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Killilersuinerit
nutaat meeqqanut eqquisut

Leiff Josefsen

Grønlandsk inspiereret smykker
i sølv og Grønlandsk guld
• Forlovelsesringe og Vielsesringe
• Dåbsartikler
• Gravering

DENNE ANNONCE PLADS
KAN BLIVE DIN
Saffiginniffissaq/Henvendelse på:
annoncer@sermitsiaq.gl · imalt./eller telefon 38 39 86

24-25

Nye restriktioner rammer
børnene
Stort udvalg af Smykker & Ure

Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq

SPAR

20%
på hele brillen

Frit valg blandt
alle stel

Qulleerniarfik
Lysbutikken
NC 1. sal · Tlf. 321874
Stort udvalg af Smykker & Ure
Grønlandsk inspiereret smykker
i sølv og Grønlandsk guld
• Forlovelsesringe og Vielsesringe
• Dåbsartikler
• Gravering

Alle glas fra Guld
til Diamant

Tilbuddet gælder ved samlet køb af stel og glas frem til 12.12.2021

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

Imaneq 1.-116 Nuuk Center · 32 34 10 · anzo.gl
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Nuummi atualertussanik allatsitsineq 2021

All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Meeqqat ukioq 2016-mi inunngortut atualernissaminnut allatsissapput, pingasunngorneq sisamanngornerlu ulluni 1. aamma 2. december 2021. Kommuni
nittartakkamini taama ilisimatitsivoq.
Allatsiffissaq
Allatsinnerit ataani taaneqartuni atuarfinni ingerlassapput:
Atuarfik Hans Lynge,
Nuussuup Atuarfia,
Kangillinnguit Atuarfiat,
Ukaliusaq,
Atuarfik Samuel Kleinschmidt
Kommuni ilisimatitsivoq

Pingaarutilik
Ulloq allatsiffik atuarfinni assigiinngitsuni pisussaavoq. Erseqqissarneqassaarli
atuarfik allatsiffiusoq meeqqap sumi atualernissaanut attuumassuteqanngimmat.
Meeraq, sumi atualissanersoq allatsereernerup kingorna atuarfeqarfinniit nalunaarutigineqarumaartoq, kommuni ilisimatitsivoq.
Piffissaq
Pingasunngorneq 1. december 2021 nal. 10 – 16
Sisamanngorneq 2. december 2021 nal. 10 – 17
Allatsinnermi nassatassaq
Nuummi ineqarnermut uppernarsaat.
Saaffissaq
Atuarfiit Ulluuneranilu Paaqqinnittarfiit Immikkoortortaqarfiat,
Ane Marie Lynge Møller, tlf. 36 73 25, anmm@sermersooq.gl / atua@sermersooq.gl

SERMERSOOQ

Skoleindskrivning
i Nuuk 2021
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Børn, som er født i år 2016, skal til skoleindskrivning i dagene 1. og 2. december 2021. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.
Indskrivningssted
I år foregår indskrivningen på følgende skoler i Nuuk:
Atuarfik Hans Lynge,
Nuussuup Atuarfia,
Kangillinnguit Atuarfiat,

Ukaliusaq,
Atuarfik Samuel Kleinschmidt.
Oplyser kommunen
Vigtigt
Selv om indskrivningen foregår på skolerne, så har indskrivningsstedet ikke
noget at gøre med, hvor barnet kommer til at gå i skole. Efter indskrivningen
bestemmer Skoleafdelingen hvilken skole, barnet skal starte på. Du vil som
forælder blive kontaktet direkte med detaljerne, oplyser kommunen
Tidspunkt
Onsdag d. 1. december 2021, kl. 10 – 16.
Torsdag d. 2. december 2021, kl. 10 – 17.
Medbring
Bopælsattest (der viser, at du bor i Nuuk)
Kontakt
Skoleafdelingen, Ane Marie Lynge Møller, tlf. 36 73 25, anmm@sermersooq.
gl / atua@sermersooq.gl
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Borgmesteri takorluugaqarpoq:
Illoqarfimmi 2035-mi ikummatissanik atuisoqarunnaassaaq
Nuummi erngup nukinganik nukissiuuteqarfiup
allineqarnissaa siuariarnerujussuussaaq
Inatsisartut Nuup eqqaani erngup nukinganik nukissiorfiup allineqarnissaanik aalajangernerat Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesterip Charlotte Ludvigsenip nuannaarutigeqaa. Alliliisoqarpat illoqarfiit
pingaarnersaanni minguinnerusumik nukissiuuteqalernissamut nutaanik sulissuteqarnissaq kommunimut periarfissaalissaaq.
Kommuneqarfik Sermersuumi anguniarneqarpoq
Nuuk tassaassasoq Issittumi attanneqarsinnaasunik
nukissiuuteqarnikkut siuttoq. Illoqarfiit pingaarnersaat Utoqqarmiut Kangerluarsunnguannit erngup
nukinganit innaallagissamik pilersorneqarpoq, kisianni tatsimi imeq annikilliartorpoq, Nuummi innaallagissamik atuineq illoqarfiup alliartornera aammalu innuttaasut suliffeqarfiillu amerliartornerat
ilutigalugit tatsip pilersuisinnaanera inorsartuulermat.
”Kommunimi attanneqarsinnaasumik tunngavilimmik sulinitsinni Nuup erngup nukinganik pilersorneqarnerata angummassinnaanngingajannera
erseqqissaatigisimavarput. Alliliisoqanngippat min-

guinnerusunik nukissiuuteqarnissamut sulissuteqarnissarput ajornarnerujussuussagaluarpoq, minguinnerusumik nukissiuutissaarutissagatta. Taamaattumik Nuup eqqaani erngup nukinganik nukissiuuteqarfiup allineqarnissaanik Inatsisartut aalajangernerat assorsuaq nuannaarutigaara, aammalu allilerinissamut atatillugu kommunip Nukissiorfinnik suleqateqarluarnerata nangeqqinneqarnissaa qilanaaraara,”
borgmesteri Charlotte Ludvigsen oqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq Nukissiorfiit suleqatigalugit biilit innaallagiatortut orsersortarfissaannik
ikkussuinikuupput, aammalu kommunip eqqakkanut ikuallaasarfia, maanna ESANI A/S-imit tiguneqarsimalereersoq, Nukissiorfiit pilersuinerisa saniatigut kiassarnermik pilersuinermi tapertalereersimalluni.
”Maanna nutaanik anguniagaqalereersinnaavugut
innaallagissamik atuinitsinni minguinnerusumik
atuilernissamik annertusaanissatsinnut, tamannalu
atorluassavarput, taamaalilluni Nuuk siunissami
minguinnerusumik atuiffiulersinnaaqqullugu.
Nutaamik mittarfittaarutta soorunami Nuummi
ikummatissamik atuineq annertunerulissaaq, kisianni allatigut iliuuseqarsinnaavugut. Assersuutigalugu
umiarsualivimmi nunamit sarfalersuineq, biilit

innaallagiatortut amerlanerit aammalu oliefyrit kiassaatinik innaallagiatortunik qamittakkanik taarsersornerisigut. Taamaattoqarsinnaasuuppat nuannissagaluarpoq, 2035-milu nukissiuutit nunap iluaneersut
illoqarfimmi atorunnaarlugit: Periarfissarpassuupput, taamaasillunilu nukissiuutit attanneqarsinnaasut
atorlugit ingerlatsinermik allilerisoqarpat, suut
periarfissaanersut erseqqinnerusumik misissorsinnaalissavagut” Charlotte Ludvigsen itisiliivoq.
Nuummut tunngatillugu kommunip nammineq
paasissutissaataani allassimavoq, illoqarfiup tamakkiisumik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanniit, 20%-imik innaallagissamik pilersorneqarnera
minguitsuusoq taavalu sinneruttut 80 %-it tassaasut
ikummatissanit nunap iluaneersunit pisut, soorlu
pingaartumik imaatigut angallassissutinit, angerlarsimaffinni oliefyrinit, timmisartunit aammalu illoqarfimmi angallassissutineersuullutik.
”Nuuk tamakkiisumik CO2-mik aniatitsisuujunnaarsinnissaa ajornakusuussaaq, tamannalu akuerisariaqarparput peqatigitillugulu annertuunik anguniagaqarluta, arlaatigut allamik iliuuseqarfigisinnaasatsinni” Charlotte Ludvigsen naggasiivoq.

Utoqqarmiut Kangerluarsunnguata allisarneqarnera arriitsuinnarmik pivoq. Illoqarfiup
nukimmik pilersorneqarnerata taamaallaat 20 procentia Utoqqarmiut Kangerluarsunnguannit minguitsuuvoq. Taamaattumik allilerneqarnissaanik aalajangiisoqarnera borgmesterip
nuannaarutigeqaa.
Men udbygningen af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden) går langsomt.
Kun omkring 20 procent af byens samlede energiforsyning er grøn strøm fra Utoqqarmiut
Kangerluarsunnguat. Derfor er borgmesteren meget glad for den besluttede udbygning.
Foto: Nukissiorfiit

Borgmesteren har en drøm:
Fossilfri byzone i 2035
Udvidelse af Nuuks vandkraftværk er et
kæmpe fremskridt, siger Charlotte Ludvigsen
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Inatsisartuts beslutning om at udvide vandkraftværket ved Nuuk møder stor begejstring hos Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester Charlotte Ludvigsen. Udvidelsen gør det muligt for kommunen at
sætte nye ambitioner for den grønne omstilling i
hovedstaden. Det fremgår af en artikel på kommunens hjemmeside.
Kommuneqarfik Sermersooq har ambitioner om,
at Nuuk skal være en bæredygtig foregangsby i
Arktis. Hovedstadens strømforsyning er grøn strøm
fra vandkraftværket ved Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), men vandstanden i søen
har været faldende, fordi Nuuks energiforbrug med
byens vækst i indbyggere og erhvervsliv har over-

halet kapaciteten i søen.
”Vi har i kommunens bæredygtighedsarbejde
gjort opmærksom på kapacitetsproblemerne i
Nuuks forsyning med vandkraft. Uden en udvidelse
ville det være svært for os at sætte nye grønne ambitioner, fordi vi ikke ville have mere grøn energi at
tilbyde. Derfor er jeg utroligt glad for Inatsisartuts
beslutning om at udvide vandkraften ved Nuuk, og
jeg ser meget frem til at fortsætte kommunens gode
samarbejde med Nukissiorfiit i forbindelse med
udvidelsen,” siger borgmester Charlotte Ludvigsen
ifølge kommunens hjemmeside.
Grøn omstilling
Kommuneqarfik Sermersooq har blandt andet samarbejdet med Nukissiorfiit om at sætte ladestandere
op til elbiler, ligesom kommunens affaldsforbrænding, der nu er overdraget til Esani A/S, leverer
varme som supplement til Nukissiorfiits forsyning,
fremgår det af hjemmesiden.
”Nu bliver det muligt for os at sætte nye mål for

at øge den grønne andel af vores energiforbrug, og
det skal vi udnytte, så Nuuk bliver grønnere i fremtiden. Den nye lufthavn vil selvfølgelig føre til en
stigning i jet-brændstof i Nuuk, men der er andre
steder, hvor vi kan sætte ind. Det kunne for eksempel være landstrøm i havnen, flere elbiler og udskiftning af oliefyr med afbrydelig elvarme. Tænk,
hvis det er muligt, at vi kan have en fossilfri byzone
i 2035: Der er mange muligheder, og med udvidelsen af vores vedvarende energi kan vi undersøge
mere konkret, hvad der er muligt,” uddyber Charlotte Ludvigsen ifølge artiklen på hjemmesiden.
80 procent stadig fossile brændstoffer
Kommunens egne data for Nuuk peger på, at omkring 20 procent af byens samlede energiforsyning
er grøn strøm fra Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat
(Buksefjorden), og de resterende 80 procent stammer fra fossile brændstoffer, som primært forbruges
i den havgående transport, private oliefyr, flytransport og køretøjer i byen.
”Det vil være svært at gøre Nuuk helt CO2neutral med nutidens teknologi. Det må vi acceptere men samtidig sætte ambitiøse mål, der hvor vi
kan gøre en forskel,” påpeger Charlotte Ludvigsen
ifølge hjemmesiden.
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Vi holder åbent fra

kl. 10:00 - 20:00

20%

rabat på ALLE varer
UANSET FØRPRIS
Gælder også på bestillingsvarer

40%

rabat på alle
DYNER - PUDER & SENGETØJ

Fra kl. 18:00-20:00

www.moebelmagasinet.gl
MØBELMAGASINET NUUK APS · PUKUFFIK 11 · 3900 NUUK · TELEFON 322176 · E-MAIL: MOEBEL@SOFA.GL
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NUUMMI NERIUFFIMMIIT
Neriuffik Nuuk – Boks 1445 – tlf. 558598 - Facebook: Neriuffik Nuuk - mail:neriuffik-nuuk@hotmail.com

 

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.

 
 
 
  
 
 
   
    
 
       



 
 



Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Inersimasunut/Til voksne

Meeqqanut/Til

Ammartakkat
Summerbird-meersut
børn

tikipput

Vi har fået

Summerbrid
julekalender m.m.

