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Buketter & Planter
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Psykologi Mælkebøttecenterimut

18-19

Brættet i midtbyen skal sælges
Illit nittarsaatit uaniissinnaavoq
Denne annonce plads
kan blive din

Tunuliaqutinnut ammavugut, misilittagaqarsimasinnaavutit, ilinniakkannik naammasserlaajullutit imaluunniit
psykologitut sulillutit aallarterlaajullutit. Periarfissaq
atoruk, misigisaqarit peqataagillu meeqqat inuusuttuaqqallu sumiginnakkat inuunerissaarnerulernissaannut
mølkebøttecenterimi nuummiittumi suleqataanikkut
qulakkeerinneqataallutit.

Psykolog til Mælkebøttecentret
Vi er åbne overfor din baggrund, du kan være erfaren,
nyuddannet eller i starten af din karriere som psykolog. Så
grib chancen, få en oplevelse og vær med til at sikre gode
livsbetingelser for udsatte børn og unge i Mælkebøttecentret, Nuuk.
Paasissutissat sukumiinerusut: Takuuk Job.Sermitsiaq.AG
Se hele opslaget på Job.Sermitsiaq.AG

Saff.q/Henv.: annoncer@sermitsiaq.gl
imalt./eller telefon 38 39 86

Apersortinneq · Konﬁrmation

Apersortittunut tunissutissat kusanartut
Flotte gaveideer til konfirmanden
AnZo
aqqusaaruk
pisiassaativullu
alakkarlugit

Kontaktlinse pitsaasut
ataasiartakkat, maanna
bygningsfejlitalinnik
pineqarsinnaalerput
Komfortable 1 dags linser,
fås nu med bygningsfejl

Kom forbi
AnzZo
og se vores
udvalg

A N Z O. G L - T L F. 3 2 3 4 1 0 - M A I L : A N Z O @ S M Y K K E R . G L - A N Z O. G L

NUTAARSIASSAT
NYHED:

·

I S I T O P T I K A P S - T L F. 3 1 3 4 1 0 - N U U K @ I S I TO P T I K . G L · I M A N E Q 1 . - 1 1 6 N U U K C E N T E R

2

ONSDAG 15. JUNI 2022

Royal Run-imut peqataasorpassuaqartoq
Meeqqat inersimasullu 100-t arlallit Royal Runimi Nuummi Piinsip Aappaani
ingerlanneqartumi arpaqataaniarlutik pisuinnarniarlutilluunniit takkummata anorsaannguarluni seqinnarippoq
Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Meeqqat, inersimasut utoqqaallu Nuummi Royal Runimut, Piinsip Aappaani Inussiviup eqqaani aallartillunilu apuuffeqartumut, peqataaniarlutik takkusuummata
pissangasoqarpoq, isumalluartoqarluni nuannaartoqarlunilu. Aaqqissuussineq nal.
12.30 kissasseqatigiinnermik aallarnerneqarpoq toqqarneqarsinnaallunnilu 1,6
kilometerinut (one milemut), 5 kilometerinut imaluunniit 10 kilometerinut arpannissaq.
Arpatsitsisoqarnerata nalaani kingorna Inussiviup eqqaani arsaattarfimmi Qulutius Events, Miki Møller peqataasoralugit nipilersortoqarlunilu aliikkusersuisoqarpoq kiisalu kalattoortoqarluni.
Taamatuttaaq peqataasunut tujuuluaqqanik 1000-inik agguaasoqarpoq arpatsitsinerullu kingorna peqataasut tamarmik ujaminnatsinneqarlutik.
Kunngissaq Frederik Royal Runimik 2018-imi aallarniisuuvoq Nuummilu Royal
Runimik aappassaa aaqqissuussisoqarpoq. Siulleq 2020-mi pivoq.
Danmark Royal Runimut ukioq manna peqataasut 92.000-it missaanniipput.

Ilaqutariippassuit Piinsip Aappaa iluatsillugu Nuummi Royal Runimut, Kommuneqarfik Sermersuumit aaqqissuunneqartumut, peqataapput.
Mange familier havde valgt at bruge anden pinsedag til at deltage til Royal Run i Nuuk, der var
arrangeret af Kommuneqarfik Sermersooq. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Royal Run med
mange deltagere
Solen skinnede med en let brise, da flere hundrede
børn og voksne mødte op for at løbe eller gå til
Royal Run, der blev afholdt 2. pinsedag i Nuuk
Af Dorthe Olsen
dorthe@sermitsiaq.gl
Der var spænding, forventning og glæde i luften, da
børn, voksne og ældre mødte op til Nuuks Royal Run,
der startede og sluttede ved multihallen Inussivik
anden pinsedag. Arrangementet startede med en opvarmning klokken 12.30 og man kunne vælge at løbe
enten 1,6 kilometer (one mile), 5 kilometer eller 10
kilometer.
Under og efter løbet var der musik og underholdning med Qulutius Events, Miki Møller Lange samt
polkadans på fodboldbanen ved multihallen Inussivik.
Der blev ligeledes uddelt i alt 1000 t-shirts til deltagerne ligesom alle fik en medalje efter løbet.
Kronprins Frederik startede Royal Run i 2018 og
det er anden gang at Royal Run bliver arrangeret i
Nuuk. Første gang var i 2020.
I Danmark deltog omkring 92.000 til Royal Run i
år.

Nuummi Royal Run Piinsip Aappaani ingerlanneqarmat arpaqataasut seqinnarimmi anoraannguartumilu silagissiorput.
Vejret var med løberne ved Royal Run i Nuuk anden pinsedag med høj solskin og let brise. Foto: Leiff Josefsen
Kunngissaq Frederik, Prins
Christian aamma Prins Vincent Københavnimi Frederiksbergimilu ataasinngornermi
juunip 6-ani 2022-mi Royal
Runimi 10 kilometerinut arpapput.
Kronprins Frederik, Prins
Christian og Prins Vincent
løber 10 kilometer under
Royal Run i København og på
Frederiksberg, mandag den 6.
juni 2022. Foto: Philip Davali/
Ritzau Scanpix)
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Nuummi inunngortut

Vil du blive bedre til at navigere i:

PROJEKTER
FORANDRINGER
KONFLIKTER?

NYE VERDENSBORGERE I NUUK

Bliv eksamineret projektleder

Inkl. forandringspillet Wallbreakers

PROJEKTLEDELSE

IMPLEMENTERING &
FORANDRINGSLEDELSE
Modul 1: 25-27. okt
Modul 2: 23-24. nov

Modul 1: 4-6. okt

Modul 2: 7-9. nov

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.

MEDIATION OG

r

dse

la
åp

F

Vi har afholdt
kurser og
akkrediterede
uddannelser
i Nuuk siden
2010

KONFLIKTLEDELSE
Modul 1: 20-22. sep

Modul 2: 31. okt-2. nov
Modul 3: 3. nov

Mere info og tilmelding på

info@ilik.gl eller 529816/582970

AASAP NALAA SOMMERTID
RISEN
TJEK P

945.-

STARK STØTTER

2.695.TRAMPOLIN

Med sikkerhedsnet.
Mål: Ø396 x 89 cm.
Nettet er 180 cm.
(Best. nr. 2159850)

STÆRK PRIS

1.295.-

2.595.GASGRILL

FLÜGGER WOOD TEX DÆKKENDE

BOSCH AKKUSLAGBOREMASKINE

GSB12V-30. Leveres i en taske med 2,0Ah batterier og lader.

300 PS. Gasgrill med
3 brænder og sidebord.
Mål: L120 x D55 x H111 cm.

(Best. nr. 9726941)

(Best. nr. 7440345)

(Best. nr. 2137905)

10 Liter. Heldækkende plast-alkydbaseret træbeskyttelse.

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

Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.

Bliv eksamineret mediator

Priserne gælder fra fredag den 17. juni til lørdag den 9. juli 2022.

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

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

ni
Akit pitsassuit aviisitsin
it
nni
luu
ima
it
takoriakk
nittartagarput alakkaruk
www.STARK.gl

es avis
Se de stærke priser i vor de
esi
eller besøg vores hjemm
på www.STARK.gl

STARK Sisimiut

STARK Tasiilaq

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland
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Ujaqqerivik nuunneqassaaq
Kommunalbestyrelsip pilersaarut malillugu 31.
maj ataatsimiinnermini, kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut ujaqqeriviup
pioreersup nuunneqarnissaata tusarniaassutigineqarnissaa akueraa
Aaqqissuisoqarfik
redaktion@sermitsiaq.gl
Kommunalbestyrelsip tamarmiusup ujaqqeriviup
ullumikkut mittarfiup aqqutaata eqqaani inissisimasup, aamma Betoncentralenimit 2013-imili ingerlanneqartup nuunneqarnissaa isumaqatigiissutigaa.
Betoncentralen ukioq manna ukiunik 60-inngortorsiorluni nalliuttorsiorpoq.
Nuuk Airportimut kommunimut pilersaarummut
tapiliussamut siunnersuummi, ujaqqeriviup nuunneqarnissaanut piumasaqaat maanna taamaammat
sapaatip-akunnerini arfinilinni tusarniaassutigineqalerpoq.
Kair-imit piumasaqaat
Nutaamik mittarfiliortoqarneranut atatillugu, ujaqqerivik sanaartorfiusup kitaani inissisimasup matuneqartariaqarnera, siunnersuummut tunuliaqutaavoq.
Mittarfiliortitamut Kalaallit Airportsimut tamanna
piumasaqaataavoq silaannaap aalarulussinnaanera

Stenbrud flyttes
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit ordinære
møde den 31. maj at sende et forslag til kommuneplantillæg om at flytte eksisterende stenbrud i
høring
Af redaktionen
redaktion@sermitsiaq.gl
Hele kommunalbestyrelsen er enige om at flytte
stenbruddet, der i dag ligger ved lufthavnsvejen, og
som er blevet drevet af Betoncentralen siden 2013.
Betoncentralen har i år 60-års jubilæum.
Kravet om at flytte stenbruddet, som ligger i et
forslag til kommuneplantillæg til Nuuk Airport,
kommer derfor nu i høring i seks uger.
Krav fra Kair
Baggrunden for forslaget er, at i forbindelse med
etableringen af en ny landingsbane, skal eksisterende stenbrud, som er placeret vest for anlægget, lukkes.
Dette er påkrævet af koncessionshaver på lufthavnen, Kalaallit Airports, på baggrund af turbulensforhold, fremgår det af indstillingen til kommunalbestyrelsen til mødet den 31. maj.
Det har derfor været vigtigt at finde en ny placering til et aktivt stenbrud, da denne funktion er
essentiel for bygge- og anlægsbranchen, oplyses det
over for kommunalbestyrelsen.
Det foreslås med nærværende forslag til kommu-

tunngavigalugu, maajip 31-ani kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut innersuussummi allassimavoq.
Taamaattumik ujaqqeriviup ammasussap allamut
inissinneqarnissaa pingaartuuvoq, suliassaqarfik
taanna sanaartornermut pingaarluinnartuummat,
kommunalbestyrelsemut nalunaarutigineqarpoq.
Kommunimut pilersaarummut siunnersuut maannakkut atuuttoq atorlugu siunnersuutigineqarpoq
ujaqqerivik nutaaq mittarfiup kangiani inissinneqassasoq mittarfiliornermi nunagissaanissamut qaartiterinermut atorneqartoq.
Taamaalilluni ujaqqerivik nutaaq mittarfiliornermi qaartiteriffittut atorneqaannassaaq, taamaalilluni
mittarfimmut aqqutitut nutaatut qatsissuseqassalluni. Taamaalilluni tamatuma kingunerisaanik siunissami periarfissaqalissaaq pisariaqassagaluarpat mittarfiliornermut atorneqarsinnaanissaa.
Kalaallit Airportsimit akuerneqarpoq taamatut
sulisoqarsinnaassasoq mittarfiup kangiani silaannarmik aalarulutsitsinermik kinguneqanngitsumik
Taamaattoq qaartiterinerit sillimaniarneq peqqtigalugu akuerineqarlutillu pilersaarusiorneqassapput
mittarfiliortoq suleqatigalugu, kommunalbestyrelsemut atortuni allassimavoq.
Betoncentralen ilisimatinneqarpoq
Betoncentralimi pisortaq Knud-Erik Mogensen Sermitsiamut oqarpoq, Betoncentralen aaqqiiniarluni

neplantillæg, at nyt stenbrud placeres øst for landingsbanen, i området, der nedsprænges i forbindelse
med opfyldning til ny landingsbane.
Nyt stenbrud vil dermed fortsætte lufthavnsbyggeriets nedsprængningsareal, så der opnås samme
kote som den nye lufthavnsvej. Dermed kan der
efterfølgende gives mulighed for fremtidig anvendelse til lufthavnsformål, hvis behov herfor opstår.
Kalaallit Airports har godkendt, at aktiviteten
godt kan foregå øst for landingsbanen uden at skabe
turbulensforhold. Dog skal sprængninger af sikkerhedsmæssige årsager godkendes og planlægges i
samarbejde med lufthavnens koncessionshaver,
fremgår det af materialet til kommunalbestyrelsen.
Betoncentralen har været informeret
Direktør Knud-Erik Mogensen fra Betoncentralen
siger til Sermitsiaq, at Betoncentralen har været i
god dialog med parterne om at finde en løsning
Hvad betyder flytningen af stenbruddet for Betoncentralen?
Det har nogle praktiske og økonomiske konsekvenser, at vi skal stoppe stenbruddet ti år før planlagt. Hvor investeringen i anlæggelse af arbejdsvej
og opstart af nuværende stenbrud stopper, før hele
stenbruddet er opbrugt og afskrevet. På det nye sted
bliver der igen udgifter til at starte nyt stenbrud.
Desuden bliver der længere køre afstand. Derfor
er vi i gang med at investere i to nye lastbiler for at
klare den længere transport afstand, siger KnudErik Mogensen.
Hvornår fik Betoncentralen at vide, at Kalallit
Airport krævede denne flytning?
Betoncentralen er siden starten på anlægget af
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illuatuneriinnik pitsaasumik oqaloqateqarsimasoq.
Ujaqqeriviup nuunnissaa Betoncentralenimut
qanoq kinguneqassava?
Sulinikkut aningaasatigullu kinguneqassaaq, pilersaarutaasumiit ukiut qulit sioqqullugit ujaqqerivik
unitsissagatsigu. Sulinermi aqqummik sananermut
aningaasaliineq maannakkullu ujaqqeriviup taamaatinnissaata aallartinnera unissallutik, ujaqqerivik
tamaat atorneqarsimallunilu nalikillilerneqareerluni.
Sumiiffimmi nutaami kingumut ujaqqerivimmik
nutaamik aallartitsinermut aningaasartuuteqassaaq.
Aamma ungasinnerusumiissaaq. Taamaattumik
lastbilinut nutaanut marlunnut aningaasaliilerpugut
ungasinnerusumut assartuisinnaaqqulluta, KnudErik Mogensen oqarpoq.
Betoncentralen qanga ilisimatinneqarpa Kalaallit
Airports taamatut nuunnissamik piumasaqartoq?
Bentoncentralen mittarfissaq sananeqalermalli ilisimatinneqarpoq ujaqqerivik silaannaap aalaneranik
pilersitsisinnaasoq. Kingorna nalunaarfigineqarpoq
silaannaap aalasinnaanera peqqutigalugu ujaqqerivik tassaniissinnaanngitsoq, pisortaq oqarpoq.
Taamatut nuustitaanissamut Betoncentralen taarsiivigineqarpa?
Tamanna oqaluuserineqarsimanngilaq. Illoqarfimmi sanaartornermut tunisassiornermut qulakkeerniarlugu sulisimavugut. Ujaqqeriviup nuunnissaa
peqqunanngikkaluaqaaq, illoqarfiulli ineriartorneranik tamakkiisumik paasinnippugut, taamaattumillu
aamma tamatumunnga peqataasariaqarluta, KnudErik Mogensen Sermitsiamut oqarpoq.
Erseqqissarpaa taamaallaat ujaqqerivik nuunneqartussaavoq, Betoncentralilli sulinera alla illuutillu
maannakkut inissisimaffimminniiginnassasut.

