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uaniissinnaavoq
Denne annonce plads

kan blive din

SAFFIGINNIFFISSAQ/HENVENDELSE PÅ:
annoncer@sermitsiaq.gl
imaluunniit/eller telefon 38 39 70

NUTAARSIASSAT
NYHED:

Kontaktlinse pitsaasut
ataasiartakkat, maanna
bygningsfejlitalinnik
pineqarsinnaalerput
Komfortable 1 dags linser,
fås nu med bygningsfejl
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Kirsten Olsen
Suliffik: Ilisimatusarfimmi Kulturimut Inuiaqatigiillu oqaluttuarisaanerannut kandidatinngorniarluni ilinniartoq

Sumi najugaqarpit aamma illoqarfiup immikkoortutut najukkavit suut ilisarnaatigai?
– Nuussuarmi najugaqarpugut Qattaami ilinniartunut inissiami, Ilisimatusarfimmut qanittumi.
Qattaap eqqaatalu ilisarnaatigaat ilinniartunik
allanik najugaqateqartoqartarmat.

akunnerata naanerini tamani Pascuccimi ullaakkorsiortarpugut.

Illoqarfimmi aqqusineq sorleq nuannernerpaava?
– Nuutoqqamut pisuttuarneq illoqarfimmi
aqqusernit nuannernersaraat tamaani Nunatta
Katersugaasivia aamma Nuutoqaq aamma Café
Toqqorfik aqqusaarneqarsinnaagamik, mamartumik kaagisortoqarsinnaallunilu kaffisortoqarsinnaagami.

Nuummi aamma sunik sammisassaqarnissaa
kissaatigisinnaaviuk?
– Nuummi periarfissarpassuaqarpoq, aammali
meeqqanut inuusuttuaqqanullu amerlanerusunik sammisassaqartitsisoqarsinnaalluni,
tamakkumi unittoorsimammata.

Nuummi takornariamut suut takutikkusuppigit?
– Katersugaasiviit tamaasa, Kittat, Katuaq,
meerartaqarpata naluttarfik Malik, Avi’s Legeland.
Inuiaqatigiit pitsaasut qanoq ittuussappat?
– Inuiaqatigiit pitsaasut tunngavigisarpaat ingerlalluartumik ataatsimoorneq isumaqatigiinnerlu.
Nuummi nerisassat suut mamarnerpaappat?
– Esmeraldamut neriartullattaasarpugut nerisassaataat mamartaqigamik aamma sapaatip

MIT NUUK
Hvor bor du og hvad kendetegner din bydel?
– Vi bor i Nuussuaq, hvor vi har et kollegieværelse i Qattaaq, som er beliggende i Nuussuaq
tæt på Ilisimatusarfik. Qattaaq området kendetegner at man bor sammen med andre studerende.
Hvilken gade er byens bedste?
– Gåturen til Kolonihavnen er byens bedste
gade, hvor man kan besøge Grønlands Nationalmuseum og Nuuk Lokalmuseum, og Café Toqqorfik, hvor man kan få lækker kage og kaffe.
Hvad vil du vise i Nuuk for en turist?
– Alle museerne, Kittat, Katuaq Kulturhuset,
hvis man har børn Svømmehallen Malik, Avi’s

Nuummi ukiukkut sulerisoqartarpa?
– Majuartaat innersuussutigilluarneqarsinnaavoq aamma arsarnernik isiginnaarneq.

Pisinnaasuuguit Nuummi suna allanngortissagaluarpiu?
– Allanngortitsisinnaasuuguma inuuniarnikkut
ilungersunartorsiortunut meeqqanut, inuusuttunut, inersimasunut utoqqarnullu pitsaanerusunik periarfissaqartitsissaqarlungalu aqqiissutissarsiussagaluarpunga.
Nuummi suna tulluusimaarutigisarpiuk?
– Nuummi periarfissarpassuaqarpoq, asimi illoqarfimmilu. Pisiniarfiit assigiinngitsut, neriniartarfiit kaffisorniartarfiillu, mamartunik kalaallit
Europamiullu nerisassaataannik isumassarsiorfiusinnaasunik nerisoqarsinnaammat.

FOTO: PRIVAT

Kirsten Olsen
Arbejde: Kandidatstuderende i Kultur- og Samfundshistorie på Ilisimatusarfik

Legeland.
Hvordan ser du et godt samfund?
– Et godt samfund er som er baseret på velfungerende fælleskab og enighed.
Hvad er det bedste, man kan spise i Nuuk?
– Vi spiser ofte i Esmeralda, da det smager godt
og morgenmad hver weekend i Pascucci.
Hvad skal man lave i Nuuk, når det er vinter?
– Skiliften kan helt klart anbefales og opleve
nordlyset.
Hvad så du gerne, man også kunne lave i
Nuuk?

– Da er så mange muligheder i Nuuk, men man
kunne også lave flere aktiviteter for børn og
unge, som gå i stå.
Hvad ville du forandre i Nuuk, hvis du
kunne?
– Hvis jeg kunne forandre noget, ville det være
bedre muligheder og løsninger for sociale udsatte børn, unge, voksne og ældre.
Hvad gør dig stolt ved Nuuk?
– I Nuuk er der masser af muligheder, hvor der
er natur og byliv. Forskellige butikker, samt
restauranter og caféer, kan du have kulinariske
oplevelse fra grønlandsk og europæisk inspireret mad på menuen.
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NALUNNGILIUK
BLUEWATERIMIIT
MAKKUNINNGA
IKIORTISSINNAALLUTIT?

VIDSTE DU AT BLUE WATER OGSÅ
KAN HJÆLPE MED
• Pisattanik poortuineq/assartuineq illoqarfiup iluani
FLYTNINGER INTERNT I NUUK
• Pisattanik poortuineq/assartuineq nunatta iluani nunanullu allanut
FLYTNINGER TIL IND/UDLANDET
• Assartuineq allaffimmi pequttanik, nalaasaarfinnik il.il
FLYTNINGER AF KONTORMØBLER, SOFAER OSV.
Ring på 34 82 32
eller skriv til flyt_nuuk@bws.dk
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Nunaannarmi
illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning
til fritidshytte i det åbne land
A-1176

Nuna tamakkerlugu
sullissineq akeqanngitsoq
Landsdækkende gratisservice
ALLORFIK
PINNGITSUUISINNAAJUNNAARNERMIK
PAASISIMASAQARFIK
VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED
Aanngajaarnitinik aningaasanoortarnernullu
ajornartorsiuteqarpit? /
Problemer med rusmidler og spil?
Allorfik akeqanngitsumik neqerooruteqarpoq. / Allorfik tilbyder
gratis behandling.
Oqarasuaat | Telefon: 525343
immaqaluunnit / eller: www.allorfik.gl
TUSAANNGA
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

A-1177

09:00 - 16:00
09:00 - 04:00
16:00 - 04:00
16:00 - 22:00

Tusaannga Nunatsinni innuttaasunit tamanit (meeqqanit,
inuusuttunit aamma inersimasunit) ulluinnarni inuunerminni
ajornartorsiutiminnik assigiinngitsunik ilungersuuteqartunit
(qinngasaarneqarneq, kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliorfigineqarneq, imminut toqunneq, isumatsassimangaarneq,
uippakajaarneq, kiserliorneq il.il.), imaluunniit qanigisaasunit
saaffigineqarsinnaavoq.

A-1178

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

Skemami sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik
atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.

Oqar. | Tlf. 24 16 56
Mail: ashanuna@gmail.com

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.

NERIUFFIIT KATTUFFIAT
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ulluinnarni | Alle hverdage
8:00 – 16:00
Oqar. | Tlf. 49 04 89
Mail: neriuffik@greennet.gl

Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 17. aug. 2022
tiguneqareersimassapput.

INATSISITIGUT SIUNNERSUISARFIK IKIU
RETSHJÆLPEN IKIU
Ataasinngornermiit sisamanngorneq ilanngullugu

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

Mandag til torsdag kl. 09:00 – 15:00
Oqar. | Tlf.: 32 45 48

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

E-mail: ikiu@ikiu.gl

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

MAANNAKKUMIIT PUJORTARTARUNNAARIT!
Peqqik.gl-imi SMS-ikkut tapersersortillutit pujortartarunnaarnissat aallartiguk!

www.ikiu.gl

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

Bemærkninger skal være modtaget senest 17. aug. 2022.
Sumiiffik / Lokalitet

Avann. / Nord

Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Type

A-nr.

K80 Maaluto

64°16’54.04“N

51°43’8.50“V

Aasarsiortarfik/ Sommerhus

1176

K33 Qasigiannguit Øst

64° 4’58.28“N

51° 1’3.13“V

Aasarsiortarfik/ Sommerhus

1177

K21 Qinngua (Qooqqut)

64°15’19.87“

50°51’58.37“V Aasarsiortarfik/ Sommerhus

1178

27. juuli - 17. aug. 2022
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

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

Sermitsiaq atuartartutsinnut kiffartuussissutitut kiffartuussinerit akeqanngitsut allattorsimaffiannik ilanngussisalerniarpoq. Suliaqarfimmi pineqartumi kiffartuussinernik akeqanngitsunik taaneqaartariaqartunik siunnersuutissaqaruit paasissutissanik nassissinnaavatsigut uunga:
annoncer@Sermitsiaq.AG
Som en service overfor vore læsere, bringer Sermitsiaq &
Nuuk Ugeavis en oversigt over gratis services. Har du forslag
til gratis services i samme genre, der bør nævnes, er du velkommen til at sende os praktiske oplysninger til
annoncer@Sermitsiaq.AG
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TAMANUT NEQEROORUTEQARTITSINEQ
OFFENTLIGT UDBUD
B -3875 Naapittar fik 2
Kommuneqarfik Sermersooq B-3875 Naapittarfik 2, Nuummiittoq 2022-mi septembarip
ulluisa aallaqqaataannit isumaqatigiinnikkulluunniit tiguneqartussanngorlugu neqerooruteqartitsissutigaa.