 
    
      
 
   


Vi har også julekalender fra

Karamel Kompaginet-imiit
aamma ammartagaateqarpugut

Vi har også
forskellige slag
GRAN

        

 
          
 

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Qaaqusivugut
Åbent hus

MINDESTEN

· Hurtig og omhyggelig udførelse · Gratis opsætning i
Åbningstider
Nuuk · Hurtig levering på kysten · Vi hjælper når vi kan. Man-fre 12-17
Lør 10-14

KONTAKT OS: Butik Malou i Nuuk
Mobil/sms: 554400 Mail:karlbejders@gmail.com
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Ataatarput Josef Motzfeldt
novembarip 24-ani 80-inik ukioqalerniarpoq.
Ulloq pingaarutilissuaq malunnartinniarlugu
qaaqusivugut:
Vores far Josef Motzfeldt bliver 80 år
den 24. november.
For at fejre denne store dag,
holder vi åbent hus.

Ulloq/Dato: 27. november 2021
Nal./Kl.:
12.00-16.00
Sumi/Sted: Illorput, Nuussuaq

God kranservice med et smil

Pisortat maleruaqqusaat malinneqarnissaat ataqqeqquarput innersuussitigisariaqarparpullu meeqqat angerlarsimatiinnarnissaat.

Timepris:
750 kr.

Vi beder om at respektere myndighedsreglerne
og vi må desværre anmode om, at børn bliver hjemme.
Neriuppugut nalliuttorsioqatigerusussagitsigut.
Håber I vil komme og fejre ham sammen med os.

Meeraai/Hans børn
Peter, Nukâka, Nina & Maja

+299 266030

Utoqqalinersilialinnut + 67
Juullimi nerrinneq

Julefest for
alderspensionister +67

Helene & Svend Jungip Fond-ia utoqqalinersialiallit + 67
qaaqqusivoq Juullimi nerrinnissamut.

Helene & Svend Junges Fond inviterer alderspensionister +67
til julefest.

Nerrinneq pissaaq Katersortarfimmi ulloq
sisamanngorneq 29. november nal. 17.00-21.00.

Julefesten afholdes i Forsamlingshuset,
torsdag den 29. november kl. 17.00-21.00.

Juullerpaluttunik nerisassaqassaaq, sodavand-it aamma kaffi/the
kaagillu.

Der vil blive serveret en julemiddag, sodavand og kaffe/the m/kage.

Eqqugassartalimmik makitsisoqassaaq, aliikkusersuisoqassaaq aamma
erinarsoqatigiittassaagut.

Der vil være lodtrækning af gavekurve, underholdning og
fælles sang.
Tilmelding senest den 24. november til:

Ulloq kingulleq nalunaarfissaq 24. november uunga:

Nuuk Kontor- og Bogføringsassistance ApS
H.J. Rinksvej 9, Tlf. 32 39 01, mail: Thala@nkb.gl

Helene & Svend Junges Fond til velgørende formål
Postbox 7218 3905 Nuussuaq Tlf. 323901 Fax 322212 E-mail: lisbeth@nkb.gl
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Neqeroorutaareersunut atuutinngilaq / Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

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

Pingasunngornermiit 24. Nov.
Pingasunngorneq 1. Dec ilanngullugu
Onsdag 24. Nov. til og med onsdag 1. Dec. 2021

ANNORAAMERNGIT / METERVARER

÷25%

UDSALG
NUERSAGASSAT / GARN

NUERSAATIT / STRIKKEPINDE

Nalunaaqutaaqqat ukunaninngaanneersut meqqit / Armbåndsure fra disse mærke

CLUB

HOT SHOT

Styrk dine kompetencer med disse 3 kurser fra Grønlands Institut for Uddannelse

At lede uden
selv at være chef

Godt i gang
som ny leder

Fra kollega til leder

2-DAGES KURSUS I NUUK

FIRE DAGES KURSUS I NUUK

10. til 12. januar 2022

10. og 11. januar 2022

10. til 13. januar 2022

Kurset retter sig specifikt mod dig, der leder andre
uden formelt at være deres chef. Kurset klæder
dig solidt på til at lede med gennemslagskraft og
overbevisning, så du dels når resultater gennem
din ledelse, dels får skabt respekt i organisationen
omkring den chefrolle, som du rent faktisk har.
Du går fra kurset med professionelle redskaber til
at systematisere dit ledelsesarbejde, så du kan give
dig selv og teamet de bedst mulige betingelser for
at præstere. Desuden har du fået skabt et solidt
fundament for at arbejde videre med ledelse
fremover.

9.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Du overvejer lederrollen, du er nyudnævnt leder
eller du står foran at skulle lede tidligere kollegaer.
På dette kursus får du værktøjer, inspiration og
træning – så din start i ledelse, bliver endnu bedre.
Vi vil støtte dig i at blive effektiv og resultatskabende
i ledelse, samt ikke mindst støtte dig i at skabe
tillidsfulde relationer med dine medarbejdere.
Du står overfor nye forventninger til dig. Vi vil støtte
dig, så du lykkes.

19.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer
Læs mere på vores hjemmeside: www.dgifu.gl/kurser

3-DAGES KURSUS I NUUK

For den nye leder rejser der sig helt naturligt en lang
række spørgsmål. Dette kursus vil give svar på en del af
dem. Det vil give dig en forståelse for, hvad det vil sige at
være leder. Du vil få forståelse for og inspiration til, hvor
mange af dagligdagens situationer og problemstillinger
med medarbejderne håndteres.
Du vil lære konkrete og brugbare teknikker og metoder,
både nogle, du kan bruge i forhold til dig selv, og nogle
du kan bruge i forhold til dine medarbejdere
En ting er sikker: At være kollega og være leder er to
forskellige ting. Derfor er det nødvendigt, at den nye
leder investerer tid til at sætte sig ind i, hvad det vil sige
at være leder.

14.900 kr. per deltager
inklusiv forplejning
og undervisningsmaterialer

Tilmelding: Venligst ring på 55 23 10 eller skriv til j.andersson@difu.gl
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Juullimi inuulluaqqusisoqaqqissasoq

Juullimi tussiaqattaartartut:
Inuit juullimi inuulluaqqusineranni kalaallisut juullimi tussiaqattaartoqarluartarpoq, aamma Danmarkimi kalaallit erinarsoqatigiippassui tusarnaartitsisarlutik.
Inuits julehilsen byder på masser af grønlandsk julesang og også fælles optræden af de mange grønlandske kor i Danmark. Foto: Jesper Hansen

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata Inuit
Juullimi Nunatsinnut pisarnermisut inuulluaqqusinera ukioq manna Horsensimi
pissaaq
Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata Inuit juullimi
inuulluaqqusisarnera, coronap ajornartoortitsinerata
kinguneranik ukioq ataaseq uninngagallartinneqareerluni pisussanngoqqippoq.
Aaqqissuussisarneq angisooq peqataasut ikinnerpaamik 1.500-t kalaallit juullerpaluttumik nalliuttorsiorfigisartagaat ukioq manna Horsensimi Forumimi
pisussanngorpoq, decembarillu sisamaanni nalunaaqutaq aqqanermut matut ammarneqassallutik.
Tamanna sioqqullugu Nunatsinni biskopinngorlaaq Paneeraq Siegstad Munk Horsensimi Vor
Frelsers Kirkemi nal. qulinut naalagiartitsissaaq.
Juullilernerani ileqqorineqartoq
Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata Inuit juullimi
Nunatsinnut inuulluaqqusisarnera ukiut tamaasa
juullilernerani ileqquuvoq kalaallinit Danmarkimiittunit tamanit Danmarkimilu Nunatsinnik soqutiginnittunit peqataaffigineqartartoq. Taama katersuuttarneq ukiorpassuarni Vejlemi DGI-husetimi

pisaraluartoq maanna tassa Horsensimi Forumimut
nuunneqartussanngorpoq.
Taama nuunneqarneranut patsisaavoq, DGIhusetimut isumaqatigiissuterput 2019-imi naagami.
Coronap kinguneranik apeqqut aatsaat ukioq manna
saqqummiuteqqinneqarmat nutaamik isumaqatigiissusiornissaq periarfissaannginnami. Taamaattumik
nuuppugut. Taannali ungasinnerusutut oqaatigineqarsinnaanngilaq – aamma Forumimit neriorsuutigaat juullimut nalliuttorsiorneq nuannersuutinniarlugu sapinngisamik iliuuseqarniarlutik, KPK Inuit
siulittaasuata tullia Jonhard Telling oqarpoq.
- Aaqqissuussineq aamma pisarnertut ingerlanneqassaaq. Tassa Niisimaannguaq pulaartorineqassalluni, orpiliartoqassalluni, kalaallit peqatigiiffiinit
allanillu Nunatsinnut inuulluaqquserusuttunit oqaaseqartoqarlunilu inuulluaqqusisoqassalluni. Unnukkut nereqatigiittoqarlunilu qitittoqassaaq nipilersortoralugit Arne aamma Magdalene Heilmann, Sofus
Lorentzen kiisalu Lardos Company og Muteq, ullorlu naggaserlugu Ulloq naavoq erinarsorneqassalluni, Telling oqarpoq, taassumalu qilanaaraa kikkut
tamaasa Juullimi Pilluaqqunissaat.

Paasisat

KPK Inuit, Danmarkimi kalaallit peqatigiiffiisa
kattuffiat oktobarip 24-anni ukiumoortumik ataatsimeersuarpoq. Siulersuisunngortut tassaalerput:
Siulittaasoq:
Camilla Siezing, Upernavimmiut.dk
Siulittaasup tullia:
Johnhard Telling, Ikerasak Aalborg
Aningaaserisoq:
Knud-Erik Andersen, Agpa Horsens
Allatsi:
Tabithe Kristensen, Upernavimmiut.dk
Siulersuisunut ilaasortaq:
Ida Børding, Kilitaq Skive
Siulersuisunut ilaasortaq:
Naja Andersen, Neriuut Randers
Siulersuisunut ilaasortaq:
Ove Poulsen, Ikinngutigiit Aalborg
Sinniisussaq:
Sofie Nielsen, Kilitaq Skive
Sinniisussaq:
Therkild Møller, Ikerasak Aalborg
Kukkunersiuisoq:
Kirsten Pedersen, Neriuut Randers
Kukkunersiuisoq:
Beathe Lynge Olsen, Ujaloq Svendborg
Kukkunersiuisunut sinniisussaq:
Katrine Eriksen, Ujaloq Svendborg
Pisussat akinullu tunngasut Inuit nittartagaanni
atuakkit: https://inuit-dk.dk/julehilsen.html
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Så er der
julehilsen igen
Inuits traditionsrige Julehilsen til Grønland foregår i år i Horsens
Af Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Efter et års corona-pause er KPK Fællesforeningen
Inuits julehilsen tilbage igen.
Det store arrangement, der normalt samler mindst
1.500 deltagere til en stor grønlandsk julefest,
foregår i år i Forum i Horsens, hvor dørene slås op
den 4. december kl. 11.
Forinden er der gudstjeneste med den nye grønlandske biskop Paneeraq Siegstad Munk i Vor Frelsers
Kirke i Horsens klokken 10.

Juletradition
KPK Inuits julehilsen til Grønland er en årligt
tilbagevendende juletradition for alle grønlændere
og Grønlandsinteresserede i Danmark. Sammenkomsten er gennem mange år foregået i DGI-huset
i Vejle, men er altså nu flyttet til Forum i fængselsbyen Horsens.
– Flytningen er sket, fordi vores kontrakt med
DGI-byen udløb i 2019. På grund af coronaen
blev spørgsmålet først taget op i år, og det var ikke
muligt at få en ny aftale. Derfor flytter vi. Men rent
afstandsmæssigt betyder det ikke så meget – og
Forum har lovet at gøre alt for, at det bliver en god

fest, siger Jonhard Telling, der er næstformand i
KPK Inuit.
– Arrangementet kommer også til at forløbe som
sædvanligt. Altså med besøg af Niisimaannguaq,
dans om juletræet, taler og hilsener fra de grønlandske foreninger og andre, som vil sende en hilsen til
Grønland. Om aftenen er fællesspisning og dansemik med Arne og Magdalene Heilmann, Sofus
Lorentzen samt Lardos Company og Muteq, inden
vi slutter med at synge dagen af med Ulloq Naavoq,
siger Telling, der ser frem til at ønske alle Juullimi
Pilluaritsi.

Fakta

KPK Inuit, der er en paraplyorganisation for de grønlandske foreninger i
Danmark, har holdt generalforsamling
den 24. oktober. Bestyrelsen består af:

Juulli meeqqat nalliuttorsiorfigisarpaat. Tamanna aamma atuuppoq Inuit Nunatsinnut juullimi inuulluaqqusilerpata,
tamannalu pissalluni Horsensimi decembarip sisamaanni.
Julen er børnenes fest. Det gælder også Inuits julehilsen til Grønland, der i år foregår den 4. december i Horsens.
Ass:/Foto: Jesper Hansen

Formand:
Camilla Siezing, Upernavimmiut.dk
Næstformand:
Johnhard Telling, Ikerasak Aalborg
Kasserer:
Knud-Erik Andersen, Agpa Horsen
Sekretær:
Tabithe Kristensen, Upernavimmiut.dk
Medlem:
Ida Børding, Kilitaq Skive
Medlem:
Naja Andersen, Neriuut Randers
Medlem:
Ove Poulsen, Ikinngutigiit Aalborg
Suppleant:
Sofie Nielsen, Kilitaq Skive
Suppleant:
Therkild Møller, Ikerasak Aalborg
Revisor:
Kirsten Pedersen, Neriuut Randers
Revisor:
Beathe Lynge Olsen, Ujaloq Svendborg
Revisorsuppleant:
Katrine Eriksen, Ujaloq Svendborg
Læs mere om program og priser på
Inuits hjemmeside: https://inuit-dk.dk/
julehilsen.html
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NUUMMI ATUALERTUSSANIK ALLATSITSINEQ
SKOLEINDSKRIVNING I NUUK 2021
Meeqqat ukioq 2016-mi inunngortut atualernissaminnut allatsissapput,
pingasunngorneq sisamanngornerlu ulluni 1. aamma 2. dec. 2021
Børn, som er født i år 2016, skal til skoleindskrivning i dagene 1. og 2. dec. 2021
ALLATSIFFISSAQ

INDSKRIVNINGSSTED

Allatsinnerit ataani taaneqartuni atuarfinni ingerlassapput:
Atuarfik Hans Lynge, Nuussuup Atuarfia, Kangillinnguit Atuarfiat,
Ukaliusaq, Atuarfik Samuel Kleinschmidt.

