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Nuuk
- Issittumi illoqarfik
pingaarutilik
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Nuuk
- en hovedstad i Arktis
Nuuk Marine
Center Aps-imi
pigaavut
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Køb en ny brille og
få et sæt brilleglas

SYNOPTIK • NUUK CENTER • 3900 NUUK • TLF. 32 15 19

gratis

evt. til eget stel

38 20 10

På Lager
Hos Nuuk
Marine
Center Aps

NUUK MARINE CENTER APS
Iggiaanut 6-8 - Tlf. 31 15 40
&

GODTHÅB MARINE SERVICE
Samuel Kleinschmidtsvej 5 - Tlf. 34 35 65

Deres Auto ApS

Tlf. +299 314800 www.deresauto.gl

Biilitit Deres Automut misissortikkiartoruk
illoqarfimmilu biilinik asaasarfimmi
avatangiisinut mingutsitsisuunngitsumi
nutaami akeqanngitsumik asatsilugit.
Send din bil til service hos Deres Auto
og få en gratis standardvask i byens
nye miljørigtige bilvask

Nuuk
Tlf: 313410

Sisimiut
Tlf: 863410

Ilulissat
Tlf: 943410

Dame & Herresalon
v
Blok 5 /gavlen

v

/Naja Lange Berthelsen

Mandag: Lukket
Tirs.-Fre.: 9-17 Lør.: Efter aftale

Tlf. 323800

salon.nutsat@greennet.gl

Træfigurer·sengelinned·
metervarer·voksdug·
service·stearinlys·
pudebetræk·tevarmere·
kræmmerhuse·gode gaver·
isbjørne·wall-stickers

329220

FORHANDLER
AF ØKOLOGISK
BEHANDLET TØJ

ØKOLOGISK HÅR OG
HUDPLEJEPRODUKTER

Åbningstider:
Ataa./Tall.Man/Fre. 10-18
Arfin./Lør. 11-15

Nuuk Center · Imaneq 1B · Postboks 377 · 3900 Nuuk

Byens frisør

Man. - tors. 9.00-17.30
Fredag
9-00-19.00
Lørdag
9.00-13.00

BEMÆ
Studere RK
n
Pension de &
iste
÷15% r

Åndelig vejledning

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

Healing - Clairvoyance
- Massage - Afdødskontakt Hus/hjem-healing

Plakater • Kunsttryk • Luftfotos • Postkort m.m.

ALT I GLAS OG RAMME

Info & Bestilling
0606
33 33
Tlf.5555

www.centerforinuitfolk.dk

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

GA
V
KØ EKO
BE RT
S

Innannguaq 40
Man-Fre 11-17
Lør 11-14
Søn 13-16
tlf: 311911

BÅDCHARTRING

Skiltning af Din Virksomhed

“Immanuel”

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os
· Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.

Tlf. 32 39 66

Bos 492 · Fax 32 16 05
E-mail:immanuel@greennet.gl

Industrivej 43, Nuuk Tlf. 549999 jk@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Flyttebilen Tlf 312558

Se hvad vi
tilbyder på

Nuuk-Biludlejning ApS

www.nuukfys.gl

Puk er igen i salonen
efter endt sygeforløb.
Frisører i Salon Puk: Puk, Munu, Nini, Elisa, Nuka

Tlf. 32 26 30

Nuuk Fysioterapi
· Fysioterapi
· Læge
· Akupunktur
· Stresscoach

puk@greennet.gl · Inspektørbakken 9B

· Massage
· Ergonomi
· YOGA og
Pilates

KLINIK FOR FODTERAPI
/Statsautoriseret Fodterapeut

v

Eneste forhandler af Redkens
pleje- og stylingsprodukter på Grønland

Nujaleriffik

31 15 48
TiLBUD Dame klip:
Mandag-onsdag kr. 280,Herre klip
kr. 250,-

Else

v/Arnanguaq Therkildsen
& Pilunnguaq
Blok 12-001 · www.salonevent.gl

Angallatit · Både
Motoorit · Motorer
Atortussallu · Bådeudstyr
www.yamatek.gl
Pukuffik 9 · Tlf. +299 322277

Klip ud og gem

Tidsbestilling

"

Iggiaanut 10-102
Tlf. 58 39 08
Åben efter aftale
Tidsbestilling om mandagen mellem 10-17

Ditte Hammeken
Iggiaanut 10-102
Ny adresse fra 1. dec. 2013

ALT INDENFOR:
• Fodbehandling
• Aflastningerog Indlæg

Send en mail:
nuukfys@nuukfys.gl
eller ring og hør om vi har
tid til dig.

Sidste
nyt

Vandsøvej 10 Postbox 1360 Tlf. 32 46 26

TIDSBESTILLING:

Mandag - fredag
Nyt telefonnr.: 48 79 38

Gavekort udstedes

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

Martha

Levering af mad ud af huset til:

Erene

Nauja

H.J Rinksvej 33

Alt i tandproteser
& fast protetik
Berners

TAND

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011

TEKNIK www.tandteknik.gl | info@tandteknik.gl

Profilering af Din Virksomhed

Give aways · Gaveartikler · Reklameartikler · Logomåtter · Firmatøj ·
Sportstøj · Arbejdstøj med eller uden tekst og logo.
Vi broderer og trykker på tekstiler.
Håndtørrer · Udendørsaskebægre
og meget mere forhandles også

Industrivej 43, Nuuk Tlf. 549999

	
  
	
  
jk@arcticlogo.gl
	
  

www.arcticlogo.gl

charterafhentningaktivallearbejdsplads
Arktisbefragtningberedskabblåhimmelbug
seringbygderengagereteffektivfisketurf
jeldefjordturfleksibilitetfornøjelsefu
glegletchergodkendtgodsGrønlandgæstfri
hjælpsomholdbarhorisonthurtighvalerhæd
erligimponerendeindflydelseinteressant

Charter sejlads!

Tlf.	
  +299	
  487348,	
  E-‐mail:	
  martek@martek.gl,	
  Web:	
  www.martek.gl	
  

32 72 03

NY KARRIERE?
Sermitsiaq.AG JOB

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

Uønsket hårvækst, karsprængninger
& pigment

REDUKTION AF:
Rynker & strækmærker

w.p
a

las

i-n

uuk

.dk

2

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-18 · Lørdag 9-13 · Søndag lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · cafemik@greennet.gl

Tidsbestilling og konsultation:
Saqqarliit 36
info@laserklinik.gl · www.laserklinik.gl

Ullormut
400 kr.-imiit
Fra 400 kr.
pr. dag

BILUDLEJNING.GL
www.sermitsiaq.ag

· Rejsegilde
o.lign.

KLINIK FOR
LASERBEHANDLING & MASSAGE

MASSAGE & LEDMANIPULATION: +299 49 11 11 (mellem 12.00-18.00)
Behandling af stive muskler og led,
spændingshovedpine, hold i nakken,
sportsskader, appelsinhud.

· Kurser
· Møder
· Sejlture

ww

www.sermitsiaq.ag/job

PERMANENT FJERNING AF:

· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester

Telefon 314 314 · E-mail nuuk@biludlejning.gl

H Igaﬃmmi errorsinermilu
atortorissaarutitigut

H Kiﬀartuussisarpugut
H Ikkussilluta tuniniaallutalu
H Taartissaateqarluarpugut

Kiﬀartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og
salg – under
samme tag

H Servicering
H Montering og
H Salg af hvidevarer
H Godt udvalg af
reservedele

Aqqusinnersuaq. 32, st. tv · Kontor: 312131 · info@hvt.gl
NR. 03 2014 · ÅRGANG 31

Aqqusinermi angallanneq 45 millioninik
aningaasaliiffigineqartoq
Illoqarfiup qeqqani biilit uninngaartarfiinik amigaateqarnermut iluarsiissutitut kommunalbestyrlsimit
uninngaartarfinnut aningaasaateqarfik pilersinniarneqarpoq. Aqqusinernik aaqqissuussinermut
45 millioner koruunit atorneqassapput
Biilit arriinnerusumik ingerlaartalissapput, bussinik
atuineq annertusarniarneqassaaq, sikkilertartunut
pitsaanerusunik atugassaqartitsinissaq anguniarneqassaaq kiisalu illoqarfimmi biilit uninngaartarfissaannut aningaasaateqarfimmik pilersitsisoqassaaq.
Nuummi aqqusinerni angallannermut ukiuni
tullerni pilersaarutit ilaat taakkuupput. Sulineq
aallartinneqareerpoq. 2012-imi Tuapannguani biilit
ingerlaartarnerisa kigaallisinnissaannut, illoqarfimmi angallannermi qulliit taarsersornerinut kiisalu
pisuinnaat ikaartarfiisa qullilersorneqarnerannut
400.000 koruunit atorneqarput.
Suliat annikinnerit taakkuupput allalli takkutissapput!
Biilit uninngaartarfiinik amigaateqarneq
2013-imi H. J. Rinkip aqquserngata iluarsartuunneqarneranut siullermut, Aqqusinersuup Dronning
Ingridip aqquserngatalu akornanni nutaanik qullilersuisoqarneranut illoqarfimmilu aqquserngit ikaarfissat qulliisa pitsanngorsarneqarnerannut 4 millioner
koruuningajaat atorneqarput.
Maannakkut illoqarfiup qeqqani biilit uninngaartarfissaannik ujaasineq aallartippoq. Ukiuni
qaninnerni politikerinit aalajangerneqassaaq biilit
uninngaartarfissaannut aningaasaateqarfittut taasamik pilersitsisoqassanersoq.
Inuit Ataqatigiinnit Sanarfinermut Avatangiisinullu ataatsimiititaliami siulittaasuutitaq Mille

Biilertartut amerlanerit bussertalertariaqarput. Kommuni
taama kaammattuivoq.
Flere skal fra bilerne og over
i busserne. Sådan lyder det fra
kommunen.

Søvndahl Pedersen, kommunalbestyrelsimi oqallinnissamik qilanaarisaqarpoq:
– Biilit uninngaartarfiannut aningaasaateqarfiliornissamik kommunip isumassarsinera aallaaveqarpoq illoqarfiup iluani biilit uninngaarfissaannik
amigaateqarfiusuni sanaartorsinnaalernissaanut
aningaasassaqalernissaq. Biilit uninngaarfissaannut amigaataasunut tamanut sanaartortitserusuttut
tamarmik aalajangersimasumik kommunip uninngasarfinnut aningaasaateqarfiannut aningaasaliissuteqartassapput, kommunilu sanaartortussatut
pisussaaffeqalissaaq ukiualuit ingerlaneranni
sanaartortitsiumasup qanittuani kommunimit
pilersinneqartussamik, Mille Søvndahl Pedersen
nassuiaavoq.
Akiliisoqassanngilaq
Millep ilumuunnginnerarpaa illoqarfiup iluani

biilit uninngaartartunut akitsuusersuinissaq soorlu
Kalaallit Nunaata killeqarfiata avataani ilisimaneqartut assilillugit.
Uagut taamaallaat pilersaarutigaarput biilit uninngaartarnerannut kommunip politikkiata eqaallisinnerunissaa imaanngitsoq biiliutillit akiliuteqarnissaannik piumasaqartugut, Mille Søvndahl Pedersen
erseqqissaavoq.
Kommunip aningaasaliissutissatut pilersaarutaani
»Nuummi 2012-2019 Aqqusinermi angallannermi
iluarsartuussineq missingersuutillu« aqqusinermi
angallannermut pitsanngorsaatissat 20 millioner
koruuniupput. Taakkununnga ilaapput sanaartukkat
naammassineqareersut 20 millioner koruuninik
nalillit, tassa aqqusinernut katillugit 45 millioner
koruunit atorneqarput.
Niels Ole Qvist
qvist@ag.gl

45 millioner til trafikken

Kommunalbestyrelsen pønser på at løse manglen på p-pladser i midtbyen ved at
oprette parkeringsfond. Samlet skal der bruges 45 millioner på infrastrukturen
Bilerne skal køre langsommere, der skal satses
mere på den kollektive trafik (det vil sige busserne),
cyklisterne skal have bedre vilkår, og så skal der
oprettes en lokal parkerings-fond.
Det er blot nogle af sigtelinjerne for de kommende års trafikplanlægning i Nuuk.
Arbejdet er i fuld gang. I 2012 blev der brugt
400.000 kroner på at skabe fart-begrænsning på
Tuapannguit, udskifte lanterner i byens signalanlæg
samt forstærke belysningen ved byens fodgængerovergange.
Det er mindre ting, men der er mere på vej!
Mangel på p-pladser
I 2013 er bevillingen på knap fire millioner kroner anvendt til at trafiksanere første etape af H.J.
Rinksvej, til at etablere et nyt lyskryds ved Aqqusinerssuaq og Dronning Ingridsvej og til at opgradere
NR. 03 2014 · ÅRGANG 31

byens to andre signalanlæg.
Nu er turen så kommet til at se på udfordringerne
med at finde p-pladser nok i den indre by. Her skal
politikerne i det kommende år afgøre, om der skal
oprettes en såkaldt parkeringsfond.
IAs formand for Anlæg- og Miljøudvalget, Mille
Søvndahl Pedersen ser frem til debatten i kommunalbestyrelsen:
- Idéen bag en kommunal parkeringsfond er, at
det bliver muligt at bygge i områder i byen, hvor
der ikke er plads til det påkrævede antal parkeringspladser. I stedet erlæger bygherrerne og
entreprenørerne et på forhånd fastlagt beløb pr.
påkrævede parkeringsplads til kommunens parkeringsfond, og kommunen forpligter sig derefter
inden for en fastlagt årrække til at etablere de
manglende parkeringspladser i nær-området, forklarer Mille Søvndahl Pedersen.

Nul betaling
Hun afviser, at der kan blive tale om at indføre parkeringsafgifter i indre by, som man kender det fra
andre byer uden for Grønlands grænser.
– Vores planer går udelukkende i retning af at
gøre kommunens parkeringspolitik mere smidig,
ikke at bede borgerne om at betale for at parkere,
understreger Mille Søvndahl Pedersen.
Ifølge den kommunale investeringsplan »Prioritering og budget for Trafikinvesteringer i Nuuk
2012-2019« vil der blive lavet trafikforbedringer for
20 millioner kroner. Hertil kommer afledte anlægsudgifter på andre 20 millioner kroner, altså i alt 45
millioner kroner.

Niels Ole Qvist
qvist@ag.gl
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TILBUD
NEQEROORUT
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NEQEROORUT
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NEQEROORUT

FAXE PREMIUM PILSNER
Puui ilanngunnagit /
Uden pant

6 x 33 cl

NYHED

Atuutissapput / Gælder til og med 18/01

69.-

Nutaar siassaq /

www.pisiffik.gl
4

Naqitat kukkuneqartarsinnaaneri, nunguutsinerillu - kiisalu nioqqutissat pigisat killeqarsinnaaneri sillimaffigineqassapput.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte- og begrænset parti varer.

