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SAM-BYG
KUJATAANI 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

KA AUTO ApS
Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

- Service og reparation af alle bilmærker

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

Qaqortoq VVS ApS
v/ Johnny Petersen

-Rørarbejde
-Blikkenslagerarbejde
-Vand, Varme, Sanitet
-Smedearbejde
-Diverse

49 23 94 svarer altid

Boks 25 • 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 26 94 • Johnny 49 23 94

E-mail: qaqvvs@greennet.gl

      



Atuarfik
Meeqqat ukiuni 10-ni atuarfimmiissapput.
Atuarfiup illutai klassillu ulluinnarissavaat. Nerriviit, issia-
viit nunap assingi allallu tassani aamma taaneqarsinnaaput.
Qujanartumik maannakkut atuarfik nutarterneqarpoq, tas-
sungalu neriuuteqarluarpugut. Ilinniartitsisut soorunami
aamma meeqqavut ulluinnarissavaat, angajoqqaat tamanna
eqqumaffigissavaat.
Ilinniartitsisut saqisuunngillat, kisianni angerlarsimaffillu
isumaqatigiinnikkut atuartitsineq aqussavaat. Soorlu oqare-
ernittut angajoqqaat meeraq atuariarnissaminut piareersima-
nissaa akisussaaffiigivaat; taava ilinniartitsisut meeraq pigin-
naanissaanik tunissavai.

Ilinniartitsisut pikkorissariartarput atuartitseriaasit paasisallu
nutaanut piginnanngorsallutik. Ilinniartitsisut nammineq aki-

sussaaffigivaat pikkorissarnerni ilikkakkatik atuarfimmut
iluaqutaassasoq. Aap atuarfimmiit angajoqqaanillu piuma-
saqarfigineqarput pikkorissarnerit iluaqutaanissaa takutinne-
qassasoq. Asuli pikkorissarnernut aningaasarpassuarnik
atuissannginnatta.
Atuarfik angerlarsimaffillu suleqatigiillutik akisussaaffigi-
vaa meeraq inuunermi pingaaruteqarluinnartunik piginnaani-
lissallugu.

Assersuutigisinnaavarput nunaqarfimmi nukappiaraq mate-
matikkimik ilikkarnissamut ajornartorsiuteqarsimagami.
Atuarfimmi ilikkagaqarsimarpasinngilaq. Ualikkut nukap-
piaraq kalaalimineerniarfimmi ataatani ikiorsimavaa arferup
neqaanik tuniniaalluni. Neqi oqumaassusaa najoqutaralugu
akilertitsisarluni utertittisimavoq. Taava ilikkagaqarsimavoq,
kisianni atuarfimmi ilikkakkani takutissinnaanngiinnarlugu.

Nuummi ineriartornerit/allanngoriarnerit erniinnaq sineri-
ammi maluginiarsinnaassavarput. Ullumikkut Nuummi
ukioqatigiit ataatsip pingajortequtaa (1/3) arlaatigut immik-
kut aaqqissuusamik atuartinneqarput (specialundervisning). 
Meeqqat inuttut ajornartorsiutillit amerlangaarmata isuma-
ginninnermi siunnersorti atuarfiup iluani pisariaqartittalerni-
kuuaat. Assigisinnaasaanik siunissami aamma ilimagineqar-
sinnaalissooq.

Pitsaanerusumik atuarfeqassagutta angajoqqaatut qanoq
iliorsinnaavugut? Ataatsimiittoqaraangat tamatta peqataasas-
suugut, peqataanngikkuttami susoqarnavianngilaq. 
Atuarfik nutaaq sananeqarpoq - sinneri angerlarsimaffik atu-
arfillu minnerunngitsumillu meeqqat isumagissavaat.

Atuarfimmi siulersuisut sinnerlugit
Alibak Hard
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ANGALATITSIVIK Ulu

Kalaallit Nunaanni, Kalallillu Nunaata avataani angalane-
rit, unnuinerit angalanermi sillimatit, biilinik attartornerit 
il. il. pisiarisinnaavatit. Sianerlutit, email-imik/fax-imik 
nassitsillutit namminerluunniit ornigullutit inniminniisin-
naavutit. 

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   

Ammasar!it // Åbningstider 
Ataasinngornermiit - tallimanngornermut 

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

kl. 09:00 - 16:00

ANGALATITSIVIK

TRAVEL !

                   





Skolen 
Skolen udgør de fysiske rammer for børnenes sko-
legang i 10 år. 
Her kan nævnes, bygningerne, klasselokalerne, toilet-
terne mv. Men også de tekniske hjælpemidler som
borde, stole, tavle, landkort og andet er med til at
forme deres skolegang. Heldigvis er vi langt om
længe ved at få bygget/renoveret skolen, så det glæder
vi os selvfølgelig meget til.
Lærerne er selvfølgelig også en stor del at børnenes
skolegang, men vi som forældre skal også være
opmærksomme på at, lærerne har en rolle i vores
børns hverdag. 
Lærerne er ikke tjenere for os, men skal lede en
undervisning, som skolen og hjemmet i samarbejde
har et ansvar for. Vi forældre skal, som tidligere
nævnt, sørge for at børnene er klar til at gå i skolen og
modtage undervsining; lærerne skal dernæst hjælpe med at
give vores børn redskaber til at klare livet efter skolen.

Lærerne bliver nødt til at dygtiggøre sig løbende og de kom-
mer på kurser, hvor de bliver opdaterede med den nyeste
viden i deres fag og i ny pædagogisk viden. Lærerne har per-
sonligt et ansvar for at de ting de erhverver på kursus, bliver
til gavn for skolen og undervisningen. Ja, det er et krav fra
skole og forældre at, vi ikke skal bruge mange tusinde kro-
ner på at sende en lærer på kursus uden at få noget ad af det.
Skolen skal i samarbejde med hjemmet sørge for at børnene

får livsvigtige redskaber til at klare et liv efter skolen. 

Som et eksempel kan jeg nævne en dreng i en bygd, som
havde meget vanskeligt ved at lære matematik. Læreren
havde prøvet næsten alt og kunne ikke finde ud af hvordan
hun skulle lære drengen matematik. En dag gik læreren ned
til brættet for at købe hvalkød; her stod drengen og hjalp sin
far med at sælge hvalkød; vejede kød, tog imod penge og gav
byttepenge tilbage. Så han havde altså fået noget ud af
undervisningen, men læreren og eleven talte forbi hinanden
i klasseværelset.

De udviklingstendenser, man ser i Nuuk, kommer med tiden
også ud på kysten. 
Idag er der i Nuuk er op til 1/3 af en årgang i en eller anden
form for specialundervisning. 
Der er så store sociale problemer i skolerne i Nuuk at man
overvejer at ansætte socialrådgivere på selve skolen. 
Så vi kan her i den nærmeste fremtid også regne med at der
vil komme til at ske noget lignende. 

