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Pr pakke

69,Kissatassat
Færdigretter

Sipaakkit
Spar

Pr pose
Kukkukuuaqqat
meqqui ilivitsut
Hele lår
1,5 kg

10,-

25,-

Neqeroorutit
pingasunngornermiit
sapaat ilanngullugu
atuupput
Alle tilbud gælder
fra onsdag til søndag

Pr pakke

12,Baguettes
350 g

Sipaakkit
Spar

Sipaakkit
Spar

24,95

10 stk
Paarnaarniarfik
Frugtmarked
Ass. arlallit
Flere varianter

24,Sipaakkit
Spar

15,50

12,95

Akikillisat pingasunngornermiit 05.05.2021 sisamanngorneq 09.05.2021 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut. Akit allanngoratarsinnaanerat, naqiternermi kukkunerit,
nioqqutissanik tikinngitsoortoqarsimasinnaanera nunguutsisoqarsinnaaneralu sillimaﬃgeqquneqarput. Akikillisat pisiniarfinnut Nuummiittunut, Nuussuarmiittunut Qinngutsinniittumilu
taamaallaat atuupput. Pisiniarfinni ataasiakkaani qinigassat assigiinngiiaarsinnaavoq, ingammik atortussanut tunngatillugu. Illoqarfiup qeqqani Brugsenimi qinigassat tamarmik takuneqarsinnaapput.
Tilbuddene gælder fra onsdag 05.05.2021 til og med søndag 09.05.2021 – eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.
Tilbuddene gælder kun for butikkerne i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Dog kan der være forskel på hvilket sortiment, der føres i de enkelte butikker på især nonfood-varer. Brugseni Nuuk i midtbyen fører det fulde sortiment.
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2 pakker
Allarutissiat
imlt. equutissiat
Køkkenrulle el.
toiletpapir
4-8 ruller

45,Sipaakkit
Spar

36,90

Tristar
støvsuger
SZ-1920
700 W

Pr stk

149,Asaat
Moppe

Sipaakkit
Spar

Qattaq
Spand

75,Pr stk

Sipaakkit
Spar

24,95

699,Pr stk

Sipaakkit
Spar

300,95

Neqeroorutit
pingasunngornermiit
sapaat ilanngullugu
atuupput
Alle tilbud gælder
fra onsdag til søndag

30,95

Pr stk

75,Manisivik
Tørrestativ

Sipaakkit
Spar

24,95

Akikillisat pingasunngornermiit 05.05.2021 sisamanngorneq 09.05.2021 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut. Akit allanngoratarsinnaanerat, naqiternermi kukkunerit,
nioqqutissanik tikinngitsoortoqarsimasinnaanera nunguutsisoqarsinnaaneralu sillimaﬃgeqquneqarput. Akikillisat pisiniarfinnut Nuummiittunut, Nuussuarmiittunut Qinngutsinniittumilu
taamaallaat atuupput. Pisiniarfinni ataasiakkaani qinigassat assigiinngiiaarsinnaavoq, ingammik atortussanut tunngatillugu. Illoqarfiup qeqqani Brugsenimi qinigassat tamarmik takuneqarsinnaapput.
Tilbuddene gælder fra onsdag 05.05.2021 til og med søndag 09.05.2021 – eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.
Tilbuddene gælder kun for butikkerne i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Dog kan der være forskel på hvilket sortiment, der føres i de enkelte butikker på især nonfood-varer. Brugseni Nuuk i midtbyen fører det fulde sortiment.
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ADIDAS NMD_R1
PRISER FRA 1.099,-

TLF. 38 39 60 • NUUKUGEAVIS@NUUKUGEAVIS.GL • 5. maj 2021 • Nr. 18

MAAJI NUAN

Kikkut tamarmik aalajartorput

20-22

MAAJI NUAN

Nyt byggerii Nuuk til en
halv milliard

er nu i fuld gang

10-11
Seqinersiutit isarussalluunniit
sakkortussusillit Ray Ban ilisarnaataanik
allannillit pisiarikkit

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

JUBIL ÆUMSTILBUD

SPAR

33%
PÅ VORES
BEDSTE GLAS

Nuummi milliardip aﬀaanut
sanaartukkat nutaat

DIAMANT

KØB BRILLE ELLER
SOLBRILLE MED STYRKE
OG FÅ RAY BAN LOGO
PÅ GLASSET

PLATIN

Tilbuddet gælder briller med vores bedste glas Platin og Diamant frem til 22.05.2021.
Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Imaneq 1.-116 Nuuk Center · 32 34 10 · anzo.gl

Imaneq 1.-116 Nuuk Center · 31 34 10 · nuuk@isitoptik.gl
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Tusatsiakkat eqqunngitsut
mianersoqqussutigineqarput

All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Corona pillugu Allattoqarfik tusagassiuutitigut nalunaaruteqarpoq coronamut akisuussutissat pillugit
tusatsiakkat eqqunngitsut Facebookimi ingerlaartut.
– Erseqqissaatigineqassaaq tusatsiakkat
eqqunngilluinnarmata. Kalaallit Nunaanni akiuussutissalersuinerup kinguneranik taqqakkut milikartoortoqarsimanngilaq aamma toqqusoqarsimanngi-

laq. Nunatsinni taamaallaat Moderna aamma Pfizer
akiuussutissalersuutigineqarput, Corona pillugu
Allattoqarfik ilaatigut namminersorlutik oqartussat
nittagaanni allappoq.
Tassani aamma kaammattuutigineqarpoq Facebookimi paasissutissat suminngaanneerneri pillugit
apeqqusiisaqqullugit.
– Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni nalinginnaasunngorsaaneq nunarsuarlu tamakkerlugu akiuussutissalersuinerit ilutigalugit inuiaqatigiinni ammaas-

seqqinnissaq tullinnguukkiartorpoq. Taamaammat
inuit akiuussuserneqassanersut nalornilernissaannut
tunngavissiisumik tusatsiakkanik eqqunngitsunik
siammartereqataaneq ajuusaarnarpoq. Akiuussutissalersuineq malunnaateqarluartumik annertusineqassaaq, inuiaqatigiinni tunillaassuineq pinngitsoortinniarlugu, namminersorlutik oqartussat nittartagaani saqqummiunneqarpoq.

Coronamut akiuussutissat pillugit Facebookimi tusatsiakkanik eqqunngitsorpassuarnik ingerlaartitsisoqartoq, Corona pillugu Allattoqarfiup nalunaarutigaa.
Coronasekretariatet meddeler, at der florerer mange
falske rygter på Facebook om bivirkninger af coronavaccinerne.

Advarer mod falske rygter
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Corona-sekretariatet meddeler i en pressemeddelelse, at der florerer falske rygter på Facebook om bivirkninger af corona-vaccinerne.
– Det indskærpes, at rygterne er fuldstændig
uden hold i virkeligheden. Der er ikke konstateret

blodpropper eller dødsfald som følge af vaccinationer i Grønland. Det er udelukkende Moderna og
Pheizer-vacciner, der anvendes her i landet, skriver
Corona-sekretariatet blandt andet på selvstyrets
hjemmeside.
Her opfordres borgerne også til at være kildekritiske over for informationer på Facebook.
– Grønland står for at skulle normalisere samfun-

det og genåbne samfundet i takt med vaccinationerne, som foregår over hele verden. Derfor er det beklageligt, at falske rygter er medvirkende til, at folk
kommer i tvivl om, de skal vaccineres. Antallet af
vaccinationer skal øges betragteligt for, at samfundssmitte skal undgås, fremgår det af opslaget på
selvstyrets hjemmeside.
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ELplus Grønland
Salg og service af lamper & hårde hvidevarer til både private, cafer, institutioner m.m.
SIEMENS Induktionskogeplade
Hurtig varm, hurtig kold
Bredde: Glas 59,20cm.
Hulmål 56×49cm.

,
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9
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,
9
9
9
.
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00,-

-

Spar 500,

INTELLISTEAM

1.199,-

ARIETE PIZZAOVN
Med pizzaovnen kan du også lave
focaccia, tærter, ristede sandwich,
wienerbrød og meget mere!
Fem temperaturindstillinger
30 minutters timer
Ildfast stenoverflade
Effekt: 1200 W

-

Spar 300,

Dampning er en velsmagende måde
at bevare flere vitaminer i mad.
Intelligent digital timer med alarm
Personlig hukommelse
Kapacitet 6,8 liter

SCANDOMESTIC

køle/fryseskab
Højde 185,5cm.
Bredde 59,5cm.
Vendbar dør
Energiklasse F
Ventileret køl

,
9
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.
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Spar 500,

ELECTROLUX

induktions komfur
Farve: Hvid
Ovnrum netto: 72 liter
Katalytisk selvrens Selvrensende emalje
Rengøringsvenlig ovnlåge
Praktisk magasinskuffe

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

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

,
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.
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0,-

Spar 1.00

www.elplus.gl

Tilbuddene gælder fra 5. maj 2021 til og med 12. maj 2021 eller så længe lager haves. Forbehold for udsolgte situationer og trykfejl

2
Spar
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Namminerisamik aningaasatit milliardit
sisamararterutaat
All.: Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl
Brugsenip 2019-imi kaaviiaartitai 854 millionit koruuninit 2020-mi 945 millionit koruuninut amerlipput, 11 procentimik qaffariarlutik. Brugsenip coronap
nunarsuaq tamakkerlugu tuniluunnissaa sioqqullugu ukiumut kaaviaartitassani

4 procentiussasut naatsorsuutigisimagaluarpai, Sermitsiaq.AG allappoq.
Brugseni kaaviiaartitaqarluarnermigut ukiumi pineqartumi 13 millionit
kr.-nit eqqaanni angusaqarpoq, ukiup siuliani 603.000 koruuninik angusaqarsimalluni. Ukiumi pineqartumi naatsorsuutitigut angusat pissutaallutik namminerisamik aningaasaatit milliardit kvartiata eqqaanut inissitsippai: 244,5 mio.
kr.-inut.

Brugseni pisiniarﬁnngorsimavoq pisooq.
Brugsen er blevet en rig
forretning.
Ass:/Foto: Leiff Josefsen

Egenkapital
på kvart milliard

Brugsenis omsætning steg fra 854 millioner kroner i 2019 til 945 millioner
kroner i 2020, hvilket svarer til en fremgang på 11 procent. Brugsenis egne forventninger til årets omsætning lå på 4 procent, før coronasmitten ramte verden,
skriver Sermitsiaq.AG.
Den store omsætning sikrer Brugseni et årsresultat på godt 13 millioner kroner
mod 603.000 kroner året før.
Årsresultatet sender egenkapitalen op i nærheden af en kvart milliard kroner:
244,5 millioner kroner.

Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

Naasuerniarfik

NUUK CENTER-IMI
BLOMSTER- OG BRUGSKUNST BUTIK I NUUK CENTER

Anaanap ullua Dag
ors
M
Sapaat majip 9-ani 2021
Nal. 09.00 ammassaagut

Søndag 9. maj 2021

GRAVSTEN

MINDESTEN

· Hurtig og omhyggelig udførelse
· Gratis opsætning i Nuuk
· Hurtig levering på kysten
· Vi hjælper når vi kan
Åbningstider

Man-fre 12-17

Lør 10-14
KONTAKT OS:
Butik Malou i Nuuk · Mobil/sms: 554400

Mail:karlbejders@gmail.com

STENHUGGERIET- er en del af Grønlandsk Produktion A/S

Box 364, 3900 Nuuk
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Pilluarit
Tillykke

Vi åbner kl. 09.00

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik sisamanngorneq nal. 12.00
Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt senest torsdag kl. 12.00

IVALU QVISTGAARD

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-Torsdag 10-17.30
Fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15

nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Kære foreninger

Kommuneqarfik Sermersooq sinnerlugu peqatigiiffiit
katinngatillit tamaasa Inuiattut Ullorsiornitsinni

Kommuneqarfik Sermersooq
vil gerne invitere alle foreninger med faner
til at deltage til morgenmad samt

ullaakkorsioqatigiinnissamut ingerlaqatigiinnissamullu qaaqquagu
Kommuneqarfiup Allaffianit Nuutoqqamut ingerlaaqatigiinneq
nal. 7.30 aallartissaaq, kingorna erinarsoqatigiinneqassaaq
pisarnertullu qamutilittartoqassalluni.
Ullaakkorsiutinik inniminniinissaq eqqarsaatigalugu
kingusinnerpaamik ataasinngorneq juunip 14-ni
peqataanissamut nalunaartoqassaaq. Peqataanissamut
nalunaarnissaq mailimut uunga pissaaq kultur@sermersooq.gl

morgen-processionen
på Grønlands nationaldag
Processionen vil starte kl. 7.30 fra rådhusets hovedbygning
og fortsætter ned til Kolonihavnen, hvor der derefter vil
være fællessang, samt den traditionelle kanonsalutering.
Af hensyn til morgenmadsbestilling bedes I melde tilbage
om, hvorvidt I deltager eller ej senest mandag 14. juni.
Send en mail til kultur@sermersooq.gl for tilmelding.

MobilePay
Aningaasanik pajugut

Apersortiffiit nallerput – ajornanngitsumik nuannersumillu” Mobilepay
– Aningaasanik pajugut” atorlugu tunisigit. ”Aningaasanik pajugut”
ajornanngitsumik namminerisamillu aningaasanik tunisisinnaavutit.
Appi atorlugu assigiinngitsunik nuannersunik poortorsinnaavat, ataasiarlu
swiperuit tunissut namminerisamik inuulluaqqussutitalimmik nassiussinnaavat.
• Mobilepay atorlugu toqqaannartumik nuussigit imaluunniit tunissutip
kodea allassinnarlugu tunissutisiassat akornannut iliguk
• Aningaasanik tiguseqqaartariaqanngilatit, nassitsittup ajornanngitsumik kontominut ikisinnaavai
• Piumalleruit sanasinnaavat, namminerlu aalajangerlugu qaqugukkut
ammarneqarsinnaanngussanersoq