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

NR. 03 2014 · ÅRGANG 31
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Centertorv-i piareersarpoq kiattuniitut akikilliinermik
bazar-eqarnissamut. Pisiniarfiit tuniniaavinnik akikillisarpassuarnik piareerput. Pisiniarfiit akunnerup naaneri
taakku marluk peqataaffigissavaat, tuaviorilli peqataaffigerusukkikkit pisiniarfinnaanni neqeroorutit pitsaanerit
pissarsiarissagukkit.

Lørdag - søndag
17. - 18. januar & 24. - 25. januar
Centertorvet er dækket op til sydlandsk udsalgsbazar.
Butikkerne stiller op med boder med masser af udsalgsvarer. Butikkerne er der begge weekender, men skynd
dig så du kan få alle de bedste tilbud fra din
ynglingsbutik.

AKIKILLIINEQ
AALLARTIPPOQ
UDSALGET
Scan koden og se
Nuuk Center
magasinet - online

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Arfininngorneq - sappaat
17. - 18. Januar & 24. - 25. Januar

ER STARTET

www.nuukcenter.gl
NR. 03 2014 · ÅRGANG 31
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Nuummi meeqqat 2008-mi
inunngortut 1. klassimut allatsinnerat

Indmeldelse til 1. klasse
i Nuuk børn født i 2008

Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15 3. december 2012-meersoq § 31 naapertorlugu atuarfimmi atualerneq
pissaaq ukiup atuarfiusup aallartinnerani ukiumi meeqqap
6-inik ukioqalerfiani.

Ifølge § 31 i Landstingslov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen finder optagelse i folkeskolen sted ved skoleårets begyndelse i det år, barnet fylder 6 år.

Taamaattumik meeqqat 2008-mi inunngortut 1. klassimut allatsissapput. Tamanna pissaaq Meeq-qanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmi, Nota Benep aamma Hotel Nuup akornanni.

Børn født i 2008 skal derfor indskrives til 1. klasse. Det sker i
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfe-qarnermullu Ingerlatsivik. Indgangen er mellem Nota Bene og Hotel Nuuk.
Onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00 - 16.00
Torsdag den 23. januar 2014 kl. 10.00 - 17.00

Pingasunngorneq 22. januar 2014 kl. 10.00 - 16.00
Sisamanngorneq 23. januar 2014 kl. 10.00 - 17.00

Barnets CPR-nummerbevis, dåbs- eller navneattest skal medbringes.

Meeqqap CPR-normua, kuisinnermut – atertaarnermullunniit uppernarsaataa, pinngitsoorani nas-sarneqassaaq.

Der vil ligeledes være mulighed for tilmelding til skolepasnings- eller fritidsordningen.

Aamma atuareernerup kingorna paaqqinnittarfimmut allatsinnissamut periarfissaqarpoq.

Forældre, som med begrundelse i barnets udvikling, ønsker, at
barnets skolegang udskydes et år, kan indsende en ansøgning til:
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik, Skoleafdelingen, Boks 1005, 3900 Nuuk.
Ansøgningen skal være Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik, skoleafdeling i hænde senest 1. februar 2014.
Ansøgningsskema kan afhentes i Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik eller ved henvendelse til kommunens
børnehaver.

Angajoqqaat meeqqap peroriartorneranut tunngassumik pissuteqarlutik, atualeqqaarnissap ukiumik ataatsimik kinguartinnissaanik
kissaateqartut qinnuteqaateqarsinnaapput uunga:
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik, Atuarfeqarnermut immikkoortorta-qarfik, Boks 1005, 3900 Nuuk.
Qinnuteqaat Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsiviup Atuarfeqarnermut im-mikkoortortaqarfianit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik 1. februar 2014.
Qinnuteqaat immersugassaq Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivimmi pine-qarsinnaavoq imaluunniit kommunip meeqqeriviutaanut saaffiginninnikkut pineqarsinnaalluni.
Tamatuma kingorna atuarfinnut inissiigallarneq pissaaq. Tamanna
pereerpat kingusinnerusukkut atuarfinnut ataasiakkaanut paasissutissiilluni ataatsimiinnissamut aggersaasoqarumaarpoq.

Efterfølgende vil der være en foreløbig skoleplacering, hvorefter der
vil blive indkaldt til oriente-ringsmøde på de enkelte skoler.
Med venlig hilsen
Skoleafdelingen
Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Atuarfeqarnermut immikkoortortaqarfik
Meeqanut Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik

Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik · Forvaltningen for Børn, Familie og Skole · Postboks 1005 · 3900 Nuuk
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TIL SALG

TIL SALG

QIMERLUA 50

INNARTALIK A13

Klar til
indflytning
1. marts 2014

G

PROJEKT – ½ DOBBELTHUS I ROLIGT OG FAMILIEVENLIGT
OMRÅDE – 20/20/60-FINANSIERET

UNIK 3-VÆR. EJERLEJLIGHED MED HELT FANTASTISK UDSIGT
– OG 10/40/50-LÅN!
Spændende indrettet enderækkehus med egen indgang, beliggende meget tæt
på bymidten i roligt og eftertragtet kvarter.
Stor adgangsterrasse. Entré, bryggers og mellemgang med gulvklinker.
Soveværelse med parketgulv og højskabe. Flisebadeværelse, skabsarrangement
med vask, toilet og stor bruseniche. Underetage med et stort værelse med
gulvklinker og højskabe. Gulvvarme i alle rum med gulvklinker.
Køkken med plads til et stort spisebord og åben forbindelse til øverste niveau
hvor den store, lyse opholdsstue med brændeovn findes. Stue og køkken har
parketgulv og udgang til en altan hver – helt fantastisk udsigt fra begge rum!

½ dobbelthus i to plan, der opføres som et lavenergihus. 3 soveværelser, med
mulighed for at etablere yderligere 1 eller 2 soveværelser på 1. sal.
Stueplan: Overdækket indgangsparti. Entré med gulvklinker med gulvvarme,
højskabe og garderobeplads. Fordelingsgang med trappe til 1. sal og depotrum
under trappen. Badeværelse med gulvvarme, corian bordplade med håndvask
og underskab, højskabe, toilet, og bruseniche. Soveværelse med skabsvæg med
5 højskabe. 2 børneværelser, hver med 2 højskabe. 1. sal: Meget stor og lys stue
med udgang til altan. Åben forbindelse til et flot og funktionelt grebsfrit hvidt
Invita-køkken med alt i kvalitets hårde hvidevarer. Fordelingsgang, soveværelser
og stue/køkkenalrum har massive, olierede trægulve.

Boligareal 111 m2 + ca 5 m2 udhus

Boligareal 143 m2 + 6 m2 isoleret udhus + 12 m2 isoleret kælderrum

Kontantpris:
kr. 2.875.000,Udbetaling:
kr. 287.500,Brutto/netto pr. måned: kr. 12.578,- / 9.159,-

Kontantpris:
kr. 3.195.000,Udbetaling:
kr. 319.500,
Brutto/netto pr. måned: kr. 13.975,- / 10.041,-

www.igdlo.gl
Kongevej 7 · Postboks 398 · 3900 Nuuk · Tlf.: 31 27 00 · Fax: 32 43 22 · info@igdlo.gl
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Nuummi Blå Kors

POETRY WORKSHOP
Workshop: Taalliorneq

Malittarisassat malillugit 28.01.2014
ilaasortaminnik

Taalliornermut soqutigisaqaruit pikkorissaqataannissannut periarfissaqalerputit.

ataatsimeersuartitsissaaq
nal. 19.00.
Oqaluuserisassat ullut arfineq pingasut
sioqqullugit tunniunneqassapput.
Aggialluarisi

Workshop-imi sammisassat ilagaat:
- Taallanik assigiinngitsunik sammisaqarneq misissuinerlu
- Suleriaatsit assigiinngitsut atorlugit taalliorneq
- Taalliarisanik eqqartueqatigiinneq
- Taallamik nipituumik atuaanermik ilinniarneq

Siulersuisut

UDLEJES:

Workshop kalaallisut ingerlanneqassaaq.
Peqataasussat qulit missaaniittut inissaqartinneqarput.
Peqataasussat 15-it 30-illu akornanni ukioqassapput.

UDLEJES:

Workshop pissaaq Nunatta Atuagaateqarfiani, arfininngorneq
januaarip ulluisa 18-ianni aamma sapaat januaarip ulluisa 19-iani,
nal. 10.00 – 16.00.
Peqataanissamut nalunaarfissat aaqqissuisut:

Lækker 3 rums lejlighed i stueplan på 68 m2 i
Qinngorput, udlejes. Leje pr. md. kr. 9.500,-.
Der stilles 3 mdr. depositum.
Lagerhal i Entreprenørdalen udlejes.
Ca. 260 m2, hvor af de 90 m2 er indskudtdæk.
Leje pr. md. 15.000,- inkl. varme.
(Absolut Nuuk´s billigste).

Niviaq Korneliussen, 228827
imaluunniit
Sørine Steenholdt, 253338.

UDLEJES:

Dejlig 4 rums lejlighed på Eqqalualinnguit, ca.
90 m2. Husleje kr. 10.500,- pr. måned.
Depositum 1 måned.
Har du brug for hjælp til at få udlejet
dine boliger, så kontakt os.

Nunatta Atuagaateqarfia

DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK
Postboks 1011- 3900 Nuuk - tlf.: 32 11 56 - fax: 34 89 49
e-mail: nalib@katak.gl - www.katak.gl

Nuuk City Invest ApS

Jackie 553201 eller jackie@greennet.gl

Nukissiorfiit nunap immikkoortuini nutaamik inissisimalissapput
Qulakkeerniarlugu pisisartut aammattaaq
siunissami pitsaanerpaamik nukissiuutinik
pilersorneqarnissaat, Nukissiorfiit ukiut
nikinneranniit nunap immikkoortuinut
tallimanut immikkoortinneqarput nunap
immikkoortuini pisortanit tallimanit
aqunneqarlutik.

8

Avannaa
Nunap immikkoortuani illoqarfik: Ilulissat, tlf.: 94 33 70
Disko
Nunap immikkoortuani illoqar-

Nukissiorfiit suleqatigisartagaat januaarimit
nunap immikkoortuini qullersanut
saaffiginnittalissapput, tamatumani
pineqarpata pissutsit nunap immikkoortuinut
ataasiakkaanut tunngasuuteqartut.

fik: Aasiaat, tlf.: 89 28 65

Nunap immikkoortuinik pilersitsinerup
kingunerisaanik innuttasut ukiut nikinneranni
toqqaannartumik eqqorneqassanngillat.
Akerlianik Nukissiorfiit 2014-imi
upernaap ingerlanerani pisisartuminut
neqeroorutiginiarpaat sullisseriaaseq nutaaq
telefonikkut aamma digitaliusumik sullissinerit
aqqutigalugit.

Sermersooq

Qeqqa
Nunap immikkoortuani illoqarfik: Sisimiut, tlf.: 86 49 66

Nunap immikkoortuani illoqarfik: Nuuk, tlf.: 34 95 00
Kujalleq
Nunap immikkoortuani illoqarfik: Qaqortoq, tlf.: 64 22 66

Avannaa

Disko

Qeqqa

Sermersooq

Ulla
Mogensen

Mogens
Nielsen

Jan
Filip
Zachariassen Sivertsen

Kujalleq

Lars
Hoffmeyer
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Illoqar
NEQAA fitta
RNIALL
AM MA

A
Byens bed
ste slagter! !

NERSUSSUUP NEQAA
OKSECUVETTESTEG

PR. ½ KG

35,29

95

Sipaakkit
Spar

2%

SAT

ARSIAS

AGGUAG

DE

DIVIDEN

qenimusukup

2%

2%

AT

RSIASS

A
AGGUAG

DE

DIVIDEN

Sipaakkit
Spar

AT

RSIASS

A
AGGUAG

DE

DIVIDEN

1995

Sipaakkit
Spar

30,-

60,-

Schnitzler/tern
Arlaat · Frit valg

100,-

1495

1,6 KG

PR. ½ KG

QINGALISSUUP NEQAA
KALKUNBRYST

Sipaakkit
Spar

KUKKUKUUAQQAP SAKIA
KYLLINGEBRYST

25,-

PR. ½ KG

PUULUKIP NEQAA
PUKUSUMMIT
NAKKEFILET

Neqeroorutit sapaat januarip 19-iaat 2014 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut
Tilbudene gælder til og med søndag 19. januar 2014 – eller så længe lager haves.
NR. 03 2014 · ÅRGANG 31
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B
MEEQQANUT JAKKI
BØRNEJAKKE

Niviarsiaqqanut nukappiaqqanullu
Til drenge/piger
Angiss. · Str. 86-122
Arlaat · Frit valg

149

95

100,-

Sipaakkit
Spar

2%

SAT
ARSIAS
AGGUAG
DE

DIVIDEN

2%

SAT

ARSIAS

AGGUAG

DE
DIVIDEN

Sipaakkit
Spar

10

200,-

KAMIPPAAT UKIORSIUTIT
VINTERSTØVLER
Angiss. · Str. 28-35
Arlaat · Frit valg

199,NR. 03 2014 · ÅRGANG 31

Sipa
Spar

MAMAKUJUIT · SLIK

Ass. arlallit · Frit valg. 140 g

Sipaakkit
Spar

2 POSER

40,-

13

90

2%

SAT

ARSIAS

AGGUAG

DE

DIVIDEN

RIBENA

30,-

Arlaat · Frit valg. 1 liter

Sipaakkit
Spar

Sipaakkit
Spar

1490
NUTELLA
350 g

NR. 03 2014 · ÅRGANG 31

35,-

2 STK.

995

2995

Sipaakkit
Spar

SANTAGATA OLIVENOLIE

40,-

1 liter

11

Paarnat/naatitaarniarfik
FRUGT OG GRØNT MARKED

EQQAAMAJUK
Pisiniaruit kortit
du handler
HUSK kortet når

2%

T
SIASSA

AR
AGGUAG

DE

Sipaakkit
Spar

10,-

Sipaakkit
Spar

APPELSIINAT NETTIMI

1,5 kg

25,-

900 g

KLEMENTINAT BAKKIMI

20,-

2%

SAT
ARSIAS
AGGUAG
DE

DIVIDEN

TOMAATIT
BAKKIMI

750 g

25,Eqqaamajuk Brugsenimi pisiatit
tamarmik 2%-inik agguagarsiassartaqarmata taamaallaat pinnagit
cigaretsit, tips/lottot, immiaaqqat,
frimærkit, taletidskortit kiisalu imigassat/ciderillu 0,1%-iminngaanniit
kimittunerussusillit. Viinnit aggua-garsiassartaqarput.

12

2%

AT
ARSIASS
AGGUAG
DE

DIVIDEN

Husk 2% dividende på alle
varer du køber i Brugseni
undtagen: Cigaretter,
tips/lotto, øl, frimærker,
taletidskort, vaskekort og
spiritus/cider fra 0,1%.
Der gives dividende på vin.