Hvad kan vi som forældre gøre for at få en bedre skole? Vi
kan møde op når der afholdes møde på skolen For hvis vi bli-
ver væk, så sker nemlig ihvertfald ikke noget.
Skolen er som bekendt under renovering/genopbygning; Vi
andre skal selv sørge for resten - at børnene lærer noget.

På vegne af skolebestyrelsen
Alibak Hard

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 - ADSL

• Netværksinstallationer

• Kig ind i Servicebutikken på Vestervej B-421, mange spændende ting.

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





Af: Marie Lyberth Mathiassen

Økonomien
Det har været hårde tider for næsten alle lande pga. finans-
krisen. Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske
afmatnings påvirkninger kan stadig mærkes i Sydgrønland.
Mineralefterforskning og udvinding lader vente på sig. Der
bliver bygget mindre end før. Fiskerne og fangerne har svært
ved at få det til at fungere og nogle har helt forladt fiskerier-
hvervet, og fundet  et andet erhverv. Der er mange arbejdslø-
se i kommunen og der er, ifølge tal fra borgmesteren, 5-600
arbejdsløse i november 1010. Disse mennesker skal have
bl.a. økonomisk hjælp fra kommunen, for at klare hverda-
gen. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at
Qaqortoq desværre har de fleste udsættelser i forhold til
resten af Grønland. Det må være hårdt for de mange berørte
familier.  
Ligesom resten af ilandene bliver der også flere og flere
ældre i Grønland. Mange af disse ældre mennesker, har
nogle gange behov for megen hjælp. Kommunen yder også
hjælp til disse ældre, i form af hjemmehjælp, ældreboliger,
alderdomshjem mm.  Denne form for hjælp er jo fysisk, men
der er behov for mere. De flere og flere ældre har jo også
brug for den rette omsorg og nogle gange kan man sætte
spørgsmåls tegn ved om kommunen (kommunerne) har de
ressourcer og viden, der skal til for at give den nødvendige
hjælp til de ældre.

Disse ændringer i verden, de grønlandske samfund,
erhvervsstrukturen og i de demografiske forhold betyder
også, at kommunen kan komme til at bruge flere penge end
der kommer ind. Det bliver derfor en stor udfordring for

kommunalbestyrelsen og dermed forvaltnin-
gerne at finansiere det nuværende serviceni-
veau. Kommunen er med stor sandsynlighed
nødt til at finde alternative indtægtskilder

for at beholde serviceniveauet i kommunen. Da kommunen i
samme åndedrag også skal spare og har været i gang med en
sparerunde, vil jeg gerne sætte spørge, om vi kan forvente
det samme serviceniveau fra kommunens forvaltninger i
fremtiden.

Noget helt andet som også borgmesteren nævner i sin nytårs-
tale, er at kommuneomlægningen har været i gang i 2 år. Og
da han selv nævner det, er nærliggende at spørge om, hvor-
dan er det gået i de 2 år.

Har man færre udgifter end før omlægningen? Er serviceni-
veauet blevet bedre for borgerne. Hvordan vil kommunen
måle forbedringerne? Hvad med medarbejderne? Hvad
mener de? ER kommuneomlægningen overstået? Eller,
hvornår regner man med at omlægningen er fuldt gennem-
ført?

Trafik- og transport situationen
Et godt fundament for erhvervsudvikling er et godt og vel-
fungerende infrastruktur. I og med at trafikforholdene i
Sydgrønland er meget dårlig, kan de dårlige trafikforhold
være en meget stor hindring for erhvervsudvikling. Trafik
forholdene kan bremse ellers meget gode erhvervsudvik-
lingsinitiativ. Trafik- og transportforhold er derfor en af de
største og første udfordring som bør løses hurtigt.

Den samlede kommunalbestyrelse, uanset partifarve og
lokalhjemsted, bør samarbejde om at løse disse udfordringer
i samarbejde med de lokale erhvervsfolk og ikke mindst
sammen med den grønlandske regering.

Målene for et fremtidig Sydgrønland vil derfor være:
- gode trafikforhold
- et velfungerende erhvervsliv
- arbejdspladser til dem der vil arbejde
- flere skatteindtægter til kommunen
- den rette hjælp til de ældre som har brug for hjælp
- velfungerende og effektive kommunale forvaltninger som 

yder en god service
- mm.

Ønskes
En velfungerende kommune, som vi kan være stolt af.

Mange udfordringer i Kommune 
Kujalleq i de kommende år

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider
Mandag - Fredag 08.00 - 17.00
Lørdag 08.00 - 13.00

Søndag lukket i vinterperioden
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00

Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Derefter betjening via automat

Autoriseret Yamaha forhandler



Den lille sult
(VS)Du kender det sikkert - der er stadig noget tid til aftens-
maden, og alligevel er dit barn sultent.  Det er svært for bar-
net at vente - og man mangler lige det (sunde) som man kan
give barnet til den lille sult.  

Vi bringer her nogle opskrifter, som både er indbydende,
sunde og med de rigtige næringsstoffer.  De er hjemmelave-
de, og du kan med god samvittighed servere disse snacks
som mellemmåltider. Husk, det er bedre at give barnet lidt
indimellem, når det er sultent, end at barnet overspiser ved
måltiderne. De tørrede frugter i den første opskrift findes
ofte i afdelingen for økologiske varer (Urtekram).  

Riskiks snacks
1 riskiks
6 stykker tørret frugt (rosin, abrikos, æble, banan osv.)
En halv plade lys, mørk eller hvid chokolade, smeltet over
vandbad
6 tandstikker

Bræk riskiksen i seks stykker. Læg et stykke frugt på hvert.
Hold det sammen med en tandstik. Dyp let i den smeltede
chokolade. Lad det størkne på bagepapir. Pynt gerne med
krymmel eller andet.

Ananas i hvid chokolade
1 skive frisk ananas
En halv plade hvid chokolade, smeltet over vandbad
6 tandstikker

Skær ananasskiven i 6 stykker. Dyp hvert stykke i smeltet
chokolade. Pynt med krymmel eller andet sjovt.

Dip til grøntsager
Et fad med gulerødder i tynde stave, samt hvad børnene
ellers kan lide af grønsager, alt skåret i tynde stave.

Dip:
En halv dl. mager creme fraiche 
2 tsk. mayonnaise
1 lille spsk. citronsaft
1 tsk. mild karry
En halv tsk. gurkemeje
1 lille fintrevet hvidløg
1 tsk. mangochutney eller sukker
1 lille spsk. Heinz ketchup

Alle ingredienser på nær ketchup røres grundigt sammen.
Tilsæt ketchup, og rør forsigtigt rundt, så der bliver synlig
vekslen mellem den gule karry og den røde ketchup. Server
med grønsagerne.

