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Kom og kig i vores butik, Storesøvej B-782
Rep. af alle marinemotor
Salg af både & gummibåde
MARINER • VOLVOPENTA • COMMiNS • mm.

• Kom og få en snak med fagfolk

At sejle er at leve
SAM-BYG
KUJATAANI ApS

TØMRER- & SNEDKERMESTER
Carl J. Olesen • Box 81 • 3920 Qaqortoq

Tlf.: / Fax 64 11 30 • Mobil 49 34 01 • Mail: carlj@greennet.gl

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
Linoleum / vinyl • Køkkener / bordplader / vaske
Betonarbejder • Gulvslibning • HtH køkkener
Mini-låseservice 5 stift - & 6 stiftcylinder

KA AUTO ApS

- Tømrerarbejde
- Glarmester
- Låseservice
- Tæppeland
- Maler arbejde
- Transport
Tlf. 64 20 94 - Fax 64 22 94
Mobil 49 44 09 - Låseservice 49 26 27
Mestervej B-1328 - 3920 Qaqortoq

- Service og reparation af alle bilmærker

Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

Aasaq naajartulerpoq
(IB) Amerlanernut aasami sulinngiffeqarneq naavoq. Aasaq
qaangiutilerpoq. Ukiaq qanilliartulerpoq. Sila eqqarsaatigalugu aasarsiorluarsimavugut. Piffissap annersaani seqinnersimavoq, kiassimavoq aammalu qatsungalluni. Tamannalu
neriuuteqarnarpoq piffissami aggersumi nukissanik suliassanut tunisisimassasoq. Nukissarmi pisariaqartinneqarpoq,
kujataani ingerlariaqqinnissamut.
Narsap avannamut kangiani aatitassarsiorniarneq ajoraluartumik iluatsinngitsuulerpoq. Uranisiunnginnissamik politikki manna tikillugu ajugaanguatsiarpoq.
Suliffissaqarniarnissamut ajoqqutaamik, kiisalu isertitassanut allanullu tassunga attuumassutilinnik suliassanut aatitassarsiornerup malitsigisassaanut. Kisiannili allanut nuannaarutaasumik, kisianni takusinnaasat malillugit amerlavallaangitsunut, tassami Narsami innuttaasut amerlasuut aatitassarsiornissaq akuerimmassuk. Naak uraneqaraluartoq.
Kisiannili ilaasa kujataa Kalaallit Nunaata nerisassaqarfiattut
ilisimaneqarnerulernissaa kissaatigaat. Neqi, aalisakkat, kartoffelit naatitallu allat. Tamanna tusarneqaaq. Kisianni piviusorsiorpa? Aaqqissuusaanerlu naluneqanngitsutut pistaanerpaangilaq. Assigiingitsunullu tapiisarnerit unittariaqarput?
Tunisassiornermut aamma angallassinermut tapiissuteqartoqartannginnera tunngavigalugu takujuminaappoq tamanna

siunissaqarnersoq. Takorlooruminaappoq, Kalaallit nunaata
annersaani kujataaninngaaneersunik savaarartorlutillu savatortassasut, akit neqinik eqqussaninngaaniit akisunerutillugit
- naak kingullertut taasat akitsuuteqaraluartut.
Pitsaassusaat nersorneqartorujussuuvoq.
Ajunngikkaluarpormi amerlasuut akiliinerorusussappata?
Ilaqutariippassuit akissaqartingilluinnarpaat.
Neriunarpoq piffinni ataasiakkaani politikerit nunatsinnilu
politikerit aasaanerani nukissaminnik katersisimassasut.
Suliassaqaqaarmi. Aningaasatigut ajornartorsiorneq malunnarpoq. Minnerunngitsumik kommuunini- Kommune
Kujallermi oqaatigineqartarpoq, karsi imaarussimasoq.
Kattunnermi aningaasatigut iluaqutissatut oqaatigineqartut
suli takkussimannginnguatsiarput. Kommuunimut attaveqartartut upperissagaani, kiffartuusineq pitsaanerulersimanngilaq. Oqaatigineqartarporli ajornerulersimasoq.
Maani aviisseeqami arlaleriangaatiarlugu allaaserineqartarsimasumi , tusartinneqarneq ajorpugut qanoq pisoqarneranik.
Kommuni nipeqanngilaq, politikerit nipeqanngillat.
Ilaaneeriarlunilu ”qileriarpallattoqartarpoq”, akuttusuunillu.
Politikerit suliassat paquminarsinnaasut ilanngullugit suliarisariaqalerpaat. Paquminartummi aamma ilanngullugit suliassaaput.
Nutsertarnerit pillugit oqalliseqataajumanngitsut aammalu
nunatta
karsianinngaaniit
tapiissutit pillugit oqaaseqarneq ajortut, kalaallitoqqat
inooriaasiat paasisariaqalerpaat”. Tamannalumi qularnanngitsumik isornartorsiutigineqaatigissavaa, tamakkuupummi oqallisigisariakkavut.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm
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Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Knud Hansen . . . . . . . . . . . 49 31 11
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Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19 41
E - mail: sydelogteknik@greennet.gl
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Pitsaasagaluaqaaq, kommuunimi politikerit nukissamik aamma sapiissusermik aasap ingerlanerani katersisimassappata, suliassat assigiingitsut pimoorullugit piviutiliisakkatillu atornagit oqallisigissagaat,
aallaaviginagu,
allannguisoqassanngitsoq.
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Sommeren går på hæld

ikke råd til det.