PEBERMIX
3-pak. 400 g

B

20,-

100%-imik kalaallit piat · 100% ejet af det grønlandske folk
Neqeroorutit Brugseneeqqami atuutsinngillat
Nuuk tlf. 32 11 22
Tilbudene gælder ikke i Brugsenis filialer

Nuuk Ugeavis 3/2014 · Layout: KNB Marketing

10,-

Naqiterinermi kukkunerit, akinik allannguinerit, tikinngitsoortut nunguttullu pineqanngillat. · Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.

DIVIDEN

NR. 03 2014 · ÅRGANG 31
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NUUMMI
NERIUFFIMMIIT

Kurser ! Konsulent ! Outplacement ! Vikar

e
k
k
y
l
l
i
T
t
i
r
a
Pillu

KISSARTUT · MENU

Kørekort.gl
Byens billigste køreskole
Kr. 4.000,-

Gavekort kan udstedes

! 28 29 22 eller find os på Facebook
Ring

15. - 22. januar

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Marlin
steak
www.4dr.gl
⁄⁄ info@4dr.gl
med kartofler og smørsovs

!

Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

SISAMANNGORNEQ · TORSDAG

Stegt kyllingebryst
med grøntsager og kartofler

TALLIMANNGORNEQ · FREDAG

Kalveculotte
med stegte grøntsager

Kurser

ATAASINNGORNEQ · MANDAG
MARLUNNGORNEQ · TIRSDAG

PINGASUNNGORNEQ · ONSDAG

Stegte fiskefiletter med hvide

kartofler og persillesovs
Kurser ! Konsulent ! Outplacement
! Vikar

40-,

PORTRÆT
kr. 850,-

ATAASEQ
PR. RET

Jørgen
Chemnitz
53 91 20
mail@pr.gl

Brugseni.gl

Brystkræftramte sammenkomst mødes igen
ONSDAG den 15. januar 2014 kl. 19:00-21:00
i Neriuffik´s mødelokale
(Det gamle Oles Varehus)

Huset er nymalet og er i øvrigt i god stand.
Indeholder 3 værelser, stue, køkken, toilet /
badeværelse, entre og bryggers.

Send en hilsen til en du kan lide
gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
En hilsen kan også mailes til.

Glaseret skinke
med flødekartofler og grøntsager

Neriuffiup ataatsimiittarfiani (Oles Varehus-itoqqami)

Kulturforståelse
Få indflydelse
Skriv klart og effektivt

Oktober

Wokret med nudler og grønt

Nappaammik kræftemik iviagikkut
eqqugaasimasut tapersersoqatigiit naapissapput
PINGASUNNGOREQ januar-ip 15-ani 2014
nal. 19:00-21:00

110 m2 hus udlejes
i Nuussuaq

Kingusinnerpaamik
pingasunngorneq

Husleje kr. 13.000 pr. måned + forbrug.
3 måneders depositum. Udlejes kun til
firma / offentlig institution for minimum 1 år.

Skal være indsendt
senest onsdag

Henvendelse til:

Grønlands Revisionskontor A/S

100%-imik kalaallit piat
100% ejet af det grønlandske folk

32 31 33 / 55 88 20.

B

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

GREENLAND

BOAT CHARTER

B

!

www.4dr.gl ⁄⁄ info@4dr.gl

es

øg

Restaurant Nasiffik
Mindst 20 forskellige
slags øl
Alsidigt menukort
Selskabslokale
Mad ud af huset,
også til fest

To særdeles sødygtige både af mærket Targa,
”Najaaraq”, 31 fod og ”Nivi”, 35 fod
Marchfart: 26 knob

BYENS BILLIGSTE
ISFJORDSTUR

Alt i sikkerhedsudstyr og godkendt af søfartsstyrelsen
til passagertransport og last.

NAJAARAQ

Pris: 8.300,00,- for de første 4 timer

- Isfjord
- Fuglefjeld
- Gåtur i Qoornoq
- Sermitsiaqs vandfald
Inkl. frokost

herefter 1.600,00,- pr. påbegyndt time

Pris: 1.400,-

Max 9 antal passagere

NIVI

FJORDSAFARI

Pris: 9.000,00,- for de første 4 timer

Pris: 595,-

herefter 1.900,00,- pr. påbegyndt time
Max 12 antal passagere
Der kan arrangeres særlige arrangementer
samt bespisning.

Greenland Boat Charter

14

restaurant Nasiffik

Mail: gbc@targa.gl

KØB
DINE SEJLTURE
I LEGEKÆDEN,
NUUK CENTER

Bord og madbestilling på 32 91 90
Tlf.: +299 363570

Åbningstider køkken: 17.00 - 21.00 · Søndag lukket

NR. 03 2014 · ÅRGANG 31

Vi byg g e r om
!
H jæl p o s me d
at r ydde o p. .
.

T
R
A
T
S
V
Y
T

SPAR

25%

HJØRNESOFA

14.999,Spar 5.000,-

PÅ UDVALGT
E UDSTILLIN
GS
MODELLER A
F LÆNESTO
LE,
SOFAER OG
SENGE

Rimini hjørnesofa i hvid læder med open end.
Før 19.999,- NU 14.999,- Spar 25%
EKS.
SCANDI LÆNESTOL

3+2 PERS. SOFA

13.999,-

7.423,-

Spar 5.499,-

Spar 2.475,-

Lugano 3+2 sofa i sort læder, ekskl. nakkestøtte.
Før 19.498,- NU 13.999,- Spar 28%

HJØRNESOFA

13.999,Spar 3.000,-

EKS.
COLOMBO LÆNESTOL

9.999,-

Spar 3.569,Greece hjørnesofa monteret med grå stof. Open end og chaiselong.
Før 16.999,- NU 13.999,- Spar 18%

Puk

rm

a

u

Aq

qu

se

Sådan finder du vej...
På gensyn i butikken

Puk

Bo

rgm

An

r
Bo

niit

gm

ap

a
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MØBLER, GULVE & GARDINER
Postboks 838
Pukuffik 2b · 3905 Nuussuaq
Tlf. 341200
www.sweethome.gl

Åbningstider

Køb på
Afbetaling
3&6
måneder

Mandag-torsdag 10.00-17.30
Fredag
10.00-18.00
Lørdag
10.00-14.00
1. søndag i mdr. 12.00-16.00

- en del af

15

Katuap inersuaaraani

”””””””””�”””�

”

”””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””
”Jon G Lør””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””””””””
i Katuaq’s Lille sal
””””””””””””””””””””””””””””
”””””tallimanngornermi”
””
�”””””””””�””�”””” ”
januaarip 24-ani”
”””�”””””””Jon G Lør””
””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””
Workshop 1
fredag d. 24. januar

�”””�”�””

”””””

”””””””””””””””

”””””
””””
nal. / kl. 16.00-16.45

Workshop 2

””””””

”””””””””””””””

”””””
””””
nal. / kl. 17.00-17.45

”””””””””””�”�������”�
””��””��””���”
��”””””””””�”�”������
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RETRO WEEKEND
PÅ S K Y L I N E B A R

FREDAG DEN 31. JANUAR OG
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR

inviterer vi til nostalgisk fest på Skyline Bar
med én af kongerigets bedste DJ's bag pulten.

BAREN ÅBNER KL. 17.00 OG
ARRANGEMENTET BEGYNDER KL. 22.00.

GRATIS ENTRÈ!
Aldergrænsen er 21 år.

DAN RACHLIN
Forkæl din eneste ene med en middag på en af landets bedste og hyggeligste restauranter.

Valentinemenu

Fredag den 14. februar fra køkkenet hos Spisestedet Sarfalik

NYHED

BÉARNAISE
SAUCE

Nu kan du også vælge vores hjemmelavede
béarnaise sauce til din bøf.

Forret

Rødbedesaltet laks fra fjorden med løjrogn, æggeblomme, sprød capers, persilleemulsion og rødbedeskum

Hovedret

Fransk farseret vagtel, fermenteret græskar, gulerod x 2, dildpocherede kartofler og rapsolie

Dessert

Nougatparfait med passionfrugtmousse, hvid chokolade, koncentreret chokolade og chokoladecoulis

3 retter og en romantisk aften,

kr.

20,-

pr. couvert

pr. person kr. 395,-

inkl. et glas champagne som velkomstdrink
Bestil bord online via www.HHE.gl eller på tlf. 32 42 22

Hotel Hans Egede

A HEREFORD BEEFSTOUW
Hotel Hans Egede, Nuuk . Telefon: 32 42 22 . www.a-h-b.dk/nuuk

4 - S TA R H OT E L W I T H A 5 - S TA R CO N F E R E N C E C E N T R E

Phone +299 32 42 22 | booking@HHE.gl | restaurant@HHE.gl | conference@HHE.gl | www.HHE.gl

NR. 03 2014 · ÅRGANG 31

17

Nuummi Innarluutilli Peqatigiiffiat

Ullormut
400 kr.-imiit

Ilaasortaminut

ataatsimeersuartitsissaaq

Fra 400 kr.
pr. dag

Februaarip 6-ani nla. 13.00
Pilutami.

Oqaluuserisassat tunniutereersimassapput
ataatsimeersuarnissaq ullunik 14-nik sioqqullugu.
Siulersuisut

BILUDLEJNING.GL
Telefon 314 314 · E-mail nuuk@biludlejning.gl

Tamanut ammasumik
suliariumannittussarsiuussineq
NUNATTA ISIGINNAARTITSISARFIA
Nunatta isiginnaartitsisarfia, The National Theatre of Greenland, sinnerlugu sanaartugassat tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuunneqarput.
Sanaartugassaq Nunatta isiginnaartitsisarfiata illutaanni iikkersuinissaq,
perusuersartarfinnik pilersitsinissaq, qisunnik natilersuinissaq, qalipaanissaq il.il.
Suliassat “hovedentreprisetut” suliariumannittussarsiuunneqarput.
1. Sanasut, snedkerit suliassaat
2. Qalipaasut suliassaat
3. VVS-imi suliassat
4. Innaallagialerisut suliassaat
Suliassaq appasinnerpaamik akeqartitsisumut suliassiissutigineqassaaq.
Sanaartorneq naatsorsuutigineqarpoq aarlartinneqassasoq Marts-ip
aallartinnerani 2014 naammassineqassallunilu maj-ip naanerani 2014imi.
Neqerooruteqarnermut tunngavissat piniarneqarsinnaapput –
erngerlugu maannamiit marlunngorneq 20. januar ilanngullugu, uunga saaffiginninnikkut; Qarsoq Tegnestue ApS, Qullilerfik 2, 3. etage,
Postboks 50, 3900 Nuuk, Tlf. +299 32 00 55, Fax +299 32 00 44,
mail: qarsoq@qarsoqtegnestue.gl
Neqerooruteqarnermut tunngavissat akeqanngitsumik piniarneqarsinnaapput elektroniskimik PDF-filitut nassiunneqartussanngorlugit. Saaffiginninnermi mail-ip adressia nalunaarutigineqassaaq.
Neqerooruteqarnermut tunngavissat akiliilluni pappialanngorlugit
naqitatut piniarneqarsinnaapput. Akia konto-lu akiliiffissaq kingusinnerusukkut nalunaarutigineqassaaq.

v. Flemming Johansen

Reparation af træ og glasfiber
Isætning af motor/bovpropel m.m.

Offentlig licitation
NUNATTA ISIGINNAARTITSISARFIA
På vegne af Nunatta Isiginnaartitsisarfia, The National Theatre
of Greenland, udbydes hermed nedenstående opgave i offentlig
licitation.
Opgaven omfatter opførelse af skillevægge og etablering af toiletfaciliteter, isætning af vinduer, udførelse af trægulve, malerbehandling af nye vægge m.m.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise.
1. Tømrer- og snedkerarbejder
2. Malerarbejde
3. VVS-arbejde
4. El-arbejde
Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »den laveste pris«.
Arbejdet forventes påbegyndt primo marts 2014 og afsluttes
ultimo maj 2014.
Udbudsmaterialet kan bestilles straks - til og med tirsdag d. 20.
januar 2014 ved henvendelse hos Qarsoq Tegnestue ApS, Qullilerfik 2, 3. etage, Postboks 50, 3900 Nuuk, Tlf. +299 32 00 55, Fax
+299 32 00 44, mail: qarsoq@qarsoqtegnestue.gl
Udbudsmaterialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave ved
henvendelse skal mail-adresse oplyses.
Udbudsmaterialet kan mod betaling rekvireres i papirformat.
Beløb og indbetalingskonto oplyses senere.
Ønskes udbudsmaterialet fremsendt pr. post, vil det blive sendt
med postopkrævning.
Udbudsmaterialet kan forventes udsendt senest 24. januar.
Tid og sted for licitation vil fremgå af udbudsmaterialet.

Neqerooruteqarnermut tunngavissat pappiaqqatut piumaneqassappata
tigunerani akiligassanngorlugit pineqarsinnaapput.
Nassiunneqarnissaat pissaaq kingusinnerpaamik 24. januar.
Qaqugu sumilu suliarinnittussarsiuussisoqassanersoq neqerooruteqarnermut tunngavissani allassimassaaq.

18
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Kongevejen
KAFFEHUSETS SPECIAL

29

95

Sipaakkit
Spar

2%

JUICE

Ass. arlallit
Flere varianter. 1 liter

SAT
ARSIAS
AGGUAG
DE

DIVIDEN

Sipaakkit
Spar

5,-

24

2 STK.

95

SMIRNOFF

175,-

35 cl.

Sipaakkit
Spar

59,-

2%

T
SIASSA

AR
AGGUAG

DE

DIVIDEN

Nuuk Ugeavis 3/2014 · Layout: KNB Marketing Naqiterinermi kukkunerit, akinik allannguinerit, tikinngitsoortut nunguttullu pineqanngillat. · Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.

5,-

400 g

Neqeroorutit sapaat januarip 19-iaat 2014 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut
Tilbudene gælder til og med søndag 19. januar 2014 – eller så længe lager haves.
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Høj kvalitet og fleksibilitet
er kendetegnende for
Ulo rengøring
Hent uforpligtende tilbud
på www.Uloren.com

Naasuerniarfik
Nuuk Center-imi
Blomsterbutik i Nuuk Center

Smørrebrød · Varme sandwiches
Buffet · Delikatesser

TA N D L Æ G E

Levering af mad ud af huset til:
· Frokoster
· Receptioner
· Familiefester

· Kurser
· Møder
· Sejlture

NIELS NYGAARD APS

· Rejsegilde
o.lign.

TUAPANNGUIT 40, BOKS 240, 3900 NUUK

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

Grønlands Revisionskontor A/S

Statsautoriserede revisorer
Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

Åbningstider:
Mandag-Fredag 10-18 · Lørdag 9-13 · Søndag lukket
Industrivej 4 · Postboks 1000 · Tlf. 32 15 06
Se vore menuforslag på www.cafemik.gl · cafemik@greennet.gl
juni - juli 2013
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Nuuk Cityavis NUUP QEQQA

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat

· Blomsterbuketter
· Planter
· Kistedekorationer
· Brudebuketter
· Kranse
· Borddekorationer
· Brugskunst

Tlf. 321676
IVALU QVISTGAARD
Åbningstider: Mandag-Fredag 10-18 · Lørdag 11-16 · Søndag 12-16

Vivi´s

RENGØRING
Fleksibel rengøring af
virksomheder og private hjem.

