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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

Godthåb Bådeforening
indfører nattevagter
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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.
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Meeqqat kaattut umiatsiani
Godthåb Bådeforeningip puttasuutaanniittuni nerineqarsinnaasunik ujaasisarput.
Sultne børn leder efter mad i
bådene ved bådebroerne i Godthåb Bådeforening. Ass./Foto:
Leiff Josefsen

Godthåb Bådeforening
unnuakkut pigaartoqartalersoq
Nuummi Angallateeraatillit peqatigiiffiat
puttasuni peqatigiiffiup talittarfiutaanni
serlersaartoqartarnera maluginiaqqittalerpaa. Peqatigiiffiup Security puttasunik
maanna aamma nakkutilliisittalerpaa.
All. Kassaaluk Kristiansen
Nuummi angallateeraatillit angallatiminni serlersaartoqartarnera pifﬁssami kingullermi maluginiartarpaat. Tamatumani pineqartut tassaasut angallateeqqat Godthåb Bådeforeningip puttasuutaaniittut,
peqatigiifﬁmmeersoq Johan Boassen ilisimatitsivoq.
Taamaattumik Godthåb Bådeforeningip unnuakkut pigaartoqartitsisarneq aallartippaa, tamatumani
Matu Security isumaginnittuussalluni.

Videukkut immiussani peqatigiifﬁup pigisaani
serlersaartartut ukiukitsuupput. Videuni takuneqarsinnaasuni serlersaartartut ukiukitsuusut aserorterineq ajorput, taamaallaalli umiatsiani assaallutik
nerisassanik ujaasisarlutik.
– Aatsaat pifﬁssami kingullermi serlersaartoqartarnera maluginiartalerparput. Ungaloqaraluarpugut
parnaarsaateqarlutalu, taamaalilluni matuersaateqanngikkaanni iserneq ajornaraluarpoq. Inuusuttuaqqalli umiatsianukarnissaminnut ajoraluartumik
aqqutissarsisinnaasarput, Johan Boassen Sermitsiaq.
AG-mut oqarpoq.
Meeqqat iseqqusaanngitsut
Johan Boassenip Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsissutigaa, pisut politiinit isumagineqartariaqartutut
nalilerneqaraangata videukkut immiussat politiinut

Godthåb Bådeforening indfører
nattevagter
Bådeforeningen i Nuuk oplever igen
ubudne gæster på foreningens bådebroer.
Foreningen har nu indsat Security til også
at overvåge bådebroerne.
Af Kassaaluk Kristiansen
Bådeejere i Nuuk har den seneste tid oplevet at
have ubudne gæster på deres både. Det gælder både,
der har plads ved de ﬂeste bådebroer i Godthåb Bådeforening, oplyser Johan Boassen fra foreningen.

Derfor indfører Godthåb Bådeforening en nattevagtordning, hvor Matu Security får ansvaret.
Ifølge videomaterialet, som foreningen har, er de
ubudne gæster mindreårige, og videoerne viser, at
de unge ikke udøver hærværk, men blot ﬂytter rundt
på ting i bådene og ﬁnder mad at spise.
– Det er først i den seneste tid, at vi oplever at
have ubudne gæster. Vi har ellers hegn og lås, der
gør det nærmest umuligt at komme ind uden en
nøgle. Men de unge kan desværre ﬁnde vej ind til
bådene, fortæller Johan Boassen til Sermitsiaq.AG.

tunniunneqartartut.
Nunattali Politiivinit ilisimatitsissutigineqarpoq,
Nuummi umiatsiani tillinniartoqarsimaneranik
aserorterisoqarsimaneranilluunniit suli nalunaaruteqartoqarsimanngitsoq.
Godthåb Bådeforeningimit angajoqqaat kajumissaarneqarput meeqqatik puttasunukartaqqunagit
oqaluutissagaat:
– Malittarisassatsinni allassimavoq, meeqqat angajoqqaatik ilagitinnagit puttasuneeqqusaanngitsut,
isumannaatsuunissaq pissutigalugu. Taamaattumik
kajumissaarutigeqqipparput, angajoqqaat meeqqatik oqaluutissagaat puttasunukartaqqunagit aamma
umiatsianut ikisassanngitsut, taanna oqarpoq.
Umiatsiaatillit peqatigiifﬁannit ilisimatitsissutigineqarpoq, peqaartoqartalernerup kingorna umiatsiani serlersaartoqassaartoq.

Børn ingen adgang
Johan Boassen oplyser til Sermitsiaq.AG, at bådeforeningen giver videomaterialer til politiet, hvis
det vurderes, at en sag bør behandles af politiet.
Grønlands Politi oplyser dog, at der endnu ikke er
nogen anmeldelser om hverken tyveri eller hærværk
i både i Nuuk.
Godthåb Bådeforening opfordrer forældre til at
tage en snak med deres børn om ikke at færdes på
bådebroene:
– I vores vedtægter står, at børn ikke må færdes
på bådebroer uden forældre, af sikkerhedsmæssige
årsager. Vi opfordrer igen til, at forældre tager en
snak med deres børn om, at de skal holde sig fra
bådebroer og både og lade dem være i fred, siger
han.
Bådeforeningen oplyser, at der ikke er sket yderligere forstyrrelser i bådebroer, efter at der kommet
vagter.
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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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Nunatta Aggaa
70-iliinermini nalliuttorsiutigineqartoq
Meeqqat amerlanerpaat 1980-ikkunni
1990-ikkunnilu meeraasimasut Atsa Rosa
KNR-ikkut aallartikkaangat erinarsuut
eqqaamassajunnarsivaat. Meeqqanut
inersimasunullu sunniuteqarluarsimasoq,
Agga Dam Pedersen maajip arfineq-aappaanni 70-inik ukioqalerpoq.
All.: Nina-Vivi Møller Andersen
Isiginnaartitsisartoq ilisimaneqarluartoq qanigisani
peqatigalugit ullorsiussamaarpoq. Isiginnaartitsisartuusimanermini ullut nuannersut ilaannilu kiserliornarsinnaasut eqqarsaatigiumaarlugit,
Sermitsiaq.AG-imut oqaluttuarpoq.
- Qujamasoqaanga. Nunaqqatikka eqqarsaatigivakka. Qutsavigisassaraakka tamaasa tapersersuisarsimanerisa pillugit. Inuuinni eqqaaneqarnissara
naatsorsuutiginngikkaluarpara, Agga Dam Pedersen
oqarpoq.
Uini Uffe Dam Pedersen peqatigalugu ullorsiorniarpoq. Kammalaatitik sisamat ullaakkorsioriaqqunikuuaat. Ullulli ingerlanerani eqqissisimaarnissaq
KNR-imilu aallakaatitassiat malinnaaffigissamaarlugit. Uinilu ulloq illoqarfimmi nereqatigiinermi
naggaserusuppaat.
Aggap uini Uffe Dam Pedersen ukiut 23-it matuma siorna katippaa, 2004-imilu Danmarkimut nooqqatigiillutik.
Atsa Rosa
Agga Dam Pedersen, Atsa Rosa-mik taagorneqarpiartarunnaarnikuugaluarluni Atsa Rosa-mik

taaneqarluni ilassineqaraangami nuannaajallattarpoq.
- Danmarkimi Atsa Rosa-mik taagorneqarpiarneq
ajorpunga. Atsa Rosa-millu taaneqaraangama nuannertartorujussuuvoq, isiginnaartitsisartoq oqarpoq.
Agga Dam Pedersen ilinniarfissuarmi atuarnermini radio-kkut meeqqanut aallakaatitsisaleqqaarpoq.
Tassanngaaniillu Tuukkami isiginnaartitsisalerpoq, TV-ikkullu meeqqanoortitsineq aamma misilikkusulerlugu.
- Malu Nielsen, Kattie Egede uangalu guitarerluta
tulleeriitigalugu erinarsorluta radio-kkut meeqqanut aallakaatitsisarnikuuvugut. Aallakaatitassiat
nutartertuarnissai pingaartissimavagut. Taamani
nuannertarsimaqaaq, Agga Dam Pedersen oqaluttuarpoq.
Kiserliorneq
Isiginnaartitsisartoq kikkunnit tamanit nuannarineqarluartoq ilaanni taama annertutigisumik ilisarisimaneqarnini kiserliornarisarsimavaa.
- Marluulluni soorlu ajunngernerusoq. Oqimaallunilu nuanneraluaannarpoq.
Aallakaatitassiat ukiut 30-t matuma siorna immiussaagaluartut ullumikkut suli isiginnaarneqartarput. Taamaammat arlaatigut soorlu Agga piginnaanini atorluarsimassagai.
- Inuit, meeqqaniit utoqqarnut aallakaatitassiat
nuannaraat. Sulilu isiginnaarneqartarlutik.
Taamaammat ajunngilluinnarpoq, Agga Dam
Pedersen oqarpoq.
Ilinniarfinni assigiinngitsuni Agga Dam Pedersen
isiginnaartitsinermi aamma pikkorissaasarsimavoq.

Grønlands Agga blev
fejret på sin 70-års dag

Af Nina-Vivi Møller Andersen

Hun fejrede dagen med sin mand, Uffe Dam
Pedersen. De har inviteret fire venner til morgenmad. Senere på dagen slappede de af med KNR’s
udsendelser. Dagen sluttede med spisning ud i byen
med manden, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.
Agga Dam Pedersen er kendt for at hedde Olsen
til efternavn. Hun blev gift med Uffe Dam Pedersen
for 23 år siden og de flyttede sammen til Danmark
tilbage i 2004.

Den folkekære skuespillerinde fejrede den runde
dag med sine nærmeste, og hun tænkte tilbage på
de gode og nogle gange ensomme tider, da hun var
skuespiller, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.
– Jeg er taknemlig. Jeg tænker på mine landsmænd for den støtte, de har givet mig. Jeg havde
ikke forventet, at få så meget opmærksomhed, siger
Agga Dam Pedersen.

Atsa Rosa
Selvom der ikke er så mange, der kalder hende for
Atsa Rosa længere, så bliver hun glad, når nogen
hilser hende ved at kalde hende for Atsa Rosa.
– Der er ikke så mange hernede i Danmark, der
kalder mig for Atsa Rosa. Men når nogen gør det,
varmer det om hjertet, siger den folkekære skuespiller.