Kommunelbestyrelse aalajangerpoq Bentoncentralenip ujaqqerivia mittarfiup illuatungaanut nuunneqassasoq. Taamaattumik
kommunimut pilersaarummut ilassut sapaatip-akunnerini arfinilinni tusarniaassutigineqassaaq.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Betoncentralens stenbrud
på Lufthavnsvejen skal flyttes til den anden side af lufthavnen.
Derfor er et kommuneplantillæg om dette sendt i høring i seks
uger. Ass./Foto: Leiff Josefsen

den nye landingsbane blevet informeret om, at der
kunne være turbulensproblemer med stenbruddet.
Senere kom så meddelelsen om, at på grund af
turbulens er det ikke muligt, at stenbruddet ligger
der, oplyser direktøren.
Har betoncentralen fået erstatning for denne
ekspropriation?
Dette har ikke været diskuteret. Vi har fokuseret
på at kunne sikre råvarer til produktion til byens
bygge- og anlægsopgaver. Flytningen af stenbruddet havde vi helst været for uden, men vi har fuld
forståelse for, at byen udvikler sig, og det skal vi
selvfølgelig også være en del af, siger Knud-Erik
Mogensen til Sermitsiaq.
Han understreger, at det kun er selve stenbruddet, der flyttes, Betoncentralens øvrige funktioner
og bygninger med videre bliver på den nuværende
placering.
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Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

NUUMMI UTOQQAAT PEQATIGIIFIAT

aasaanerani unikkallassuugut 17. Juni 2022,
aallarteqqisallutalu 8. august 2022.

Kære Jakob
Stort tillykke med din
50 års fødselsdag!
– du er den bedste far, svigerfar
og aataa.
Knus fra
Ole, Lea, Lykke & Vibe
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Qooqut nuan angalanissarput ilaasortagut
20 peqatigalugit, allassaagut 25.-26.-27. juli 2022.
Qujarusuppugullu Nuna Fondimut tapiineranut
angalanissarput piviusunngorteqataaﬃngimmassuk.
Nuannisarnissattinnut nukissamillu
aalerﬁnginninnissattinnut.

Nuummi
Utoqqaat
Peqatigiﬃani
siulersuisut
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Kiisalu nalunaarutigissuarput:
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Nutarsaaneq
Illora nutarsartippara GrønlandsBANKEN-imi
Nutarsaaneq atorlugu. Qaammammut akiliutigisartakkakka eqqarsaatigivallaarneq ajorpakka, taama appasitsigisunik erniaqarnerisa eqqissisimatimmanga. Kiisalu avatangiisinut minutsitsinnginnerullunga.
Jeg fik renoveret mit hus med Nutarsaaneq
fra GrønlandsBANKEN. Jeg tænker ikke så meget over
de månedlige afdrag, for det giver mig ro at have så lav
en rente. Samtidig belaster jeg miljøet mindre

Hjalmar Dahl

GrønlandsBANKEN-imi sullitaq / Kunde i GrønlandsBANKEN

www.banken.gl · Tlf. 701234
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Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortuata najukkavit suut ilisarnaatigai?
- Saqqarlerni – Nuummi illoqarfiup immikkoortortai allat assigalugit illoqarfimmi nunaannarmi
illoqarfeeqqatupajaaq ittumi. Illoqarfimmi sumiiffiit amerlanerit assigalugit isikkivigissorsuuvoq,
ingammik Akianut, Kitsissunut aamma Kangerluarsunnguup tungaanut, taamaalilluni angallatit
annerit minnerusullu kangerlummut pulajartortut
avataaneersullu malinnaaffigiuarneqarsinnaallutik. Soorlumi aamma ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu timmissat aamma uumasut imarmiut,
ilulissat, aalisakkat qaleruallillu malinnaaffigineqarsinnaasut. Soorlu ukiukkut nattorallit aamma
tulukkat ukioq kaajallallugu nuannaarutigisarpavut.
Illoqarfimmi aqqusineq sorleq nuanernepaava?
- Tamatumani apeqqutaagunarpoq sunik soqutigisaqarneq, taamaattorli periarfissaalluni pisuttuarfigineqarsinnaasoq, soorlu Saqqarlernit illoqarfikkoorluni Tusassip portusuuliaa saneqqullugu,
Katuap Nuuk Centerillu tungaanukarluni saneqquteriarlugillu Nuutoqqamut ingerlaqqilluni tassanngaanniillu sissap qulaatigut pisuinnarnut aqqutikkut Qapiarfiusaakkoorluni Saqqarlernukarneq pisuttuarfiuvoq pitsaasoq. Nuummi aqqusinerni inuit piffissaqarpasillutik pisuttuartarput
”uippakajaarnerannik” takussutissaqaratik. Tamanna ”illoqarfissuarnit” allanit aamma illoqarfiit
pingaarnersaannit allanit allaanerujussuuvoq.
Nuummi suut takornariamut takutikkusuppigit?
- Takornariap soqutigisai aallaavigissagaluarpakka. Nuuk Nunatsinni illoqarfiit arlallit assigalugit
umiarsualiveqarlunilu mittarfeqarpoq, taakku saniatigut suliffeqarfippassuaqarluni allaffeqarfinnik, partiit allaffiinik, aalisarnermik tunisassiornermillu ingerlataqartunik, soorlumi aamma
Nunatta aamma Nuup oqaluttuarisaaneranut tunngasunik nassaassaqaanngitsiartoq. Takornariaq
piffissaqarluassappat, kangerloqarfiit Nuup eqqaaniittut pilerinartunik ornitassaqarput, angallatinit angalaartunit amerliartuinnartunit tikinneqartartut. Arlaqanngitsunik taasaqassaguma taasinnaavakka, Amerallip qinnguaniittut kangerluit
marluk, Qoorngoq, Kapisillit, Qooqqut, Kangersuneq Kangiusaq ilanngullugu, Ilulialik, Ujarassuit,
Nunatarsuaq, sermersuaq, Akia ”ikerasalianik”
ulikkaartoq. Isumaqarpunga nunarsuarmioqativut
amerlaqisut Nunatsinnik soqutiginnilersimasut,
taamaattumik ilimagaara ukiut arlaqanngitsut
qaangiuppata sumiiffiit ilaat ineriartortinneqarsimassasut, immaqa maanna soqutigivallaanngikkaluakkavut imaluunniit oqaluttuarisaanermi,
eqqumiitsuliornermi, nipilersornermi, isiginnaartitsinermi il.il. Nunatsinniinnitsinnik erseqqissumik oqaluttuartut maanna iliuuseqarfiginngisaraluavut soqutigineqarnerulissasut.
Inuiaqatigiit pitsaasut qanoq ittuussappat?
– Nalinginnaasumik akisussaassuseqarluni kiffaanngissuseqarfiusut, taamaalilluni suut tamarmik malittarisassaliuunneqaratik. Taamaallaat
56.000-it sinneqalaarluta nunarujussuarmi periar-

Jens Kleist
Suliffik: Aalisarnerup tunisassiornerullu iluani

fissarpassualimmi piukkunnartorpassualimmilu
najugaqarpugut, aamma pisariaqartinnginnerugunarpavut nunani allanisut allaffeqarfissuaqarnissarput inatsiserpassuaqarnissarpullu, nunanimi
eqimallutik inuusunik inuppassuaqartuni ataatsimut inooqatigiissinnaassagaanni malittarisassarpassuit killiliinerillu pisariaqartinneqartaramik.
Inuiaqatigiilli pitsaasut tassaapput, meeqqanik
inuusuttunillu kissaatigisaminnik sammiveqarlutik ineriartornissamut periarfissiisut, pisariaqartitaminnik nalinginnaasunik soorlu ineqarnissamut, atuarfeqarnissamut il.il. tapersersorneqartut,
innuttaasut nukissaqarnerusut inuiaqatigiinni
sanngiinnerusunik ikiuisarlutik. Tamatumunnga
atatillugu isumaqarpunga Nuummi meeqqat,
inuusuttut utoqqaallu qanoq anguniagaqarfiunissaannik nalunaarsuisoqarnissaannik pisariaqartitsisoqartoq, kiisalu naleqquttunik inissaqartinneqassasut, aserfallatsaalineqartunik, inuusuttunillu
najugaqarfigissallugit akissaqartinneqartunik.
Nunarput Namminersorluni Oqartussaqarfiuvoq, taamaalilluta aatsaat taama periarfissarissaartigilerluta naleqqussakkanik malittarisassaliornissatsinnut, akileraartitsisarnissatsinnut il.il.,
Nunatsinnut naleqquttunik, nunat allat periaasiinik ilaarsiinnarnata. Qanormi issagaluarpa inuttut ilanngaat 120.000 koruuninut qaffakkaanni,
akileraarutigineqartussallu procentiat qaffangaatsiarlugu, taamaalilluni akissarsiarissaarnerusut
akileraarnerusassallutik, akissarsiakinnerusullu
akissarsiamik annersaannik tigumminniinnarlutik.
Nuummi nerisassat suut mamarnerpaappat?
- Naatsumik oqaatigalugu: Kalaalimernit. Nerisinnaavavut tuttut, umimmaat, savaaqqat nersussuillu aamma Nunatsinni annerusumik nersussuaateqartoqarsinnaavoq nunalerinerlu annertusarlugu,
tamatumalu peqatigisaanik aalisagarpassuaqarluta: Saarulliit, qalerallit, kapisillit, eqaluit, suluppaakkat, imminnguit, nataarnat, ammassat, ammassassuit, uillut il.il., assigiinngitsorpassuartigut piareersarneqarsinnaasut. Timmissat, puisit,
aamma arferit nerisinnaavavut, aamma tunisassiat pitsaanerit taasinnaasavut tassaapput raajat,
saattuat, uiluiit, nipisat suaat il.il., taamaalilluta
ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu sorpassuaateqarpugut, tamakkulu qeritittarpavut, tarajortertarlugit panersertarlugillu, uatsinnut takornarianullu nerisassiarisarlugit, Nunattami immikkut
pissarititai eqqaamajuartussaagatsigik.
Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
- Silami sammisaqarnissamut periarfissaqarluarpoq soorlu sisorarnermi, pisuttuarnermi, qamuteralannik angalaarnermi il.il., soorlumi aamma
kalaalimerngit aasaanerani pissaqarfiulluarnerullu nalaani katersorneqartut inuulluutigineqartartut.
Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatigisinnaaviuk?
- Angerlarsimaffeqanngitsuunerup atuukkunnaarsinneqarnissaa, Nuummimi angerlarsimaffeqanngitsut amerlaqimmata, aamma meeqqat
inuusuttuaqqallu sammisassaqartinneqarnerunissaat, illoqarfimmi, Nuup timaani, immamilu
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minnerunngitsumillu anguniarneqassalluni
utoqqaat nerisassaminnik pajunneqartussat
utoqqaallu illuiniittut kalaaliminernik toqqaasinnaanissaat. Aamma taava eqqarsaqatigiittariaqarpugut inissiarpassuit qanoq ililluta nutartersinnaassanerlugit, ullutsinnimi qalipatassaqaqimmat nutartigassaqaqimmallu. Taamaalilluni inissiat naleqquttumik attartornerinut akillit meeqqanit, inuusuttunit utoqqarnillu najugaqarfigalugit nuannarineqarniassammata.
Pisinnaasuuguit Nuummi suna allanngortissagaluarpiuk?
- Angerlarsimaffeqannginneq atorunnaarsillugu, aningaasat amerlanerusut meeqqanut, inuusuttunut utoqqarnullu tunniuttalerlugit kiisalu
qalipaatinut aserfallatsaaliinernullu amerlanerusunik aningaasaliilluni, allaffissornerujussuarmut millionikkaanik aningaasaliissutaasartunut
taarsiullugit. Isumaqarpunga Nuup sulissutigisariaqaraa nukittoqutigisaminik piukkunnartunik periarfissanillu aallussinissani, ineriartortitsinermi sinerissami periarfissat isiginiarpallaarnagit. Takornariat Nunarput takuniarlugu
takkuttarput, Nuuk kisiat takusarnagu. Nunasiaateqarnerup nalaaneersut kisermaassinerit
qimallugit, taamaalilluni Nuuk nunap sinneratut nunap isumalluutaannik piukkunnartortaanillu atorluaaniassammat, avataaniittummik
tamanna takusinnaalereermassuk.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
- Angalaqqammerpunga, aamma illoqarfik qimaqqalaarsimatillugu soorlu Københavnimut
sanilliukkaanni silaannarissusia, erngup minguinnera, aamma pinngortitaq attorneqanngitsoq nuannarilluinnartarpakka, soorlumi illoqarfiup saligaatsuunissaa pingaartinneqarnerulersoq, tassami suliffeqarfiit namminersortut
pisortallu ingerlataat aningaasarpassuit isumalluutillu atorlugit illoqarfimmi saliisoqartarmat.
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MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
- Saqqarliit – er ligesom andre by-dele i Nuuk
nærmest en landsby i byen. Der er som de fleste
andre steder en fantastisk udsigt primært mod
Akia (Nordlandet), Kookøerne og over mod
Kobbefjorden, så vi kan løbende følge med i
større og mindre fartøjer, som sejler ud og ind
ad fjorden samt fra havet, ligesom vi afhængig
af årstiderne kan følge fugle og havpattedyr,
isfjelde, fisk og skaldyr afhængig af årstiderne.
For eksempel ørne om vinteren, og ravnene
har vi fornøjelsen af hele året.
Hvilken gade er byens bedste?
- Det kommer nok i høj grad an på, hvad man
interesser sig for, men mulighederne for at gå
fra for eksempel Saqqarliit op igennem byen,
forbi Teletårnet, mod og forbi Katuaq og Nuuk
Center og videre ned i Nuutoqaq (Kolonihavnen), og ud og ad kyststien nedenfor Tuapannuit
og Radiofjeldet og videre tilbage til Saqqarliit
er en god tur. Gaderne i Nuuk er typisk med
mennesker, som har tid til at spadser uden tegn
på ”stress”. Det er meget forskelligt fra andre
”storbyer” og hovedstæder.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
- Jeg ville tage udgangspunkt i, hvad turisten
interesser sig for.
Nuuk er som en del byer i Grønland med
både havn og lufthavn, og hertil kommer en
masser virksomheder indenfor administration,
politik, fiskeri og produktion, med videre, ligesom der er en del omkring Grønlands og Nuuks
historie. Har turisten god tid, så har fjordsystemerne omkring Nuuk utrolig mange attraktive
steder, som et voksende antal turbåde giver adgang til. Skal jeg nævne nogle få steder, så vil
to grene i bunden af Ameralikkenen, Qoornoq,
Kapisillit, Qorqut, isfjorden med Kangiusaq,
Ilualik, Ujarasuit, Nunartarssuaq, indlandsisen,
Akia med masser af ”kanaler”. Jeg tror, at rigtig
mange på vores lille klode har fået interesse for
Grønland, så jeg tror, at vi indenfor de kommende år vil se områder udviklet, som vi måske
ikke giver den store interesse eller satser meget
på i øjeblikket indenfor historie, kunst, musik,
teater og så videre, som klart fortæller, at du er