Bestil bord eller Take-away

på www.bones.gl
eller ring Bordbestilling 348504 - Take-away 348530

Indhent tilbud på 55 19 62.

Tuniniaavik

Bordbestilling www.bones.gl eller 348504
22137_BonesNuuk_Plakat_725x1025.indd 1

INISSAT/BOLIGER
Byttelejlighed: Inissiaq
5-rums Narsarsuarmi
Blok 8-109, mikinermik
3-rums paarlaateqatissarsiorpunga piaartumik.
Nuup iluani. Saaff. tlf.
284218/530865.
Byttelejlighed: 5-rums
lejlighed Blok 8-109,
byttes til 3-rums snarest
muligt, i Nuuk området.
Henv. 284218/530865.
Attartugassarsiorpunga: Ineeqqamik,
januarimiit. Arnavunga
suliffeqarlungalu. Akiliilluarsinnaavunga. Saaff.
296892.
INUTTASSARSIUUSSAT/
FREMLYSNING
+ briller: Stel mærke:
Focalized. Fundet v/
bymidten, torsdag 9. jan.
Henv. Nuuk Ugeavis.
RADIO, TV, COMPUTER,
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SPIL, DVD, IL.IL./MV.
Sælges: PS3 spil, 9 forskellige spil. 10 for 1200,-.
Henv. 547379.
Sælges: Ca. 450-500
stk. LP grammofonplader til sklag. LP´er fra
60-70-80-90 årgange fra
Beat, rock, disco, blues,
engelske country, danske,
grønlandske. Prisen kan
aftales. Henv. 298261.
Tuniniakkat: Nuutit LP´t,
500 miss. tuniniakkat.
Akia isumaqatigiissutaasinnaavoa. Saaff. 298261.
UJAASINEQ/
EFTERLYSNING
Samsung Galaxy Note 3
Miste den 20/12-13. 21/1213 mobilen er kodet og
derfor kan ikke brugs af
andre,sort læder cover.
Samt en sort pung med
kørekort og akiliutkort.
alle med navn på. Henv. tlf.:
Johnny Egede, 553372.

Traditionel
Thai massage
Iggiaanut 3B Nuussuaq
Tidsbestilling tlf. 553853

Vandrehuset
Overnat centralt i
Nuuk fra
Dkk 250,- til 400,Tlf. 553201 • vh@greennet.gl
vandrehuset.com

www.kassoq.gl

- Vielsesringe
- Grønlandsk guld
- Grønlandske smykkesten
- Brugte guldsmykker købes

Åbent efter aftale

v/Palle Møller · Nigerleq 43
Mobil 52 23 60
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Få billigere bank i 2014
2014-imi akikinnerusumik aningaaseriveqalerit
Som Nordik360 kunde får du alle de fordele du fortjener: Du får bedre renter, lavere gebyrer
og en lang række gratis tjenester.* Vil du vide hvor meget du kan spare? Aftal et møde med
os og medbring gebyroversigten fra din bank. Velkommen i BankNordik.

Nordik360 atorlugu iluaqutissat ilinnut naleqquttut tamaasa pissarsiarisinnaavatit. Aningaasaatitit erniorluarnerulersinnaapput, akitsuutit appasinnerulissapput ikiorsiissutillu akeqanngitsut
arlalippassuit pissarsiarisinnaalissavatit.* Qanoq annertutigisumik sipaagaqarsinnaanerlutit
paaserusuppiuk? Oqaloqatigiinnissatsinnik inniminniigit maannakkullu aningaaserivinni akitsuutit allattorsimaffiat nassarlugu aggeruit BankNordik-imut tikilluaqqungaarpatsigit.

Husk gebyroversigten
Akitsuutit allattorsimaffiat
eqqaamajuk

* For at blive Nordik360 kunde skal du have et minimum forretningsomfang på kr. 100.000.
* Nordik360 atorsinnaassagukku minn. kr. 100.00-imik kaaviiaartitaqartariaqarputit.

Kontakt BankNordik i dag og få billigere bank
BankNordik ullumikkut attaveqarfigalugu akikinnerusumik aningaaseriveqalerit

Udfyld formularen på

iserfigalugu immersugassaq immersoruk

www.banknordik.gl/nordik360
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eller ring imaluunniit uunga sianerit

347 900
21

UKIORTAAMI
NUUMMIUNUT ILASSINNISSUT
Borgmesteri Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq.
Nuuk – Issittumi illoqarfik pingaarutilik
Piffissami pissanganartumi ineriartorfioqisumi nunarsuattalu avataaniit maluginiarneqaqaluta inuuvugut. Pinngortitaq, innuttaasut,
silap allanngoriartornera aatsitassallu nunarsuup isaanillusooq uisitsipput nunattalu pisuussuterpassui maluginiarneqalerlutik. Ineriartornerup malinnaavigineqaqisup qeqqani inissisimavoq Nuuk.
Allanngoriartornerit tamakku illoqarfitsinnut inuunitsinnullu sunniuteqassapput. Immitsinnut aperiuartariaqarpugut: Illoqarfipput
qanoq ittuutikkusupparput? Qanoq ineriartorusuppugut, qanorlu
pissuseqarfigeqatigeerusuppugut?
Takorloorpara Nuuk illoqarfiussasoq meeraalluni nuannersoq
utoqqaallunilu toqqissisimanartoq. Najugaq inunnik avataaneersunik nunatsinneersunillu illoqarfiup periarfissiissutaanik pilerisullutik
nuukkusuttunik tikilluaqqusiffiusoq.
Takorloorpara illoqarfik kulturikkut kinaassutsikkullu assigiinngissuseq apeqqutaatinnagu pisoqqat inissaqartillugit nutaallu tikilluaqqullugit pilersitsiviussasoq. Takorloorpara assigiinngitsunik
suliaqaraluarluta Nuummiuunerput ataatsimoorutigissagipput,
ilavullu oqimaatsorsiortut malugigaangatsigik ikioqatigiinnissamut
tunuarsimaartarata.
Najukkani ataatsimiititaliat pilersinneqassapput
Innuttaasut ilarpassuisa malugisimanerarpaat kommunerujussuanngornerup kingorna aalajangiisartut ungasillisimanerat.
Uparuartuineq tamanna tusaaniarsimavarput taamaattumillu najukkani ataatsimiititalianik pilersitsissalluta. Innuttaasut najukkaminni
toqqaannartumik sunniuteqarlutillu akisussaaqataassapput.
Qaammatini tulliuttuni innuttaasunik ataatsimiisitsisassaagut,
peqatigiillutalu paasiniassavarput najukkani ataatsmiititaliat qanoq
suleriaaseqassanersut.
Qilanaarpunga innuttaasut tunniusimallutik suleqataarusuttorpassuit
najukkani ataatsimiititaliat aqqutigalugit kommunalbestyrelsimut
isumassarsianik tunioraalernissaannut.

Kalaalimineerniarfik
Kommunalbestyrelsip innuttaasullu kissaatigiuarpaat kalaaliminernik
nutaanik, panertunik pujuukkanillu pissaqartuarnissarput.
Taamaattumik aalisartut piniartullu peqatigiiffiat NAAP peqatigalugu2013-imi isumasioqatigiinneq ingerlapparput. Oqaloqatigiilluaqaagut. Isumasioqatigiinnerup inassutigisai naapertorlugit Kalaalimineerniarfik pitsanngorsaavigineqassaaq NAAP suleqatigalugu.
Arctic Winter Games – Nuuk issittormiunik tikeraartoqassaaq
Marsimi Nuuk Arctic Winter Gamesinik tullernik aaqqissuisussatut
pisortatigoortumik Fairbanks, Alaskami toqqarneqassaaq.
Nunat avataaneersut amerlaqisut Nuummut 2016-imi katersuutissapput. Suli pisussaq ungasikkaluartoq piareersaatit ingerlallualereerput.
Arctic Winter Gamesini inuppassuit kajumissutsiminnik suleqataarusuttut peqataanissaat naatsorsuutigaarput.

Neriuppunga innuttaasut amerlasuut peqataassasut Nuullu qanoq
ineriartornissaanut isumassarsiatsialannik tunioraallutik.

Suliffissaaleqisunik ikilisaaniarneq
Ajoraluartumik suliffeqanngitsut amerlassusaat nunarput tamakkerlugu qaffakkiartorpoq, aamma Nuummi. Inunnik ataasiakkaanik artorsartitsiinnarani ilaqutariikkaanilli aamma oqimaatsorsiortitsivoq.

Utoqqaat siunnersuisooqatigiivi pitsaassusermullu najoqqutassat
Juunimi utoqqaat siunnersuisooqatigiivi pilersippavut. Utoqqaat ilisimasaasa kinguaariinnut tullernut atugassanngorlugit iluaqutissanngorlugillu saqqummiunneqartarnissaat oqaloqatigiissutigisarnissaallu
pisariaqarpoq.

Pissutsit tamakku kommunalbestyrelsip 2014-ip allanngortikkusuppai. Suliniuteqarnitsinnilu inuusuttortavut immikkut pisussaaffeqarfigisagut peqataatikkusuppagut.

Pitsaassusermik najoqqutassat akuerineqaqqammerput, taakkuussappullu innuttaasunik sullissinitsinni assigiinnik sinaakkuteqarluni
sulinissamut najoqqutassavut. Neriuppugut utoqqartatta sullinneqarnerminni najoqqutassiineq toqqissiallaatigiumaaraat.
Inuusuttunut sunngiffimmi periarfissiissutit
Kommunalbestyrelsip pingaarnerpaatitaanut ilaajuarpoq meeqqat
inuusuttullu immikkut sullinneqarnerat. Upernaap aasallu ingerlaneranni siunnersuusiortoqassaaq atuarfiup sunngiffiullu ataqatigiin-
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nerulernissaannut. Meeqqat malugisariaqarpaat soqutigineqarlutik
inooqataanertillu immikkuutitaarani ataqatigiissuusoq. Siunnersuutini ilaatigut sammineqassaaq qanoq iliornikkut atuarfinni siulersuisut, ilinniartitsisut angajoqqaallu suleqatigiinnerulersinnaanersut.

Taamaattumik inuussutissarsiornerup iluani iliuusissatut pilersaarut
akuereqqammerparput, taassumalu iluani pingaartinneqarlutik ilinniaqqittarneq aammalu sanaartornerup aatsitassarsiornerullu iluani
sulisut sulisussallu piginnaasaasa qaffassarnissaat.
Suliffeqarfiit suliffissaaleqinerup apparsarnissaanut qitiulluinnartumik inissisimapput. Taamaattumik nuannaarutigeqaara 2013-ip
ingerlanerani suliffeqarfinnik suleqateqarnitta arlalippassuartigut
nutarsarneqarsimanera.
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Aatsitassarsiorneq
Maannakkorpiaq London Mining IBA pillugu isumaqatigiinniarfigineqaleruttorpoq. Pingaaruteqarpoq isumaqatigiissummi suliffeqarfiit
maanimiut pitsaanerpaanik periarfissinneqarnissaat, taamaaliornikkullu nunaqavissunik amerlanerpaanik sulisoqarnissaq qulakkeerlugu.
Kisianni avatangiisivut pilliutigissanngilagut. Qulakkiissavarput
kangerlutta mingutsinneqannginnissaat. Piumasarissavarput imeq
aatsitassanik errortuinermi atugaq ima minguiarneqartigisassasoq
imermut immamullu avatangiisitsinniittumut navianaataajunnaarsillugu.
Sanaartorpugut anersaartorfissaliorlutalu
Kommunalbestyrelsip pitsaaliuinermut suliniutaasa ilaat Tuujummissaaq sananeqassaaq – Ilaqutariit Illuat. Ukiut arlaqanngitsut qaangiuppata napparneqarpat Ilaqutariit Illuat tassaalissaat angajoqqaanut
mikisunik meeralinnik, inuusuttunut naartusunut meerartaaqqammisunullu najugassiassaq ulloq unnuarlu ammasartussaq. Tassani
periarfissaqassapput inuunermik pitsaasumik ineriartortinnissaanut
siunnersorneqarlutik namminneq inuunerminnik meeqqatillu isumagilernissaminnut.
Kommunalbestyrelsip kissaataasa annerpaat ilagaat innuttaasut
tamaasa pitsaasunik najugassaqartinnissaat sukisaarsaarfissaqartinnissaallu. Kisianni inissat pigeriikkavut ikippallaarput.

Inissaaleqineq annertooq iluarsiiviginiassallugu kisitta aningaasassaqartinngilarput. Tassani Namminersorlutik Oqartussat peqataanissaat akisussaaqataanissaallu pisariaqartipparput.
Pitsanngorsaaniarluta aallartereerpugut ilaatigut Nuup qeqqani Tuujummi. Ceresvejimi inissiassat qanoq isikkoqarnissaannut siunnersuut
upernaamut saqqummiunneqassaaq – inissiat pisoqalissut piiarneri
ukiormannamiit ingerlanneqassaaq, 2015-imilu inissianik nutaanik
sanaartorneq aallartinneqassalluni.
Kommunalbestyrelsip aamma Nuup iluani illoqannginnersanik ammaasarusuppoq taamaaliornikkut illoqarfimmi inuit anersaartorfissikkumallugillusooq assigiinngitsunik sukisaarsaarfigisinnaasaannik.
Taamaaliussaagut innuttaasut illoqannginnersanut saniliusut peqatigalugit, soorlu Aqqaluks Pladsimi aamma Imanermi taamaaliortugut.
Nuuk illoqarfiuvoq nuannerluinnartoq inuiappassuit assigiinngitsut
katersuuffigisimasaat assigiinngissitaarlutillu inooqataanermikkut
tunioraanermikkullu nuannersumik inuuffiuminarsagaat.
Illoqarfipput ataatsimoorluta ineriartortikkisiguttoq tamatsinnut
iluaqutaasunngorlugu inuuffigiuminartunngorlugulu, tassaalersillugu
Nuuk – Inuit illoqarfiat.
Tamassi ukiortaami pilluaritsi