De fleste børn fra 1980 til 90’erne kan
nok huske sangen, når børneprogrammet
Atsa-Rosa startede på KNR. Agga Dam
Pedersen, som har haft en stor indflydelse
for børn og voksne fyldte 70 år den 7. maj

Agga Dam Pedersen 2002-mi isiginnaartitsissut Mikialai isiginnaartitsissutigineqarnerani.
Agga Dam Pedersen tilbage i 2002 med teaterstykket Mikialai.
Foto: Privat

Hun startede med at lave børneprogrammer på
radioen, da hun gik på lærerseminariet. Derefter
startede hun som skuespiller på Tuukkaq Teater.
Hvor efter hun begyndte at lave tv-programmer
for børn.
– Malu Nielsen, Kattie Egede og jeg spillede
guitar og sang flerstemmigt til børneprogrammerne
på radioen. Så lavede vi børneprogrammerne fra
bunden. Det var meget sjovt, fortæller Agga Dam
Pedersen.
Ensomt
Den folkekære skuespiller var elsket af alle, og det
kunne være ensomt at være kendt ind imellem erkender hun.
– Jeg tror, at det ville have været bedre, hvis jeg
havde haft en at dele berømmelsen med.
Men hun må have gjort noget godt, siden hun
efter så mange år ude af rampelyset fortsat er elsket
af folket.
– Folk, fra børn til ældre var glade for programmerne. Og programmerne bliver stadigvæk set. Så det
er godt nok, siger Agga Dam Pedersen.
Agga Dam Pedersen har også undervist i drama
på forskellige uddannelsessteder.
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Sungiusaasoq nutaaq nassaarineqassaaq
All.: Jette Andersen
Johannes Groth arnanut assammik arsartartunut nunanut allanut unammisartunut sungiusaasutut unippoq, assammik arsartartut katuffiat, TAAK, isumaqatigiissuteqarfigereerlugu. Taamaasilluni nunanut allanut unammisartut nutaamik
sungiusaasortaassapput aggustimi anngunniulluni unammiuaarnissanut, taamatut allappoq Sermitsiaq.AG.
Johannes Grothip piffissani allamut atorniaraa nalunaarutigineqarpoq.
- Ullumikkut nunanut allanut unammisartoqarpugut ingerlalluartunik. Inuttut

pissutsit pissutigalugit unippunga, unammisartunut piffissaq maanna pisariaqartinneqartoq atugassarititanut piffissamullu piumasarineqartumut naapertuukkunnaarmat. Piffissaq atugassarititallu piareersarnissamut aggustimilu VMimut anngunniunnissamut pisariaqarput, Johannes Groth oqarpoq, tamannalu
peqatigalugu suleqatigiilluarsimanermut qujassuteqarluni.
Johannes Grothip sungiusaasuuneq aallartippa 2011-imi GSS-ip arnartaani
sungiusaasunngorami. 2012-imi arnanut nunanut allanut unammisartunut pilersinneqaqqittunut sungiusaasumut ikiortinngorpoq, 2016-imilu sungiusaasuittut
atorfinitsinneqarluni.

Ny landstræner
skal findes
Af Jette Andersen
Johannes Groth stopper som landstræner for kvindelandsholdet i håndbold, efter en gensidig aftale med håndboldforbundet, TAAK. Dermed skal landsholdet
finde en ny træner til at varetage hvervet under kvalifikationsrunderne i august,
skriver Sermitsiaq.AG.
Johannes Groth vil prioritere sin tid anderledes, lyder det.
– Vi har et veletableret landshold i dag. Jeg takker af på grund af personlige
årsager, da den tid, der kræves nu af de dygtige spillere, ikke længere kan forenes med de ressourcer og tid som det kræves. Tid og ressourcer som er nødvendig i forhold til den kommende forberedelse og VM-kvalifikation til august,
siger Johannes Groth og takker samtidig for godt samarbejde.
Johannes Groth startede sit trænervirke hos damerne hos GSS i 2011. I 2012
blev han assistenttræner på det genopståede kvindelandsholdet og overtog
posten som a-træner i 2016.

Johannes Grothip piffissani allamut atorniarpaa arnanullu assammik arsartartunut nunanut allanut
unammisartunut, 2016-imiilli sungiusarsimasaminut, sungiusaasutut tunuarluni.
Johannes Groth vil prioritere sin tid anderledes og stopper som træner for damelandsholdet i håndbold, som han har trænet siden 2011. Ass./Foto: Leiff Josefsen.

Så er det igen tid til de
Europæiske ﬁnaler i fodbold

EUROPA LEAGUE

CHAMPIONS LEAGUE

Onsdag den 26. maj
Villarreal - Manchester United

Lørdag den 29. maj
Manchester City - Chelsea

Billetter
kan købes i
PUB NUAN kr. 140,incl. et STORT glas

Vi sætter en buffet op med
blandt andet vores
populære BBQ REVELSBEN

Carlsberg 1883.
DØRENE ÅBNES KL. 14.30

BUFFET FRA KL. 16.00

KUN ADGANG MED BILLET

PubNuan
Iggiaanut 2 - 3905 Nuussuaq
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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
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Rubinit nunatsinneersut Danmarkimi
piumaneqarluartut
Københavnimi erlinnartunik pisiniarfimmit Hartmann´s-imit rubinit pingaartumik
pisisartunut qallunaanut tunisaalluartorujussuupput. Aappaluttumi rubininik suliniut
akilersinnaassappat nunarsuarmili tamarmi
maluginiarnerusariaqarpoq.

Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
– Ingerlalluartorujussuuvoq. Siorna Bredgademi
pisiniarfimmit millioninik marlungajannik kisitsisitalinnik tunisaqarpugut, Kalaallit Nunaannillu rubininik pinnersaasiaat niuertarfitsinnit pinnersaasianit
tunineqartartunit aatsaat taama sukkatigisumik tunisaapput, erlinnartunik pisiniarfimmik piginnittoq
Ulrik Hartmann oqaluttuarpoq, taannalu aamma
Greenland Ruby sinnerlugu Skandinaviami nunani
siammarterisuuvoq.
Pingaartumik pisisartut qallunaat rubininik nunatsinneersunik pinnersaasianik soqutiginnipput.
– Pisisartuvut soqutiginnittorujussuupput, amerliartortuaannarpullu rubinit Aappaluttumeersut nittarsaanneqarnerisa oqariartuutigineqarnerisalu ineriartornerat ilutigalugu. Tupaallannartumik qallu-naarpassuit, Kalaallit Nunaannut attuumassutillit, soqutiginnipput isumaqarpullu rubinit naalagaaffe-qatigiit
ilaanneersut soqutiginartuusut.
Piiaaffimmik atasinnaasumik ingerlatsineq
Rubinit piumaneqartorujussuugaluartut Greenland
Ruby ukiuni kingullerni aningaasaqarniarnikkut
ajornartorsiuteqartarsimavoq. Kalaallit Nunaanni
rubininik piiaaffimmik ingerlatsineq akisuujuvoq,
ukiunilu arlalinni seslskabi ingerlatseqatigiiffimmitpiginnitsiminit LNS Greenlandimit aningaasalersorneqartariaqarsimavoq. Kingullermik Greenland
Rubyp Amerikamiut aningaasaliissuteqartarnermut
ingerlatseqatigiiffiat Nebari Natural Resources Credit
Fund 18 millioner dollarsinik (110 millioner
koruuninik) pissarsiniarnissamik isumaqatigiissuteqarfigaa, tassuunalu qulakkeerneqassaaq rubininik
aappaluttunik qaamasunik nunatta ataanit piiaane-rup
ingerlatiinnarneqarnissaa.
– Isumaqarpunga Greenland Rubyp periusissiaa
piiaaffimmik atasinnaasumik qanoq ililluni ingerlatsinissamut assersuutissaalluartoq. Tamannali
aamma pissutigalugu rubinit akisunerupput, Mozambiquemi nunarsuarmiluunniit sumiiffimmi allami piiarneqartuninngarnit. Taamaattumik nittar-saaddinneq
ima sakkortutigisumik ineriartortinne-qassaaq, erlinnartunik Kalaallit Nunaanneersunik atasinnaasumik
tunisassianik akisunerusunik piserusuttunik naammattumik amerlassusilinnik pissarsi-soqassalluni.

Ukiaru pinnersaasiat nutaat saqqummiunneqassapput, ilaatigut rubininik uummataasatut silisat.
Til efteråret introduceres en ny kollektion, der
blandt andet kommer til at bestå af hjerteslebne
rubiner. Ass./Foto: Hartmanns

Taamaattumik aamma naliliivunga ujaqqat erlinnartut
Kalaallit Nunaanneersut ilimanaateqarnerat tamakkiisumik suli takusimanngikkipput, Ulrik Hartmann
oqarpoq, taassumalu Greenland Rubyp 2020-mi
unammilligassaqarsimanera paasisinnaalluarpaa.
– Nunarsuaq tamarmi matuneqarsimavoq, taamaattumik nittarsaassisoqarsinnaasimananilu pinnersaatinik nittarsaassinerni assigisaannilu pisisartunik
naapitsisoqarsinnaasimanngilaq. Tuniniaa-vimmi
taamaattumi siammarterinermik ineriartortit-sinissaq
ajornakusoortorujussuuvoq. Aamma nioqqutissat Kalaallit Nunaannit aallarunnissaan-nut isertinnissaannullu unammilligassaqarsimavoq, Ulrik Hartmann
oqarpoq.
Aningaasartuutit qaffasissut
Nalinginnaasumik pinnersaasiasat Aappaluttumit
Nuummi allaffimmut nassiunneqartarput, tassanngaanniillu Blue Water Shippingimik Bangkokimi allaffimmut assartorneqartarput, tassanilu immik-koor-

titerneqartarlutik piareersarneqarlutillu, Bangkokimit
kujammut kangimut 200 kilometerinik ungasissusilimmut Chanthaburimut Indiamullu kis-samik suliarineqarlutillu silineqassallutik nassiunneqarnissaannut.
– Tupinnanngilaq nunanut nunaniillu pilersuinerit
sakkortuumik eqqorneqarsimammata. Tamatuma saniatigut silisiviit ilarpassui matuneqarsimapput, massakkorpiarlu India, ujarappassuarnik silisiviu-sartoq,
coronap tuniluunneranik sakkortuumik eq-qorneqarpoq. Neriuppunga upperalugulu Greenland Ruby
qanittukkut annertunerusunik tunisaqartalis-sasoq,
sulili unammilligassaavoq Issittumi piiaaf-fimmik ingerlatsineq akisuujummat, taamaattumik ingerlatsineq
ingerlallualissappat annertuunik tuni-saqartoqassaaq.
Ukiaru Ulrik Hartmannip pinnersaasiat nutaat
marluk saqqummiutissavai, taakkualu tassaapput rubininik uummataasatut silisanik pinnersaasiat aamma
safirimik tungujortumik Kalaallit Nunaanneersumik
pinnersaasiat.
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Erlinnartunik pisiniarﬁup Hartmann´s-ip rubininik pinnersaasiai siulliit tunisaalluartorujussuupput. Pinnersaasiat nutaat ukiaru saqqummiunneqassapput. – Siusinnerusukkut pinnersaasianik tunisaqartarnitsinnit aatsaat taama
rubininik Aappaluttumeersunik pinnersaasianik
tunisaqarluartigaagut, erlinnartunik pisiniarﬁmmik ”Hartmann´s”-imik piginnittoq Ulrik
Hartmann oqarpoq.
Juvelerforretningen Hartmann’s første rubinkollektion har solgt rigtig ﬂot. En ny kollektion
venter til efteråret. – Vi har aldrig tidligere
haft så stor succes med en smykkekollektion
som med rubinerne fra Aapaluttoq, fortæller
indehaver af juvelerforretningen ”Hartmann’s”
Ulrik Hartmann. Ass./Foto: Hartmanns

Grønlandske rubiner i
høj kurs i Danmark
Rubiner fra juvelerforretningen Hartmann’s i København storsælger til især
danske kunder. Men der skal mere global
opmærksomhed til, før rubinmineprojektet
i Aapaluttoq løber økonomisk rundt.