Jens Kleist
Arbejde: Indenfor fiskeri og produktion

i Grønland.
Hvordan ser du et godt samfund?
- Generelt et sted med masser af frihed under
ansvar, således at der ikke skal laves regler for
alting. Vi bor blot lidt over 56.000 mennesker
i et kæmpe land med masser af muligheder og
potentialer, og vi har nok i mindre grad brug
for en kæmpe administration og regelværk, som
andre steder, hvor befolkningstætheden kræver
masser regler og grænser for at kunne eksistere
sammen.
Men ellers er et godt samfund et sted, hvor
børn og unge mennesker gives de bedste betingelser for at udfolde sig i de retninger, som de
ønsker, og som understøtter deres helt generelle behov, som bolig, skoler, med videre, og
hvor de bredeste skuldre hjælper samfundets
svageste. Her er der efter min mening behov
for at opsætte nogle mål omkring børn, unge og
ældres muligheder i Nuuk samt nogle ordentlige boliger, som både vedligeholdes, og som er
til at betale for de unge mennesker. Vi har
selvstyre og har aldrig haft større muligheder
for at lave og tilpasse regler, skat og så videre,
så det er grønlandske, og ikke bare copy-paste
af andre landes systemer. Hvad med at sætte
personfradraget til 120.000 kroner og så skatteprocenten betragteligt op, således at de bedste
lønninger bidrager mere, mens lavt lønnede
kan beholde en større andel af sin lille løn.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
- Kort og godt: Grønlandsk mad. Vi har rensdyr,
moskus, lam og køer, og vi kunne sagtens drive
mere kvægopdræt i Grønland samt mere grønlandsk landbrug, samtidig med vi har masser af
fisk: Torsk, hellefisk, laks, fjeldørreder, rødfisk,
skolæst, helleflyndere, ammassat, sild, blåmuslinger og så videre, som kan forarbejdes på
masser af måder. Vi har fugle, sæler og hvaler,
og så har vi slet ikke nævnt luksusprodukter,
som rejer, krabber, kammuslinger, stenbiderrogn og så videre, så vi har en masse sæsonvarer, som vi må fryse, salte og tørre og tilberede
både til os selv, men ligeledes til turister, da det
er det specielle ved Grønland, som skal sidde i
vores erindring.

Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
- Der er masser af såvel ude aktivitets muligheder indenfor skisport, vandring, snescooterkørsel med videre, ligesom man kan bruge
noget af det dejlige grønlandske forråd, som
man har samlet i sommer- og overflodstiden.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?
- Afskaffelse af hjemløshed, som er stor i Nuuk
samt flere aktiviteter til børn og unge, såvel i
byen som ude i baglandet og på havet, og ikke
mindst en ambition om, at alle ældre kan vælge
grønlandsk mad ved madudbringning samt på
plejehjem. Og så må vi lægge hoveder i blød
for, hvorledes vi kan få renoveret mange af de
boliger, som i dag skriger på maling og vedligehold, således at det bliver områder, hvor børn,
unge og ældre kan lide at bo til en passende
husleje.
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
- Afskaffe hjemløshed, flere penge til børn,
unge og ældre samt flere penge direkte til
maling og vedligehold, i stedet for millioner til
overadministration og alt det, en stor administration kræver. Jeg synes Nuuk skal arbejde
på at finde sine egne styrker, potentialer og
muligheder, i stedet for udviklingen hele tiden
skal ske på bekostning af muligheder på kysten.
Turisterne kommer for at se Grønland og ikke
bare Nuuk.
Vi må væk fra kolonitidens monopoler, således at såvel Nuuk, som resten af landet udnytter nogle af alle landets ressourcer og potentialer, som omverden allerede har fået øje på.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
Jeg har netop været ude og rejser, og når man
er væk fra byen og sammenligner med for
eksempel København, så er den friske luft, det
rene vand og vores dejlige relativt uberørte
natur højt på min hitliste, ligesom byen bliver
mere og mere ”ren”, således at forstår, at der
både i privat og offentlig regi bruges en del
penge og ressourcer til at gøre rent i byen.
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TAMANUT
SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINEQ
Atertaq B-2996-ip aamma B-3024-p
silataasa qalipanneqarnissaat

Matumuuna suliassaq ataani eqqaaneqartoq Iserit A/S-imit tamanut
suliariumannittussarsiuunneqarpoq.
Atertaq B-2996-ip aamma B-3024-p silataasa qalipanneqarnissaat
suliassaapput.
Suliassat ataatsimut suliassatut neqeroorutigineqarput, akikinnerpaamillu neqerooruteqartumut suliakkiutigineqassallutik.
Suliassat kingusinnerpaamik 27. juni 2022 -mi aallartinneqarnissaat
pilersaarutaavoq septemberillu naanerani 2022-mi tunniunneqarnissaat naatsorsuutigineqarluni.
Neqerooruteqarnermi atortussat uunga aaneqarsinnaapput:
Iserit A/S
Issortarfimmut 1B
Postboks 1539
3900 Nuuk
Neqerooruteqarnermi atortut tallimanngornermi 17. juni 2022-miit
aaneqarsinnaapput. Atortussat allakkerisarfikkut e-mailikkulluunniit
nassiuteqquneqarpata tamanna inniminniinermi nalunaarutigineqassaaq.
Suliariumannittussarsiuussineq neqerooruteqartitsinermi allagaq
naapertorlugu 24. juni Nuummi Iserit A/S-ip allaffiani ingerlanneqassaaq.

OFFENTLIG LICITATION
Udv. malervedligehold
af Atertaq B-2996 og B-3024

Iserit A/S udbyder hermed nedennævnte opgave i offentlig licitation.
Opgaven omfatter renovering af Udv. malervedligehold af Atertaq
B-2996 og B-3024.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise, og tildeles efter laveste pris.
Arbejderne planlægges påbegyndt senest 27. juni 2022 og forventes
afleveret ultimo september 2022.
Udbudsmaterialet kan rekvireres hos:
Iserit A/S
Issortarfimmut 1B
Postboks 1539
3900 Nuuk
Udbudsmaterialet kan afhentes fra fredag den 17. juni 2022. Såfremt
materialet ønskes postfremsendt, eller sendes via. e-mail, skal dette
meddeles ved bestilling.
Licitationen vil i henhold til udbudsskrivelsen blive afholdt 24. juni
hos Iserit A/S i Nuuk.

3900 Nuuk • Postboks 1539
Oqarasuaat/Tlf. 36 30 00 • Fax +299 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

KIT TAT

Qaaqqusivoq
INVITERER
Kittat 1982-2022

Kittat 40-liineranut atatillugu kaffillernermi,
ukiuni 1982-2022 sulisimasunut, qaaqqusineq
Ukiuni 1982-2022 Kittat mersortarfiusimavoq ammeriviullunilu, ukiullu 40-t ingerlanerini Kittani sulisimasut tamarmik,
Kittat 40-liineranut kaffillernermut qaaqqusaapput ulloq 21.
juuni, inuiattut ullorsiornermi, nal. 9.15.
Kittat-ni sulisimasut takkussinnaasut piumaffigineqarput,
ajornanngippallu, kalaallisoorlutik takkunnissaat, persuarsiorneq malunnartinniarlugu taavalu kaffillerneq aallartilaarnerani nal. 9.30 sulisut sulisimasullu tamarmik ataatsimut
assiliseqatigiissammata.
Neriulluta ukiut 40-t kingulliit Kittani sulisimasut nalliuttorsioqatigiinnermut takkussinnaassasut, qilanaarluta ullorsioqatigiinnissatsinnut.
ULLORSIORNERMUT PROGRAMMI
Nal. 9.15 Kaffillerneq ammassaaq
Nal. 9.30 Assiliseqatigiinneq
Nal. 9.45 Qassaanermik unammisitsineq
Nal. 11.00 Kaffillerneq naammassissaaq

Invitation til alle tidligere medarbejdere i Kittat,
ifm. Kittat’s 40-års fødselsdags kaffe-mik
I årene 1982-2022 har Kittat fungeret som systue – hvor
man behandler sælskind helt fra bunden. Og alle dem der
har arbejdet i Kittat i de 40 år inviteres til kaffe-mik, på Grønlands nationaldag d. 21. juni, kl. 9.15.
Alle de tidligere medarbejdere der kan komme, bedes at
have nationaldragten på, hvis muligt. Både for at markere
fejringen men også for at tage et fællesbillede med alle
medarbejdere og tidligere kolleger ved kl. 9.30.
Vi håber at alle systuens tidligere
medarbejdere kan komme til
fejringen, og vi glæder os til at
fejre dagen sammen med jer alle.
PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 9.15 Kaffe-mik åbner
Kl. 9.30 Fællesbillede
Kl. 9.45 Skindskrabningskonkurrence
Kl. 11.00 Kaffe-mikken slutter
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Naalersitaq
Kristumiut tammaarsimaarfiat
KRISTEN SOMMERLEJR 2022
Qaallusi pinngortitarsuarmi kusanartumi tammaarsimaaqataaniaritsi!
Tassani Jiisusip kinaanera ilinniassavarput.
Kom med på lejr i den smukke Ameralikfjord. Der vil vi bl.a. høre om
hvem Jesus er.
30. juni – 5. juli (torsdag til tirsdag)
14. juli – 19. juli (torsdag til tirsdag)
21. juli – 26. juli (torsdag til tirsdag)

Børnelejr
(årgang 2010-2013)
Børnelejr
(årgang 2010-2013)
Ungdomslejr (årgang 2006-2009)

Peqataanermut akit / Opholdet koster: 475 kr.

Nalunaafissaq/Tilmelding:
til naalersitaq@gmail.com eller sms til 29 19 79

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

AASAP NALAA SOMMERTID

STARK STØTTER

RISEN
P
K
E
J
T

599.-

AOTROM 5 LIGGEUNDERLAG

Det letteste og mindste liggeunderlag lige til at puste op. Mål:
185 x 55 cm. Sammenpakket mål: L15 x Ø8 cm. Vægt: 410 gram.
(Best. nr. 9759657)

SÆTPRIS

449.-

TRANGIA GRYDESÆT

Trangia 25-1 med vindskærm til sprit.
(Best. nr. 9632085)

STÆRK PRIS

VANDRERYGSÆK

Model Contour 50 + 10S. God solid rygsæk med justerbart
bæresystem, som gør at den passer til både børn og voksne.
(Best. nr. 9740761)

2.695.-

VANGO BETA 550XL TELT

249.FOLDESTOL

5-Pers. Tunneltelt med god mulighed for at kunne stå oprejst
indendørs. Opslået mål: B300 x L465 x H:200/190 cm. Vægt 11kg.

Model Malibu. Polstret ryg, sæde
og armlæn, så man sidder ekstra
behageligt. Vægt 3 kg. Incl. bæretaske.

(Best. nr. 9747105)

(Best. nr. 9752811)

Priserne gælder fra fredag den 17. juni til lørdag den 9. juli 2022.

799.-

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

ni
Akit pitsassuit aviisitsin
it
nni
luu
ima
it
takoriakk
nittartagarput alakkaruk
www.STARK.gl

es avis
Se de stærke priser i vor de
esi
eller besøg vores hjemm
på www.STARK.gl

STARK Sisimiut

STARK Tasiilaq

BESØG OS PÅ FACEBOOK
STARKKALAALLITNUNAAT

STARK Nuuk

STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk • Tlf. 38 37 70

STARK
Qaqortoq

Medlem af CSR Greenland
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Inuiattut ullorsiorneq
7.30 Kommunip allaffianiit Nuutoqqamut ingerlaaqatigiinneq,

peqatigiiffiit aammalu Nuuk Byorkester peqatigalugit
Procession fra Rådhuset til Kolonihavnen med orkester og foreninger

7.55 Uummatip nipaa – ”Nunarput erfalasorlu” // Hejsning af flag og sang
8.00 Puiseqqaanniuunneq qamutilittarnermik aallartinneqassaaq

Sælfangstkonkurrencen skydes i gang med kanonsalutering

8.05 Aqutsisumiit tikilluaqqusineq // Velkomst fra konferencier
8.10 Ummatip Nipaa – ”Nuna Asiilasooq”

Sangkor Ummatip Nipaa synger ”Nuna Asiilasooq”

8.15 Borgmesteri Avaaraq Olsen oqalugiarnera

nd

i / Vi
s
t
i
g
i
u
q
q
E

Tale ved borgmester Avaaraq Olsen

8.25 Uummatip Nipaa – ”Nunarput utoqqarsuanngoravit” // Sangkor
8.30 Kittat 40-inik ukioqalerpoq

Puisip amianik qapiaalluni unammisitsinermi peqataajartorit, tassani
aamma Kittap oqaluttuassartaa oqaluttuarineqarnera tusarnaariartoruk.
Nipilersornermik ilinniarfimmeersut tusarnaartitsiumaarput.
KITTAT fylder 40 ÅR
Kom og se en sælskrabnings konkurrence og få en historie om Kittat.
Musikskolens sammenspilshold vil komme og underholde.

Program:
8.30 Kittat ammassaaq // Åbner Kittat
9.15 Borgmesteri Avaaraq Olsen kaagimik avisseqqaassaaq
Borgmester Avaaraq Olsen skær det første stykke af kage
9.50 Puisip amianik qapiarluni unammineq aallartissaaq
Skindskrabnings konkurrencen starter
10.10 Ajugaasoq suaarutigineqassaaq // Vinderen kåres

Ullorsiorluarisi..!
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Nationaldagen 2022
8.40 Annaassisitta Oqaluffianut ingerlaqatigiinneq // Procession til domkirken
9.00 Annaassisitta Oqaluffiani naalagiarneq

Gudstjeneste i domkirken (Annaassisitta Oqaluffia)

God Nationaldag..!