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk til
overtagelse pr. 1. september 2022 eller efter aftale.

B-3875 Naapittarfik 2, Nuummiittoq siusinnerusukkut 2010-mi pilersinneqarpoq. Illu kingusinnerusukkut Covid-19-imut misissuisarfinngorpoq. Illu tamarmi 270 kvm-iuvoq.

B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk er det tidligere bræt, som opført i 2010. Senere er
ejendommen inddraget til Covid-19 testcenter. Bygnings bruttoareal er på 270
kvm.

Illu piniakkanik aalisakkanillu tunisassianut tulluussakkatut pilersitaavoq, illoqarfiullu qeqqani
inissisimalluni pitsaasunik biilinut unittarfeqarluni. Illup isuinit marluusunit qaammaarippoq,
igalaalersorneqarluni.

Ejendommen er opført som specialindrettet til salg af fangst- og fiskeprodukter
og er beliggende i bycentrum med gode parkeringsforhold. Der er stort lysindfald fra ejendommens to gavle, der er udført med glaspartier.

Ini alleq 150 kvm-imik annertussuseqarpoq pisiniarfeqarpoq ujaqqanik nateqarluni kuuffeqarlunilu. 69 kvm-imik toqqorsiveqarpoq/nillataartitsiveqarpoq.

Stueplan består af 150 kvm butiksareal med stengulv og afløb.
Der er adgang til 69 kvm lager/kølerumsareal.

Inimi qullermi 51 kvm-imik qaliaasaqarpoq ammasumik majuartarfimmut aamma torsuusamut, ataatsimut sutortarfimmut, teknikkimut atortulersuutinut, perusuersartarfimmut sulisullu
ataatsimoortarfiannut aqquteqarluni.

På 1. sal indskudt dæk på 51 kvm har adgang til åbent trappe- og gangareal,
frokoststue, teknikrum, toilet og personalerum.

Illup illoqarfimmi qiterpasissumi inissisimanera, illullu 96 kvm-imut ilanissaanut periarfissaqarluarnera tunngavigalugu. Qaliaasaq, illullu siunertamut allamut ilusilersornera. Tamanna illup
tuniniarneqarnissaanut pitsaasumik naleqalerneranut sunniuteqarpoq.

Der er på baggrund af ejendommens meget centrale beliggenhed, potentiale
i ejendommen til indbygning af 96 kvm. Indskudt dæk, og indretning af ejendommen til et andet formål. Dette har influeret positivt på ejendommens handelsværdiansættelse.

Illu isikkuatut isikkulerlugu allanngortinnagulu tuniniarneqarpoq. Tuniniaasoq illumi amigaataasunut sukkulluunniit akisussaassuseqassanngilaq. Pisisoq taarsiiffigineqarnissamut amigaateqassagaluarpalluunniit atorunnaarsitsisinnaatitaanngilaq, matumani inatsimmut tunngassuteqartut pineqanngillat. Soqutiginnillutik neqeroortut kaammattorneqarput namminerisaminnik
teknikikkut siunnersuisartoqassasut.

Bygningen sælges som den er og forefindes. Sælger fraskriver sig ethvert
ansvar for mangler ved ejendommen af enhver art. Køber er hverken berettiget
til erstatning eller forholdsmæssigt afslag for mangler, bortset fra fuldstændig
vanhjemmel. Interesserede bydende opfordres til at antage egne tekniske
rådgivere.

Naapittarfik 2, Nuuk, pisisumit qanorluunniit atorneqarsinnaassaaq, taamaallaat immikkoortumi najukkami pilersaarummi aalajangersakkani allaqqasumi kiisalu inatsisit atuuttut naapertorlugit killilerneqarluni.

Naapittarfik 2, Nuuk vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset
af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.

Illup tunniunneqarneranut atatillugu aningaasartuutit tamarmik pisisup isumagissavai, tassunga ilanngullugu naqissusiinermut aningaasartuutit namminerisamillu siunnersortit aningaasarsiassaat il.il. Tuniniaasup illumik tuninerani piginnittuunermut uppernarsaat, nunaminertamik
atugassiissutip tunniunnera, aamma Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut nalunaarsornera,
illuutinik nalunaarsorneqarneranut naqqiuteqarnissaq pisussaaffigissavaa.
Takuniarnissaanut, Kommuneqarfik Sermersooq
– Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik uunga sianerlutit attavigiuk 36 74 00.
maili: sai@sermersooq.gl paasisaqarnerorusukkuit.
Allakkatigut neqeroorut aningaasanngorlugu danskit kr., kiisalu ateq, najugaq, oq. nr. malikkulluunniit, Kommuneqarfik Sermersooq – Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks
1005, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk, allakkap puuani matoqqasumi kinaassutsimik isertuussisumi,
allagartaliinnarlugu nalunaarutigineqassaaq.
» B-3875 Naapittarfik 2, Nuummiittumut neqeroorut«
Neqeroorut, pituttuisoq, piumasaqaatitalersugaassanngilaq aamma nangaanartortaqassanngilaq. Pisinermi akigititap akilerneqarnerani tunniussinermullu atatillugu aningaasartuutit
tuniniaasup akuersereerneranit ullut tallimat qaangiunneranni qularnaveeqqusiisoqassaaq.
Qularnaveeqqusiinermi sullinneqarnermut aningaasartuut pisisumit isumagineqassapput.
Neqeroorutit Kommuneqarfik Sermersuumut tunniunneqareersimassapput kingusinnerpaamik ataasinngorneq aggustip ulluisa 15-ianni 2022 Kalaallit Nunaanni nalunaaqutaq 12.00.
Neqeroorutinik aalajangiusimanninnissamut killissarititaasoq ataasinngorneq aggustip ulluisa
15-iata 2022 kingorna sapaatip akunnerinik pingasunik aalajangersarneqarpoq. Sapaatip
akunnerinik pingasunik killigititaq qaangiutsinnagu neqerooruteqartut neqeroorutaasa atorunnaarsinneqarnerannik nalunaarfigineqanngippata, tamanna sapaatip akunnerini pingasuni
ilimasaarutitaqanngitsumik pissaaq aggustip ulluisa 15-iata 2022-p kingorna.
B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk, akisunerpaamik neqeroortumut, piumasaqaatinik naammassinnittumut tunineqassaaq. Kommuneqarfik Sermersooq neqeroorutinik tamanik itigartitsisinnaatitaavoq.

Alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen af ejendommen afholdes af
køber, herunder de fulde stempelomkostninger og honorar til egne rådgivere m.v.
Sælger forestår berigtigelsen af ejendomshandelen med skøde, overdragelse af
arealtildeling og registrering i Retten i Grønland, register for faste ejendomme.
For besigtigelse, kontakt:
Kommuneqarfik Sermersooq – Forvaltning for Anlæg og Miljø
på tlf. 36 74 00, mail: sai@sermersooq.gl for nærmere oplysninger.
Skriftlige tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn,
postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes fremsendt til Kommuneqarfik
Sermersooq – Forvaltning for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, Kuussuaq 2,
3900 Nuuk, i en lukket anonym kuvert, alene med påskriften.
» Tilbud på B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk «
Tilbud, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der deponeres
eller stilles garanti for købesummens betaling og omkostningerne forbundet
med overdragelsen senest fem hverdage efter sælgers accept. Udgifter til evt.
ekspeditionsgebyr ved deponering afholdes af køber. Tilbud skal være af Kommuneqarfik Sermersooq i hænde senest mandag 15. august 2022 kl. 12.00
Grl. tid.
Vedståelsesfristen for tilbud fastsættes til 3 uger efter mandag 15. august 2022.
Medmindre kommunen inden udløbet af 3 ugers fristen meddeler budgivere at
disse frigøres for deres bud sker dette uden yderligere varsel 3 uger efter 15.
august 2022.
B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk sælges til højeste, konditionsmæssige bud.
Kommuneqarfik Sermersooq forbeholder sig retten til at forkaste alle
modtagne bud.
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Erfalasut naqinnerit malillugit tulleriiaarneqarsimapput, taamaattumillu
Bellap Erfalasorput tigummillu spejderit Frankrigimeersut Ghanameersut
akornanniilluni.
Flagene stod i alfabetisk
orden, så Bella med det
grønlandske flag stod mellem spejdere fra Frankrig
og Ghana. Ass./Foto:
Jesper Hansen