Af Trine Juncher Jørgensen
Trine@sermitsiaq.gl
– Det går utrolig godt. Sidste år solgte vi tæt på
et tocifret millionbeløb fra butikken i Bredgade,
og den grønlandske rubinkollektion er faktisk den
hurtigst-sælgende kollektion nogensinde i vores forretning, fortæller indehaver af juvelerforretningen
Ulrik Hartmann, der også er distributør for Greenland Ruby i de skandinaviske lande.
Det er især de danske kunder, der viser interesse
for smykker med grønlandske rubiner.
– Vi oplever en kæmpe stor interesse fra vores
kunder, der hele tiden udvikler sig i takt med at
brandingen og budskabet om rubinerne fra Aapaluttoq spreder sig. Der er overraskende mange danskere, der har tilknytning til Grønland, og de synes,
at det er interessant med en rubin, der er fra en del
af rigsfællesskabet.
Bæredygtig mineproduktion
Den store efterspørgsel til trods har Greenland Ruby
haft det økonomisk svært de senere år. Det er dyrt at
køre en rubinmine i Grønland, og igennem ﬂere år

har selskabet måtte hente kapital i moderselskabet
LNS Greenland. Senest har Greenland Ruby indgået
en aftale med det amerikanske ﬁnansieringsselskab
Nebari Natural Resources Credit Fund, der skal
rejse 18 millioner dollars (110 millioner kroner) i
kapital, som skal sikre en fortsat udvinding af de
lyserøde rubiner fra den grønlandske undergrund.
– Jeg mener, at Greenland Rubys strategi er et
mønstereksempel på, hvordan man skal drive bæredygtig minedrift. Men det betyder også, at rubinerne har en højere pris, end hvis de blev udgravet fra
en mine i Mozambique eller et andet sted i verden.
Derfor skal man bygge brandet op så stærkt, at der
er nok kunder, der vil betale en ekstra pris for et
bæredygtigt produkt med en ædelsten, der kan
spores helt tilbage til minen i Grønland. Jeg tror, at
den fortælling appellerer til et yngre publikum.
Derfor vurderer jeg også, at vi ikke har set det
fulde potentiale af ædelstenene fra Grønland, siger
Ulrik Hartmann, der godt kan forstå de udfordringer, som Greenland Ruby har stået med i 2020.
– Hele verden har været lukket ned, så man har
ikke kunne markedsføre og besøge kunderne på
smykkemesser og lignende. Det er meget vanskeligt
at bygge en distribution op i et sådant marked. Der
har også været nogle udfordringer med at få varer
ud og ind ad Grønland, siger Ulrik Hartmann.
Høje udgifter
Normalt sendes råsten fra minen i Aapaluttoq til
kontoret i Nuuk, hvorfra det med Blue Water Shipping transporteres til kontoret i Bangkok, hvor det
sorteres og forberedes til varmebehandling og slibning både i Chanthaburi 200 km sydøst for Bangkok

og til Indien.
– Det er klart, at logistikken ud og ind ad lande
har været hårdt ramt. Dertil har en del sliberier
været ramt af nedlukninger, og lige nu er Indien,
hvor man sliber mange sten, hårdt ramt af coronaepidemien. Jeg håber og tror, at der snart kommer et
større gennembrud for Greenland Ruby, men udfordringen er fortsat, at det er kostbart at lave minedrift i Arktis, så der skal sælges store volumener før
det bliver en god forretning.
Til efteråret introducerer Ulrik Hartmann to nye
kollektioner, der kommer til at bestå af en kollektion med hjerteslebne rubiner og en kollektion med
blå saﬁrer fra Grønland.

Tajaq nunatsinneersumik rubinitalik nanorlu kuultimik rosamik sanaaq 18 karatilik tunisassiat Københavnimi erlinniartunik pisiniarﬁmmit ”Hartmann´s-imit tuniniarneqartut ilagaat.
Et armbånd med grønlandske rubinkugler og en
isbjørn af 18 karat rosaguld er blandt de produkter,
der sælges fra juvelerforretningen ”Hartmann’s” i
København. Ass./Foto: Hartmanns
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Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
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.

eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

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

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler

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

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

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.

FOTO: GREENLAND.COM

Asasagut peqatigiifiit
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Igasunngorlaaq angusarissaartoq
Igasoq kalaaleq nerisassiorlunilu videoliorpoq
Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Elisabeth Petersen Qeqertarsuarmeersoq, apriilip
23-ani Aalborgimi Tech Collegemi naggataajusumik
igasutut soraarummeerami angusarissaaqaaq.
Karakteerini 10 anguaa, sølvimik medaljenalluni,
Horestap mesterinut savia pissarsiaralugu Danmarkimilu inuussutissarsiornermik ilinniarfinni ilinniagaqartunut nuna tamakkerlugu videoliornermik unammisitsinermi normu 3-ngorluni.
Elisabeth Petersen ilinniagaqarnermi nalaani
Ilulissani Hotel Arcticimi Nuummilu Unicornimi
Qooqqut Nuanimilu praktikkertarsimavoq. Tamatuma saniatigut atuarfimmiinnermi nalaani Aalborgimi illinnartulianik neriniartarfimmi Alimentumimi
sulisimavoq.
Inuili pinnagu Aalborg toqqarsimagaa
– Ilinniagaqarnera Aalborgimi ilinniarfimmi ingerlanniarlugu toqqarsimavara Inuilimi igasunngor-

niarfik pinnagu, isumaqarama periarfissarissaarnerussallunga nunanut allanukarusulissagaluaruma,
Elisabeth Petersen oqarpoq, taannalu Nuummut
utersimavoq ilinniagaqarfimmi ukiunik sisamanik
sivisussusilimmi naggataajusumik praktikkernini
ingerlakkiartorlugu, maajip 15-iata tungaanut Unicornimi maajillu 22-aniit Qooqqut Nuanimi.
– Ilinniagaqarfik sakkortuujuvoq praktikkernermi
igasut ilinniarsimasut naligisutut suleqatigisarlugit.
Kalaalerpaaluit ilinniarfimmit aniinnartarput,
igaffinni ilisimasalittut suliffiusuni nipip sakkortuujusarnera pissutigalugit.
– Nipi sakkortuujuvoq, inussiarnersuullunili.
Taamaattumik, Elisabeth Petersenip oqarneratut,
“tough love” piareersimaffigineqassaaq. Isumaqarpoq tamanna ajunngilluinnartoq, tassa isumaqatigigamiuk neriniartarfiit ilinniartut sakkortuumik misilerartassagaat.
– Tassami ilinniarfiit nuannariinnarlugu ilinniarnitsinnut aningaasaliissuteqanngillat.
Ullaakkut sisamanut makittarsimavoq
Corona pissutigalugu atuarnerup ilangaatsiaa nettikkut ingerlanneqartarsimavoq. Tamanna aamma
sakkortusimavoq. Danmarkimut sanilliullugu nalunaaquttap nikinganera pissutigalugu Elisabeth Ka-
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laallit Nunaanniilluni ullaakkut sisamanut nettimut
isereertarpoq.
– Aamma unammilligassaasimavoq nerisassiassat
akussaallu nammineerlunga nunatsinni pisiniarfinni
pissarsiarisartussaagakkit. Tamatigut nioqqutissat
eqqortut nutaallu, sulininni atugassakka, pissarsiarisinnaasarsimanngilakka.
– Akerlianik Qooqqut Nuanimiillunga akiniaasinnaasimavunga, tassani aalisakkat salikkaangatsigit
nutaajullutillu uumasuusarmata.
Qooqqunit videoliaq
Qooqquni igasut atugassarisaat immikkut illuinnartut tassani praktikkerluni videomik filmiliornermi-ni
sammisimavai – taannalu Danmarkimi nuna tamakkerlugu praktikkertunut nunanit allaneersunut
videomik unammisitsinermi normu 3-ngussutigaa.
Inuussutissarsiutinillu ilinniagaqarfinnut atatillugu
Kalaallit Nunaat nuna allaavoq. Video uani takuneqarsinnaavoq:
www.youtube.com watch?v=DCpDFJWuwHc
Elisabeth Petersenip praktikkernini juunip aallaqqaataani naammassissavaa. Tamatuma kingorna
sussanerluni suli ilisimanngilaa.
– Umiarsuarmi pilittatut sulineq misilikkusuppara, ersissutigigaluarlugu qinnuteqaruma ingerlaannaq immikkoortinneqassallunga, arnaanera pissutigalugu, Elisabeth Petersen oqarpoq.

Nybagt kok gør rent bord
Grønlandsk kok laver både mad og video

Af Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Elisabeth Petersen fra Qeqertarsuaq gjorde rent
bord, da hun den 23. april var til den afsluttende
svendeprøve på gastronom-uddannelsen på Tech
College i Aalborg.
Det blev nemlig til et 10-tal, en sølvmedalje,
Horestas mesterkniv og en tredjeplads i en dansk
landsdækkende videokonkurrence for erhvervsskoleelever.
Under uddannelsen har Elisabeth Petersen haft
praktikforløb på Hotel Arctic i Ilulissat og Unicorn
og Qooqqut Nuan i Nuuk. Desuden har hun under
sit skoleophold arbejdet på gourmetrestauranten
Alimentum i Aalborg.
Valgte Aalborg frem for Inuili
– Jeg valgte at gennemføre hele min uddannelse
på skolen i Aalborg frem for kokkeuddannelsen på
Inuili, fordi jeg tror, at den giver mig bedre muligheder, hvis jeg får lyst til at komme til udlandet,
siger Elisabeth Petersen, der nu er tilbage i Nuuk
for at afslutte praktik-forløbet på den fire år lange
uddannelse i Unicorn til 15. maj og i Qooqqut Nuan
fra 22. maj.
– Det er en hård uddannelse, hvor man arbejder
på lige fod med de uddannede kokke under praktik-

ken. Der er en del grønlandske elever, der falder fra
på grund af tonen i de professionelle køkkener.
– Tonen er hård, men hjertelig. Så man skal være
forberedt på ”tough love”, som Elisabeth Petersen
udtrykker det. Hun mener, at det er helt i orden, for
hun er helt på det rene med, at restaurationerne skal
prøve eleverne af på den hårde måde.
– Det er jo ikke for sjov, at lærestederne investerer i vores uddannelse.
Op klokken fire
På grund af coronaen er en del af skoleundervisningen foregået på nettet. Det har også været en hård
omgang. På grund af tidsforskellen til Danmark
skulle Elisabeth hjemme i Grønland gå på nettet
allerede klokken fire om morgenen.
– Det var også en udfordring, at jeg selv skulle
skaffe råvarer og ingredienser i de grønlandske
butikker. Det var ikke altid, jeg lige kunne få de helt
rigtige og friske varer, som jeg gerne vil arbejde
med.
– Til gengæld har jeg så fået revanche under mine
ophold på Qooqqut Nuan, hvor fiskene er friskfangede og levende, når vi renser dem.
Video fra Qooqqut
Det var også de helt specielle forhold, som kokkene har at arbejde under i Qooqqut, der var temaet i
den videofilm, som hun producerede under sit praktikophold – og som indbragte hende en tredje-plads
i en landsdækkende dansk videokonkurrence for
praktik-elever i udlandet. Og i erhvervsskolesammenhæng er Grønland altså udlandet.