11.00 Nuutoqaq – Nuummi Katersugaasivik // Nuuk lokalmuseum

Nuummi Katersugaasivik nal. 11-17 ammassaaq, tassani Inorrooq
saqqummersinneqassaaq, saqqummersitat alakkakkit eqqumiitsuliortorlu naapillugu.
Lokalmuseet har åbent mellem kl. 11-17 med udstillingen “Inorrooq /Hamskifteren”
Oplev værkerne og mød kunstneren

13.00 Inussiviup eqqaani arsaattarfissuarmi // Den store fodboldbane oppe ved Inussivik
Nipilersorneq – Nunarsuarmi paggaaa annersaat!
– Inuit & Dene Games Nuuk - Grillerineq.
Nerisassanik grilligassanik pisiassaqarumaarpoq, kisianni aamma nammineq
nerisassanik nassartoqarsinnaavoq grillerisoqarsinnaallunilu.
Spejderit peqatigiit grillerinermi ikiuukkumaarput.
Ullup ingerlanerani Inuit & Dene Games Nuuk takutitsiumaarpoq.
Pinnguariaatsillu assigiinngitsut misilittarnissaanut periarfissaqarumaarluni.
Erseqqissaassutigissavarput aqquserngit ilaat assersorneqarumaarmata

16.00

Borgerhuset Illorput Sorlaat’
Du har mulighed for at prøve trommedans med Qilaat

AN
NH
DE
IN

Nipilersortussat // Musikprogrammet + Paggaaaa!
13.00 NUIF rappers
13.50 Borgmesteri Avaaraq Olsen (PAGGAAAAA)
14.00 René Brandt
14.45 Kali med band
16.00 Rikka med band

N

Musik – Verdens største paggaaa!! – Inuit Games & Dene Nuuk - Grill
Der vil være mulighed for at købe eller selv tage sin mad med til grillen.
Spejderforeningen hjælper til ved grillen. I løbet af dagen kommer
Inuit & Dene Games Nuuk og laver opvisninger.
Og det vil være muligt at prøve de forskellige lege.
Vi gør opmærksom på vejafspærringer.
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⎮M
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A

KOMMUNEQARFIK
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Ukiuni 20-ni uuttuut qiuutillu atorai
Isaksen maanna ukiuni 20-ni kalaallit ilusilersugaannik atisanillu nutaanik nunarsuarmut pilersuisimavoq ingammilli Kalaallit Nunaannut
Jesper Hansen
jesper@sermitsiaq.gl
Kalaallit Nunaanni ilusilersuisartut siuttut ilaat atisanillu tunisassiortartoq Nickie Isaksen juunip 2-ani
suliffeqarfik Isaksen Designimik aallarnisaasutut
namminersortutullu ukiunik 20-nngortorsiorpoq.
– Ukiuni 20-ni nuannaarneq pakatsinerillu, iluatsitsinerit ajutoornerillu tamatigullu upalittuaannarluni, Nickie Isaksen Sermitsiamut oqaluttuarpoq.
Ukiut ingerlanerini silatunerulersimavunga, pikkorinnerullunga tulleriiaarillaqqinnerulerlungalu.
Taamaalillunga ullumikkut siusinnerusumut naleqqiullugu ilaquttanut piffissaqarnerujussuuvunga.
Tamannalu uannut pingaaqaaq, naak aamma nassuerutigigaluarlugu ernera angajulleq Malik 19-inik
ukiulik ilusilersuisartutut unammillertinni ajornerpaanngulersoq. Unitsissinnaanngilara, Nickie
Isaksen illarluni oqarpoq.
Naqqup ataani niuertarfeqarluni aallartippoq
Aallarnisaasut allarpassuit assigalugit Nickie Isakseni naqqup ataani aallartippoq. Pisiniat piumasaat
malillugit aamma ilusilersuisarpugut. Eqqaamavara

titartaaviga nerriviup qaaniittuartoq, isumassarsiat
siunnersuutillu titartartarlugit, taamaalillunga suut
tamaasa piorsarlugit, corsaget, katiisit, kavaajat
ammit, habittit qitequtit pooqattallu. Allaat aamma
puisip amianik aqerluusaasiviliorpunga.
Illumut akiliinissamuinnaq immaqalu nerisassamininnguanut isertitaqartarpugut, nuannerluinnarporli. Tamatigut uuttuut qungasermioraara qiuutikkalu meteriualuinnarnik ungasitsigisumiittarlutik.
Tamakku tamaasa takorloorsimavakka London
College of Fashionimi ilinniartuullunga.
Mary sanioqquttoq
2006-mi annertuumik allanngortoqarpoq, siullermik
atisanik takutitsinermi peqataagatta. Kunngissap
nuliata Maryp takutitsivipput alakkarpaa, Kalaallillu Nunaannit isumassarsianit ilusilersukkat pillugit
sivisujaamik oqaloqatigiippugut. Annilaangaqaanga, anaanagalu tulluussimaaqaaq. Kunngikkormiunik pingaartitsisorsuunngilanga, nassuerutigaarali
puigunaatsikkakku. Allaat Marymut puisip amertalinnik siilikimik marlunnik kjuuliliorlunga, Nickie
Isaksen oqaluttuarpoq.
Ukiup tulliani atisanik takutitsisoqarmat suli pikkunarneruvoq. USA-miit pisiniartartoq amerlasoorsuarnik inniminniivoq – suullu tamarmik siumut
aallarput. New Yorkiliarpugut, USA-mi Canadamilu
niuertarfinnut arlalinnut anngulluta, Islandimi,
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Nunatsinni, Norgemi, Sverigemi, Tysklandim,
Tuluit Nunaanni Danmarkimilu niuertarfinniilluta,
taamaattumi piffissap sivkitsuararsuup iluani 70-it
sinnerlugit tuniniaasoqarluta. Ukiut taakku pikkunaqaat, sukkasuupilussuarmik suliariaqarluta.
Tamanna 2009-mi aningaasatigut ajornartoornerup nalaani ajalusoorpoq. Pisiniartartuvut arlaqartut
matupput imaluunniit pisiatik affaannanngortillugit
imaluunniit unillutik.
Qujanartumik nunatsinni niuerneq annertusiartorpoq. Taamaattumik Danmark nunarsuullu sinnerani
niuertarfeqarnikkut atugarliortut uagut nunatsinni
alliartorpugut. Tamanna tulluussimaarutigiuarparput, eqqartortuartarparpullu nunaqqatitta ilusilersukkatsinnik ilassinnilluarnerat qujamasuutigeqalutigu, uagut allallu kalaallit ilusilersiusartut
peqatigalugit ilusilersuinikkut nunatsinni ilusilersukkat ilisimaneqalersillugit.

Torrak Fashionimik suleqateqarneq
– 2016-imi mærkit marluk aallartippakka, G-Land
aamma Mikisoq, Isaksenimut tapiliullugit. Kalaallit
Nunaanni Torrak Fashioneqartuni tamani tuniniarneqarput. G-Land timersornermi sunngimmiffilu
atisatut Mikisorlu meeqqat atisaattut, Isaksen arnanut atisaallutik akimanerusut, Nickie Isaksen nassuiaavoq.
Torrammik suleqateqarnerup aamma uanga nutaamik eqqissisimanerusumillu suleriaaseqalersippaanga. Ullumikkut pisiniartartukinneruvugut, tunisaqarnerullutali. Tamannalu peqqutigalugu ilaquttannut piffissaqarnerulerpunga.
Suliffeqarfiga samminerujussuanngorsimavara.
Suut tamaasa nammineq suliarisariaqanngilakka
– imminut eqqarsaatiginerujussuuvunga ineriartorneq malinnaavigalugu ulluinnarni ingerlatsinermi
suliassat pinnagit.
Misilittakkani ingerlateqqikkusukkai
Misilittakkakka kalaallinut aallarnisaasunut allanut
ingerlateqqikkusoqaakka – assersuutigalugu ilinniartitsinikkut mentoreqarnikkullu. Tamanna
aamma siunissami nalinginnaanerulerumaarpoq.
Nickie Isaksenip Lars Sørensen nanugaqatigaa.
Meeraraat Malik 19-inik ukiulik Nukalu 13-inik
ukiulik. Qanittoq tikillugu ilaqutariit Rødoverimi
najugaqarput, januaarip naanerani illuat tamarmi
ikuallalluni. Maanna Ishøjimi najugaqarput, sapinngisartilli tamaat Kalaallit Nunaanniittarput.
Tulliani septembarimi tikeraaqqissaaq, pilersaarutaalluni Nuummi ullorsiornermut atatillugu atisanik
takutitsinissaq. Mikisualuit suli inissinngillat,
Nickie Isaksenilli neriorsuutigaa takkukkumaarluni
– Kalaallillu Nunaanni kikkut tamarmik tamanna
tusarumaaraat.

Nickie Isaksen arnaanani Rita Isaksen peqatigalugu ukiut
20-t matuma siornagut Københavnimi naqqup ataani
niuertarfik ammarpaa.
Nickie Isaksen åbnede sammen med sin mor Rita Isaksen
en lille kælderbutik i København for tyve år siden. Foto:
Privat
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2006-imi Københavnimi atisanik takutitsinermi Maryp
Nickie Isaksen alakkarmagu allanngorfiuvoq.

Det blev et vendepunkt for Isaksen, da Mary besøgte
Nickie Isaksen på modemessen i København i 2006. Foto:
Privat

20 år med målebånd
og skræddersaks
Isaksen har nu i tyve år leveret
grønlandske design og mode til hele
verden, men især til Grønland
Af Jesper Hansen
jesper@sermitsiaq.gl
En af Grønlands førende designere
og tøjproducenter, Nickie Isaksen,
kunne 2. juni fejre sit 20-års jubilæum
som iværksætter og selvstændig
erhvervsdrivende med virksomheden
Isaksen Design.
– Det har været 20 år med glæder
og skuffelser, opture og nedture og
altid forrygende travlt, fortæller
Nickie Isaksen til Sermitsiaq.
– Jeg er helt sikkert blevet klogere,
dygtigere og bedre til at prioritere
gennem årene. Det betyder, jeg i dag
har meget mere tid til familien, end
jeg havde tidligere. Og det betyder
meget for mig, selv om jeg nok også
må erkende, at min ældste søn, Malik,
på 19 år snart bliver min værste konkurrent som designer. Jeg kan bare
ikke stoppe ham, siger Nickie Isaksen
med et stolt grin.
Begyndte i kælderbutik
Som så mange andre iværksættere

begyndte Nickie Isaksen i en kælder.
Efter en uddannelse på London
College of Fashion åbnede hun 2. juni
2002 sammen med sin mor, Rita Isaksen, en lille kælderbutik på Vesterbrogade i København.
– Her designede vi unika modeller,
som kunne bestilles i personlige mål.
Vi designede også specielt til kunder efter deres ønsker. Jeg husker, at
jeg altid havde tegneblokken ved
disken og skitserede ideer og forslag,
og på den måde udviklede jeg alt fra
corsager, brudekjoler, pelse, habitter
til bælter og tasker. Tror endda også at
jeg har syet et pennalhus i sælskind.
– Vi tjente kun til huslejen og lidt
pasta og brød, men det var guddommeligt. Altid et målebånd om halsen
og min skræddersaks inden for få
meters rækkevidde. Alt det jeg drømte
om, da jeg studerede på London
College of Fashion.
Mary kom forbi
– Det store vendepunkt kom i 2006,
hvor vi første gang deltog i en modemesse. Kronprinsesse Mary besøgte
vores stand, og vi fik en god længere
snak om design inspireret af Grønland. Jeg var smaddernervøs, og min

mor meget stolt. Jeg er ikke den store
royalist, men må da indrømme, det
gjorde et stort indtryk. Så stort, at vi
valgte at sy to kjoler i råsilke med
sælskind til Mary, fortæller Nickie
Isaksen.
– Næste modemesse året efter var
endnu vildere. En stor amerikansk
indkøber bestilte vildt mange ting –
og det hele begyndte at vokse.
Vi tog til New York, vi kom ind i
flere butikker i USA og Canada, vi
var i butikker på Island, Grønland,
Norge, Sverige, Tyskland, England og
Danmark, så på meget kort tid havde
vi over 70 forhandlere. Det var nogle
vilde år, det handlede mest om at løbe
stærkt, rigtig stærkt.
– Det kollapsede under finanskrisen
i 2009. Flere af vores forhandlere
enten lukkede eller halverede deres
indkøb eller sprang helt fra.
– Heldigvis voksede vores hjemmemarked. Så mens Danmark og resten
af den globale detailbranche blødte
under finanskrisen, så voksede vi i
Grønland. Det har vi altid været stolte
af, og vi har tit talt om, hvor taknemmelige vi er for, at vores landsmænd
har taget så godt imod vores design,
og sammen med os og andre grønlandske design-kolleger sat grønlandsk design på verdenskortet.
Samarbejde med Torrak Fashion
– I 2016 lancerede jeg to nye mærker,
G-Land og Mikisoq, som supplerer
Isaksen-brandet. De forhandles i alle
Torrak Fashion butikkerne i Grønland.

G-Land er sport og fritid, Mikisoq er
børnetøj og Isaksen high end womens
wear, forklarer Nickie Isaksen.
– Samarbejdet med Torrak har også
givet mig en ny og mere afslappet
måde at arbejde på. Vi har færre
kunder i dag, men til gengæld sælger
vi mere. Og det er det, som er med til
at give mig mere tid til familien.
– Jeg er blevet meget mere fokuseret i min virksomhed. Jeg behøver
ikke at gøre alting selv – og jeg
tænker meget mere på mig selv og udviklingen i stedet for de daglige driftsopgaver.
Vil dele erfaringer
– Jeg vil meget gerne dele mine erfaringer med andre grønlandske iværksættere – for eksempel gennem undervisningsforløb og mentorships. Så det
vil man formodentlig se meget mere
af i fremtiden.
Nickie Isaksen bor sammen med
Lars Sørensen. Sammen har de børnene Malik på 19 og Nuka på 13. Familien havde indtil for nylig fast base i
Rødovre, hvor deres hus brændte totalt ned i slutningen af januar. De bor
nu i Ishøj, men bruger så meget tid
som overhovedet muligt i Grønland.
Næste besøg bliver til september,
hvor det er planen, at der skal være et
stort jubilæums-modeshow i Nuuk.
Detaljerne er endnu ikke på helt på
plads, men Nickie Isaksen lover, at
det nok skal komme – og at alle i
Grønland kommer til at høre om det.
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Nunaannarmi
illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning
til fritidshytte i det åbne land
A-1168

A-1169

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



 

  

     


   
    

   
 
 
 
   

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik
atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 2-2-mi,
aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersersinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut
qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 6. juuli 2022
tiguneqareersimassapput.
Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte på den i skemaet
nævnte lokalitet.

