq
Butikschef til Torrak Fashion i Nuuk

Qaqortumi Meeqqanut, Inuusuttuaqqanut
Ilaqutariinnullu immikkoortortami oqartussatut
sullissivitsinni isumaginninnermi siunnersortit
aqutsisuannik pissarsiorpugut
Ledende socialrådgiver søges til vores
myndighedsafdeling i Qaqortoqs Børne, Unge og
Familieafdeling

Nuummi Jysk pisataarniarfimmi aqutsisumik
atorfinittussamik sulisussarsiorpoq

Nuna tamakkerlugu innarluutilinnik sullissivik
Pissassarfik oqallorissaasumik pissarsiorpoq
Det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik
søger talepædagog

Maniitsumi Atuarfik Kilaaseeraq
ilinniartitsisussarsiorpoq

Butikschef til Jysk i Nuuk
Isumaginninnermi siunnersortimik / sullissisumik
pikkorissumik ALLAGARSIUTEQQITAQ

Seniorrådgivare inom digitaliseringspolitik till
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Qeqqata Kommunia søger lærere til Atuarfik
Kilaaseeraq i Maniitsoq

Paamiuni utoqqaat illuani Puilasunnguani
paaqqutarinninnermut immikkoortortaqarfimmi
Peqqinnissamut ikiortimik pissarsiorpoq / Atorfiup
ilisarnaataa 559/20
Sundhedshjælper søges til Utoqqaat illuat
Puilasunnguit pleje afdeling Paamiut/ Job nr. 559/20

Socialrådgiver/sagsbehandler GENOPSLAG

KOMMUNE QEQERTALIK

Sulianik ingerlatsisoq/sanaartortitsisoq
Sanaartornermut immikkoortortamut,
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik /
Atorfiup nr. 546/20
Projektleder/bygherre til Anlægsafdelingen,
Forvaltning for Anlæg og Miljø/ Job nr. 546/20

Hotel Kangerlussuaq igaffimmi pisortassarsiorpoq
Qaqortumi Meeqqanut Inuusuttuaqqanullu
sullissivik: Isumaginninnermi
siunnersortimik/suliamik isumaginnittumik
pissarsiorpoq. ALLAGARSIUTEQQITAQ

Køkkenchef søges til Hotel Kangerlussuaq
Pinngitsuuisinnaajunnaarnermut Katsorsaasutut
Allorfik Qeqertalimmut, Aasiaanniittumut
Behandler til Allorfik Qeqertalik i Aasiaat

Børne- og Ungeområdet i Qaqortoq søger
socialrådgiver/sagsbehandler GENOPSLAG
Hotel Kangerlussuarmut oldfruessarsiorpugut

Betoncentralen ApS søger lastvogns- og
entreprenørmekaniker

Oldfrue søges til Hotel Kangerlussuaq
NUNAP IMMIKKOORTUANI DISKO-MI
NUNAQARFIMMI NAKKUTILLIISUSSARSIORPUT KITSISSUARSUIT

Qaqortumi Ilaqutariinnut Sullissivik tarnip
pissusaanik ilisimasalimmik pissarsiorpoq
Akuleriiaanni Meeqqerivik Apisseq Meeqqerisut
isumaginninnermilu ikiortimik pissarsiorpoq /
Atorfiup nr. 522/20
Integreret Daginstitution Apisseq søger en Barne-og
Socialmedhjælper / Job. nr. 522/20

KOMMUNE KUJALLEQ

Qaqortoq sygehus søger sygeplejerske til
lægeklinikken

Søger psykolog til Familiecentret i Qaqortoq

Qeqqata Kommunia søger Byplanlægger til Området
for Teknik og Miljø

QEQQATA KOMMUNIA

AVANNAATA KOMMUNIA

Tuniniaanermi pisortamut tullersortimik Maniitsoq
Pisiffimmut
Saqqummiuteqqitaq: Qeqqata Kommuniata
atuartunut angerlarsimaffia Maniitsumiittoq
aqutsisussarsiorpoq

Souschef til Pisiffik Maniitsoq

Kollegie Pædagog

Genopslag: Qeqqata Kommunia søger leder til
Qeqqata Kommunias elevhjem i Maniitsoq

Allagarsiuteqqitaq Polaroil Sisimiuni
naatsorsuuserinermi ikiortissarsiorpoq

Faglærer til Teknikimik Ilinniarfik – Tech College
Greenlands malerafdeling

Kullorsuarmut Niuertoq
Købmand til Kullorsuaq

Genopslag Regnskabsassistent til Polaroil i Sisimiut

Teknikimik linniarfik, KTI Sisimiut Kollegiani
nakkutilliisutut siunnersortimik pissarsiorpoq
Qaqortumi Meeqqanut, Inuusuttuaqqanut
ilaqutariinnullu immikkoortortami ulloq unnuarlu
angeralrsimaffinnik suliaqarfimmi
isumaginninnermut siunnersortimik pissarsiorpoq

Sarliaq marlunnik perorsaasussarsiorpoq
2 Pædagoger søges til Børnehjemmet Sarliaq

Teknikimik Ilinniarfimmi illuliortoq imaluunniit
qalipaasuuit ilinniartitsisoq – Tech College
Greenland

Kollegiani Perorsaasussarsiorneq

DISTRIKT DISKO SØGER EN BYGDEPASSER TIL
KITSISSUARSUIT

Maniitsumi Efterskoli igaffimmi aqutsisoq
Maniitsumi Efterskoli søger en køkkenleder

Socialrådgiver søges til døgninstitutionsområdet
under Børne, Unge og familieafdelingen i Qaqortoq

Ilulissani siunnersuinermi ilinniarfinnut
ilinniartitsisumik pissarsiorpugut
Underviser til rådgivningsuddannelser i Ilulissat

Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut søger
kollegievejleder - gerne med pædagogisk baggrund

ANDET

PI/SPS IT-lerisussarsiorpoq
PI/SPS søger en IT-medarbejder

Nuna tamakkerlugu innarluutilinnik sullissivissaq
Pissassarfik Nuna tamakkerlugu timimik
sungiusaasumik immikkut akisussaasumik
pissarsiorpoq
Det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik
søger Landsdækkende specialeansvarlig
fysioterapuet

Koordinator (assistent) till avdelningen för kunskap
och välfärd på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn
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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

134

HILSEN

GRYNT

GRILLEDE

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

H.A. Bogføring
HEDELAG

.