Inuunermi misigisaq puiugassaanngitsoq
Spejderit 20-t Nuummeersut Danmarkimi spejderit tammaarsimaarnerannut annerpaat ilaannut
32.000-inik peqataasoqartumut peqataapput.
Bella ammaanersiornermi kalaallit erfalasuannik
tigummiartuuvoq
Jesper Hansen
jesper@sermitsiaq.gl
Bella Paneeraq Nielsen Nuummeersoq inuunermini
puiugassarinngisaminik misigisaqarpoq, sapaammi
unnukkut kalaallit erfalasuannik tigummiarluni
Roskildep eqqaani Hedelandimi spejderit tammaarsimaarnerata Spejdernes Lejrip ammaanersiorneqarnerani spejderit 32.000-it qaaqqusallu tuusintit marlussuit isiginnaartoralugit iseriartorami.
Bella spejderit Nuummeersut 20-t, aqutsisut tallimat ilagalugit spejderit tammaarsimaarnersuannut
peqataasut ilagaat, - taannalu Erfalasorput tigummillugu sapaammi unnukkut ammaanersiorluni ikumaartitsinersuarmi iseriartortussatut toqqarneqarsimavoq.
– Misigisaq pissanganarpoq. Scenerujussuarmut
appakaakkama spejdererpassuillu qattunerni issiasut
takugakkit pissangaammertorujussuuvunga – aamma erfalasut ilassiniarlugit tamarmik nikuikaammata pikkunarluinnarpoq.
Peqataasut nunanit 53-ineersut
Spejderit Danmarkimeersut amerlanerpaajusut saniatigut spejderinik nunanit 53-ineersunik peqataasoqarpoq – ilaatigut Kalaallit Nunaannit Savalimmiunillu. Tammaarsimaarneq sapaatip-akunneranik
ataatsimik sivisussuseqaepoq, peqataasullu tamarmik tuperni unnuisarput ikumatitamilu namminneq

nerisassiortarlutik.
Pingaarnerpaaq tassaavoq spejderinik allanik peqateqarneq aamma nutaanik ikinngutitaartornissamut periarfissaq. Tamanna Nuuk-gruppimit atorluarneqarpoq. Spejderinik Danmarkimi Rungstedimeersunik tammaarsimaffimmik avitseqatiginninnissamut akuerineqarsimapput, spejderillu Rungstedimeersut angalanissamut aningaasanik katersereerunik Nuummut tikeraarnissaat isumaqatigiissutigineqareersimavoq.
Spejderimmi angalagaangata akikitsuinnaasanngilaq – spejderillu Nuummeersut ukiup kingulliup ingerlanerani aningaasaateqarfinnit, kattuffinnit suliffeqarfinnillu tapiissutinik katersisimapput.
– Ilaatigut Great Greenlandimit tammaarsimaffimmi ikumatitat eqqaanni issiavissatsinnik puisit
amiinik pissarsisimavugut aamma Arctic Logo tujuuluaqqanik tujuulunnillu Erfalasutsinnik ilisarnaatilinnik tunissuteqarsimavoq, Patricha Jeppe Ottsen,
Nuuk-gruppimi aqutsisut ilaat, oqaluttuarpoq.
Escape rooms
Spejderit tammaarsimaarnerat Spejdernes Lejr
sapaatip-akunnerata ingerlanerani peqataasunut
sammisassat 100-t arlallit akornanni toqqaanissamut
periarfissiivoq, tamakkualu tassaapput spejderitut
piginnaasassat nalinginnaasut soorlu qilernerit allunaasalerinerillu, silap pissusiata allanngoriartornera
aallaavigalugu misileraanerit kiisalu misigisassarsiornerit assigiinngitsut escape roomsimik taaguuteqartut.
– Nuannarineqartorujussuupput, tamakkuninngami spejderit gruppianni mikisumi suliaqarnissamut
periarfissaqanngilagut, Patricha Jeppe Ottsen oqarpoq.
Kalaallit spejderit tammaarsimaffik tamakkerlugu

ilassilluarneqartarput. Siorna tammaarsimaffiup pisortaanit Morten Lykkebergimit immikkut qaaqqusissummik aamma tunineqarsimapput. Taassumalu
kalaallinik spejderinik Danmarkimi spejderit tammaarsimaarnerisa annerpaartaasa ilaanni takunini
nuannaarutigisorujussuuaa.
Kalaallit spejderit pikkorissut
– Kalaallit spejderit tikissinnaanngorsimanerat
nuannaarutigaarput. Nalunngilarput angalanissamut
katersuiniarneq suliaasimasoq sakkortooq- aamma
ulluni kingullerni tusarsimavarput, Kitaani silarloqattaarsimasoq. Qujanaqaqaarmi iluatsilluarsimammat, Morten Lykkeberg oqarpoq, isumaqarnerarlunilu, kalaallit spejderit ulluinnarni nittaattumi
tuperiartarnerat maattussutsimut takussutissaasoq.
Kisianni Danmarkimi tupersimaarneq aamma
pikkunarsinnaavoq, tamaanimi aasaanerani tassanngaannaq kallerlunilu sialussualersinnaasarpoq.
Ataasinngornermi unnukkut taama pisoqarpoq,
sivikitsumik kallerlunilu siallerujussuarnerata
anorsaarsuartut sakkortutigisumik anoraasuartartumik anorlerneranit toqqit uppikaatinneqarnissaat
aarlerinartorsiutaaleraluarmat, tamarmillu kallileruttornerani toqqit qajannaarsorniarlugit pituutaallu
sukaterniarlugit ulappusertariaqarsimallutik.
Kallernerani qannguluppalunnerit siulliit tutsiummata kalaallit peqataasut annilaangalersimagaluarput, kisianni qannguluttorsuanngormat annilaanganissaq piffissaqarfigineqarsimanngilluinnarpoq
– tamarmillu misigisaq qaangilertorsimavaat.
Spejdernes Lejr arfininngornermi unnukkut tammaarsimaffimmi ikumaartitsinerujussuarmik naggaserneqassaaq – taamaalillutillu spejderit misigisaqarpassuaqarsimallutik angerlaqqissinnaanngussallutik.
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Peqataasut 32.000-it tamarmiullutik Erfalasorput nunallu
53-it allat erfalasui Spejdernes Lejr sapaammi unnukkut
ammarneqarmat ilassivaat.
Alle 32.000 deltagere gjorde honnør for Erfalasorput og
de øvrige 53 landes nationalflag ved åbning af Spejdernes
Lejr søndag aften. Ass./Foto: Jesper Hansen

En oplevelse
for livet
20 spejdere fra Nuuk deltager i en af de største
danske spejderlejre nogensinde med 32.000 deltagere. Bella bar det grønlandske flag ind ved
åbningen
Af Jesper Hansen
jesper@sermitsiaq.gl
Bella Paneeraq Nielsen fra Nuuk fik sig en oplevelse for livet, da hun søndag aften gik på scenen med
det grønlandske flag foran 32.000 spejdere og et par
tusinde gæster ved åbningen af Spejdernes Lejr i
Hedeland ved Roskilde.
Bella er en af de 20 Nuuk-spejdere, der sammen
med fem ledere deltager i den store spejderlejr - og
hun var udvalgt til at bære Erfalarsorput ved det

store åbningslejrbål søndag aften.
– Det var en spændende oplevelse. Jeg fik et helt
sug i maven, da jeg trådte ind på den store scene og
så alle spejderne sidder på bakkerne - og det var
helt fantastisk, da de alle rejste sig og gjorde honnør
for flagene.
Deltagere fra 53 lande
Udover de fleste danske spejdere deltager også spejdere fra 53 andre lande - heriblandt Grønland og
Færøere. Lejren varer en uge, hvor alle deltagerne
overnatter i telt og selv laver mad over bål.
Det vigtigste er samværet med andre spejdere og
muligheden for at møde nye venner. Det benytter
Nuuk-gruppen sig flittigt af. De har fået lov til at
dele lejrplads med nogle danske spejdere fra Rungsted, og det er allerede aftalt, at Rungsted-spejderne
skal på genvisit i Nuuk, når de har samlet penge
sammen til rejsen.
Det er nemlig ikke helt billigt, når spejdere rejser
ud - og Nuuk-spejderne har det seneste år samlet
bistand fra fonde, organisationer og virksomheder.
– Blandt andet har vi fået sælskind af Great
Greenland til at sidde på ved lejrbålene og Arctic
Logo har sponsoreret T-shirts og sweatshirts med
det grønlandske flag, fortæller Patricha Jeppe

Ottsen, der er en af Nuuk-gruppens ledere.
Escape rooms
I løbet af ugen tilbyder Spejdernes Lejr deltagerne
mulighed for at vælge mellem flere hundrede aktivitetstilbud, der spænder lige fra traditionelle spejderfærdigheder som knob og tovværk over eksperimenter med klimaforandringerne i fokus til det rene
eventyr som escape-rooms i forskellige varianter.
– Det er et stort hit, for den slags har vi ikke mulighed for at lave i en lille spejdergruppe, siger
Patricha Jeppe Ottsen.
De grønlandske spejdere bliver godt modtaget
overalt i lejren. Sidste år fik de også en særlig invitation til lejren fra lejrchef Morten Lykkeberg. Han
er meget glad for at se de grønlandske spejdere på
en af de største danske spejderlejre nogensinde.
Seje grønlandske spejdere
– Vi er glade for, at det er lykkedes de grønlandske
spejdere at komme. Vi ved, at det har været et hårdt
arbejde at samle midler til turen - og de sidste dage
hørte vi også, at vejret var dårligt i Vestgrønland.
Godt at det lykkedes, sige Morten Lykkeberg, der
mener, at det er sejt, når de grønlandske spejdere til
hverdag tager på telttur i snevejr.
Men det kan også være sejt, når man ligger i telt
i Danmark, for her kan sommerens tordenbyger
komme meget pludseligt. Det skete mandag aften,
hvor en kort tordenbyge med vindstød af orkanstyrke truede med at vælte teltene, og alle måtte i sving
for slå pløkkerne dybere ned i jorden og stramme
oversejlene, mens det lynede og tordnede.
Da de første tordenbrag rullede ind over lejren,
blev de grønlandske deltagere lidt nervøse, men da
det først gik løs med bulder og brag, var der slet
ikke tid til at være bange - og alle kom hurtigt over
oplevelsen.
Spejdernes Lejr slutter med et stort fælles lejrbål
lørdag aften - og så kan spejderne vende næsen
hjemover med rygsækken fuld af oplevelser.