I år foregår indskrivningen på følgende skoler i Nuuk:
Atuarfik Hans Lynge, Nuussuup Atuarfia, Kangillinnguit
Atuarfiat, Ukaliusaq, Atuarfik Samuel Kleinschmidt.

PINGAARUTILIK

VIGTIGT

Ulloq allatsiffik atuarfinni assigiinngitsuni pisussaavoq.
Erseqqissarneqassaarli atuarfik allatsiffiusoq meeqqap
sumi atualernissaanut attuumassuteqanngimmat.
Meeraq, sumi atualissanersoq allatsereernerup kingorna
atuarfeqarfinniit nalunaarutigineqarumaarpoq.

Selv om indskrivningen foregår på skolerne, så har
indskrivningsstedet ikke noget at gøre med, hvor barnet
kommer til at gå i skole. Efter indskrivningen bestemmer
Skoleafdelingen, hvilken skole barnet skal starte på.
Du vil som forælder blive kontaktet direkte med detaljerne.

PIFFISSAQ
Pingasunngorneq 1. december 2021 nal. 10-16
Sisamanngorneq 2. december 2021 nal. 10-17

TIDSPUNKT
Onsdag 1. december 2021, kl. 10-16
Torsdag 2. december 2021, kl. 10-17

ALLATSINNERMI NASSATASSAQ

MEDBRING

Nuummi ineqarnermi uppernarsaat.

Bopælsattest (der viser at du bor i Nuuk)

SAAFFISSAQ

KONTAKT

Atuarfiit Ulluuneranilu Paaqqinnittarfiit Immikkoortortaqarfiat,
Ane Marie Lynge Møller, oqa. 36 73 25, anmm@sermersooq.gl /
atua@sermersooq.gl

Skoleafdelingen, Ane Marie Lynge Møller, tlf. 36 73 25,
anmm@sermersooq.gl / atua@sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Tuniniaavik
Værelse: udlejes med adgang til bad - køkken vaskemaskine. 3.500 pr.
md. Depositum 2 mdr.
Henv. 235632

BETONBLOKKE (FLERE TYPER)

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Grøftebundselementer - belægninger

BETONVAREFABRIKKEN:

Mobil/sms: 554400 - mail:karlbejders@gmail.Com
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Inuuinni pilluarit

Pelle!
Tillykke med de 22 år
lillebror

H.A. BOGFØRING
/Helene Andersen

v

Tlf. 55 43 72

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

PISINIARFITSINNUT
AQQUSAARIT
nutaarpassuarnik
peqarpugut

Isaruassavit aappaat

KOM FORBI
BUTIKKEN

AKEQANNGITSUMIK

pissarsiarikkit

vi har masser
af nyheder

FÅ DIT 2. PAR

GRATIS

Decembarip 23-at 2021
ilanngullugu atuutissapput /
Gælder til og med 23. December 2021

NC - 1. sal - Tlf. 31 34 10
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Naja L. Berthelsen
Suliffik: Nujalerisoq soraarneq

Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
- Suloraq 1-imi najugaqarpunga, asimut qanittu-mi.

Nuummi suut orninnaveersaartarpigit aamma
sooq?
- Orninnaveersaartagaqanngilanga tamannalu
pingaaruteqaqaaq.

Illoqarfimmi aqqusineq sorleq nuannernerpaava?
- Amerlapput, Dronning Margrethep aqquserna
Suloqqap eqqaaniittoq.

Nuummi nerisassat suut mamarnersaappat?
- Neriniartarfimmi Unicornimi, aasakkut Hotel
Qooqquni.

Nuummi suut takornariamut
takutikkusuppigit?
- Kangerlummut Qooqqunut umiatsiamik angalaaqatigalugit, kuummi qissattaqatigalugit.

Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
- Sisorarneq aqisserniarnerlu.

gisinnaasaanik amigaateqarpugut.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna allanngortissagaluarpiuk?
- Illoqarfik tamakkerlugu issiaviit takisuut.
Ujaqqat angisuut sumi tamaaniittut piiarlugit.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
- Immitsinnut susassareqatigiinnerput, illoqarfimmilu kusanartumi najugaqarnerput, naak
inuiaat assigiinngitsuugaluarluta.

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
- Bowlingertarfimmik, ilaqutariit unammiffi-

NAMMINEQ PIGISAQ / PRIVAT

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
- Jeg bor i Suloraq 1, natur helheden.
Hvilken gade er byens bedste?
- Mange steder, Dronning Margrethe arqusernnga ved Suloraq
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
- Sejle ind i fjorden, Qooqqut, elven og fiske
Hvor undgår du at komme i Nuuk og
hvorfor?
- Kommer alle steder, har stor betydning.

Naja L. Berthelsen
Arbejde: Pensionerede frisør

Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
- Restaurant Unicorn, om sommeren Hotel
Qooqqut
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
- Stå på ski og gå på rypejagt
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
- Vi mangler en Bowlinghall, hvor familier kan
komme og spille.

Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
– Bænke over hele byen. Fjerne nogle af de
store sten rundt omkring
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
– At vi kommer hinanden ved, og bor i en så
smuk by, selv om vi er forskellige nationaliteter.
som person.
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Borgemesterip kukkunini nassuerutigaa
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Tatiginninnera ajoquserneqarpoq, kukkunerillu pisussaanngitsut pipput
All.: Charlotte Ludvigsen,
Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesteri
Qanittumi ilisimatinneqarpunga kommunimut
pisussaaffimmik politikikkut akuersissutigineqartussaagaluamik akuersissutigineqarsimanngitsumillu
atsiorsimallunga. Taamatut iliorsimavunga kommunaldirektøriusimasup kukkusumik ilisimatittarsimammanga sulianilu arlalinni Sanarfinermut
Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortaasimasoq
akulikitsumik peqatigalugu namminerisaminik
iliuuseqartarsimammat.
Suut tamatumunnga tunngavigineqarsimanersut
naluara, kisianni akuerineqarsinnaanngilluinnarpoq.
Kommunaldirektøriusimasoq kiisalu Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortaasimasoq taakkorpiaat pissutigalugit Kommuneqarfik
Sermersuumi suliunnaarnikuupput.
Ukiup affaata kingulliup ingerlanerani kommunip
allaffeqarfiani kukkusumik ingerlatsinernik aaqqiagiinnginnernillu arlalinnik takussaasoqarpoq.
Tamanna soorunami akuerisassaanngilaq, erngertumillu iliuuseqarfigineqassaaq. Tamanna ilaatigut
sulisut taaneqartut politiinut tunniunneqarnerinik
kinguneqarpoq.
Allaffeqarfimmi pissusissamisuunngitsut massakkut kommunimi pisortaqatigiit peqatigalugit
pimoorullugit sulissutigaakka. Qaqugukkulluunniit
kommunalbestyrelsimut isertuusserusussimannginnera naqissuserusuppara. Ammasumik suleriaaseqarneq, tamat oqartussaaqataanerat pitsaasumillu
pissusilersorneq assut pingaartitaraakka. Taamaattumittaaq kukkusoqarsimaneranut utoqqatserusuppunga, Kommunalbestyrelsimili kinguneqartitsissutissatut aalajangikkatta sakkortoreersut saniatigut

Borgmester
erkender fejl
Min tillid blev brudt, og fejl, der ikke
måtte ske, skete
Af Charlotte Ludvigsen,
borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq
Jeg er for nylig blevet gjort opmærksom på, at jeg
har underskrevet en forpligtelse for kommunen, der
ikke har haft den nødvendige politiske godkendelse.
Det har jeg gjort, fordi min tidligere kommunaldirektør fejlinformerede mig og handlede egenrådigt i flere sager, ofte i samarbejde med tidligere
direktør for anlæg og miljø.

LEIFF JOSEFSEN

annertunerusumik kinguneqartitsinissamut pissutissaqarsorinngilara.
Ullut tamaasa kommune sinnerlugu pappiaqqanik atsiugassanik amerlasuunik atsiortarpunga.
Nalunngilara qanoq imaqarnersut suunersullu.
Immikkuualuttortaali, inatsisitigut ataqatigiissutsit
suliassaqarfiillu qaleriittut tamaasa ilisimanngilakka. Suliffeqarfimmimi 2 milliard koruuninik
missinganik kaaviiaartitsiffiusumi taamaattoqarsinnaanngilaq. Taamaattumik uannut saqqummiunneqartut eqqortuunissaat tatigisariaqartarpara. Tamannalu suliani arlalinni pisimanngitsoq
paasineqarpoq, taamaattumillu massakkut pappiaqqanik atsiunnginnanni paasissutissat pissar-

siarisama tatigisinnaanissaat qulakkeerniarlugu,
sakkortuumik kinguneqartitsisimavunga.
Naleqquttoqannginneranik paasisaqaraangama
Kommunalbestyrelse ataavartumik peqataatittarpara. Inissitsiternerup kingorna suleqatigiilluarpugut,
ullullu tamaasa kommune pitsanngorsarniarlugu
sulivugut. Qularinngilluinnarpara suleqatigeeqqinnitsigut allaffeqarfiup qinikkallu akornanni
tatigeqatigeeqqittoqalersinnaasoq, taamaalilluta innuttaasunut pitsaanerpaamik sullissisinnaassagatta.
Allaffeqarfik peqatigalugu torersaanissaq ingerlaqqinnissarlu suliassaraara.
Nukikka tamaasa tassunnga atorusuppakka.

Hvad bevæggrundene var, ved jeg ikke, men det
er fuldstændig uacceptabelt. Både den tidligere
kommunaldirektør og den tidligere direktør for
anlæg og miljø arbejder ikke længere i Kommuneqarfik Sermersooq af netop disse årsager.
Gennem det seneste halve år er der dukket flere
eksempler op på fejlforvaltning og uoverensstemmelser i kommunens administration. Det er
naturligvis utilstedeligt, og det skal der omgående
gøres noget ved. Det har blandt andet også haft den
konsekvens, at de nævnte medarbejdere er blevet
meldt til politiet.
Uregelmæssighederne i administrationen er jeg
og kommunens nuværende direktion i gang med at
få taget livtag med.
Jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt
har haft et ønske om at holde ting skjult for kommunalbestyrelsen. Jeg tager transparens, demokrati
og ordentlighed meget alvorligt. Derfor vil jeg også
gerne beklage, at disse fejl er sket, men jeg ser ikke
nogen grund til at drage yderligere konsekvenser
end de ganske alvorlige konsekvenser, vi allerede
har truffet i kommunalbestyrelsen.
Jeg underskriver hver dag mange dokumenter på

vegne af kommunen. Jeg ved, hvad de alle indeholder, og hvad de går ud på. Jeg kender dog ikke
hver en detalje, hver en juridisk sammenhæng og
hvert overlappende stofområde. Dette ville være
umuligt i en organisation med en omsætning på
næsten 2 milliarder kroner. Jeg bliver derfor nødt
til at kunne stole på, at det jeg får fremlagt er sandt.
Det, konstaterer jeg nu ikke, er sket i en række sager. Derfor har jeg draget alvorlige konsekvenser for
at sikre mig, at jeg nu kan stole på de oplysninger,
jeg får, inden jeg underskriver dokumenter.
Jeg har løbende, når jeg konstaterede
uhensigtsmæssigheder, inddraget kommunalbestyrelsen. Vi har et godt samarbejde bag konstitueringen, og vi arbejder hver dag for at gøre kommunen
bedre. Jeg er sikker på, at vi ved at samarbejde
igen, kan genskabe tilliden mellem administration
og politikere, så vi kan yde borgerne den bedste
service.
Det er nu min og administrationens opgave at arbejde benhårdt for at få ryddet op og komme videre.
Det vil jeg bruge alle mine kræfter på.
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SANASOQ / HÅNDVÆRKERE

Nuuk Vand & Varmeservice

NVVS.GL

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

Smede- og Maskinarbejde

JOHAN OLSVIG

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS

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

Postbox 180 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 22 52 · Vagt: 249285/520755 · gse@gse.gl

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

Malermester

Alt i

PEQQISSUSEQ / SUNDHED

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

AKUPUNKTØR
Gaba Broberg

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

MOBIL: 54 38 58

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING

TERAPI GENNEM

Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 59 67 18 · Mail: Beomf@Beomf.gl