Karamel-rugbrødsknas
2 tsk. rørsukker
En halv tsk. vanillesukker
En halv tsk. god kakao
2 skiver fuldkornsrugbrød
2 tsk. smør

Vend sukker, vanille og kakao sammen til fint pulver. Smør
rugbrødsskiverne med smørret og drys herefter med pulve-
ret. Bag dem i ovnen ved 200 grader i ca 12 minutter eller til
sukkeret er smeltet. Skær skiverne ud i sticks eller firkanter.
Kan også bruges til yoghurt og koldskål. 
(Kilde: Politiken).

Qaqortumi Ini A/S najugallit peqatigiiffianiit ilisimatitsissut
Qaqortumi Ini A/S Najugaqartut peqatigiffiata Blok G-mi festsali Ini A/S-mi najugalinnut ornittarfinngortinnis-
saanut qinnutigereerlugu  Ini A/S akuerivaa.
Blok G festsali maanna qalipatillugu nutarsarlugu isersimafigiuminarsarlugulu suliarileruttorpaat, naammassi-
nissaanut naatsorsuutigineqarpoq uge 6.
Takorloorparput Blok G-mi festsali Ini A/S-mi najugalinnut assigiinngitsunik sammisassaqartitsiviusarumaar-
toq soorlu meeqqanut isersimaarfissatut pinnguaatinillu assigiinngitsunik sammisaqarsinnaalerumaarlutik,
taavalu inersimasut aamma ulloqartassallutit arlaannik sammisaqartarumaarlutik.
Naatsorsuutigaarput ini A/S-mi najugalinni inersimasunik Blok G-mi festsali ammanerani nakkutilliisartussanik
pilersitsisoqarumaartoq. Ini A/S-mi najugallit peqatigiiffiat soqutigisaq malillugu aallutaammat naatsorasuuti-
gaarput aamma nakkutilliisartussat soqutisaq malillugu ingerlattassagaat. Sorunami ammaannerani malerua-
gassanik pilersitsisariaqassuugut.
Ammaanersiunissaq arlaannik suliarinerani pinartumik pisoqanngippat 19. Februar 2011 siunniunneqarpoq.
Kissaatigalugu Ini A/S-mi najugallit suleqatigilluarumaarlugit
Inussiarnersumik 

Qaqortumi Ini A/S-mi najugallit peqatigiffiat

Information fra Boligbestyrelsen i  Ini A/S Qaqortoq
Boligbestyrelsen i  Ini A/S Qaqortoq har ansøgt om at anvende festsalen il Blok G-mi for beboerne og Ini A/S
har givet lov.
Der er nu fuld i gang med at male, gøre i stand og gøre den hyggelig, det forventes at være færdig i uge 6.
Vi forestiller os festsalen i Blok G ville blive anvendt af beboere til forkellige arrangenmenter eks. til børn for
der er mulighed for forskellige lege, og der vil være mulighed for voksne også kan anvende festsalen.
Vi forventer at der bliver oprettet ansvarlige  voksne som er beboere i INI A/S under åbningstiderne.
Det vil selvfølge være nødvendigt at oprette ordensregler under åbningstiderne
Indvielsen forventes at ske den 19. februar 2011 så frem der ikke sker noget uventet
I håb om der oprettes godt samarbejde mellem beboerne i INI A/S
Med Venlig Hilsen 

Boligbestyrelsen Ini A/S Qaqortoq



Arctic ”Juullip aningaa-
saateqarfia”
December 20-ani Arctic Fonden-ip juullilernerani ajornartor-
siutilinnut ilaqutariinnut kisermaajullutillu pilersuisunut tal-
limanut agguaasivoq. Piaarnerpaamik aqqa allanngortinneq-
arpoq ”Juullip aningaasaateqarfia”-nik taallugu.
Iluatsittillutik makitaasimasut aamaloorluta pilluaqqoqqip-
pavut. Neriuppugut iluaqutaasimassasut jullimi ilaqutariin-
nut tamanut.
Ersarissarlugu oqaatigissavarput qinnuteqartut tamarmik
malunnaarsaarluinnarluni suliarineqarmata, allakkatigullu
qinnuteqaatit tamarmik sequtserneqarlutik. Aamma naluna-
arsuiffiliortoqanngilaq.
Brugsen-ip ikiuusimanera qutsatigeqqissavarput. 
Soqutiginnilluta qanoq iliuuseqarnitsigut ilorraap tungaanut

ingerlassaagut.
Inuiaqatigiinni pissaaleqinerusut qanoq ikiortigisariaqarneri
qinnuteqartorpassuit piaartumik takutippaat. Uagullu ikiui-
nerput annikitsuinnaavoq. Taamaattumillu maanna aningaa-
saateqarfik kikkunnit tamanit ikisiffigisinnaasunngorlugu
ammaasivugut, taamaalilluni ukiup ataatsip ingerlanerani
aningaasat amerlanerusut katersorsinnaanissaat neriuutigalu-
gu, taamalu tulliani juullimut amerlanerusut agguaaffigisin-
naasallugit. Aamma tulliani Narsamiit qinnuteqartoqarsinna-
alissaaq.
”Annikikkaluamik kikkut tamarmik qanoq iliuuseqarpata,
iluatsissaaq” oqaaseqaasiullugu kikkut tamaasa 2011-mi ilu-
atsinnissaannik kissaapavut
Arctic Fonden sinnerlugu

Jim Riis

Arctic ”Julefonden”
D. 20.december udloddede Arctic Fonden 5 checks til hjælp
for familier og enlige forsørgere i den svære juletid. Den blev
hurtigt døbt ”julefonden”. Vi vil gerne igen ønske tillykke
med de heldige der blev udtrukket. Vi håber at de faldt på et
tørt sted og var en hjælp i julen for hele familien.
Vi gør også opmærksom på at alle ansøgere er blevet
behandlet med den største diskretion, og alle skriftlige
ansøgninger er makuleret. Der bliver ikke lavet et register. 
Og igen vil sige tak til Brugsen for deres hjælp. Kun ved per-
sonlig engagement kan vi vende strømmen. 
De mange ansøgninger viste hurtigt at der er et massivt
behov hjælp til de dårligst stillede her i samfundet. Og den
lille hjælp vi gav, var kun en dråbe i havet. Derfor har vi nu
åbnet en konto for Fonden, så at vi over et helt år forhåbent-
ligt kan indsamle et større beløb, og derved kan udlodde flere
checks til næste jul. Endvidere vil der også næste gang være
mulighed for ansøgninger fra Narsaq.  
Med devisen: ”hvis bare alle gør lidt godt, så bliver det rig-
tig godt” ønsker vi alle et godt 2011
For Arctic Fonden

Jim Riis

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu

Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.