Igasoq kalaaleq Elisabeth Petersen Aalborgimi gastronomitut ilinniagaqarnermini soraarummeerami sølvimik medaljennappoq. (Assi nammineq pigisaq).
Den grønlandske kok Elisabeth Petersen fik sølvmedalje
til sin svendeprøve på gastronom-uddannelsen i Aalborg.
Foto: Privat

Videoen kan ses her: https://www.youtube.com/
watch?v=DCpDFJWuwHc
Elisabeth Petersen er endelig færdig med sin
praktik 1. juni. Hvad fremtiden derefter bringer, ved
hun endnu ikke.
– Jeg vil gerne have muligheden for at prøve at
sejle ud som hovmester, selv om jeg frygter at blive
sorteret fra med det samme, fordi jeg er en kvinde,
siger Elisabeth Petersen.
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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

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

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

Nujaleriffik

/Helene Andersen

v

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

Tlf. 55 43 72

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

Kontakt:
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

GRAVSTEN

PISINIARFIIT / BUTIKKER M.M.

• AFPASSEDE TÆPPER

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

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

(mange størrelser)

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

MINDESTEN

Man-fre 12-17

•

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

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

Mail:karlbejders@gmail.com

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

Natilerisoq

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

STENHUGGERIET- er en del af Grønlandsk Produktion A/S

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

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

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

Pilluarit
Tillykke

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

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

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

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

Kræftimik nappaateqartut qanigisaasullu
Neriuﬃmmeersumik oqaloqatiginninnissamut
periarﬁssaqarput
Kitaamiusut, avanersuarmiusut tunumiusullu oqaatsit atorlugit oqaloqateqarneq kissaatigineqarsinnaavoq.

Asasar
kære Ivalu
17. maj inuuinni pilluarit/
tillykke med fødselsdagen.
Aanaa aataalu

Oqaloqatigiinneq napparsimasup angerlarsimaﬃani imaluunniit
Neriuﬃit Kattuﬃata allaﬃani Oles Varehusimi pisinnaavoq.

Kræftramte og/eller pårørende har mulighed for
samtale med folk fra Neriuﬃk
(foreningen for bekæmpelse af kræft)

Vest, øst og nordgrønlanske sprog kan ønskes ved samtalen. Samtalen kan
foregå hjemme hos den kræftramte eller på Neriuﬃit Kattuﬃats kontor i Oles
Varehus.

Sianerﬁssaq / Mobil: 55 85 98 Neriuﬃk Nuuk
Inersimasunik oqaloqatiginnittartuupput /
Samtalepersonerne med voksne er:

Kirsten Holm - Birte Nielsen – Charlotte H. Kanuthsen – Eqilana H. Jensen
– Alma B. Iversen

Meerartallit aamma peiarﬁssaqarput / Børnefamilier har også
mulighed for samtale med: Aja M. Ezekiassen.
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Uofﬁciel turnering i Futsal, Sermersooq
Cup 2021, Tasiilaq februar 2021
NÛK Utoqqasaat 90, Fodbold Oldboys har i samarbejde med NPAU arrangeret en vellykket og historisk uofficiel turneringstur i indendørsfodbold,
Futsal til Tasiilaq, hvor 7 hold deltog i turneringen fra 24.02 – 03.03.2021.
Følgende hold deltog til den uofficielle Futsal turnering Sermersooq Cup
2021 for Oldboys:
ATA, Tasiilaq, TM 62, Kulusuk, Hold 1 & 2, K 64, Kuummiut, NÛK, Nuuk,
Hold 1 & 2 og GSS, Nuuk.
Turen til Tasiilaq har været ekstraordinær, og først planlagt efter Pandemien Covid19 restriktionerne havde lukket for større sportsarrangementer på
tværs af kommunegrænserne. NÛK Fodbold Oldboys og NPAU ønskede
derfor, at benytte sig af muligheden for at mødes med andre klubber indenfor kommunegrænserne, og valget blev Tasiilaq. Sportsklubberne i Tasiilaq
har aldrig tidligere fået besøg af sportsklubber fra vestkysten på grund
af priser og trafikaleforhold. Ingen havde den vildeste fantasi om, at det
historiske arrangement ville lykkedes, men NÛK troede fuldt og fast på, at
turen og arrangementet ville lykkedes, og nedsatte derfor et team, der skulle
arrangere og finde sponsorer til turen.
NÛK blev velmodtaget af en del borgere med flag ved heliporten, der ville
ønske sportsfolkene og arrangementet velkommen til byen.
Pandemien Covid19 satte desværre begrænsninger for antal tilskuere til
arrangementet, så sportsklubben ATA havde arrangeret et løb på 2 km,
hvor der efterfølgende blev trukket lod om billetterne til tilskuerpladserne
iblandt deltagerne. Selvom der var få tilskuere i hallen, skabte de god stemning under kampene.
Langt de fleste deltagere havde aldrig været i Tasiilaq, så alle nød den
flotte natur og befolkningens gæstfrihed. Frivillige fra Snescooterklubben
Qamutit åbnede muligheden for at flere af deltagerne kunne nyde den flotte
natur i området, så alle fik gode minder fra turneringsturen for en hver
smag.
NÛK Utoqqasaat 90, Fodbold Oldboys håber med dette uofficielle turneringsarrangement at have åbnet øjnene og døre for andre sportsklubber
og sportsgrene, så samarbejde på tværs af klubber igangsættes og der kan
arrangeres forskelligartede turneringer i Tasiilaq.
NÛK Utoqqasaat 90, Fodbold Oldboys og NPAU skylder en kæmpe tak
til nedenstående sponsorer, der har har gjort turen til Tasiilaq mulig:
• Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattufiat
• Grønlands Idrætsforbund
• Qalut Vònin
• OMF A/S
• ITTU.net
• Nurepa ApS — Nurepa Boats
• 36 36 36 Nuuk Taxi A/S
• EMJ-Atcon Greenland A/S
• DAVIDSEN Grønland
• STARK Grønland
• Godthåb Transport Service A/S
• Svend & Helene Junge
• Sermersooq Auto og Marine Service
• Artic Dreams ApS
• NPAU – Nuummi Pingasunngornikkut Arsaattartut Utoqqasaat
• NÛK Utoqqasaat, Fodbold Oldboys
• Snescooterklubben Qamutit, Tasiilaq

Sungiusarﬁssanik
qinnuteqarﬁssanngorpoq
2021 - 2022-mut
Ukioq timersorfiusussami 2021 – 2022-mi piffissamik qinnuteqarfissanngorpoq.
Timersoqatigiiffiit allallu atuerusuttut matumuuna inussiarnersumik
qinnuigissavagut Nuummi Illorsuaq Timersortarfimmik Inussivimmillu
atuerusukkunik, piffissanik kissaatiminnik qinnuteqaqquneqarput.
Timersoqatigiiffiit allallu timersornikkut ingerlatserusuttut qinnuteqaataat timersortarfissuit allaffeqarfiani Nuummi Illorsuaq Timersortarfimmiittumi tigoreersimassavagut kingusinnerpaamik: ataasingorneq 07. juni
2021 nal. 16.00.
Aasap tungaanut Illorsuit Timersortarfiit ammaffissaat nalinginnaasoq
kingulleq tassaavoq: Pingasunngorneq 20. juni 2021.
Erseqqissassaaq soorunami aasaanerani Nuummi Illorsuaq Timersortarfik
/ Godthåbhallen aamma Inussivik attartorneqarsinnaammata, affaannarmillu nalinginnaasumiit attartuineq akeqassalluni
Attartorusuttut e-mail-ikkut ghb-lars@gnet.gl imaluunnit postboks 233,
3900 Nuuk-mut saaffiginnissinnaapput.
Timersortarfiit ammaqqissapput atuarfiit aallarteqqippata:
Tallimanngorneq 13. august 2021.
Ukiumut timersorfimmut 2020-2021-mut qujalluta, aasarsiorluarnissassinnik kissaappatsigit.

Timeønsker sæson
2021/ 2022
Nu er tiden inde til ansøgning om timer for sæson 2021 / 2022.
Idrætsforeninger og andre interesserede skal venligst anmodes om at
fremsende deres timeønsker i Godthåb Hallen og Inussivik.
Ansøgninger fra idrætsforeninger og andre interesserede skal være i
hallernes sekretariat der findes i Godthåb Hallen senest mandag den 07.
juni 2021 kl. 16:00.
Hallernes sidste normale åbningsdag for denne sæson er onsdag den 20.
juni 2021.
Det skal præciseres, at Godthåbhallen og Inussivik selvfølgelig kan lejes i
sommerperioden og halleje prisen vil være det halve af det normale pris.
Interesserede for leje kan rette henvendelse til ghb-hallen@gnet.gl eller
postboks 233, 3900 Nuuk.
Hallerne genåbner for sæson 2021-2022:
Fredag den 13. august 2021.
Med tak for sæson 2020-2021, ønskes alle rigtig god sommer.

Nuummi Illorsuit Timersortarfiit sinnerlugit
På vegne af Godthåb Hallen & Inussivik
Jens Kr. Berthelsen
Direktør for hallerne.
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MAAJI
NUAN

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

Brugsen sender frugt ud til deltagerne og
Nuuk Imeq uddeler sodavand
Der er dage, hvor vi kører 19 kasser vand ud sponseret af Nuuk
Imeq, og 448 stk. frugt sponseret af Brugseni, fortæller Finn
Meinel, som er medarrangør af Maaji Nuan
Af redatkionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Børneinstitutionerne i Nuuk laver i år i Maaji Nuan utrolig mange arrangementer. Der har aldrig tidligere været så mange, fortæller Finn Meinel.
I hele sidste uge har frivillige i samarbejde med Maaji Nuan ryddet den store
fodboldbane ved Inussivik for sne, så den nu kan bruges til glæde for alle.
Særligt i denne uge er der streetfodbold tirsdag og torsdag, og på lørdag den
22. maj er der Brugseni-løb, der afholdes i samarbejde med Tour De Nuuk og
Maaji Nuan.