Spejderit Nuummeersut Danmarkimi tupersimaarnerminni kallerneranit pissanganartorsiortinneqarput.
Nuuk-spejderne på telttur i Danmark blev udfordret af
tordenvejr. Ass./Foto: Jesper Hansen
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Pilluaqqussuteqarit – akeqanngilaq
Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

Weekendtur fra Nuuk til Maniitsoq & Evighedsfjord
HHL-mi unnuinerit marluk ullaakkorsiornerillu ilanngullit
inummut ataatsimut akia: Kr. 4.980.(Hotelimi unnuinerit ilanngunnagit kr. 4.125,-)

Print Soduku

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

http://www.soduko-online.com/pc/p.php

Play Sudoku online at:

Pris pr. person kr. 4.980,- med 2 overnatninger
på HHL inkl. morgenmad

www.sudokukingdom.com

(Kr. 4.125,- uden hotelophold)
Oplev en af Grønlands smukkeste fjorde
med fuglefjeld på stejle og høje fjelde

7
9
4

Email: info@inuktravel.gl www.inuktravel.gl

4
8
3

Nuummiit aallarﬁssat / Afgange fra Nuuk:
1. juli kl. 17:00 Hjemtur 3. juli kl. 11:00
8. juli kl. 17:00 Hjemtur 10. juli kl. 11:00
15. juli kl. 17:00 Hjemtur 17. juli kl. 11:00
29. juli kl. 17:00 Hjemtur 31. juli kl. 11:00
12. aug. kl. 17:00 Hjemtur 14. aug. kl. 11:00
26. aug. kl. 17:00 Hjemtur 28. aug. kl. 11:00
9. sept. kl. 16:00 Hjemtur 11. sept. kl. 11:00
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Inniminniineq mail-kkut pissaaq /
Billetreservation skal pr. mail: hhl@hhl.gl
MANIITSOQ TOUR BOAT APS
www.mtb.gl · Email: hhl@hhl.gl
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Sudoku level : Easy

Scan the barcode and play sudoku online:

ILINNIALERNEQ
STUDIESTART

ILINNIARNEQ | UDDANNELSE

Ilinniarnerup aallartinnera 2022
1 af 1

Sermitsiami AG-milu sapaatip-akunnerani 35-mi ilinniarneq pillugu sammisaq imartooq

Få fremhævet jeres virksomhed
over for studerende og
praktiksøgende i en af vores mest
læste kommercielle udgivelser.

Saqqummersitatta
atuarneqarnerpaasartut
ilaanni suliffeqarfiutissinnik
ilinniartunut praktikkerfissarsiortunullu nittarsaassigitsi.

Book din annonce
inden 24. august 2022.
Kontakt os på
annoncer@sermitsiaq.gl

Ussassaarutit inniminnerup
24. august 2022 nallertinnagu.

Studiestart 2022

Uunga attaveqarfigisigut:
annoncer@sermitsiaq.gl

Stort uddannelsestema i Sermitsiaq og AG i uge 35
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen
Mediehuset Sermitsiaq.AG · Hans P. Petersen · tuniniaanermi siunnersorti / salgskonsulent · +299 55 42 06

30/06/2016 08.53

Tuniniaavik / Opslagstavle
INISSAT/BOLIGER
Attartugassaq: Sinittarﬁk, illuinnarmiitoq. Errorsiveqarpoq panersiivillu. Qaammammut kr. 3.500,-.
Saaﬀ. 235632
Til leje: 1 værelse i et hus til leje, der er vaskemaskine og tørretumbler. Pr. md. kr. 3.500.
http://www.soduko-online.com/pc/p.php
Henv. 235632.

int Soduku

af 1
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Nunaannarmi
illuaraliorfissamik nunaminertamik
tunineqarnissamut qinnuteqaat
Høring af arealansøgning
til fritidshytte i det åbne land

Play Sudoku online at:

A-1174

www.sudokukingdom.com
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A-1175

2

3
1

Sudoku level : Very Hard

Nuummi inunngortut

Scan the barcode and play sudoku online:

NYE VERDENSBORGERE I NUUK

30/06/2016 09.02

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 10. aggusti 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.

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.

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 10. august 2022.
Sumiiffik / Lokalitet Avann. / Nord Kipp. / Vest

Atorneqarnissaa / Type

A-nr.

K28 Ikinilissuaq

64°23’19.56“N

50°22’3.91“V

Aasarsioriartarfik/ Sommerhus

1174

K80 Maaluto

64°16’44.45“N

51°43’52.25“V

Sunngiffimmi illuaraq/Fritidshytte

1175

20. juuli-10. aggusti 2022
Oqaaseqaataasinnaasut
akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:

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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Frelsens Hæri
nerisassanik sassaalliutissanik amigaateqalersoq

Suliffeqarfiit ilaat Nuummi Frelsens Hærimut
pajuttaraluartut, angerlarsimaffeqanngitsut nerisinniarnerini nerisassat naammanngitsoorput.
Facebookikkut kajumissaasoqarnerata kingorna
innuttaasut nerisassanik pajuttorput, ataasiaannarli pajunneqarnissaq naammanngilaq.
All. Kassaaluk Kristensen
Frelsens Hæri angerlarsimaffeqanngitsunut marlunngornermiit tallimanngorneq ilanngullugu nerisitsisarpoq. Aasaaneranilu siullermeerluni aatsaat ammaannarluni.
Sapaatip akunnera kingulleq marlunngornermi
nammineq kajumissutsiminnik sulisut angerlarsimaffeqanngitsunut nalunaartariaqarsimapput igaa-

nik sassaalliisinnaanatik nerisassanik pajuttoqarsimanngimmat. Angerlarsimaffeqanngitsut neriartortut amerlanerpaatillutik 80-it 100-llu tungaanoorsinnaasarput.
- Aalajangerpunga Facebookikkut allanniarlunga
Frelsens Hærip angerlarsimaffeqanngitsunut nerisassallertarnera unammillernartoqartoq aasaanerani
uagutsinnut neriartortartut amerlanerummata. Innuttaasut ikiuukkumanerat tuppallernartorujussuuvoq.
Tuniserusuttullu tamaasa qujaruppagut, Else Bergethe Thorsen Sermitsiaq.AG-mut oqaluttuarpoq.
Innuttaasut ilaatigut tuttut puisillu neqaanik
pajussimapput. Allallu aqagu niuerniussissallutik
nalunaareersimallutik. Royal Greenland aamma suli
pajuttarpoq.
Pajunnissaq eqqaamasarsiuk
Nittartakkakkut tamat attaveqatigiiffiatigut nalunaartoqarnera ullumi arlalinnit qisuariarfigineqara-

luartoq, Frelsens Hær aasap ingerlanerani suli
pajunneqartarnissamik pisariaqartitsisinnaasoq,
kajumissutsiminik suliaqartoq ilisimatitsivoq.
Nuummi Kofoed Skole aasaanerani matoqqavoq,
peqatigiiffik No Ini pingasunngornikkut suppaliortitsisaraluartoq aamma uninngagallarpoq.
- Taamaattumik nalinginnaasumit amerlanerusut
uagutsinnut neriartortarput. Ullaakkorsiutit ajorneq
ajorput. Kissartutortitsinissarli kipiluttunarsisinnaavoq, Else Bergethe Thorsen oqaluttuarpoq.
Suliffeqarfiit innuttaasullu taassuma kaammattorumavai:
- Nerisassanik sinneqarussi, amerlavallaanilluunniit nerisassaateqarussi, eqqaamatigut. Nerisassat
igiinnarnagit uagutsinnut pajugutigineqartut suugaluarpataluunniit qujaruttarpagut. Angerlarsimaffeqanngitsullu nerisinnaappata tamanna qujanartorujussuussaaq, oqarpoq.

Frelsens Hæri angerlarsimaffeqanngitsunut sapaatip akunnera kingulleq nerisassaqartitsipput. Aasarli
tamaat ammassagunik pisariaqarpoq nerisassanik
tunisisoqarsinnaanersoq,
kajumissutsiminik sulisoq
oqarpoq.
Frelsens Hær har sikret
mad til de hjemløse for de
næste par dage. Det kræver flere donationer for at
holde åbent sommeren ud,
siger frivillig.
Ass./Foto: Leiff Josefsen