KUJATAANI
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE

TLF. 64 15 12 - FAX 64 15 39

Ammarsarfiit
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

Arfininngorneq
Lørddag

Åbningstider

10.00 - 17.00

10.00 - 13.00

Pilersaarut
Qaqortoq Skiing Race 18. 19 . 20. Marts 2011
ingerlanneqassaaq maani Qaqortumi. Kikkulluunniit
inersimasut peqataasinnaapput. Peqataanermut
akiliut inummut ataatsimut kr. 500.
Akiliuteigineqartut atorneqassapput unamminermi
atortunu, soorlu aqqutaani imertitsinermut, ulluni
pingaasuni kiisalu naggartaarnersiornermi nerisas-
sanut. Ulluni pingasuni ingerlaarfik takineq 120 km,
tullia 60 km., pingajuat 30 km. Akiliifissaq
Grønlandsbanken 6471-7673660, eqqaamallugu
atit allassimassammat.
Ilaasortaanermut ukiumut akiliut 100 kr., meeqqat
50 kr. Akiliinermi eqqamaqquneqarpoq atit allassi-
massammat.
Ualimut 3. Februar katersortarfimmi nal. 16.30 kik-
kulluunniit peqataaffigisinnaasaani pikkorissartitsi-
soqassaaq sisoraatinik arpattartunut.

Bingo Unnugu 3. Februar 2011 nal. 19.00-miit
bingo aallartissaaq. Eqqugassaq siulleq Kr.
2.500,00 unnugu takuss.

Qaqortumi sisoraatinik arpattartut peqatigiiffiat
Q.S.A.P



Qaqortormiunngorlaat
Siunnersuut
Arlaliuvugut Qaqortumut nutseqqammeqqaat, siornagut tas-
saniissimanngitsut (Kalaallit-Nunaaniissimanngitsut) taama-
lu ilisarisimasaqanngitsut. Tamakku nunaserlaat allanik naa-
pitsinissaat taamalu nutaanik ilisarisimasartaarnissaat
ikinngutitaarnissaaallu pingaaruteqarpoq.

Illoqarfimmiut arlaasa qanoq iliuuseqarnissaat ataatsimii-
giaqqusinissaallu siunnersuutigaara. Isumaqarpunga qaa-
mammut ataasiarluni naapittoqartassasoq, soorlu qaamatit
tamaasa arfininngorneq sapaalluunniit siulleq.
Katerinneq illoqarfimmut tunngassutilimmik (oqaluttuari-
saaneq, ujaqqat aatitassat, naasui uumasuilu, kalaallit pior-
sarsimassusiat, filmit il.il.) oqalugiarnermik aallarnerneqar-
sinnaavoq imaluunniit katersugaasiviliarnermik, 

Ammeriviliarnermik imaluunniit nunaliarnermik?
Tamatuma kingornagut nereqatigiinneq - kalaalimernit
mininnagit, tamakku ilisimalerniassagatsigik. Tamakku
pineranni takornariaqarnermut ilinniagaqartut saqqummii-
sinnaapput, immaqalu nipilersornermik tapertalerlugu.

Tamatuma soqutiginnittunit ingerlanneqarnissaa eqqarsaati-
gaara immaqalu inuk ataaseq akilerlugu neriassiortillugu.
Taamatut iliuuseqarneq inummut ataatsimut 150-200 koruu-

ninik aningaasartuutit qaavisigut akeqassaaq, sinneqartooru-
tillu illoqarfitsinni iluaqutissanut nakkartinneqassapput.

Pisussaq sioqqullugu ilaaniarluni nalunaartoqartassaaq, taa-
maasilluni qassit nerisassiuunneqassanersut qaasaasut ilisi-
maniassammatigik. Paasissutissanik qaarsillannissaq tikillu-
gu ageqattaartoqarsinnaasoq naatsorsuutigaara, aamma
Qaqortormiuiit soqutiginnittut ilaasinnaasariaqarput.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Else Baden-Jensen

Qaqortoq NEWBIES
Forslag
En del nye mennesker kommer til Qaqortoq, og mange har
ikke før været i byen (eller Grønland) og kender ikke nogen
på forhånd. Disse 'newbies' ville have gavn af at mødes med
andre og på den måde lære nye mennesker at kende og skabe
sig venner og netværk lokalt.

Jeg foreslår, at nogen i byen tager initiativ til at invitere til et
sådant møde. Jeg forestiller mig, at det skulle være 1 gang
om måneden, f.eks. den første lørdag eller søndag i hver
måned.

Mødet kunne begynde med et foredrag relateret til byen (om
historie, mineraler, flora og fauna, grønlandsk kultur, en film
osv.) eller måske en udflugt til museet, Great Greenland eller
en vandretur?
Derefter samles man om et måltid - gerne inklusive grøn-
landsk mad, så vi kan lære madkulturen at kende.
Undervejs kunne de unge fra turistuddannelsen måske
komme med et indslag, måske efterfulgt af musik fra nogen
af byens spirende talenter?

Jeg forestiller mig, at det kunne organiseres af frivillige og at
man evt. kunne betale en person til at lave maden.  Et sådant
arrangement kunne så koste 150-200 kr pr person udover
udgifterne, og overskuddet kunne gå til et velgørende projekt
i byen.

Man melder sig til på forhånd, så arrangørerne ved, hvor
mange der skal laves mad til. Jeg forestiller mig, at man
kunne komme til møderne indtil man ikke længere har brug
for det og at interesserede lokale skule være til stede også. 
Venlig hilsen

Else Baden-Jensen

Det Åbne GU
ILINNIARNERTUUNNGORNIARFIK AMMASOQ

Kujataani Ilinniarnertuungorniarfik indbyder alle til foredrag

onsdag d. 9. februar kl. 19.30 i GU’s aula:

Eddas Island
Edda Lyberth vil fortælle om sit folk og dets kultur

- og om sagaøen: ”ildsprudende, fræk og dejlig!”

Der er gratis adgang. I pausen kan man købe kaffe og kage.

Hus i 2 plan i alt ca.120
kvm. sælges. 

Indeholder: 
stueplan: entre med adgang til toilet, badværelse
og stor stuen, Bryggers med adgang til nyt køkken.
I stuen er der trappe til 1. sal: 1 store
værelse(stue)samt 2 værelser. Der er nyt listeloft
overalt. Og lige isat 2 nye hoveddøre. Samt ny
svalegang. Der er fortaget en del istandsættelse -
så huset fremtræder i pænt stand . Der er oliefyr. 
Huset sælges for højeste bud over 650.000kr. Som
det er og for findes.
Henvendelse til Jan Rasmussen for nærmer oplys-
ninger og aftale om fremvisning på telefon.

230920



Nererusunneq
(VS) Nalunngigunarpat - suli unnukkorsiornissanut ungasip-
poq, taamaakkaluartorli qitornat nererusuppoq. Qitornat
utaqqisinnaangilaq - sumilli (peqqinnartumik) qitornat kaa-
lersimasoq tunissallugu ajornartorsiorputit.
Uani takutinniarpavut issuagassiat, illinnartut, peqqinnartut
kiisalu pitsaasunik inuusutissartallit. Nammineq sanaat, taa-
malu ilerasuuteqarnak nerinissat akornanni tamulugassatut
sassaalliutigisinnaallugit. Eqqaamassavat, qitornat kaalera-
angat annertunngitsunik neritarnissaat, neriffissavinni qaa-
villuni nerinermit pitsaanerummat. 
Paarnat panertut issuagassami siullimmeersut nioqqutissiat
akuutissartaqanngitsut (Urtekram) immikkoortortaqarfiani
nassaarisinnaavatit.