MobilePay Pengegaver

Det er konfirmationstid – giv penge nemt og sjovt med ”MobilePay
Pengegaver”. Med ”Pengegaver” kan du give penge i gave på en let og
personlig måde. I appen finder du et udvalg af hyggelige indpakninger,
og med ét swipe sender du gaven afsted med din egen personlige hilsen.
• Giv penge direkte med MobilePay eller som en gavekode,
du skriver ind i et kort og tager med til gavebordet
• Du slipper for at hæve kontanter, og modtageren kan
nemt sætte gaven ind på sin konto
• Du kan lave gaven, når det passer dig og selv
bestemme afleveringstidspunkt

www.banken.gl · Tlf. 701234

FOTO: GREENLAND.COM

Asasagut peqatigiifiit
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Isikkanik ajoqutaajaaneq inuussutissarsiutitut
siuariartortoq
Kalaallit marluk sullivinnik aallarnisaasartut ukiortaap nalaani isikkanut ajoqutaajaasarfinnik ammaapput. Isikkanut ajoqutaajaasarfinnik pisariaqartitsineq annertusiartupiloorpoq
Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Nunatsinni isikkanik ajoqutaajaasartunik pisariaqartitsineq annertusiartupiloorpoq. Tamanna tunngavigalugu sullivinnik aallarnisaasartut marluk imminnut attuumassuteqanngitsut, Nunatsinni isikkanut
ajoqutaajaasarfinnik ammaapput.
Isikkanik ajoqutaajaasartut taakku marluk tassaapput Marianne Bach, Nuummi isikkanut passutsittarfik Isikkatitnik aamma Naja Olsen Maniitsumi
Isikkatit Nuannaartut-nik aallarniisut.
Isikkat pisariaqartitsisut
Marianne Bachip Nuummi Kissarneqqortuunnguami isikkanik passussiarfini decembarip 15-ianni
ammarpaa. Ammaanini ilassilluarneqaqisoq, taanna
oqaluttuarpoq. Ullormit siullermit ulikkaarlugu inniminniisoqarpoq.
– Isigappassuit pisariaqartitsisut takusarpakka,
ajoqutaajarneqarnissaminnik pisariaqartitsisut.
Illoqarfimmi ukiorpassuarni namminersortumik
isikkanik ajoqutaajaasartoqarsimannginnera erseqqilluinnarpoq.
– Inuit isikkatik passutsissimagaangamikkit nuannaartarput. Tamanna sivisuumik utaqqisimagitsik
passutsikkiartortut oqaluttuuttarpaannga.
Marianne Bachip ilaatigut neqeroorutigisarpai
kukiiaaneq, maanniniiaaneq, isikkani unnguiaaneq,
aamma kukkinnik maggusimasunik narlorsaaneq.
Pisortanit akuerisaalluni isikkanik ajoqutaajaasartutut aamma sukkornermut atatillugu isikkat ajoqutaannik aamma misissuisarpoq.
Steno isumaqatigiissuteqarfigigaa
Nuummi passussisarfiup ammarneqarnerata kinguninnguagut, Marianne Bachip Nunatsinni ammaqqammersoq Steno Diabetes Centeri isumaqatigiis-

Sukkorneq aamma isikkat

Sivisuumik sukkornermik nappaateqarnermi nappaatip nassataasa ilagaat isikkakkut malussarissutsip
minnerulernera imaluunniit malugisimasaarunneq.
Aap sukkui nakkutigeqqissaaraanni, isikkatigut
malussarissutsip minnerulernissaa aamma isikkani
aap ingerlaarnerata ajornerulernissaa pinngitsoorneqarsinnaapput. Taamaalillunilu isikkatigut ikeqalersinnaaneq minnerulersarluni.
Isikkatigut malussarsinnaajunnaarsimagaanni,
skuut naqitsinerat malugineqarsinnaasanngilaq, ikeqalersoqartarlunilu. Ikeqalersimagaanilu aseruuttoortoqarsinnaasarluni. Aamma aap ingerlaarnera
ajorsisimappat, timip ikermik mamisitsisinnaanera
aseruuttoornermillu akiuisinnaanera minnerulersarpoq.
Inuit sukkortut tamarmik isikkamik inuaannik
imaluunniit isikkamikkut ilanngarneqarsimasut, isikkamikkut ikeqarlutik aallartittarput. Isikkap ilaanik
peersisoqassanngippat, isikkatigut ikeqarnissaq pinaveersaarneqartariaqarpoq.
Najoqqutaq: Sundhed.dk

suteqarfigaa. Isumaqatigiissummi pineqarluni
Marianne Bachip Kujataani sukkortut isigaat nakkutigissagai. Marianne Bachilli isumaqatigiissut
atorunnaarsittariaqarsimavaa, Nuummi naammattunik sullitaqarnini pissutigalugu.
– Isumaqatigiissusiornitsinnut patsisaavoq, isikkanik ajoqutaajaasartut sukkortunik katsorsaanermi
pingaarutilimmik inissisimammata, nakorsaq
Michael Lynge Pedersen oqarpoq, taanna katsorsaavimmi nutaami tassani pisortaavoq. Tamatumani
nukittorsarniarneqarluni sukkortunik aamma inooriaatsip kinguneranik nappaatinut tunngasunik katsorsaasarnerup nukittorsarneqarnissaa, Novo Nordisk Fondenimit 382 millionit koruuninik tapiiffigineqarnerminik tunuliaqutaqartoq.
– Dronning Ingridip Peqqissaaviani inuunerissaavimmi isikkanik ajoqutaajaasartumik ukiuni arlaqartuni attaveqarpugut. Taanna maanna Steno Diabetes Center Grønlandimut attaveqartuuvoq pingaarnertullu suliassaralugu Nuummi sukkornermik
nappaateqartut 600-t missaanniittut isigaasa nakkutiginissaat. Tamatuma saniatigut sinerissamut angalalluni sukkortut illoqarfinni allaniittut takuniartarpai.
Amerleriapiloortut
- Nunatsinnili sukkornermik nappaateqartutut paasineqartartut amerleriapiloorsimaqaat. Ukiut qulit
ingerlaneranni sisamariaammik amerleriarsimapput,
taamaalilluni taama nappaateqartut nuna tamakkerlugu 1700-ngajaallutik.
– Nunatsinni sukkortut tamarmik ukiumut ataasiarlutik isikkanik ajoqutaajaasartumit misissorneqartarnissaat anguniagaavoq, sulili tamanna anguneqaqqajanngilaq.
– Tamatumani isikkanik ajoqutaajaasartut namminersortut aamma periarfissaapput. Taamaattumik
Naja Olsen Maniitsumiittoq isumaqatigiissuteqarfigaarput, sukkornermik nappaateqartunik Sisimiuniittunik nakkutiginnittuussasoq, Michael Lynge
Pedersen taama ilisimatitsivoq.
Utoqqaat angerlarsimaffiinut neqeroorut
Marianne Bach Nuummiittoq Kommuneqarfik
Sermersuumut aamma saaffiginnissimavoq, neqeroorutigalugulu kommunimi utoqqaat illuini najugallit takuniartarnissaat. Taamali isumaqatigiissuteqartoqartinnagu kommunalbestyrelsimi oqaluuserineqaqqaassasoq, kommunimi attaveqaqatigiinnermut qullersaq Lars Damkjær ilisimatitsivoq.
– Apeqqut missingersuutit pillugit ukiaru isumaqatigiinniartoqalerpat oqaluuserineqaqqaassaaq,
taamaalilluni aalajangerneqarniassammat taama
sullissisarneq siunissami isumagineqartalersussatut
kissaatigineripput.
Aallarnisaasutut aqqutit marluk
Aallarnisaasut marluusut Randersimi Tradiumimi
naalagaaffimmi akuerisatut isikkanik ajoqutaajaasartutut ilinniarnerminni ilisarisimareerput, aallarnisaasutulli ingerlatsilernissaminnut assigiinngilaartunik periaaseqarsimallutik.
Marianne Bach ikiorneqarsimanngilaq – aningaaserivimmilluunniit ikiorneqarsimanani, oqaluttuar-

Naalagaaffimmit akuerisaalluni isikkanik ajoqutaajaasartup
Naja Olsenip Maniitsumi isikkanik passusisarfik Isikkatit
Nuannaartut ammaqqammerpaa.
Statsautoriseret fodterapeut Naja Olsen har netop åbnet
klinikken Isikkatit Nuannaartut i Maniitsoq. Foto: Lasse
Kyed, ACB

poq.
– Ilinniarnera aningaasanik katersinermut atorakku, ilaatigut sanalukkanik ilusilersukkanillu allanik internetikkut tuniniaasarlunga. Tamannami soqutigisarigakku eqqortutullu misigisimallugu.
– Sakkortuumilli aallarnisarnerma kingorna uannut paasinarsigami ingerlatara aningaasaliiffigineqartariaqartoq, maannalu ingerlariaqqissinnaajumallunga Innovation Greenland attaveqarfigereerpara,
Marianne Bach oqarpoq.
Maniitsumiittoq Naja Olsen aallarnisarnermini
Arctic Circle Businessimit tapersersorneqarsimavoq.
– Nuannaarutigilluinnarparput aallarnisaasut Naja
Olsenitut ittut, pisariaqartinneqartumik takunnissinnaasut taamalu namminneerlutik inissaminnut inissillutik, inuussutissarsiummillu nutaamik pilersitsillutik. Aallarnigaata ilassilluarneqarnissaa neriuutigaarput, Lasse Kyed, Arctic Circle Businessimeersoq oqarpoq.

Paasisat

Isikkanik ajoqutaajaaneq
Isikkanik ajoqutaajaanermi isikkakkut ajoqutit assigiinngitsut suliarineqartarput, soorlu maanniniiaaneq
aamma namminermut naleqquttunik pinissanik suliaqarneq.
Isikkanik ajoqutaajaasartut suliarisarpaat, ingammik
utoqqaat isigaat, aap ingerlaarneranik nappaateqarnermikkut ajornartorsiuteqarsinnaasut, aammali katsorsarsinnaallugit sukkorneq, gigteqarneq, kukinnik maggusimasunik narlorsaaneq, aamma qilerunnguussimasunik suliaqarnerit.
Isikkanik ajoqutaajaanermi tamakku saniatigut makku aamma suliarineqartarput:
- Kukiiaaneq
- Maanniniiaaneq
- Pinissanik suliaqarneq
- Kukinnut maggusimasunut kukinnut narlorsaatinik
ikkussineq
Ilinniarneq ukiup aappaata affaanik sivisussuseqarpoq,
atuagarsorneq sullivimmillu misiliinerit paarlakaatinneqartarlutik.
Najoqqutaq: Sundhedsguiden.dk
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- Nuummi isigappassuaqarpoq passunneqarnissaminnik
pisariaqartitsisunik, taama oqaluttuarpoq naalagaaffimmit
akuerisaalluni isikkanik ajoqutaajaasartoq Marianne Bach,
taanna illoqarfiit pingaarnersaanni isikkanik passussisarfimmik ammaaqqammerpoq.
- Der er mange fødder i Nuuk, der virkelig trænger til en
kærlig behandling, fortæller statsautoriseret fodterapeut
Marianne Bach, der netop har åbnet klinik i hovedstaden.
Foto: Privat

Fodterapi er et væksterhverv
To grønlandske iværksættere åbnede omkring
årsskiftet klinikker for fodterapi. Behovet for
fodterapeuter vokser eksplosivt
Af Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Behovet for fodterapeuter i Grønland stiger voldsomt. Det er baggrunden for, at to iværksættere uafhængigt af hinanden har åbnet fodterapeut-klinikker
i Grønland.
De to fodterapeuter er Marianne Bach, Isikkatit
Klinik for Fodterapi i Nuuk og Naja Olsen, Isikkatit
Nuannaartut i Maniitsoq.
Krævende fødder
Den 15. december 2020 slog Marianne Bach dørene
op for sin fodklinik på Vandsøvej i Nuuk. Modtagelsen var overvældende, fortæller hun. Allerede
fra den første dag var der fuldt booket.
– Jeg har set mange krævende fødder, som trængte til den helt store behandling. Det er helt tydeligt,
at der i mange år ikke har været en privat fodterapeut i byen.
– Og folk er glade, når fødderne får en kærlig
hånd. Det har vi ventet længe på, fortæller kunderne
mig, når de sidder i stolen.
Marianne Bach tilbyder blandt andet at klippe
negle, fjerne hård hud, fodvorter og ligtorne samt
retning af nedgroede negle med metalbøjler. Som
statsautoriset fodterapeut kan hun også undersøge
fødderne for komplikationer i forbindelse med
diabetes.
Aftale med Steno
Kort efter starten på klinikken i Nuuk, indgik
Marianne Bach en aftale med det ny Steno Diabetes
Center Grønland. Aftalen gik ud på, at Marianne
Bach skulle tilse diabetes-fødder i Sydgrønland.
Marianne Bach har dog valgt at opsige aftalen
igen, fordi hun har rigeligt at gøre med kunderne i
Nuuk.
– Vi lavede aftalen, fordi fodterapeuterne er en
vigtig del af diabetes-behandlingen, fortæller læge
Michael Lynge Pedersen, der er chef for det nye
center, der skal styrke behandlingen af diabetes og
andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland med

en bevilling på 382 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden i ryggen.
– Vi har i en årrække haft en fodterapeut tilknyttet
livsstilscentret på Dronning Ingrids Sundhedscenter.
Hun er nu tilknyttet Steno Diabetes Center Grønland og har som sin hovedopgave at kontrollere fødderne på de cirka 600 diabetes-patienter i Nuuk.
Derudover rejser hun på kysten og tilser diabetespatienter i andre byer.
Eksplosiv stigning
– Men antallet af diagnosticerede diabetestilfælde i
Grønland er vokset eksplosivt. Der er tale om en
firedobling over ti år, så vi nu har knap 1700 tilfælde fordelt over hele landet.
– Det er målet, at alle diabetes-patienter i Grønland kan blive kontrolleret hos en fodterapeut en
gang om året, men så langt er vi endnu ikke kommet.
– Og her er de private fodterapeuter også en mulighed. Vi har derfor indgået en aftale med Naja
Olsen i Maniitsoq om, at hun skal tilse diabetespatienterne i Sisimiut, oplyser Michael Lynge Pedersen.
Tilbud til plejehjemmene
Marianne Bach i Nuuk har også henvendt sig til
Kommuneqarfik Sermersooq med et tilbud om at
besøge kommunens plejehjem. Men inden den aftale kommer i hus, skal den behandles i kommunalbestyrelsen, oplyser kommunens kommunikationschef Lars Damkjær.
– Spørgsmålet skal tages op til budgetforhandlingerne til efteråret, så det der kan blive afgjort, om
det er en service, vi ønsker at yde i fremtiden.
To veje til iværksætteri
De to iværksættere kender hinanden fra uddannelsen som statsautoriseret fodterapeut på Tradium i
Randers, men har valgt en lidt forskellig tilgang til
tilværelsen som iværksættere.
Marianne Bach har ikke fået nogen hjælp – heller
ikke fra banken, fortæller hun.
– Så jeg brugte studietiden på at spare op, blandt
andet ved at sælge husflids- og designprodukter på
nettet. For det var noget, jeg brændte for og følte
var det helt rigtige.