Frelsens Hæri mangler donationer
Selvom enkelte virksomheder jævnligt donerer mad til Frelsens Hær i Nuuk,
så mangler frivillighuset råvarer til at bespise alle hjemløse. En opfordring
på Facebook har fået private til at spæde til, men det er fortsat ikke helt nok.
Af Kassaaluk Kristensen
Frelsens Hæri holder dørene åbent for hjemløse fra tirsdag til fredag, så hjemløse kan få et varmt måltid mad hele sommeren igennem, hvor andre organisationer holder lukket. Det er første gang, at Frelsens Hæri holder åbent om sommeren.
Tirsdag i sidste uge kunne de frivillige ikke tilbyde alle hjemløse mad, da der
ikke var blevet doneret mad nok. Det mad, der var i huset var ikke nok til at
mætte de omkring 80-100 hjemløse, der kom.
- Jeg valgte at skrive på en facebookside om, at Frelsens Hær ikke har nok
mad til de hjemløse, da vi har langt flere hjemløse på besøg her i sommerferien.
Borgernes reaktion er virkelig overvældende. Vi er taknemmelige for de dona-

tioner, vi får, siger frivillig Else Bergethe Thorsen til Sermitsiaq.AG.
Indtil videre har borgere givet rensdyrkød og sæl samt andre madvarer. Andre
har ringet til Frelsens Hæri og sagt, at de handler ind for de hjemløse i morgen.
Royal Greenland donerer fortsat mad.
Husk at donere
Selvom mange reagerer på opslaget på de sociale medier og donerer madvarer
i dag, så har Frelsens Hæri behov for flere donationer henover sommeren, oplyser de frivillige.
Kofoed Skole i Nuuk holder nemlig sommerlukket, og foreningen No Ini,
laver heller ikke suppe om onsdagen henover sommeren, som de plejer.
- Så vi skal give mad til langt flere end vi normalt gør. Morgenmaden er lige
akkurat nok. Men det kniber med at give mad til alle om aftenen, fortæller Else
Bergethe Thorsen.
Hun kommer med en opfordring til virksomheder og private:
- Har I madrester eller mad i overskud, så husk os. Vi siger tusind tak til selv
de mindste donationer. Og det varmer, når de hjemløse kan få mad indenbords,
siger hun.
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Atualerfissat Nuup illoqarfiani
atuarfinni sisamanngorneq
18. august 2022
2. – 10. klassit specialklassillu atuariartussapput
sisamanngorneq 18. august nal. 9.00
1. klassit atuariartussapput
sisamanngorneq 18. august nal. 11.00

Skolestart torsdag 18. august
2022 for Nuuk byskoler
2. – 10. klasse samt specialklasser møder torsdag
den 18. august kl. 9.00
1. klasser møder torsdag den 18. august kl. 11.00
Atuarfeqarnermut immikkoortortaqarfik / Skoleafdelingen
Kommuneqarfik Sermersooq

Motoori nutaaq saqqumilaartinneqarnerusoq
Saqqummersinneqassaaq 7. aamma 9. september,
ussassaarutit 31. august nallertinnagu inniminneruk

Nyt Motoori med
øget synlighed
Udgives 7. og 9. september,
book din annonce
inden 31. august

Ussassaarutinik
inniminniiffissaq /
Booking af annonce:
Knud Olsen Egede
mail:
knud@sermitsiaq.gl
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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

NUREPA APS

Vi ordne alle opgaver indenfor
KØRSEL MED
LASTBILKRANEN

Erik Dahl-Mikiassen

• Tømrer
• Murer
• Maler
• Tagpap

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

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

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

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

OPTIK

TØMRERFIRMAET IGDLO

Tænker du
varmepumpe
kontakt os
i dag

v/Søren Biilmann

TØMRERFIRMAET IGDLO
TØMRERFIRMAET IGDLO

TØMRERFIRMAET
IGDLO
v/Søren
Biilmann
v/Søren
Biilmann
v/Søren Biilmann

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

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

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

u

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

BILUDLEJNING

Nuuk Biludlejning ApS
Store og små biler

NUJALERIVIIT / FRISØRERE

DAMEKLIP
300,HERREKLIP
295,IDHAIR PRODUKTER KAN KØBES

TLF. 55 7168

QVIST KØRESKOLE INFO@QVIST.GL

Nujaleriffik

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

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

– det er helt gratis
Iggiaanut 3a
Boks 1491
Tlf. 312558 / 498585
biludlejning@nuuk-biludlejning.com
www.nuuk-biludlejning.com

Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt senest torsdag kl. 12.00

nuukugeavis@nuukugeavis.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
– Vi hjælper - lidt eller meget

Tuapannguit 30 · Tlf. 54 99 99

jm@arcticlogo.gl · www.arcticlogo.gl

H.A. BOGFØRING
/Helene Andersen

v

Tlf. 55 43 72

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

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

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

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

PISINIARFIIT / BUTIKKER M.M.
Alt i indramning - alt i solafskærmning
Malerier - Akvareller - Litografier - Kobberstik
Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

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

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

GRAVSTEN

MINDESTEN

Granitsokler · Granitkantsten · Marmor skærver
Grå skærver · Røde skærver · Mørke skærver

· Hurtig og omhyggelig udførelse · Gratis opsætning
i Nuuk · Hurtig levering på kysten · Vi hjælper når vi kan
ANDRE PRODUKTER:
Polystyrenplader, -granulat og -perler · Betonklodser
60x60 cm eller 80x80 cm. (forskellig længde) · Leca

Møde på Nordbo

Illit nittarsaatit

uaniissinnaavoq
Denne annonce plads

kan blive din

SAFFIGINNIFFISSAQ/HENVENDELSE PÅ:
annoncer@sermitsiaq.gl
imaluunniit/eller telefon 38 39 70

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.
Fra

kr. 275,-

Vandsøvej 13, 3900 Nuuk. Tlf. 32 66 44. www.nordbo.gl

Åbningstider: Man./Fre. 12-17 · Lør. 10-14.

KONTAKT OS: Butik Malou i Nuuk

Mobil/sms: 554400 Mail:karlbejders@gmail.com

• 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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Kalaallit Nunaat – suliffissaqqissoq
Grønland – en fantastisk arbejdsplads

Suliffissarsiortarfik
nutaarsiassanullu nittartagaq
2021-imi 1,2 millionit atuisimapput
– Danmarkimit 400.000-t sinnerlugit

JOB.Sermitsiaq.AG
jobsite og nyhedshjemmeside
Over 1,2 millioner brugere i 2021
– over 400.000 brugere fra DK
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Meeqqat
cykkilerlutik unammisut
Meeqqat 20-it missaanniittut nuannaarlutik Tour de Nuuk-imut unammeqataapput. Unammineq 13-nik ukiulimmik Niviak’ Lennertimit aaqqissuunneqarpoq
All. Aaqqissuisoqarfik
Arfininngormat nalunaaqutaq 11-nngortoq meeqqanut cykkilernermik unammisitsineq aallartinneqarpoq, meeqqanit 10-niit 17-nit tungaanut ukiulinnik
peqataaffigineqarluni.
Illoqarfiup qeqqani Amisuninngaanniit, Qinngorput kaajallallugu, Amisunullu
uteqqillugu aqqutigineqarpoq, katillugit 15,8 kilometerit ingerlaarfigineqarlutik.
Unammineq silagissuarmi ingerlanneqarpoq, nuilaannguarluni anoreqarpiarani.

Cykelløb for børn
Omkring 20 glade børn deltog ved konkurrencen Tour de Nuuk, som blev arrangeret af 13-årige Niviak’ Lennert

LEIFF JOSEFSEN

Klokken 11.00 lørdag lød startskuddet i cykelløbet ’Tour de Nuuk’ for børn
mellem 10 og 17 år.
Der blev kørt fra Amisut i bymidten, rundt om Qinngorput, og så tilbage til
Amisut, hvor der blev kørt i alt 15,8 kilometer.
Og der blev kørt i perfekte vejrforhold. Det var lettere overskyet med næsten
vindstille.

Af Redaktionen

Niviak’ Lennert 13-nik ukiullip Tour de Nuuk aaqqissuuppaa.
13-årige Niviak’ Lennert arrangerede Tour de Nuuk.Ass./Foto: Leiff Josefsen

Inissiffik/Placering
1
2
3
4

Nr.

Ateq/Navn

Ukiut/Alder

Piffissaq/Tid

5
7
77
8

13
11
11
11

01:00:27
01:03:31
01:03:36
01:06:21

5
6
7
8
9
10

6
10
15
16
11
4

13
9
8
12
10

01:06:26
01:09:11
01:09:15
01:16:44
01:17:40
01:21:24

11

2

11

01:26:28

12

9

13

3

14
15
16
17

13
14
12
17

Hans
Zevastian
Ulloriaq Lynge
Nukakkuluk
Kreutzmann
NN
Niviak Lennert
Inuna Joelsen
Ulloriaq Brandt
Taatsi
Minik MothLund
Inooraq H. Larsen
Aputsiaq Hansen
Benjamin Christensen
Viggo
NN
Qillaq
Ivik Rex

*Aqqutaa tamakkinngilaat
*Kørte ikke hele ruten

01:28:08
11

01:34:00

11

01:34:03
01:34:07
*48:52:00
*01:03:30

11
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Eneforælder:

Ungecenteret gør hverdagene lettere
Eneforælder til et traumatiseret
barn er glad for det gode samarbejde
med Ungecenteret. Barnet har det
lettere i hverdagene, efter barnet
begyndte med at bruge Ungecenteret, siger forælderen.
Af Redaktionen
Barnet begyndte med at have samtaler
med en psykolog i 2021. Selvom samtalerne med psykologen hjalp, havde
forælderen stadigvæk brug for støtte.
Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på deres hjemmeside.
Jeg er alene som forælder til mit
barn, og derfor kan det være svært for
mig nogle dage. Jeg kan have svært
ved at tale med mit barn, da mit barn
hurtigt lukker sig selv af fra andre,
men jeg føler, at det hjælper, at mit
barn bruger Ungecenteret, fortæller
forælderen til kommunens hjemmeside.
Forælderen fortæller, at barnet har
samtaler med ungerådgivere i Ungecenteret, men mente også, at barnet

havde brug for aktiviteter i hverdagen.
Mit barn har brug for støtte fra andre end kun mig. Jeg støtter mit barn
hele tiden, men på nogle dage bliver
mit barn ”træt” af mig, og derfor har
der været dage, hvor vi kommer i
konflikt med hinanden. Derfor er det
også vigtigt, at barnet får professionel
støtte, og heldigvis er mit barn udpeget til at være med i Sapiik, sagde
forælderen.
Projektet Sapiik går ud på, at de
unge laver forskellige aktiviteter sammen med ungerådgiverne. Det kan
være udflugter i naturen, virksomheds- og uddannelsesbesøg, lejrtur,
gruppesamtaler om følelser og meget
andet. Forælderen fortæller at de har
et godt samarbejde med Ungecenteret,
og at barnet har det godt med at have
andre unge og ungerådgivere omkring
sig.
Sidste år begyndte mit barn at blive
væk fra hjemmet i perioder. Jeg kan
godt finde mit barn med ”tracking”
via mobil, men så skal mit barns telefon have internetforbindelse. Når jeg
ikke kan finde mit barn, kontakter