Suaasat qaqortunik kissiliat tamulugassat
Suaasat qaqortunik kissiliaq ataaseq
Paarnat panertut arfinillit (seqquluttut, abrikos-it, iipilit,
banan-it il.il.)
Sukkulaat qaamasoq, taartoq qaqortorluunniit affaq, imer-
mut kissalaartumut toqqaananngitsumik aatitaq
Kigutinut saligutit arfinillit
Suaasat qaqortumik kissiliaq arfinilinngorlugu aggoruk.
Paarnanik panertunik qallikkit. Taaku kigutinut saligummik
kapillugit. Sukkulaamut aatitamut misukkit. Pappiaqqamut
kaagiliornermi atortakkamut issorsikkit. Sunik nakkalaaru-
tissanik kusassakkit.

Ananas sukkulaamik qaqortuligaq
Ananas nutaaq kilitaq ataaseq
Sukkulaat qaqortoq affaq, imermut kissalaartumut toqqaa-
nanngitsumik aatitaq
Kigutinut saligutit arfinillit

Ananas kilitaq ataaseq arfinilinngorlugu aggoruk.
Sukkulaamut aatitamut misukkit. Sunik nakkalaarutissanik
kusassakkit allatulluunnit kusassarlugit.

Naatitat miseraagassat
Puugutaq ataaseq naatitat saatunnguanngorlugit aggukkat,
imaluunniit suut meeqqat naatitat mamarisaat, saatunngu-
anngorlugit aggukkat.

Miseraa:
Crème fraiche kimikitsoq deciliiterip affaa
Mayonnaise qalutaateeqat marluk
Qalutaat aangivallaangitsoq ataaseq citronip issera
Karry kimikinneq qalutaateeraq ataaseq
Gurkemeje qalutaateeqap affaa
Hvidløg-i aggorluagaq anginngitsoq ataaseq
Mango chutney imaluunniit sukkut qalutaateeraq ataaseq
Heinz ketchup qalutaateeraq mikisoq ataaseq
Akussai tamaasa - ketchup kisiat pinnagu - imminnut aalate-
rulluarneqassapput. Ketchup akulerutiguk peqqissaarlutillu
aalaterlugu, taamaalilluni karry-p sungaartumik qalipaataa
aamma ketchup-ip aapalunnera immikkoorlutik takuneqar-
sinnaalersillugit. Naatitalerlugit sassaalliutigikkit.

Iffiat kukkarnalikkat
Sukkoqutillit sukkui qalutaateeqat marluk
Vanillesukkut qalutaateeqap affaa
Kakao pitsaasoq qalutaateeqap affaa
Iffiat seqummarluttunik akullit kilitat marluk
Punneq qalutaateeqat marluk
Sukkut, vanilliat kakao-ilu akulerulluakkit. Iffiat seqummar-
luttunik akullit punnermik tanikkit, taakulu qaavinut sukkut,
vanilliat kakao-ilu akulerulluakkat nakkalaarlugit. Minuttini
aqqaneq-marlunni imaluunniit sukkut aanissaasa tungaanut
iffiorfimmi 200 gradinik kissassusilimmi kissakkit. Iffiat
amiloquungorlugit kipparissunngorlugilluunniit aggukkit.
Aamma yoghurt-imut koldskål-imulluunniit atorneqarsinna-
apput.
(Paasissutissiisoq: Politiken).

Engelsk for alle!
Brug et par week-end'er på at lære at tale
engelsk... 

På opfordring afholdes nu week-end kursus i
engelsk.

Skal du måske ud at rejse og har brug for at forstå
engelsk?
Er du elev på en skole her i byen og har svært

ved at følge med i engelsktimerne? 
Skal du til at arbejde med engelsktalende menne-
sker i fremtiden? 

Ligemeget hvad - så kom og lær engelsk på et par
week-ender. 

Du vil lære at tale hverdags-engelsk, oversætte til
engelsk, tale med fremmede, forstå computer-
sprog, skrive mails osv. 
Vi vil også lære den grundlæggende grammatik, så
du bliver helt tryg ved sproget.
Du kan komme én eller to week-ender som det
passer dig. 

Tid: Den 12-13 februar kl. 10-17 samt den 26-27
februar kl. 10-17.

Sted: Tasersuup Atuarfia 
Underviser: Vibeke Schou
Tilmelding: Ring eller sms 298757 med dit navn.

Ukiumoortumik
Ataatsimeersuarneq 2011

Q.S.P. Ukiumoortumik Ataatsimeersuassooq arfi-
ninngorneq,19.Februar 2011
Niuernermik Ilinniarfimmi, Pikkorssartarfimmi (kur-
suslokal) Nal.14:00

Ataatsimeersuarneq ingerlanneqassooq
Peqatigiiffiup malittarisassai tunngavigalugit.

Ataatsimeersuarnermi siunnersuutaasinnaasunik
tunniussereertoqarsinnaavoq.
Kingusinnerpaamik ataatsimeersuarneq ullunik,
arfineq marlunnik (7) sioqqullugu uunga:

Qaqortumi-Sisorartartut-Peqatgiiffiat
v/Tittus Danielsen

Qaava 1205/ 4 • 3920 Qaqortoq

Q.S.P.mut ilaasortanngorniaruit ulloq
Ataatsimeersuarfiusoq iluatsikkiuk!

Peqataalluarisi, Q.S.P.-mi Siulersuisut  



Meeqqat ukiukinnerusut imerniartarfinni eqqaanilu ajornar-
torsiutaasarnerat, qanorlu ilillutik immiaaqanik kimittuunillu
pisiniarsarisarnerannik ajornartorsiut Jim Riis-imit ilanngu-
tassiaq soqutigalugu atuarpara.

Soorunami tamanna imerniartarfinni akunnittarfimmilu
annertuumik ajornartorsiutaavoq, kisiannili sassaallertarner-
mut inatsimmi imerniartarfiit pisussaapput inunnut 18-it sin-
nerlugit ukioqalersimasuinnarnut sassaalliisallutik, sulisullu
tamanna qularutigissappassuk, taava kinaasutsimut upper-
narsaamik takujumallutik piumasaqartariaqassapput.

Ajornartorsiut paasilluarsinnaavara, inuusuttorpassuimmi
18-it inorlugit ukiullit inersimarpalaarnerujussuartut isikkoq-
arput.

Jim Riis-ip pernerluttaalisitsisut kommunilu piumaffigai
qanoq iliuuseqaqqullugit, soorunami tamanna naamassisa-
riaqarpoq, uanili pinerluttaalisitsisut kommunilu qanoq
iliuuseqassanngillat.