 

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2
samt Kommuneplan 2032.

  
   
 
 


Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte
hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger
eller indsigelser dertil.



    
 
   
     


 



  

Bemærkninger skal være modtaget senest 6. juli 2022.
Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Type

K12 Kikiallit

64°37’15.59“N

51°23’51.84“V

Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte 1168

O2 Illorsuit

64°32’17.59“N

50° 6’13.22“V

Tammaarsimaarfiit/ Camp

15. juuni-6. juuli 2022
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

A-nr.

1169

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

Nuummi puiseqqaanniuunneq // Sælfangstkonkurrencen i Nuuk

Juuni 21-ani Inuiattut ullorsiulerutta puiseqqaanniuunnissamut
piareersimavit? Gummibådemik aquuteralammillu eqquisinnaavutit!
Inuiattut ullorsiornermi Nuummi pisarneq malillugu puiseqqaarniuutsitsisoqassaaq.

Er du klar til sælfangstkonkurrencen under årets nationaldag
den 21. juni? Du kan vinde både gummibåd og påhængsmotor!
Traditionen tro skydes Grønlands nationaldag i Nuuk i gang
med en sælfangstkonkurrence.

NAL. 7.30 – PEQATAASUSSAT PIAREERSASSAPPUT

KL. 7.30 – DELTAGERNE SAMLES

NAL. 8.00 – AALLARNEQ

KL. 8.00 - STARTSKUDDET

QANOQ AJUGAASOQASSAVA?

HVEM VINDER?

PINNATASSAT

PRÆMIERNE

Naalakkersuisut Artisk Kommando peqatigalu puiseqqaarniuunneq qamutilittarnikkut
aallartissavaat.

Ajugaasutut nalunaarutigineqartussat tassaapput puisimik pisaqaqqaartut pingasut
Nuutoqqamut tikiusseqqaartut. Ajugaasunik suaaruteqartoqannginnerani puisit nutaassussaat misissorneqaqqaassapput, neqiillu puisinit pisarineqartuneersut pisarneq
malillugu utoqqaat illuinut tunniunneqarumaarput.

Puisimik tikiusseqqaartut pingasut pinnatassaqarput. Ajugaasut pisaqaqqaarsimasutuinnaq pinnatik aamma pinnatassaqarput, tassani ilaatigut gummibådi nutaarsuaq
Kalak 2,70 aamma aquuteralak 5 hesti Mercurymeersoq pinnatarineqartussaallutik.
Pinnatassat Yamatekimiit Nuuk Marine Centerimiillu tunissutigineqarput.

NALUNAARNEQ

Ukioq manna puiseqqaanniuuttoqarnerani peqataaniaraanni nalunaarsimasariaqarpoq. Peqataasussat nalunaarsimanermut uppernarsaammik pinnassimasut kisimik
peqataasinnaallutillu pinnatassanik pinnassinnaapput.
kultur@sermersooq.gl -imut mailimik nassiussigit, uku paasissutissat ilanngullugit:
1. Atitit tamaasa 2. Inuup normua 3. Konto normut
(Paasissutissat kommunimi naatsorsuuserinermi kisimi atorneqassapput,
taakku pinnatassanik tunniussilernermi atorneqartussaammat)

NALUNAARFISSAQ KINGULLEQ TASSAAVOQ JUUNIP 17-IAT

Paasissutissat tamarmik ilanngullugu mailimik nassiussereeruit nalunaarsimanerit
uppernarsarneqarumaarpoq. Inuiattut ullorsiornitsinni puiseqqaanniuunnissamut
peqataanissat qilanaaraarput!

Alle tilmeldte deltagere samles i deres både eller joller ud for Kolonihavnen.

Både Naalakkersuisut og Arktisk Kommando skyder konkurrencen i gang med
kanonsalutering, så fangerne bliver sendt af sted med et ordentligt brag!

Vinderne er de tre første, der kommer tilbage til Kolonihavnen og kan præsentere en nyfanget sæl. Friskheden af sælen bliver selvfølgelig inspiceret inden
der erklæres vindere, og kødet fra sælerne bliver som altid doneret til et lokalt
plejehjem.

Der vil være præmier til de tre første der kommer i havn med en sæl. De stolte
vindere vil ud over titlen kunne gå fra konkurrencen med én af præmierne,
hvor der blandt andet er en spritny Kalak 2,70 Gummibåd og en Mercury 5hp
2-takts påhængsmotor på højkant. De fornemme præmier er sponsoreret af
Yamatek og Nuuk Marine Center.

TILMELDING

For at deltage i årets sælfangstkonkurrence skal du være tilmeldt. Det er kun
deltagere der har fået bekræftelse på tilmelding forud for konkurrencen, der
kan deltage og vinde præmien.
Send en e-mail til kultur@sermersooq.gl med følgende oplysninger:
1. Dit fulde navn 2. Dit CPR-nummer 3. Dit kontonummer
(Oplysningerne vil kun blive brugt til intern regnskabsføring i kommunen,
når kommunen skal udlevere præmien)

TILMELDINGSFRIST: 17. JUNI Du modtager bekræftelse på tilmelding,
når du har sendt en e-mail med alle oplysningerne. Vi håber at se dig til
konkurrencen på nationaldagen!

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

I

Peqataasussat nalunaarsimasut tamarmik Nuuttoqqap saavani katersuutissapput.
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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

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

udføres

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

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

GRAVSTEN

MINDESTEN

· Hurtig og omhyggelig udførelse · Gratis opsætning
Åbningstider i 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

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

Erik Dahl-Mikiassen

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

BYENS TRANSPORT & UDLEJNING
Postboks 5166 · 3905 Nuussuaq
Telefon 59 67 18 · Mail: Beomf@Beomf.gl

-

GRØN
VVS ENERGI

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

VVS Arbejde
Oliefyrservice
Skorstensfejning
Varmepumper
Ventilationservice

Dag og Vagttelefon

TØMRERFIRMAET IGDLO

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

v/Søren Biilmann

TØMRERFIRMAET IGDLO
TØMRERFIRMAET IGDLO

TØMRERFIRMAET
IGDLO
v/Søren
Biilmann

28 43 78
jm@gronenergi.nu

NUJALERIVIIT / FRISØRERE

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

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,-

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

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

KØRESKOLE

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

Igaffimmi errorsinermilu atortorissaarutitigut
u 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

IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

NUUK FOOD CATERING
TILBYDER MAD UD AF HUSET
KURSUSFORPLEJNING, SMØRREBRØD, RECEPTIONER,
BUFFETTILBEHØR, SEJLERMADPAKKER, REJSEGILDE
TAPASBORDE, OSTEBORDE, MAD TIL FEST, JULEFROKOST,
KONFIRMATIONER, BRYLLUP, DÅB, FØDSELSDAGE

TLF. 55 7168

QVIST KØRESKOLE INFO@QVIST.GL

LEGELAND

BILUDLEJNING

Store og små biler

biludlejning@nuuk-biludlejning.com
www.nuuk-biludlejning.com

FOR MENU SE VORES FACEBOOK SIDE ELLER MØD OS I
BUTKKEN PÅ INDUSTRIVEJ 4 EFTER KL 13.00 ELLER KONTAKT
KONTAKT@NUUKFOOD.GL - TLF. 253900
ÅBNINGSTIDER: MAN.-FRE. 10-17 - LØR. 10-14

OPTIK

Nuuk Biludlejning ApS

Iggiaanut 3a
Boks 1491
Tlf. 312558 / 498585

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

CAFERING

u

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

Nujaleriffik

NUUKULLAK 35 - 005

Avi’s Legeland • Tlf: 289976
• www.avislegeland.gl
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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
– uden hverken advokster eller Excel

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

H.A. BOGFØRING
/Helene Andersen

v

Tlf. 55 43 72

PISINIARFIIT / BUTIKKER M.M.
POSTBOKS 610 3900 NUUK
TLF. 554372 HA@HCANDERSEN.GL

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

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

Kontakt:

Martek Teknik ApS
Elevator eftersyn
Videoovervågning
Digitale låse systemer
IT rådgivning og driftsstøtte
www.martek.gl

+ 45 21 54 88 74
susanne@bolanderregnskab.dk

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

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

HELSE / BUTIKKER

MASSAGE

Krops Terapi massage
Klarsyn
& Healing
Opløftende
Styrkende
Afstressende

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

Kontakt: 530874 · info@sydbo.gl

Møde på Nordbo
Alt i AV, nye stilfulde lokaler, professionel og venlig service incl. kaffe, te, vand og snacks. Op til 24 deltagere. Mulighed
for smørrebrød eller buffet. Ring og få et godt tilbud.

Ring for tidsbestilling
Mobil 550633

Fra

kr. 275,-

Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Vandsøvej 13, 3900 Nuuk. Tlf. 32 66 44. www.nordbo.gl

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

• AFPASSEDE TÆPPER
(mange størrelser)

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

Natilerisoq

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

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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Sanaartugaq Nuup qeqqaniittoq tuniniagaalersoq 2010-mi
kalaalimineerniarfittaatut atuutilerpoq.
Bygningen i midtbyen i Nuuk, som sættes til salg, blev i
2010 taget i brug som nyt bræt. Ass./Foto Leiff Josefsen

Kalaalimineerniarfiusimasoq qeqqaniittoq tunineqassasoq
Kommunip 5,5 millionit koruunit missaannik annaasaqarnissani naatsorsuutigaa
Aaqqissuisoqarfik
Redaktion@sermitsiaq.gl
Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsimi amerlanerussuteqartut marlunngornermi maajip
31-anni aalajangiuppaat, kalaalimineerniarfiusimasoq Nuup qeqqani Brugsenip sinaaniittoq tuniniarneqassasoq.
Sanaartugaq 270 kvadratmeteriusoq, 2010-mi
atorneqalersoq, taamanikkut sanaartornera
11.423.000 koruuneqarpoq. Taamaalilluni kvadratmeterimut akia 42.300 koruuniuvoq. Kommunimit
oqaatigineqarpoq, illunik tuniniaasartup maanna
tunineqassaguni 5.750.000 koruuninik akeqartussatut nalilerpaa, tassa kvadratmeterimut 21.300 koruuninik akilersillugu. Imaluunniit allatut oqaatigalugu taama akilersillugu tunineqassappat 5.673.000
koruuninik annaasaqaataassaaq.
Sananeqarnerata akiata tuniniarneqarnerminilu
nalingata assigiinngissuteqarnerannut kommunimit
innersuussutigineqartut naapertorlugit tamatumunnga patsisaavoq, sanaartorneqartup sananeqarnera
akisunerusimasoq, tamatumunnga patsisaalluni sanaartukkap sananeqarnerani Uumasunut Nakorsaqarfimmit Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfimmit piumasaqaatit sakkortunerusimanerat, innuttaasunut inuussutissanik tuniniaavittut atorneqartussaanera patsisigalugu.

Ilanngullugu maluginiarneqarpoq, sanaartugaq
aalajangersimalluinnartumut atorneqartussatut sanaartorneqarmat (kalaalimineerniarfittut), tamannalu tuninissaanut maanna pisussamut sunniuteqaqataalluni, tassami siumoortumik oqaatigineqarsinnaanngimmat, pisisussap sanaartukkap sanaartornerani siunertarineqaqqaartumut atornissaa kissaatigineraa, kommunalbestyrelsimut innersuussummi
allassimavoq.
Kalaalimineerniarfittut atorneqarnera taamaallaat
killilimmik iluatsinneqarpoq, tassami aalisartut piniartullu kalaalimerngit Nuutoqqami kalaalimineerniarfimmi tuniniarusunnerusarmatigik, kommunip
tamanna nassuerutigaa.
Sanaartukkap kalaalimineerniarfittut atorneqartussaanera pissutigalugu immikkut sanaajummat, allaffeqarfimmit naliliisoqarpoq, sanaartukkap siunissami sumut atorneqarsinnaanera kommunimit siunnerfigineqanngitsoq.
Kalaalimineerniarfik Nuutoqqamiittoq 2020-mi
atoqqaartinneqarmalli, sanaartugaq illoqarfiup qeqqaniittoq kalaalimineerniarfittut atorneqarsimanngilaq.
Sanaartugaq piffissami 2022-mi apriilip aallaqqaataata tungaanut Peqqissutsimut Isumaginnittut
isumaqatigiissuteqarfiginerisigut covid-19-imut atatillugu misissuisarfittut atuussimavoq, sanaartugarli
taamanimiilli atorneqanngilaq.
Sanaartugaq Nuup qeqqaniimmat, sanaartugarlu
kommunimit aalajangersimasumut atorfissaqartinneqanngimmat, Sanarfinermut Avatangiisinullu