jeg tit Ungecenteret, og de kan ofte
hjælpe, fordi de har kontakt til så
mange unge, fortælleren forælderen.
Forælderen siger også, at de nogle
gange får hjælp af Tryghedspatruljen i
forbindelse med at hente barnet.
Tryghedspatruljen er et initiativ fra
kommunen, der primært drives af
Ungecenteret, som kører rundt i byen
i aften og nattetimerne, for at passe på
og vejlede børn og unge menneske, på
deres egne præmisser.
Barnet har en bestemt kontaktperson at henvende sig til for at få støtte,
men er faktisk begyndt at åbne op, og
have god kontakt med andre ungerådgivere end den faste kontaktperson.
Jeg er utroligt glad for samarbejdet
med Ungecenteret, og kan mærke på
mit barn og vores forhold, at det udvikler sig i en rigtig god retning,
sagde forælderen. Forælderen fortæller også, at man allerede arbejder på
handleplan for barnet, når Sapiik-forløbet er forbi.
Ungecenter
Ungecenter Nuuk kan tilbyde børn

og unge mellem 6 og 23 år særlig
støtte på forskellig vis. Afhængigt af
problematikken kan den unge støttes
gennem forskellige tilbud. Centret
har, afhængig af den enkelte afdeling,
åbent alle hverdage mellem 07:00
— 22:00 for at sikre, at de unge kan
støttes på de tidspunkter, hvor der er
behov.
Ungecenteret tilbyder:
Traumebehandling for børn i alderen
6 — 14 år.
Ungerådgivning til unge i alderen
10 — 18 år i forbindelse med personlige, familiære, sociale eller uddannelsesmæssige udfordringer.
Efterværn til unge i alderen 18 – 23
år.
Rusmiddelbehandling med socialpædagogisk støtte for unge i alderen op
til 23 år, som skal motiveres til eller
støttes i at ændre misbrugsvaner og
udvikle en sund livsstil.
Åben, anonym ungerådgivning er et
tilbud til alle unge i Nuuk og deres
forældre.
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Angajoqqaaq:

Inuusuttunik Sullissiviup
ulluinnagut oqinnerulersippaat
Meeqqamut nuanninngitsumik nalaataqarsimasumut angajoqqaajusoq, Inuusuttunik Sullissivimmiit suleqateqarluarnini nuannaarutigaa.
All. Aaqqissuisoqarfik
Qitornaasoq ukioq 2021-mi tarnip pissusaanik ilisimasallimmik oqaloqateqartalerpoq. Naak tamanna
qitornaasumut iluaqutaagaluartoq anaanaasoq suli
ikorfartorneqarnissamik pisariaqartitsivoq.
Taama allappoq Kommuneqarfik Sermersooq nittartakkamini.
Kisermaajuvunga, taamaammat ullut ilaanni assoroorsinnaasarpunga. Qitornamma oqaloqatiginiartarnera ajornarsinnaasarpoq matupallattarami,
kisianni malugisinnaavara Inussuttunik Sullissivimmiittarnera iluaqutaajartuaartoq, angajoqqaaq kommunip nittartagaani oqaluttuarpoq.
Anaanasoq oqaluttuarpoq qitornaasoq Inuusuttunik Sullissivimmi oqaloqateqartartoq. Qitorni ulluinnarni sammisassaqartuarnissaa pisariaqartikkaa
isumaqarpoq.
Allamit tapersersorneqarnissaa aamma pisariaqarpoq, uanga tapersersortuarpara, kisianni ullut
ilaanni ”qatsussinnaasaraminga”, taamaasilluta aporaateqqajaalersarluta. Taamaammat angerlarsimaffiup avataaniit, suliamik ilisimasaqartuniit pisariaqartitsisimavunga. Qujanartumillu Sapiik-mut ilanngunneqarpoq, angajoqqaaq oqaluttuarpoq.
Qitornaasoq suliniummi Sapiik-mi ulluinnarni
peqataasarpoq. Tassani inuusuttuaqqat Inuusuttunik Sullissivimmiit siunnersortit peqatigalugit sammisaqaqatigiisinneqartarput. Asimiinneq, suliffeqarfinnut ilinniarfinnullu pulaarnerit, aallaarsimaarnerit, misigissutsinik oqaasinnguinerit assigiinngitsorpassuarnillu sammisaqartarlutik. Qitornaasup
inuusuttoqatiminik aammalu inuusuttunik siunnersuisunik avatangiiseqarnera iluaqutaasoq anaanasup
oqaluttuaraa. Sapiik-lu saniatigut Inuusuttunik Sullissivimmik ulluinnarni aamma anaanasoq suleqateqarluartarpoq.
Ukioq kingulleq qimaasalerluni aallartippoq.
Oqarasuaataa atorlugu sumiissusersisinnaasarpara, taannali internetsimut attaveqaqqaarluni atorsinnaasarpoq. Sumiiffeerukkaangakku Inussuttunik
Sullissivimmut attaveqartarpunga, ilaatigullu ikiorsinnaasarpaanga, taakkumi inuusuttunik allanik
aamma attaveqarluartuummata, angajoqqaaq oqaluttuarpoq.
Anaanasoq aamma oqaluttuarpoq ilaanni Inuusuttunik Sullissivik aqqutigalugu qitorni Toqqissisimanissaq pillugu biilinik angalasartunit aatissinnaasarlugu. Toqqissisimanissaq pillugu biilinik angalasartut tassaapput kommunimit pilersinneqarsimasut,
taakkulu Inuusuttunik Sullissivimmit ingerlanneqarput, unnuakkut illoqarfimmi biilerlutik angalaartarput, meeqqat inuusuttut paariniarlugit aammalu
taakku pisariaqartitaat naapertorlugit siunnersuisarlutik.

Ilanngullugu oqatigaa qitorni aalajangersimasumik siunnersortimik tulaaveqarsimasoq, maannakkulli aamma allanik tulaveqariartortoq oqaatigalugu.
Inuusuttunik Sullissivimmik suleqateqarnera
nuannaarutigeqaara, malugisinnaagakku qitornannut
uannullu iluaqutaasoq, angajoqqaaq oqaluttuarpoq.
Angajoqqaaq aamma oqaluttuarpoq qitornaasoq
Sapiik-miinnera naammassinissaanut iliuusissamik
pilersaarusiulereersimallutik.
Inuusuttunik Sullissivik
Nuummi Inuusuttunik Sullissivik meeqqanut inuusuttunullu 6-iniit 23-t angullugit ukiulinnut assigiinngitsutigut immikkut ikiorsiinissamik neqerooruteqarsinnaavoq. Ajornartorsiutaasoq apeqqutaatillugu
inuusuttoq neqeroorutit assigiinngitsut aamma sakkussat assigiinngitsut atorlugit ikiorserneqarsinnaavoq. Sullissivik, immikkoortoq apeqqutaalluni, ul-

LEIFF JOSEFSEN

luinnarni 07:00 – 22:00-llu akornanni ammasarpoq,
inuusuttup piffissami tassani ikiorserneqarnissamik
pisariaqartitsiffiani qulakkeerissalluni.
Inuusuttunik Sullissiviup neqeroorutigai:
Meeqqanik 6 -14-inik ukiulinnik sakkortuumik
nalaataqarsimasunik katsorsaaneq.
Inuusuttunut 10 – 18 ukiulinnut inuttut, ilaqutariittut, inooqataanikkut imaluunniit ilinniagaqarnikkut
unamminarsinnaasunik tunngasunik inuusuttunik
siunnersuineq.
Inuusuttunut 18-23-nik ukiulinnut malitseqartitsineq.
Inuusuttunut 23-t tikillugit ukiulinnut aanngajaarniutinik katsorsaaneq
Ammasumik kinaassutsimik isertuussisumik inuusuttunut siunnersuineqNuummi inuusuttunut tamanut angajoqqaavinullu neqeroorutaavoq.
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ATUALEQQAARNEQ
ASS

TILLUG
I
L
I
S
S
A
T
I
M
U
ILIISART

U

Meeqqat aggustip 18-ianni atualeqqaarunik qularnanngitsumik ulloq taanna
puigunngisaannartussaavaat. Ulloq meeqqanut ullorsiorfiusussaavoq sorunami
aamma angajoqqaanut ilaqutaasunullu.
Ulloq nalliuttorsiutigineqassaaq tamatumalu eqqaamaneqarnissaanut assiliisartumit
assinik qaqugumulluunniit allanngortussaanngitsunik assilineqarnissaanit allamik
pitsaanerusoqanngilaq?
Assiliisartut Sermitsiaq.AG-meersut Leiff Josefsen siuttoralugu Nunatsinni assiliisartuni
misilittagaqarnersaasut toqqissisimanartumik avatangiiseqarluni pitsaalluinnartunik
qaqugumulluunniit eqqaamaneqartussanik qulakkeerinnissinnaapput. Leiffip ilaatigut
assilisanik atuakkiaq ”Nuummut nersorinnissut” saqqummersitaraa, taannalu
ingerlaannartumik nungullugu tunineqarluni.