Naagga - inuusuttuaqqanuku angajoqqaavi angajoqqaatut
pisussaaffimminnut inerisimanngitsut.

Inuusuttuaqqat aqukkuminaasinnaasarput, sakkortuumillu
aqunneqarnissamik pisariaqartitsisarlutik, soorlu malerua-
gassaliortoqarsinnaavoq inuusuttup sumut killeqarneranik
aammalu qaqugukkut angertarnissamik imalimmik, anga-
joqqaajusugummi qitornatta sunerinut tamanut suugaluartu-
nulluunniit tamakkiisumik akisussaavugut, tamannalu pisus-
saaffik tamakkiisumik tigusariaqarparput.

Ajoraluartumilli aamma nalunngilarput angajoqqaaqarmat
meeqqaminnut inuusuttuaraatiminnullu soqutiginninngil-
luinnartunik, angajoqqaat aningaasarsinerup nalaani anger-
larsimaffimminni immiaarartorlutillu nakkukkuttarnerat
maani kisimi takussaangilaq, aamma nunani allani taamaat-

toqarpoq.

Nunani allani aamma
taama ittoqarnera sinnas-

saatigissanngilarput. Naaggali angajoqqaatut qanoq iliuuseq-
artariaqarpugut qitornavullu toqqissisimanartumik alliartor-
tillugit. Qitornavut siunissaraavut. Taakuupummi nunatsin-
nik kusanartumik ineriartortitsisussat nunanillu allanit qum-
mut isigisaalersussat. Taamaattumik angajoqqaat asasakka -
inuusuttuaqqat ajornartorsiutaanerat ataatsimoorullugu aaq-
itsigu. 

Oqaloqatigiissutigisinnarugu aaqitsigu, kommunip inunnut
isumaginnittoqarfianut pinerlutaalisitsisunulluunniit tun-
niunneqannginnerani, taakunani iluartunik pisoqanngisaan-
narpoq.

Angajoqqaat SILATTORITSI angerlarsimaffissinnilu ajor-
nartorsiut aaqqillugu. Tamanna meeqqap / meeqqat pisariaq-
artitsinerannut tunngassuteqarpoq.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Bent Sand

Ilaasortanut.
Qaqortumi Naatsiiviutileqatigiit nalliuttor-
siorniarput arfininngornermi marsip 12-ianni nal. 18.00
"Qaavani". Katerisimaarnissaq immikkut ittumik ataatsime-
ersuarnermik aallarnerneqassaaq, tamannalu naammassippat
nereqatigiinneqassaaq, aliikkusersuineqarluni nagataagullu
qitik/tapaq.
Festip aaqqissugaanera  kingusinnerusukkut sukumiinerusu-
mik "Kujataamiu"-kkut Qaqortullu radiuagut nalunaarutigi-
neqassaaq, kisianni ilisimaannassavat pakatsinaviarnak.
Nalunaarfissaq ulloq kingulleq ataasinngorneq marsip 7-at
ukununnga:  Isak aamma Kathrine H. Kleist tlf.
642210/492117, Ado & Mona Rasmussen 642462/492462 .
Festeqataaneq inummut ataatsimut 100 kroneqarpoq soraar-
nerussutisialinnulli 75 kroneqarluni.                                     

Iluatsillugu oqaatigissavar-
put issunik puunik 50 literik-
kaartunik pisisoqarsinnaam-
mat Isaamut Kathrine-
mulluunniit saaffiginninnik-
kut.  
Ataatsimeersuarnermi oqa-
luuserisassatut siunnersuutit
uunga nassiunneqareersi-
massapput Qaqortumi
Naatsiiviutileqatigiit boks
174 3920 Qaqortoq kingu-
sinnerpaamik februaarip 28-
anni.
Ilaasortaassut ataatsimik
qaaqqusaqaataasinnavoq.- 
Nalliuttorsiornermi sunngua-
milluunniit ikiuukkusukkuit
qujassaqaagu. 
Atassuteqarfigilaarisigut.

Siulersuisut

Uunga tunngasoq: Ukiukinnerusut
imerniartarfinni ajornartorsiutaanerat

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Knud Hansen . . . . . . . . . . .  49 26 19
Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 19 41

E - mail: sydelogteknik@greennet.gl
Postboks 527

3920 Qaqortoq



Pujortartarneq piaartu-
mik akornusiisarpoq
Pujortartarnerup timitta pisataanik akornusiisarnera
ukiuni aarlalinni piartorneq ajorpoq. Minuttialuinnaalli
ingerlaneranni pisarluni.
Tamanna amerika-mi kræfteqarnermut misissuisarfiup
nutaamik paasiniaanermigut takutippaa.

Qangarsuarli ilisimaneqarpoq ukiorpassuarni pujortartarne-
rup timitta pisatai sunnertarai aammalu tamanna kræfteqaler-
nissamut ilasaataasartoq. Amerika-miut nutaamik misissui-
nerata takutippaa siullerpaaamik millussinerup kingu-
ninnguagut akornusiineq aallartereertartoq.
Misissuinerup inerneri atuagassiami Chemical Research in
Toxicology-mi saqqummersinneqaqqammersut BBC-mit
allaaserineqarpoq.

Kræfteqalernissaq qaninnerulersarpoq
Inuit aqqaneq-marluk sikarittimik pujortaqqammersimasut
misissuinermi akuutissat kræfteqalersitsisartut misissorneq-
arneranni qulaarneqarput.
Akuutissat kræfteqalersitsisartut pujortaarnermi pilersartut
misissorneqartut ilagaat.
Misissuinermi ilisimatusartut inuit misissugaasut sikarittitu-
gaat qaanoq akuutissaqartiginersut misissorpaat. Akuutissat
timittinni akuutissanngortarput allat, inuup pinngortitaanera-
ni tunngaviusut akornuserneqartarlutik aammalu kræfteqa-
lernissaq qaninnerulertarluni.

Timi sukkanerusumik akornuserneqartarpoq.
BBC tunngavigalugu taamatut timitta sunnerneqarnera
minuttít 15-it 30-illu akornanni pilersarpoq, taamaalillunilu
siornatigut naatsorsuutigisartakkanit sukkanerujussuarmik
timerput pujortartarnermit sunnerneqartarluni.

Pujortarnermut akerliusut peqatigiiffiat Ash isumaqarpoq
qaquguluunniit pujortarunnaarnissaq kingusinaarnerunngit-
soq misissuinerup takutikkaa.