Ataatsimiititaliamit aamma Aningaasaqarnermut
Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaliamit innersuussutigineqarpoq sanaartugaq tuniniarneqassasoq,
ilaatigut sanaartugaq atorneqarani napaannannginniassammat, ilaatigullu nutaamik piginnittoqalernermigut nutaamik sullissiviulerniassammat.
Kommunalbestyrelsimut innersuussutigineqartut
naapertorlugit amerlanerussuteqartunit isumaqatigineqarluni sanaartugaq annerpaamik neqerooruteqartumut tuniniarneqassaaq, tuniniarneranut ussassaarummi allassimassalluni neqerooruteqarnissamut
neqerooruteqarnissamut piffissaliussaq kingulleq
aamma nalunaaqutaq qassinut kommunimut kingullertut tunniussivissaqassalluni. Tamanna tunngavigalugu sanaartugaq tuniniaanermi ussassaarummi
qanoq naleqarnera nalunaarlugu tuniniarneqassalluni.
Ataatsimiititaliat marluusut kommunalbestyrelsimut innersuussutigineqartoq naapertorlugu neqerooruteqartussat akornanni annerusumik unammilleqatigiittoqarnissaa naatsorsuutigaat, taamaalillunilu neqerooruteqartut neqeroorutaasa amerlassusissaannut sunniuteqassalluni. Tassami illuutinik
tuniniaanernut atatillugu aarlerinartoqarsinnaammat, illuutinik tuniniaasartup akigititassatut naatsorsuussaannit kommunip appasinnerusunik neqerooruteqarfigineqarsinnaanera. Taamaattumik innersuussutigineqarpoq, qullersaqarfik pisinnaatinneqassasoq sanaartukkamut neqeroorutigineqartut
akuerinissaannut imaluunniit itigartitsissutiginissaannut.
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Brættet i midtbyen skal sælges
Kommunen forventer et tab på omkring 5,5 millioner kroner
Af redaktionen
Redaktion@sermitsiaq.gl
Et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik
Sermersooq besluttede tirsdag den 31. maj at sætte
brættet i Nuuk midtby ved siden af Brugseni til
salg.
Bygningen, der er på 270 kvadratmeter, blev
taget i brug i 2010 og kostede dengang 11.423.000
kroner at opføre. Det svarer til en kvadratmeterpris
på 42.300 kroner. En ejendomsmægler i Nuuk har
ifølge kommunen vurderet bygningens aktuelle handelsværdi til omkring 5.750.000 kroner svarende til
en kvadratmeterpris på 21.300 kroner. Eller et tab
på 5.673.000 kroner, hvis salget gennemføres til
den pris.
Differencen mellem daværende opførelsespris
versus nuværende handelsværdi, kan ifølge indstilling til kommunalbestyrelsen tilskrives, at bygningen var dyr at opføre grundet strenge krav til bygningens indretning fra Veterinær- og Fødevaremyn-

digheden, da anvendelsen var salg af fødevarer til
borgerne.
Det bemærkes tillige, at bygningen blev opført til
et meget specifikt formål (brætsalg), hvilket tillige
har indvirkning på den aktuelle handelsværdi, idet
det ikke er givet på forhånd, at en eventuel køber,
ønsker at genanvende bygningen til det oprindelige
formål, fremgår det af indstillingen til kommunalbestyrelsen.
Anvendelsen til brætsalg har været en begrænset
succes, idet fiskerne og fangerne foretrækker at
sælge deres fødevarer ved brættet i Nuutoqaq (Kolonihavnen), erkender kommunen.
Da bygningen har en særlig indretning grundet
det oprindelige formål som brætsalg, vurderer administrationen, at der ikke er et oplagt formål i
kommunalt regi, som bygningen fremadrettet vil
kunne benyttes til.
Siden det nye bræt i Nuutoqaq (Kolonihavnen)
blev indviet i 2020, har bygningen i midtbyen ikke
fungeret som bræt.
I en periode frem til 1. april 2022 har bygningen
efter aftale med Sundhedsvæsnet fungeret som testcenter i forbindelse med covid-19, siden har bygningen ikke været benyttet.
Da bygningen er centralt beliggende i Nuuk, og

der ikke findes en oplagt funktion at benytte bygningen til i kommunalt regi, anbefaler et flertal i
Udvalg for Anlæg og Miljø og i Udvalg for Økonomi- og Erhverv at sælge bygningen, dels så bygningen ikke står ubenyttet hen, dels så bygningen vil
kunne tjene et nyt publikumsorienteret formål ved
en ny ejer.
Ifølge indstillingen til kommunalbestyrelsen, som
et flertal tilsluttede sig, påtænkes bygningen at blive
udbudt offentligt til salg til højeste tilbud, hvor der
i salgsannoncen angives en frist med en fastsat dato
og klokkeslæt, hvor kommunen senest skal have
indkomne tilbud i hænde. På denne baggrund vil
bygningen ikke blive udbudt til en eksakt angivet
værdi i salgsannoncen.
De to udvalg forventer ifølge indstilling til kommunalbestyrelsen, at man derved skaber større konkurrence blandt tilbudsgivere, hvilket forventes at
have en positiv indvirkning på indkomne tilbuds
beløbsstørrelser. Idet der ved udbud af fast ejendom
kan være risiko for, at kommunen modtager lavere
tilbud end den af ejendomsmægleren skønnede handelsværdi, anbefales det, at direktionen bemyndiges
til at acceptere eller forkaste indkomne tilbud på
bygningen.

Aalisartunilli piniartunillu atorneqarusunngilaq. Taamaattumik Nuutoqqami kalaalimineerniarfimmik nutaamik sanaartortoqarpoq, sanaartugarlu illoqarfiup qeqqaniittoq tuniniarneqassalluni. Tamatumunnga atatillugu kommunip annaasaqangaatsiarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.
Men fiskerne og fangerne ville ikke brude det. Derfor blev der bygget et nyt bræt i Nuutoqaq (Kolonihavnen), og bygningen i midtbyen sættes til salg. Det forventes at kommunen får
et større tab på dette. Ass./Foto: Leiff Josfsen.
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ILINNIARNEQ | UDDANNELSE

ALLAGARTARTAARNEQ
DIMISSION

Stort Uddannelsestema i
uge 26 – Fokus på dimission
Skal jeres virksomhed fremhæves over
for studerende og uddannelsessøgende
i en af vores mest læste kommercielle
udgivelser?
Book din annonce inden
22. juni 2022.
Kontakt os på
annoncer@Sermitsiaq.AG

Suliffeqarfiutersi
niuernikkut saqqummersittakkatta
atuarneqarnerpaartaasa ilaanni ilinniagaqartunut
ilinniagaqalerniartunullu nittarsaanneqassava?
Ussassaarutit 22. juni 2022 nallertinnagu inniminneruk.
Uunga attaveqarfigisigut: annoncer@Sermitsiaq.AG

Ilinniarneq pillugu sammisaq
imartooq sapaatip-akunnerani
26-mi – allagartartaartitsinerit
immikkut pingaartillugit
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen
Mediehuset Sermitsiaq.AG · Hans P. Petersen · tuniniaanermi siunnersorti / salgskonsulent · +299 55 42 06
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Nunaannarmi
illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning
til fritidshytte i det åbne land

TA M A NU T NEQEROORU TEQ A RTITSINEQ
OFFENTLIGT U DBU D

A-1167

Hosting servicemik isumaqatigiissuteqarnissamut
neqeroortitsineq Kommuneqarfik
Sermersuummiit
Inatsit: Pisortat oqartussaaffigisaanni suliffeqarfiinilu nioqqutissanik kiffartuussinernillu pisiniarnermut tunngatillugu neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 12. juni 2019-imeersoq – § 13, tamanut ammasumik neqerooruteqartitsineq malillugu.

Kiffartuussinerit: Neqeroornermi kiffartuussinermilu pineqarlutik isumaqatiissuteqarnissaq Kommuneqarfik Sermersuummiit Hosting services pillugu. Neqeroornermi ilaatinneqarlutik ukiut arfinillit isumaqatigiissuteqarneq. Sivitsuinissamik
periarfissinneqarsinnaallunilu ukiumik ataatsimik taannalu marloriaq pisinnaalluni.
Piumasaqaatit tamarmik neqeroortitsinermi atortuni allassimapput.

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik
atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.

Tunngaviusumik isumaqatigiissutip sivisussussaa:
Ingerlanneqarnissaa oktoberi 2022 naatsorsuutaavoq

Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 2-2-mi,
aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersersinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut
qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 22. juuni 2022
tiguneqareersimassapput.

Isumaqatigiissutit agguataarneqarnerat: Naamik
Neqerooruteqarnissamut killissarititaq:
Juulip 6-t 2022 nal. 12.00 kitaani nalunaaqqutaq malillugu
Attaveqarfissaq aamma neqerooruteqarnermut atortunik nassiussivissaq:
udbud@sermersooq.gl
Tunniussinissamut najoqqutassat:
Akit pitsaassutsillu pitsaanerpaamik naleqqiussineq. Piumasaqaatit allat
naleqqersuussinerillu neqerooruteqarnermut atortuni allassimapput

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

Udbud af kontrakt for Hosting services til
Kommuneqarfik Sermersooq

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2
samt Kommuneplan 2032.

Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af
varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner – udbydes
jf. § 13, i offentligt udbud, af Kommuneqarfik Sermersooq, Indkøb og Kontrakter.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte
hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger
eller indsigelser dertil.

Tjenesteydelser: Udbuddets omfang og ydelser omfatter indgåelse af kontrakt
for Hosting services i Kommuneqarfik Sermersooq. Udbuddet omfatter efterfølgende indgåelse af kontrakt for 6 år med mulighed for at forlænge med 2 ✕ 1 år.
Alle forhold og vilkår fremgår af udbudsmaterialet og kravspecifikationen.

Bemærkninger skal være modtaget senest 22. juuni 2022.

Kontrakt: I funktion ultimo forventet oktober 2022
Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Type

K67 Kanajutsiaat

64°25’34.11“N

51°34’25.47“V

Aasarsioriartarfik/ Sommerhus 1167

1.-22. juuni 20222022
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

A-nr.

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

Opdeling af kontrakter: Nej
Tilbudsfrist: 6. juli 2022 kl. 12.00 Vestgrønlandsk tid
Kontakt og fremsendelse af udbudsmateriale: udbud@sermersooq.gl
Tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Underkriterier og vægtning fremgår af udbudsmateriale

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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Ataatsimoorluni
anguniakkat
All.: Christian Schultz-Lorentzen
Jacob Nitter Sørensen, Air Greenlandimi pisortaaneq aamma Visit Greenlandimi pisortaagallartoq
Anne Nivíka Grødem suliffeqarfinnut marlunnut
siuttuusut, suleqatigiillutik allorissaaqatigiinnissaminnik pisariaqartitsipput. Taamaattumik pissusissamisoortumik isumaqatigiissummik immersugas-

samik sisamassaannik aamma suleqatigiinnissamut
isumaqatigiissutinik marlunnik isumaqatigissuteqarput.
– Maani takornariartitsinermik inuussutissarsiuteqarnermi ataatsimoornissarput immaqa aatsaat
taama pingaaruteqartigilerpoq aamma mittarfittaassat atulernerisigut takornariartitsinermi nungusaataanngitsunik atuinissamut pilersitsinissami akisussaaffiit aamma malinnaasussaapput, Jacob Nitter
Sørensen oqarpoq.
Amerika Avannarleq Nunatsinnit annerusumik
pilerisaariffigineqartariaqartutut immikkut saqqummiunneqarpoq. Pilerisaariffigineqartussat allat tassaallutik Nunat Avannarliit, Tuluit Nunaat, Tyskland
aamma Belgia, Holland aamma Luxembourg. Visit
Greenlandip pisortaa Anne Nivíka Grødem ima

ONSDAG 15. JUNI 2022
itisiliivoq.
– Amerika Avannarlermi niueqatigisinnaasavut
ineriartortitsinissamut piukkunnaateqarput, aamma
nutaanik mittarfeqalerneratigut Nunarput ajornannginnerusumik tikinneqarsinnaalissaaq. Taamaattumik pingaaruteqarpoq, maannangaaq angalanernik
qitiusumik aaqqissuussisartunut attaveqalernissamik
sulissuteqarnissarput, ornitassanilu ineriartortitsinermut tapersersuilluta, Anne Nivíka Grødem
oqarpoq.
Isumaqatigiissummut ilaavoq, ’Greenland
Tourism Award’ maani takornarialerinermik suliaqartumut tunniunneqaqqissasoq, tassa immikkut
nungusaataanngitsumik ineriartortitsisimasumut.

Air Greenlandimi pisortaaneq Jacob Nitter Sørensen aamma Visit Greenlandimi pisortaq Anne Nivíka Grødem uani isumaqatigiissutit atsioqqammerneqarneranni.
Air Greenlands administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen og Visit Greenlands direktør, Anne Nivíka Grødem her kort efter underskrivelsen af aftalerne.Ass./Foto: Air Greenland

Fælles mål
Af Christian Schultz-Lorentzen
Jacob Nitter Sørensen, administrerende direktør i Air
Greenland og Visit Greenlands konstituerede direktør, Anne Nivika Grødem, står i spidsen for to virk-

somheder, der i den grad har brug for fælles fodslag
i samarbejdet. Derfor er der naturligt nok indgået en
rammeaftale for fjerde gang og to samarbejdsaftaler.
– Det er måske vigtigere end nogensinde, at vi står
tæt sammen i turismeerhvervet herhjemme og med
åbningen af de nye landingsbaner følger også ansvaret for at skabe bæredygtige rammer for turismen,
siger Jacob Nitter Sørensen.
Nordamerika er specielt fremhævet som et af de
markeder, hvor Grønland skal promoveres yderligere. De øvrige markeder er Norden, Storbritannien,
Tyskland og Benelux-landene. Visit Greenlands di-

rektør Anne Nivika Grødem uddyber.
– Det nordamerikanske marked rummer potentiale for udvikling, og med nye landingsbaner bliver
Grønland lettere tilgængelig. Derfor er det vigtigt,
at vi allerede nu arbejder med kontakten til centrale
rejseagenter og understøtter udviklingen ude i destinationerne, siger Anne Nivika Grødem.
Det er en del af aftalen, at ’Greenland Tourism
Award’ igen skal uddeles til en turismeaktør herhjemme, der har udmærket sig særligt indenfor bæredygtig produktudvikling.
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Timmisartumik angalagaangavit sulerisarpit?
Sullitavit qularnanngitsumik Suluk atuartarpaat
Suluk 5-imut 1. september 2022-mi saqqummersussamut ussassaarutissat inniminneruk
Ussassaarutinik inniminniinissamut piffissaliussaq kingusinnerpaamik 1. juli 2022.
Tuniniaanermi siunnersorterput attaveqarfigiuk periarfissatillu pillugit paasisaqarlutit
annoncer@sermitsiaq.AG

Hvad laver du når du rejser med fly? Dine kunder
sidder formentlig med et Suluk i hånden
Book din annonce til Suluk 5, som udkommer 1. september 2022
Deadline for booking af annoncer senest 1. juli 2022.
Kontakt vores salgskonsulent og hør nærmere om dine muligheder
annoncer@sermitsiaq.AG

Hans P. Petersen
Tuniniaanermi siunnersorti/
Salgskonsulent
Mediehuset Sermitsiaq.AG
hp@sermitsiaq.AG
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Erseqqissumik oqariartuuteqartoq
All.: Christian Schultz-Lorentzen
Aviâja Egede Lynge, meeqqat illersuisuat uummaarissuusoq, pitsanngorsaarusuttuusorlu Meeqqat
Ulluanni aamma iliuuseqarpoq. Tamannalu pilluni
nipilersorluni videuliamik nutaamik saqqummersitsisoqarmat, meeqqat pisinnaatitaaffiinik sullissiviup
MIO-p saqqummersitaanik.
Erinarsukkami tunngavigineqarlutik meeqqat,
angajoqqaat aamma aanaakkut oqaatigisartagaat,

suliniaqatigiiffiup nuna tamakkerlugu paasisassarsiorluni angalasarnerpassuini MIO-mut ingerlateqqittarsimasaat.
– Meeqqat inuusuttullu kissaataat pillugit tusarnaarlugillu oqaloqatigisarpavut. Meeqqat inuusuttullu ataatsimoornermik, qanilaarnermik toqqissisimanermillu kissaateqarput. Nipilersuutip oqariartuutaa tassaavoq, inersimasuusugut ataatsimoorluta
suleqatigiittariaqartugut meeqqallu kissaataat tassaasoq ataatsimoorluta paarissagivut, meeqqat illersuisuat Aviâja Egede Lynge oqarpoq nangillunilu:
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– Meeqqat Ulluata erinarsuutillu eqqaasippaatigut, meeqqat tamarmik pisinnaatitaaffigimmassuk
meeqqatut inuunerissaassallutik – ullut tamaasa.
Inersimasut akisussaaffigivaat isumagissallugu
meeqqat tamarmik isumassorneqarluarlutik peroriartussasut, toqqissisimasumik asanninnertalimmillu, Aviâja Egede Lynge oqarpoq.
Paarissavatsigit Nukannguaq Geislerimit taalliarineqarpoq. Siiva Fleischer aamma Nuummi nipilersornermik ilinniarfiup niviarsiarartai erinarsortuupput, MIO-p erinarsoqatigiivi aamma Hans Jukku
Noahsen videumi aamma peqataallutik. Anders
Berthelsen nipilersorluni videuliamik suliarinnittuuvoq.