Diabetes og fødderne
En af komplikationerne til langvarig diabetes er
nedsat eller ophævet følesans på fødderne.
Hvis man er omhyggelig med at holde sit blodsukker under kontrol, mindskes risikoen for nedsat følesans og dårlig blodcirkulation i fødderne. Dermed
mindsker man også risikoen for sår.
Hvis man har mistet følesansen i fødderne, kan man
ikke mærke, hvis en sko trykker, og der opstår et
sår. Når der først er et sår, er der risiko for infektion.
Hvis der også er dårlig blodcirkulation, er kroppens evne til at hele såret og bekæmpe en infektion
samtidigt mindre.
Stort set alle personer med diabetes, der får amputeret tæer eller dele af en fod, starter med at have
et sår. Amputationer kan forebygges ved at undgå
fodsår.
Kilde: Sundhed.dk

Fakta
Fodterapi
Ved fodterapi behandles flere forskellige fodlidelser,
for eksempel beskæring af hård hud og fremstilling af
individuelle skoindlæg.
Fodterapeuter behandler fødder på især ældre mennesker, der kan have problemer på grund af kredsløbssygdomme, men kan også behandle fodproblemer i
forbindelse med diabetes, gigt, nedgroede negle og
arvæv.
Fodterapi består derudover af følgende:
- Klipning af negle
- Beskæring af hård hud og ligtorne
- Fremstilling af indlæg
- Påsætning af bøjler mod nedgroede negle
Uddannelsen tager 1 ½ år og indeholder en kombination af teori og praksis.
Kilde: Sundhedsguiden.dk

– Men efter den første turbulente opstartsperiode,
står det også klart for mig, at der skal investeres i
forretningen, så jeg har nu taget kontakt til Innovation Greenland for at komme videre, siger Marianne
Bach.
Naja Olsen i Maniitsoq er blevet støttet gennem
opstarten af Arctic Circle Business.
– Vi er rigtig glade for at se iværksættere som Naja
Olsen, der kan se et behov og helt selvstændigt kan
gå ind og fylde den plads og dermed skabe et nyt
erhverv. Vi håber at hun vil blive godt taget imod,
siger Lasse Kyed fra Arctic Circle Business.
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Nuummi milliardip affaanut
sanaartukkat nutaat
Permagreen Grønland A/S aningaasaliissuteqarnermik ingerlatseqatigiiffik Imeqarfik ApS sinnerlugu 237-nik inissialiorpoq
Kurt Kristensen
kurt@sermitsiaq.gl

Kissarneqqortuunnguaq, qallunaatut Vandsøvej,
Nuummi H. J. Rinksvejimit imeqarfimmut atavoq,
ukiunilu kingullerni aqqusineq sanaartorfiusorujussuuvoq tassani inissianut nutaanut ungasianit kiassarnermut aqqutit, innaallagissap aqqutai, kuuffiit,
erngup aqqutai telekabelillu ikkussorneqarlutik.
Aqquserngup isuani, imeqarfik tikivillugu, entreprenøritut ingerlatsivik Permagreen Grønland A/S
qatsissumi salliarnartarujussuup, nalissaqanngitsumik isikkivillip, tungaanut sulinermi aqqusinniorsimavoq 350 meterinik takissusilimmik: Avannamut
kangimut Nuussuarmut Sermitsiamullu aputerasaartumut isikkivilimmi, kujammut kimmullu illoqarfiup qeqqanut Akianullu isikkivilimmmi.
– Tamassuma isikkivia nalilerujussuuvoq, illoqarfiup immikkoortuanut tamaanga kommunimut pilersaarummut ilassummi allassimavoq.
Tamaani, Inussussuarmik atilimmi, aningaasaliissuteqarnermik ingerlatseqatigiiffik Imeqarfik A/S

PAASISAT
Illorsualiat tallimat 237-nik inissiartallit
Nuummi imeqarfiup eqqaani Inussussuarmi sanaartornermik suliniut 237-nik inissiartaqarpoq illorsualiani
immikkoortuni tallimani, sanaartorfinni 8-miit 12-mut
normulinni:
Illorsuaq 10 40-nik inissiartalik; naammassissaaq 2023-mi
apriilimi.
Illorsuaq 9 40-nik inissiartalik; naammassissaaq 2023-mi
oktobarimi.
Illorsuaq 8 38-inik inissiartalik; naammassissaaq 2024-mi
apriilimi.
Illorsuaq 12 52-inik inissiartalik; naammassissaaq 2024-mi
ukiakkut.
Illorsuaq 11 67-inik inissiartalik; naammassissaaq 2025-mi
aasakkut.
Illorsuaq 10 40-nik inissiartalik tunineqareerpoq, upernaallu ingerlanerani illunik tuniniaanermik ingerlatsiviup
Igdlop sanaartorfimmi 9-mi inissiat 40-t tuninialissavai.
Inigisaq nammineq pigisaq 100 kvadratmeterinik angissusilik 3,1 aamma 3,5 millioner koruunit akornanni
akeqarpoq.
Illorsuit 8, 9 aamma 10 arfineq-pingasunik quleriillit Nuussuup tungaanut isikkiveqassapput; illorsuit 11 aamma 12
sisamanik quleriillit Nuummut isikkiveqassapput. Inissiat
amerlanerpaartaat illoqarfimmut kangerlummullu isikkivigissorujussuussapput.
Pilersaarutinut aamma ilaavoq illorsuaq 11-mi inissiat 67-it
inigisamit nammineq pigisamit opgangini sisamani piginneqatigiilluni inissianut allanngortinneqarnissaat.
kurt@sermitsiaq.gl

sinnerlugu Perrmagreen 237-nik inissialiorpoq.
Inissiat siulliit 2023-mi apriilimi iserterfigineqarsinnaalissapput, kingulliillu 2025-mi aasakkut.
Inissiaqarfik nutaaq pinngortitami alianaatsorsuarmi killilimmilu inissisimavoq, tassanngaanniilli timersortarfinnut, ulluunerani paaqqinnittarfinnut
klubbinullu, akunnittarfimmut neriniartarfimmullu,
eqqumiitsulianik katersugaasivimmut, pisiniarfissuarmut illoqarfiullu qeqqani atuarfittaassamut pisuttariaannaavoq. Inissiaqarfittaassaaq aqqusineeqqakkut qullilersorsimasukkut illoqarfiup immikkoortuanut Qernertunnguanut attaveqassaaq.
Imeqarfiup eqqaa kommunip Nuummi qorsoqarfissamut sukisaarsartarfissatullu pilersaarutaanut
pingaaruteqartuuvoq. Kissarneqqoortuunnguup
isuata tamarmi ineriartortinnissaanut tunngavissaavoq nukissamik pilersuiffiup Nukissiorfiit pilersaarutigineqartutut imeqarfimmik atuiunnaarnissaa.
Akerlianik tamaani najugalinnut tamaanngartartussanullu nutaarluinnarnik periarfissaqalissaaq.
Napasuliaq imiisivik tungujortoq
Kommuneqarfik Sermersuup pingaarnerusutut anguniagaraa illoqarfiup sanaartorfioreersup eqiteriffiginissaa.
Tamanna aamma atuuppoq Kissarneqqoortunnguup avannamut kangiani Inussussuarmut. Allamit
isigalugu Inussussuaq qaffasissumi inissisimavoq,
imeqarfiup 400-vejillu akornanni. Nuummi amerlasuut tamanna ilisimassavaat napasuliap imiisivissuup tungujortup inissisimaffiatut. Akerlianik inissiaqarfik nutaaq Nuup ilarujussuanit takuneqarsinnaassaaq, tamannalu illuliat qanoq isikkoqarnissaannut piumasaqaateqarfiuvoq.
Permagreen Grønland A/S qangatut entreprenøritut ingerlatsiviusimariarluni 00-ikkut qiteqqunneranniit sanaartornermi suliniutinik, ilaatigut inissialianik, nammineq ineriartortitsisalersimavoq. Ingerlatseqatigiiffiup ukiuni qulinngulersuni imeqarfiup
eqqaata ineriartortinnissaanut periarfissaqartoq takusinnaasimavaa, tamannali kommunimut pilersaarutip ilassutaani ilaanngilaq, Inussussuarmi iinissialiornissamut ammaassisumik. Tamanna takkuppoq
2016-imi, Permagreenilu suliniummik, illussanik
titartaasarfimmit Clement & Carlsenimit titartarneqarsimasumik, saqqummiussivoq.
Kommunip suliniut akuersissutigaa, ingerlatseqatigiiffillu 2017-imi upernaakkut nunaminertamik tunineqarpoq. Tamatuma pinerani inissialiat pisortanit
aningaasalerneqartarnerannik Inatsisartut inatsisaat
marloriarluni allanngortinneqarpoq.
Allannguineq siulleq pivoq 2018-imi januaarip
aallaqqaataani, taannalu malillugu Nuummmi aningaasaliissuteqarnermik aaqqissuussineq ukiuni qulini atuuttumik 2027-p tungaanut annikilliartortinneqassaaq. Kommuneqarfik Sermersooq 2019-imi
akit malillugit Inussussuarmi suliniummut katillugit
87 millioner koruuninik taarsigassiinissamik neriorsuivoq. Allannguineq tulleq pivoq 2021-mi januaarip aallaqqaataani, taannalu malillugu sanaartortitsisut namminersortut, atuinissamut akuersissutip
tunniunneqarneraniit qaammatit 12-it qaangiutsinnagit inissialiat nutaat inunnut, pisortanit taarsigas-

Inussussuarmi inissialiassat Nuummi Qapiarfiusaamit isigalugit.
Sanaartorfinni 8, 9 aamma 10-mi blokkit qaamasut nalissaqanngitsumik Sermitsiamut isikkiveqassapput; sanaartorfinni
11 aamma 12-imi blokkit taartut marluk Nuummut Akianullu
isikkivigissassaapput. (Titartagaq: Illussanik titartaanermik
ingerlatsivik Clement & Carlsen).
Boligbyggeriet i Inussussuaq set fra Radiofjeldet i Nuuk. De tre
lyse blokke på byggefelterne 8, 9 og 10 får en fantastisk udsigt
til Sermitsiaq; de to mørke blokke på byggefelterne 11 og 12 får
en flot udsigt over Nuuk til Nordlandet. (Illustration: Arkitektfirmaet Clement & Carlsen

sarsillutik inissiaateqalereersimanngitsunut, tunisimassavaat. Taamaanngippat pisortat taarsigassiinissamik neriorsuutaat atorunnaarsinneqassaaq.
Ukiulli marlussuit iluanni Nuummi mittarfissuaq,
illoqarfiullu immikkoortuanut nutaamut Siorarsiorfimmut sulluliaq, atulereersimassapput. Illoqarfiit
pingaarnersaata inui – ullumikkut 18.800-nik amerlassusillit – suli amerliartorput, Nuummilu inissarsiortut, pingaartumik illoqarfiup qeqqani, amerlasoorujussuupput.
Sanaartorfigissaaneq akisooq
Nuummi Inussussuarmi inissianik 237-nik sanaartornissamik suliniut koruunit milliardit affaannik
akeqarpoq, nunap attorneqarsimanngitsup 42 millioner koruuninut sanaartorfigissarnissaa ilanngullugu.
Sanaartornermut akiligassat ima amerlatigaat,
Grønlandsbankip BankNordikillu taassuma aningaasalerneqarnera ataatsimoorlutik kivikkusussimallugu.
Permagreen, Inussussuarmi suliniummik ineriartortitsisoq, 2019-imi ukiakkulli sanaartornermut
aningaasaliisussarsiorsimavoq, 2020-imilu ingerlatseqatigiiffik Imeqarfik ApS pilersinneqarpoq.
Imeqarfik ApS Helge Tangimit Carl Juhlimillu,
ukiuni 50-inngulersuni akunnittarfinnik neriniartarfinnillu ingerlatsisimasunit, aamma Preben Kold
Larsenimit Permagreenimeersumut, tamarmik
Nuummi najugallit, kiisalu Thomas Luckmannimit,
Herningimi najugalimmit pigineqarpoq.
Ingeniør Thomas Luckmann Kalaallit Nunaanni
aningaasaliisuuvoq nutaaq. Taassuma ilinniagaqatigisimasani pingasut peqatigalugit 2003-mi ingerlatsivik H2 Logic Herningimi pilersippaa, taannalu
brintimik orsersortarfinnik suliaqarpoq, 2011-milu
ingerlatsivik nunarsuarmi siullersaalluni Danmarkimi brintimik orsersortarfinnik ataqatigiissunik aallartitsivoq. 2015-imi H2 Logic norskit brintimik suliffeqarfissuannit Nel-imit pisiarineqarpoq, aktianik
aningaasanillu milliardip kuartianik akilerlugu.
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Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK
VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?

Nyt byggeri
i Nuuk til en
halv milliard

Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA
TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut ammasarpoq.
Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.

Permagreen Grønland A/S bygger 237
boliger for investeringsselskabet
Imeqarfik
KikkulluunniitApS
801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899-

imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersimasarput.

Kurt
--------Kristensen

kurt@sermitsiaq.gl
TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser,
depression, stress,
Kissarneqqortuunnguaq,
påselvmord
dansk Vandsøvej,
snor
ensomhed m.m.), eller er pårørende.

sig fra H. J. Rinksvej til vandsøen i Nuuk, og i de
Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
allerseneste
årder
har
vejen klar
været
af kraner og
1899. Så sidder
rådgivere
til atpræget
lytte.
stor byggeaktivitet, mens der er lagt fjernvarme, el,
NUNATSINNI
NAPPAATEQARTUT
kloak,
vandledninger
og telekabler til de nye boliger
PEQATIGIIFFIAT
i området.
PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
For enden af vejen, helt oppe ved vandsøen, har
Oqar. | Tlf. 24 16 56
entreprenørfirmaet Permagreen Grønland A/S anlagt
Mail: ashanuna@gmail.com
en 350 meter arbejdsvej, som fører op til et stort
NERIUFFIIT
plateau
medKATTUFFIAT
en fantastisk udsigt: Mod nordøst over
KRÆFTENS
Nuussuaq
tilBEKÆMPELSE
et sneklædt Sermitsiaq, mod sydvest
Ulluinnarni
| Alle hverdage
over
midtbyens
tage til Nordlandet.
8:00 – 16:00
– Udsigten er områdets helt store værdi, noterer
Oqar. | Tlf. 49 04 89
kommuneplantillægget
for området.
Mail: neriuffik@greennet.gl
I dette område, kaldet Inussussuaq, bygger Permagreen
237 boliger
for investeringsselskabet
INATSISITIGUT
SIUNNERSUISARFIK
IKIU
Imeqarfik
ApS.
De
første
boliger står klar til indflytRETSHJÆLPEN IKIU
ning
i april 2023, sisamanngorneq
de sidste i sommeren
2025.
Ataasinngornermiit
ilanngullugu
Det
nye
boligkvarter
er
placeret
i
et
naturskønt
og
Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
afgrænset
område,
Oqar. | Tlf.: 32
45 48 men ligger alligevel i gå-afstand
fraE-mail:
idrætsfaciliteter,
daginstitutioner og klubber,
ikiu@ikiu.gl
hotel
og restauration, kunstmuseum, butikscenter og
www.ikiu.gl
den kommende skole i midtbyen. En sti med belysMAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
ning
vil forbinde
det tapersersortillutit
nye boligområde
med bydelen
Peqqik.gl-imi
SMS-ikkut
pujortartarunnaarQernertunnguit.
nissat aallartiguk!
Området omkring vandsøen spiller også en vigtig
BLIV RØGFRI NU!
rolle
i kommunens
om et grønt og rekreativt
Få støtte
til dit rygestopplaner
med SMS-servicen
område
i Nuuk.
Enpåforudsætning
for at udvikle hele
Røgfri Nu!
Tilmeld dig
peqqik.gl
området for enden af Kissarneqqortuunnguaq er, at
Sermitsiaq atuartartutsinnut
kiffartuus
sissutitut kiffartuussiGrønlands
energiforsyning
Nukissiorfiit
som plannerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarlagt
sløjfer
brugen
af
vandsøen.
Det
vil
til
gengæld
poq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik
taaneqaartariaqartunik
åbne
for helt
nye mulighedersiunnersuutissaqaruit
for stedets beboere og
paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
besøgende.
annoncer@Sermitsiaq.AG

Som
en service
overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq en
Det
blå
vandtårn
oversigt over gratis services. Har du forslag til gratis services
Kommuneqarfik
Sermersooq
har
som en tiloverordnet
i samme genre, der bør
nævnes, er du
velkommen
at sende
os praktiske oplysninger
målsætning,
at en deltilafannoncer@Sermitsiaq.AG
byudviklingen i Nuuk sker
ved at fortætte den eksisterende by.
Det gælder også området Inussussuaq nordøst for
Kissarneqqortuunnguaq. Set fra en anden vinkel lig-

ger Inussussuaq højt til vejrs mellem vandsøen og
400-vejen. Mange i Nuuk vil også kende området
som stedet, hvor det store, blå vandtårn står. Omvendt vil det nye boligkvarter kunne ses fra store
dele af Nuuk, og det stiller krav til arkitekturen.
Permagreen Grønland A/S har siden midten af
00’erne udviklet sig fra et traditionelt entreprenørfirma til også selv at udvikle byggeprojekter, blandt
andet indenfor boliger. Selskabet har i snart 10 år
set muligheder for at udvikle området ved vandsøen, men der lå ikke et kommuneplantillæg for området, som åbner Inussussuaq for boligbyggeri. Det
kom i 2016, og Permagreen bød ind med et projekt,
tegnet af arkitektfirmaet Clement & Carlsen.
Kommunen godkendte projektet, og selskabet
opnåede den endelige arealtildeling i foråret 2017.
I mellemtiden er Inatsisartut-loven om offentlig
boligfinansiering ændret to gange.
Den første ændring fra 1. januar 2018 betød, at
finansieringsordningen for Nuuks vedkommende
nedtrappes over en 10-årig periode frem til 2027.
Kommuneqarfik Sermersooq gav et lånetilsagn efter
2019-satsen til Inussussuaq-projekt på i alt 87 millioner kroner. Den anden ændring fra 1. januar 2021
indebærer, at en privat bygherre inden 12 måneder
efter ibrugtagningstilladelsen skal have solgt de nyopførte boliger til personer, der ikke allerede har en
bolig med et offentligt lån. I modsat fald bortfalder
det offentlige lånetilsagn.
Men allerede indenfor de næste par år åbner en
atlantlufthavn i Nuuk og en tunnel til den nye bydel
Siorarsiorfik. Befolkningstallet i landets hovedstad
- i dag 18.800 indbyggere - er fortsat stigende, og
efterspørgslen efter boliger i Nuuk, ikke mindst i
midtbyen, er stor.

og restaurationer, og Preben Kold Larsen fra Permagreen, alle bosiddende i Nuuk, samt Thomas
Luckmann, Herning.
Ingeniør Thomas Luckmann er en ny investor i
Grønland. Sammen med tre studiekammerater stiftede han i 2003 virksomheden H2 Logic i Herning,
som arbejdede med brintoptankning, og i 2011
startede virksomheden verdens første netværk af
brinttankstationer i Danmark. I 2015 blev H2 Logic
opkøbt af den norske brintkoncern Nel for en kvart
milliard kroner i aktier og kontanter.