TØMRERFIRMAET IGDLO

Healing
Samtale
Klarsyn
Krops Terapi
Massage

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

v/Søren Biilmann

TØMRERFIRMAET IGDLO
TØMRERFIRMAET IGDLO

TØMRERFIRMAET
IGDLO
v/Søren
Biilmann
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

Tidsbestilling hos Birthe
Mobil 550633

E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl
E-mail:
kontakt@sb-igdlo.gl

NATILERISOQ / TÆPPER

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

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

HÅRDEHVIDE VARER

• AFPASSEDE TÆPPER

KØRESKOLE

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

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

QVIST K ØRE SK OLE

u
u

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

Nuuk Biludlejning ApS
Store og små biler

Natilerisoq

Nukappiakuluk 1C · Tlf. 321677 · 551677

NUJALERIVIIT / FRISØRERE
TLF. 55 7168

QVIST KØRESKOLE INFO@QVIST.GL

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

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

NUUK GULVSERVICE ApS

NAASUERNIAQ / BLOMSTER

BILUDLEJNING

(mange størrelser)

iq NAASUT

Tlf. 321676 · iqnaasut@iqnaasut.gl

Salon Puk
TLF. 32 26 30

FRISØRERNE:
Puk
Nuka Raage
Gertrud

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

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

Paninguak
Marianne

salon puk

Nujaleriffik

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

Bliv klar til GDPR – Vi hjælper – lidt eller meget

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

H.A. BOGFØRING
/Helene Andersen

v

Tlf. 55 43 72

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

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

HOTEL LEJLIGHEDER
Lejl. A

Lejl. C

FJORD CRUISE

Lejl. B

Lejl. D

Greenland Cruises kan tilbyde sejlads
med vores fabriksnye
TARGA 37
GODKENDT TIL 12 PASSAGERER
· Høj standard
· Flot udsigt
· Central
placering
· God pris

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

PISINIARFIIT / BUTIKKER M.M.
Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik

KONTAKT:
Ivik, 549748 · info@greenlandcruises.gl
Greenland Cruises

Luksus
hotellejligheder
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

Nuummi hotellejlighed-it pitsaasut
aammalu Vandrerhjemmet Illu
Nuuks bedste hotellejligheder og
Vandrerhjemmet Illu
Akit/Fra kr.

375,-

miit unnuineq ataaseq /pr. nat

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

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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Orpilissanik ikitsinissat coronamit
akornusersorneqartut

Nuummi sapaassuit siullianni orpilissat
ikinneqassapput, coronali pissutaalluni
aaqqissuussinissat nalornissutigineqarlutik
Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Illoqarfiit pingaarnersaanni coronap tunillaassuunnera Kommuneqarfik Sermersuumi sulisut orpiup
ikinneqarnissaanut pilersaarusiornerminni ilungersunartorsiortinneqarput.
Kommunimi sulisut tuniluuttoqarnera malinnaaffigeqqissaarpaat aamma pilersaaruteqarput, sapaassuilli siullianni orpiup ikinneqarnissaani susoqarnissaa qulakkeeqqaaartinnagu annerusumik oqaaseqarusunnatik.
– Pissutsit nalorninartoqalaaramik, taamaattumik
oqaaseqarnissarput tunuarsimaarfigaarput, Kommuneqarfik Sermersuumi attaveqaqatigiinnermut suleqataasoq Simon Pallesen oqarpoq, innuttaasullu
kajumissaarlugit Kommuneqarfik Sermersuup
nittartagaa aamma Facebook malinnaaffigissagaat.
Juullip Inua biilini qatserussuarni
Pilersaarutinut atatillugu oqaatigisinnaavara, juullip
orpiata Aqqaluup aneerasaartarfiani ikinneqarneranut atatillugu Juullip Inua Nuummi biilinut qatserussuarnut ilaalluni meeqqanut aalateriniarmat.
Pilersaarutinut aamma ilaavoq, Aqqaluup aneerasaartarfiani meeqqanut puussiaaqqanik mamakujunnik imalinnik agguaasoqarnissaa. Erinarsoqatigiinnik tussiartoqassalluni aamma meeqqanut quiasaarisartumik quiasaarisoqassammat.
- Tamakkuli tamarmik nalorninartoqarput, coronam-

mi tunillaassuunnera qanoq issanersoq nalugatsigu.
Taamaattumik pisussat qaqugu pinissaat inissinneqanngilaq. Pisussat inissinneqariarpata nittartakkatsigut Facebookikkullu nalunaaruteqassaagut.
Qaquguli tamanna pissanersoq oqaatigisinnaanngilara, Simon Pallesen oqarpoq.
Orpilissat
Orpiit ikinneqarnissaannut pilersaarutit
apeqqutaatinnagit neriorsuutigisinnaavara orpilissat
tamarmik, siornatut ikinneqassammata. Kommuneqarfik Sermersuumi illoqarfinnut nunaqarfinnullu
orpilissat 12-t nassiunneqassapput, taakkulu tamarmik siorna inissisimaffigisamittut inissinneqassallutik – Nuummi Aqqaluup aneerasaartarfiani orpik
12 meterinik portutigisoq napparneqassaaq. Tunumi
orpiit portunerpaat 8 meteriussapput arlallillu pukkinnerussallutik, sakkortuumik anorersuartarnera
tamatumunnga patsisaalluni. Orpiit Danmarkimeersuupput. Orpiit saniatigut Nuummi ”antiina” aamma ikinneqassaaq.
Kommunimi orpiit orpiliaarniamit Jørgen Mikkelsenimit pisiaapput, taanna suliffeqarfiutiminit
Randersip avannaani Havndalimiittumit ukiorpassuarni Nunatsinnut orpilissanik pilersuisuuvoq
– ilaatigut KNI-mut aamma Brugsenimut pilersuisuulluni.
Nuummi orpiup Aqqaluup aneerasaartarfianiittup
saniatigut kommunip allaffeqarfiata saavani, Nuussuarmi aamma Qinngutsinni Atuarfik Hans Lyngep
eqqaani kiisalu illoqarfiit pingaarnersaanni nermallagiani amerlanerni aamma orpiliaqassaaq.
Kommuneqarfik Sermersooq pisarnermisut aamma kommunimit ikinngutigisaminit Aalborgimit 6
meterinik portutigisumik aamma tunineqarpoq.
Orpik taanna orpiliaarniamit Guldbækimiittumit

Coronaen driller
juletræs-arrangementer
Der bliver tændt juletræ i Nuuk første
søndag i advent, men fortsat usikkerhed
om arrangementet på grund af corona
Af Jesper Hansen
jeps@dovregubben.dk
Coronasmitten i hovedstaden har været en stor udfordring for Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdere i forbindelse med planlægningen af årets
juletræstænding.
Kommunens folk har fulgt udviklingen løbende
og har også en plan, men er tilbageholdende med at
sige alt for meget, før det er helt sikkert, hvad der
kommer til at ske første søndag i advent, når træet
skal tændes.
– Tingene er lidt usikre, så vi er tilbageholdende
med udmeldingerne, siger Simon Pallesen, kommunikationsmedarbejder i Kommuneqarfik Sermersooq, der opfordrer borgerne til at holde øje med

Kommuneqarfiks hjemmeside og Facebook.
Julemand i brandbil
- Jeg kan sige så meget, at det er planlagt, at Julemanden skal køre rundt i Nuuk i en brandbil og
vinke til børnene i forbindelse med, at juletræet
tændes på Aqqaluks plads.
- Det er også planen, at der uddeles slikposer til
børn på Aqqaluks plads, og at der bliver optræden
med korsang og en børnekomiker.
- Men alt dette er med forbehold, da vi ikke ved,
hvordan coronaen udvikler sig. Derfor er der heller
ikke en tidsplan. Vi meddeler det på hjemmesiden
og Facebook, når det er helt sikkert. Men jeg tør
ikke sige hvornår, oplyser Simon Pallesen.
Juletræerne
- Uafhængigt af planer for juletræstændingen tør
jeg dog godt love, at alle juletræerne kommer op –
akkurat som sidste år. Der sendes 12 juletræer ud
til alle Sermersooqs byer og bygder, og de kommer

Erling Buusimit Aalborgip kujataaniittumit isumagineqarpoq.
Orpiliaarniaq Buus Danmarkimi kommuninut
aalajangersimasumik pilersuisuusoq, orpinnik aamma Uummannamut, Nanortalimmut, Qaqortumut,
Aasiannut, Narsamut aamma Alluitsup Paanut aamma nassiussisarpoq.
Orpiit meterimut 300 koruuneqarput, taamaalilluni orpik Aalborgip Nuummut tunissutaa 6 meteriusoq katillugit 1.800 koruuneqarluni. Tamatuma saniatigut nassiunnera Royal Arctic Linemut aamma
akiligassaasarpoq.

Orpilissat sapaatiuppat ikinneqassapput – qanorli aaqqissuussisoqarnissaanut coronap qanoq tuniluutsiginera apeqqutaassaaq. Orpik aajuna 2020-meersoq. Kommunip orpiliaa Aqqaluup
aneerasaartarfiani ikinneqarmat. Tamatuma kinguneranik Nuutoqqap orpiliaa qangatut arfininngornermi napparneqassaarpoq.
Juletræerne tændes på søndag – men hvordan arrangementet
forløber afhænger af coronasituationen. Her er det juletræet i
2020. Første gang at kommunens store juletræ blev tændt på
Aqqaluks Plads. Det betyder, at den gamle bydels juletræ ikke
længere kommer op at stå og bliver tændt om lørdagen, som i
gamle dage. Ass./Foto: Leiff Josefsen

alle til at stå samme sted som sidste år - i Nuuk
bliver det et 12 meter højt træ på Aqqaluks plads. I
Østgrønland vil de være højest otte meter og flere
steder lavere, pga. de kraftige storme. Træerne kommer fra Danmark. Udover træerne, bliver ”antennen” også tændt i Nuuk.
Kommunens juletræer bliver leveret fra skovejeren Jørgen Mikkelsen, der i mange år har leveret
juletræer til Grønland – blandt andet til KNI og
Brugseni fra sin virksomhed i Havndal nord for
Randers.
I Nuuk bliver der udover træet på Aqqaluks Plads
stillet juletræer op foran Rådhuset, i Nuussuaq og
ved Atuarfik Hans Lynge i Qinngorput samt i de
fleste af hovedstadens rundkørsler.
Som sædvanlig har Kommuneqarfik Sermersooq
også modtaget et seks meter højt træ fra venskabskommunen Aalborg.
Dette træ er leveret skovejer Erling Buus i Guldbæk syd for Aalborg.
Buus er fast leverandør til de danske kommuner
og har også sendt juletræer til Uummannaq, Nanortalik, Qaqortoq, Aasiaat, Narsaq og Alluitsup Paa.
Træerne koster 300 kroner meteren, så Aalborgs
træ til Nuuk på seks meter koster i alt 1.800 kroner.
Hertil kommer naturligvis fragten med Royal Arctic
Line.
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Naasuerniarﬁk
BLOMSTER- OG BRUGSKUNSTBUTIK I NUUK CENTER
Inersimasunut/Til voksne
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Ammartakkat
Summerbird-meersut
børn

tikipput

Vi har fået

Summerbrid
julekalender m.m.
Vi har også julekalender fra

Karamel Kompaginet-imiit

Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna
Nuummiunut avitseqatigiissutigerusullugu,
uunga mailikkut nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia
aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami
angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.

aamma ammartagaateqarpugut

222222

Vi har også
forskellige slag
GRAN

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.

iq NAASUT

Tlf. 321676

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

Ophørs udsalg

%
0
-6

-70%

Taamaatinnissamut
akikilliliineq
-60%
Inspektørbakken 11 - 30. Nov. -10. Dec.

%
0
-5
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Peqqissutsimik isumaginnittut ilungersortitaasut

All.: Aaqqissuuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl

Nunatsinni Peqqinnissaqarfik ulluni makkunani nukissatigut, sulisoqarniarnikkut inissatigullu immikkut ittumik ilungersortitaavoq. Tamanna pingaarnertut inuiaqatigiinni Coronap tuniluunneranik tamatumalu kingunerisaanik patsiseqarpoq. Coronap
tuniluunnerata iliuuseqarfiginera, misissuinernut taakkulu misissoqqissaarneqarnerannut, akiuussutissiinernut maannalu aamma uninngasunut nukissanik
atuiffiuvoq. Peqqissutsimik isumaginnittut tusagassiuutinut nalunaarumminni taama ilisimatitsipput.
Pilatsinnissat, nakorsartinnissat suliassallu
pilersaarutaasut ilaannik kinguartitsineq
Ingerlatsinerup taamaaginnarnissaa qulakkeerniar-

lugu, Peqqinnissaqarfik piffissap ilaani pinasuartariaanngitsunik kinguartitsisariaqassaaq. Tamanna
suliassat nakorsanit kinguartinneqarsinnaasutut naliliivigineqartut kinguartinneqarnissaannik isumaqarpoq. Maannamuugallartoq tamanna 2022-imi
februaarip ulluisa aallaqqaataannut killilerneqarpoq.
Soorunami innuttaasut tamatuminnga eqqugaasussat sapinngisamik ikinnerpaanissaat anguniarlugu
Peqqinnissaqarfik nalimmassaajuassaaq, peqqissutsimut oqartussat taama ilisimatitsipput.
Nappaatinik navianaalilinnik pinasuartumik
misissuinerit nakorsaanerillu
allannguuteqassanngillat
Pinasuartumik misissuinerit nakorsaanerillu – kiisalu nappaatinik navianaatilinnik, soorlu kræftimik
nakorsaanerit pisarnertut ingerlanneqarnissaat, Peq-

qinnissaqarfimmit erseqqissarneqarpoq, peqqissutsimik isumaginnittut taama ilisimatitsipput.
Pineqartut Peqqinnissaqarfimmit
toqqaannartumik attavigineqassapput
Peqqinnissaqarfiup oqarasuaatai pisariaqanngitsumik artukkerumanagit, nakorsartittussat, arlaannik
isumaqatigiissuteqartut, kinguartitaasimasinnaanertik paasiniarlugu oqarasuaatikkut attaveqannginnissaannik qinnuigaagut. Peqqinnissaqarfik kinguartitaasunut toqqaannartumik attaveqassaaq, peqqissutsimik isumaginnittut taama ilisimatitsipput.