Brugseniløbet har en motionsdel, og en familiedel, og video om arrangementet er delt på Maaji Nuans Facebookside FB.
Planen er, at der afholdes to løb på dagen, et fra Brugseni Qinngorput, der
via alle Brugsbutikker i byen slutter i Brugseni Nuuk, samt et kortere familieløb, der starter og slutter i Brugseni Nuuk. Der vil være forfriskninger ved alle
Brugseni butikker, og musik med videre ved Brugseni Nuuk, hvor der også
trækkes lod om vindere af gode præmier, oplyser bestyrelsesformand, Kalaallit
Nunaanni Brugseni, Avijâja Jepsen.
Alle deltagere, børn som voksne, til familieløbet/børneløbet vil få en Maaji
Nuan-t-shirt, siger Finn Meinel, der tilføjer, at Brugseni har været en loyal
sponsor for Maaji Nuan i mange år.
På søndag vil der igen være toptur til Ukkusissaq.
Sidste gang vi gik derop var vi omkring 40 børn og voksne, der nød Nuuks
dejlige bagland, fortæller Finn Meinel.
Deltagelse i alle aktiviteter er gratis.

PROGRAM for Maaji Nuan fra 19. maj til 30. maj
DATO
Ons. 19. maj

KL.
17:30

STED
2. rundkørsel i Qinngorput (ved AHL)

16:30-18:30

Foran Frelse

Street fodbold på gå-gaden
Quassussuaq toptur med NSP
Børnetræning
Veteranforeningens træning
(lukket arrangement)

13:00-16:00
17:00
15:00-17:00

Ved Grønlandsbanken
Skiliften
Svømmehallen Malik

21:00-23:00

Kangillinnguit Hallen

Søndag 23. maj

Ukkusissaq toptur
Kalattuut (folkedans) med Pakkalussat

11:00
19:00-21:00

2. Rundkørsel i Qinngorput (vedAHL)
ASK skolens aula

Manag 24. maj

Graviditetsgymnastik
B-67 futsaltræning for børn mel. 13 &15 år
Quassussuaq toptur med NPS
Runderful Nuuk
(5 km og 7 km løbetræning)

16:45-17:30
17:00-19:00
17:00

USK pige sal
Godthåb Hallen
Skiliften

17:30

Amisut (Nota Bene)

Tirsdag 25. maj

Street fodbold på gå-gaden
Børnetræning
Gå-Kræften-Væk med Jan Erik
Graviditet vandgymnastik

15:00-18:00
15:00-17:00
18:00
19:00-19:30

Ved Grønlandsbanken
Svømmehallen Malik
Skiliftens parkering
Svømmehallen Malik

Onsdag 26. maj

Runderful Nuuk intervaltræning
Walk and Talk med Kristelig
studenterforening Grønland

17:30

2. rundkørsel i Qinngorput (ved AHL)

16:30-18:30

Foran Frelsens Hæri

Torsdag 20. maj

Pingasunngormat Illumi meeqqat klassikkuutaarlutik stafet-imik
arpakkamik. Assimi peqataasut ilaat, tassa 2. A takuneqarsinnaapput
I onsdags var der stafetløb i fritidshjemmet Illu. Holdene var
delt op i klasser og her kan man se 2. A der deltog i løbet. Foto:
Facebook

Ukkusissanut majuarneq nuanneraluaannarpoq. 40-t missaani
peqataapput Sapaatiuppat tulliani aamma! Peqataasunut tamanut
ullormut nuannersumut qujanaq
Det var en fantastisk tur op til Ukkusissat. Der var omkring 40
deltagere. Vi tager endnu en tur på søndag! Tak for en dejlig tur
til alle jer der deltog, skriver Maaji nuan på sin Facebook side.
Foto: Facebook

AKTIVITET
Runderful Nuuk intervaltræning
Walk and Talk med Kristelig
studenterforening Grønland

Torsdag 27. maj

Street fodbold på gå-gaden
Quassussuaq toptur med NSP
Børnetræning

13:00-16:00
17:00
15:00-17:00

Ved Grønlandsbanken
Skiliften
Svømmehallen Malik

Fredag 28. maj

Ældretræning
Veteranforeningens træning (lukket arrangement)

10:00-12:00
21:00-23:00

Svømmehallen Malik
Kangillinnguit Hallen

Lørdag 29. maj

Neriuffik Gåtur / Løb i byen (1km, 3 km eller 5km)

13:00

Området foran Katuaq

Søndag 30. maj

Ukkusissaq toptur
Kalattuut (folkedans) med Pakkalussat

11:00
19:00-21:00

2. Rundkørsel i Qinngorput (ved AHL)
ASK skolens aula

Andre lukkede aktiviteter: Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre afholder interne ”hvem kan gå mest i maj” konkurrencer.
Forskellige daginstitutioner i byen afholder aktiviteter som; Mini maraton, fodboldturnering, stafet, skattejagt og m.m.
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Brugseni peqataasunut paarnanik pajuttarpoq
Nuuk Imerlu sodavandinik agguaasarluni
Ullut ilaanni imermik karsinik 19-inik
Nuuk Imermit tapiissutigineqartunik aamma paarnanik 448-nik Brugsenimit tunissutigineqartunik tunniussiartortarpugut,
Maaji Nuan’imik aaqqissueqataasuneersoq Finn Meinel oqaluttuarpoq
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl

Naluttarfik Malimmi pop up-ertitsineq nuanneraluaannarpoq
Uaajeertoq: Connie Kristoffersen
Pssst...! Maajip ingerlanerani pop up-inik allanik aamma pisoqarumaarpoq
Der har været pop up arrangement i svømmehallen Malik med
maskedanseren Connie Kristoffersen.
Der kommer flere pop up arrangementer i løbet af måneden lover
arrangørerne. Foto: Facebook

Nuummi meeqeeriviit Maaji Nuan’imut atatillugu
ukioq manna amerlaqisunik aaqqissuussipput.
Ukioq manna aatsaat taama amerlatigisunik aqqissuussisut, Finn Meinelip oqaatigaa.
Kajumissutsiminnik suleqataasut Maaji Nuan’
suleqatigalugu sapaatip akunnera kingulleq tamakkerlugu arsaattarfik angisooq Inussiviup eqqaaniittoq aputaajarpaat, maannalu tamanit nuannaarutaalluni atorneqarsinnaalerluni.
Sapaatip akunnerani immikkut pisussatut marlunngornermi aamma sisamanngornermi aqqusinermi
arsaattoqassaaq kiisalu arfininngornermi maajip 22anni Brugseni Tour De Nuuk aamma Maaji Nuan
suleqatigalugit arpatsitsissalluni.
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Brugsenip arpatsitsinissaani qasujaallisarluni arpattoqassaaq aamma ilaqutariit arpatsinneqassallutik aamma aaqqissuussineq pillugu videuliaq
Maaji Nuan’ip Facebookimi quppernerani takuneqarsinnaassalluni.
Pilersaarutit naapertorlugit ullormi pineqartumi
arpatsitsinerit marluk pissapput, ataaseq Brugseni
Qinngorpumit aallartissalluni Brugsenillu pisiniarfii
aqqusaartorlugit Brugseni Nuummi naammassissalluni. Brugsenip pisiniarfiini tamani tumannguersaatissaqassaaq, aamma Brugseni Nuup eqqaani nipilersortoqarlunilu allanik aaqqissuussioqassalluni
kiisalu pitsaasunik akissarsiassalinnik makitsisoqassasoq, Kalaallit Nunaanni Brugsenip siulersuisuini
siulittaasoq Aviâja Jepsen ilisimatitsivoq.
- Peqataasut tamarmik, meeqqat inersimasullu,
ilaqutariit arpannerannut/meeqqat arpannerannut
peqataasut Maaji Nuan’ip tujuuluaraanik tunineqassasut, Finn Meinel oqarpoq, ilanngullugulu oqaatigalugu Brugseni Maaji Nuan’imut ukiorpassuarni
tapersersortaajuarsimasoq.
Sapaatiuppat Ukkusissamut qaqisoqaqqissaaq.
Kingullermik qaqigatsigu meeqqat inersimasullu
40-t missaanniippugut, taamalu nuup timaa nuannersoq misigalutigu, Finn Meinel oqaluttuarpoq.
Pisussanut tamanut peqataaneq akeqanngilaq.

Maaji Nuannimut peqataasunut naatitat paarnallu
All.: Aaqqissuisoqarfik
Maaji Nuan maajip ingerlanerani peqataasunut naatitanik paarnanik imermillu agguaasassaaq.
Ullumi Pingasunngornermi maajip 19-ianni
sunngiffimmi angerlarsimaffiit naatitanik imermillu Illu 80-inik aamma Aqqaluk 40-nik kiisalu Narsarmiutaq 105-inik pajuneqassapput. Naatitat katillugit 225-t.
Sisamanngornermi maajip 20-anni AHL halip
eqqaani isikkamik arsaannermi unammiuaartut naatitanik imermillu 80-inik pajunneqassapput.
Tallimanngornermi maajip 21-anni arfininngornermi maajip 22-anni atorneqartussanik sunngiffimmi angerlarsimaffik Illu naatitanik imermillu

80-inik, Soralu 90-inik aamma Meeqqerivik Amaut
50-inik kiisalu Meeqqerivik Nuka 48-nik pajunneqassapput, katillugit 268-inik.
Ataasinngornermi maajip 24-anni sunngiffimmi
angerlarsimaffiit Illu 80-inik aamma Aqqaluk 40nik kiisalu Narsarmiutaq 105-inik naatitanik imermillu pajuneqassapput. Naatitat katillugit 225-t.
Marlunngornermi maajip 25-anni Miniklubben
Qinngorput 163-inik Meeqqerivik Nuka 48-nik,
Meeqqerivik Sikkersoq 110-nik aamma Puiaq 80inik naatitanik imermillu pajuneqassapput.
Naatitat katillugit 231-t.
Pingasunngornermi maajip 26-anni sunngiffimmi
angerlarsimaffiit Illu 80-inik aamma Aqqaluk 40nik kiisalu Narsarmiutaq 63-inik naatitanik imer-

Frugt og grønt til Maaji
Nuan deltagere
Af redaktionen

Maaji Nuan uddeler frugt og grønt og vand til deltagerne i løbet af maj.
I dag onsdag den 19. maj er der frugt og grønt og vand til fritidshjemmene
Illu 80 stk. og Aqqaluk 40 stk. samt til Narsarmiutaq 105 stk. I alt 225 stykker
frugt.
Torsdag den 20. maj er der er der frugt og grønt og vand til fodboldturneringen ved AHL hallen 80 stk.
Fredag den 21. maj er der er der frugt og grønt og vand til fritidshjemmet Illu

millu pajuneqassapput. Naatitat katillugit 183-it.
Meeqqerivik Nuka sisamanngornermi maajip 27anni Nuummi Illorsuaq Timersortarfimmut 60-inik
pajunneqassaaq.
Tallimanngornermi maajip 28-anni sunngiffimmi
angerlarsimaffik Illu naatitanik imermillu 80-inik
aamma Neriuffik 100-nik pajuneqassapput. Naatitat
katillugit 180-it.
Ataasinngornermi maajip 31-ani sunngiffimmi
angerlarsimaffiit naatitanik imermillu Illu 80-inik
aamma Aqqaluk 40-nik kiisalu Miniklubben
Qinngorput 163-inik aamma Meeqqerivik Nuka 48nik pajuneqassapput. Naatitat katillugit 331-t.