Omkostningstung byggemodning
Byggeprojektet på Inussussuaq i Nuuk med 237
boliger har et samlet budget på en halv milliard
kroner, inklusiv en byggemodning til 42 millioner
kroner i det jomfruelige område.
Byggekreditten er af en størrelse, så Grønlandsbanken og BankNordik har ønsket at løfte finansieringen i fællesskab.
Permagreen, som har udviklet Inussussuaq-projektet, har siden efteråret 2019 søgt efter investorer
til byggeriet, og i december 2020 blev selskabet
Imeqarfik ApS stiftet.
Imeqarfik ApS er ejet af Helge Tang og Carl Juhl,
som i snart et halvt århundrede har drevet hoteller

Bygning 10 med 40 lejligheder er allerede solgt,
og i løbet af foråret sætter ejendomsmæglerfirmaet
Igdlo 40 boliger på byggefelt 9 til salg.

FAKTA
Fem bygninger med 237 boliger
Byggeprojektet i Inussussuaq ved vandsøen i Nuuk
består af 237 boliger fordelt på fem fritliggende
bygninger på byggefelter med numrene 8 til 11:
Bygning 10 med 40 boliger; færdig april 2023.
Bygning 9 med 40 boliger; færdig oktober 2023.
Bygning 8 med 38 boliger; færdig april 2024.
Bygning 12 med 52 boliger, færdig efteråret 2024.
Bygning 11 med 67 boliger, færdig sommeren
2025.

Prisen for en ejerlejlighed på 100 kvadratmeter
ligger på 3,1 - 3,5 millioner kroner.
Bygning 8, 9 og 10 i otte etager vil være orienteret
mod Nuussuaq; bygning 11 og 12 i fire til seks
etager mod Nuuk. Langt de fleste af boligerne får
en fantastisk udsigt over by og fjord.
Det indgår også i planerne, at de 67 boliger i bygning 11 kan ændres fra ejerboliger til fire opgangsandelsboliger.
kurt@sermitsiaq.gl
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EQQAKKAT ANGISUUT
KATERSORNEQASSAPPUT
STORSKRALDSINDSAMLING
Ulloq 17. maaji aallarnerfigalu najugaqarfippit eqqaani igitassaatissinnik aaneqartarnissaanik periarfissaaqqilissaaq.
Maajip 28-ta tungaanut. Aaqqissuussineq TAAMAALLAAT
inigisaminnik pigisalinnut atuutsinneqarpoq. Inissianik attartortut allatut inissiaatileqatigiiffiit aqqutigalugit periarfissaqartinneqarput. Eqqaasitsissutigissavarput Pinsemi aammalu Arfininngorneq Sapaallu Aallertoqassanngimmat.

Fra 17. maj til 28. maj er det igen muligt
at få hentet storskrald ved din adresse.
Ordningen gælder KUN boligejere. For
borgere i lejebolig er der gennem boligselskaberne andre muligheder. Ingen afhentning på 2. pinsedag og i weekender.

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

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

Attavigigutsigut ukua paasissutissiissutigissavatit:
1. Ateq najugalu
2. Mobiilivit normua mailillu
3. Sunik tunniussiniarpit - aamma qanoq annertutigisunik
Eqqagassat ullormi aaneqarfissaanni aatsaat aqqusernup sinaanut ilineqassapput.
Igitat angisuut tikikkuminartumut inissinneqassapput aamma avatiminniittunut akornutaanngitsumut. Igitat angisuut najukkamit sorlermeersuuneri ersarissumik takuneqarsinnaassaaq. Igitat angisuut aaneqartussat, igitassanut ilaasussanngitsunut nigortillugit,
inissinneqassapput .
Assersuutigalugu sikkilit, aneerussiviit allallu
Eqqagassat isumannaatsumik poortorneqarsimassapput
– ilinnut sulisutsinnullu isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu.
Illit najugaqatigiiffiit peqatigiiffippilluunniit (nammineq pigalugu/piginneqatigiinnermi)
najukkassi eqqaani eqqakkanik qimaannakkanik katersiniarnermik aaqqissuussiniarussi,
ulluni taaneqartuni inniminnersinnaavatsigut, eqqakkat katersorneqarsimasut biilinik
aaneqarniassammata.

ULLUT TAAKKUNANI PIFFISSALIUSSAT
ATUUTINNEQASSAPPUT NALUNAAQUTAQ
17.00-MIIT UNNUKKUT 20.30 TUNGAANUT
Sermersooq gl-imi imaluunniit
Sermersooq Affaldscenter-imi
facebook aqqutigalugu eqqakkanik
angisuunik katersisarneq
atuarneqarsinnaavoq
Læs mere om storskraldsindsamlingen på sermersooq.gl
eller på facebook Sermersooq
Affaldscenter

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik // Forvaltning for Anlæg og Miljø

Når du kontakter os, skal du oplyse:
1. Navn og adresse
2. Mobil nr og e-mail
3. Hvad du vil aflevere og hvor meget
Affaldet må tidligst stilles frem dagen før afhentningsdagen. Storskraldet skal placeres let tilgængeligt og på
en måde så det ikke er til gene for omgivelserne. Det
skal være tydeligt hvilken adresse storskraldet hører til.
Affaldet skal være tydeligt adskilt fra andre genstande som ikke ønskes bortskaffet som storskrald (f.eks.
cykler, barnevogne mm.)
Affaldet skal være forsvarligt emballeret, så det er
sikkert at håndtere
– både for dig og vores personale.
Hvis du eller din boligforening (ejer eller andel) vil arrangere indsamling af henkastet affald i jeres lokalområde,
er I også velkomne til at bestille os på de angivne dage,
så storskraldsbilen kan komme og hente det, I har
samlet sammen.

AFHENTNINGEN SKER
MELLEM KL. 17.00-20.30
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Coronaqaraluartoq
asinneqartooruteqartoq
All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Naak coronaqaraluartoq Tele-Post 2020-mi annertuumik sinneqartooruteqarpoq 122,7 millionit koruuninik. Ilanngaatigisassat ilanngaatigereerlugit kaaviiaartitat 12 millioninik apparput 814,2 kr.-nik 802,2 kr,.-inut, Sermitsiaq.AG allappoq.
– Ukiumi pineqartumi naatsorsuutitigut angusat ukiuni sisamani iluusissatut pilersaaruteqarfigisatsinnut naggasiinerupput pitsaasut, naak imaatigut kabeli kittoraraluartoq, sila unerisimanngikkaluartoq minnerunngitsumillu covid-19 atuuttoq, pisinnaasimavugut Tele-Post
suliffeqarfittut pitsaasutut aallussilluartutut ingerlatilissallugu, siulersuisut siulittaasuat Stine
Bosse naatsorsuutitigut angusat pillugit oqarpoq.

Overskud
trods corona
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

Tele-Post suliffeqarfittut pitsaasutut aallussilluartutullu ingerlatsilersimasoq, siulersuisuni siulittaasup Stine Bossep oqaatigaa.
Tele-Post er blevet en langt mere effektiv virksomhed, siger bestyrelsesformand Stine Bosse. Ass./Foto: Mathias Thomsen

ASIMUKARNISSANNUT PIAREEQQAVIT.
VÆR KLÆDT PÅ TIL NATUREN

DUNLOP
VINTERSTØVLE

Model Blizzard. Foret støvle
af pvc med snøre i skaftet.
(Best. nr. 1609787)

R
TJEK P

ISEN

399.-

1.299.HELLY HANSEN
WORKWEAR
STRETCH BUKS

RAPTOR FLEECE JACKET

Fleecetrøje med høj krave og moderne kropsnær pasform.

Model Magni. Super dejlig 4-vejs
stretch buks med suveræn pasform. Perfekt til vandreturen.

(Best. nr. 9742295)

(Best. nr. 1834556)

STÆRK PRIS

549.CARHARTT SWEATSHIRT

Model Wind Fighter. Vandafvisende og med fleece for,
der holder kroppen varm selv i regnvejr.
(Best. nr. 1910888)

Priserne gælder fra onsdag d. 5. maj til lørdag d. 22. maj 2021.

329.-

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

Tele-Post er på trods af corona kommet ud af 2020 med et stort overskud på bundlinjen på
122,7 millioner kroner. Nettoomsætningen er faldet med 12 millioner fra 814,2 til 802,2 millioner kroner, skriver Sermitsiaq.AG.
– Årets resultat er en flot afslutning på vores fireårige strategiperiode, hvor vi, trods søkabelbrud, vanskelige vejrforhold og ikke mindst covid-19, har formået at gøre Tele-Post til en
langt mere effektiv virksomhed, udtaler bestyrelsesformand, Stine Bosse om resultatet.

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

sinni
Akit pitsassuit aviisit
t
takoriakkit imaluunnii
ruk
nittartagarput alakka
www.STARK.gl
s avis
Se de stærke priser i vore
meside
eller besøg vores hjem
på www.STAR K.gl

STARK Sisimiut

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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Hotel Hans Egede ajornartorsiorpoq

Siorna 3 millioningajaat annaavai
Kalaallit Nunaanni akunnittarfiutileqatigiiffiit
annersaannit Hotel Hans Egede A/S-imit aningaasat aniapput. Siorna ukiorpassuarni siullermeersumik amigartooruteqarpoq. Tamatumunnga pissutaavoq coronamut killilersuinerit
pissutigalugit akunnittarfinni inisimasussaaleqineq. Naatsorsuutigineqarpoq ukioq manna
sinneqartooruteqalaassasoq
Bent Højgaard Sørensen
bhsorensen@outlook.com
Piffissami matumani akunnittarfinnik ingerlatsineq
amerlanerpaanut kipiluttunarpoq. Tamanna Helge
Tangip Carl Juhlillu, Kalaallit Nunaanni akunnittarfiutileqatigiiffiit annersaannik Hotel Hans Egede
A/S-imik piginnittut, paasivaat 2020-mi akileraarutit ilanngaatigereerlugit 2,8 millioner koruuninik
amigartooruteqaramik.
Sanilliussassatut ingerlatseqatigiiffik 2019-imi
akileraarutit ilanngaatigereerlugit 9,8 millioner
koruuninik sinneqartooruteqarpoq.
– Ukioq naatsorsuusiorfiusoq coronap ajornartorsiortitsineranik coronalu pissutigalugu killilersuinernik annertuumik sunnerneqarsimavoq, qullersat
2020-mi angusat pillugit nalunaarusiami ilaatigut
allapput.
Covid-19-ip nunani tamalaani ajornartorsiortitsinera pissutigalugu Kalaallit Nunaanni takornariaqarneq sakkortuumik eqqorneqarsimavoq. Siorna
upernaakkut tamakkiisumik matusineq, katersuunnissamut inerteqquteqarneq killilersuinerillu pissutigalugit ingerlatseqatigiiffik Hotel Hans Egede
ukiorpassuarni siullermeersumik amigartooruteqarpoq, kaaviiaartitallu ukiumut siulianut sanilliullugit

45 procentimik appariarsimapput.
Kalaallit Nunaannili tamakkiisumik ammaaqqittoqarnissaanik nalorninartoqarnera, mattusimanissamut nunamullu isernissamut malittarisassat kiisalu
kapuuinerit annertussusia pissutigalugit, ingerlatseqatigiiffiup, Nuummi Hotel Hans Egedemik HHE
Expressimillu ingerlatsisup, 2021-mut angusassatut
naatsorsuutigisat nalileruminaatsippai.
– Aasamiit siumullu ammaaqqinnissamik ilimasaarutit eqqorpata naatsorsuutigineqarpoq 2021-mi annikikkaluartumik sinneqartooruteqartoqassasoq.
Tamannali nalorninartoqartorujussuuvoq, qullersat allapput.
Taaneqareersutut ingerlatseqatigiiffik 2,8 millioner koruuninik amigartooruteqarpoq. Ingerlatseqatigiiffilli namminersorlutik oqartussanit corona pissutigalugu ikiorsiissutinik pisimanngitsuuppat amigartoorutit amerlanerujussuussagaluarput.
Hotel Hans Egede A/S siorna corona pissutigalugu ikiorsiissutinit namminersorlutik oqartussanut
taarsiivigineqarnissamik qinnuteqarpoq, ilaatigut
aningaasartuutinut aalajangersimasunut akissarsianullu taarsiissutissanik.
Ingerlatseqatigiiffik 10 millioner koruuninik tunineqarpoq, tamannalu amigartoorutinik killileeqataavoq.
– Ingerlatseqatigiiffiulli maanna ingerlartsinera
ingerlatsinissamillu pilersaarutai aningaasaqarnikkut imatorsuaq ajornartorsiortitsinngillat, ingerlatseqatigiiffiullu akiliisinnaassuseqarnermut upalungaarsimanera naammattumik qularnaassuseqartutut
nalilerneqarpoq, ukiumut nalunaarusiami allassimasoqarpoq.
Pilersaarutaasimagaluarpoq HHE Express siorna
maajimi ammarneqassasoq, covid-19-illi nunani
tamalaani ajornartorsiortitsinera pissutigalugu am-

marnissaa ukioq manna septembarimut kinguartinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat inunnut, Kalaallit
Nunaannut tikittunut ulluni tallimani mattussaaqqanissamik malittarisassai akunnittarfimmi inissarsiortunut annertuumik killiliipput.
Namminersorlutik Oqartussat ukiarmi covid-19
pissutigalugu mattussaaqqanissamik malittarisassat
eqqummatigit akunnittarfiit marluk ingerlannissaannut aningaasatigut tunngavissaaruppoq. Taamaattumik HHE Expressip pisortatigoortumik ammarneqarnerata kinguninngua akunnittarfik matuneqarpoq.
Ingerlatseqatigiiffiup pingaarnerusutut ingerlatarai akunnittarfinnik neriniartarfinnillu ingerlatsineq.
Ukiumut naatsorsuusiorfiusumut 2020-mut ilaapput
Hotel Hans Egede aamma HHE Express. Hotel
Hans Egede Helge Tangimit Carl Juhlimillu pigineqarpoq, HHE Expressilu Polarbomit pigineqarluni,
taannalu aamma inuussutissarsiortunit taakkunannga marlunnit pigineqarpoq.
Hotel Hans Egede Kalaallit Nunaanni akunnittarfiit annersaraat 156-inik initalik, marlunnik neriniartarfilik, barilik ataatsimeersuartarfeqarfilillu ininik
20-nik ataatsimiittarfilimmik katerisimaartarfilimmillu, inunnut arfinilinniit 350-inut inissalinnik.
Akunnittarfik akikitsoq, budgethotelimik taaneqartartoq, 108-nik initaqarpoq.
Tamatuma saniatigut ingerlatseqatigiiffiup Hotel
Hans Egedep Samuel Kleinschmidtvejimi illu, HC
Ejendommemit, aamma Helge Tangimit Carl Juhlimillu pigineqartumit, attartorpaa.
Tassani inissiat akunnittarfimmi inissiatut inissiarigallakkatullu attartortinneqartarput taallugit Hotel
Apartments by HHE.

