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-Rørarbejde
-Blikkenslagerarbejde
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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

Allaaserisamut
Angalarusunnersuaq akissut:
Kujataamiumi kingullermi allaaserisaqarpoq qulequtalimmik Angalarusunnersuaq. Allaaserisaq paatsuuinernik eqqunngitsunillu qassiinik imaqarpoq matumuunalu taakku
naqqinniassavakka.
Ilumoorluinnarpoq kommunip aningaasaqarniarnera pitsaanerusinnaammat. Namminerlumi tamanna ataasiarnanga
oqaatigisarpara. Paatsuuineruvorli isumaqaraanni tamanna
qanoq iliuuseqarnianngikkipput. Oqaatigisinnaavaralu aappaagumiit akilersaarutitigut naligiissaarutit qaffassammata,
aammalu massakkut tamanut saqqummiunneqaqqammersutut kommunimi sanaartorneq annertusussaaqimmat, tassa
namminersorlutik oqartussat massakkut sanaartukkat ingerlareersut saniatigut ikinnerpaamik 160 mio. kr.-inik sanaartornermut aningaasaliisimammata. Eqqaasinnaasakkalu tas-

saapput:
• Nanortalimmi atuartut angerlarsimaffiat - maanna
suliariumannittussarsiorneqartoq -16. mio. kr.
missaannik nalilik
• Qaqortumi autistit angerlarsimaffiat - sanaartornermut
akuersissummik qinnuteqaanneqartoq - 7 mio. kr.
missaannik nalilik
• Qaqortumi kollegialiortiterneq - septemberimi
suliariumannittussarsiugassat - 40-50 mio. kr. missaannik
nalilik
• Qaqortumi inissiaaqqat - nutaamik
suliariumannittussarsiornermi atortussiorfiusut ukiaq manna suliariumannittussarsiugassat - 20 mio. kr.
missaannik nalilik
• Nanortalimmi ilaqutariit angerlarsimaffiat - siunnersortimit
maanna pilersaarusiorneqartoq - 7. mio. kr. missaannik
nalilik
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• Qaqortumi imermik saliivik - sanaartornissamut
akuersissummik qinnuteqaanneqartoq - 19. mio. kr.
missaannik nalilik
• Qaqortumi utoqqaat illuat - aningaasartassai
inissinneqarput - 2011-ip naanerani
suliariumannittussarsiorneqassaaq 2012-imi upernaakkut
aallartinneqassalluni - 43 mio. kr. missaannik nalilik
• Nanortalimmi kigutilerivik nutaaq 1,9 millioner kr.
missaannik nalilik
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luaqaaq, ajornaqaarli. Kommunit allat namminersorlutillu
oqartussat qiviaraanni takuneqarsinnaavoq taakkuttaaq angalasarmata. Kommunitsinni angalavallaarumanata aalajangersimagatta taamaallaat allaqqussinnaanngitsunik allatullu
iliorluni aaqqinneqarsinnaanngitsunik angalasoqartalersimavoq. Aningaasartuutit taakku kommunip atuineranut sanilliullugu ikittuararsuupput.
Ataatsimiinnerit attaveqaatit atorlugit ingerlanneqartannginnerat aamma ilumoortuunngilaq. Ataatsimiititaliat ataatsimiinneri tamarmik attaveqaatit atorlugit ingerlanneqartarput,
kiisalu kommunalbestyrelsimut ilaasortat attaveqaatit atorlugit
ataatsimeeqataasarnerat
takornartaanngeqaluni.
Taamattaaq ataatsimiinnerit allat ikinngitsut ingerlanneqartarput.
Kungissakkut erneranut kaminnik pajunneq pillugu oqaatigissavara pisoq aallaaveqarmat siornali Kungissakkut allattoqarfiat isumaqatigiissuteqarfigineqarsimammat Kommune
Kujallermi Prins Christian atualeqqaarnissaanut kamissaanik
annoraap qaqortussaanillu naapillugit angerlarsimaf-fiannut
pajunneqassasoq, tassalu tamanna isumaqatigiissut malillugu 8. august pivoq Amalianborgimi. Pisoq pillugu uanga
Borgmesteritut pisinnaatinaanera malillugu aalajangerpunga
pisinnanginnera pillugu 2. Viceborgmesterip tunniukkiartussagai, tamannalu aamma kusanavissumik naamassineqartoq
tusagassiutini takuneqarsinnaavoq. Periarfissarlu taanna
atorlugu Kujataanut tikeraarsarpavut, qaaqqusissuppullu
tigulluarneqarpoq. Oqarsinnaavungalu soorunami inoqarmat
pisumut isornartorsiuisunik kisiannili aamma oqaatigissavara inuppassuit aamma pisoq kusagalugu nuannaralugulu
qisuariarmata sulilu qisuariaatigisarlugu, minnerunngitsu-