(IB) Sommerferien er slut for de fleste. Sommeren er også
snart forbi. Efteråret nærmer sig. Vejrmæssigt har denne
sommer været meget god. Solskin, varme og stille vejr det
meste af tiden. Det har forhåbentligt givet energi til en ekstra indsats i den kommende tid. For energi er der behov for,
hvis hjulene for alvor skal i gang i Sydgrønland.

Forhåbentligt har både lokalpolitikere og landspolitikere
også suget energi til sig hen over sommeren. For der er nok
at tage fat på. Krisen kradser. Ikke mindst i kommunerne.
Lokalt i Kommune Kujalleq siges det, at kassen er tom. De
påståede økonomiske fordele ved sammenlægningen af
kommunerne ser ikke ud til at være slået i gennem. Servicen
er, hvis man skal tro dem, der jævnligt har forbindelse på den
ene eller anden måde med kommunen, ikke blevet bedre.
Tværtimod påstås det.

Mineralindvindingen i området nordøst for Narsaq ser desværre ud til at lide en krank skæbne. Nul-tolerance politikken i forhold til uranforekomsten ser foreløbigt ud til at sejre.
Til skade for beskæftigelsen, indtjeningen og de mange
afledte aktiviteter, som minedriften ville føre med sig. Men
åbenbart til glæde for andre, der dog tilsyneladende ikke er
så mange endda, idet mange borgere i Narsaq åbenbart går
ind for mineraludvindingen. Uran til trods.
Men nogle få vil hellere promovere Sydgrønland som hele
Grønlands spisekammer. Kød, fisk, kartofler, grøntsager mv.
Det lyder jo meget godt. Men er det realistisk?
Infrastrukturen er jo som bekendt absolut ikke den bedste.
Tilskud til det ene og andet erhverv skulle vel ophøre?
Men uden tilskud til såvel produktionen som transporten er
det svært at få øje på, at det er vejen frem. Det er vanskeligt
at forestille sig, at store dele af Grønland vil spise lam og får
fra Sydgrønland, når priserne er højere end meget importeret
kød - selv om det sidstnævnte er belagt med afgifter.
Kvaliteten roses i høje vendinger. Men er det nu også så
godt, at mange vil give mere for det? Mange familier har slet

Som det er skrevet adskillige gange her i lokalavisen, hører
vi dog meget lidt til, hvad der foregår. Kommunen er tavs, og
politikerne er tavse. Der kommer dog af og til nogle ”bjæf”,
men der er længe imellem. Politikerne bliver nødt til at tage
hånd i hanke også med de mere ømtålelige sager. Selv
tabuerne skal der tages fat på.
Niels Thomsen (Demokraterne) tager et af tabuerne op i dag
i KNR: Bosætningsmønstret. Han mener, ”at alle, der ikke
vil diskutere ændring af bosætningsmønstre og tilskud fra
landskassen bør forstå den gamle grønlandske levevis”. Det
bliver han sikkert kritiseret for, men det er emner, vil bliver
nødt til at diskutere.
Det ville være rart, hvis nogle af vores kommunalpolitikere
har suget så meget energi - og mod - til sig hen over sommeren, at de vil tage en seriøs og fordomsfri debat om emnerne,
hvor udgangspunktet ikke skal være, at der ikke skal ændres
på noget. Så kan vi måske også få et varmt efterår og en varm
vinter.

BEAUVAIS

SPAGHETTI
NAPOLI

2 x 560 g

40-,

Sipaakkit /
Spar

11

90
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ROYAL CLASSIC
IMLT. / EL. PILSNER
Puui pinnagit / Uden pant

10 x 33 cl

125-,

Sipaakkit /
Spar

3750

Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 13 Qaqortoq, den 15.
Juli 2010 saqqummersumi ilaatigut allaaserisaqarpoq
qulequtaralugu ”Paasissutissiisarneq attaveqaqatigiinnerlu” aaqqissuisumit Ib Benjaminsen-imit allaaserineqartoq.
Siullermik Ib Benjaminsen Kommune Kujalliup
Attaveqaqatigiinnermut Immikkoortortaqarfiani akisussaasutut qujaffigaara, Kommune Kujallermiit saaffiginnissuterput ilassilluarlugu, Kujataamiu Nutaaq, Kommune Kujalliup
nittartagaa aqqutigalugu avammut saqqummertalermat,
Nunatsinni innuttaasut kiisalu avatitsinniittut taamaasillutik
periarfissinneqarmata kujataani pisunik Kujataamiu Nutaaq
aqqutigalugu malinnaanissaminnut.
Kommune
Kujalliup
Attaveqaqatigiinnermut
Immikkoortoqarfia qaqugukkulluunniit saaffigineqarsinnaavoq paasissutissanik assigiinngitsunik noqqaaffigalugu.
Piareersimajuarpugut kissaateqarfigineqarnerput naapertorlugu kiffartuussissalluta aamma tamanna Kujataamiu
Nutaamut atuuppoq. Nuannaarutigaara Kujataamiu Nutaaq
innuttaasunut paasissutissanik oqaasinngorlugit siaruarterinissaminut suleqataarusummat, ilaatigut tusagassiutit atorlugit innuttaasunut apuusiniarneq ajornarluinnarsinnaasarmat.
Kommune Kujalleq innuttaasunut paasititsiniaanerup pitsanngorsarneqartuarnissaa siunertaralugu iliuuseqartuarpoq
Ingerlatsiviit suleqatigalugit. Ingerlatsivinni paasissutissanik
siaruarterinissamik akisussaasussat aasaanerani sulinngiffeqarnerit aallartinnginneranni toqqarneqarput, taakkulu akisussaaffigilerpaat Attaveaqatigiinnermut
Immikkoortortaqarfik suleqatigalugu Ingerlatsivinniit ataavartumik paasissutissiinnissaq.