Hotel Hans Egede A/S-imi qullersat, siulersuisuni
siulittaasoq Helge Tang siuttoralugu, ukioq manna
sinneqartooruteqalaassallutik naatsorsuutigaat.
Ledelsen for Hotel Hans Egede A/S med bestyrelsesformand Helge Tang i spidsen venter et lille
overskud i år. Ass./Foto: Leiff Josefsen

15

ONSDAG 5. MAJ 2021

Namminersorlutik Oqartussat 2020-imi covid-mut mattussaaqqanissamik malittarisassat eqqummatigit Nuummi akunnittarfiit marluk ingerlannissaannut aningaasatigut tunngavissaaruppoq. Taamaattumik HHE Express 108-nik initalik pisortatigoortumik ammarneqarnerata kingorna matuneqarpoq. Naatsorsuutigineqarpoq akunnittarfik 2021-mi septembarimi ammarneqassasoq.
Da selvstyret indførte covid-karantænereglerne i 2020, forsvandt det økonomiske grundlag for drive to hoteller i Nuuk. Derfor forblev HHE Express med 108
værelser lukket kort efter den officielle åbning. Hotellet ventes åbnet til september 2021. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Nedtur for Hotel Hans Egede

Tabte næsten tre millioner sidste år
Pengene fosser ud af Grønlands største
hotelselskab Hotel Hans Egede A/S. Sidste år
blev der underskud for første gang i mange
år. Årsagen var manglende gæster på grund
af corona-restriktioner. I år ventes et lille
overskud
Af Bent Højgaard Sørensen
bhsorensen@outlook.com
Det er op ad bakke for de fleste at drive hoteller for
tiden. Det må Helge Tang og Carl Juhl, ejere af
Grønlands største hotelselskab Hotel Hans Egede
A/S, erkende efter at have præsenteret et underskud
efter skat på 2,8 millioner kroner i 2020.
Til sammenligning havde selskabet i 2019 et
overskud efter skat på 9,8 millioner kroner.
Regnskabsåret har i væsentlig grad været påvirket
af coronakrisen og de restriktioner, som coronakrisen har medført, skriver ledelsen blandt andet i
rapporten om 2020-resultatet.
Den internationale covid-19 krise har haft en
kraftig påvirkning af turismen i Grønland. Den totale nedlukning i foråret, forsamlingsforbud- og begrænsninger har betydet, at selskabet Hotel Hans
Egede for første gang i mange år har haft underskud, og at omsætningen sidste år faldt med 45

procent i forhold til året før.
Men på grund af usikkerheden omkring en fuld
genåbning af Grønland, karantæne- og indrejseregler plus omfanget af vaccinationer har selskabet,
der driver Hotel Hans Egede og budgethotellet
HHE Express i Nuuk, imidlertid vanskeligt ved at
vurdere forventningerne til resultatet for 2021.
Såfremt signalerne om en åbning fra sommer og
frem holder, forventes et positivt - om end meget
lille – resultat for 2021. Dette er dog forbundet med
stor usikkerhed, skriver ledelsen.
Selskabet fik som nævnt et underskud på 2,8 millioner kroner på bundlinjen. Men havde selskabet
ikke fået en klækkelig hjælp fra selvstyrets coronapakker, var tabet blevet væsentlig større.
Hotel Hans Egede A/S søgte sidste år selvstyret
om kompensation fra corona-hjælpepakker, blandt
andet kompensation for faste omkostninger og lønkompensation.
Selskabet modtog 10 millioner kroner, og det har
været med til at begrænse underskuddet.
– Selskabets nuværende og planlagte aktiviteter
giver imidlertid ikke anledning til særlige finansielle risici, og selskabets likviditetsberedskab vurderes
at være sikret i tilstrækkeligt omfang, hedder det i
årsrapporten.
Oprindeligt var det planen at åbne HHE Express
i maj sidste år, men på grund af den internationale

covid-19-krise blev åbningen udsat til september i
år.
Selvstyrets regler om fem dages karantæne for
folk, der rejser ind i Grønland giver en stor begrænsning i antallet af hotelgæster.
Da selvstyret indførte covid-karantænereglerne
i efteråret, forsvandt det økonomiske grundlag for
drive to hoteller. Derfor forblev HHE Express lukket kort efter den officielle åbning.
Selskabets væsentligste hovedaktivitet er hotelog restaurantionsdrift. Regnskabsåret 2020 har omfattet drift af Hotel Hans Egede og HHE Express.
Hotel Hans Egede ejes af Helge Tang og Carl
Juhl, mens HHE Express ejes af Polarbo, der ligeledes ejes af de to erhvervsfolk.
Hotel Hans Egede er Grønlands største hotel med
156 værelser, to restauranter, en bar og et konferencecenter med 20 møde- og selskabslokaler med
plads fra seks til 350 personer. Lavprishotellet HHE
er landets såkaldte budgethotel med 108 værelser.
Desuden har selskabet Hotel Hans Egede lejet en
ejendom på Samuel Kleinschmidtsvej af HC Ejendomme, der også ejes af Helge Tang og Carl Juhl.
Her udlejes lejligheder som hotellejligheder og
vakantboliger under navnet Hotel Apartments by
HHE.
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NUJALERIVIIT / FRISØRERE

Salon Puk
TLF. 32 26 30

ALLAFFISORNEQ / KONTOR

FRISØRERNE:
Puk
Nuka Raage
Gertrud

Paninguak
Marianne

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

Give aways · Gaveartikler · Reklame
artikler · Logomåtter · Firmatøj · Sportstøj ·
Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere
forhandles også

Profilering
af Din
Virksomhed
Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

salon puk

H.A. BOGFØRING

Nauja

/Helene Andersen

v

Erene

Tlf. 329797

Tlf. 55 43 72

H.J Rinksvej 33

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

Nujaleriffik

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

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

POSTBOKS 610 3900 NUUK
TLF. 554372 HA@HCANDERSEN.GL

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

TAKORNARIARNEQ / TURISME

Nuuk
Bay Adventures
Targa 25.1 Boat Charter
+299 23 15 60
www.nuukbayadventures.gl
info@nuukbayadventures.gl

Nuuk Bay Adventures
Boat Charter

ABC
Arctic Boat Charter

abc@abc.gl +299 53 38 80
HOTEL LEJLIGHEDER

Lejl. C

Lejl. B

Lejl. D

Greenland Cruises kan tilbyde sejlads
med vores fabriksnye
TARGA 37
GODKENDT TIL 12 PASSAGERER
KONTAKT:
Ivik, 549748 · info@greenlandcruises.gl
Greenland Cruises

Luksus
hotellejligheder

Always Best Choice

Lejl. A

FJORD CRUISE

· Høj standard
· Flot udsigt
· Central
placering
· God pris

www.nuuk-in-wellness.dk · booking@nuukinn.com · Mobil 550633

Angerlarsimaffippalaartut inissiaatigut
assigiinngitsunik akillit angissusillillu
attartugassat takukkit Sydbo.gl
Se vores lejligheder som er indrettet
som et hjem i forskellige størrelser
og priser på vores hjemmeside
Sydbo.gl

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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

KIGUTILERIFFIK / TANDLÆGER
Nuup kigutileriffianut inniminniiniarneq /
Tidsbestilling Nuuk tandpleje
OQARASUAAT / TELEFONNUMMER 80 11 10:
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
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SANASOQ / HÅNDVÆRKERE

Nuuk Vand & Varmeservice

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

NVVS.GL

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

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

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

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

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

Du er altid velkommen til at
kontakte os, vedr. pris og evt. tilbud

PEQQISSUSEQ / SUNDHED

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

AKUPUNKTØR

Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 55 68 98 · Mail: Beomf@Beomf.gl

TØMRERFIRMAET IGDLO
v/Søren Biilmann

Gaba Broberg

Pollesmurerfirma aps
/Poul Erik Pedersen

v

KØKKENFLISER

TØMRERFIRMAET
IGDLO
v/Søren
Biilmann

TRAPPEPGANGE

v/Søren
Biilmann
v/Søren Biilmann

Mobil: +299 28 8143
Mobil:
+299 28 814383 · 3900 Nuuk
Eqalugalinnguit
Mobil:
+299
28 28
8143
Mobil:
+299
8143
Eqalugalinnguit
83· ·3900
3900Nuuk
Nuuk
Eqalugalinnguit
83
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
Eqalugalinnguit
83 · 3900
Nuuk
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl

Chinese Tradicional Medicin
m/International Certificate fra
Shanghai University Hospital China

MOBIL: 54 38 58

TERAPI GENNEM

BADEVÆRELSE

TØMRERFIRMAET IGDLO
TØMRERFIRMAET IGDLO

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

plm.firma@gmail.com

GANGFLISER
BETONRENOVERING
PUDSARBEJDE

Mobil 53 42 84

SLIGLAG

Healing
Samtale
Klarsyn

GLASBYGGESTEN

Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse
Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse
Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse
Renovering/Tømrer/Snedker/Skimmelfjernelse

HÅRDEHVIDE VARER

Din fagmand

KØRESKOLE

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
køreskole

TLF. 55 71 68

INFO@QVIST.GL

QVIST KØRESKOLE

NAASUERNIAQ / BLOMSTER

BILUDLEJNING

Nuuk Biludlejning ApS
Store og små biler

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

HOS IQ NAASUT LAVER VI:
Bårebuketter
Kistedekorationer
Brudebuketter
Blomsterbuketter
og m.m.

Iggiaanut 3a
Boks 1491
Tlf. 312558 / 498585
biludlejning@nuuk-biludlejning.com
www.nuuk-biludlejning.com

iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Tidsbestilling hos Birthe
Mobil 550633

ISARUARNIARFIK /OPTIKKER
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NATILERISOQ / TÆPPER

• AFPASSEDE TÆPPER

Steffen Knulst two food high kickimi qutsinerpaamik
isimmitsilluni rekordiliivoq. Assi nammineq pigisaq.
Steffen Knulst har slået grønlandsrekorden for
højeste spark i two foot high kick. Foto: Privat.

(mange størrelser)

VÆG-TIL-VÆG TÆPPER
Byens
• GULVSLIBNING
billigste
• GULVARBEJDE
tæpper
•

Natilerisoq

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

PISINIARFIIT / BUTIKKER M.M.
Bliv klar til GDPR – Vi holder i hånd – lidt eller meget

Fra kun 350,- kr. / måned – www.compli.gl
Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

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

Martek Teknik ApS
Elevator eftersyn
Videoovervågning
Digitale låse systemer
IT rådgivning og driftsstøtte
www.martek.gl
E-mail martek@martek.gl
Telefon +299 487348

Rekordi
qaangerneqartoq
All.: Jette Andersen
Steffen Knulstip, Inuit aamma Dene Gamesinik timersortartup, sapaatip-akunnerata siuliani timersuummi two foot high kickimi Kalaallit Nunaanni rekordi
qaangerpaa, tamannalu pilluni sapaatip akunnerata siuliani sisamanngormat onlinekkut Inuit aamma Dene Gamesini nunatsinni pissartanngorniunnermi –
unammissutigineqartuni siullermi. Rekordi 2,40 meteri centimeterimik qaangerlugu 2,41 meteri anguaa.
- Nuannaangaarama qanoq oqassallunga naluara… misigisaq oqaluttuariuminaannermik, Steffen Knulst, Uummannami najugalik, oqarpoq.
Rekordi qaangerniarlugu taanna sivisujaamik sungiusarsimavoq, tassalu
sisamanngornermi apriilip 22-anni iluatsippaa, taassumalu timersuutit Inuit
aamma Dene Games ukiuni qulingiluani aallussimavai.
Klubbi Inuit & Dene Games Nuuk facebookimi quppernermini allappoq:
- Inuit & Dene Games Nuummi inuusuttuulluni uagutsinni aallartikkamigilli
taama siuariartortigisimanera tulluusimaarutigeqaarput nuannaarutigeqalugulu.
Andreas Johansen inersimasuni normu 2-ngorpoq Inuuteq Josefsenilu normu
3-ngorluni.
Timersuummi tassani nunarsuarmi rekordi 2,64 meteriuvoq.
Taanna aamma sapaatip-akunnerata siuliata naanerani one foot high kickimi
rekordiliivoq, 2,76 meteri angugamiuk.
Tamatuma saniatigut nunatsinni pissartanngorniunnermi aamma allamik rekordiliisoqarpoq. Bent Jakobsen Alaskan High Kick-imi 2,26 meteri angullugu
rekordiliivoq.
Tassa nunatsinni pissartanngorniunnermi rekordiliilluartoqarpoq.

Rekord slået
Af Jette Andersen

Tuniniaavik / Opslagstavle
ASSINNGITSUT / DIVERSE
Sælges: Microovn, kr. 250,-. Spisebord m/tillægsplade, sort/lysebrun kr. 150,-. 4 stole kr. 500,-. Hvid
lille opvaskemaskine, kr. 250,-. Loftlampe, rød m/
ledning kr. 400,-. Skakspil i krystal, ubrugt kr. 300,Gummistøvler, str. 36, kr. 100,- Sofabord 130x 80 cm.
kr. 500,- Henv. Blok 11-D-23, mobil 594582.