Peqqissutsimik isumaginnittut pinasuartumik isumagisariaqanngitsunik kinguartitsisariaqarput. Misissuinerit nukinginnartut isumagineqassapput.
Sundhedsvæsenet nedprioriterer ikke-kritiske aktiviteter. Akutte undersøgelser gennemføres. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Stort pres på
sundhedsvæsenet
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne
tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og
pladskapacitet. Dette skyldes primært den udbredte
corona-smitte i samfundet og konsekvenser heraf.
Håndteringen af corona-smitten trækker ressourcer
til podning og analyse, til vaccinationer og nu også
til indlagte patienter. Det oplyser sundhedsvæsenet i
en pressemeddelelse.

Udsættelse af visse planlagte operationer, behandlinger og aktiviteter
For at sikre den løbende drift vil sundhedsvæsenet
i en periode være nødt til at nedprioritere ikkekritiske aktiviteter. Det vil i praksis betyde, at aktiviteter, der lægefagligt vurderes at kunne udskydes,
vil blive udsat. Udsættelserne sker indtil videre indtil 1. februar 2022. Sundhedsvæsenet vil naturligvis løbende foretage tilpasninger, så færrest mulige
borgere berøres heraf, oplyser sundhedsvæsenet.
Ingen ændring i akutte undersøgelser og
behandlinger af alvorlige sygdomme
Sundhedsvæsenet understreger, at alle akutte
undersøgelser og behandlinger - samt behandling

af alvorlige sygdomme, som eksempelvis kræft,
gennemføres som normalt, oplyser sundhedsvæsenet.
Berørte patienter vil blive direkte kontaktet af
sundhedsvæsenet
For at undgå unødvendigt pres på sundhedsvæsenets telefonlinjer, vil vi bede patienter om ikke at
ringe og spørge om deres behandling eller aftale er
udskudt. Sundhedsvæsenet tager direkte kontakt
til de patienter, der får udsat deres behandling eller
aftale, oplyser sundhedsvæsenet.
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JULEFROKOST
2021

MENU
MANGLER I ET STED AT
HOLDE JULEFRKOKOST?
Hos Killut disker vi op med den helt store
julemenu, så du og dine op til 100 kollegaer kan
nyde godt af alle de traditionelle juleretter. Vi
har gode tilbud på Godthåb Bryghus øl, på husets
vin og på snaps.

DRINKS
Glög
-//-

DET KOLDE BORD
Marinerede sild med kapers, løg og svinefedt
Karrysild med smilende æg og kapers

-//-

stegte sild med sennep, løg og svinefedt
graved laks med rævesauce, æggestand og purløg

DATOER
fredag d. 26 november / lørdag d. 27 november
fredag d. 3 december / lørdag d. 4 december
fredag d. 10 december / lørdag d. 11 december
fredag d. 17 december / lørdag d. 18 december

Pil selv rejer med mayo og citron
røget hval med aioli, syltet rødløg og fennikel
-//-

VARME RETTER
paneret torsk med remoulade og citron

-//-

KR. 369.- PR, KUVERT

BOOK PÅ

info@heca.gl

rensdyr med rodfrugter og skysauce
andesteg med svesker, æbler, hjemmelavet rødkål
og brun sauce
flæskesteg med æble, løg og stuvet grønkål
-//-

TILBEHØR
hvide kartofler
brunede kartofler
to blandede salater med salat fra greenland
greenhouse
-//-

DESSERT
Ris a la mande med kirsebærsauce
æbleskiver
Ostebord
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Suliannik pitsanngorsaajuarusuttuuvunga,
tusagassiuinikkullu ineriartortitserusuttuullunga, tusagassiortut immikkut
tamaasa ataasiakkaatut
isiginiartarnerini aallakaatitassiaat taamattaaq
ilanngullugit malinnaaffigisarpakka, Alice Sørensen
oqarpoq, taanna KNR-imi
nutaarsiassaqartitsivimmi
aalajangersimasumik atorfinitsinneqarpoq
– Jeg arbejder altid på at
gøre tingene bedre, udvikle
journalistikken, den enkelte journalist og dermed
også outputtet, siger Alice
Sørensen, der er blevet
fastansat som nyhedschef
på KNR.

LEIFF JOSEFSEN

Alice Sørensen KNR-ip
nutaarsiassaqartitsiviani pisortanngorpoq
Alice Sørensen, KNR-ip nutaarsiassaqartitsiviani majimi pisortaagallalersoq, 1. novemberimiit pisortatut atorfinitsinneqarpoq, taamaasillunilu Mikkel Bjarnø Lund taarserlugu.
All.Kassaaluk Kristensen
Alice Sørensen KNR-ip nutaarsiassaqartitsiviani 1. novemberimit pisortanngussaaq.
KNR taama tusagassiorfinnut nalunaaruteqarpoq.
Mikkel Bjarnø Lund nutaarsiassaqartitsivimmili pisortaajunnaarmat Alice
Sørensen majimi pisortaagallarsimavoq.
- Suliannik pitsanngorsaajuarusuttuuvunga, tusagassiuinikkullu ineriartortitserusuttuullunga, tusagassiortut immikkut tamaasa ataasiakkaatut isiginiartarnerini aallakaatitassiaat taamattaaq ilanngullugit malinnaaffigisarpakka.
Pikkorissorpassuarnik tusagassiortuuteqarpugut nunamut tamarmut, ullormut
nutaarsiassanik pingaarnerpaanik, nutaarsiasseerusullutik sulerusussusilinnik,

Alice Sørensen er blevet
nyhedschef i KNR
Alice Sørensen, der siden maj i år har været konstitueret nyhedschef,
blev fastansat som nyhedschef i KNR den 1. november og afløser dermed Mikkel Bjarnø Lund, der er flyttet til Kalaallit Airports
Af Kassaaluk Kristensen
Alice Sørensen er blevet nyhedschef i KNR’s nyhedsafdeling den 1. november.
Det oplyser KNR i en pressemeddelelse.
Alice Sørensen har siden maj i år siddet på posten som konstitueret, siden

Alice Sørensen oqarpoq nangillunilu:
- Aaqqissuisoqarfik pitsaasoq ineriartortitsisorlu soorunami naalaartuminut
isiginnaartuminullu, nutaarsiasseerusullunilu isiginnaagassiorusussaaq, pitsaanerpaaffianiitillugit. Taamaammat nuannaarpunga suliara ingerlateqqiinnarsinnaagakku, oqarpoq.
Tusagassiutilerinermi misilittagartooq
Alice Sørensen tusagassiortutut ilinniarsimavoq KNR-imilu nutaarsiassaqartitsivimmi aamma kulturimut immikkoortortaqarfimmi ukiuni arlalinni sulisimalluni.
- Ukiorpanni tusagassiortut sulinermini, Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit
politikkikkullu pissutsit, annertuumik ilisimasaqarfigillualersimavai. Alice Sørensen, ukiuni sisamani radiomi aaqqissuisutut atorfeqareerluni, ukiut marluk
matuma siorna radiomi aaqqissuisunngorlunilu KNR´p aqutsisuinut ilannguppoq, KNR ilisimatitsivoq.

tidligere nyhedschef Mikkel Bjarnø Lund stoppede.
– Jeg arbejder altid på at gøre tingene bedre, udvikle journalistikken, den enkelte journalist og dermed også outputtet. Vi har en masse dygtige journalister,
som brænder for at levere dagens vigtigste nyheder til hele landet, siger Alice
Sørensen og fortsætter:
– En god og udviklende redaktion vil naturligvis levere journalistik i bedre
kvalitet for lytteren og seeren. Derfor er jeg glad for at få lov til at arbejde med
det, siger hun.
Journalistisk ballast
Alice Sørensen er uddannet journalist og har arbejdet i både nyhedsafdelingen
og kulturafdelingen i KNR.
– Med sine mange år som Journalist har hun et stort kendskab til det grønlandske samfund og det politiske landskab. Alice Sørensen har været redaktør
for radioen i fire år inden hun for to år siden blev radiochef og en del af KNRs
ledelse, oplyser KNR.
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Nersornaaserneqartoq
Tasiilalialersoq
All.: Christian Schultz-Lorentzen
Niviaq Korneliussen, Nunat Avannarliit Siunnersuisoqatigiivisa atuakkiortunut nersornaasiuttagaanik
nersornaaserneqaqqammersoq, eqqissisimaarnissaminut piffissaqanngingajappoq, angalaqqittussanngoramimi.
Tamatumuuna Tasiilaliassaaq, Atuakkiornermik

Ilinniarfik Angalasoq sammisassanik arlalinnik suliniuteqarsimammat, tamatumani siuttuliullugit
atuakkiortoq pineqartoq aamma rockimik nipilersortartut Nanook, Frederik aamma Christian Elsnerimik siuttoqartut.
Atuakkiornermik Ilinniarfimmik Angalasumik
suliaqartut tassaapput assilialiortoq Gudrun Hasle
aamma Annette Molbech, taakku aaqqissuussinermikkut Tasiilami meeqqanik inuusuttuaqqanillu nipilersornermik, nutaaliorsinnaanermik aamma
oqaasinngortitsinermik allannermillu aallarnisaarusuttut. Soorlu Nanook nipilkersoqatigiinnermik
sammisaqartitserusupput, Niviaq Korneliussenilu
inuusuttuaqqanik amerlanngitsunik suleqateqarluni
tusarnaagassiornermik sammisaqartitsissalluni.

Nviaq Korneliussen
Foto:
Ritzau/Scanpix

Prisvinder til Tasiilaq
Af Christian Schultz-Lorentzen
Niviaq Korneliussen, vinder af Nordisk Råds Litteraturpris, nåede dårligt at få
pulsen ned, før hun igen skulle på farten.
Denne gang gik turen til Tasiilaq, hvor Den Rejsende Forfatterskole har taget initiativ til en række aktiviteter, der omfatter forfatteren samt rockbandet
Nanook med Frederik og Christian Elsner i front.
Bag Den Rejsende Forfatterskole står billedkunstneren Gudrun Hasle og
Annette Molbech, der med arrangementet vil sætte gang i både musik, kreativiteten og det talte og skrevne ord blandt børn og unge i Tasiilaq.
Nanook vil eksempelvis holde samspilsworkshop, mens Niviaq Korneliussen
vil arbejde med en lille gruppe unge om postcast-mediet.

Nanook
Foto: Ritzau/Scanpix

Mini MBA Grønland (lederuddannelse)
Få en stærk lederuddannelse med 6 undervisere fra toppen af Grønlands erhvervsliv.
Udviklet i tæt samarbejde med professor i ledelse Steen Hildebrandt.
Tag din karriere til det næste niveau med Grønlands Mini MBA Lederuddannelse, der indfører dig i de
klassiske MBA-fag og gør dig til en langt stærkere leder i Grønland. Og bliv undervist af dem, der med stor
succes har gjort det hele i praksis.
Opstart: April 2022.
Varighed: 6 undervisningsdage over 7 måneder.
Pris: 35.000 kr.
Web: www.minimba.gl

Dine 6 undervisere på lederuddannelsen:

Jacob Nitter Sørensen
Direktør, Air Greenland

Bodil Marie Damgaard
HR-direktør,
Mittarfeqarfiit

www.minimba.gl

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

Julie Rademacher,
kommunikationschef,
TELE-POST

Steen Montgomery-Andersen Inga Dora Markussen
Tidligere CFO
Kommunikationschef,
hos Tele Greenland, KNI
Royal Greenland
og Pilersuisoq
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Killilersuinerit nutaat kingunerinik meeqqat marlunnik aqqaneq-marlunnillu ukiullit neriniartarfinnut aamma timersornermut aaqqissuussinernut iseqqusaanngillat, aatsaalli isersinnaallutik tunillatsereersimagunik, aamma PCR-imik misissorneqarnerminni sivikinnerpaamik ullunik 14-inik sivisunerpaamillu sap.akunnerinik 12-inik pisoqaassusilimmik tunillatsissimasutut nalunaarsorneqarsimanngikkunik.
Nye restriktioner betyder, at børn 2-12 år ikke må komme med på restauranter eller idrætsfaciliteter, med mindre de har været smittet og har en positiv PCR test, der er mindst 14 dage
og højst 12 uger gammel. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Nye restriktioner
for Nuuk rammer
børnene
Børn mellem 2 og 12 år må ikke komme offentlige steder som på restaurant, frisør og
i idrætsfaciliteter eller i butikker, der ikke
sælger dagligvarer, med mindre de har været
smittet og har en positiv PCR test der er
mindst 14 dage og højst 12 uger gammel
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
For at begrænse Corona-smitten i Nuuk og Upernavik og samtidig sikre at dagligdagen i byerne forsat
hænger sammen, har Naalakkersuisut i samarbejde
med partiformændene udarbejdet et nyt sæt restriktioner for byerne.
Disse restriktioner er gældende fra søndag den
21. november klokken 8.00 og foreløbigt gældende
frem til og med den 5. december 2021.
Foruden Nuuk og Upernavik er følgende bygder i
Avannaata Kommunia omfattet af reglerne:
Tasiusaq. 2) Upernavik Kujalleq. 3) Nutaarmiut.
4) Nuussuaq. 5) Innaarsuit. 6) Naajaat. 7) Aappilattoq. 8) Kangersuatsiaq. 9) Kullorsuaq.
Med de nye regler ophæves de særlige restriktioner for Sisimiut, da covid-19 situationen lige nu
er under kontrol der. Det oplyser Naalakkersuisut på
sin hjemmeside.
Lempelser for vaccinerede personer
Forsamlingsrestriktioner på max 20 personer
ophører i Nuuk. Der skal til gengæld i både Nuuk
og Upernavik fremvises dokumentation for vaccination ved ophold på de fleste offentlige steder, som
for eksempel:
• Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og
deres tilhørende udearealer.
• Kulturinstitutioner som biblioteker, kulturhuse,
biografer, museer og udstillingshaller.
• Medborgerhuse og forsamlingshuse.
• Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter som idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner.
• Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.
• Butikker der ikke sælger dagligvarer.
For at undgå at smitten breder sig fra skolebørn
til resten af samfundet gælder dette forbud for alle

uvaccinerede personer over 2 år. Det vil sige, at
børn mellem 2 og 12 år ikke har adgang, medmindre de har været smittet med covid-19 og har en
positiv PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 12
uger gammel.
Man skal være fuldt vaccineret for at komme
på disse steder, eller være omfattet af de særlige
undtagelsesbestemmelser. Det er ikke nok at have
en negativ test.
Blandt dem, der er undtaget fra kravet om at være
færdigvaccineret, er, ansatte som skal udføre deres
arbejde i det pågældende lokale. De skal dog være i
besiddelse af en negativ corona-test, der er maksimalt 48 timer gammel.
Dem, der råder over lokalerne, er ansvarlige for
kontrol af vaccinationsstatus.
Her må alle komme uden krav om at være færdigvaccineret:
• Dagligvarebutikker
• Posthuse.
• Lufthavne.
• Ekspeditionslokaler hos offentlige myndigheder
og forsyningsvirksomheder.
• Venteområder i forbindelse med offentlig transport.
Krav ved udrejse fra Nuuk eller Upernavik samt
bygderne
For at rejse fra Nuuk eller Upernavik til et andet
sted i Grønland skal man som udgangspunkt være
fuldt vaccineret. Det er ikke nok med en negativ
PCR-test.
Følgende personer er dog undtaget kravet om vaccination, men skal fremvise negativ PCR-test for
covid-19 før udrejse fra Nuuk eller Upernavik samt
bygder til andre steder i Grønland. PCR-testen må
maksimalt være 48 timer gammel på afrejsetidspunktet.
• Ansatte på transportmidlet
• Børn mellem 2 og 11 år.
• Personer som udrejser for at ankomme til deres
bopæl.
• Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør udrejse.
• Personer der af Landslægeembedet anbefales ikke
at blive vaccineret mod Covid• Personer, som udrejser fra Nuuk for at forlade

landet, hvor dette sker uden unødigt ophold inden
for landets grænser.
Yderligere om udrejse fra Nuuk:
- Personer under 2 år er undtaget fra kravet om
negativ PCR-test ved udrejse fra Nuuk
- Ejeren af transportmidlet har ansvaret for at
reglerne overholdes.
Tilbud om vaccination
I Nuuk er det muligt at blive vaccineret i Inuussivik
mandag – fredag kl 10.00 – 13.00 og på Dronning
Ingrids Sundhedscenter mandag – torsdag kl 16.00
– 17.00. Tidsbestilling er ikke nødvendig.
Krav om mundbind
Der skal bæres mundbind eller visir i alle lokaler,
hvor offentligheden har adgang og i offentlige
transportmidler.
Hvornår er man færdigvaccineret?
En person anses som færdigvaccineret mod
covid-19, straks når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette. Dokumentation kan for eksempel være coronapas, Min
Sundhed-app, papirlapperne udleveret ved vaccination, eller en vaccinationsattest fra sundhedsvæsenet.
For personer der tidligere har været smittet med
covid-19
Tidligere smittede personer, som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19,
som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger
gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
Bekendtgørelsen gælder ikke for:
• Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker,
private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
• Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
• Politiet mens de udfører deres arbejde.
• For private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.
• Arrangementer med videre i private hjem, oplyser
Naalakkersuisut.
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Nuummi killilersuinerit
nutaat meeqqanut eqquipput
Meeqqat marlunniit aqqaneq-marlunnut
ukiullit kikkunnit tamanit orninneqartartunukaqqusaajunnaarput, soorlu neriniartarfinnut,
nujalerisunut aamma timersornermik aaqqissuussinernut imaluunniit pisiniarfinnut
ulluinnarni atugassanik tuniniaaffiunngitsunut, PCR-imut tunillanneqarsimannginnermut
misissorneqarnerminnut uppernarsaateqanngikkunik
All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Nuummi kiisalu Upernavimmi nunaqarfiinilu killilersuinerit nutaat
Nuummi Upernavimmilu Coronap tuniluunnera
killilersimaarniarlugu, tamatumalu peqatigisaanik
illoqarfinni ulluinnaat ataqatigiiginnarnissaat
qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut partiit siulittaasui suleqatigalugit illoqarfinnut killilersuutinik
nutaanik suliaqarput. Killilersuutit aqagumiit ulloq
21. november nal. 08.00-miit atuutissapput maannamuugallartoq 5. decembari 2021 ilanngullugu
tungaanut.
Nuup Upernaviullu saniatigut Avannaata Kommuniani nunaqarfiit maleruagassanut ilaatinneqalerput:
Tasiusaq. 2) Upernavik Kujalleq. 3) Nutaarmiut. 4)
Nuussuaq. 5) Innaarsuit. 6) Naajaat. 7) Aappilattoq.
8) Kangersuatsiaq. 9) Kullorsuaq.
Maleruagassat nutaat atuutilernerisigut Sisimiuni
immikkut ittumik killilersuinerit atorunnaarsinneqarput, maanna Covid-19 tassani aqunneqarsinnaalermat. Naalakkersuisut nittartakkaminni taama
ilisimatitsipput.
Akiuussutissinneqarsimasunut qasukkaanerit
Nuummi katersuunnissamut inuit 20-nut amerlanerpaaffilerneqarneri atorunnaarpoq. Kisianni Nuummi
Upernavimmilu sumiiffinnut tamanit orninneqarsinnaasunut isernissamut akiuussutissinneqarsimanermut uppernarsaammik takutitsisoqartassaaq, soorlu
ukununnga:
• Neriniartarfiit, kaffisorniartarfiit, imerniartarfiit,
diskotekit taakkulu silataat.
• Kulturikkut sullissiviit, soorlu atuakkanik atorniartarfiit, kulturip illorsui, katersugaasiviit saqqummersitsisarfiillu.
• Innuttaasut illui katersortarfiillu.
• Illup iluani silamilu timersortarfiit, soorlu init
timersortarfiit aamma inersuit timersortarfiit, naluttarfiit, timigissartarfiit arsartarfiillu.
• Nujalerisut, tagiartuisartut, pinnersaasarfiit assigisaallu.
• Pisiniarfiit ulluinnarni atugassanik tuniniagaqanngitsut.
Atuartuniit inuiaqatigiit sinnerinut tuniluuttoqarnissaa pinngitsoorniarlugu inerteqquteqarneq tamanna inunnut akiuussutissinneqarsimanngitsunut,

marluk sinnerlugit ukiulinnut tamanut atuuppoq.
Tassalu meeqqat marluk aamma 12-it akornani ukiullit Covid-19-imik tunillatsereersimanngikkunik,
aammalu PCR-imut misissortinnermi tunillatsissimanermut uppernarsaammik, sivikinnerpaamik ullunik 14-inik sivisunerpaamillu sapaatit akunnerinik
12-inik pisoqaassusilimmik takutitsitsisinnaanngikkunik iseqqusaanngillat.
Sumiiffinnut taakkununnga isissagaanni tamakkiisumik kapitissimasariaqarpoq, imaluunniit
ilaatinneqannginnermut aalajangersakkanut immikkut ittunut ilaasoqartariaqarluni. Tamakkiisumik
akiuussutissinneqarsimanissamut piumasaqaatinut
ilaanngitsut ilaatigut tassaapput, inimi isersimaffigisami atorfillit suliassaminnik isumaginnittussat.
Taakkuli Coronamut misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaamik, sivisunerpaamik
nal. ak. 48-nik pisoqaassuseqartumik pigisaqassapput.
Ininik nakkutilliisut isertut tamakkiissumik
akiuussusersimanermut inissimaffiat nakkutiginissavaat.
Uku tamarmik iserfigineqarnissaannut tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimanissamik
piumasaqaateqarfigineqanngillat
• Ulluinnarni atugassanik pisiniarfiit.
• Allakkeriviit.
• Mittarfiit.
• Pisortani oqartussaasut suliffeqarfiillu pilersuisuusut saaffiginnittarfii.
•Assartuutinut tamanit atorneqarsinnaasunut utaqqisarfiit.
Nuummiit imaluunniit Upernavimmiit nunaqarfiiniillu allarnissamut piumasaqaatit
Nuummiit imaluunniit Upernavimmiit Kalaallit
Nunaanni sumiiffimmut allamut aallassagaanni,
tunngaviusumik tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimanissaq piumasarineqarpoq. PCR-imik
misissortinnermi tunillatsissimannginnerup uppernarsarneqarnissaa naammanngilaq.
Taamaakkaluartoq inuit uku akiuussutissinneqarsimanissamut piumasaqaammut ilaatinneqanngillat,
kisiannili Nuummiit imaluunniit Upernavimmiit
nunaqarfiiniillu Kalaallit Nunaanni sumiiffinnut
allanut aallarnissaq sioqqullugu PCR-imik misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsisussaapput. PCR-imik misissortinneq
sivisunerpaamik piffissaq aallarfissaq sioqqullugu
nal. ak. 48-nik pisoqaassuseqartussaavoq.
• Assartuutini sulisut.
• Meeqqat marluk aamma 11-t akornanni ukiullit.
• Inuit angerlarsimaffimminnut apuunniarlutik
angalasut.
• Inuit innuttaasunit suliakkerneqarlutik aallarnissamik pisariaqartitsisut.
• Inuit Covid-19-imut akiuussutissinneqarnissamut
Nakorsaaneqarfimmit innersuunneqanngitsut.
• Inuit nunatsinniit aallarniarlutik Nuummiit aal-

lartut, tamanna nunatta killeqarfiisa iluanni pisariaqanngitsumik uninnganissamik nassataqanngippat.
Nuummiit aallartussanut ilassutit:
- Meeqqat marluk inorlugit ukiullit Nuummiit
aallarniarunik PCR-imik misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaateqarnissamut
piumasaqaammut ilaatinneqanngillat.
- Assartuutinik piginnittut maleruagassat malinneqarnissaat akisussaaffigaat.
Akiuussutissinneqarsimanissamut neqeroorut
Nuummi Inussivimmi ataasinngorneq – tallimanngorneq nal. 10.00 – 13.00 aamma Dronning
Ingridip Peqqissaaviani ataasinngorneq – sisamanngorneq nal. 16.00 – 17.00 akiuussutissamik
kapitittoqarsinnaavoq. Piffissamik inniminniinissaq
pisariaqanngilaq.
Qanermut assiaquteqarnissamut piumasaqaat
Inini tamanit iserfigineqarsinnaasuni aamma assartuutini tamanit ilaaffigineqarsinnaasuni tamani
qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqartoqassaaq.
Qaqugukkut tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimasarpa?
Inuk Covid-19-imut akiuussusersuinermi naammassinninnermini aammalu tamatumunnga uppernarsaasinnaalernermini erngerluni tamakkiisumik
akiuussutissinneqarsimasutut isigineqalertarpoq.
Uppernarsaat tassaasinnaavoq Coronapas, Min
Sundhed-app, pappiaqqat kapitinnermi tunniunneqartut imaluunniit peqqissaavimmiit akiuussutissinneqarsimanermut uppernarsaat.
Inunnut siornatigut Covid-19-imik tunillatsissimasunut
Inuit siornatigut tunillatsissimasut, misissortinnerminni Covid-19-imik tunillatsissimanermut
uppernarsaammik takutitsisinnaasut, PCR-imik
misissortissimasut, aammalu piffissamit atuiffiusumit sivikinnerpaamik ullut 14-it sivisunerpaamillu
sapaatit akunneri 12-it ingerlareersimappata, tamakkiisumik akiuussutissinneqarsimasunut maleruagassat malinnittussaapput.
Nalunaarut ukununnga atuutinngilaq:
• Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik imaluunniit nakorsiartarfiit, sulliviit namminersorfiusut
peqatigiiffiillu, peqqissutsimik suliaqarnissamut
akuersissutinik pigisaqartunit ingerlanneqartut atorfeqarfigineqartulluunniit.
• Katersuunnerit- politikkikkut allatigulluunniit
isummersornissamik siunertaqarfiusut.
• Politiit suliassaminnik isumaginninnerini.
• Namminersortut pisortallu ulluunerani neqeroorutaannut, atuarfinnut, ilinniarfinnut il. il., nappaatit
tuniluuttut pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 22
naapertorlugu.
• Namminerisamik angerlarsimaffinni aaqqissuussinerit il.il., Naalakkersuisut taama ilisimatitsipput.
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Angajoqqaanngorlaanut
Kamik poortugarsititsisalertoq

Af aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Pisiniarfiuteqarfik Kamik Arctic Import suleqatigalugu Nuummi angajoqqaangorlaanut naalungiarsunnut poortukkanik akeqanngitsumik, Rema1000-p
Danmarkimi pisisartuminut tunisisarnera assigalugu tunisisalerpoq. Ingerlatsinermut pisortaq Henrik Winum Nuuk Købmandshandelimeersoq, illoqarfimmi
pisiniarfinnik Kaminnik ingerlatsisoq taama ilisimatitsivoq.