80 stk., Soralu 90 stk. og Meeqqerivik Amaut 50 stk. Der skal bruges lørdag
den 22. maj. Samt Meeqqerivik Nuka 48 stk. I alt 268 stk.
Mandag den 24. maj er der frugt og grønt og vand til fritidshjemmene Illu 80
stk. og Aqqaluk 40 stk samt til Narsarmiutaq 105 stk. I alt 225 stykker frugt.
Tirsdag den 25. maj er der frugt og grønt og vand til Miniklubben Qinngorput
163 stk. Meeqqerivik Nuka 48 stk., Meeqqerivik Sikkersoq 110 stk. og Puiaq
80 stk. I alt 231 stykker frugt.
Onsdag den 26. maj er der frugt og grønt og vand til fritidshjemmene Illu 80
stk. og Aqqaluk 40 stk. samt til Narsarmiutaq 63 stk. I alt 183 stykker frygt.
Torsdag den 27. maj. Meeqqerivik Nuka 60 stk. i Godthåbhallen.
Fredag den 28. maj er der frugt og grønt og vand til fritidshjemmet Illu 80 stk.
og Neriuffik 100 stk. I alt 180 stykker frugt.
Fredag den 31. maj der er der frugt og grønt og vand til fritidshjemmene Illu
80 stk., Aqqaluk 40 stk., Miniklubben Qinngorput 163 stk. og Meeqqerivik
Nuka 48 stk. I alt 331 stykker frugt.
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GSS assammik arsarlutik pissartanngortut
Nunatsinni assammik arsarluni pissartanngorniutivinnermi GSS pissartanngoqqipput
All.: Kassaaluk Kristiansen
GSS Nuummeersut nunatsinni assammik arsarlutik pissartanngorniutivinnermi
ippassaq ajugaapput.
GSS illoqarfeqatigisaminnut NÛK-mut unammipput. NÛK arlaleriarluni
siuarniartaraluarpoq, iluatsinngitsumilli.
Unamminermi minutsit 30-t siulliit unammisut naligiilluinnarput, unamminermilu muminnermi suli kikkut ajugaasinnaanerat nalileruminaalluni. Unamminerup muminnerani 14-13-imik isertitsisoqarsimasoq GSS siuaqqalaarpoq,
unamminermilu siullermi NÛK uteriapallattarnermini isaatitsinerusimalluni.
Unamminerulli naajartulernerani GSS-ip siuaqqanini målinik arfineq-pingasunik annertusivaa. Taamaasilluni GSS ajugaavoq isertitsinerit 32-24-iullutik.

GSS-imeersut Nunatsinni pissartanngoqqipput / GSS blev igen Grønlandsmestre
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Bronzennanniunneq pissanganarluinnartoq
Pissartanngorniutivinnerit ingerlanneqarneranni unammineq Agqissiaq Maniitsumeersoq aamma Nagdlunnguaq Ilulissaneersoq pissanganarluinnartumik
unammipput.
Nagdlunnguaq siulliulluni isertitsivoq unamminerullu aallartinnerani siuarnerulaarluni. Unammisulli akunnerup affaani siullermi naligiilluinnarlutik unammipput, paarlakaallutillu siuartarlutik. Nagdlunnguup illersuinermini periuseraa
qatanngutigiit Kreutzmannikkut, Angutimmarik aamma Akutaaneq Kreutzmann
assersimaqqissaarlugit, taamaasillutik isertitseriarnissamut periarfissalutsillugit.
Unamminerup muminnerani Nagdlunnguaq siuaqqavoq 15-16-imik isertitsi-

soqareersoq.
Unamminerup naallugu pissanganartoqarpoq. Unamminerup minutsiani kingullerpaamik Ilulissaneersut isertitsissagunik unammisut naligiittussanngoraluartut isertitseriarneq iluatsinngitsoorpaat. Taamaasillutik Maniitsumeersut Agqissiaq pissartanngorniutivinnermi 3-nngorput bronzennallutillu. Unamminerup
inerneraa 30-29.
Norsaq HC pissartanngorniutivinnermi normu 5-inngortoq, Akuleriit normu
6-itut inissipput.
Pissartanngorniutivinnermit assit allaaserisap qulaani takukkit.

GSS grønlandsmestre i
herrehåndbold
De forsvarende grønlandsmestre i herrehåndbold sikrede sig igen
titlen ved GM i weekenden
Af Kassaaluk Kristiansen
GSS fra Nuuk er stadig de stærkeste og beholder titlen som grønlandsmestre i
herrehåndbold efter søndagens finalekamp.
GSS spillede mod lokalrivalerne NÛK, der trods stor flot kamp ikke formåede at overtage grønlandsmestertitlen.
I kampens første 30 minutter var holdene meget lige, hvor intet var afgjort.
Ved halvlegen stod der 14-13 til GSS, hvor en del af NÛK’s scoringer var
kommet igennem ved kontraspil.
Men de sidste minutter af kampen kom GSS i overhalingsbanen og øgede
scoringsdifferencen med hele otte mål. Kampen sluttede med 32-24 til GSS.
Spændende bronzekamp
Den mest nervepirrende kamp ved dagens afsluttende kampe var mellem Agqissiaq fra Maniitsoq og Nagdlunnguaq fra Ilulissat.
Nagdlunnguaq startede målfesten med en lille føring. Under hele kampen
stod begge hold tæt på hinanden, og der var kamp til stregen, hvor Nagdlunnguaqs forsvarsstrategi var at holde de to Kreutzmann-brødre, Angutimmarik
og Akutaaneq Kreutzmann fra Agqissiaq opdækket, så de ikke fik mange scoringschancer.
Efter første halvleg stod der 15-16 til Nagdlunnguaq.
Der var spænding helt til det sidste. Kampen kunne ellers slutte med en udligning til Ilulissat-holdet, men Nagdlunnguaq missede chancen. Dermed gik
tredjepladsen og bronzemedaljerne til Agqissiaq fra Maniitsoq, der førte med et
mål med 30-29 ved 60 minutter.
Norsaq HC blev nummer fem, mens Akuleriit, der er et hold med forskellige
spillere endte som nummer seks ved mesterskaberne.

NÛK sølvinnappoq / 3 NÛK vandt sølv
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Aqissiaq bronzinnappoq / Aqissiaq vandt bronze
Ass./Foto: Leiff Josefsen
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EMJ-ATCON SULISA APS

SULINIUTINUT AQUTSISUMIK

immikkoortortaqarfiup aqutsisuanik suleqateqarluni Sulisami sulisutsinnut, sullitatsinnut suliassatsinnullu
akisussaaffeqalersussamik, amigaateqarpoq.
Suliniutinut aqutsisutut illit suut tamarmik iluatsilluartumik ingerlanissaanik
isumaginnittuussaatit. Sallersaassaatit sulisutillu kajumissuseqalersittassallugit.
Suliassat tamarmik naammassinissaat tikillugu malittarineqartarnissaat kikkullu tamarmik ullaakkut suliassanut piareersimajuartarnissaat isumagissavat.
Tamatuma peqatigisaanik sulisuit ilorrisimaarnissaat isumagissavat, aamma
sulineranni ineriartornerannilu tapersersussavatit.
Akisussaaffeqarfigisat annertussaaq, Sulisami suliassat pitsaassuseqarluarnissaannik, aqunneqarnissaannik ataqatigiissaarneqarnissaannillu isiginiagaqarlutit.
Inummik suliumassuseqarluartumik nukissaqarluartumillu pissarsiorpugut,
suliassanik assigiinngitsunik annertussusilinnik suliaqarnissamut kajumissuseqartumik. Assassorissanik suliaqartartutut tunuliaqutaqarputit (sanasoq)
ajornanngippallu aqutsinerup iluani misilittagaqarlutit. Takorloorparput IT-mik
suliaqarneq sungiusimagit aamma aqutseriaatsit nutaat sukkasuumik iserfigisinnaagitit.
Suliffissamut piukkunnaatilik keqqortoq takorloorparput makkuninnga
piginnaasaqartoq:
- Sullitamik suliassanullu suliarinninnermik pitsaasumik pilersitsinermik pingaartitsisuuvutit
- Nammineersinnaassuseqarputit, akisussaassuseqarlutit pisussaaffinnillu
naammassinnittuullutit
- Tatiginartuuvutit, tunniusimallutit suliffinnullu soqutiginnittuullutit

- Sulisut kajumilersinnissaannik ineriartortinnissaannillu, tassunga ilanngullugu
nutaanik anguniagassiornissamik, pingaartitsisuuvutit
- Angusanik pitsaasunik pilersitsisarneq kajumississutigisarpat avatangiiserisatillu kajumissueqalersissinnaallugit, tamakkuninnga peqatigiillusi angusaqarsinnaanngorlusi.
Ulluinnarni pissanganartuni ilaatigooriarlunilu ulapaarfiusartunik atorfik
namminersorfiusoq akisussaassuseqarfiusorlu neqeroorutigaarput. Atorfinitsitaanermi atugassarititaasut pitsaasuupput piginnaasannullu naapertuuttunik
akissarsiaqartitsisoqassalluni.
EMJ-Atcon Sulisa ApS sanasutut kiffartuussisutullu suliffeqarfiuvoq 2018-imi
pilersinneqarsimasoq. Suliffeqarfik suliamut ilisimasatigut tunngaveqarluarpoq
misilittagaqarluartunik sulisoqarluni pitsaasumillu ineriartorluni.
Suliffeqarfimmi pissanganartumik aqutsisuunissamut kajumissuseqarfigalugulu
sapiissuseqarfigigukku sukkarnerpaamik attaveqarfigisigut.
Qinnuteqaativit mailikkut immikkoortortaqarfimmi aqutsisumut Andreas Lorenzenimut, mail AL@sulisa.gl – mobil: 580156, nassiunneqartussap atuarnissaanut qilanaaarpugut.
Qinnuteqarnissamut piffissaq kingulleq tassaavoq 31.05.2021