Steffen Knulst, 25-årig Inuit og Dene Games udøver, slog i forrige uge Grønlandsrekorden i sportsgrenen two foot high kick, under den første dag – og som
den første disciplin – af online GM i Inuit og Dene Games forrige torsdag. Han
formåede at slå rekorden med en centimeter, fra 2,40 meter til 2,41.
– Jeg er så glad, at jeg ikke ved, hvad jeg skal skrive… det er så ubeskrivelig, siger Steffen Knulst, der bor i Uummannaq.
Han har arbejdet på at slå rekorden i et stykke tid nu og torsdag den 22. april
lykkedes det altså for den unge mand, der har dyrket Inuit og Dene Games i ni
år.
Klubben Inuit & Dene Games Nuuk siger på sin facebookside:
– Vi fra Inuit & Dené Games Nuuk, er så stolte af ham og er glade for at se
de fremskridt, han har nået, siden han startede med os som ung mand.
Andreas Johansen og Inuuteq Josefsen blev henholdsvis 2 og 3 blandt de
voksne.
Verdensrekorden i sportsgrenen er 2,64 meter.
Forrige weekend slog han også rekorden i one kick high foot, da han sparkede intet mindre end 2,76 meter.
Derudover blev der slået endnu en rekord under GM. Det var Bent Jakobsen,
der sparkede 2,26 meter under Alaskan High Kick.
Alt i alt blev det altså et rekordrigt GM.
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NUUMMI NERIUFFIMMIIT

HANSEN BYG NUUK ApS
Søger Tømrersvend

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

Kræfte-mik nappaateqalersimasunut
qanigisaasunullu qaaqqusissut

til udskiftning af bl.a. tagspån
på eskimoslottet.
Tiltrædelse omgående.

Siunertaavoq kræfteqalersimasut qanigisaasullu
annertoqqusersoqatigiiﬃgisaannik
katersuutsitsinissaq.
Siulersuisuni ilaasortanit peqataasoqassaaq,
eqqartueqatigiinnissaq matoqqasoq pissaaq:

HENVENDELSE: 551304

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

sud_cs0097.tif

Pingasunngornermi majiip 19-ani nal. 19:00 – 21:00
Illorput inersuaaraanni Nuussuarmiittumi.

Invitation til træf for
kræftramte og
familiemedlemmer
Formålet er at mødes med andre kræftramte og
pårørende for at støtte og give hinanden styrke.
Bestyrelsesmedlemmer vil være til stede,
og næste træf sker:
Onsdag den 19. maj kl. 19:00 – 21:00,
i Illorput lille sal, Nuussuaq
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta/Med venlig hilsen
Siulersuisut – bestyrelsen

Angallat nutaaq?
Umiatsiarfissanngulerpoq
Nutaamik angallatitaarfissanngorpa imaluunniit pisoqaq
taarsigassanngorpa? Maannakkorpiaq aningaasalersuinermi
iluaquteqarluartunik neqerooruteqarpugut.
• Angallammut taarsigassarsinermi pilersitsinermi
100%-mik sipaaruteqassaatit.
• Nutaamik atornikumilluunniit angallatitaarnermi
neqeroorut atuuppoq.

Siunnersortit ullumikkut attavigiuk

Ny båd?
Ny sejlsæson og havet kalder
Er det tid til ny båd eller få skiftet den gamle ud? Lige nu har vi
fordelagtige priser på finansiering.

• Du får 100% rabat på stiftelsesprovision ved oprettelse af bådlån.
• Gælder hvad enten du køber en ny eller en brugt båd.

Kontakt din rådgiver i dag
200.000,-imik taarsigassarsinermi pilersitsinermi 5.800,-eqarpoq
Oprettelsesomkostninger ved lån på 200.000,- vil være 5.800,-

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Maaji Nuan 2021 aallartippoq

Maaji Nuan 2021
ARRANGØR:
B-67 Fodboldafdeling
KONTAKT:
Finn Meinel:
ﬁnn@meinel.gl

TOKE

MAAJI
NUAN

Kikkut tamarmik aalajartorput
Ullumi pingasunngornerim Runderful
Nuuk intervaltræningimik aaqqissuussissaaq aqagalu sisamanngornermi NSP
peqatigalugu Quassussuarmut qaqiartortoqassalluni
Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Maaji Nuan tallimanngornermi apriilip 30-ani aallartippoq ilaqutariinnut ammaalluni arpatsitsinermik.
Apersortittorpassuaqaraluartoq ajunngivissumik
arpatsitsisoqarpoq, Maaji Nuan Facebookimi allappoq. Qujanaq borgmester Charlotte Ludvigsenimut
ammaaneranut. Poul Petersen kissassaavoq ilaqutariillu Qaqortoq Nuutoqarlu aqqusaarlugit nuannersumik arpapput. Brugsenip saavani nerrivimmi arsaattoqarpoq, inuusuttut utoqqaallu parnartuutigalugit imermillu najoqqaajutigalutik imminnut unammimmata, Maaji Nuan aallartinneq pillugu allappoq. Ammaalluni arpatsitsinermut peqataasorpassuit
isumallualersitsipput.
B-67-ip arsaannermut immikkoortortaa Maaji
Nuan’ 2021-mut akisussaasuuvoq, taannalu Finn
Meinel aqqutigalugu attaveqarﬁgisinnaavat, soorlumi illoqarﬁmmi timersoqatigiifﬁit peqatigiifﬁi assigiinngitsut aamma peqataasut.
Timersoqatigiit Kattufﬁat maajimi sapaatip akunnerani kingullermi (sap.ak. 21-mi) aamma unammisitsissaaq, tamatumani illoqarﬁit unammisinneqassallutik, illoqarﬁmmiut ataasiakkaat kikkut sapaatip
akunneranut kilometerinik amerlanerpaanik pisussinnaanersut imaluunniit arpassinnaanersut paasiniarlugu.

Maaji Nuan maaji qiteqquppat arpaqataasunut
arpannermi tujuuluaqqanik 500-nik agguaassaaq.
Tujuuluaqqat Najukkami Ataatsimiititaliamit
Grønlandsbankenimillu aningaasaliifﬁgineqarput.
Pisunneq pingaartinneqassaaq
Pisunneq ukioq manna Maaji Nuan’imi qitiutinneqassaaq. Illoqarﬁmmi pisoqatigiittartut assigiinngitsut qanimut suleqatigalugit aaqqissuussisoqartassalluni. Taamaattorli pisuttartut peqatigiifﬁat Asimiu
annermik suleqatigineqassalluni.
Qaammatip ingerlanerani Neriufﬁk peqatigalugu
ilaqutariinnut pisutsitsinermik aaqqissuussisoqassaaq.
Namminersorlutik Oqartussani aamma Kommuneqarﬁk Sermersuumi sulisut maaji tamakkerlugu
pisunnerpaaniullutik unammissapput.
Arsaattarﬁnni Inussiviup eqqaaniittunik ataatsimoorluni aputaajaanissamik klubit allallu suleqatigalugit ullut ilaanni aaqqissuussisoqassaaq.
Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarﬁmmi
Maaji Nuan’imik ukioq manna aamma aaqqissuussisoqassaaq. Taakku saniatigut ikittunnguakkuutaarluni silami arsaattoqassaaq. Ukkusissamut
sapaatip akunneri tamaasa pisuttuartitsisoqartas-

saaq. Atuarﬁnni atuaqatigiit tamarmik aningaasanik
akissarsiassartalinnik eqqakkanik katersillutik
unammisinneqassasut, Finn Meinel ilisimatitsivoq.
Atuaqatigiit tamarmik immikkut angalanissaminnut 5.000 aamma 10.000 koruunit akornannik akissarsiassaqassapput, atuaqatigiit assigiinngitsut qanoq amerlatigisut peqataanersut apeqqutaalluni.
Angerlarsimaffeqanngitsunut Kofoeds Skolemi
aamma aaqqissuussisoqartassaaq, eqqarsartaatsimikkut innarluutinnut kiisalu skakkertartut peqatigiifﬁat aaqqissuussisassalluni, soorlumi aamma naatsorsuutigineqartoq timersoqatigiifﬁit assigiinngitsut
timersoriartarﬁillu soorlu Sisorarﬁit aamma Malik
kiisalu timersortarﬁssuit assigisaalu aaqqissuussinernik assigiinngitsunik neqerooruteqartassasut, Finn
Meinel Nuummi maajimi pisussanik aaqqissuussisuusoq taama ilisimatitsivoq.
Aaqqissuussinerni assigiinngitsunik takutitsisoqartarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.
Nuuk Ugeavisimi Maaji Nuan’ ukioq manna
aamma malinnaafﬁgisinnaavat. Sapaatip akunneri
tamaasa pisussat aamma paasissutissat sammisassanut ataasiakkaanut tunngasut malinnaavigisinnaavatit aamma peqataaniarlutit qanoq sumullu nalunaarsinnaanerit ilanngullugu.

Borgmester Charlotte Ludvigsen ukioq manna Maaji Nuannimik ammaavoq.
Borgmester Charlotte Ludvigsen åbnede årets Maaji Nuan. Ass./Foto: Maaji Nuan

Peqqinnissarput ukioq kaajallallugu
eqqarsaatigisassavarput
Taama borgmester Charlotte Ludvigsen
tallimanngornermi apriilip 30-ani Maaji
Nuan ammarlugu oqalugiarami oqarpoq
All. Aaqqissuisoqarﬁk
redaktion@nuukugeavis.gl
Apriilimi Maaji Nuan sioqqutsilluta aallartinnissaa
nuannaarutigaara, taamaaliornittami takutimmagu
peqqinnissarput ukioq kaajallallugu eqqarsaartigisarnissaanut eqqaasitsisoq, borgmester Charlotte
Ludvigsen ammaalluni oqalugiarnermini oqarpoq,

paasissutissiivorlu Maajip ingerlanerani aaqqissuussat illoqarﬁup timersoqatigiifﬁinniit aaqqissuunneqartut assigiinngitsut 100-t sinneqartut, taakku atorluarneqarnissaat kaammattuutigerusukkini.
Ikinngutisi, suleqatisi ilaquttasilu amerlanerusut
peqataasinnaappata nuannernerpaassaaq. Nammineq kajumissuseq atorlugu timersoqatigiifﬁnni suleqataasorpassuarnut qujarusuppunga, taakkumatami
aaqqissuussinerit iluatsinnissaannik tunngaviliisut.
Nuummi Najukkami Ataatsimiititaliaq aamma
qujassuteqarﬁgerusuppara, Maaji Nuanni aaqqissuunneqartussat amerlasuut, katillugu 175.000
koruuninik tapiifﬁginiarlugit aalajangersimammata,

borgmesteri oqalugiarnermini oqarpoq.
Oqaaseq maaji tusaaginnarlugu Maaji Nuan eqqaajuminartarpoq, tamanna torrattuullunilu nuannersuusoq isumaqarpunga. Peqqikkumallusi erniinnannguaq arpaqataaniarlusi aalajangersimasusi najuuttusi takullusi nuannerluinnarpoq.
Maaji Nuanniup peqqinnartumik inuuneqarnissamik oqariartuuta ukioq kaajallallugu malissagissi
neriuutigaara, taama oqareerlunga neriuppunga
ullumikkut ulloq nuannersumik atussagissi, arpannissinnilu kiagullualaarnissassinnik kissaappassi,
sagde borgmesteri oqarpoq.
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Maaji Nuan 2021

er nu i fuld gang
Alle er ude og bevæge sig I dag onsdag
har Runderful Nuuk intervaltræning og i
morgen torsdag er der toptur til Quassussuaq med NSP
Af Poul Krarup
krarup@nuukugeavis.gl
Maaji Nuan tyvstartede fredag den 30. april med
familieåbningsløb.
På trods af mange konfirmationer fik vi et fint løb,
fortæller Maaji Nuan på sin Facebookside. Tak til
borgmester Charlotte Ludvigsen for åbningen.
Poul Petersen lavede frisk opvarmning og familierne fik et dejligt løb ned igennem Qaqortoq og
Kolonihavnen. Der var bordfodbold på pladsen foran Brugsen, hvor unge som gamle udfordrede hinanden mens de nød frugt og vand, fortæller Maaji
Nuan om starten. De mange deltagere til åbningsløbet lover godt.
Ansvarlig for Maaji Nuan 2021 er B-67s fodboldafdeling, som du kan kontakte gennem Finn Meinel,
ligesom byens forskellige idrætsforeninger er med.
Grønlands Idrætsforbund holder også en konkurrence sidste uge i maj (uge 21), hvor der imellem
byerne dystes om, hvem der kan gå eller løbe flest
kilomenter på en uge per indbygger.Maaji Nuan vil
i midten af maj uddele 500 løbetrøjer til aktive deltagere. Trøjerne er sponseret af Lokaludvalget og af
Grønlandsbanken.

Ilaqutariipppassuit Maaji Nuanni tallimanngornermi apriilip 30-ani Brugsenip saavani aallartimmat.
Der var mange familier med til starten af Maaji Nuan fredag den 30. april foran Brugsen. Ass./ Foto: Maaji Nuan

Forkus på at gå
Maaji Nuan i år vil have fokus på at gå. Det sker i
tæt samarbejde med de forskellige vandregrupper
i byen. Men især sammen med vandreforeningen
Asimiu.
Sammen med Neriuffik, Kræftens Bekæmpelse i
Grønland, vil der i løbet af måneden blive arrangeret familievandring.
I hele maj konkurrerer selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq om, hvem der kan gå længst.
Der bliver holdt snerydningsdage på fodboldbanerne ved Inussivik med deltagelse af klubberne og
andre. Igen i år vil der være et Maaji Nuan arrangement i Anstalten for Domfældte. Herudover vil der
komme streetfodbold, og ugentlige vandreture til
Ukkusissaq (Store Malene). Der vil komme en kon-

kurrence med skraldindsamling for alle skoleklasser
med pengepræmier. Hver skoleklasse kan vinde
mellem 5.000 og 10.000 kroner til sin skolerejse
afhængigt af antal deltagende klasser, oplyser Finn
Meinel.
Der bliver også arrangementer med de hjemløse,
Kofoeds Skole, psykisk handicappede samt skakklubben, ligesom man forventer at de forskellige
idrætsklubber og idrætsfaciliteter som Sisorarfiit og
Malik samt hallerne med videre vil tilbyde forskellige events, oplyser Finn Meinel, der planlægger
aktiviteterne i maj i Nuuk.
Det forventes, at der bliver pop-up ved de forskellige events.

Vi skal huske på sundheden hele året
Det sagde borgmester Charlotte Ludvigsen da hun fredag den
30. april startede Maaji Nuan ved at sætte åbningsløbet i gang
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Jeg er glad for at tyvstarte på Maaji Nuan her i april, fordi det er en god påmindelse om, at vi skal huske på sundheden hele året, sagde borgmester Charlotte
Ludvigsen i sin åbningstale , og hun oplyste, at der i løbet af maj bliver arrangeret over 100 forskellige aktiviteter af byens idrætsforeninger.
Jeg vil opfordre jer alle til at gøre brug af dem. Og jo flere af jeres venner,
kollegaer og familiemedlemmer, I kan få med – jo bedre. Jeg vil gerne sige
mange tak til de frivillige i foreningerne, der gør det muligt.
Samtidig vil jeg også gerne sige tak til Nuuk Lokaludvalg, som har valgt at
støtte masser af forskellige arrangementer i forbindelse med Maaji Nuan med
175.000 kroner, sagde borgmesteren i sin tale.
– Det er svært at høre ordet maj uden at tænke Maaji Nuan med det samme,
og det synes jeg, er en rigtig god ting. Og det gør mig ekstra glad at se alle jer,
der vil være med til kæmpe for sundheden ved at være med til dette løb, som vi
sætter i gang lige om lidt.
Jeg håber, at I vil tage Maaji Nuans budskab om sundhed med jer videre
gennem hele året, og så håber jeg selvfølgelig også, at I får en dejlig dag og lidt
sved på panden, når løbet begynder om lidt, sagde borgmesteren.