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårde hvidevarer
Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S

Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf: 642030
Fax: 642033
www.arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarnerit.gl

Qaqortoq afd.

Søren tlf. 494525
Hans tlf. 494650

Nanortalik afd.
Keld

tlf. 490230

Aamma Ataatsimiititaliat Ataavartut siusinnerusukkulli qinnuigineqarput, ataatsimiinnerit tamaasa ataatsimiissutigisimasaminnik tusagassiutit aqqutigalugit innuttaasunut apuunneqarsinnaasunik ingerlatsisaqqullugit.
Ilisimavarput Ataatsimiititalianiit innuttaasunut paasissutissiinniartarneq ilungersunartuusoq, Ataatsimiititaliani oqaluuserineqartut matoqqasuuneri pissutigalugit. Danskit
Naalagaaffianni Ataatsimiititaliat suliaat ammasuupput taamaasillutillu paasititsiniaaneq ajornannginnerusoq soqutiginarnerusorlu ingerlanneqartarluni.
Kommune Kujalliup nittartagaa ineriartortinneqartuarpoq
aamma taana aqqutigalugu paasissutissanik aallerfigineqarsinnaavoq, Ingerlatsiviit suleqatigalugit nutaarsiassanik
paasissutissanillu allanillu immerneqartuarmat.
Nuannerpoq nittartagaq oqaaseqarfigineqartarmat, ilaat uparuaasut, nersualaarisut aammalu ineriartortitsinissamut siunnersuuteqartut. Takornartaanngilaq sunaluunnit nutaaq pilersinneqartoq uparuartorneqartarluni kisianni eqqaammassavarput nutarterineq aningaasanik tamatigut malitseqartarmat.
Tusagassiorfiit innuttaasullu Attaveqaqatigiinnermut
Immikkoortortaqarfimmiit suleqatiseraagut siunnersoqqulluta pitsanngorsaanissatsinnut iliuuserineqarsinnaasunik, pingaartikkatsigu aamma innuttaasut isumaat tusassallugit.
Innuttaasut, tusagassiorfiit aammalu politikkerit pitsanngorsaanissamik
kissaataat
nammassineqassappata
Attaveqaqatigiinnermut Immikkoortortaqarfimmut aningaasaliissutit politikkerit isummerfigeqqittariaqarpaat, ukioq
mannamut
aningaasaliissutit
junip
qaammataani
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamiit akuersissutigineqartut kr. 50.000,00-nik annertussuseqartut amerlagisassaanngimmata.
Naggataatsigut Kujataamiu Nutaap aaqqissuisua qutsavigissavara allaaserisaa pillugu taamaasillunga akisussaasutut
periarfissinneqarama nassuiaateqarnissannut aamma naatAttaveqaqatigiinnermut
sorsuutigaara
siunissami
Immikkoortortaqarfik kiisalu Kujataamiiu Nutaaq attaveqaqatigiinnertigut suleqatigiinnertigullu innuttaasunut paasititsiniaanerit annertunerusut ingerlassinnaajumaarigut suleqatigiinnissamut anersaaqqarluta piumassuseqarlutalu.
Ole Moelgaard-Motzfeldt
Attaveqaqatigiinnermut Pisortaq

Langtidsvarende fremlejer i
Alanngunnguaq B-1099 søges
Alanngunnguaq B-1099 på 2 rums ejerlejlighed
fremlejes. Egen entre, et lille skur og flot udsigt
mod storesøen.
Har renoveret den i vinter med nye vinduer og
døre og skal måske have altan til næsten år.
Huslejen er på 4500,00 kr. eks. el, vand og varme
pr. måned. Der kan også søges til boligsikring, hvis
det skulle være nødvendigt.
Hvis Du/I er interesseret i at fremleje, kontrakt

Lis M. Larsen 48 65 56 eller
e-mail lmla@nanoq.gl

NeqaarQLDUĸXS
,WWXD
Slagtermester

NERSUSSUAAQQAP
NEQAANIT CUVETTE /
Cuvettesteg af Ungkvæg
Sipaakkit /
Spar

20,-

RIB EYE STEAK
IMLT. / EL. ENTRECOTE
NERSUSSUAAQQAP
NEQQARINNERSAANIT /
af Ungkvæg tyndsteg, 350 g

Pr. ½ kg

49

90

Sipaakkit /
Spar

30,-

49

Arlaat / Frit valg

95
Viinneerniaq

ROCCA

SALENTO
Cabernet
imlt. / el.
Primitivo

Vinmesteren

EL THIDIO
Cabernet
Sauvignon imlt. /
el. Chardonnay

Frankrig

2 x 75 cll

Chile

2

1

l

9,-

Sipaakkit / Spar 60,90
6LVDPDQQJRUQHT LPLLW DU¿QLQQJRUQHT 
ilanngullugu atuutissapput /
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x

1 9,-

Sipaakkit / Spar 40,90

Hold så op med at ryge!