Meeqqat illersuisuat Aviâja Egede Lynge: - Meeqqat Ulluata erinarsuutillu eqqaasippaatigut, meeqqat tamarmik
pisinnaatitaaffigimmassuk meeqqatut inuunerissaassallutik – ullut tamaasa.
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge: - Sangen er en påmindelse om, at alle børn har ret til et godt børneliv, hver
dag. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Et klart budskab
Af Christian Schultz-Lorentzen
Aviâja Egede Lynge, dynamisk børnetalsmand,
som gør en forskel, var også på banen, da det var
Børnenes Dag. Det skete med præsentationen af en

ny musikvideo, som børnerettighedsinstitutionen
Lynge og fortsætter:
MIO står bag.
– Børnenes dag og sangen er en påmindelse om,
Sangen er baseret på børnenes, forældrenes og
at alle børn har ret til et godt børneliv, hver dag.
bedsteforældrenes egne udsagn, som de har givet
Det er de voksnes ansvar at sørge for, at alle børn
videre til MIO på organisationens mange orientevokser op med omsorg, tryghed og kærlighed.
ringsrejser i landet.
Sangen Paarissavatsigit/Vi passer på dig er skrev– Vi har lyttet til og talt med børn og unge om
et af Nukannguaq Geisler. Siiva Fleischer og musikderes ønsker. Børnene og de unge ønsker sig samskolens Nuuks korpiger synger i musikvideoen.
vær, nærvær og tryghed. Sangens budskab er derfor,
MIO’s kor og Hans Jukku Noahsen er også med i
at vi voksne sammen må arbejde for børnenes ønske videoen, mens Anders Berthelsen er producer.
Foto: Nikki Chemnitz
om at vi fælles passer på dem, siger Aviâja Egede

ONSDAG 15. JUNI 2022

Inuiattut Ullorsiornermi
aqqusinernik matusigallarnissaq

All.: Aaqqissuisoqarfik
redaktion@nuukugeavis.gl
Juunip 21-anni inuppassuarnit peqataaffigineqartumik ullorsiortarpugut, taamaattumik inuit amerlasuut illoqarfimmi aaqqissuussanut peqataasarput, taamaattoqarneranilu tamanut isumannanngitsumik angallaartoqarsinnaanissaa
pingaaruteqarpoq.
Taamaammat juunip 21-anni aqquserngit marluk matoqqatinneqarallassasut,

kommunip nittartakkamini ilisimatitsissutigaa:
· Hans Egedesvej (Nuutoqqap tungaanut) nal. 07.00-10.00
· H.J. Rinkip aqqutaani aqquserngit marluk (Nordbop tungaanut aqqut aamma Nuummi Illorsuaq Timersortarfiup tungaanut aqqut) 12.00-18.00
Taamaammat biilissamaaruit sumi unissinnaanerlutit eqqarsaatigereernissaa
isumatusaarnerussaaq. Kikkut tamarmik nuannersumik isumannanngitsumillu
ullorsiorluarnissaannik kissaappavut, kommuni nittartakkamini allappoq.

Vejspærringer
på nationaldagen
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Dagen 21. juni 2022 er en folkefest, hvor mange borgere deltager i byens mange arrangementer, og det skal være sikkert at færdes for alle.
Kommunen oplyser på sin hjemmeside, at der derfor er tre vejspærringer på
dagen:
· Hans Egedes vej (mod Kolonihavnen) kl. 07.00-10.00
· Børnehjemsvej mod Hotel Nordbo og tidligere Vandsøvej (nu Kissarneqqortunnguaq) mod Godthåbhallen) kl. 12.00-18.00
Så hvis du er kørende, så tænk allerede nu på, hvor du kan bedst kan parkere
din bil.
Vi ønsker alle en god og sikker Nationaldag, skriver kommunen.

Aqqusernit marluk Inuiattut Ullorsiornitsinni matoqqatinneqassapput.
Der er to veje, som bliver lukket på nationaldagen. Ass./Foto: Leiff Josefsen

Tamanut neqerooruteqartitsineq // offentligt udbud

EQQIAANEQ // RENGØRING
Kangillinnguit atuarfiat // Kangillinnguit skolen

Pisortat oqartussaaffigisaanni suliffeqarfiinilu nioqqutissanik
kiffartuussinernillu pisiniarnermut tunngatillugu neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 12. juuni
2019-imeersoq – § 13 naapertorlugu tamanut
neqeroortitsineq, Kommuneqarfik Sermersooq,
Pisiortortarnermut Allaffik.

Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i
forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser
i offentlige myndigheder og institutioner – udbydes
jf. § 13, i offentligt udbud, af Kommuneqarfik
Sermersooq, Strategisk Indkøb.
Opdeling af kontrakter: Nej

Isumaqatigiissutit agguataarneqarnerat:
Agguataarneqassanngilaq

Tilbudsfrist: 24. juni 2022, kl. 12.00

Neqerooruteqarnissamut killissaliussaq:
24. juuni 2022 nal. 12.00

Kontakt og fremsendelse af udbudsmateriale:
udbud@sermersooq.gl

Attaveqarfissaq aamma
neqerooruteqarnermut
atortunik nassiussivissaq:
udbud@sermersooq.gl

Tildelingskriterium:
Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Tunniussinissamut najoqqutassat:
Akit pitsaassutsillu akornanni
pitsaanerpaamik naleqqiussineq
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Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu
Naalakkersuisoqarfiup pisortassaanik
inuttassarsiuineq

Ilisimatusarfimmi ilinniartunik sullissivik ACfuldmægtigimik pissarsiorpoq

Pisortaqatigiit Allatseqarfiat AC-fuldmægtigimik
pissarsiorpoq

Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmut
inatsisileritooq

AC-fuldmægtig til Studieservice, Ilisimatusarfik/
Grønlands Universitet

AC-fuldmægtig til Ledelsessekretariatet

Jurist med interesse for ansættelsesretten

Tusassimi ERP-manageri

Perorsaasumik ullunnerani meeqqanut
ukioqatigiinngiiaanut paaqqinnittarfik Paarsisor
pissarsiorpoq

Departementschef for Departementet for Finanser
og Ligestilling
Namminersorlutik Oqartussat KANUAANA
Allaffissornikkut Pisortassarsiorpoq

ERP-manager til Tusass

Grønlands Selvstyre søger administrationschef til
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)

Pædagog søges til integreret institution Paarsisor

VISIT GREENLAND A/S-IMI PISORTAQ
DIREKTØR TIL VISIT GREENLAND A/S
Iserit A/S Nuummi akiliisitsiniartartumik
pissarsiorpoq
Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu
Naalakkersuisoqarfimmi Aqutsinermut
allattoqarfimmut allaffimmi pisortassarsiorneq

AHL aamma Miniklub Tapersersortimik
pissarsiorpoq

Iserit A/S søger en Inkassomedarbejder til Nuuk

Kontorchef søges til Ledelsessekretariatet i
Departementet for Boliger og Infrastruktur

Tusassimi immikkoortortaqarfik Business Support
Systems (BSS) Atortulersuutinut
siunnersortimik/Sulianut aqutsisumik
sulisussarsiorpoq
Tusass søger Systemkonsulent/Projektleder med
teknisk baggrund

Støtteperson søges til AHL og Miniklub
Mælkebøttecenterimut naatsorsuuserisoq
Bogholder til Mælkebøttecentret

Meeqqerivik Sulunnguit Perorsaasumik aammalu
Isumaginninnermik ikiorti-mik pissarsiorpoq
Meeqqerivik Sulunnguit søger en Pædagog og en
Socialhjælper

Tusass niuernermik paasisimasalimmik Kreativ
Product Managerissarsiorpoq
Kreativ Product Manager med forretningsforståelse
søges til Tusass

Isumaginninnermut Sulisoqarnermullu
Naalakkersuisoqarfik ernereernerup kingorna
paarlatsissarsiorpoq
Pisussanut pilersaarusiornermut attaveqarnermullu
pisortaq

Departementet for Sociale Anliggender og
Arbejdsmarked søger en barselsvikar

Event og kommunikationsmanager

Immikkut atuartitsinermi ilinniartitsisumik
Nuussuup Atuarfianut

Peqqinnissamut ikiortimik Nuummi Utoqqaat
Illuanni pissarsiorpoq
Sundhedshjælper søges til Utoqqaat Illuat i Nuuk

En lærer i specialklasse til Nuussuup Atuarfia

Inunnik isumaginnernermut siunnersortimik
najugaqarfik katsorsaavimmi Nuummi pissarsiorpoq

Allagarsiuteqqitaq - atuagaatilerisoq teamimi
aqutsisoq
Genopslag - bibliotekar som teamleder

Socialrådgiver søges til Bo- og behandlingstilbud i
Nuuk

AKO Narsarmiutaq perorsaasumik pissarsiorpoq

MISI Tarnip pissusaanik ilisimasalimmik
pissarsiorpoq

Pædagog til AKO Narsarmiutaq

Psykolog til MISI

Nuussuup Atuarfia/ heldagsskolemi
forskolelærerinik pingasunik pissarsiorpoq
Grønlands Politi søger en Driftsmedarbejder, der
også kan agere som fartøjsfører på vores politifartøj
NAKUAQ i Nuuk

Nuussuup Atuarfia søger 3 forskolelærere

Genopslag -Grønlands Politi søger
Serviceassistenter til Vagtcentralen

PSYKOLOGIT KALAALLIT NUNAANNI MEEQQAT
INUUSUTTUAQQALLU SUMIGINNAKKAT
INUUNERISSAARNERULERNISSAANNUT
ALLANNGUEQATAARUSUTTUT
PSYKOLOGER SOM VIL GØRE EN FORSKEL FOR
UDSATTE BØRN OG UNGE I GRØNLAND

Aningaasaqarnermut pisortaq

Nuummi Teknikeri imaluunniit Ingerlatsinermi
ataqatigiissaarisoq

Økonomichef

Tekniker & Driftskoordinator til Nuuk

Erhvervschef til hovedstaden

Iserit A/S Nuummi Inspektørissarsiorpoq

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu
Aqutsisoqarfimmi aqutsisoqarfiup pisortaa
Styrelseschef til Forbruger- og
Konkurrencestyrelsen

Iserit A/S søger en Inspektør til Nuuk

Grønlands Politi søger en tolk til Sektionen for
Efterforskning og Overgreb
Akademisk medarbejder til ledelsessekretariatet
ved Grønlands Politi

SIK praktikkertussarsiorpoq
SIK søger praktikant

Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik
saaffiginnittarfimmi fuldmægtig-imi pissarsiorpoq
Receptionist søges til Forvaltningen for Børn og
Familie
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit

Ippiarsuk Peqqinnissamut ikiortimik sisamanik
pissarsiorpoq

Sulisoqarnermut Immikkoortortami siunnersortinik
malrlunnik pissarsiorpugut

Atuarfik Ukaliusaq pingasunik
ilinniartitsisussarsiorpoq

Pleje/Aktivitetscenter Ippiarsuk søger 4
sundhedshjælpere

HR-afdelingen søger 2 konsulenter

3 lærere søges til Ukaliusaq skolen

Nilak A/S Nuuk, søger en event- og
marketingmanager

Allaffissornermi Ilinniartumik ikortissarsiorneq
Nuummi Upalungaarsimasuni Gragelerisoq
Garagemand til Beredskabet i Nuuk

Inatsisileritooq Sulisoqarnermut immikkoortortami
pissarsiorpoq
Jurist til HR-afdeling

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Aalisarnermut immikkoortortaqarfimmi ACfuldmægtigimik pissarsiorpoq
AC-fuldmægtig til Fiskeriafdelingen, Departementet
for Fiskeri og Fangst

Allagarsiuteqqitaq: Nuna Tamakkerlugu
Ilitsersuisarfik immikkut siunnersortimik
pissarsiorpoq

Meeqqerisumik imaluunniiit isumaginninnermi
ikiortimik AKO Qajaasanut

Administrativ Studentermedhjælper

Barne- eller socialhjælper til AKO Qajaasat

Oqarasuaatikkut siunnersorti ataaseq
Tusaanngamut
Telefonrådgiver til Tusaannga

Mekanikeriuit ilinniarsimasoq pikkorissoq
teknologiilu ulluinnarnut inuuffigisannut
pissusissamisoortumik ilaava? Taava immaqa
illerpiaq amigaatigaatsigit!
Er du en dygtig faglært mekaniker og har du
teknologi som en naturlig del af din hverdag? Så er
det måske lige dig vi mangler!