Brugsenip saavani nerrivimmi arsaanneq. Inuusuttut
utoqqaallu unamminerminni naatitartorlutillu imermik
najooqqaapput.
Der var bordfodbold på pladsen foran Brugsen, hvor
unge som gamle udfordrede hinanden mens de nød frugt
og vand. Ass./Foto: Maaji Nuan
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MAAJI
NUAN
Program for 1. uge og 2. uge fra onsdag den 5. maj
til og med søndag den 16. maj:
Onsdag 5. maj

Runderful Nuuk
Intervaltræning
Start 2. Rundkørsel Qinngorput (tæt på AHL).

Torsdag 6. maj

Toptur til Quassussuaq med NSP
Start kl 17. fra skiliften
Børnetræning kl. 15-17
Svømmehallen Malik

Fredag 7. maj

Toptur til Quassussuaq med NSP
Start kl. 17.00 fra skiliften.

Toptur til Quassussuaq med NSP
Start kl. 17.00 fra skiliften

Runderful Nuuk
Træningsløb 5 og 7 kilometer fra Amisut Nota-Bene
Kl. 17.30 fra Amisut Nota-Bene

Børnetræning
Svømmehallen Malik kl. 15-17

Tirsdag den 11. maj

Street fodbold på gå-gaden
Ved Grønlandsbanken kl. 15.00-18.00
Børnetræning kl. 15-17
Svømmehallen Malik

Ældretræning kl. 10-12
Svømmehallen Malik.

Gå-Kræften-Væk med Jan Erik
Mødested skiliftens parkeringsplads kl. 18.00.

Søndag 9. maj

Graviditet vandgymnastik – bækken og rygsmerter er
også muligt
Svømmehallen Malik kl. 19:00 – 19:30.

Ukkusissaq toptur
Start kl. 11 fra 2. Rundkørsel i Qinngorput (tæt på AHL).
Lukket arrangement for militærets veteraner i
Grønland
Fjeldtur
Kalaattuut (folkedans) med Pakkalussat
kl. 19-21 i ASK-skolens aula.

Mandag den 10. maj

B-67
Åben futsaltræning for børn mellem 13 og 15 år.
Godthåb Hallen kl. 17-19.

LEIFF JOSEFSEN

Maaji Nuan 2021
ARRANGØR:
B-67 Fodboldafdeling
KONTAKT:
Finn Meinel:
finn@meinel.gl

Onsdag den 12. maj

Runderful Nuuk
Intervaltræning
Fra AHL rundkørsel kl 17.30

Torsdag 13. maj (Kristi himmelfartsdag)
Street fodbold på gå-gaden
Ved Grønlandsbanken Kl. 13-16

Fredag 14. maj

Ældretræning
Svømmehallen Malik kl. 10-12

Søndag 16. maj

Ukkusissaq toptur
Start kl. 11 fra 2. Rundkørsel i Qinngorput (tæt på AHL).
Lukket arrangement for militærets veteraner i
Grønland
Fjeldtur
Kalaattuut (folkedans) med Pakkalussat
kl. 19-21 i ASK-skolens aula.
Herudover afholder en række børninstitutioner lukkede
arrangementer i perioden, såsom Mini-Marathon (rundt
om Radiofjeldet), stafet, orienteringsløb, rundbold,
høvdingebold, tovtræk, skattejagt og stopbold.
Der vil blive udbudt åbent Zumba-/Salsation-/Choereology-arrangement, og tid og sted vil blive slået op på
facebook.
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Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice

NUNAANNARMI ILLUAQQANIK
NUNAMINERNIK QINNUTEQARNERNUT TUSARNIAANEQ

A-1084

ALLORFIK

Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut
nunaminertamik atugassinneqarnissamik
qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut
pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut
pilersaarut 2032-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit
imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup
qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava
taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut
akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik
19. maaji 2021 tiguneqareersimassapput.

PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK
VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?
Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl

A-1085

TUSAANNGA
TUSAANNGA sapaatip-akunnerata ulluini tamani nal. 16:00-imit
22:00-imut ammasarpoq.
Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.

HØRING AF AREALANSØGNING
TIL HYTTER I DET ÅBNE LAND

A-1086

Der er søgt om arealtildeling til at opføre
hytte på den i nævnte lokalitet.
Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af
Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.
Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar
nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed
for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger
eller indsigelser dertil.
Bemærkninger skal være modtaget senest
den 19. maj 2021.

Kikkulluunniit 801180-imut sianernissamut imaluunniit 1899imut sms-imik nassitsinissamut tikilluaqqusaapput. Normuni
taakkunani siunnersuisartut tusarnaarnissaminnut piareersimasarput.
-------TUSAANNGA har åbent alle ugens dage kl. 16.00-22.00
Tusaannga er for alle borgere i landet (børn, unge og voksne),
som bokser med forskelligartede problemer i hverdagen
(mobning, seksuelle krænkelser, selvmord depression, stress,
ensomhed m.m.), eller er pårørende.
Alle er velkomne til at ringe på 80 11 80 eller sende en sms på
1899. Så sidder der rådgivere klar til at lytte.

A-1087

NUNATSINNI NAPPAATEQARTUT
PEQATIGIIFFIAT

OQAASEQAATISSAT AKERLILIISSUTILLUUNNIIT
UUNGA NASSIUNNEQASSAPPUT:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu
Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk

PATIENTFORENINGEN I GRØNLAND
Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com
NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00

A-1088

Oqar. | Tlf. 49 04 89

BEMÆRKNINGER ELLER INDSIGELSER
SKAL FREMSENDES TIL:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk

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

Sumiiffik / Lokalitet
Taaguut / Stednavn

Koordinater
Avann. / Nord

Koordinater
Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa
Anvendelse

A-nr.

K12 Kikiallit

64°37’32.76”N

51°24’15.30”V

Aasarsiortarfik
Sommerhus

1084

K68 Eqaluit Paarliit
(Præstefjorden)

64° 0’56.11”N

51°17’23.40”V

Aasarsiortarfik
Sommerhus

1085

K20 Qooqqut
Godthåbsfjorden

64°15’24.11”N

50°54’47.44”V

Aasarsiortarfik
Sommerhus

1086

L1 Qooqqut

64°15’30.81”N

50°54’32.53”V

Tammaarsimaartarfik
Lejrskole

1087

K45 Qoornoq i Utoqqarmiut
Kangerluarsunnguat

63°46’41.00”N

51°24’53.97”V

Aasarsiortarfik
Sommerhus

1088
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Læs mere på hjemmesiden: www.gifu.gl/kurser

Projektledelse på 3 dage
3-DAGES KURSUS - 18. - 20. MAJ 2021 -SØMANDSHJEMMET I NUUK

Kurset Projektledelse indhold
• Med udgangspunkt i egne projekter og i cases
vil vi gennemgå begreberne interessent-analyser, målformulering og planlægning
• Work Break Down Structure samt identifikation af projektets kritisk vej
• Projektarbejdsformen samt udvikling af business case
• Hurtig metode til at erhverve det økonomiske
overblik
• Den gode kommunikation til interessenterne
• Evaluering af projekter
• McFarlans projektværktøj
Deltagere i projektledelse
Kontoruddannede, jurister, ingeniører, projektledere, tekniske chefer, kommunikations- og
marketingchefer, logistik- og indkøbschefer

samt andre nøglemedarbejdere i offentlige
og private virksomheder, der arbejder med
projekter – uden at være projektuddannet.
Udbytte af projektledelse
• Udarbejde en business case over dit projekt
• Nedbryde projektet i mindre elementer for
nemmere styring af projektet
• Udarbejde en kalkulation til brug for den
økonomiske styring af projekter
• Benytte forskellige typer af projektplanlægningsværktøjer
• Find din projekttype og få de redskaber, der
passer til den

Pris: 13.900,- DKK inkl. forplejning og materialer:

Praktisk konflikthåndtering
2-DAGES KURSUS I NUUK - 25. OG 26. MAJ

Dette kursus giver dig nye værktøjer til
at styrke din evne til at håndtere konflikter og interessemodsætninger. Uden
tabere og med praktiske anvisninger på
tilrettelæggelse af processer og kommunikation.
Udbytte af konflikthåndtering:
Efter kurset har du:
• Konkrete værktøjer til konflikthåndtering
• Evnen til at træffe bedre beslutninger
samt analysere og forebygge fremtidige
problemer
• Praktiske færdigheder i at anvende effektiv kommunikation og dialog
• Inspiration til god kommunikation i situationer præget af modstand og ulyst

• Metode til at parkere irrelevante input
der typisk opstår i konfliktsituationer
• En praktisk tilgang til at beskrive og
håndtere konflikter, konsekvenser og løsninger
• Motivation til at se udfordringer og
mulige løsninger i stedet for at kritisere
hinandens motiver
• Inspiration til at løse kerneopgaven gennem fagligt samarbejde
• Evnen til at kunne håndtere følelsesmæssige reaktioner både i dig selv og andre
• Sikre teknikker til at forbedre kommunikationen og samarbejdsrelationerne

Pris: 9.900,- DKK inkl. forplejning og materialer:

Skriv til: difu.john@gmail.com eller ring på +45 2634 6266

Agguaasartunik pissarsiorpugut
Immikkut kaasarfimmiussannik
aningaasarsisarusuppit ?
Nuuk Ugeavis niviarsiaqqanik nukappiaqqanillu 13-iniit 16-inut ukiulinnik
eqeersimaartunik Nuuk Ugeavisimik agguaasartussanik pissarsiorpoq.
Soqutigaajuk ??? Taava Nuuk Ugeavisiliarlutit agguaasartussatut allatsikkiartorit.
Nahome imaluunniit Mia apeqqutigissavatit.
Takunissat qilanaaraarput
Asannittumik inuulluaqqusilluta
Nuuk Ugeavisermiut

Vi søger bude
Har du lyst til at tjene ekstra lommepenge ?
Nuuk Ugeavis søger friske piger og drenge, i alderen 13-16 år, til omdeling
af Nuuk Ugeavis.

Vi glæder os til at se dig
Kærlig hilsen
Os fra Nuuk Ugeavis

Foto: Leiff Josefsen

Er det noget for dig ??? Så kom forbi Nuuk Ugeavis og blir skrevet op som bud.
Spørg efter Nahome eller Mia.
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SISORAFIIT

Sisorarfiit matuvoq

Sisorarfiit lukker

All.: aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl

All.: redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

Ukioq sisorarfiusoq 2020/2021 arfininngornermi maajip 1-ani naggaserparput,
Sisoararfiit facebookimi allappoq.
Ullumi majuartaat naggataaq ammavoq, atuisut Peqatigiiffiit sangusaartartut,
ujakkaartartut, snowboard-ertartut allallu atuisut peqatigisartakkavut qujaffigivagut piffissami nuannersumi!
2021/2022 ammaqqinnissatsinnut qilanaarpugut!
Tamassi aasarsiorluarisi, Sisiorarfiit allappoq.

Lørdag den 2. maj havde skiliften åbent for sidste gang for skisæson
2020/2021, fortæller Sisoararfiit på sin facebookside.
Vi takker for en rigtig god skisæson.
Alpinklubber, langrendsklubber, snowboardklub og alle andre brugere, tusind
tak for denne sæson!
Vi glæder til skisæson 2021/2022!
God sommer til jer alle, skriver Sisiorarfiit.

LEIFF JOSEFSEN
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Filmiliortarfimmi pisortanngortoq
Af Jette Andersen
Malik Kleist, filmiliornermi ilitsersuisartoq, Aka Hansenip atorfimminit tunuarneratigut filmiliortarfimmi pisortanngorpoq. Atorfik taanna 2018-imi atuutilermalli soqutigisimavaa, filmiliassamisulli pilersaarutini pissutigalugit, soorlu
Alanngut Killinganni – coronap killilersuisitsinera atorunnaarpat takuteqqaarneqartussaq – kiisami piffissaq eqqorlugu Filmiliortarfimmi pisortanngornissaminut takorloortakkani piviusunngortissinnaanngorpai.
- Filmiliortarfimmut atatillugu Nunatsinni flmiliortarnerup siuarsarnissaa anguniagaraara. Filmiliornermik piginnaanillit nutaat aallutissavavut, aallartilluarnissaannik pitsaanerpaanillu filmiliornissaannut ikiortarlugit. Aamma filmiliortartut filmiliortarnerup ingerlaannarnissaanut ilungersuuteqartut tapersersorlugit, oqarpoq nangillunilu:
- Siornatigut oqaatigiuaannarsimasattut Nunatsinni flmiliornermut tapersiisarneq killeqartorujussuuvoq, aliikkutassiamillu filmiliorniaraanni ukiuni arlalinni aningaasassarsiortariaqarluni. Taamaattumik pingaarutilerujussuuvoq
Filmiliortarfiup filmiliortartunut ikiuuttarnissaa, sapinngisaminillu tapersersuisarnissaa. Taassuma qallunaat marluk sapaatiummat unnuakkut Oscarinnattut
assersuutitut taavai.
- Taakku marluullutik filmiliortarnertik Københavnimi Filmværkstedet aqqutigalugu aallartippaat. Aamma Københavnimiittoq Filmværkstedet ilinniarfigiumallugu isumassarsiorfigisarparput aamma tamatumunnga ilanngullugu
filmiliortarfik Savalimmiuniittoq Klippfisk filmiliortartunik ilinniartitsisarluni
iluatsitsisimaqisoq. Siunissamut neriuutigaara, Filmiliortarfik akissarsiutigalugu filmiliortartunit atorneqarsinnaalissasoq, pitsaanerpaanik kusanarnerpaanillu
filmiliorfigineqarsinnaalerluni, taanna oqarpoq.
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Pilluarit

Pilluarit

25. april 2021
80-nik ukioqalerninni katiﬃssiorlutalu ukiut 34-nngortorsiornitsinni,
kaﬃllernitsinnilu takkuttut tamassinnut tunissutinullu nuannaartitsigassi
qujanarsuaq. Nipi-kkut erinarsoqatigiit nuannaartippatsigut, qujanaq.
Kiisalu avataaniit tutsiuttunut qujanaq. Aamma Utoqqaat Peqatigiit
Pallermiut nuliaralu qujanaq.
Antuunnguaq Aaninnguarlu Nuuk,
kiisalu meeqqagut avataaniittullu, qujanaq ikioratsigut

Asangaagarput naaluk,

Vivian ❤

Nuuk GUX’mi akuerisaaninni
pilluangaarit, atuarluarnissannik
kissaappakkit, qanortoq siunissat
ingasattumik qaamasuuli.
Asannittumik
Angela

Malik Kleistip Filmiliortarfimmi pisortanngornerminut atatillugu meeqqanut filmklubi ingerlateqqikkusuppaa.
Som ny leder af Filmiliortarfik, vil Malik Kleist blandt andet fortsætte med filmklubben for børn.
Ass./Foto: Leiff Josefsen.