EMJ-ATCON SULISA APS MANGLER EN

PROJEKTLEDER

som i samarbejde med afdelingslederen får ansvaret for vores medarbejdere, kunder og opgaver i Sulisa
Som Projektleder er det dig, der sørger for, at alt går op i en højere enhed. Du går
forrest og motiverer dine medarbejdere. Du sørger for, at alle opgaver bliver fulgt
til dørs, og at alle altid er parat til morgendagens opgaver. Samtidig sørger du for, at
dine medarbejdere trives, og du bakker dem op i deres arbejde og udvikling.
Du får et omfangsrigt ansvarsområde, med fokus på kvalitet, styring og koordinering af opgaverne i Sulisa.
Vi søger en person med drive og energi, som har lyst til at arbejde med opgaver
af forskellige størrelser. Du har en håndværksmæssig baggrund (tømrer) og gerne
med erfaring indenfor ledelse. Vi forestiller os du er vant til at arbejde med IT og du
hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer.
Den rette kandidat til jobbet, forestiller vi os besidder følgende kompetencer:
- Du er fokuseret på kunden og på at skabe en god proces for opgaverne
- Du er selvstændig, ansvarlig og pligtopfyldende
- Du er tillidsvækkende, engageret og interesserer dig for dit arbejde
- Du brænder for at motivere og udvikle medarbejdere, herunder at sætte nye mål
- Du motiveres af at skabe gode resultater og formår at motivere dine omgivelser
således, at i sammen opnår disse.

Vi tilbyder et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en spændende og sommetider travl
hverdag. Der er gode ansættelsesvilkår og løn som matcher dine kvalifikationer.
EMJ-Atcon Sulisa ApS er en tømrer og servicevirksomhed som blev stiftet i 2018.
Virksomheden er fagligt velfunderet med et rutineret team af medarbejdere og er i
en god positiv udvikling.
Har du lyst og mod til at være leder i en spændende virksomhed så kontakt os
hurtigst muligt.
Vi glæder os til at læse din ansøgning som sendes på mail til afdelingsleder Andreas
Lorenzen, mail AL@sulisa.gl – Mobil: 580156
Sidste frist for ansøgning er 31.05.2021

Sulisa ApS
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Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
USAID Project Management Assistant

AC-fuldmægtig/Specialkonsulent

USAID Project Management Assistant

AC-fuldmægtig/Specialkonsulent

Lægesekretærelever søges til Dronning Ingrids
Hospital

Engroschef – Nunarput tamaat pisisartoralugu

Assartugalerisutut ilinniartitaanermi
ilinniartitsisussamik pissarsiorpoq

Masterplans- og operationskoordinator søges til
Patient- og Rejsekoordineringen på DIH

Faglærer til Terminaluddannelsen

Oqaasileriffimmi pisortatut atorfik
Sekretariatschef

Engroschef – Hele Grønland som kunde

Nunanut allanut, Niuernermut,
Inuussutissarsiornermut Silallu pissusaata
allanngorarneranut Naalakkersuisoqarfik,
Naalakkersuisoqarfimmi pisortassarsiorpoq
Departementschef til Departementet for
Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima

Inuit Quality Clothes of Greenland Suliffeqarfimmik
ineriartortitsisussarsiorpoq
Forretningsudvikler til Inuit Quality Clothes of
Greenland

Grønlands Politi søger en juridisk konsulent til
ledelsessekretariatet

HR medarbejder søges til Kriminalforsorgen i
Grønland
Rejsekonsulentvikar til Rejsekoordinering i DIH

Mittarfeqarfiit aningaaserinermut
naatsorsuusiortussarsiorpoq
Finansbogholder søges til Mittarfeqarfiit

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup Oqartussaaffia
AC-fuldmægtigimik ataatsimik nalunaarsuutinut,
misissugassanut paasiniaaqqissaarnermik
pilersaarusianullu ineriartortitsinermik
piginnaanilimmik pissarsiorpoq

TELE-POST –ip nunarsuaq qaninnerulersippaa
TELE-POST – bringer verden tættere på

Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for
Sagsbehandlere søger 1 AC-fuldmægtige med sans
for data, analyse og projektudvikling

Paamiuni palasitut atorfik inuttaligassaq, Kalaallit
Nunaat

EMJ-Atcon Sulisa Aps mangler en projektleder

Institutleder til Institut for Samfund, Økonomi og
Journalistik

Kontorleder

Ilinniartitaanermut Instituttimi studieadjunktit/lektorit adjunktillu 6-it

Departement for Sundhed søger en tolk/ sproglig
konsulent til Ledelsessekretariatet

6 studieadjunkter/-lektorer eller adjunkter til
Institut for Læring

Royal Arctic Line suliffeqarfissuarmi
sulisoqarnermut pisortassarsiorpoq

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut,
Timersornermut Ilageeqarnermullu
Naalakkersuisoqarfik Ilinniartitaanermut
immikkoortortaqarfimmut fuldmægtigimik/immikkut
siunnersortimik pissarsiorpoq

Direktør til Kriminalforsorgen i Grønland

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og
Kirke søger fuldmægtig/specialkonsulent til
Uddannelsesafdelingen

Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut,
Timersornermut Ilageeqarnermullu
Naalakkersuisoqarfik aningaasaqarnermut
siunnersortissarsiorpoq
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt &
Kirke søger en Økonomisk konsulent

Meeqqanut ukioqatigiianut assigiinngitsunut
uulluunerani paaqqinnittarfik Nukariit
perorsaasumik pissarsiorpoq / Allagarsiuteqqitaq /
Atorfiup normua 247/21
Integreret daginstitution Nukariit søger to
pædagoger / Genopslag / Job nr. 247/21

KNI Engros - Sektionsleder

Suliffeqarnermut nunanillu allaneersunik
suliffeqarnermut tunngasunut inatsisilerituumik
sulisussarsiorpugut

Allafimmi aqutsisoq

Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik nutserisumik/
oqaatsit pillugit siunnersortimik Aqutsisut
allattoqarfiani pissarsiorpoq

Royal Arctic Line suliffeqarfissuarmi
sulisoqarnermut pisortassarsiorpoq

Ledig præstestilling i Paamiut, Grønland

Institutleder til Institut for Samfund, Økonomi og
Journalistik

Departementet for Sociale Anliggender og
Arbejdsmarked søger Ministersekretær

EMJ-Atcon Sulisa Aps suliniutinut aqutsisumik
amigaateqarpoq

Ilisimatusarfimmi Inuiaqatigiilerinermi professoritut
atorfik
Professorat i Samfundsvidenskab til Ilisimatusarfik

Isumaginninnermut Sulisoqarnermullu
Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisumut
allatsissarsiorpoq

KNI Engros - Sektionsleder

Vil du være med til at lønne over 5.000 ansatte? To
Lønkonsulenter søges

DISTRIKT NUUK SØGER DRIFTSMEDARBEJDER
PÅ NORDHAVNS ELVÆRKET

Jurist søges til arbejdsmarkeds- og
udlændingeområdet

Atorfillit 5.000-it sinneqartut akissarsiaannut
suleqataarusuppit? Akissarsialeriffik
akissarsialerinermut siunnersortinik marlunnit
pissarsiorpoq

Allorfiup ineriartortinnissannut peqataarusuppit?
Vil du være med til at udvikle Allorfik?

Piccoline søges til Medicinsk Afdeling på Dronning
Ingrids Hospital

Kontorfuldmægtig til receptionen Peqqissaanermik
Ilinniarfik

Faglærer til Skibsmontør uddannelsen

Finansiel Controller

Inatsisartut Ombudsmandiat
nutserisumik/oqalutsimik pissarsiorpoq

Finansiel Controller
Digitalikkut Niuernermi Ataqatigiissaarinermilu
pisortassaraatsigit?
Er du vores nye direktør for Digital Handel og
Logistik?

Mittarfeqarfiit aningaasarsianut
naatsorsuusiortussarsiorpoq
Lønbogholder søges til lønafdelingen i
Mittarfeqarfiit

Peqqissaanermik Ilinniarfiup saaffiginnittarfianut
kontorfuldmægtig-mik pissarsiorneq

Umiarsuarmi motorilerinermik ilinniartitaanermi
ilinniartitsisoq

Ombudsmanden for Inatsisartut søger tolk

Faglærer til Marine- og Snescootermek.
uddannelsen

SIK-p aningaasaateqarfiinut siunnersorti
Konsulent til SIK-fonde

Aningaasaqarnermik aqutsissummut
siunnersortissarsiorneq

Aquuteralannik Qamuteralannillu
mekanikerinngornianut ilinniartitsisussamik

Økonomisystemkonsulenter søges
Patientkoordinator søges til Patient- og
Rejsekoordineringen på Dronning Ingrids Hospital
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit
ANDET
Allagarsiuteqqitaq: Aqqutissiuussinermut
inerisaanermullu immikkoortortami aqutsisoq
Genopslag: Leder til Vejlednings- og
udviklingsafdelingen

Nanortallip Atuarfia atuarfiup pisortaata
tullersortissaanik pissarsiorpoq
Viceskoleinspektør til Nanortallip Atuarfia

INNAALLAGIALERISOQ AASIANNI

Maniitsumi Atuarfik Kilaaseeraq immikkut
isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu
ilinniartitsisussarsiorpoq
Lærere på særlige åremålsansættelser til Atuarfik
Kilaaseeraq i Maniitsoq

ELEKTRIKER AASIAAT
Københavnimi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfiani
pisortaq
Repræsentationschef til Grønlands Repræsentation
i København

AVANNAATA KOMMUNIA

Qaqortumiittumut Allorfik Kujallermi
pinngitsuuisinnaajunnaarnermut katsorsaasoq

Nuummi Sullissivimmi Sulisoqarnermut
Attaveqatigiinnermullu immikkoortortami
pisortassarsiorpugut

Behandler til Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

Allagarsiuteqqitaq Immikkoortortami pisortamik
Maniitsumi Ilinniartitaanermut immikkoortortamut
Genopslag Afdelingsleder til Området for
Uddannelse i Maniitsoq

Vi søger en afdelingsleder for HR og
Kommunikation til Servicekontoret i Nuuk

Erfaren senior controller (seniorrådgivare) till
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn

NAKKUTILLIISUMUT IKIORTI – INI A/S
UPERNAVIK
INSPEKTØRASSISTENT – INI A/S UPERNAVIK

ARBEJDSMAND/-KVINDE TIL NARSAQ

Aningaasaqarnermut pisortaq

Ineriartornissamut periarfissaqarluartumik
atorfinigit!
Gør karriere indenfor spændende område