NYTÅRSHILSEN
TIL ALLE NUUK BORGERE
Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq.
Nuuk - en hovedstad i Arktis
Vi befinder os midt i en spændende tid med store forandringer og stigende opmærksomhed fra omverdenen. Natur, befolkning, klimaændring og råstoffer har åbnet verdens øjne for vores mange ressourcer.
I centrum for denne udvikling og opmærksomhed står Nuuk.
Disse forandringer får indflydelse på vores by og hverdagsliv. Det er
vigtigt at spørge hinanden: Hvordan vil vi have at vores by skal være?
Hvor skal vi udvikle os hen, og hvordan vil vi omgås hinanden?
Min vision er, at Nuuk skal være en by, hvor det er dejligt at være
barn, og hvor det er trygt at blive ældre. Et sted hvor vi tager godt
imod folk, som er tiltrukket af de muligheder, vores by byder på,
hvad enten de kommer fra resten af Grønland eller fra andre steder i
verden.
At vi skaber en by med plads til alle, hvor vi udvikler en mangfoldig
kultur og identitet i et inspirerende møde mellem traditionelle og
moderne udtryksformer. At vi udfolder os sammen i mangfoldige aktiviteter, som binder os sammen som Nuummiut. Og hvor vi hjælper
hinanden med overskud, der hvor livet bliver svært og surt.
Nu kommer der lokaludvalg
Mange borgere har udtrykt, at der er blevet længere til beslutningstagerne efter etableringen af vores storkommune.
Den kritik har vi lyttet til, og vi har derfor besluttet at oprette lokaludvalg.
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Borgerne skal have direkte indflydelse og medansvar på deres lokale
omgivelser.
Over de næste måneder afholder vi borgermøder, hvor vi i fællesskab
finder en form på, hvordan de nye lokaludvalg skal være.
Jeg glæder mig til, at de mange ildsjæle og engagerede borgere kan
inspirere kommunalbestyrelsen med deres gode ideer gennem lokaludvalgene.
Det er mit håb, at rigtig mange borgere vil deltage og bidrage med
gode tanker til, hvordan Nuuk skal udvikle sig.
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… fortsættelse af Nytårshilsen til alle Nuuks borgere
Ældreråd og kvalitetsstandarder
I juni har vi oprettet et ældreråd. Det skal fungere som et rådgivende
dialogforum, for vi har brug for de ældres viden og engagement til
glæde for alle generationer.
Vi har netop vedtaget kvalitetsstandarder, som sikrer, at vores borgere
får tildelt hjælp efter samme kriterier. Det, håber vi, er med til at
skabe øget tryghed hos de ældre.
Fritidstilbud til unge
Det er en hjertesag for kommunalbestyrelsen, at der skal gøres en
særlig indsats for børn og unge i vores by. I løbet af foråret og sommeren bliver der udarbejdet forslag til, at der skabes sammenhæng
mellem skole og fritid. Børnene skal mærke, at der bliver taget hånd
om dem og opleve deres dagligdag som en helhed. I forslagene indgår et styrket samarbejde mellem skolebestyrelse, lærere og forældre.
Kalaalimineerniarfik
Det er et stort ønske for både kommunalbestyrelsen og borgere, at
vi kan få adgang til kunne købe grønlandske råvarer både friske, tørrede, røgede fisk og kød.
Derfor tog jeg initiativ til et seminar sammen med fiskernes og
fangernes lokalforening i Nuuk, NAAP i 2013. Det blev en rigtig god
dialog. På baggrund af seminaret bliver der arbejdet på at forbedre
Kalaalimineerniarfik i samarbejde med NAAP.
Arctic Winter Games - Nuuk som arktisk værtsby
I marts får Nuuk overdraget det officielle værtsskab for Arctic Winter
Games i Fairbanks, Alaska.
Det bliver en kæmpe international begivenhed, som bliver afholdt
i Nuuk 2016. Selvom det føles som om lang tid til, er vi allerede i
fuld gang med forberedelserne. Arctic Winter Games har plads til, at
mange frivillige bidrager i de spændende forberedelser.
Indsats til bekæmpelse af ledighed
Desværre er antallet af arbejdsløse steget over hele Grønland og også
i Nuuk. Det er hårdt pres både for den enkelte og for familien.
Denne situation vil kommunalbestyrelsen til livs, vi vil have knækket
ledighedskurven i 2014. Og vi skal have de unge med, som vi har en
særlig forpligtelse overfor.
Derfor har vi netop vedtaget en handlingsplan for arbejdsmarkedsområdet, hvor vi bl.a. prioriterer efteruddannelse og kompetenceløft
til bygge- og råstofbranchen.
Virksomhederne er en afgørende medspiller til at få knækket ledighedskurven. Jeg er derfor meget glad for, at vi har intensiveret vores
samarbejde med virksomhederne på flere og nye områder i løbet af
2013.
Råstofbranchen
Nu står IBA forhandlingerne med London Mining på. Det er vigtigt at

en kommende aftale skal skabe gode vilkår for vores virksomheder og
sikre, at flest mulige jobs kan besættes med lokal arbejdskraft.
Men vi skal ikke gå på kompromis med miljøet. Vi skal sikre et rent
miljø i vores fjord. Vi vil forlange at procesvandet fra kemikalieanvendelse renses så effektivt, at det ikke udgør en trussel for vores
vandmiljø.
Vi bygger og skaber åndehuller
Et af kommunalbestyrelsens forebyggende indsats områder opføres
også i Tuujuk - Familiernes hus. Når det er færdigbygget om nogle år,
bliver Familiernes hus et døgn- og dagtilbud for sårbare forældre med
småbørn, unge gravide, samt mødre med spædbørn. Her kan de få
hjælp og redskaber til at komme ind i en positiv udvikling, således de
kan tage vare på deres eget liv og deres børns.
Det er stort et ønske for kommunalbestyrelsen at kunne tilbyde alle
borgere ordentlige forhold at bo under og udfolde sig i. Men presset
er for stort på vores nuværende boligmasse.
Det er et pres og en økonomisk byrde, vi ikke kan løfte alene. Her må
Selvstyret også træde til og påtage sig deres del af ansvaret.
Vi har taget de første skridt og går i gang med bl.a. i Tuujuk området
i Nuuk centrum. I foråret vil der komme forslag til, hvordan de nye
boliger langs Ceresvej skal se ud og arbejdet går i gang med sanering
af eksisterende blokke i år og opførelse af nye boliger i 2015.
Kommunalbestyrelsen vil samtidig etablere åbne pladser i Nuuk,
som skaber luft i byens rum og giver en herlig mulighed til at udfolde
fælles kreative aktiviteter. Det gør vi i dialog med medborgere, der
er naboer til en række af vores pladser i byen eksempelvis omkring
Aqqaluks Plads og Imaneq.
For Nuuk er en vidunderlig by, som er befolket af mennesker fra alle
steder i verden vævet sammen i et broderi af forskellige baggrunde
og kvaliteter, som vi er så privilegerede at være en del af.
Lad os sammen gøre vores by til et endnu dejligere sted at være fuld
af overskud og generøsitet, således at Nuuk bliver kendt som – Menneskenes by.
Rigtig godt nytår
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Vivi´s

RENGØRING
Fleksibel rengøring af
virksomheder og private hjem.

Januaarip ulluisa
25-anni 2014
Unnuk Kulturisiorfimmut
peqataarusuttut
pilersaarummili
naqiterneqartumi
ilaanngitsut
Nunatta Atuagaateqarfianut
nalunaarnikkut Unnuk
Kulturisiorfiup nittartagaanut
pilersaarutaat
ilanngunneqarsinnaapput.

Ussassaarutinik
tunniussivissaq kingulleq:
Pingasunngorneq
Ussassaarutit
naqeriaannaat
inniminnerneqassapput
pingasunngonermi,
tunniunneqassallutillu:
Tallimanngornermi
nal. 12.00

       
De der vil med til Kulturnatten,
25. januar 2014
og som ikke er med i den trykte
program, kan tilmelde sig til
Det Grønlandske Landsbibliotek,
og komme med på Kulturnattens
hjemmeside.

Nunatta Atuagaateqarfia

DEADLINE

Indhent tilbud på 55 19 62.

DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK
Postboks 1011- 3900 Nuuk - tlf.: 32 11 56 - fax: 34 89 49
e-mail: nalib@katak.gl - www.katak.gl

Tuniniaavimmut/
Pilluarimmut
tunniussivissaq kingulleq:
Sisamanngorneq
nal. 10.00
Deadline for annoncer:
Onsdag
Reproklart annoncer
bookes onsdag,
afleveres:
Fredag kl. 12.00.

TUNINIAGAQ

TIL SALG

Mittarfeqarfiup Toyota Corolla 1998immersoq tuniniarpaa. Biili 145.693 kminik ingerlareersimavoq.

Mittarfeqarfiit sælger en Toyota
Corolla Stationcar fra 1998. Bilen
har kørt 145.693 km.

Biili minnerpaamik akigiumasap qaffasinnerpaavanut tunineqarniarpoq
takuneratut isikkulerlugit. Mittarfeqarfiup akigitikkumasat neqeroorutit
tamaasa akueriumanngissinnaavai.

Bilen sælges som beset til højeste
bud. Mittarfeqarfiit forbeholder
retten til at afvise samtlige bud.

Neqeroorut allakkatigut matoqqasumik
”Neqeroorut Toyota Corolla”-imik ilisarnaasigaq nassiunneqassaaq uunga:
Mittarfeqarfiit,
Postboks 1036,
3900, Nuuk.

Skriftligt bud fremsendes i lukket
kuvert mærket ”Tuniniagaq
Bud Toyota Corolla” til:
Mittarfeqarfiit,
Postboks 1036,
3900 Nuuk.
Budene skal være modtaget senest
torsdag den 23.01. 2014 kl. 12.

Neqeroorutit tunniutereerneqassapput
kingusinnerpaamik sisamanngorneq
23. januar 2014, nal. 12
Biilimut tuniniakkamut imlt. takuniaasoqarusukkuni uunga saaffiginnittoqarsinnaavoq mittarfiup pisortaa Jimmy
Gudmansen saaffigalugu, oqarasuaat
34 93 56 imlt. jhg@mit.gl atorlugit.

Evt. henvendelse vedr. salg eller
besigtigelse af bilen kan ske til
Lufthavnschef Jimmy Gudmandsen, tlf. 34 93 56, jhg@mit.gl

Sidste indlevering for
Tuniniaavik/Pilluarit
er torsdag kl. 10.00.

Januarimi
neqeroorutitsialak
JANUAR TILBUD
Nioqqutissat
tamarmik

÷20%
på alt i butikken

- pingasunngornerit tamaasa
- hver onsdag

Neqerooru
tigut
aggerlutit
takuniakk
it.
Kom og se
hvad vi ha
r på
tilbud

Neqeroorut atuutissaaq
15. Januarimiit 31. Januar tungaanut.
Tilbuddet gælder fra 15. til 31. januar.
Tupilak Travel Aps - Postbox 2291 - 3900 Nuuk - info@tupilaktravel.gl - +299 31 32 18
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KATUAMI PISUSSAT / DET SKER I KATUAQ

Katuaq Kulturip Illorsua

Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

JANUAR

UKIORTAAMI TUSARNAARTITSINEQ / NYTÅRSKONCERT
Tusarnaartitsineq / Koncert

HANS LYNGEP INERSUANI/HANS LYNGE SALEN
QASS./TIDSPUNKT: 17.00
AKEQANNGILAQ / GRATIS

OQALUTTUARUSUTTUNUT
MIKROFONI TAMANUT
AMMAVOQ

JANUAR

ERSINARTULERSAARNEQ
Aliikkusersuineq/
Underholdning

JANUAR

PIONEER

isiginnaartitsineq/teater

Pingaarnertut aningaasaliisoq/
Hovedsponsor:

Kulturikkut tapiisartoq/
Kultursponsor:

HANS LYNGEP INERSUANI/HANS LYNGE SALEN
QASS./TIDSPUNKT: 16.00
ISERNEQ/ENTRE: KR. 100,-

Aningaasaliisut/
Andre sponsorer:

NunaFonden
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QASS./TIDSPUNKT: 20.00 – 22.00
AKEQANNGILAQ / GRATIS

Der tages forbehold for trykfejl
Naqiternerani
kukkusoqarsimasinnaanera
ilisimatitsissutigaarput
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Katuaq Bio
Ammasarfiit/Åbningstider: Ataa./Man – Tall./Fre. nal./kl. 11.00 – 21.00
Arf./Lør – Sap./Søn. nal./kl. 10.00 – 21.00
Inniminniiffik / Billetbestilling på telefon: +299 36 37 80
www.katuaq.gl

5.
1
LYD

Genre: Drama
Instruktør: Martin Scorsese
Medvirkende: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey,
Eric West, Jonah Hill, Jon Favreau, Shea Whigham, Kyle
Chandler, Jean Dujardin, Rob Reiner, Spike Jonzey
Spilletid: 2 timer 59 min.
Akia/Pris: kr. 90,Ping./Ons.
15. jan.

Sis./Tors.
16. jan.

Tall./Fre.
17. jan.

18.00

20.30

Arf./Lør.
18. jan.

Sap./Søn.
19. jan.

VISES IKKE VISES IKKE

Ataa./Man.
20. jan.

Marl./Tirs.
21. jan.

Ping./Ons.
22. jan.

20.30

18.00

20.30

Naggataaq/Sidste forestilling: 22. januar

DS NAG
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FO AT
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G

TAD STONES:
DEN FORTABTE EVENTYRER

SI

Genre: Animation, Familie
Instruktør: Enrique Gato
Spilletid: 1 time 32 min.
Akia/Pris: kr. 90,- Børn: kr. 45,-

5.
1
LYD
16.00

DS NAG
TE G
FO AT
RE AA
ST Q
ILL
IN
G

Genre: Adventure, Komedie
LYD
Instruktør: Ben Stiller
Medvirkende: Ben Stiller, Kristen Wiig,
Adam Scott, Sean Penn, Shirley MacLaine,
Patton Oswalt, Kathryn Hahn
Ping./Ons.
Spilletid: 1 time 54 min.
15. jan.
Akia/Pris: kr. 90,18.00

5.1

5.
1
LYD

Genre: Action, Thriller
Instruktør: Kenneth Branagh
Medvirkende: Chris Pine,
Keira Knightley, Kevin Costner,
Kenneth Branagh, Colm Feore,
David Paymer
Spilletid: 1 time 50 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Ping./Ons.
15. jan.

THE SECRET LIFE
OF WALTER MITTY

SI

JACK RYAN:
SHADOW RECRUIT

Ping./Ons.
15. jan.

Sis./Tors.
16. jan.

Tall./Fre.
17. jan.

Arf./Lør.
18. jan.

Sap./Søn.
19. jan.

Ataa./Man.
20. jan.

Marl./Tirs.
21. jan.

Ping./Ons.
22. jan.

21.30

18.00

VISES IKKE

21.00

18.00

21.30

18.00

Naggataaq/Sidste forestilling: 18. januar

PARANORMAL ACTIVITY:
THE MARKED ONES
Genre: Gyser
Instruktør: Christopher Landon
Medvirkende: Andrew Jacobs,
Molly Ephraim, Jorge Diaz
Spilletid: 1 time 32 min.
Akia/Pris: kr. 90,-

Ping./Ons.
15. jan.

Sis./Tors.
16. jan.

Tall./Fre.
17. jan.

Arf./Lør.
18. jan.

VISES IKKE

23.59

23.59

23.59

Sap./Søn.
19. jan.

Ataa./Man.
20. jan.

Marl./Tirs.
21. jan.

5.
1
LYD
Filmip pisussat / Kommende film

Ping./Ons.
22. jan.