for nikotin og tjære. Ingen kræftfremkaldende stoffer, ingen
sur lugt, ingen cigaretskod. Og den har stået sin prøve, det
er en god erstatning for den 'sande vare'. Og så er den jo helt
uskadelig, både for mig og mine omgivelser. Og der blev grinet, da jeg prøvede den i Hallen ved Sumé-koncerten. Vagten
kom løbende, og gjorde bestemt opmærksom på, at rygning
foregik udendørs! Han gjorde store øjne, da jeg viste ham
min 'pind', og der ikke var spor tobakslugt..
Jeg må dog indrømme, at samtidig med, at alle disse aftaler
og løfter er blevet afgivet fra min side, så pulser jeg løs. Jeg
skal jo nå så mange som muligt inden oktober, siger jeg ironisk til mig selv. Det er vist det, man kan kalde 'panik før
lukketid'. En anden del af mig glæder sig til at blive sundere
og renere, friere og ikke mindst - rigere.

(VS) Grønland skal være røgfri. Fra den 1. Oktober bliver det forbudt at ryge i offentlige rum. Derfor er dette
et godt tidspunkt at stoppe med røgen på. Og mon ikke
der er mange i byen, der egentlig godt vil holde op med at
ryge, men som ikke får taget sig sammen og ikke rigtig
kan finde modet til det?
Vi er en lille gruppe, som gerne vil stoppe med at ryge, og
har besluttet os til at starte den 4. Oktober. Dagen er valgt,
fordi den 1. Oktober ligger lige op til en weekend, og det er
nok ikke så smart at kaste sig ud i et så stort projekt i en
weekend..
En rygers bekendelser
Undertegnede har foretaget de indledende manøvrer: Jeg har
i vidners påhør udtalt løftet som et nytårsforsæt på selveste
Nytårsaften: 2010 skulle blive det år, hvor jeg holdt op med
at ryge. Punktum. Basta. Jeg har også fortalt om datoen til
mine børn, venner og bekendte og ikke mindst kollegaer,
som kan overvåge og støtte mig i hverdagen. Jeg læser Allen
Carrs bog om emnet - den er virkelig overbevisende. Jeg har
endda lovet redaktøren at føre en 'ikke-ryger dagbog' til avisen.
Jeg har også købt mig en såkaldt 'e-cigaret'. Den ligner fuldstændig en cigaret, men man ryger almindelig damp i stedet

Gruppe
I gruppen kan vi måske gå en tur sammen eller mødes for at
støtte hinanden, snakke sammen og i det hele taget give support.
Har du lyst til at være med til at holde op med at ryge, så giv
os et praj på redaktionen, og jeg kontakter dig. I mellemtiden
vil jeg anbefale dig at læse Allen Carr's bog om at blive ikkeryger. Den har hjulpet rigtig mange. Vi håber, at Brugsen
eller Pisiffik vil indkøbe e-cigaretterne, så de bliver til at få
her i byen. Du kan maile eller ringe til redaktionen
(qoffset@greennet.gl,tlf. 494460) med dit navn og tlf nr, og
jeg vil kontakte dig sidst i september.

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS
Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Fax 64 19 41 • Mobil 49 31 32
Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq
Proffessionel Rengøring, God Service
- En ren fornøjelse

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
08.00 - 12.00
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Autoriseret Yamaha forhandler

Spændende dage på NI
Mobilkontakt forbudt
2 dage uden sms'er, uden slik og uden sodavand - det kan
godt være en udfordring for moderne unge. Men det var
betingelserne for eleverne på Handelsskolens butiksuddannelse i sidste uge. Mobilkontakt var forbudt, da alle elever
skulle deltage i skolens introduktionsforløb, - og de skulle
have deres børn med i skolen. Hensigten med forløbet var, at
eleverne skulle rystes sammen og lære hinanden at kende.
De skulle samtidig lære selv at løse problemer, tage beslutninger, prioritere, lære team-building og samarbejde.
Ved ankomsten til skolen blev alle mobiltelefoner inddraget,
og eleverne blev derefter delt op i forskellige grupper. Disse
grupper fik så tildelt forskellige opgaver, som skulle løses i
løbet af dagen. Nogle skulle indrette en 'børnehave' i det ene
klasseværelse for de 5 børn, andre skulle være 'journalister
for en dag' og skulle rapportere om forløbet. Samtidig skulle
en del praktiske opgaver løses. Der skulle hentes madrasser,
som de kunne sove på om natten, der skulle planlægges måltider og foretages indkøb osv.
En gruppe fik til opgave at samle bær. De skulle komme tilbage med mindst 7 liter bær til aftensmanden. Gruppe løste
opgaven flot, de kom tilbage med 10,2 liter bær.
Få pengene til at yngle
Nogle grupper fik udbetalt 200 kr, med den opgave at få
disse penge til at 'yngle' til mindst 350 kr, som skulle bruges
til aftensmaden. Hvordan opgaven skulle løses, måtte de
selv finde ud af. Derfor kunne man i løbet af dagen møde
elever ude i byen med skilte,
som opfordrede til at give en
skilling til projektet. Andre
tilbød bilvask for 10 kr,
nogle gik rundt til de
erhvervsdrivende og tilbød
at gøre et stykke arbejde i
løbet af formiddagen.
'Vi fik lov til at rydde lidt op
på turistkontoret, og det gav
lidt til kassen', udtaler Laila,
som deltog i projektet sammen med sin lille datter.
Rabat med samvittighed
'Senere gik vi ned til Brædtet