Økonomichef
Portørreddere til Narsaq søges

Kommune Kujalleq ilinniartitsisussarsiorpoq

Royal Arctic Line A/S akissarsialerisussamik
pissarsiorpoq

Kommune Kujalleq søger lærer

Qasapermiut immikkoortortaani aniartuaarluni
najugaqarfimmut aqutsisoq

Kalaallit Nunaata Politiivi angallatissatsinni
nutaassani aquttussanik pissarsiorpoq
Grønlands Politi søger fartøjsførere til vores nye
politifartøjer

Tolk søges til Uummannaq Sundhedscenter

UDADVENDT DRIFTSMEDARBEJDER/MASKINIST I
ELVÆRKET QASIGIANNQUIT

QEQQATA KOMMUNIA

NUNAQARFIMMI NAKKUTILLIISOQ SAQQAMUT

immikkoortortami aqutsisoq Meeqqat illuanut
Isikkivik

Inatsisileritooq
Jurist

Administrativ medarbejder søges til Politistationen i
Sisimiut - genopslag

KOMMUNE KUJALLEQ

Barselsvikariat for Airport briefing officer til
Mittarfik Kangerlussuaq

ER DU VORES NYE
DRIFTSMEDARBEJDER/RØRLÆGGER I
VANDVÆRKET QASIGIANNQUIT

Maniitsumi Efterskoli søger dansk eller engelsk
lærer

Kangerlussuarmi innaallagissiorfik
innaallagisserisussarsiorpoq - Inuttassarsiuteqqitaq
Elektriker søges til Elværket i KangerlussuaqGenopslag

Qasigiannguani palasitut atorfik inuttaligassaq,
Kalaallit Nunaat

Musik/Drama underviser til PI/SPS Ilulissat

Avanersuup Atuarfia ilinniartitsisussarsiorpoq

Inunnik isumaginninnermi siunnersortinik 1
Meeqqanut inerisaavik Sisimiuniittoq pissarsiorpoq
1 Socialrådgiver til Meeqqanut Inerisaavik i
Sisimiut

Avanersuup Atuarfia søger lærere
AASIANNI INNAALLAGISSERINERMUT
IMERMILLU PILERSUINERMUT
SULEQATIGIINNIK AQUTSISUTUT
AKISUSSAASOQ
TEAMLEDER TIL AASIAAT EL OG VAND

MISI-kujallermut atuarfimmi tarnip pissusaanik
ilisimasalimmik aqutsisussarsiorneq

Sullissivik Ilulissat allaffimmi Kontorfuldmægtigssarsiorpoq

Ledende skolepsykolog til MISI-Kujalleq
Qeqqata Kommunia Kangerlussuarmi Innuttaasunik
Sullissivimmi pisortamik pissarsiorpoq
Qeqqata Kommunia søger Administrativ leder til
Borgerservice i Kangerlussuaq

Sisimiut illoqarfiani ilinniartitsisutut
inuttassarsiorneqarput

Kontorfuldmægtig søges til Ilulissat Borgerservice

Skolerne i Sisimiut by søger et antal lærere
Illernit Tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalik /
katsorsaasumik assigisaanilluunniit ilinniagalimmik
pissarsiorpoq

Qaqortumi Ilaqutariinnut Sullissivik
psykologissarsiorpoq
Psykologer søges til Familiecentret i Qaqortoq

PI/SPS Ilulissat
Nipilersornermik/Isiginnaartitsinermik
ilinniartitsisumik sulisussarsiorpoq

Ledig præstestilling i Qasigiannguit, Grønland

Nanortalimmi Meeqqat inuusuttut ilaqutariillu
immikkoortortaqarfianni isumaginninnermik
siunnersortissarsiorpugut/sullissisusarsiorpugut
Vi søger en Socialrådgiver / Sagsbehandler til
Børne- Unge og Familieafdelingen I Nanortalik

BYGDEPASSER TIL SAQQAQ

afdelingsleder til Isikkivik børne afdeling

Maniitsumi Efterskoli ilinniartitsisussarsiorpoq
Erninerup nalaani taartaasussamik Mittarfik
Kangerlussuaq airport briefing officerissarsiorpoq

Behandler søges til Allorfik Avannaa i Ilulissat

KOMMUNE QEQERTALIK

afdelingsleder til Qasapermiut udslusnings afdeling

Royal Arctic Line A/S søger lønmedarbejder

Pinngitsuuisinnaajunnaarnermut Katsorsaasoq
Allorfik Avannaa, Ilulissaniittumut

Illernit søger en psykolog / terapeut eller lign.

Hotel Kangerlussuaq igaffimmi Souschefissarsiorpoq
Hotel Kangerlussuaq søger køkken Souschef

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

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

Kullorsuup atuarfiani pisortassarsiorneq
Skoleinspektør til Kullorsuaq skole
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

Meeqqanut

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

Børnekryds & Tværs

151

HAR
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VENE

NYVASKEDE

.

VEJFÆLLER

JEG

STRÅENE
PÅ
HOVEDET
ROBEVÆGELSER

www.nurepa.gl

OPSLAG
DOPING

SPANIEN

.

PAPEGØJE

.

KOMPOSITION

DEL AF
REVY

KLAPPE
SPORTSUDSTYRET

DANSEFODTØJ

TIPI

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

LÅGE

MAGTE
MØRKE

SANGFUGL
BUNKE

HUDIRRITATION

LITER

SOLOSANG

.

VIST
RUNDT

NUREPA APS

PLADS
.

DRENGENAVN
BAGDAD
LIGGER
I ...

INTET

VANDHULLER

HOVEDSKAL

HYLDET
.

LUFTART

SMYKKER

EFTER
DO

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Tagpap

5+5

TALE
SOFAPYNTEN

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

SCOREDE

POLERET
ITALIEN

info@nurepa.gl

Autoriserede værksted

REDE
.

tlf. 55 14 77

TRENDY

HOLME

GRINE

UKOGT

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

I FORVEJEN
JER

Pilluarit Tillykke

.

.

Ateq/Navn:

Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik sisamanngorneq nal. 12.00
Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Nuunu Berthelsen
Nukalloq 15-303, 3905 Nuussuaq

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

Send en hilsen til en du kan lide gennem
Nuuk Ugeavis – det er helt gratis
Hilsen kan også mailes.
Skal være indsendt senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

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

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

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

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

tut
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b
Nye verdens

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

Naasuerniarfik

BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER

Naasut qilertat tamarmik
allanik asseqanngillat

illoqarfinnilu naasuerniamit
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.

eqimattanngorlugit
qiligaallutik.

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

Naasut qilertaatitit taamaalillutik immikkut
illuinnartuupput tamannalu pitsaasunik
pisininnut qularnaveeqqutaalluni.

Hver eneste buket
er unik og håndbundet
af din

lokale blomsterhandler

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

iq NAASUT
Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Tlf. 321676

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

INNUTTAASUNIK
ATAATSIMIITITSINEQ
NUUMMI NAJUKKAMI
ATAATSIMIITITALIAMUT
QINERSINEQ

BORGERMØDE
VALG TIL
LOKALUDVALGET
I NUUK

Takkullutit Nuummi Najukkami Ataatsimiititaliamut qinigassanngortittunik tusarnaariarik,
qinersillutillu!

Kom og hør kandidaterne, som
stiller op til Lokaludvalget
i Nuuk, og stem!

Qinigassanngortittunit 10-t Nuummi Najukkami Ataatsimiititaliami
ilaasortanngussapput.

Der vil være 10 kandidater, der kan komme ind
i Lokaludvalget Nuuk.

QINERSINEQ ULLOQ
26. MAAJI PISSAAQ
KATUAMI
NAL. 19-21

VALGET SKER
DEN 26. MAJ
I KATUAQ
KL. 19-21

Innuttaasut takkuttut tamarmik 16-ileereersimasut, marlunnik qinersissapput.

Alle fremmødte borgere over 16 år får 2 stemmer.

Innuttaasut ataatsimiinneranni qinigassanngortittut tamarmik ilisaritinnissaminnut
periarfissinneqassapput, aammalu Najukkami Ataatsimiititaliamut sooq qinigassanngortinnertik naatsumik oqaluttuaralugu.

Til borgermødet får hver kandidat mulighed for at
præsentere sig selv og kort fortælle, hvorfor de har
valgt at stille op til Lokaludvalget.

Najukkami ataatsimiititaliamut ilaasortatut qinigassanngortittussat Kommunalbestyrelsimut inassutigineqartussat qulit, taasinerit amerlassusaat malillugit qinerneqassapput taavalu illoqarfiup immikkoortuini suminngaanneerfii naapertorlugit, tassa Nuussuarmiit, Qinngutsinniit Nuullu qeqqaniit aallartitaassallutik.

De 10 kandidater, der indstilles til Kommunalbestyrelsen som lokaludvalgsmedlemmer, udvælges efter
stemmeantal og den bydel de repræsenterer i kraft
af deres bopælsadresse i henholdsvis Nuussuaq,
Qinngorput og Nuuk centrum.

Illoqarfiup immikkoortuineersut marluk qinerneqarnerpaat, siulliullutik arfiniliullutik
najukkami ataatsimiititaliami ilaasortanngussapput. Ilaasortanngortussat kingulliit
sisamat qinigassanngortittut sinnerisa akornanni qinerneqarnerpaat ilaasortanngussapput. Illoqarfiup immikkoortuinit tamanit immikkut marluk qinerneqanngippata, qinigassanngortittut akornanni taaneqarnerpaat toqqarneqassapput.
Qinersinissaq pillugu imaluunniit Najukkami Ataatsimiititaliami sulineq
pillugu apeqqutissaqaruit Najukkami Ataatsimiititalianut ataqatigiissaarisoq
Luvisa Kristiansen oqarasuaammut uunga sianerlutit 367029 imaluunniit
email-imut uunga allaffigalugu paasiniaaffigisinnaavat: lukr@sermersooq.gl

De 2 kandidater, der opnår flest stemmer inden for
hvert bydelsområde, vælges som de første 6 lokaludvalgsmedlemmer. De sidste 4 medlemmer findes
blandt de resterende kandidater, der har opnået det
højeste antal stemmer.
Findes der ikke 2 opstillede kandidater fra hver bydel,
så vælges de kandidater, der har modtaget flest
stemmer.
Hvis du har nogle spørgsmål om valget eller
arbejdet som lokaludvalgsmedlem, er du meget
velkommen til at kontakte Nuuk lokaludvalgskoordinator
Luvisa Kristiansen på telefon 367029 eller email:
lukr@sermersooq.gl

Nuummi najukkami ataatsimiititaq
Nuuk Lokaludvalg

Nuummi najukkami ataatsimiititaq
Nuuk Lokaludvalg