Assiliisartumit assilineqarnissarsi kissaatigigussiuk
Leiffip assiliisarfiani assilisinnissamut
inniminniisinnaavusi
Tunuarsimaarasi attaveqarsinnaavusi foto@Sermitsiaq.ag -mut imaluunniit ataani allassimasumut
attaveqarlusi pisussaaffiligaanngitsumik periarfissanik oqaloqateqarlusi.

SAPAATIP AKUNNERINI 32-MI AAMMA 33-MI ATUALEQQAARTUNUT
NEQEROORUTEQARFIUVOQ.
Assit assiliisartumit assilisat, tusagassiiviup assiliisarfiani
angerlarsimaffimmiluunniit assilisat

ASSIT TALLIMAT KR. 750,ASSIT QULIT KR. 1.200,AKIT MINUTSINI 30-NI ASSILISINNERMUT ATUUPPUT.
Annerusumik tusagaqarnissat kissaatigaajuk?
ATTAVEQAFIGIUK:
Leiff Josefsen
+299 552710
foto@Sermitsiaq.ag
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Inissiat akii qaffakkiartulaartut
Ernianut akit ukiup affaata iluani qaffakkiartoraluartut Nuummi inissiat akii allannguuteqarpallaanngillat. Akit allannguuteqarpallaassanngitsut
bankip naatsorsuutigaa.
All. Merete Lindstrøm
Nuummi inissiat akii qaffasissuusut amerlanerpaat
isumaqatigissagunnarsivaat. Danmarkimi Savalimmiunilu inissiat akiinut sanilliullugu allaanerusumik
inissisimasoqarpoq.
Bankimmi ukiumut nalunaarutaani erserpoq
Nuummi inissit akii 20 procentit missaanni akisunerulersimasut, Danmarkimi Savalimmiunilu 45
procentiusoq.

Aningaasarsiornikkut ajornartorsiorneq
qaangerneqarluartoq
Grønlandsbankip pisortaata tulliata John Jakobsenip
oqaatigaa Nunatsinni aningaasarsiorneq eqqornerlunneqarpallaarsimanngitsoq.
- Aningaasarsiornikkut ajornartorsiortoqarnerani
Kalaallit Nunaat annertunerusumik eqqorneqanngilaq. Inissianut tunngatillugu Savalimmiuni Danmarkimilu akit qaffarujussuarnikuupput, tamanna
maani malugineqarpallaarsinnaanngilaq.
Nuummi inissiat akii immikkut nalilersorneqarnikuupput, illoqarfinnit allanit akii aamma assigiinnginnerujussuupput.
- Nuummut nuuttartorpassuupput. Tamanna ilutigalugu inissiat soqutigineqarluartarput, tamanna illoqarfinni allani takussaanngilaq. Ukiuni aggersuni
taamatut inissisimaannartoqarnissaa naatsorsuutaa-

voq.
Ernianut akit akilersuisitsinerillu
iluaqutaasinnaasut
Danmarkimi ernianut akit eqqunneqarpat akinut apparsaaqataasinnaasoq naatsorsuutigineqarpoq.
Taamatut Nuummi iliortoqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.
- Ernianut akit qaffakkiartornerat akinut nalimmassaaqataasinnaapput. Taamaattoq akit appariartulernissaat naatsorsuutaanngilaq, inissiammi soqutigineqarluartuupput.
Ernianut akit pillugu annertunerusumik naatsorsuuteqarusunngilaq.
- Qanoq pisoqarsinnaanersoq oqaatigivallaarsinnaanngilara, ernianillu akit qaffatsinneqarnissaat
naatsorsuutiginnngilara. Ernianut akit akilersuisitsinerillu ataavartumik inissinneqarnikuupput, taamaasilluni inissiaatilinnut toqqissisimanarnerulluni.
Ernianut akit qaffakkaangat qaammammut akiliutaasartut amerlivallaarneq ajorput, oqarpoq.

Boligpriserne
stiger støt
På trods af stigende renter det seneste halve år, så
ligger boligpriserne i Nuuk stabilt, og det forventer banken de vil blive ved med på grund af stor
og stigende efterspørgsel.
Af Merete Lindstrøm
Boligpriserne i Nuuk er tårnhøje, det kan de fleste
blive enige om. Men faktisk er de seneste års prisstigninger intet i sammenligning med Danmark og
Færøerne.
Ifølge Grønlandsbankens årsrapport for sidste
år, så er boligpriserne i Nuuk steget et par og tyve
procent, mens tallet for Danmark og Færøerne er
helt oppe på 45 procent.
Klarede finanskrisen bedre
Ud over det så påpeger vicedirektør i Grønlandsbanken John Jakobsen, at Grønland har været forskånet for de helt store udsving.
- Vi blev aldrig rigtigt ramt under finanskrisen,
og stigningen i boligpriserne omend den er høj, så
langt fra hvad der sker i Danmark og på Færøerne.
Han påpeger, at de priser, banken har analyseret
på, er hovedstadens boligmarkedet, som er noget
anderledes end resten af landet.
- Nuuk er understøttet af urbaniseringen. Der er helt
grundlæggende en efterspørgsel på boliger, som vi
ikke ser på samme måde andre steder og som nok
heller ikke slutter lige indenfor de næste år.
Fast renter og afdrag kan afbøde lidt
I Danmark tales der i øjeblikket om, at boligpriserne kan falde en smule på grund af den stigende
rente på realkreditlån, men så slemt tror vicedirektøren ikke på det går i Nuuk.
- Måske vi den kommende tid vil se at den stigen-

Grafik:
Nuummi, Danmarkimi Savalummiunilu inissiat akiisa qaffakkiartornerat

de rente kan skabe en udfladning af priserne. Jeg
tror ikke på prisfald alene fordi, efterspørgslen er så
høj.
Ligesom alle andre der har forstand på økonomi,
så er vicedirektøren forsigtig med at spå om rentens
videreudvikling,
- Jeg tør ikke sige det, men jeg tror ikke, vi får

voldsomme stigninger på den faste rente på realkreditlån. Hele vores finansieringsform i Grønland
er bygget op om faste renter med afdrag, hvilket
giver en form for tryghed, når renten stiger, fordi
det ikke slår så hårdt igennem på den månedlige
ydelse, som man ser det på afdragsfrie lån andre
steder.
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1. SKOLEDAG
Når de unge mennesker den 18. august skal starte i skole for første gang,
er det en dag de sikkert aldrig glemmer. Dagen er en mærkedag, både for de unge,
men bestemt også for forældre og resten af familien.
Begivenheden skal fejres og hvilken bedre måde at forevige dagen på end at få taget professionelle billeder der holder evigt?
Fotobureauet FOTO Sermitsiaq.AG med Leiff Josefsen i spidsen, en af landets mest erfarne fotografer, kan med høj kvalitet i trygge rammer, sikre at minderne holder for evigt. Leiff tog blandt
andet billederne til portræt- og fotobogen ”Hyldest til Nuuk”, der på rekordtid blev revet væk og nu
er udsolgt.

Ønsker I at få taget professionelle billeder kan der
bookes tid til en session med Leiff i hans studie
Tøv ikke med at tage kontakt, enten på foto@Sermitsiaq.ag eller
kontakt nedenstående for en uforpligtende snak om mulighederne

I HELE UGE 32 OG 33 ER DER SKOLESTARTS-TILBUD.

Professionelle billeder, redigerede i mediehusets studie eller privat

5 BILLEDER KR. 750,10 BILLEDER KR. 1.200,PRISEN ER FOR EN 30. MINUTTERS SESSION
Interesseret i at høre mere?
Kontakt:
LEIFF JOSEFSEN
+299 552710
foto@Sermitsiaq.ag
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Imminut qalipalluni ilisaritinnermi
kinaassuseq misigissutsillu sammineqartut

Ujammiugaq Møller aamma Mimi Josefsen ukiup aappaa
avillugu imminnut ilisaritillutik qalipaasimapput, imminnullu qalipaariaatsinik assigiinngitsunik unammillerlutik.
Ujammiugaq Møller og Mimi Josefsen har malet i alt
24 selvportrætter igennem det seneste halvandet år, og
udfordret hinanden med forskellige maleteknikker.
Privatfoto

Kalaallit marluk saqqummersitaat januaarimi
Nuummi saqqummersinneqassapput. Saqqummersitap Symbiosep eqqumiitsuliortuisa suliaminni kinaassuseq misigissutsillu sammivaat.
All. Kassaaluk Kristensen