Laila Jørgensen

for at købe fisk til
aftensmaden. Her pruttede vi om prisen med
fiskeren, så vi kunne få
lidt rabat - og det fik vi.
Men vi havde lidt dårlig
samvittighed overfor
fiskeren, for han skal jo
også tjene sine penge',
fortsætter hun.
En anden deltager,
Karina, fortæller at en
gruppe gik i legetøjsbutikken og der fik de også
Karina Sigurdsen
en lille tjans med at
hjælpe til i butikken. Nogle samlede flasker ind fra skolen og
gik rundt hos lærerne og bad om en skilling. Til sidst tænkte
nogle elever, at måske Politiet ville være flinke og støtte projektet, så de begav sig over på Politistationen. Men her stoppede festen, for Politiet gjorde dem opmærksom på, at det
var ikke helt lovligt, det de gjorde, så de måtte hellere se at
afbryde projektet…
Det endte dog med, at grupperne havde løst deres opgave
meget flot, for en gruppe havde fået de 200 kr til at blive til
473 kr, og en anden gruppe havde fået dem til at blive til 591
kr.
Der var naturligvis også en gruppe, som var sat på aftenunderholdningen. Med et stort smil fortæller Laila og Karina, at
det havde været en meget vellykket og glad aften. De havde
fx fået bind for øjnene og skulle så spille fodbold!
Selvfølgelig blev der også tid til spøgelseshistorierne, inden
eleverne gik til ro. De fordelte madrasserne i 2 klasseværelser, et til pigerne og et til drengene. Næste morgen blev
der evalueret og ryddet op, og en flok glade og tilfredse elever kunne gå hjem til den forestående weekend.

Tennisklubben Qaqortoq
Qaqortup timersortarfiata cafeteriaani tallimanngorneq 27/8-2010 nal. 16.00 – 17.00
Ukiuunerani sulorarnissamut tiiminik agguaasisoqassaaq.
Der er banefordeling fredag den 27/08- 2010 i hallens cafeteria fra klokken 16.00 til 17.00
Siulersuisut / Bestyrelsen

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu
Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.
Åbningstider

Ammarsarfiit
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

10.00 - 17.00

Arfininngorneq
Lørddag

10.00 - 13.00

KUJATAANI
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE
TLF. 64 15 12 - FAX 64 15 39

Pujortarunnaarniaritsi!
(VS) Kalaallit Nunaat pujortarfiujunnaalerpoq. Init kikkunnit tamanit iserfigineqartartut pujortarfiujunnaasapput oktoberip aallaqqaataani. Taamaatumillu periarfissatsialavissuuvoq pujortartarunaarusukkaanni qanoq iliuuseqarnissaq.
Immaqalu aamma illoqarfitsinni arlalissuarnik innuttaaqateqarpugut pujortartarunnaarusukkaluartunik, ajoraluartumilli ilumoorunnagulu sapiissuseqarpallaangitsunik?
Uagut amerlavallaangikkaluarluta pujortarunnaarniartuuvugut, isummersimavugullu oktoberip sisamaanni aallartinniarluta. Ullormi taasumani qinersisimanerput pissuteqarpoq
oktoberip aallaqqaataa sapaatip akunnerata naalerneraniimmat, immaqalu torrallataavallaasanani aallartinniarluni aallartiffigissallugu.
Pujortartartup nassuerutai
Uuminnga allaaserinnittoq aallarniutaasunik qanoq iliuuseqareersimavoq: Allat tusaatillugit Ukiutoqqap unnukkuani
neriorsuisimavunga ukiortaamiit pilersaaruteqarlunga: 2010
aallarnerfigalugu ukioq taana pujortarunnaarfiginiarpara.
Naggat. Tassa. Meeqqakka, ikinngutikka ilisarisimasakkalu
minnerunngitsumillu suleqatikka qaqugu taamaaliornissannik oqaluttuusimavakka, tassami taaku ulluinnarni marsertuullutillu tapersersuissuusapput. Allen Carrs-ip atuakkiaa
tamakkuninnga allaaserinnittoq atuarpara - ilumut uppernavippoq. Aammalu naqitap uuma aaqqissuisua neriorsorsimavara 'pojortarneq ajortup ullorsiutai' naqitamut ilannguttassallugit.
Aamma 'cigarittiusaamik' taasagaat pisiarisimavara.
Cigarittitorluinnaq isikkoqarpoq, aniasorli tassatuaavoq
aalaq. Akuutissanik kræfteqarnartoqanngilaq, tipeqarani,
kimmivikoqaranilu. Misilerarnera naamassivara, ilumut
'cigarittivimmut' taartaalluarsinnaavoq.
Peqqinnanngitsortaqanngitsoq, uannut avatangiisinnullu.
Timersortarfimmi Sume-kkut tusarnaartitsimmata misilikkakku illartitseqaaq. Nakkutilliisoq arpaanavik aggerpoq,
nalunaarfigaangalu pujortassaguma tamanna silami pissasoq! Ilalu 'pujortagara' sunaanersoq paasillugu tupaallammat, tupasunnittoqanngilarmi..
Nassuerutigissavarali taama oqalussimagaluarlunga nerior-