MANDELA:
VEJEN TIL
FRIHEDEN
JANUAR

ANCHORMAN:
THE LEGEND
CONTINUES
JANUAR

BØRNEFILMKLUB:
MODIG
FEBRUAR

Naggataaq/Sidste forestilling: 18. januar

Tilladt for alle

Premierefilm

Frarådes for børn under 7 år

Verdens premierefilm

Tilladt for børn over 11 år

Babybio forestilling

Tilladt for børn over 15 år

Film i 3D
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Katuap filminik isiginnaarsitsissutaa 4K isumaqarpoq, sisamariaammik fuld HD
TV-miit ersarinnerusoq. 7.1 surround sound isumaqarpoq nipi digitaliusoq piffiit
assigiinngitsut arfineq pingasut aqqutigalugit nipeqartarmat.
Katuaqs digitale biografmaskine er 4K, som er 4 gange opløsningen af en fuld HD
fjernsyn, og med 7.1 surround sound, som giver digital lyd fra 8 separate lydkilder.
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Zanussi Tørrtumbler
ZTK120
Kondenstumbler
Kapacitet 6 kg
Normal 4299,-

HAKA Vaskemaskine
Haka 1200
Kapacitet 6 kg
Centrifugering 1200 o/min
Normal 3999,-

Miele Vaskemaskine
W3164NDS
Kapacitet 7 kg.
Centrifugering 1400O/min
Mængdeautomatik
(Energi og vandbesparende)
12 Vaskeprogrammer + 4 tilvalg
Normal 7999,-

AEG Vaskemaskine
L62470FL
Kapacitet 7 Kg. Energiklasse A+++
Centrifugering 1400 O/min
Bruger venlig betjening,
mulighed for udskudt start
Normal: 6.999,-

Voss Komfur
ELK13002
Glaskeramisk komfur
Med stort ovnrum 74 liter
Normal 6499,Tilbuddene gælder til d. 02.02.2013 eller så længe lager haves
Der tages forbehold for udsolgte situationer pris og tryk fejl

BEDST PÅ KVALITET & SERVICE
Imaneq 22 - Postbox 244 - 3900 Nuuk
Tlf. Butik 365000 Mail: Elplus@elplus.gl

EL PLUS

Åbningstider:
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Man-Torsdag 900-1730 Fredag 900-1800 Lørdag 1000-1300
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Ball Pendel
På lager i mange farver
E27 fatning. Ekskl. Lyskilde
Normal Fra 399,-

Ball Væglampe
På lager i mange farver
E14 fatning. Ekskl. Lyskilde
Normal Fra 399,
399,-

Luppo Langbords pendel

Oxana gulvlampe
Cantate
Væglampe

Skagen gulvlampe

På lager i Stål, hvid
Og sort
Kan dæmpes inkl. Lyskilde
Normal Fra 449,-

Stål og 5 forskellige
Skærm farver medfølger
E14 fatning ekskl. Lyskilde
Normal 1499,Kun 4 stk. på lager

Stål
E27 fatning ekskl. Lyskilde
Normal 2299,Kun 2 stk. på lager

Womble
Gulvlampe
Stål inkl. G9 Lyskilde
Normal 1299,1299

Tilbuddene gælder til d. 02.02.2013 eller så længe lager haves
Der tages forbehold for udsolgte situationer pris og tryk fejl

På lager i sort Carbon
G9 fatning inkl. Lyskilder
Kan dæmpes
Normal 3599,-

BEDST PÅ KVALITET & SERVICE
Imaneq 22 - Postbox 244 - 3900 Nuuk
Tlf. Butik 365000 Mail: Elplus@elplus.gl
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Man-Torsdag 900-1730 Fredag 900-1800 Lørdag 1000-1300

EL PLUS

Åbningstider:
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Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

Tlf. 32 50 22

udføres

H.J. Rinksvej 9 · Box 275 · Fax 32 22 12 · E-mail: kisoglis@greennet.gl

Døgnvagt telefon 55 23 35

KIRSTEN LAURIDSEN • LISBETH KREUTZMANN • ELSE EZEKIASSEN

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 • 3900 Nuuk • Tlf. 32 22 52 • Fax 32 48 48

Skiltning af Din Virksomhed

NUREPA APS

Facadeskilte · Streamers · Bilreklame · Klistermærker · Konturskåret
bogstaver · Tekstiltryk produceres lokalt hos os
· Lysskilte · Pylon skilte
og meget mere laver vi også.

Industrivej 43, Nuuk Tlf. 549999 jk@arcticlogo.gl www.arcticlogo.gl

Tømrer Snedker Malerarbejde

v. Flemming Johansen

John: 529870 · Flemming: 551477 · Erik: 585704
Postboks 5086 · 3905 Nuussuaq · nurepa@greennet.gl
Telefon: 31 17 72 · Telefax: 31 17 71

Reparation af træ og glasfiber
Isætning af motor/bovpropel m.m.
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Pilluaqqussuteqarit
– akeqanngilaq
Pilluaqqussutit aamma
mail-erneqarsinnaapput

Kingusinnerpaamik
pingasunngorneq
Send en hilsen til en du kan lide
gennem Nuuk Ugeavis
– det er helt gratis
En hilsen kan også mailes til.

Skal være indsendt
senest onsdag

nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Pilluarit

Julius Nielsen Lange
Asasaaraq. Erni-Ani, 25-nik
ukioqalerninni pilluarit.
Asasitit
Najat, anaana, ataata,
ningigoorarlu 
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Naduk Møller Olsen

Malik Gundel
Johansen

Asasaaraatiga 2014-nguarmi,
14-januar-nguami, 14-nguarnik
ukioqalerninni pilluarit, asavakkt.

8. Januar 2014 18-nik
ukioqalerninni pilluarit asavatsigit.

Aanaa 

Asannittumik

aamma ataatat 6. jan. 39 år
aamma anaanat 8. jan. 34 år.
Januarinnguarmi inuuvillit tamaasa pilluaqquakka.

Anaana, Ataata najatillu

Malik Gundel
Johansen
8. januar 1996 – 8. januar 2014
18-nik ukioqalerninni pilluangaarit
Asavatsigit ullorsiorluarnissannut
kissaallutit.
Asannittumi
Angajoqqaatit najatillu
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Suliffeqarfiutivit nittarsaannissaanut ilinniarit
Amerlanerusunik sullitaqarusuppit tunisaqarnerorusullutillu? Pikkorissarnermi uani ilinniassavat suliffeqarfiutivit kiisalu nioqqutivit
nutaat sullittagariikkanut nutaanullu qanoq
nit tarsaassinnaanerat. Aningaasartuuteqarnak imminut nittarsaassinnaanermut isumassarsissaatit. Pikkorissarnermi pisariillisaanerussaaq, imminullu nittarsaannissamut
periar fissatit ujartorlugit siunnersorneqarlutillu ilitsersorneqassaatit.
Pikkorissarnermi makkua sammissavagut:
- Kikkuuvugut
- Kikkut sullitaraagut – saaffigisassat toqqarneri
- Sullitat paasinissaat isumasioqatiginissaallu
- P-t sisamat naapertorneqartut: Product,
Price, Place, Promotion
- Oqariartuutit ilusilersuinerillu
- Nittarsaanermut periutsit arlallit kattussorneqartut attaveqaqatigiiffiillu toqqarnerat

- Ussassaarinerit, PR, nutaarsiassat naqitat,
tusagassiuutit digitalit kiisalu toqqaannartumik nittarsaanerit
- Pissuserinneq kusanasaarneq assillu

Pikkorissarne q ingerlanne qassaaq Hotel Hans
Ege demi j anuaarip 20-anni 21-annilu 2013 ullut
tamaasa nal. 09.00-16.00
Maluginiaruk: taamaallaat 15-it peqataasinnaapput
Peqataanermut akiliut kr. 500,- peqataanissarlu nalunaarutigisariaqarpoq.
Peqataanissamut nalunaarnissaq kingulleq
januaarip 16-anni 2013
Suliffimmik aallartisaaguit imaluunniit sulif feqarfiuteqaruit qinnuteqaatit uunga nassiussinnaavat booking@business.gl imaluunniit
uunga sianerlutit 34 10 80

Pikkorissaasoq
Susan Lund Aros Kurser-imi sullitanut tunngasunut pisortaavoq ukiorpassuarnilu ussassaarinermik nittarsaanermillu suliaqarnikuulluni.
Euro RSCG-mi (nunat tamat akornanni ussassaarisarfik) Communication Directoritut
ator feqarnikuuvoq, Unileverimi nittarsaanermut pisortaanikuuvoq – nammineq ussassaarusiorfimmik piginnittuunikuuvoq kiisalu
suliffeqarfinnik allanik aallartitsiniarnermini
iluatsitsisarnikuulluni.
Susan SDU-mi cand. negot.-itut ilinniarnikuuvoq immikkut sammisanut ilanngullugu cand.
merc.-itut ilinniartitaaneq ilinniagaqarfiginikuullugu.
Pikkorissaanermik aaqqissuisuuvoq Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiit

Lær at markedsføre din virksomhed

Ass./Foto: Angu Motzfeldt

Vil du gerne have flere kunder og sælge
mere? På dette kursus lærer du, hvordan
du kan markedsføre din virksomhed og dit
produkt over for både nye kunder og eksisterende kunder. Du vil få ideer til, hvordan
du kan markedsføre dig bedre, uden at det
behøver at koste penge. Kurset vil være
meget praktisk orienteret, og du vil få råd og
vejledning til, hvordan netop du kan optimere
din markedsføring.
På kurset vil vi bl.a. arbejde med:
- Hvem er vi
- Hvem er vores kunder – valg af målgruppe
- Kundeforståelse og kundedialog
- Positionering og de 4 P´er: Product, Price,
Place, Promotion
- Budskaber og udformning
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- Valg af ”marketing mix” og kommunikationskanaler
- Reklame, PR, nyhedsbreve, digitale medier
og direct marketing
- Tone og stil og billeder

Kurset a fholdes på Hotel Hans Ege de
den 20. og 21. Januar 2013 kl. 09.00-16.00
be gge dage.
Bemærk at der kun kan deltage max 15
personer
Deltagelse koster kr. 500,- og kræver tilmelding.
Tilmeldingsfrist 16. Januar 2013
Såfremt du er iværksætter eller virksomhed

kan du sende en ansøgning til booking@
business.gl eller ring på 34 10 80
Underviser
Susan Lund er kundechef hos Aros Kurser
og har i mange år arbejdet med reklame og
markedsføring., Hun har bl.a. været Communication Director hos Euro RSCG (et internationelt reklamebureau), marketingchef hos
Unilever – og så har hun drevet eget reklamebureau og haft succes med at starte andre
virksomheder op.
Susan er uddannet cand. negot. fra SDU med
ekstra sidefag i afsætning fra cand.merc.
uddannelsen.
Kurset arrangeres af Sermersooq Erhvervsråd.
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Umiarsualivissaq Ukkusissat
tunuliaqutaralugit. Assi atorneqartoq umiarsualivimmik suliniut pillugu VVM-imik nalunaarusiamit.
Den nye havn med Store Malene i
baggrunden. Illustration fra VVMredegørelsen om havneprojektet.
Foto: VVM-redegørelsen om
havneprojektet.

Umiarsualivik nutaaq ilusinikkiartortoq
Containerinut umiarsualivik nutaaq pilersaarutit naapertorlugit 2016-imi naammassissaaq.
Suliniut piffissami matumani tusarniaassutigineqarpoq
Umiarsualivik 320 meterinik takissusilik.
Tulaffissap nalaa 15 meterinik
ititigisoq assartuutit takornariartaatillu
anginerpaat Nuummut tulassinnaaqqullugit.
Kivittaassuillu ullumikkut pigisanit
oqimaannernik kivitsisinnaasut.
Umiarsualiveqarfik 40.000 kvadratmeteritut annertutigisoq assartukkanik
passussinissamut periarfissaginnerusoq kiisalu quersuit inissaqarluartut,
maskiinanut, sannavinnut allaffeqarfinnullu periarfissat il.il.
Nuummi umiarsualiviup allissutissaanut qangali utaqqisaasumut pilersaarutit pingaarnerit taamak isikkoqarput.
Suliniutip VVM-imik nalunaarutaa
(Avatangiisinut sunniutaasinnaasunik
naliliineq) piffissami matumani tusarniaassutigineqarpoq. Nalunaarummi
immikkoortualuit assigiinngitsut
saqqummiussuunneqarput containerinut umiarsualiviliornissamut attuumassuteqartut.
Pilersaarutit naapertorlugit umiarsualivissaq Qeqertaniissaaq. Tamaani
inissinneqarnermigut suli allineqaqqissinnaalluni pisariaqassappallu suli
itinerusumik taliffissaliortoqarsinnaassalluni.
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Tattorliuunneq

Umiarsualiuviup 1952-imi sananeqaqqaartup allilerneqarnissaanut tattorliuunneq aallaaviunerulluni suliaq
aallartinneqarpoq.
Umiarsualivitoqaq 30.000 kvadratmeterinik annertussusilik ungasianiit
allaanngilaq meeqqat ineraanni natermi amerlavallaartunik legoqartoq.
Kivittaassuit angisuut containerinik
40 fodsinik angissusillinnik aappalaartunik qaqortunillu inissaqartitsiumallutik pavungarsuaq qaleriiaarisariaqartarput.
Tattorliuunneq piffissaajaataallunilu
sulinermut eqaallisaataanngilaq.
Royal Arctic Line naapertorlugu
2003-ip kingorna umiarsualivimmi
sulineq naammaginarunnaarpoq. Ullumikkut umiarsualivimmi containerit
ilaatigut tallimat imminnut qaleriiaattariaqartarput inissaqartitsiumalluni.
Taamaattumik umiarsualivimmi
sulisut akulikitsumik containerinik
nuutitseqattaartarput atugassaminnik
tigusiniartillugit.

Nunami kivittaassuit

Umiarsualivissami inissaqarneruler-

n-issaata saniatigut containerinik passussinermi atugassarititaasut aamma
pitsaanerulissapput.
Ullumikkut usingiaanerni umiarsuit
namminneq kivittaassui atorneqartarput. Siunissamili kivittaassuit
nunamiit sulisinneqassapput.
Tamassuma nassataanik kivittaassuit oqimaannerusunik kivitsisinnaalissapput ilaatigullu avatangiisinut
mianerinninnerussallutik.
Kivittaasuit nunamiittut Kangerluarsunnguami imermik nukissiorfimmit nukimmik pilersorneqassapput
ullumikkut kivittaatit atorneqartut
maskiinanit nukissiuummik imerpalasumit atuisunit ingerlatseqartut.
Kivittaassuit nunamiittut
atorneqarnissaannut ullumikkut
periarfissaqanngilaq sissiukkiamut
umiarsualivittut maanna atorneqartumi tamakkua oqimaappallaaramik.
Nutaamik umiarsualiviliortoqarnissaanut iluanaarutissat allat ilagaat
umiarsuit innaallagissamik mingutsitsisuunngitsumik Nuummut tulannerminni neqeroorfigineqarsinnaalernissaat.
Nalunaarusiami inerniliuunneqarpoq pilersaarut piviusunngortinneqassappat avatangiisinut ulorianaataanavianngitsoq. Taamaattoq

pisariaqarpoq pilersitsiniarnermi
avatangiisinut sunniutaasinnaasut annikillisartariaqarnissaat, soorlu immap
naqqani qaarusunnik qaartitsisoqassatillugu.
Pilersaarutit naapertorlugit sanaartorneq ukioq manna aallartinneqassaaq, umiarsualivissarsuaq 2016-ip
naajartornerani naammassissangatinneqarluni.
Umiarsualivimmik nutaamik sanasoqarnissaanik pilersaarutit
Inatsiartut ukiakkut ataatsimiinneranni alloriartinneqarput inatsisartut
aalajangermata namminersorlutik
oqartussat ingerlatsivimmik nutaamik
pilersitsissasut, Sikuki Nuuk Harbour,
umiarsualivimmik nutaamik sanasussamik.
Suliniut pillugu annertunerusumik
paasisaqarniaraanni sisamanngornermi januaarip 16-anni nal. 19.00, Katuamut ornigulluni Namminersorlutik
Oqartussat aamma Kommuneqarfik
Sermersooq VVM-imik nassuiaat
pillugu innuttaasunik ataatsimiigiaqqusinerannut orniguttoqarsinnaavoq.

All Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl
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Ny havn tager form
En ny containerhavn skal efter planen stå klar i slutningen af 2016. Projektet er i øjeblikket i høring
En 320 meter lang kaj.
En vanddybde på 15 meter, så både store fragt- og
krydstogtskibe kan anløbe Nuuk.
Kraner med større kapacitet end i dag.
Og et havneområde på 40.000 kvadratmeter, så der
er god plads til at håndtere gods samt plads til lagre,
maskiner, værksteder, administration m.m.
Sådan ser hovedelementerne ud, når det gælder en
længe ventet udvidelse af Skibshavnen i Nuuk.
En såkaldt VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er i øjeblikket i høring om projektet.
Og rapporten ridser i den forbindelse en række detaljer op, når det gælder planerne for den kommende
containerhavn.
Det nye havneområde skal efter planen anlægges på
en af Admiralitetsøerne, Qeqertat. Og med placeringen vil det være muligt at udvide yderligere – og få
en endnu større vanddybde, hvis det bliver nødvendigt.

Trængsel

Det er ikke mindst trængsel, der har gjort det nødvendigt at udvide Skibshavnen, der i sin oprindelige
form blev anlagt i 1952.
På afstand ligner den 30.000 kvadratmeter store

havn et børneværelse med alt for mange Lego-klodser på gulvet. Og store trucker stabler de karakteristiske røde og hvide 40-fods containere i høje stakke
for at få pladsen til at slå til.
Og trængsel koster dyrebar tid og effektivitet.
Ifølge Royal Arctic Line toppede effektiviteten allerede i 2003. Og i dag er der ofte stablet hele fem
containere oven på hinanden på havnen. Det gør, at
havnearbejderne ofte skal flytte rundt på flere containere for at nå dem, de skal bruge.

Kraner på land

Ud over bedre plads betyder den nye havn også
bedre arbejdsbetingelser, når det gælder håndtering
af containerne.
I dag foregår losningen via kraner om bord på skibene. Men i fremtiden skal kranerne stå på land.
Det betyder dels, at kranerne får en større løftekapacitet, dels er løsningen også mere miljøvenlig.
Kranerne på land vil få elektricitet fra vandkraftværket i Buksefjorden, hvor kranerne om bord på fartøjerne i dag drives af maskiner, der bruger brændstof.
Det er i dag ikke muligt at have kraner på land, da
bolværket på den nuværende havn ikke kan bære de
tunge konstruktioner.

1. Umiarsualiviup nutaap titartarneqarnera. VVM-imik nalunaarusiami
umiarsualivittut suliniutip titartarneqarnera.
A: Allaffeqarfissat
B: Truckinut inissiivissaq
C: Assartuussanik tunniussinermi pissarsinermilu allaffeqarfik
D: Containerinik poortuivik puuiaavillu
E: sannavik
F: Kilisaatinik usingiaaneq usilersuinerlu
Assi: Umiarsualivissaq pillugu VVM-imik nalunaarusiaq
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En anden miljøgevinst er, at en ny containerhavn
også kan tilbyde skibene miljøvenlig elektricitet, når
de anløber Nuuk.
Redegørelsen konkluderer, at miljøet ikke vil lide
nogen væsentlig overlast, hvis projektet bliver til
virkelighed. Dog er det nødvendigt at mindske nogle
miljøpåvirkninger i anlægsfasen, for eksempel når
der skal sprænges fjeld under vandet.
Forløber alt som planlagt, går anlægsarbejdet i gang
i år, mens det nye havneområde skal stå færdigt i
slutningen af 2016.
Planerne om at bygge en ny containerhavn nåede på
Inatsisartuts (Landstingets) efterårssamling et væsentligt skridt videre, da tinget besluttede at danne et
selvstyreejet selskab, Sikuki Nuuk Harbour, der skal
anlægge og drive den nye havn.
Det er muligt at høre mere om projektet torsdag den
16. januar klokken 19.00 i Katuaq, hvor Selvstyret
og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til borgermøde om VVM-redegørelsen.
Af Mads Dollerup-Scheibel
mads@sermitsiaq.gl

1. Oversigt over nye havn. Illustration fra VVM-redegørelsen om
havneprojektet.
A: Administrationsbygninger
B: Truckvendeplads
C: Kontor i forbindelse med modtagelse og udlevering af gods m.m.
D: Pakning og udpakning af containere
E: Værksted
F: Lastning og losning af trawlere
Foto: VVM-redegørelsen om havneprojektet.
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lgdlerfissarsiutileqatigiit Nuuk

Pædagog – socialrådgiver – folkeskolelærer –
social- og sundhedsassistent

LIGKISTE FORENINGEN I NUUK

eller anden relevant uddannelse

Paasissutissat

Nuummi lgdlerfissarsiutileqatigiinniik 2014.
Ukiumut akiliut ilaasortanit eqqaamaqquneqarpoq,
siorna ataatsimeersuarnermi akit nutaat alajangiunneqarput.

Medarbejdere på fuld tid og med snarlig tiltrædelse søges til
Børne- og Ungehuset Mælkebøtten
Se stillingsopslag og jobbeskrivelse på www.mb.gl

fff
Perorsaasoq – socialrågiveri – ilinniartitisoq
– social- aamma sundhedsassistenti
allamilluunnit tassunga assingusumik iliniagalik
Meeqqat Inuusuttullu Illuat sulisussanik piffissaq tamaat sulisinnaasunik
- piaartumillu sulilersinnaasunik pissarsiorpoq
Sulisussarsiorluta saqqummiussarput aammalu suliassat suussuusaasa
allaaserineqarneri uani takukkit www.mb.gl

Meeqqat (0-17) 100 kr.
lnersimasut (18- ) 200 kr.
Bank konto akiliiffissaq: 6471-5002769 aamma Katersortarfimmut
allaffittinnut akiliiartortoqarsinnavoq.

Meddelelse

fra Ligkiste foreningen i Nuuk 2014.
Husk at indbetale jeres årligt kontigent, kontigenten er ændret fra
sidste års generalforsamling.
Børn (0-17) 100 kr.
Voksne (18- ) 200 kr.
Man kan indbetale kontigenten til GrønlandsBanken på konto:
6471-5O02769 eller på kontoret i Forsamlingshuset
Ammassarfiit / Åbniningstider:
Ataasinngorneq / Mandag kl. 10-14
Pingasunngorneq / Onsdag kl. 10-14
Tallimanngorneq/ Fredag kl. 10-14
Ukiortaami pilluaritsi - Godt nytår.

Direktør søges

Grønlands største taxaselskab søger ny direktør.
Nuuk Taxi A/S er Grønlands ældste og største hyrevognsvirksomhed. Med mere end
60 vogne, mere end 100 faste chauffører, egen omstillingscentral, administration og faciliteter til rengøring af vogne, er der tale om en spændende virksomhed for den rette
ansøger. Selskabet står foran nye planer, der skal realiseres for at gøre selskabet til landets førende hyrevognsvirksomhed.

Siulersuisut/Bestyrelsen

GREENLAND

BOAT CHARTER

I tæt samarbejde med selskabets bestyrelse får du ansvaret for den daglige drift af
virksomheden og du kommer til at arbejde med spændende planer for fremtiden.
Du får ansvaret for den daglige drift af centralen og selskabets faciliteter, der benyttes
af selskabets hyrevogne. Du har ansvaret for medarbejdere i centralen og skal sikre, at
selskabets kundeservice til hver en tid efterleves.
Den vi søger, skal have en administrativ baggrund med god indsigt i IT og økonomi.
Samtidig skal du være selvstændig, udadvendt og altid frisk på at tage initiativ. Du
skal have gode personlige egenskaber og være i stand til at virke som selskabets
repræsentant ud ad til.
Vi tilbyder en plads i et spændende arbejdsmiljø og en god mulighed for at være med
i en ny udvikling af hyrevognsvirksomheden.

To særdeles sødygtige både af mærket Targa,
”Najaaraq”, 31 fod og ”Nivi”, 35 fod
Marchfart: 26 knob
Alt i sikkerhedsudstyr og godkendt af søfartsstyrelsen
til passagertransport og last.

NAJAARAQ

Pris: 8.300,00,- for de første 4 timer

Sidste ansøgningsfrist er tirsdag d. 21. januar 2014.

herefter 1.900,00,- pr. påbegyndt time

Postboks 299, 3900 Nuuk
mærket ”Direktør”
eller pr. mail til ole@plusi.gl
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Inkl. frokost

Pris: 1.400,-

Max 9 antal passagere

NIVI

Nuuk Taxi A/S

- Isfjord
- Fuglefjeld
- Gåtur i Qoornoq
- Sermitsiaqs vandfald

herefter 1.600,00,- pr. påbegyndt time

Yderligere oplysninger herunder beskrivelse af virksomheden kan findes på
www.363636.gl eller ved kontakt til konsulent Ole Kielmann Hansen på +299 553109
eller på mail: ole@plusi.gl.

Ansøgningen sendes til:

BYENS BILLIGSTE
ISFJORDSTUR

FJORDSAFARI

Pris: 9.000,00,- for de første 4 timer

Pris: 595,-

Max 12 antal passagere
Der kan arrangeres særlige arrangementer
samt bespisning.

Greenland Boat Charter

Mail: gbc@targa.gl

KØB
DINE SEJLTURE
I LEGEKÆDEN,
NUUK CENTER

Tlf.: +299 363570
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YOGA & PILATES for alle...
LUKKEDE STARTER I UGE 5 OG 8, ÅBNE HOLD LØBENDE

HATA Yoga 1
HATA Yoga 2
Hensyntagende Yoga
Yoga og Mindfullness
Pilates Begynder

÷25%
på Dame &
Herresko

Børneyoga 1 (4-6 år)
Børneyoga 2 (7-10 år)
GIRLZ yoga (10-13 år )

Husk vi har studierabat på ÷10%
til alt ikke nedsatte varer
Postboks · 1008 · 3900 Nuuk · Imaneq 24 · Tlf: +299 31 33 00

Send mail til anne@nuukfys.gl
hvis du vil have vores folder

Nuuk Fysioterapi
Vandsøvej 10 3900 Nuuk
Telefon 324626
www.nuukfys.gl

Nukissiorfiit får nye distrikter
For at sikre at kunderne også
fremover får den bedst mulige
energiforsyning, bliver Nukissiorfiit fra
årsskiftet inddelt i fem nye distrikter
under ledelse af fem distriktschefer.
Nukissiorfiits samarbejdspartnere skal
fra januar kontakte den nye ledelse
i distriktbyerne, når det drejer sig
om forhold, der vedrører det enkelte
distrikt.
For borgerne får distriktsdannelsen
ikke direkte konsekvenser ved
årsskiftet. Nukissiorfiit vil til gengæld
tilbyde kunderne en ny service via
telefon og digital support i løbet af
foråret 2014.

Avannaa
Distriktsby: Ilulissat
tlf.: 94 33 70
Disko
Distriktsby: Aasiaat
tlf.: 89 28 65
Qeqqa
Distriktsby: Sisimiut
tlf.: 86 49 66
Sermersooq
Distriktsby: Nuuk
tlf.: 34 95 00
Kujalleq
Distriktsby: Qaqortoq
tlf.: 64 22 66

Avannaa

Disko

Qeqqa

Ulla
Mogensen

Mogens
Nielsen

Jan
Filip
Zachariassen Sivertsen
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Sermersooq

Kujalleq

Lars
Hoffmeyer
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Sumiiffinni sunniuteqaqataagit

Få indflydelse på dit lokalsamfund

Najukkani ataatsimiititaliornissaq pillugu isummersoqatigiilluni ataatsimiititsinissamut innuttaasut tamaasa Kommunalbestyrelsip aggersarpai.

Kommunalbestyrelsen inviterer alle borgere til møde om de
kommende lokaludvalg.

Makkununnga siunnersuuteqarit:
Najukkami ataatsimiititap suut sunniuteqaqataaffigissavai?
Najukkami ataatsimiititap suut piginnaatitaaffigissavai?
Najukkami ataatsimiititap sulinermini najoqqutassai suussappat?
Najukkami ataatsimiititamut qanoq ilaasortanngortoqartassava?
Najukkami ataatsimiititap suut isummerfigissavaat?
Ataatsimiinnissat pissapput:
Marlunngorneq 21/1-2014, Atuarfik Hans Lynge, eqaarsaartarfik,
nal. 19-21
Pingasunngorneq 22/1-2014, Nuussuup Atuarfiata aulaa, nal. 19-21
Sisamanngorneq 23/1-2014, Ukaliusap Atuarfiata kantiinaa,
nal. 19-21

Kom med dit forslag til:
Hvad skal lokaludvalget have indflydelse på?
Hvilke beføjelser skal lokaludvalget have?
Hvordan skal rammerne være?
Hvordan bliver man valgt ind til et lokaludvalg?
Hvad skal lokaludvalget have en mening om?
Møderne vil foregå:
Tirsdag 21/1-2014, Hans Lynge skolens idrætshal, kl. 19-21
Onsdag 22/1-2014, Nuussuaq skolens aula, kl. 19-21
Torsdag 23/1-2014, Ukaliusaq skolens kantine, kl. 19-21

Postboks 1005 · 3900 Nuuk
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Unnukkut kulturisiorfik angakkuarfiussaaq
Unammisitsinerit, angakkuarneq aamma meeqqanut inersimasunullu aliikutassarpassuit
Suliffeqarfiit najugaqarfiillu
amerlaqisut Unnuk Kulturisiorfimmi arfininngorneq januaarip
25-anni matutik nuummiunut
aliikkusersorneqarusuttunullu
ammassavaat.
Ukiut 14-issaannik aaqqissuussinermik tassannga ataqatigiissaarisup Elisa Jeremiassenip
nuannaarutigaa suliffeqarfiit
najugaqarfiillu taamak amerlatigisut matuminnik unnuk taanna
innuttaasunut ammatitsiniarnerat.
– Peqataasartut amerlassusaat ukiut tamaasa nikerartarpoq.
Aamma ukioq manna allanngortoqarpoq. Siorna peqataasut ilaat
tamatumuuna immaqa peqataanavianngillat allalli immaqa
siullermeerlutik peqataasallutik. KNR tamatigut soqutigineqartuaannartoq ukioq manna
peqataassanngilaq ininut allanut
nutserneq tunngavigalugu.
Taamatullu kulturikkut illorsuaq
Katuaq peqataasussat allattor-

simaffiani akuunani tassunga
aallaaviuvoq Tele-Postip aaqqissuussinissamini Katuami
ingerlatsinissaa aallaaviulluni.
Assersuutigaluguli ukioq manna
peqataasussatut nutaatut Nuuk
Imeq, GEUS, Pinnersaasiortartoq
Kassoq aamma Snescooterforeningen nalunaaruteqarnikuupput,
Elisa Jeremiassen oqarpoq.
Elisap nuannaarutigaa suliffeqarfippassuit najugaqarfiillu ulloq unnullu atorluarlugit
suliaminnik oqaluttuarlutillu
nassuiaasinnaammata.
- Suliat suliallu sumut atortarnerat innuttaasunut oqaluttuariumaneqarnera assut
pitsaavoq. Assersuutigalugu
Siunnersuisoqatigiinnut Aalajangiisartunut Aqutsisoqarfik
peqataassaaq taamaaliornermikkut tamaani sulisut innuttaasunut suut suliarinerlugit
qanorlu atorneqartarnersut
nassuiaatigisinnaavaat. Unnuk

taanna innuttaasut paasissutissarpassuarnik pissarsisinnaapput
ilinniutaalluartunik innuttaasut
annermik ilisimasaqarnissaannut
tunuliaqutaasinnaasut. Pisussat
tamarmik aliikkusersuinermut
tunngassuteqanngillat aammali
paasissutissiineq annertooq unnuk taanna pissaaq, Elisa Jeremiassen oqarpoq.