Naalungiarsunnut poortukkat inoorlaanut atortunik nanginik, tarnutinik,
creminik, saviatsinik masattunik assigisaanillu imaqarpoq. Angajoqqaanngorlaat Kamik Centermarkedimut Qapiarfiusaamiittumut saaffiginnissinnaapput,
naalungiarsummullu ataatsimut poortukkamik ataatsimik tigusillutik, Henrik
Winum ugeavisimut taama oqarpoq, ilanngullugulu oqaatigaa:
Tamanna novembarip 26-anni Kamik Centermarkedip neqeroorutinut aviisiata Qapiarfiusaami agguarneqarneranit aallartissaaq.

Kamimmi pisiniartitsisup Camille Rosep angajoqqaanngorlaanut naalungiarsunnut poortugaq takutippaa.
Ekspedient i Kamik Camille Rose præsenterer her babystartpakken, som nye forældre kan hente i Kamik Centermarked på Radiofjeldet fra på fredag, oplyser driftschef Henrik
Winum fra Nuuk Købmandshandel.

Babystartpakke til nye
forældre i Kamik
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl

Kamik butikkerne lancerer i samarbejde med Arctic Import en gratis babystartpakke til nybagte forældre i Nuuk i stil med den Rema1000 udleverer gratis til
sine kunder i Danmark. Det oplyser driftschef Henrik Winum fra Nuuk Købmandshandel, der driver byens Kamik-butikker.
Babystartpakken indeholder produkter til nyfødte i form af bleer, salver,
creme, vådservietter og så videre. Nybagte forældre kan henvende sig i Kamik
Centermarked på Radiofjeldet og få udleveret en babystartpakke per nyfødt,
siger Henrik Winum til ugeavisen og tilføjer:
Dette starter den 26. november i Kamik Centermarkeds omdelte tilbudsavis
på Radiofjeldet.
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit
Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Fonden for Entreprenørskab-Kalaallit Nunaat
aaqqissuussanut freelanceritut sulisinnaasumik
Social Media-nullu pikkorissumik ujaasivoq
Royal Arctic Line A/S nalunaarsukkanik
nakkutilliisoqarfimmut Nuummi siunnersortissamik
pissarsiorpoq

Ilisimatusartartoq/Seniorforskeri oceanografimi
Silap Pissusianik Ilisimatusarfimmut
Kalaallit Nunaata Nunarsuarmi timimik
aalatitsinerpaanngornissaanut suleqataarusuppit?

Inuusuttunut Siunnersorti, Ilaqutariinnut Sullissivik
Paamiut / Atorfiup ilisarnaataa 724/21

Genopslag Kontorfuldmægtig til
Dagtilbudsafdelingen i Forvaltning for Børn og
Skole / Job nr. 726/21

Ungerådgiver til Familiecenter Paamiut / Job nr.
724/21

MUKU Perorsaasumik pissarsiorpoq / Atorfiup
ilisarnaataa 723/21
MUKU søger pædagog / Job nr. 723/21

Meeqqerisut isumaginninnermullu ikiortimik AKOInneruulat Pissarsiorpoq / Atorfiup ilisarnaataa
727/21
Barne-og Socialmedhjælper til AKO-Inneruulat / Job
nr. 727/21

Forsker/Seniorforsker i oceanografi til Grønlands
Klimaforskningscenter

Meeqqerivik Nukariit Sammisassaqartitsinermi
pissarsiorpoq / atorfiup ilisarnaataa 722/21
Daginstitution Nukariit søger en Flyvepædagog Flyvesocialassistent / 722/21

Allagarsiuteqqitaq Paamiuni utoqqaat illuani
Puilasunnguiani utoqqarnut
immikkoortortaqarfianut ataqatigiissaarisoq/
Atorfiup normua 701/21
Genopslag Teamkoordinator til Utoqqaat illuat
Puilasunnguit Demens Afdeling Paamiut/ Job nr.
701/21

Meeqqerivik Tikiusaaq-mi tullersortissarsioneq /
Atorfiup ilisarnaataa 717/21
Souschef til Meeqqerivik Tikiusaaq / Job nr. 717/21

Allagarsiuteqqitaq Nuummi Utoqqaat Illuat
Peqqinnissamut ikiortimik paarlattaasussamik
pissarsiorpoq / Atorfiup ilisarnaataa 704/21
Genopslag - Utoqqaat Illuat i Nuuk søger en
Sundhedsassistent til barselsvikar /Job nr. 704/21

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en faglærer
til elektriker uddannelsen
Ufaglærte podere & vaccinatører til 6 måneders
projektansættelse til Corona-indsatsen

KTI Saviminilerinermik Ilinniarfik Nuummiittoq
faglærerinik marlunnik pissarsiorpoq,
biililerisunngornianut
aquuteralalerisunngornianullu

Allagarsiuteqqitaq Nuummi inuusuttunut
sullissivimmut katsorsaanermi aqutsisoq / Atorfiup
ilisarnaataa 703/21

Kommunikations- og pressemedarbejder med flair
for strategisk kommunikation

Kangillinnguit Atuarfiat pisortassarsiorpoq / Job nr.
716/21

Allagarsiuteqqitaq - Siunnersortimik pissarsiorpoq
Majoriaq Nuummi / Atorfiup 721/21

Kangillinnguit Atuarfiat søger skoleinspektør / job
nr. 716/21

Nuummi Utoqqaat Illuat peqqinnissamut ikiortimik
pissarsiorpoq / Atorfiup ilisarnaataa 702/21

Pædagog til AKO Illu / for børn og skole / Job nr.
725/21

Nuka-mut Isumaginninnermi ikiorti pissarsiorpoq /
Atorfiup ilisarnaataa 700/21
Barne- og Socialhjælper til Børnehaven Nuka / Job
nr. 700/21

Pakkuni tapersersortinik pingasunik pissarsiorpugut
/ Atorfiup ilisarnaataa 714/21
Pakkut søger 3 støttepersoner / Job nr. 714/21

Allagarsiuteqqitaq Tasiilami paaqqinniffimmut
peqqissaanermik ikiorti / Atorfiup Ilisarnaataa
698/21
Sundhedsassistent til plejehjem i Tasiilaq / Job nr.
698/21

Allaffimmi ikiortimik inunnik kiffartuussivimmut
Isertumi / Atorfiup ilisarnaataa 713/21
Kontormedhjælper til Borgerservice i Isertoq / Job
nr. 713/21

Atuarfik/atuareernerullu kingorna ornittagaq Illu
tapersersortimik ataatsimik pissarsiorpoq/ Atorfiup
ilisarnaataa 697/21
Støtteperson til ASK/ Illu / Job nr.697/21

Allagarsiuteqqitaq Akuleriinni meeqqerivik Apisseq
igaffimmi ikiortimik pissarsiorpoq / Atorfiup
Ilisarnaataa. 712/21
Genopslag Integreret daginstitution Apisseq søger
køkkenassistent / Job nr. 712/21

Genopslag - Konsulent til Majoriaq / Job nr. 721/21

CFO Royal Arctic Line A/S-imut

Pædagog AKO Illu-mut pissarsiorput / Atorfiup
ilisarnaataa 725/21

Børne- og ungekonsulent til MISI / Job nr. 715/21

Genopslag - Behandlingsleder Ungecenter i Nuuk /
Job nr. 703/21

KTI, Jern- og Metalskolen søger 2 faglærere til
Auto- eller Marine- & Snescootermekaniker
uddannelsen

CFO Royal Arctic Line A/S-imut

MISI meeqqanut inuusuttunullu siunnersortimik
pissarsiorpoq / Job nr. 715/21

SKAL DU VÆRE MED TIL AT GØRE GRØNLAND
TIL VERDENS MEST FYSISK AKTIVE LAND?

Instruktør til Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk
Genopslag

Allagarsiuteqqitaq Meeqqanut Atuarfeqarnermut
Ingerlatsiviup Meeqqeriveqarnermut
Immikkortortaani Allaffimmiumik pissarsiorpoq /
Atorfiup ilisarnaataa 726/21

Mittarfeqarfiit søger Teknisk chef

Fonden for Entreprenørskab-Kalaallit Nunaat søger
en freelance-eventprojektleder og social mediekommunikator

Konsulent til datakvalitetskontrol i Royal Arctic Line
A/S Nuuk

Ilitsersuisoq Imarsiornermik Ilinniarfik,
pikkorissaaviup immikkoortortaani
Kaajallaateqqitaq

Mittarfeqarfiit teknikkimut pisortassarsiorpoq

Allagarsiuteqqitaq Nuummi Utoqqaat Illuat
peqqinnissamut ikiortinik marlunnik pissarsiorpoq /
Atorfiup ilisarnaataa 719/21
Genopslag Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 2
sundhedshjælpere / job nr. 719/21

Utoqqaat Illuat i Nuuk søger sundhedshjælper / Job
nr. 702/21

Angerlarsimaffimmi ikiorteqarfimmi peqqissaasutut
ikiortimik assigisaanilluunniit ilinniagalimmik ulloq
unuarlu nikerartumik sulisussamik pissarsiorpugut/
Atorfiup ilisarnaataa 711/21
Hjemmehjælpen søger 2 sundhedsassistenter eller
én med tilsvarende uddannelse til skiftendevagt /
Job nr. 711/21
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Kommuneqarfik Sermersooq Pisortaqatigiit
Allatseqarfiannut AC-fuldmægtigimik pikkorissumik
pissarsiorpoq / Atorfiup ilisarnaataa 710/21
Ledelsessekretariatet i Kommuneqarfik Sermersooq
søger en dygtig AC-fuldmægtig / Job nr. 710/21

Pakkutaq ineriartortitsinissamik soqutiginnittunik
peqqissaanermi ikiortimik ataatsimik pissarsiorpoq /
Job nr. 709/21
Pakkutaq søger udviklingsorienteret
sundhedsassistent / Job nr. 709/21

Innarluutilinnut immikkoortoqarfimmi
isumaginninnermut siunnersortimik/sullissisumik
pissarsiorpoq / Atorfiup ilisarnaataa 708/21
Socialrådgiver/sagsbehandler til handicapområdet
ved Myndighedsafdelingen / Job nr. 708/21

Nuummi Oqartussaaffeqarfik Isumaginninnermut
siunnersortimik / sullissisumik pissarsiorpoq pisartagalinnut / Atorfiup ilisarnaataa 707/21
Socialrådgiver/sagsbehandler til
Myndighedsafdelingen i Nuuk – offentlig hjælp / Job
nr. 707/21

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu
Aqutsisoqarfimmi (ASA-mi) Sullissisarfimmut
Pisiortortarnermullu immikkoortortaqarfimmut
pisortaq
Afdelingschef for Service- og Indkøbsafdelingen i
Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA)

NUKISSIORFINNI DIGITALISERINGIMUT
PISORTAQ

Nunatta Isiginnaartitsisarfia – The National Theatre
of Greenland piaartumik sulilersinnaasumik
allatsissarsiorput
Nunatta Isiginnaartitsisarfia – The National Theatre
of Greenland søger en sekretær med tiltrædelse
snarest muligt

Sygeplejerske søges til fast stilling på psykiatrisk
afdeling A1

DIGITALISERINGSCHEF

Tasiilami Prinsesse Margrethep Meeqqat
angerlarsimaffia marlunnik perorsaasussarsiorpoq

Umiarsuarnut ingerlatsivimmi erninermut atatillugu
taartaasussamik sulisussarsiorpugut

Tasiilami Utoqqaat Najugaqatigiiffiannut
peqqinnissamut ikiorti / Atorfiup ilisarnaataa 694/21
Sundhedshjælper til plejehjem i Tasiilaq / Job nr.
694/21

Meeraaqqerivik Ungaavaraq tapersersortimik
pissarsiorpoq / Atorfiup ilisarnaataa 693/21
Vuggestuen Ungaavaraq søger en Støtteperson/ Job
nr. 693/21

Juridisk sagsbehandler

Barselsvikar søges til Fleet Management i Nuuk

Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq søger to
socialpædagoger

Allagarsiuteqqitaq - Studieadjunktitut,
studielektoritut, adjunktitut imaluunniit lektoritut
Ilisimatusarfimmi Peqqissaanermut Peqqinnissarlu
pillugu Instituttimi inuttassarsiorneq

Allagarsiuteqqitaq - Inuiaqatigiilerinermut,
aningaasaqarnermut tusagassiuteqarnermullu
Instituttimi aqutsisoq

Medarbejder til socialpædagogisk arbejde til
Kriminalforsorgen i Grønland

Genopslag - Institutleder til Institut for Samfund,
Økonomi og Journalistik
Isumaginnittoqarfik pimoorussaraajuk,
innuttaasunullu ajornartorsioqqajaasunut pissutsit
pitsanngortinnissaat peqataaffigerusuppigit?