suisimagaluarlungalu suli pujortartarama. Oktoberi tikittinnagu anguniagassaqaqaanga, taama imminut mitaatigalunga
oqarfigisarpunga. Immaqa tamanna 'matulivinnermi uvivernermik' taasarpaat. Qilanaarlungali imminut aamma peqqinnerulerlungalu mingutsitsinnginnerulernissara, kiffaangissuseqarnerullungalu minnerunngitsumillu - pisuujunerulernissannik - oqarfigisarpunga.
Suleqatigiit
Suleqatigiiulluta immaqa angalaaqatigiillutalu naapeqatigiittarnittigut immitsinnut tapersersoqatigiissinnaavugut, oqaloqatigiilluta kaamattoqatigiillutalu.
Pujortarunnaarniarlutit eqqarsaateqaruit, Kujataamiu Nutaap
aaqqissuisoqarfianut attavigisigut, taava uanga attavigiumaarpakkit. Utaqqiisaa atuagaq piukkunnartoq Allen Carrs-ip
pujortartarunnaarnissaq pillugu allagaa atuarsinnaavat.
Inuppassuit taasuminnga ikiorneqarsimapput. Neriuppugut
Brugsen-i imaluunniit Pisiffik 'cigarittiusaanik' tikisitsissasoq, illoqarfitsinni pisiarineqarsinnaalerniassammata.
Aaqqissuisoqarfik ima allaffigalugulu attavigisinnaavat
(qoffset@greennet.gl , oqarasuaat 494460) kinaanersutit
sumullu sianerfigineqarsinnaanersutit ilanngullugit, taava
uanga septemberip naajartulernerani attagisinnaasavakkit.

Pressemeddelselse:
Sol over vinderen af Leif den
Lykkeliges Maraton!
Foreningen Greenland Adventure Race har lørdag den 21.
august afviklet Leif den Lykkeliges Maraton-løb i
Qassiarsuk.
På grund af for få tilmeldinger til årets 5-dages Greenland
Adventure Race blev dette aflyst; men da tilslutningen til
den åbne etape - maratonløbet - var rimelig stor, valgte GAR
at gennemføre maratonløbet og endda udbygge det med 1/2
maraton og 1/4maraton. Der var 34 deltagere tilmeldt fordelt
på de tre distancer for henholdsvis kvinder og mænd.

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq
Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Fali. . . . 49 41 11
Telefon. 64 20 77
Fax. . . 64 26 77
Værksted: Masarsuk B-762

Løbet blev afviklet på fåreholdervejene omkring Qassiarsuk
i strålende solskin (op til 30 graders varme). Ud over den
smukke natur er løbet for en maratonløber specielt ved det
meget kuperede terræn - de 42,195 km har en samlet stigning
på 1070 højdemeter - endda på grusveje og hjulspor, nok et
af de barskeste maratonløb i verden!
Vinderne i de 6 klasser blev:
Marton for mænd: Stig Brahe Sørensen, Nuuk: 3.25.50
Maraton for kvinder: Amma Knudsen, Qaqortoq: 5.23.31
1/2 maraton for mænd: Marner Nolsøe, Qaqortoq: 1.34.03
1/2 maraton for kvinder: Kirsten Vahl, Qaqortoq: 1.58.24
1/4maraton
mænd: Alexander
Lilja
Jørgensen,
København:0.30.35
1/4maraton kvinder: Mette Dandanell Nielsen, København:
0.48.15
Præmieoverrækkelsen blev foretaget af
Erik Røde
Frederiksen fra Qassiarsuk og løbslederen Poul H Jørgensen.
”Det er foreningens håb at Leif den lykkeliges Maraton kan
blive en årligt tilbagevendene begivenhed i forbindelse med
Birger Lilja
Greenland Adventure Race” udtaler
Kristoffersen fra GAR's bestyrelse.
Yderligere oplysninger om løbene er på foreningens hjemmeside www.GAR.gl

byttelejlighed
Ønskes:
2-3 rums lejlighed på Århusvej, Bygning
eller et andet sted i Qaqortoq.
Haves:
3 rums lejlighed på Qassuserfik
Nuussuaq, udsigt til svømmehallen.
Kontakt:
mobil: 58 86 22.
E-mail: pk@ii.uni.gl
Kun seriøse henvendelser.

Qaqortoq Elektronikservice ApS

(Qaqortoq Vagtservice ApS)

Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71
Email: elektronikservice@qaqvagt.gl

• Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc”
• Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installationer - ASDL
• Netværkinstallationer
• Kig ind i Sevicebutikken på Vestervej B-421. Vi har mange spændende ting