TRÆTTENDE

BUNKE
AF
TØRRET
GRÆS

v/Helene Andersen

Telefon 55 43 72

DEAL

.

TRÆ

FØR E

SUR
VÆSKE

BØTTERNE

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

SPILLEDE

NUREPA APS

SKRÆK

.

GRISEN

LITER

FINT

ORMEN
MÅNED

BUNDT
SNAVS

SØGE

LINJER
BAJER

TON

NEON

PRÆSTEHJÆLPER

RADIUS

NYVASKEDE

DØRSLAG

TILTALE

.

FUGLEREDE

www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl
FALSKT

HANKEN

STRAKS

ROVFUGL

GODT
OG ...

DØRK

LEASE
VANDLØB

.

ØSTRIG

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

JAPANSK
VALUTA

MÅLERE
VARME

TORDEN

SMERTE

FRA

MUR

SVAR

EVENTYRVÆSEN

MIDT I
PILER

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
.

.

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Najana Kristensen
Uulineq 15B . 3900 Nuuk

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

DONNAS DYREKLINIK

TRÆNES

SNEHYTTE

.

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Tagpap

.

HAVE

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:
Poul Krarup
redaktion@nuukugeavis.gl

Ved lodtrækning findes vinderen,
som får et gavekort på kr. 200,fra Matas.

www.nurepa.gl

tlf. 55 14 77

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted
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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Ambulance
344 112

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

Husk at låse!
Af Niels Ole Qvist
Politiet har modtaget flere henvendelser om at unge mennesker
lusker rundt ved huse i Nuuk og Nuussuaq i de sene nattetimer og
tager i dørhåndtagene. Det skriver Grønlands Politi på Facebook.
Derfor indføres der nu skærpet patruljering i området.
– Vi opfordrer alle til at låse døre til huse og skure samt at se
efter naboens hus, skriver politiet, som samtidig opfordrer eventuelle vidner til at kontakte stationen. – Hvis du har bemærket noget
mistænkeligt i kvarteret, så kontakt politiet på 70 14 48.

Kontakt politiet, hvis du
har bemærket noget
mistænkeligt i kvarteret.
Foto Leiff Josefsen

V
/ARNBJØRN OLSEN
Sarfannguit 4B-3753 · Postboks 1287 · 3900 Nuuk

Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
Kiffartuussisarpugut
Kiffartuusu Ikkussilluta tuniniaallutalu
sineq tuniniaau Taartissaateqarluarpugut
nerlu, ataatsiu Servicering
moortut
u Montering og
u Salg af hvidevarer
Service og
u Godt udvalg af reservedele
salg - under
samme tag
u
u

Telefon +299 312131 · +299 558969 · www.hvt.gl

QVIST K ØR ESK OLE

Inissaqaqqilerpoq

Så er der plads igen

NORMALPRIS

STUDERENDE

7.000 kr
QVIST KØRESKOLE

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

6.000 kr
INFO@QVIST.GL

TLF. 55 7168

DIGITALIMIK ALLAKKERINEQ
ATORLUGU SUNNGIFFIMMI
PIFFISSAQARNERULISSAATIT

FÅ MERE
FRITID MED
DIGITAL POST

Januarip ulluisa aallaqqaataanni 2021-miit Pisortani Digitalimik
Allakkerineq innuttaasunut 15-ileereersimasunut tamanut pinngitsoorani atuutilissaaq. Digitalimik allakkerivimmut iserniaruit
NemID atussavat. Kommunimi inuttaasunik kiffartuussivimmi,
bankimi imaluunniit online-kkut nemid.nu aqqutigalugu NemIDmik pissarsisinnaavutit.

Den 1. januar 2021 bliver Offentlig Digital Post obligatorisk for alle borgere, der er fyldt 15 år.

Innarluuteqaruit, imaluunniit allamik peqquteqarlutit digitalimik
allagarsiivimmik aaqqiissut atorsinnaanngikkukku, atuarsinnaanermut pisinnaatitsissummik tunniussisinnaavutit, immikkulluunniit ittumik peqquteqartillutit digitalimik allagarsisarnissamit pisussaajunnaarsinneqarnissamut qinnuteqarsinnaavutit.

Hvis du har et handicap, eller af andre årsager ikke kan
benytte den digitale postløsning, kan du give fuldmagt
til læseadgang, eller i særlige tilfælde søge om fritagelse fra digital post.

50-it inorlugit ukioqaruit, kingusinnerpaamik novembarip ulluisa
30-anni 2020 pisussaajunnaarsinneqarnissamut qinnuteqassaatit.

Du skal bruge NemID, for at logge ind på din digitale
postkasse. NemID kan du få, ved at henvende dig på
kommunens borgerservice, hos din bank eller online
på nemid.nu.

Er du under 50 år, skal du søge om fritagelse senest den
30. november.