Genopslag - Studieadjunkt, studielektor, adjunkt
eller lektor til Institut for Sygepleje og
Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik
Allorfiup ineriartortinnissannut peqataarusuppit?

Brænder du for det sociale område, og vil du være
med til at forbedre forholdene for socialt udsatte
borgere?

Vil du være med til at udvikle Allorfik?

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik
kontorfuldmægtig-imik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat nutserisunik
marlunnik taartaasussamillu ataatsimik
sulisussarsiorput

Kontorfuldmægtig til Skattestyrelsen

Selvstyrets Tolkekontor søger to tolke samt 1 vikar

Controller-itut atorfik Allorfik Nuummiittumut
En controller til Allorfik Nuuk

GUX-Nuummi psykologitut atorfik
Psykologstilling ved GUX-Nuuk

KTI Saviminilerinermik Ilinniarfik Nuummiittoq
faglærerimik pissarsiorpoq, Innaallagisserisutut
ilinniartitaanermi ilinniartitsisussamik
KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en faglærer
til elektriker uddannelsen

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup Innuttaasunut
Immikkoortortaqarfia siunnersortimik/ACfuldmægtigimik ataatsimik pissarsiorpoq
Socialstyrelsens Borgerrettede søger 1
Konsulent/AC-fuldmægtige

Namminersorlutik Oqartussat Nutserisoqarfiat
nutserisumik ataatsimik sulisussarsiorpoq
Selvstyrets Tolkekontor søger 1 tolk

Analytiker til Grønlands Politi

Allagarsiuteqqitaq Studieadjunktitut,
studielektoritut, adjunktitut imaluunniit lektoritut
Ilisimatusarfimmi Peqqissaanermut Peqqinnissarlu
pillugu Instituttimi inuttassarsiorneq

Suliniutinut aqutsisoq Siunnersortaaneq –
mittarfinnik sanaartorneq

Suliassanut aqutsisoq – sakkortusaaviit nutaat
pilersaarusiorusuppigit?
Projektleder – vil du planlægge nye radiokæder?

Vil du være rejsekonsulent hos VR Travel?

Usisaat har vokseværk og søger 2 administrative
logistik koordinatorer

Projektleder Seniorrådgiver – baneanlæg

Genopslag Studieadjunkt, studielektor, adjunkt eller
lektor til Institut for Sygepleje og
Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik

Socialrådgiver/Sagsbehandler til Kriminalforsorgen
i Frihed, i Tasiilaq
Sanaartornermut ingeniøri/sanaartornermut
immikkoortoqarfimmi suliniutinut pisortaq
Anlægsingeniør/projektleder til anlægsafdelingen

Ilinniartitsisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq
Ilisimatusarfimmi Peqqissaanermut Peqqinnissarlu
pillugu ilisimatusarnermut
Genopslag - Professionsfaglærer til Institut for
Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik

Tuniniaallammammik
Super sælger
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit
KOMMUNE KUJALLEQ
Qeqqata Kommunia Angerlarsimaffik Neriusaami
Social & Sundhedshjælperimik pissarsiorpoq
Qaqortumi inunnik isumagiininermut siunersortimik
utoqqalinersiallit aammalu siusinaartumik
pensionisiallinut - Narsaq

Qeqqata Kommunia Maniitsoq søger Socialhjælper
eller Sundhedshjælper til Plejehjemmet Neriusaaq

ANDET

Socialrådgiver i Narsaq på alders og førtidspensions
området

Sisimiuni Atugarissaarnermut Immikkoortortaq
Isumaginninnermi siunnersortimik pissarsiorpoq

Kontorassistent til Sundhedscenter i Narsaq

GENOPSLAG: Servicemedarbejder til Qeqqa
Kredsret

Socialrådgiver/sagsbehandler til området for
Velfærd i Sisimiut

Vestnordisk Råd søger Generalsekretær (Direktør)

KOMMUNE QEQERTALIK

Qaqortumi inunnik isumagiininermut siunersortimik
utoqqalinersiallit aammalu siusinaartumik
pensionisiallinut
Socialrådgiver i Qaqortoq på alders og
førtidspensions området

Allagarsiuteqqitaq: Tarnip pissusaanik
ilisimasalimmik inuttassarsiuussineq Qaqortumut
Genopslag Psykolog til Qaqortoq

Qeqqata Kommunia Sisimiuni ilinniartitsisunik
pingasunik, erninermut atatillugu
sulinngiffeqartunut taartaasussanik
Minngortuunguup atuarfianut pissarsiorpoq
Qeqqata Kommunia søger 3 lærere til varetagelse af
barselsvikariat på Minngortuunnguup Atuarfia i
Sisimiut

Sisimiuni Utoqqaat Angerlarsimaffiat QUPANUK
Køkken- aamma Serviceleder-imik pissarsiorpoq
Køkken- og Serviceleder til Plejehjemmet Qupanuk,
Sisimiut

Allagarsiuteqqitaq. Katsorsaasumik / Aqutsisumik
katsorsaanermik piginnaasalimmik Allorfik
Qeqertalik Aasianni pissarsiorpoq
Genopslag. Behandler/gruppeleder med
behandlerfunktion til Allorfik Qeqertalik i Aasiaat

Radiokkut kiffartuussisussamik
Radioekspedient

AVANNAATA KOMMUNIA
Narsarsuarmi atuarfik ilinniartitsisussarsiorpoq
Narsarsuaq skole søger lærer

Sisimiuni Atugarissaarnermut immikkoortumut
timimik sungiusaasoq ataaseq
1 fysioterapeuter søges til Området for Velfærd i
Sisimiut

QEQQATA KOMMUNIA

Qeqqata Kommunia Sisimiuni Minngortuunnguup
atuarfianut atuarfimmi pisortamik pissarsiorpoq

Sukorsit søger en ansat til en stilling

Formand til entreprenørpladsen i Sisimiut

Avannaata Kommunia sulisoqarnermut
akissarsialerinermullu immikkoortortaqarfik
inatsisilerituumik pissarsiorpoq
Avannaata Kommunia søger jurist til HR & LØN

Ilinniartitsisoq KTI Aatsitassarsiornermik
ilinniarfimmi ilinniakkamut ilinniartitsinissamut
tulluuttumik ilinniagalik - Greenland School of
Minerals & Petroleum
KTI Råstofskolen søger faglærer - Mine- eller
entreprenørsvend Greenland School of Minerals &
Petroleum

Akuleriisillugu meeqqerivik Naja/Aleqa
sulisussarsiorpoq Pisortamut tullersorti
Integreret daginstitution Naja/Aleqa søger Souschef

Leder - Handicapbosteder, Ilulissat

Sisimiuni kommunip sannaviani formandi

Qeqqata Kommunia søger skoleinspektør til
Minngortuunnguup Atuarfia, Sisimiut

Sukorsit atorfimmut inuttassarsiuussivoq

Aqutsisoq - Innarluutillit najugaqatigiiffii, Ilulissat

Paasissutissanik aaqqissuussanillu
ataqatigiissaarisoq
Informations- og projektkoordinator
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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
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BETONBLOKKE (FLERE TYPER)
Grøftebundselementer - belægninger

BETONVAREFABRIKKEN:

Mobil/sms: 554400 - mail:karlbejders@gmail.Com
For fremme af landbaseret egenproduktion i Grønland

Børnekryds & Tværs
HAR
LOV
TIL

STÆRK
181
BLÆST

ØJNER

TOVTILTALE
SAMTIL
LINGER
TO

TRES
MINUTTER

FYNSK
BY

Pilluarit

MYG

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq

PAS
HÅNDVÆRKERE

BLODKARRET
BUE

Tillykke

Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

181

TO
ENS

SENGETØJ

TONE

SYMBOLET
HALSEDE
FØR T
TRALLER

Send en hilsen til en du kan lide
gennem Nuuk Ugeavis

– det er helt gratis
Hilsen kan også mailes

GULVTÆPPER

ÆVLEDE

ADELIG
MORMORS
FAR

FORDÆRVET
LILLE
VOV

LARS
...?
TRIER
SKOLEBARN

TRÆET

BRØD

SVERIGE

RÆKKE

IKKE
”ON”

AK OG
...?

sud_cs0099.tif

EFTERMIDDAGSDRIK

STRAKS
FUGLEN

LEGETØJ

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

MUNTRE
FJERDE
BOGSTAV

GODTROENDE

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

FØR B

Skal være indsendt
senest torsdag kl. 12.00

OMDØMME
ONDT
VÆSEN

INDSE

Distr. www.pib.dk

Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Ateq/Navn:
Connie D. Jacobsen
Najugaq/Adresse:
Nuniaffik 3 . 3905 Nuussuaq

CVR. regn. nr. AS427241
GER-nr. og SE nr. 73454816
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Sipisaq Avannarleq 10-B
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Makitsinikkut eqquisoq
Matasimiit gavekort-imik
200,-nik eqqugassaqassaaq. Gavekorti
Nuuk Ugeaviisimut aaneqassaaq.
Ved lodtrækning findes vinderen, som
får et gavekort på kr. 200,- fra Matas.
Gavekortet kan hentes på Nuuk Ugavis.

Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil +299 55 19 02
Redaktør:
Poul Krarup
redaktion@nuukugeavis.gl
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Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60
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Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
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annoncer m.v. er: TORSDAG

Ussassaarutini sullitatsinnit
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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

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

QVIST K ØRE SK OLE
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Inissaqaqqilerpoq / Nu er der plads igen

QVIST KØRESKOLE INFO@QVIST.GL

TLF. 55 7168

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

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
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Frederik Kristensen kunngip

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

toqukkut qimagunnerani misiginneqataasorpassuarnut, ilisaanerani
qaniuisorpassuarnut erinarsoqatigiinnullu Qissianut tusarnersumik
erinarsornerannut qujavugut.
Napparsimanerani perulunneranilu napparsimmavimmi sulisunut
ikiuulluarnissinnut qujavugut.
Kiisalu ilisinermi kaﬃllernermi ikiuuttunut kaagiliortunullu qujanaq.
Nulia, qitornai, ukuaa ernutaalu.









Vi takker for alle kondolencer i forbindelse med Frederik Kristensen kunngis
bortgang, og alle der deltog ved begravelsen.
En særlig tak til koret Qissiat som sang så smukt.
Tak til personalet på IMA og M1.
Til sidst en tak til alle der hjalp til med kaﬀe og kage efter begravelsen.
Kunngis hustru, børn, svigerdatter og børnebørn.

www.airgreenland.gl

Fly ’n sleep aqqutigalugu
Danmarkimut angalagit.
Fra kun

1.995,-

niit
one-way

Flyv med fly ‘n sleep
til Danmark

Ilulissat

Sisimiut

Fly ‘n sleep

Kangerlussuaq

Nuuk

Ikinngutit ilaquttallu Danmarkimiittut tikeraakkit
Nuummiit Ilulissaniit imaluunniit Sisimiuniit.
Fly ’n sleep Københavnip aamma Nuup, Sisimiut imaluunniit
Ilulissat akornanni akikitsumik timmisartuussineruvoq, aqqutaani Kangerlussuarmi unnuinertaqartoq taamaallaat siumuinnaq
1.995,- niit. Nassatat 20 kg-t, nerisassat imeruersaatillu timmisartuussinermi ilaareerput. Kisiannili Kangerlussuarmi unnuinissaq
nammineq isumagissavat. Ullumikkut Fly’n’sleep billetsimik inniminniigit nittartakkakkut quppersakkatsinni: www.airgreenland.gl

København

Angalaneq Fly’n sleep aqqutigalugu nammineq
Kangerlussuarmi unnuinissaq isumagissavat.
Med fly ‘n sleep rejsen skal du selv tilkøbe overnatningen
i Kangerlussuaq.

Bilitsimik inniminniiaarit, inissaqarnissallu isumannaarlugu.

Besøg venner og familie i Danmark fra Nuuk,
Ilulissat eller Sisimiut.
Fly ’n sleep er en afgang mellem København og Nuuk, Sisimiut
eller Ilulissat, hvor der på vejen er en overnatning i Kangerlussuaq
fra kun 1.995,- DKK one-way. Prisen inkluderer 20 kg baggage,
mad og drikkelse på flyet. Du skal dog selv tilkøbe overnatningen
i Kangerlussuaq.
Bestil din fly ’n sleep billet allerede nu på www.airgreenland.gl
Book i god tid, så du er sikker på at få plads.

Fly’n sleep ilisarnaataa nakkutigiuk, nittartakkakkullu
quppersakkatsinni bilitsinik akikinnerpaanik
nassaarlutit.
Hold øje med fly ‘n sleep mærket og find den billigste
billet på vores hjemmeside.