Angakkuarneq sinnattullu
Nunatta Atuagaateqarfia aammaarluni nunatta avataanit
aliikkusersuisussamik inniminniisimavoq. Ukioq manna
angakkuartartoq meeqqanut
aliikkusersuissaaq taamatullu
sinnattut pillugit ilisimatusartoq
oqalugiassalluni.
– Lars Gustav, Danmarkimit
tikisinneqarluni meeqqanut
klovnitut, angakkuarnermik,
pinnguaatinillu allanik aliikkusersuissaaq. Taassuma

saniatigut Hanne aamma Leif
Saandvig Immanuelsen supputaasamik qititsitsissapput,
Nordisk Koncertkor erinarsuutinik tusarnaartitsillutik kiisalu
kalattuunik qitinnermik ilinniartitsisoqassalluni. Sinnattunik
ilisimatusartoq Michael Rohde,
sapaammi oqalugiartinneqassaaq
taassuma eqqartussavaa qanoq
ililluni sinnattut pitsaanerusumik
eqqaamaniarneqarsinnaanersut
isumasiorneqarsinnaanersullu,
– Elisa Jeremiassen oqarpoq.
Unnuk Kulturisiorfimmi bussit
akeqanngitsumik angallassissapput silalu qanorluunniit ikkaluarpat aaqqissuussineq ingerlanneqassaaq.
Unnuk Kulturisiorfimmi sammisassat uani aamma takuneqarsinnaapput www.kulturnat.gl

All. Dorthe Olsen

Magi på kulturnatten
Der er konkurrencer, tryllekunst og en masse andet underholdning for børn og
voksne
Mange arbejdspladser og institutioner åbner
deres døre for nuummiutterne og arrangerer
en masse underholdning for både børn og
voksne, når dette års kulturnat sker lørdag
den 25. januar.
Tovholderen på 14. år, landsbibliotekar
Elisa Jeremiassen, er glad for, at så mange
arbejdspladser og institutioner igen i år åbner
deres døre for borgerne.
– Antallet af deltagere plejer at skifte lidt
hvert år. Det sker også i år. Nogle som deltog
sidste år kan måske ikke deltage denne gang,
men så får vi andre med, som deltager for
første gang. KNR, som altid er populært deltager ikke i år, da de er i gang med at flytte
lokaler. Kulturhuset Katuaq er heller ikke
med på listen over deltagere, da TELE-POST
laver deres arrangementer der. Men for
eksempel Nuuk Imeq, GEUS, Smykkeværkstedet Kassoq og Snescooterforeningen har
meldt sig som nye deltagere i år, siger Elisa
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Jeremiassen.
Hun er også glad for at mange arbejdspladser og institutioner udnytter dagen og aftenen
til at fortælle om, hvad de laver.
– Det er rigtig godt, at man fortæller
borgerne om, hvad man laver og hvordan
man kan bruge dem. For eksempel deltager
Styrelsen for Råd og Nævn også og får
dermed mulighed for at fortælle borgerne
om, hvad de arbejder med og hvordan man
kan bruge dem. Der bliver givet en masse
informationer til borgerne den aften, det er
lærerigt og skaber mere viden og information
til borgerne. Det hele er ikke kun underholdning, men også oplysning, siger Elisa
Jeremiassen.

Trylleri og drømme

Landsbiblioteket har endnu engang inviteret udefra til at underholde. I år er det en
tryllekunstner, der kommer og skal trylle for

børnene og en drømmeforsker, der skal holde
foredrag.
– Lars Gustav fra Danmark skal optræde
for børnene med at klovne, trylle, gøgle
og med gags. Ovenpå vil Hanne og Leif
Saandvig Immanuelsen spille polka, Nordisk
Koncertkor synge og der vil være folkedanseundervisning. Om søndagen har vi inviteret
drømmeforsker, Michael Rohde til at holde et
foredrag om, hvordan man kan blive bedre til
at huske og forstå sine drømme, siger Elisa
Jeremiassen.
Til Kulturnatten vil busserne køre gratis og
uanset, hvordan vejret bliver arrangementet
afholdt.
Man kan hente programmet for Kulturnatten på www.kulturnat.gl

Af Dorthe Olsen
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Centrum Grill

32 72 03

Alt i

Smede- og Maskinarbejde

Tlf. 32 42 74

udføres

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

Vi holder til i Entreprenørdalen/Nuukullak B 1678

GRØNLANDS SKIBS- & ENTREPRENØRVÆRKSTED ApS
Postbox 180 • 3900 Nuuk • Tlf. 32 22 52 • Fax 32 48 48

Meeqqanut

Børnekryds & Tværs

157

157

157
IKKE
YDERST

SYNES
OM

www.kassoq.gl

ww

w.p
a

las

GLEMME

i-n

uuk

.dk
- Vielsesringe
- Grønlandsk guld
- Grønlandske smykkesten
- Brugte guldsmykker købes

KORNBEHOLDER

Åbent efter aftale

NÆS
REDSKABER
ELUDSTYR

OS TO

SKOTTESKØRT

GIV -?
FRISØRREDSKAB
LUFTART

Tlf. 31 30 01, Fax 31 30 02

NUUK ELEKTRONIK
Box 446 • 3900 Nuuk
Tlf. 553839

1000 KG

HERSKER

PUKLET
TO ENS

Ole Rendal

AK OG -?

ole@rendal.dk

MAGTEDE
HALVVARM

GOD

SNURRE

SKIDT
HAVTÅGEN
HANFUGL

NIELS NYGAARD APS
TUAPANNGUIT 40, BOKS 240, 3900 NUUK

SKY
VERS

FRA
IRLAND

TA N D L Æ G E

IKKE
TIDLIGE

Applespecialisten

157

VIRKSOM

v/Palle Møller · Nigerleq 43
Mobil 52 23 60

PINGASUNNGORNERIT TAMAASA

Grill & Pizzabaren
Tlf. 32 59 01

Ullut tamaasa / Alle ugens dage:

STAKITTER

Nal./Kl. 11.00 - 22.00

HÆLDT

HUNDEGLAM
BETALING

Høj kvalitet og fleksibilitet
er kendetegnende for
Ulo rengøring

GRILLE

JORDSTYKKE

SIGTE

Hent uforpligtende tilbud
på www.Uloren.com

KAGEMASSE

UROLIGE

TON
EKSISTERER

Nuukullak 34
32 78 54

SÅRENE

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Kl. 14.00-18.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00.

Distr. www.pib.dk

Ateq/Navn:

Makitsinikkut eqquisoq Matasimiit gavekortimik 200,-nik eqqugassaqassaaq.

Najugaq/Adresse:
Sap. ak. uani makitaasoq / Denne uges vinder blev:
Nuiana Hardenberg
Inspektørbakken 35 . 3900 Nuuk

Box 301, 3900 Nuuk · Sipisaq Avannarleq 10-B
Tlf. 38 39 60 · Fax 32 24 99
nuukugeavis@nuukugeavis.gl
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Ansvarshavende redaktør:
Poul Krarup
krarup@sermitsiaq.gl
mobil 55 19 02
Administration
administration@sermitsiaq.AG

www.dyreartikler.gl

IVIK BÅDCHARTER
MALIK BÅDCHARTER

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

BEGGE 12 PASS.

Tlf. 31 32 18
Annoncer
nuukugeavis@nuukugeavis.gl

Amerlassusaat: 7.400
Oplag: 7.400

Grafik: Mia Duelund Schmidt
mia@nuukugeavis.gl
Tlf. 38 39 60

Ussassaarutinik allanillu
tunniussivissaq kingulleq:
PINGASUNNGORNEQ

Naqiterivik /Tryk:
A/S Medieselskabet NVS

Sidste frist for indlevering af
annoncer m.v. er: ONSDAG

Jagttur, fjordsejlads
eller efter deres ønske

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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Souschef

MED ANSVAR FOR KIOSK OG BAKE-OFF
www.sermitsiaq.ag

INUIT AVIISIAT 1861 - IMIILLI

Godthåb olietransport aps
Postboks 1608 · 3900 Nuuk
Qeqertanut B-3936, 1. sal (v/Orsiivik)
uulia@uulia.gl

Tlf.
(døgNet ruNdt/hele året tlf. 312600)
312600

Åbningstider, kontoret: 08.00-16.30 alle hverdage

Alt i tandproteser
& fast protetik
Berners

TAND

Innannguaq 2, 3900 Nuuk | Tlf. 313011

TEKNIK www.tandteknik.gl | info@tandteknik.gl

In-flight

magasinet

Tuniniagassaateqarpit?

v. Flemming Johansen

Reparation af træ og glasfiber
Isætning af motor/bovpropel m.m.

Grønlands Revisionskontor A/S

Statsautoriserede revisorer
Imaneq 18 . Boks 319 . Tlf. 323133 . Fax 323066 . info@revisor.gl

3 Bogføring
3 Regnskab
3 Revision

3 Rådgivning
3 Skat

Butik Natalie søger snarest muligt en Souschef med ansvar
for Kiosk og Bake-off.
Er du interesseret i stillingen kan Butikschef Henrik Winum
kontaktes på telefon 54 84 14 eller email: hew@natalie.gl.
Ansøgningsfrist er den 26. januar 2014.

Tunisassiaateqarpit
kiffartuussissutaateqarlutilluunniit
angalasunut hundrede
tuusintinut arlalinnut
ukiut tamaasa
Air Greenlandip
timmisartuni
atuagassiaanik
SULUK-mik
atuartartunut
ilisaritikkusutannik?

H Igaﬃmmi errorsinermilu
atortorissaarutitigut

H Kiﬀartuussisarpugut
H Ikkussilluta tuniniaallutalu
H Taartissaateqarluarpugut

Kiﬀartuussineq tuniniaanerlu, ataatsimoortut
Service og
salg – under
samme tag

H Servicering
H Montering og
H Salg af hvidevarer
H Godt udvalg af
reservedele

Tlf. +299 38 39 71
E-mail: Annoncer@sermitsiaq.ag

Aqqusinnersuaq. 32, st. tv · Kontor: 312131 · info@hvt.gl

TO RENGØRINGSFOLK SØGES
Nanoq Consult & Service ApS søger rengøringspersonale til vores
rengøringsafdeling. Ansøgningsfrist: 22. januar 2014.

Vi forventer at du:
-

Kan arbejde dag, aften og i weekender
Er stabil, effektiv og hjælpsom
Har flere års rengøringserfaring
Kan arbejde selvstændigt og i team
Har ren straffeattest. Kørekort er en fordel

Send en ansøgning via vores hjemmeside www.ncs.gl
eller pr. mail ncs@ncs.gl eller pr. post til boks 2140, 3900 Nuuk.

Buuarsikkut v/Roberth Holmene
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Deres Auto Aps

1978-imili · Siden 1978

Mercedes-Benz Vito 113 CDI KA/L 4X4 automatgearilik. Kalaallit
Nunaanni/Nunatsinni sumiiffinnut tamanut ingerlanneqarsinnaasoq
Mercedes-Benz Vito 113 CDI KA/L 4X4 med automatgear.
Leveres overalt i Grønland

TUNINIAANERMI AKI / KAMPAGNEPRIS

KR. 279.500,R
E
T
T
Æ
S
T
R
O
F
N
E
`
S
E
C
C
SU
i 2014
Silataanit pillagunartoq ilua initooq - Vito’ kassevogn’ tassa taamaappoq. Immerluarsinnaasoq.
Vitop 7,4 m³ usigisinnaavaa, usit inissaasa
annertunerpaaffiat 4,14 m². Usit takissusissaat 3,01m.

Timitaa sukatigassallu:
Immikkoortunngortitsineq qivertartumik igalaaliineq
Innaallagisserineq/igalaat kissassikkat
Iluani tunumorsornermi tarrarsuut
Aallarnermi qulliit namminneq ikittut
Qulliit halogen-it
Qulliit qinngornerinik nikisitsineq
Pujortumi qulliit halogen-it
Bremsit pingajuanni qulleq

Bremsernermi qulleq naleqqussagaq
Talerpimmi matu sanimut ammartartoq
Tunuani ammartartoq
Parnaarsaatit ungasianit aqutat
Igalaat kissassikkat siuanilu sinnaata igalaavi
ungasianit aqunneqarsinnaasut
Tunuani ammartartup/matup igalaava saligutelik
aamma eqqiaanermi ingerlatsissut
Saavani igalaaq qalippigaq/qalligaq

Karosseri og fastgørelser:
Hel adskillelse med skyderude
El.instill./opvarmede sidespejle
Indvendigt bakspejl
Automatisk kørelys
Halogenlys
Lyshøjderegulering
Tågelys halogen
3. bremselygte

Adaptivt bremselys
Skydedør i højre side
Bagklap
Komforlåsesystem centralt m fjernbetjening
Komfort elrude-hejs, sideruder i førerhus
Ruder i bagklap/bagdøre, med visker-/vasker
system
Lamineret forrude

TOORNEQ

Kompakt udvendigt, rummelig indvendigt – sådan er Vito kassevogn.
Med en lastvolumen på op til 7,4
m³, et lastareal på op til 4,14 m²
og en lastlængde på op til 3,01 m
kan Vito sluge en hel del.