Tillykke

Asasagut

Malik Aalillu

6. maj aamma 19. april inuuissiornissinni pillungaaritsi hjertelig tillykke med Jeres
fødselsdage.
Asannittumik
Aanaa & Aataa

gortut
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Nye verd

Ny leder af filmværksted
Af Jette Andersen
Malik Kleist, filminstruktør, er blevet ny leder af filmværkstedet Filmiliortarfik, efter Aka Hansen er stoppet. Et job, han har været interesseret i, siden det
åbnede i 2018, men på grund af hans filmprojekter, som for eksempel Alanngut
Killinganni – der får premiere, når coronarestriktionerne bliver fjernet – har
han endelig fundet perfekte tidspunkt til at udleve drømmen om at være leder
af Filmiliortarfik.
– Mit mål med Filmiliortarfik er at fremme filmmiljøet i Grønland. Vi skal
pleje de nye talenter indenfor film og give dem en god start og hjælpe dem til
at lave de bedste film. Og støtte alle de filmfolk, som lige nu kæmper for at bibeholde filmbranchen, siger han og fortsætter:
– Som jeg altid har nævnt før i tiden, så er støtten til film i Grønland meget
begrænset, og det kan tage flere år at få finansiering til at lave en spillefilm.
Derfor er det meget vigtig at Filmiliortarfik kan være der for filmfolk og give
dem al den støtte, der er mulig.
Han nævner de to danskere, der søndag nat vandt en Oscar, som eksempel.
– De har begge startet deres filmkarriere i Filmværkstedet i København. Og
vi er meget inspireret i at lære fra filmværkstedet i København, men også fra
det færøerne filmværksted Klippfisk, som også har en rigtig god succes med
at udklække filmfolk. I fremtiden håber jeg på, at Filmiliortarfik kan være et
professionelt postproduktionsværksted, som er klar til at blive brugt af filmfolk
til at lave de fedeste, bedste, flotteste og smukkeste film, siger han.

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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Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Aningaasaqarnermik aqutsissummut
siunnersortissarsiorneq

Ineriartornissamut periarfissaqarluartumik
atorfinigit!

MÆLKEBØTTECENTERIMI
ANINGAASAQARNERMUT PISORTAMIK

Gør karriere indenfor spændende område

ØKONOMICHEF TIL MÆLKEBØTTECENTRET

Økonomisystemkonsulenter søges

Royal Arctic Line A/S akissarsialerisussamik
pissarsiorpoq
Allagarsiuteqqitaq: Aqqutissiuussinermut
inerisaanermullu immikkoortortami aqutsisoq

NUKISSIORFINNI – KALAALLIT NUNAANNI
INNAALLAGISSAMIK, IMERMIK
KIASSARNERMILLU PILERSUISUMI ANINGAASA
ØKONOMIDIREKTØR (CFO/CAO) SØGES TIL
NUKISSIORFIIT - GRØNLANDS
FORSYNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR EL,
VAND OG VARME

Sullivimmi aqutsisumik
VÆRKFØRER

KOMMUNE KUJALLEQ

Royal Arctic Line A/S søger lønmedarbejder

Genopslag: Leder til Vejlednings- og
udviklingsafdelingen
Iggavimmi aqutsisoq

Inatsisileritooq

Kantineleder

Nanortalimmi Narsamilu illoqarfiup pisortaat
Bychefer Nanortalik og Narsaq

Jurist
Sundhedsassistent eller social- og
sundhedsassistent søges til fast stilling på
psykiatrisk afdeling

Ilinniartitsisunik AU aamma MerX-imut

Tusaanngamut oqarasuaatikkut
siunnersortissarsiorneq

Sygeplejerske med interesse for sundhedsplejen
eller en sundhedsplejerske søges til Region Kujataa

Undervisere til AU og MerX

Telefonrådgiver til Tusaannga
Ineqarnermut Immikkoortortami, ’Ineqarnermut
Immikkoortumut tamakkiisumik pilersaarut’-mut
Pilersaarusiornermut allatseqarfimmut,
Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut
Naligiisitaanermullu Naalakkersuisoqarfik A/C
fuldmægtigissarsiorpoq
Departementet for Boliger, Infrastruktur og
Ligestilling søger en AC-fuldmægtig til
Boligafdelingen, Projektsekretariatet for
"Helhedsplanen for Boliger"

Ilinniartitsisoq It-mut
Underviser til It

Katuami aningaasaqarnermut allaffissornermullu
aqutsisunngorusuppit?
Er du Katuaqs nye økonomi- og
administrationschef?

Kommune Kujalleq ilinniartitsisussarsiorpoq
Pisortat suliffeqarfiisa digitaliseriinerinut
attaveqaqatigiinnermut siunnersorti pimoorussisoq
Engageret kommunikationskonsulent til
digitalisering af den offentlige sektor

INUIT PISINNAATITAAFFIINIK KALAALLIT
NUNAANNILU PISSUTSINIK
ILISIMASAQARTUMIK
MISISSUILLUARSINNAASUMIK
ILINNIAQQISSAARSIMASUMIK NUUMMI
ALLAFFIMMI NUTAAMI SULISUSSARSIORNEQ
ANALYTISK STÆRK AKADEMISK MEDARBEJDER
MED VIDEN OM MENNESKERETTIGHEDER OG
GRØNLANDSKE FORHOLD TIL NYT KONTOR I
NUUK

Sygeplejersker søges til sommerferievikariater i
Nanortalik

Kommune Kujalleq søger lærer

QEQQATA KOMMUNIA

Psykolog Nuuk
Psykolog Nuuk

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik
imminortarnernik pinaveersaartitsinermut
tunngasunut siunnersortissarsiorpoq

Pisiffik NC-mi tunininaanermi aqutsisutut
atorfinittussarsiorneq

Hotel Kangerlussuaq saqisussarsiorpoq
Tjener til Hotel Kangerlussuaq søges

Socialstyrelsen søger en konsulent til
selvmordsforebyggelsesområdet

Salgsleder søges til Pisiffik NC
Hotel Kangerlussuaq igaffimmi Souschefissarsiorpoq

Nuummi Sullissivimmi Sulisoqarnermut
Attaveqatigiinnermullu immikkoortortami
pisortassarsiorpugut
Vi søger en afdelingsleder for HR og
Kommunikation til Servicekontoret i Nuuk

Inerisaanermi siunnersorti
Udviklingskonsulent

Kalaallit Nunaanni meeqqanut inuusuttunullu
pitsaaliuinermut tunngasunut
misissueqqissaarnermik piginnaaneqartumik
erninermut atatillugu sulinngiffeqartumut
taartaasussamik Paarisa pissarsiorpoq
Paarisa søger en barselsvikar som har flair for
analyse på forebyggelsesområdet for børn og unge i
Grønland

Hotel Kangerlussuaq søger køkken Souschef

Sisimiuniittumut Allorfik Qeqqani
pinngitsuuisinnaajunnaarnermut katsorsaasoq
Behandler til Allorfik Qeqqata i Sisimiut

Royal Arctic Line A/S Nautisk inspektørimik
pissarsiorpoq
Royal Arctic Line A/S søger Nautisk inspektør

Ilinniartitsisoq TNI-mut
Undervisere til TNI
TELE-POST-imi Paasissutissiinermut
immikkoortortaqarfimmi sillimaniarnermi
ataqatigiissaarisoq
Sikkerhedskoordinator til afdelingen for
Informationssikkerhed i TELE-POST

SULLITANUT SIUNNERSORTI – INI A/S
MANIITSOQ
KUNDEVEJLEDER – INI A/S MANIITSOQ
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit

Hotel Kangerlussuaq igasumik caterimilluunniit
pissarsiorpoq
Kok eller cater søges til Hotel Kangerlussuaq

ILLIT TASSAAVIT QASIGIANNGUANI
INNAALLAGISSIORFIMMI
KIASSAATEQARFIUTIGISUMI
MASKIINALERISUTUT SULISORTAQ
ER DU VORES NYE MASKINARBEJDER I
KRAFTVARMEVÆRK QASIGIANNGUIT?

Ilinniartitsisoq KTI Aatsitassarsiornermik
ilinniarfimmi ilinniakkamut ilinniartitsinissamut
tulluuttumik ilinniagalik - Greenland School of
Minerals & Petroleum

AVANNAATA KOMMUNIA

KTI Råstofskolen søger faglærer - Greenland School
of Minerals & Petroleum

Regionsdriftleder søges til et vikariat på et år til
Ilulissat

Mittarfik Kangerlussuaq sillimaniarnermik
suliaqarnermi sulisussarsiorpoq
Securitymedarbejder søges til Mittarfik
Kangerlussuaq

Sullissivik Ilulissat allaffimmi Kontorfuldmægtigssarsiorpoq
Kontorfuldmægtig søges til Ilulissat Borgerservice

Beton-imik sulialimmik misilittagalimmik
Teknikimik Ilinniarfiup ilinniagaataata nutaap
Issittumi Sanaartortup aqunnissaanut
Erfaren betonarbejder til ledelse af Teknikimik
Ilinniarfiks nye arktiske
bygningsarbejderuddannelse.

Hotel Kangerlussuaq igaffimmi pisortassarsiorpoq
Køkkenchef søges til Hotel Kangerlussuaq

Avanersuup Atuarfia Qaanaaq Inunnik
isumaginninnermut siunnersortissarsiorpoq
Avanersuup Atuarfia Qaanaaq søger en
Skolesocialrådgiver

Allagarsiutaq Qeqertami sullissivik assistentimik
sulisussarsiorpoq
Stillingsopslag Assistent søges til bygdekontor i
Qeqertaq

ANDET

Kullorsuup atuarfiani pisortassarsiorneq
Rådgivare/seniorrådgivare till området barn och
unga på avdelningen för kultur och resurser i
Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

SULLISSISOQ – INI A/S SISIMIUT IMALUUNNIIT
NUUK

Skoleinspektør til Kullorsuaq skole

Pisiffik Ilulissani quersuarmi aqutsisussamik
pissarsiorpoq
Pisiffik Ilulissat søger Lagerchef

SAGSBEHANDLER – INI A/S SISIMIUT ELLER
NUUK

KOMMUNE QEQERTALIK

Allagarsiuteqqitaq: Atuarfimmi Inunnik
Isumaginninnermut Siunnersortissarsiorneq
Kullorsuarmi
Genopslag: Skolesocialrådgiver til Kullorsuup
Atuarfissua i Kullorsuaq

Qeqertarsuarni quersuup pisortaa
Lagerchef til Qeqertarsuaq
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

udføres

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

www.kigutit.gl

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

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

149

VÆMMELSE

KUJONAGTIG

MIDT I
PARIS

Nauja

.

RÆKKE

OMRÅDE

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

SIGER
VOV

KLOKKEBLOMST

SPANIEN

KALIUM

MØBEL

NEGL

SLEVE
STÆVNE
FRISK

ØSTRIG

LIGE
OP OG
NED

PARAT

CIFFER

GRILLE
RYGE

.

VARM
DRIK

SYD

www.nurepa.gl

.

RETNING

DRÅBER

.

ÅRSTID

BABYHUE

.

Send en hilsen gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis.
Sendes senest torsdag kl. 12.00

DYR

ÅND

.

KRAFT

FØR E

HAVE

HJORTEN

CYKELDEL

VISNET
SPILLE

GRINE

STEDORD

TANKE
AF
SAMME
MENING

INDIANER

STEDORD

TONE

AKSE

MALTA

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

HUSDYR
VENTEDE

NUREPA APS

NYTTEDYRENE

Ateq/Navn:

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Tagpap

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Sanne/Johannes Ettrup
Eqalugalinnguit 91D

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

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

TRÆNER

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

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted

MENE

FRI

FREDFYLDT

tlf. 55 14 77

HUNDELARM

FLOD

.

Tlf. 329797
H.J Rinksvej 33

.

MØNTFOD

Erene

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. 31 17 72 • info@nurepa.gl

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

Amerlassusaat:
Oplag: 7.800

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

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

Ambulance
344 112

Tlf. 32 42 74

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

rtut
o
g
n
n
u
n
i
i
m
m
Nuu
uuk
N
i
e
r
e
g
r
o
b
s
Nye verden

Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna
Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu,
uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

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

Naasuerniarfik

NUUK CENTER-IMI
BLOMSTER- OG BRUGSKUNST BUTIK I NUUK CENTER

Anaanap ullua Dag
ors
M
Sapaat majip 9-ani 2021
Nal. 09.00 ammassaagut

Søndag 9. maj 2021
Vi åbner kl. 09.00

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.

IVALU QVISTGAARD

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Tlf. 321676

Åbningstider:
Mandag-Torsdag 10-17.30
Fredag 10-18
Lørdag 10-16 · Søndag 12-15
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Mini salami
125 g

19,Pr stk

Sipaakkit
Spar

7,95

Pr pakke

179,Pinnguaatit
Brætspil

Sipaakkit
Spar

70,95

Kajkage

20,-

2 stk

Sipaakkit
Spar

Neqeroorutit
pingasunngornermiit
sapaat ilanngullugu
atuupput
Alle tilbud gælder
fra onsdag til søndag

12,-

Tallimanngornermi
neqeroorut
Fredagstilbud

Pr pakke

149,Pinnguaatit
Brætspil

Sipaakkit
Spar op til

100,95

Pr 100 g

10,Mamakujuttut
Bland-selv slik

Sipaakkit
Spar

2,95

Akikillisat pingasunngornermiit 05.05.2021 sisamanngorneq 09.05.2021 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut. Akit allanngoratarsinnaanerat, naqiternermi kukkunerit,
nioqqutissanik tikinngitsoortoqarsimasinnaanera nunguutsisoqarsinnaaneralu sillimaﬃgeqquneqarput. Akikillisat pisiniarfinnut Nuummiittunut, Nuussuarmiittunut Qinngutsinniittumilu
taamaallaat atuupput. Pisiniarfinni ataasiakkaani qinigassat assigiinngiiaarsinnaavoq, ingammik atortussanut tunngatillugu. Illoqarfiup qeqqani Brugsenimi qinigassat tamarmik takuneqarsinnaapput.
Tilbuddene gælder fra onsdag 05.05.2021 til og med søndag 09.05.2021 – eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.
Tilbuddene gælder kun for butikkerne i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Dog kan der være forskel på hvilket sortiment, der føres i de enkelte butikker på især nonfood-varer. Brugseni Nuuk i midtbyen fører det fulde sortiment.

Pr bundt
Ruusat
Roser
Ass. arlallit
Flere varianter
10 stk

Arnanut atisat
tamarmik

-40%
på alt dametøj

45,Neqeroorutit
pingasunngornermiit
sapaat ilanngullugu
atuupput
Alle tilbud gælder
fra onsdag til søndag

Anaanap ulluanut
tunissutissaqqissut
Søde overraskelser
på Mors Dag

Pr pakke
Sukkulaatit
Chokolade
Ass. arlallit
Flere varianter
165 g

49,Sipaakkit
Spar

11,95

Pr stk

59,Jordbærtærte

Sipaakkit
Spar

20,-

Akikillisat pingasunngornermiit 05.05.2021 sisamanngorneq 09.05.2021 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut. Akit allanngoratarsinnaanerat, naqiternermi kukkunerit,
nioqqutissanik tikinngitsoortoqarsimasinnaanera nunguutsisoqarsinnaaneralu sillimaﬃgeqquneqarput. Akikillisat pisiniarfinnut Nuummiittunut, Nuussuarmiittunut Qinngutsinniittumilu
taamaallaat atuupput. Pisiniarfinni ataasiakkaani qinigassat assigiinngiiaarsinnaavoq, ingammik atortussanut tunngatillugu. Illoqarfiup qeqqani Brugsenimi qinigassat tamarmik takuneqarsinnaapput.
Tilbuddene gælder fra onsdag 05.05.2021 til og med søndag 09.05.2021 – eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.
Tilbuddene gælder kun for butikkerne i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput. Dog kan der være forskel på hvilket sortiment, der føres i de enkelte butikker på især nonfood-varer. Brugseni Nuuk i midtbyen fører det fulde sortiment.