Genopslag: Udviklingskonsulent til Center for
National Vejledning

Perorsaasumik AKO Inneruulanut

Tusaanngami oqarasuaatikkut siunnersuisoq,
meerartaareernerup kingorna paarlatsi

En pædagog til AKO Inneruulat
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
/ Aalisarnermut Immikkoortortaqarfik ilinniartumik
ikiortissarsiorpoq

Saffiortoq

Telefonrådgiver til Tusaannga, barselsvikariat

Talstærk regnskabsmedarbejder/analytiker søges til
Sundhedsvæsenets stab for Økonomi

Studentermedhjælper til Fiskeriafdelingen,
Departementet for Fiskeri og Fangst

Klejnsmed

Peqqinnissaqarfimmi qullersanut
aningaasaqarnermut siunnersuisoqarfik
naatsorsuuserisumik/misissueqqissaartussamik
kisitsisinut kakkattumik pissarsiorpoq

Sundhedsassistent-i Nuummi Utoqqaat Illuanni
Sundhedsassistent til Utoqqaat Illuat Nuuk
Sygeplejersker til Sundhedscenteret i Tasiilaq
Sulisoqarnermut Immikkoortortami siunnersortimik
pissarsiorpoq

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup innuttaasunut
Immikkoortortaqarfia tarnip pissusaanik immikkut
ilisimasalimmik Klinik Killiliisami
pilersinneqaqqammersumi sulisussarsiorpoq

Konsulent til HR-afdelingen

KOMMUNE KUJALLEQ
Leder til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i
Grønland

Socialstyrelsens borgerrettet afdeling søger
psykologer til nyoprettet behandlingscenter Klinik
Killiliisa
ALLAGARSIUTEQQITAQ-Nutaanik
pilersitsisinnaassuseqartumik pikkorissumillu
peqqissusermik isiginiagaqartumik
Namminersorlutik Oqartussat kantiinaanut TAMUmut sulisussasiorpugut
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi Nuummi
marlunnik sullissivimmut sulisussarsiorpugut

GENOPSLAG-Medarbejder til Tamu kantine

Angerlarsimaffik Isikkivik perorsaasussarsiorpoq
Pædagoger søges til Angerlarsimaffik Isikkivik

Atuartut angerlarsimaffiat Nuummi perorsaasunik
imaluunniit isumaginninnermi ikiortinik
pissarsiorpoq
Elevhemmet i Nuuk søger 2 socialpædagogere /
Socialhjælpere

2 Medarbejdere til Borgerservice Nuuk

Qaqortumi Ivaaraq perorsaasussarsiorpoq
Pædagoger søges til Ivaaraq

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu
Immikkoortortaqarfimmut
AC_fuldmægtigi/immikkut ittumik siunnersorti
Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi
Periusissiornermut, Pilersaarusiornermut
immikkoortortaqarfimmi immikkoortortaqarfimmut
pisortaq

Innarluutilinnut tunngasuni inunnik
isumaginninnermut siunnersorti - Narsaq
Socialrådgiver til handicapområdet i Narsaq

Afdelingschef for afdelingen strategi og plan i
Departementet for Sundhed

AQUTSISOQARFIUP ALLATTOQARFIANUT
PISORTAMIK PISSARSIORNEQ
GUX Nuuk ilinniartitsisunik pissarsiorpoq

SIK siunnersortissarsiorpoq

Konstruktionsingeniør til Rambøll Grønland A/S

AC-fuldmægtig/specialkonsulent til Miljø- og
Beredskabsafdeling i Departement for Landbrug,
Selvforsyning, Energi og Miljø

CHEF FOR LEDELSESSEKRETARIATET

GUX Nuuk søger gymnasielærere i Kemi og
Matematik

Qaqortumiittumut Allorfik Kujallermi
pinngitsuuisinnaajunnaarnermut katsorsaasoq
Behandler til Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

SIK søger konsulent

Inatsisilerituutut nakkutilliisoq Nakkutilliinermik
Ingerlatsivimmut
Juridisk tilsynsførende til Tilsynsenheden
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Se de fulde opslag på JOB.Sermitsiaq.AG
KOMMUNE QEQERTALIK
Nanortallip Atuarfiani isumaginninnermi
siunnersortimik imaluunniit assinngusumik
ilinniagalimmik
Socialrådgiver eller tilsvarende uddannet til
Nanortallip Atuarfia

Kangerlussuarmi meeqqerivik Nuka perorsaasunik
marlunnik pissarsiorpoq
Kangerlussuaq søger to pædagoger til Børnehaven
Nuka

SULLITANUT SIUNNERSORTI – INI MANIITSOQ
KUNDEVEJLEDER – INI MANIITSOQ

Allangarsiuteqqitaq Aasiaat -Fritidsklub Igdlo-mi
juniorklubbimilu pisortap tullersortissarsiorneq
Genopslag Aasiaat -Souschef for Fritidsklubben
Igdlo og Juniorklubben Nuannersoq

Kujataani nuannersumi ilinniartitsisortaarilerpassi?
Er du vores nye underviser i skønne Sydgrønland?

Sisimiuni Atugarissaarnermut immikkoortortami,
Meeqqanut Ilaqutariinnullu immikkoortumi
Isumaginninnermut siunnersortitut aqutsisussamik
pissarsiorpoq (atorfik nutaaq)

Ornittagaq Sikkersoq perorsaanermik
ilinniarsimasumik sulisussarsiorpoq
Fritidshjemmet Sikkersoq søger en uddannet
socialmedhjælper

AVANNAATA KOMMUNIA

Sisimiut søger en engageret Ledende Socialrådgiver
til Børne- og Familieafdeling ved Område for
Velfærd (Ny stilling)

QEQQATA KOMMUNIA
Ornittagaq Sikkersoq perorsaasumik
sulisussarsiorpoq
Fritidshjemmet Sikkersoq søger en pædagog
ANINGAASAQARNERMUT SIUNNERSORTI – INI
QAQORTOQ
ØKONOMIRÅDGIVER – INI QAQORTOQ

Administrativ leder til Borgerservice i
Kangerlussuaq

Fritidshjemmet Sikkersoq søger en uddannet
socialmedhjælper

“Paarsi” Daginstitution i Maniitsoq. Søger pædagog
eller socialassitent uddannet

Sisimiuni akiani Meeraateqarfik Nattoralinnguaq-mi
Isumaginninnermilu ikiortinik marlunnik
pissarsiorpoq tassungaluunniit assingusumik
ilinniagalinnik
Den integrerede daginstitution Nattoralinnguaq i
Akia Sisimiut søger 2 Socialhjælpere eller med
lignende uddannelse

Genopslag – Avannaata Kommunia opslår hermed
stillingen som Teamleder for børn – unge og
familieområdet i Upernavik 1. august 2022 eller
efter nærmere aftale
Sisimiuni Meeraateqarfik Naalu Isumaginninnermi
ikiortinik marlunnik pissarsiorpoq tassungaluunniit
assingusumik ilinniagalinnik

Ilulissaniittumut Allorfik Avannaani
pinngitsuuisinnaajunnaarnermut katsorsaasoq
Sisimiuni meeraaqqerivik Nuka isumaginninnermi
ikiortimik 6-nik tunniusimasumik pikkorissumillu
pissarsiorpoq
Vuggestuen Nuka i Sisimiut søger 6 dygtige og
engagerede socialhjælpere

Behandler til Allorfik Avannaa i Ilulissat

Sisimiuni akuleriisillugu meeraateqarfik Naalu
perorsaasumik ataatsimik pissarsiorpoq
tassungaluunniit assingusumik ilinniagalinnik
Integreret daginstitution Naalu i Sisimiut søger en
pædagog eller en med lignende uddannelse

Angerlarsimaffik Isikkivik isumaginninnermik
ikiortimik pissarsiorpoq
Angerlarsimaffik Isikkivik søger socialhjælper

Den nye integreret daginstitution Nattoralinnguaq i
Sisimiut søger en uddannet pædagog

Pilersaarusiornermik siunnersortimik
ataqatigiissaarillaqqissumik
Projektkonsulent med sans for koordinering

Kangerlussuaq søger en souschef til Børnehaven
Nuka

Mathiarsip atuarfiani Upernavik-kujallermi
ilinniartitsisoq
Mathiarsip Atuarfia i Upernavik-kujalleq søger
lærer

Sisimiuni meeraaqqerivik Nuka perorsaasunik
tunniusimasumik pikkorissumillu pissarsiorpoq

Kangerlussuarmi meeqqerivik Nuka meeqqerisut
isumaginninnermilu ikiortinik pingasunik
pissarsiorpoq

Avannaata Kommunia naatsorsuuserinermut
siunnersortimik pissarsiorpoq
Regnskabskonsulent til Avannaata Kommunia

Sisimiuni Akiani pinngortitap qanittuani
akuleriisitsilluni meeqqerivik Nattoralinnguaq
PERORSAASUTUT ILINNIARSIMASUMIK
ataatsimik pissarsiorpugut

Kangerlussuarmi meeqqerivik Nuka pisortamut
tullersortimik pissarsiorpoq

Allagarsiuteqqitaq Avannaata Kommuniani
Upernavimmi inuttassarsiuuppaa meeqqanut
inuusuttuaqqanut ilaqutariinnermut
isumaginninnermut tunngasuni sul-lissisunut
aqutsisutut atorfinittussamik 1. august 2022
isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussam

Sisimiut søger 2 Socialhjælper eller med lignende
uddannelse til Meeraateqarfik ”Naalu”

Angerlarsimaffik Isikkivik ilinniarsimanngitsumik
sulisussarsiorpoq
Faglærte/ufaglærte medarbejdere søges til
Angerlarsimaffik isikkivik

Genopslag – Afdelingsleder ved Familieafdeling i
Upernavik

Qeqqata Kommunia Kangerlussuarmi Innuttaasunik
sullissivik Allaffimmi aqutsisumik pissarsiorpoq

Ornittagaq Sikkersoq perorsaanermik
ilinniarsimasumik sulisussarsiorpoq

Meeqqerivik “Paarsi” Perorsaasumik imaluunnit
Socialassitent ilinniarsimasumik pissarsiorpoq

Allagarsiuteqqitaq – Upernavimmi
Ilaqutareeqarnermi immikkoortortami aqutsisoq

Vuggestuen Nuka i Sisimiut søger 3 dygtig og
engagerede pædagoger

Akiliisitsiniartartut Kontorfuldmægtig / Konsulent
Pantefogeder Kontorfuldmægtig / Konsulent

Allagarsiuteqqitaq: Lærer - Kullorsuup Atuarfissua
Genopslag: Lærer - Kullorsuup Atuarfissua

Kangerlussuaq søger tre socialhjælpere til
Børnehaven Nuka
SULEQATIGIINNIK AQUTSISOQ – INI SISIMIUT
TEAMLEDER – INI SISIMIUT

Fritidshjemmet Naasoq isumaginninnermi ikiortinik
sulisussarsiorpoq
Fritidshjemmet Naasoq søger 2 socialhjælpere
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Atorfiit inuttassarsiuunneqartut JOB.Sermitsiaq.AG-mi tamakkiisumik takukkit

HOTEL ARCTIC, ILULISSAT IGGAVIK/IFFIORFIULLU IKIORTISSAANIK
UJAASIVOQ
KØKKEN/BAGER MEDHJÆLPER SØGES TIL
HOTEL ARCTIC - ILULISSAT

Hotel Arctic søger natportier/receptionist

PI/SPS Ilulissani nutserisumik/oqalutsimik
pissarsiorpoq
PI/SPS i Ilulissat søger en tolk

PI/SPS'ip kantinaa ikiortimik imal
inuussutissarleringermi assistentimik pissarsiorpoq
PI/SPS' kantine søger Ernæringshjælper eller assistent

Avannaata Kommunia, allaffimmiumik ujaasipput
Avanersuup Atuarfia, Qaanaaq
Avannaata Kommunia, søger kontorassistent til
Avanersuup Atuarfia i Qaanaaq

Evap Atuarfia ilinniartitsisussarsiorpoq
Evap Atuarfia søger lærer

Avannaata Kommunia Formandissarsiorpoq
Ilulissani eqqagassalerinermut ingerlatsivimmi
Avannaata Kommune søger Formand for
affaldshåndtering i Ilulissat

Inuussutissarsiornermut siunnersorti Qaanaamut
Erhvervskonsulent til Qaanaaq

Atuarfik Mathias Storch-mi pisortassarsiorneq
Skoleinspektør til Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat

Avannaata Kommunia HR & LØN-imullu
inatsisilerituumik pissarsiorpoq
Avannaata Kommunia søger jurist til HR & LØN
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Alt i

Smede- og Maskinarbejde

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

udføres

Postboks 1018 · 3900 Nuuk
Tel: 32 40 96 · Fax: 32 26 90
Mail: unik@unik.gl
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Ateq/Navn:
Najugaq/Adresse:

Sap. ak. uani makitaasoq /
Denne uges vinder blev:
CHANETT WINUM PETERSEN
3900 Nuuk

Alfredo

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 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.

NUREPA APS
• Tømrer
• Murer
• Maler
• Tagpap

Administration
administration@sermitsiaq.AG
Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS
Amerlassusaat:
Oplag: 7.800

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
Ussassaarutinut naqeriaannarnut
tunniussivissaq kingulleq:
ATAASINNGORNEQ NAL. 12.00
Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: TORSDAG
For repro klart annoncer:
MANDAG KL. 12.00.
Aviisi pisimanngikkuku, uunga sianersinnaavutit 383960.
Modtager du ikke avisen,
ring på 383960.

www.nurepa.gl • tlf. 31 17 72 • info@nurepa.gl
Ussassaarutini sullitatsinnit kukkunersiorneqarsimasuni kukkunerit
Nuuk Ugeavisimi akisussaaﬃgisinnaanngilagut.
Nuuk Ugeavis påtager sig intet
ansvar som følge af evt. fejl i annoncer, som har været i korrektur
hos kunden.
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Centrum Grill

Tandlæge Niels Nygaard ApS

Tlf. 32 42 74

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

Tlf. 31 30 01

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

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

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

www.kigutit.gl

Ambulance
344 112

Nuummi inunngortut

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

-

NYE VERDENSBORGERE I NUUK

Naalersitaq
Kristumiut tammaarsimaarfiat
KRISTEN SOMMERLEJR 2022
Meerartaarsimagussi nutaarsiassarlu tamanna Nuummiunut
avitseqatigiissutigerusullugu, uunga mailikkut
nassitsisinnaavusi:
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
Meeqqap suiaassusia, oqimaassusia, angissusia aamma qanga inunngornersoq kiisalu soorunami angajoqqaanngortut aqqi allanneqassapput.

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.

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Qaallusi pinngortitarsuarmi kusanartumi tammaarsimaaqataaniaritsi!
Tassani Jiisusip kinaanera ilinniassavarput.
Kom med på lejr i den smukke Ameralikfjord. Der vil vi bl.a. høre om
hvem Jesus er.
30. juni – 5. juli (torsdag til tirsdag)
14. juli – 19. juli (torsdag til tirsdag)
21. juli – 26. juli (torsdag til tirsdag)

Børnelejr
(årgang 2010-2013)
Børnelejr
(årgang 2010-2013)
Ungdomslejr (årgang 2006-2009)

Peqataanermut akit / Opholdet koster: 475 kr.

Nalunaafissaq/Tilmelding:
til naalersitaq@gmail.com eller sms til 29 19 79

BankNordik
pisortartaalerpoq
Ida Lund Winther augustip 1.-ani Kalaallit Nunaanni BankNordikimi
privatkundedirektøritut atorfinissaaq. Taamaasillunilu René K. Sørensen
privatkundedirektøriunerminit tunuassalluni.
Pisortartaarnitsinnut atatillugu ilassinninnissamut
qaaqqusivugut sisamanngornermi juunip 16iani nal. 14-17, tassani Ida Renélu tamarmik
ilassineqarsinnaassapput.

Kikkulluunniit tikilluaqqusaangaarput, bankip
immikkoortortaqarfianiissaagut, Nuummi
Qullilerfik 2-mi.
Takunissannut qilanaarpugut.

Direktørskifte i BankNordik
Ida Lund Winther tiltræder den 1. august som ny privatkundedirektør i BankNordik i
Grønland. Samtidig fratræder René K. Sørensen stillingen som privatkundedirektør.
I anledning af direktørskiftet inviterer vi til
reception torsdag den 16. juni kl. 14-17, hvor der
vil være lejlighed til at hilse på både Ida og René.
Alle er velkomne i bankens
lokaler på Qullilerfik 2 i Nuuk.
Vi glæder os til at se dig.