NI-mi ullut
pissanganertut
Mobiilikkut attaveqarneq inerteqqutaavoq
Ullut marluk sms-eqarani, mamakujuttoqarani aammalu
sodavandeqarani - tamanna inuusuttunut mutiusunut unermillernartuusinnaavoq. Kisiannili sapaatip akunnerani kingullermi tamakku Niuvernermi ilinniarfimmi niuvertarfilerinermut ilinniartunut piumasaqaataavoq. Mobiilikkut attaveqarneq inerteqqutaavoq, tassami ilinniartut tamarmik atuarnissamut ilitserssuunneqarnera pimmat, - aammalu meeqqatik atuarfimmut ilagissammassuk. Pisup ingerlanerani siunertaavoq, ilinniartut imminnut attaveqaqatigiilerniassammata imminnullu ilikkarlutik. Ilanngullugulu ajornartorsiutinik aaqqiinissaq ilinniassavaat, aalajangiisinnaaneq, tulleriiaarisinnaaneq, suleqatigiisinnaaneq aammalu suleqatigiilluni ineriartortsitsisinnaaneq.
Atuarfimmut apuunermi mobiilit tamarmik tiguneqarput, ilinniartullu eqimattakkaanut agguarneqarlutik.
Eqimattakkaat taakku assigiinngitsunik suliassinneqarput,
ullup ingerlanerani naammassisassaanik. Ilai init atuartitsiviit ilaanni meeqqanut tallimanut ilaasunut ”meeqqeriviliussapput” , allat ”ullormi ataatsimi aviisiliortuusapput” pisorlu
nalunaarusiarissallugu. Ilanngullugulu suliassat assigiingitsut suliarineqassallutik. Madrassinik aallertoqassaaq, unnunnissaanut siniffissaminnik, neriffissat piareersarneqassapput,
niuverniartoqassaaq il. Il.
Eqimattat ilaat paarmaliarnissaq suliarisussaavaat. Taakkulu
unnukkorsiornissamut minnerpaamik paarnanik 7 liiterinik
nassarlutik
utissapput.
Eqaimattat taakku iluatsitsilluarput, 10,2 liiterinik nassarlutik uteramik.
Aningaasat erniortillugit
Eqimattat ilaat 200 kr-nik
tunineqarput, taakkulu aningaasat ”erniortissavaat” minnerpaamik 350 kr-ninngorlugit, taakkulu unnukkorsiornissamut atorneqassapput.
Suliassaq qanoq aaqqinneqassanersoq namminneq isumagissavaat. Taammaammat
Laila Jørgensen
ullup ingerlanerani ilinniartut illoqarfimmi takuneqarsinnaapput allagartalersimasut,
suliamut tunngatillugut tapiinissamut kajumissaarisut. Allat
10 kr.nilerlugu biilinik asaanissaminnik neqerooruteqarput,
allallu suliffeqarfinnut assigiingitsunut, ullaap tungaa arlaanik suliaqarnissaminnut neqerooruteqarlutik.
”Turistit allaffianni annikittumik torersaanissatsitaavugut,
tamannalu karsimut aningaasarsissutigilaarparput”, taama
oqarpoq Laila, suliamut paninilu peqataasut.
Tarniluutiginagu akikillisaavigineqarneq
”Kingusinnerusukkut
kalaalimineerniarfimmukarpugut
unnukkut nerisassatsinnik aalisakkanik pisiniarluta. Tassani
aalisartoq akissaanik isumaqatigiiniarfigaarput, akikillisaavigineqarniassagatta
taamatullumi
pisoqarpoq.
Aalisartumullu tarniluutigilaarparput, tassami aamma taanna
iluanaaruteqartariaqarmat” taamaa nangilluni oqarpoq.
Ilaasoq alla, Karina, oqaluttuarpoq eqimattat arlaat pinngua-

arniarfimmut isersimasut, niuvertarfimmilu
ikiuussimallutik. Allat
atuarfimmi puukunik
katersuipput aammalu
atuartitsisunut aningaasanik qinnuuuloorlutik.
Naggataatigullu ilinniartut ilaat eqqarsarput,
immaqa Politiit pitsaasaarlutik suliaq tapersorsinnaasagaat.
festerneq
Tassanilu
Karina Sigurdsen
unippoq, Politiit ilisimatitsissutigaat, taamaaliornerat inatsisinik meleqqissaaruteqanngitsoq, taamaalillutillu suliartik unitsittariaqaraat….
nernerivaalu, eqimattat arlaat suliassartik kusanartumik
naammassisimagaat, tassami eqimattat ilaasa 200 kr-n it 473
kr-ninngortissimavaat, eqimattallu allap 591 kr-ninngortsissimallugit.
Soorunami eqimattat ilaat unnukkut aliikkutassiisussanngortinneqarput. Qungujulluarlutillu Laila aamma Karina oqaluttuarput, unnuk iluatsilluartumik ingerlasimasoq. Soorlu
assersuutigalugu isitik asserlugit isikkamik arsarsimapput.
Soorunami ilinniartut innannginneranni aamma aliortugalersaartoqarpoq. Madrassit agguaanneqarput ininut atuartitsiviusunut marlunnut, ataaseq niviarsiaqqanut ataaserlu
nukappiaqqanut. Aqaguani ullaakkut nalilersuisoqarpoq
torersaasisoqarlunilu, ilinniartullu nuannaartut naammagisimaarinnittullu sapaatip akunnerani naanersioriartorlutik
angerlarsinnaanngorput.
I

Ulu

ANGALATITSIVIK

ANGALATITSIVIK Ulu

TRAVEL

Kalaallit Nunaanni, Kalallillu Nunaata avataani angalanerit, unnuinerit angalanermi sillimatit, biilinik attartornerit
il. il. pisiarisinnaavatit. Sianerlutit, email-imik/fax-imik
nassitsillutit namminerluunniit ornigullutit inniminniisinnaavutit.