Imminut ilisaritilluni qalipakkat 24-t kalaallinit eqqumiitsuliortunit marlunni qalipakkat Odensemi
Nordatlantiske Husemi saqqummersinneqarput.
Saqqummersitat eqqumiitsuliortunit, Mimi Josefsenimit aamma Ujammiugaq Møllerimit suliarineqarput, kingornalu ukiup ingerlanerani angallanneqartussaapput, illoqarfiit Århus, Aalborg, Nuuk
aamma København saqqummersitsiviussallutik.
- Kinaanera paasissallugu ajornakusoortittuarakku, qalipaanermi periutsit assigiinngitsut imminut
ilisaritillunga ilinniarnissaannut tunuliaqutaavoq.
Kalaallinit, norskinit danskinillu kingoqqisuuvunga, nunanilu taakkunani imminut inissikkuminaatsittarpunga, naak Kalaallit Nunaanni inunngoraluarlunga, Mimi Josefsen, imminut ilisaritilluni qalipakkanik saqqummersitsinissamut suliaqartoq taama
oqarpoq.
Saqqummersitsinissaq pilersaarutaasimanngikkaluarpoq, Ujammiugaq Møller, imminut ilisaritilluni
qalipakkat affaannik suliarinnittoq oqaluttuarpoq.
Ukiup aappaa avillugu kingullermi Ujammiugaq
Møller aamma Mimi Josefsen tamarmik immikkut
imminut ilisaritillutik qalipakkanik 12-nik suliaqarput. Qaammatit tamaasa qalipaariaaseq nutaaq.
- Suliap ingerlanerani assitalinnik qalipaaneq
aamma nuannaralugu paasillugu nuannernerpaavoq.
Tigussaanngitsunik qalipaaneq periuserineruara,
kisianni ukiup kingulliup ingerlanerani misigissutsit
misigisallu assitaliullugit takusassiarinissaat ilikkarpara, Ujammiugaq Møller oqaluttuarpoq.
Imminut ilisaritilluni qalipakkat kusanartut
toortaallunilu qalipaanermi periutsit
Mimi Josefsenip aamma Ujammiugaq Møllerip

ukiup aappaa avillugu sivisussusilimmi qalipaariaatsit arlallit ilinniarpaat.
- Imminut ilisaritilluni qalipakkani misigissutsit
saqqummersinnissai uannut unammillernarsimavoq.
Isiginnaartutta qalipakkani tamani takutinneqartut
misigisaqarfigitikkusuppakka. Assit oqariartuutinut
misigissutsinullu assigiinngitsunut ammaasinnaassapput, Mimi Josefsen oqarpoq.
Ujammiugaq Møller sioorasarpoq aamma PTSDmik nappaateqarpoq, ulluinnarnilu inuit nappaataanut qanoq iliuuseqarniarnermik ajornakusoortitsisartut misigisaqartarpoq. Tarnikkut nappaatit ammasumik oqallisigineqarnissaannik ujartuivoq.
- Suliap ingerlanerani imminut misigissutsinnullu
iliuuseqarfiginissaq uannut unammillernarnerpaanikuuvoq. Maanna ersarinnerusumik imminut takusinnaalerpunga, taamaalillungalu aamma kinaaninnik akuersaarnerulerlunga, Ujammiugaq Møller
oqarpoq.
Tigulluarneqartoq
Alakkaasut qalipakkat pitsaasumik tigusimagaat,
arnat taakku marluullutik misigaat. Qalipakkanilu
misigissutsit takutinniakkallu assigiinngitsut alakkaasunit oqallisigineqarsinnaanerat, arnat taakku
nuannaarutigaat.
- Tunniussisinnaaneq misigissuseq iluartuuvoq.
Allanut paasinarnerat, Ujammiugaq Møller oqarpoq.
Saqqummersitaq Danmarkimi angallanneqassaaq
Katuamilu januaarimi saqqummersinneqassalluni.
Ujammiugaq Møllerip aamma Mimi Josefsenip
Katuami saqqummersitsinerup ammarneqarneranut
peqataanissartik sulissutigaat.

Identitet og følelser i fokus i selvportrætter
En udstilling af to grønlændere, kommer til
Nuuk til januar. De to kunstnere bag udstillingen
Symbiose har fokus på identitet og følelser i deres
værker.
Af Kassaaluk Kristensen
I alt 24 selvportrætter malet af to grønlandske
kunstnere bliver udstillet i Nordatlantiske Huse i
Odense i disse dage. Udstillingen, der er udført af to
grønlandske kunstnere, Mimi Josefsen og Ujammiugaq Møller skal senere på året på turne, og skal
til byerne Århus, Aalborg, Nuuk og København.
- Baggrunden for at lære de forskellige maleteknikker ved at selvportrættere mig er, at jeg altid
har haft svært ved at vide, hvem jeg er. Jeg har
grønlandsk, norsk og dansk baggrund, og har altid
haft svært ved at finde til rette i landene, selvom jeg
er født i Grønland, fortæller Mimi Josefsen, der er
initiativtageren til at lave selvportrætter til udstillingen.
Udstilling har aldrig været planen, fortæller

Ujammiugaq Møller, der står for halvdelen af selvportrætterne. Det seneste halvandet år har Ujammiugaq Møller og Mimi Josefsen stået og malet 12
selvportrætter hver. En ny teknik for hver måned.
- Det mest spændende, jeg lærte under processen
er, at jeg også kan lide at male med motiver. Min
stil er mere abstrakt, men igennem det seneste år
har jeg lært, at jeg også kan udtrykke følelser og oplevelser i motiver, fortæller Ujammiugaq Møller.
Fine portrætter og prikkende teknikker
Både Mimi Josefsen og Ujammiugaq Møller har
taget udfordringen og lært flere teknikker igennem
halvandet år.
Det er dog ikke kun teknikken, som har udfordret
kunstnerne:
- Under processen har det været mest udfordrende
for mig at tage stilling til mig selv og mine følelse.
Men jeg har et klarere billede af mig selv nu,
hvilket også gør, at jeg er nået til en mere accept af,
hvem jeg er, siger Mimi Josefsen.
Ujammiugaq Møller lider af angst og PTSD og
oplever i hverdagen, at folk har svært ved at for-

holde sig til hendes lidelse. Hun efterlyser mere
åben debat omkring psykiske lidelser.
- For mig har det været en stor udfordring at udtrykke følelser gennem selvportrætter. Jeg vil gerne
have, at vores publikum også kan relatere sig til de
følelser, som bliver udtrykt i hvert maleri. Portrætterne skal kunne åbne op for forskellige udtrykke og
følelser, siger Ujammiugaq Møller.
Fin modtagelse
Begge kvinder oplever, at publikum har modtaget
malerierne meget positivt. Og de glæder kvinderne,
at publikum også kan diskutere de forskellige følelser og udtryk, der er i malerierne.
- Det er en rar følelse, at vi også kan give noget.
At det giver mening for andre, siger Ujammiugaq
Møller.
Udstillingen skal på en turne i Danmark og udstilles i Katuaq til januar. Ujammiugaq Møller og
Mimi Josefsen arbejder på at komme med til åbningen af udstillingen i Katuaq.
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Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

FRELSE
STØRRELSE

Tillykke

1 af 1

Send en hilsen til en du kan lide
gennem Nuuk Ugeavis

Najugaq/Adresse:

Sap. ak. uani makitaasoq /
Denne uges vinder blev:
Karl Peter Petersen
Atertaq 3-102
3905 Nuussuaq

Alfredo

– det er helt gratis
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.

Amerlassusaat:
Oplag: 7.800

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
SISAMANNGORNEQ
Ussassaarutinut naqeriaannarnut
tunniussivissaq kingulleq:
ATAASINNGORNEQ NAL. 12.00

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

30/06/2016 09.00

Kingusinnerpaamik
sisamanngorneq nal. 12.00

FODDEL

Administration
administration@sermitsiaq.AG

Hilsen kan også mailes
Skal være indsendt
senest torsdag kl. 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.

nuukugeavis@nuukugeavis.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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Tandlæge Niels Nygaard ApS

Ambulance
344 112

Tlf. 31 30 01

Tuapannguit 40, Postboks 240, 3900 Nuuk

www.kigutit.gl

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

Sungiusarfik Aaqa

asaasumik pissarsiorpoq
Sungiusarfik Aaqa ulloq unnuarlu angerlarsimaffiuvoq tarnimikkut innarluutilinut. Aaqa
32-inut inissaqarpoq immikkoortortat 7-llutik, sulisut 90-it tungaannut sulillutik.
Suliassat:
Asaasutut atorfinitsinneqartussaq Aaqa-imi asaasassaaq, saniatigullu immikkoortortamut
Piloq 7-imut aamma asaajartortassalluni sapaatip akunneranut 2-3-riarluni. Ullormut sulissat assigiinngittassapput annertunerusumillu uffarfiit/perusuersartarfiit, igaffiit iisersimaartarfiit il.il. suliarineqartassapput ulluni taakku suliffiusuni.
Ataasinngornermiit tallimanngorneq ilanngullugu 8.00-16.00.

Pilluarit

Tillykke

Pilluarit

Atorfimmut tungaasut:
· Tarnikkut peqqissuunissat
· Qiimasuuneq suleqatinik najugaqartunullu qanilaartuuneq
· Sulilluartoq pitsaassaqaarlu kalaallisut oqaaseqartuunissaq
· Pillagaasimannginnermik allagartamik peqarneq.

Sungiusarfik Aaqa

søger rengøringsassistent
Aaqa er en døgninstitution for psykisk syge personer. Der er plads til 32 beboer med
7 afdelinger og ca. og ca. 90 ansatte.
Arbejdsområde:
Rengøringsassistenten skal gøre rent på moder Aaqa og derudover i vores afdeling i Piloq
7, ca 2-3 gange ugentligt.
Det primære arbejdsopgaver er rengøring af badeværelser/toiletter og fællesområder.
Arbejdsopgaverne er forskellig artede i løbet af ugen.

4. August 2022

Kære Nivikka Isaksen
❤-ligt tillykke med din 31 års fødselsdag ❤ Jeg håber du får en
fantastisk dag ❤
Hilsen Willumsen

Buuarsikkut v/Roberth Holmene

Beskrivelse af dig:
· Du har en stærk psyke
· Du er i besiddelse af humør og er tolerant over for kollega og beboer
· Du er stabil og gerne en grønlandsk talende.
· Du har en ren straffeattest.
Saaffiginniffissaq/Henvendelse:
Souschef Sussi B. Lynge, tlf. 26 22 31, mail: suly@aaqa.gl
Køkkenleder Anna H. Nielsen, tlf. 36 22 56, mail: kokken@aaqa.gl