“Ataasiaannarluni pujortarnerup takutippaa kræfteqalersin-
naanerup pilersarnera ukiut 30-viunatik minuttilli 30-
viunngitsulluunniit ingerlaneranni pilersartoq misissuinerup
takutimmagu tamaanna pingaarnersaavoq. Sunniineq piaar-
tumik pilersarpoq, pujortarunnaarnissarli kingusinaangisaan-
narpoq. Piaartumik pujortarunnaaraanni akornusiinerit anni-
kinnerussapput,” Martin Cockrell Ash-imeersoq BBC-mit
oqarnerarneqarpoq.
Paasissutissiisoq: Jyllandsposten

Til medlemmerne
Qaqortoq Haveforening afholder fest i Qaava
festsal lørdag den 12. marts kl. 18.00. Festen indledes med
en ekstraordinær generalforsamling. 
Efter mødet servers festmiddagen med efterfølgendeunder-
holdning og dans. Et fyldigt program sendes pr.
"Kujataamiu" og Qaqortoq Radio senere. Deltagelse medde-
les til: Isak & Kathrine H. Kleist tlf. 642210/491721 eller
Ado & Mona Rasmussen 642462/492462 senest den 7.
marts. Festdeltagelse koster 100 kroner pr. kuvert, men 75
kroner for pensionister.
Vi vil benytte lejligheden til at gøre medlemmerne opmærk-
som på, at de stadigvæk kan købe 50 liters sække havejord
ved henvendelse til Isak & Kathrine.
Forslag til dagsorden sendes til Qaortoq Haveforening boks
174, 3920 Qaqortoq senest den 28. februar.
Hvert medlemskab kan tage én gæst med.

Det ville være os en stor glæde, hvis du som medlem giver
en håndsrækning i forbindelse med festarrangementet.
Interesserede er velkomne til at kontakte os.
Vores stærke ønske er, at I vil befinde jer i salen helst før
kl.18.

Bestyrelsen

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

Bytte/Leje
Jeg er kvinde på 44 år, der er i gang med videregående uddan-
nelse på Københavnsseminariet. Jeg søger en lejlighed i
Qaqortoq som jeg kan låne/leje, eller bytte med nogen som skal
på ferie i DK i perioden den 25. juni til 20. august 2011. Jeg er
stille, rolig, ikke ryger og har styr på min økonomi. Jeg er aller-
giker over for firbenede dyr.

Jeg bor selv i Charlottenlund i en 42 km2 lejlighed med altan,
vask i kælderen. Der er indkøbsmulighed og nærmeste offentli-
ge transport indenfor 100 meter og ca. 2 km til stranden og
skov. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på email.
Lottesara@gmail.com.
Med venlig hilsen. 

Lotte Sara Rasmussen
Mobil. 29 79 77 92



Jeg har med interesse læst Jim Riis´s indlæg om mindreårige
børn på og omkring værtshusene, og om hvordan de mindre-
årige forsøger at købe øl og spiritus.

De er selvfølgelig et stort problem for værtshuset og hotellet,
at dette sker, men ifølge beværterloven skal værtshusene
drage omsorg for, at der kun serveres til personer, der er fyldt
18 år og derover, hvorfor der må kræves legitimation af de
pågældende, såfremt bartenderen er i tvivl.

Problemet kan jeg godt forstå, idet mange af de unge slet
ikke ligner een, der er under 18 år, altså de unger ser meget
mere voksne ud end de egentlige er.

Jim Riis opfordrer politiet og kommunen til at gøre noget, og
det er selvfølgelig en løsning, men her er det slet ikke politi-
et og det offentlige, der skal foretage sig noget.

Nej -det er forældrene til disse teenagere, som ikke er deres
forældreopgave voksen.

Teenagere kan være vanskelige at styre, og det kræver en fast
hånd på den måde, at det indføres regler for, hvad den unge
må og hvornår den unge skal være hjemme, idet vi som for-
ældre har det fulde ansvar for, hvad vores børn laver, uanset
hvad det måtte være, og det forældreansvar må vi tage på os
i fuldt omfang.

Desværre ved vi også, at der er nogle
forældre som er komplet ligeglade med
børnene og de unge teenagere, bare
forældrene kan få nogle bajere og være

på druk i forbindelse med lønudbetalingerne og dette gælder
ikke kun herhjemme, men også i alle andre lande. 

Vi kan bare ikke skjule os under, at det sker i alle andre ste-
der. Nej vi må tage os sammen som forældre og give vores
børn en tryg opvækst. Børnene er vores fremtid. Det er dem,
der skal være med til at føre vores smukke land til et land,
som omverdenen ser op til. Så kære forældre - lad os sam-
men løse de teenagerproblemer. Det kan være ved at tale
sammen om disse og derefter løse dem, så dette ikke skal
overgå til kommunens socialforvaltning eller politiet, for det
kommer der aldrig noget godt af.

Forældre TAG JER SAMMEN og løs problemerne hjemme.
Det drejer sig om barnets/børnenes tarv.
Med venlig hilsen

Bent Sand

Rygning skader på få 
minutter
Det tager ikke flere år, før rygning skader kroppens orga-
ner. Det tager få minutter.
Det viser ny forskning fra US National Cancer Institute.
Det har længe været kendt, at rygning gennem mange år
påvirker kroppens organer og kan øge risikoen for kræft. Nu
viser ny amerikansk forskning, at rygning kan gøre skade få
minutter efter, man har taget det først sug af cigaretten.
Forskningsresultaterne er netop blevet publiceret i Chemical
Research in Toxicology, skriver BBC.

Øgede risiko for kræft
Forskerne har kigget på de stoffer, der bliver kædet sammen
med kræft i en undersøgelse med 12 personer lige efter, de
blev færdige med at ryge en cigaret.
Det er bl.a. polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH),
der dannes ved rygning, og som er kendt for at være kræft-
fremkaldende.

Ved undersøgelsen brugte forskerne et PAH-stof i forsøgs-
personernes cigaret. Stoffet blev omdannet i kroppen til et
andet stof, som skadede personens DNA og øgede risikoen
for kræft.

Skader kroppen hurtigere
Ifølge BBC fandt denne omdannelsesproces i kroppen sted
på mellem 15 og 30 minutter, og dermed kan rygning skade
kroppen langt hurtigere end tidligere antaget.

Antirygningsorganisationen Ash mener, at forskningen viser,
at det aldrig er sent at stoppe med at ryge.
"Det vigtige ved denne undersøgelse er, at den viser, hvor
hurtigt de første stadier af lungekræft begynder - ikke om 30
år men inden for 30 minutter efter én enkelt cigaret.
Processen begynder tidligt, men det er aldrig for sent at stop-
pe. Jo hurtigere man stopper med at ryge, des hurtigere redu-
cerer man skaderne," siger Martin Dockrell fra Ash ifølge
BBC.
Kilde: Jyllandsposten

Vedr.: Problemer med mindreårige 
på værtshuse

- 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

TV-kut isiginnaagassanut nutaanut atortorissaarut
Arssarnerit-mi pisiarineqarsinnaavoq.

TV-bokse til de nye tv-kanaler kan købes
hos Arssarnerit.

Juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi
Glædelig og godt nytår



Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Inuttaasunut nalunaarut
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq Palle Christiansen aamma Nunamut Nunamit, Avatangiisinut
Pinngortitamullu Naalakkersuisoq Anthon Frederiksen Kommune Kujallermut angalanissaminnik piareersaa-
teqarput piffissani ukunani:

Palle Christiansen
10. - 12. februar 2011

Anthon Frederiksen
10. - 15. februar 2011

Naalakkersuisunut ilaasortat saniatigut Naalakkersuisoqarfimmi sulisut Akileraartarnermilu Aqutsisoqarfimmiit
angalqataassapput.

Angalanermi siunertarineqarpoq Kommune Kujallermi borgmesterimik, erhvervsrådinik sulisitsisullu peqatigiif-
fiinnik, Narsami Neqi/Inuili-mik il. il. ataasimeeqateqarnissaq.

Tamaatut nalunaaruteqarpoq Namminersorlutik Oqartussat.

Kommune Kujalleq

Meddelelse til borgerne
Medlem af Naalakkersuisut for finanser Palle Christiansen og medlem af Naalakkersuisut for
Indenrigsanliggende, Miljø og Natur Anthon Frederiksen planlægger et besøg i kommune Kujalleq i følgende
perioder:

Palle Christiansen
10. - 12. februar 2011

Anthon Frederiksen
10. - 15. februar 2011

Udover medlemmerne deltager embedsfolk fra Departementerne og fra Skattestyrelsen.

Besøgets formål er møde med borgmesteren i Kommune Kujalleq, erhvervsrådene, lokale
Arbejdsgiverforeninger, Neqi/Inuili i Narsaq m.m.

Det meddeler Selvstyret.

Kommune Kujalleq
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Pedel-i inuttassarsiuusaq 1.Marts 2011 

Atorfiup taaguuttaa: Pedel
Atorfeqarnermi tunngavik: SIK varmemestre, pedeller og viceværter.

Aaqqissuusaanermi inissisimaneq: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik,
Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.

Ilinniagaqarsimanermi piumasaqaatit: Sanasutut ilinniarsimasoq / Kalaallisut -
qallunaatullu oqaatsit allattariaatit

Qullerssaq : Rektori

Atorfiniffissaq ulloq: 1. marts 2011

Atorfik: Pedel.

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
40 timer sap. akunneranut, sulinngiffeqarneq atuarfiup sulinngiffeqarfiata nalaani sulinngiffeqartoqartassaaq.
Sulisarfik ataasinngornermiit – tallimanngorneq kl. 06.45 – 12.00, 13.00 - kl. 15.45.

Suliassat ingerlaavartut:

Ulluinnarni pedel-ip suliassat akisussaafiit:
• Kujataani Ilinniarnertuungorniarfiani atuarfik ammartarnera ullaakkut.
• Aserfallatsaaliineq iluarsaasineq atuarfiup kollegiat illorsuini atortuinillu.
• Atuarfiup iluani iluarsaasineq, eqqaaviit imaartarlugit init atuarfiusut parnaarsortarlugit.
• Atuarfimmi kollegianilu matuersaatit ilinniartitsisut atuartut sulisullu tigusassaai utertitaallu nakkutigalugit.
• Suliakkiisutissat namminersortunut sanasunut , sarfalerisunut il.il. iluarsartuusassat allafillu suleqatigiinermi

aaqisortarlugit.
• Immikkut ittunik pisussaqartillugu atuarfimmi sulinissamut piareersimanissaq.
• Atuarfiup eqqaani aputaajaaneq, siorarterineq , saliinerlu.
• Suliassat allat nalinginnaat ataavartut nakkutigineri.
• Kollegiani pedel-ip ulluinarni attaveqarfigisarnissaa suleqatiginissaalu.

Aningaasarsiat – atorfininnermullu tunngasut Namminersornerullutik Oqartussat , taasumalu kattufialu maleruagassaat
malinneqasapput. Atorfimmut inissaqartitsisoqanngilaq.

Tatiginartuuvit, inuussutunik suleqatiginninneq nuannaraajuk? Akissussaaffeqarluartoq, neriulluartoq nuannaartorlu,
sanasutullu ilinniarsimavit uunga paasiniaasinnaavutit: Pedel Jørn Krog imaluuniit Rektori Else Poulsen tlf: 642950.

Qinnuteqaat, CV – ilinniarsimanermut uppernarsaatit pillagaasimanngitsutut allagartaq ilanngullugit kingusinnerpaamik
ulloq 17. februar 2011 uunga anngutereersimassaaq:

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Tlf. 64 29 50 · Fax 64 26 50 · E-mail: gusyd@attat.gl · Hjemmeside: www.gusyd.gl

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium • Postboks 515 • 3920 Qaqortoq

Tlf. 64 29 50 • Fax 64 26 50 • E-mail: gusyd@attat.gl • Hjemmeside: www.gusyd.gl

Pedel-i inuttassarsiuusaq 1. marts 2011

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium • Postboks 515 • 3920 Qaqortoq

 



Pedel ledigt pr. 1. marts 2011 

Stillingsbetegnelse: Pedel
Ansættelsesform: SIK varmemestre, pedeller og viceværter.
Organisatorisk placering: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik,

Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
Uddannelseskrav: Håndværksmæssigt

uddannelse/dobbeltsproget
Nærmeste overordnet: Rektor
Ledig pr: 1. marts 2011

Funktion: Pedel.

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
40 timer ugentlig, ferieafholdelse indenfor skolens almindelige ferier.
Arbejdstid er fra kl. 06.45 –12.00, 13.00 – 15.45.

Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaver:
• åbne skolen.
• Reparere og vedligeholde bygning og inventar.
• Rydde op og holde orden på skolen, tømme/fjerne skraldespande/affald og aflåse lokaler.
• At fremstille og udlevere nøgler til lærere, elever og andet personale.
• Rekvirere håndværkere og materialer efter samråd med administrationen.
• Stå til rådighed ved særlige arrangementer.
• Skovle sne, strø sand, feje og rydde op omkring skolen.
• Udføre forefaldende arbejde.
• Være mentor for kollegiets pedelmedhjælper.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem Selvstyret og vedkommendes fagforening. Der stilles ikke
bolig til rådighed.

Har du håndværksmæssigt uddannelse, er stabil, er ansvarsbevidst, er positiv og gerne vil være en del af de unges
verden – kan du får nærmere oplysninger hos: Jørn Krog og Else Poulsen, tlf.nr.: 64 29 50.

Ansøgning, CV-papirer samt rent straffeattest skal være i hænde senest den 17. februar 2011 i: Kujataani
Ilinniarnertuunngorniarfik/Sydgrønlands Gymnasium, Postboks 515, 3920 Qaqortoq.

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Tlf. 64 29 50 · Fax 64 26 50 · E-mail: gusyd@attat.gl · Hjemmeside: www.gusyd.gl

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium • Postboks 515 • 3920 Qaqortoq

Tlf. 64 29 50 • Fax 64 26 50 • E-mail: gusyd@attat.gl • Hjemmeside: www.gusyd.gl

Pedel ledigt pr. 1. marts 2011

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium • Postboks 515 • 3920 Qaqortoq

 