Ulu TRAVEL
Hos Ulu Travel kan du købe: rejser indenrigs i Grønland,
rejser til udlandet, overnatning, rejseforsikringer, billeje
m.m. Du kan booke ved personlig henvendelse, sende
email/fax eller ved at ringe.
Sanatorievej B 642
Tlf.: 64 11 77
Fax: 64 22 02
Email: ulu@ulu.gl
Ammasarfiit // Åbningstider
Ataasinngornermiit - tallimanngornermut
nal. 09:00 - 16:00

Mandag - fredag
kl. 09:00 - 16:00

I Kujataamiu Nutaaq Uk./årg. 23 nr. 13 Qaqortoq, som
udkom den 15. juli 2010 var der bl.a. en artikel med overskriften ”information og kommunikation”, som er skrevet af redaktør Ib Benjaminsen.
For det første vil jeg takke Ib Benjaminsen, som ansvarlig
for kommunikation i Kommune Kujalleq, at vores henvendelse fra Kommune Kujalleq blev hilst velkommen. Det
betød, at Kujataamiu Nutaaq er begyndt at udkomme gennem vores hjemmeside i Kommune Kujalleq. Det betyder
igen, at befolkningen i Grønland og udenfor, får mulighed
for at følge med i, hvad der sker i Sydgrønland.
Kommune Kujalleqs kommunikationsafdeling, hvor man
bede om forskellige informationer, kan kontaktes når som
helst. Vi er altid rede til at imødekomme ethvert ønske, at
yde service, og dette gælder også for Kujataamiu Nutaaq. Jeg
er glad for at Kujataamiut Nutaaq med ord vil sprede informationer ud til befolkningen. Det kan nogle gange være
umuligt at komme med informationer til befolkningen gennem pressen.
Kommune Kujalleq arbejder hele tiden med at forbedre
informationen overfor befolkningen gennem de forskellige
afdelinger. Inden sommerferien blev der udpeget personer i
afdelingerne, som skal stå for at udbrede informationer.

Disse har nu, i samarbejde med afdelingen for kommunikation, ansvaret for at udbrede løbende informationer til
befolkningen.
Endvidere er de stående udvalg blevet bedt om, gennem
pressen, at informere befolkningen om indholdet af møderne, for hvert møde. Vi ved, det er besværligt for udvalgene at
give informationer til befolkningen. Dette skyldes, af
udvalgsmøderne er lukkede. I den danske stat er udvalgsarbejder åbne, og på denne måde er det mere interessant og
nemmere at informere.
Kommune Kujalleqs hjemmeside er i fortsat udvikling og
man kan hente oplysninger derfra, da den i samarbejde med
afdelingerne løbende bliver opdateret med nye oplysninger
og informationer. Det er glædeligt, at man kommenterer vore
hjemmeside, nogen med kritik, ros og forslag til udvikling.
Det er ikke særsyn, at man kritiserer noget, der er nystartet,
men man skal huske på, at starte noget nyt også koster penge.
Vi i kommunikationsafdelingen inviterer pressen og befolkningen til at komme med forslag til forbedringer, da vi anser
befolkningens mening som vigtig. Såfremt man skal imødekomme befolkningens, pressens og politikernes ønsker om
forbedringer af kommunikationsafdelingen, skal politikerne
tage stilling til bevillingerne. I år har økonomiudvalget bevilget 50.000 kr. i juni, disse penge rækker
ikke langt.

Sanasumut
ApS
Mobil 48 65 14 • Tlf. 64 25 56
Box 381 • 3920 Qaqortoq • annajuna@greennet.gl
Sianerit akiuaannarpoq

•
•
•
•
•

Illuaraliorneq
Nutarterineq
Altan-iliorneq
Tummeqqat
Qalissialersuineq

•
•
•
•
•

Skaavilerineq
Linoliumilerineq
Vinylilerineq
Natilerineq
Igalaat-Matullu. Allarpassuillu

Til sidst vil jeg gerne takke Kujataamiu
Nutaaqs redaktør for artiklen. På denne
måde fik jeg mulighed for at komme med
en forklaring, og jeg regner også med at
kommunikationsafdelingen
og
Kujataamiu Nutaaq fremover gennem
kommunikation og samarbejde vil kunne
forøge og forbedre informationerne til
befolkningen. Med godt samarbejde og
vilje.
Ole Mølgaard-Motzfeldt
Kommunikationsdirektør

Lions Club Havnefest 2010

Lørdag den 4. september
kl. 13
Masser af forlystelser
Skydetelt, Balloner, Fiskedam, Tombola,
Popcorn, Slush Ice, Grill mad & drikke,
Lykkehjul, Boldkast, Candyfloss, Kaffe &
kage, Dart, Hoppeborg, Kraftprøve og god
musik.

Kom og vær med til festdag på havnen !!!

Venlig hilsen
Lions Club Qaqortoq og venner

NOGET RART AT KOMME IND TIL
Sammisaq / Inissiamut attartukkamut iserterneq

Iserternermi misissuineq

“Inissiaq atornikoq”

Iserterneq / Tikilluaqqusineq

Kukkunerit amigaataasullu allattorsimaffiat

Iserumina suliarineqarpoq

NOGET RART AT KOMME IND TIL

En “brugt bolig”

Fejl- og mangelliste

ISSINGIGASSAT /
Havregryn
1 kg

ARLAAT /
Frit valg

MORGEN KNAS
ULLAAKKORSIUTIT /
Choko- el. Hindbær
Morgen Knas, 500 g
LB
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SUKKULAAT
QALLERSUUTISSAQ / Nøddecreme Sipaakkit / Spar op til 19,90
350 g

E R O O R U T IT / H U
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20,-

EN

DISCOUNT

8 STK.
RUNDSTYKKER &
4 STK. WIENERBRØD

45-,

M

Arlaat / Frit valg

AM

Sipaakkit /
Spar
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27,-

IS
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IFFIAQ
QAQORTOQ MIKINEQ /
Lille Franskbrød

7,-

Ataaseq / 1 stk

2

Sipaakkit /
Spar

750

WIENERBRØDIT /
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ilanngullugu atuutissapput /
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Wienerbrød

Sipaakkit / Spar 8,-