millu
tunisittut
siunissami
Kungeqarfitsinni
Kungeriligassatta ilaqutaasalu qanoq tulluusimaartigalutik
tigusinerat takuneqarsinnaasoq nuannaarutissaraarput, piffissarlu iluatsillugu ilaqutariit Kommunimut innuttaasunullu
qujassutaat apuutissavara.
Tupinnarnerpaavorlu oqaatigineqarmat aningaasarsiornerooq pissutigalugu nukappiaraq 12-inik ukiulik 500 kr.-inik
tunineqarsinnaanngimmat. Marlunngorneq 16. august nunatsinnut tamarmut iteqqaatigitinneqarpoq Kommune
Kujalliunngooq akissaqannginnami nukappiaraq Alluitsup
Paamiu 500 kr.-inik tunisimanngikkaa. Tusakkakka asuleerutaasorileraluarpakka,
asuleerutaanngillalli.
Tupinnarluinnarpoq KNR-ip taama illuinnaasiortigaluni
kommunilu paasiniaaffigeqqaallannguarnagu taamaattumik
saqqummiussaqarsinnaammat. Tassami oqarasuaatikkut sianillatsiarnerinnakkut suut eqqunngitsuunersut erngerluinnarluni paasiniarneqarsinnaagaluarpoq. Eqqortoq tassaavoq
nukappiaraq pineqartoq inuiattut ullorsiornermi angummi
ipilluni ajunaarnissaraluanit annaassinera pillugu nersornaatissinneqarmat. Pisuni taama ittuni 1.000 kr.-ini nersornaasiisarpugut, kommunimullu tamarmut atuuttussatut taanna
aalajangerneqarsimavoq. Allamik naamik!
Tupinnanngitsuunngilarlu 21. juni nersornaasiineq nuannersoq pinerata nalaani tusagassiorfinni sammineqanngimmat
aatsaallu qaammatit marluk kingorna maanna nuanninngitsunngorlugu eqqartorneqalermat.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Simon Simonsen, Borgmesteri

Svar til artiklen Rejsefeber:
I sidste udgave af Kujataamio var der en artikel med overskriften
Rejsefeber. Artiklen indeholdt en række misforståelser og urigtige
oplysninger, som jeg hermed skal korrigere.
Det er fuldstændig korrekt at kommunens økonomiske situation
kunne være bedre. Det har jeg selv sagt ved enhver lejlighed. Men
at tro at vi intet gør ved det, er en misforståelse. Således kan jeg
henvise til at udligningsskatten bliver højere fra næste år, ligesom
det netop er offentliggjort at kommunen nu får et meget højt
anlægsniveau, hvor der mindst tilføres 160 millioner fra selvstyret i
nye anlægsopgaver, foruden de anlægsprojekter der allerede er i
gang. Således kan jeg nævne:
• Elevhjemmet i Nanortalik - kører nu i udbud - ca. 16. mio. kr.
• Autisthjemmet i Qaqortoq - der er søgt byggetilladelse ca. 7 mio. kr.
• Kollegiebyggeri i Qaqortoq - udbydes i licitation i september ca. 40-50 mio. kr.
• Byhuse i Qaqortoq - der udarbejdes nyt licitationsmateriale..
kommer i udbud i efteråret - ca. 20 mio. kr.
• Familiehus i Nanortalik - projektet under bearbejdning hos
rådgiver - ca. 7. mio. kr.
• Vandbehandlingsanlæg i Qaqortoq - der er søgt byggetilladelse ca. 19. mio. kr.
• Alderdomshjemmet i Qaqortoq - finansieringen er på plads ...
projektet udbydes ultimo 2011 og med anlægsopstart foråret 2012
- 43 mio. kr.
• Ny skoletandklinik i Nanortalik 1,9 millioner kr.
Vi har netop fået meddelelse om at selvstyret opfører et helt nyt

slagteri i Narsaq, ligesom vi fortsat opfordrer til ophævelse af nultolerancen overfor uran, så Kvanefjeldsprojektet kan opstarte samt
til at der bygges en lufthavn i Qaqortoq, som både transportkommissionen op det ansvarlige medlem af naalakkersuisut ønsker.
Foruden dette er mineprojektet i Kringlerne godt på vej.
Det er lige så sikkert at de administrative udgifter er faldet siden
sammenlægningen samt at disse ligger pænt under landsgennemsnittet, som jeg også tidligere har skrevet. Lykken ville være hvis
man ikke behøves at rejse, men det er desværre umuligt. Hvis man
kigger på de øvrige kommuner og selvstyret vil man ligeledes
kunne se at der også rejses her. Her i kommunen har vi valgt at
holde igen med rejserne, således at disse skal være påkrævede og at
man ikke kan klare sagerne på anden måde. Disse udgifter er meget
små set i det samlede kommunale forbrug.
At møderne ikke foregår som videokonferencemøder er ligeledes
forkert. Alle udvalgsmøder afholdes som telekonferencemøder,
ligesom kommunalbestyrelsesmedlemmer ofte deltager på tilsvarende måde til kommunalbestyrelsesmøder. På samme måde foregår en lang række andre møder.
Omkring gave overrækkelsen til kronprinseparrets søn kan jeg orientere om at en personligt gaveoverrækkelse med kamikker og anorak til Prins Christians førsteskoledag blev aftalt allerede sidste år
med kronprinsens hofetat. Så, gaveoverrækkelsen i Amalienborg d.
8. august skete på baggrund af denne aftale. Jeg tog som borgmester tog den beslutning at 2. viceborgmester skal overrække gaven
på mine vegne, da jeg er ude af stand til gøre det personligt. Dette
blev flot udført, som det kan ses i pressen.
Ved samme lejlighed blev der overbragt en invitation til at besøge
Sydgrønland. En invitation der blev positiv modtaget. På grund af
sagens natur er der selvfølgeligt kritikere af beslutningen, det skal
dog bemærkes at langt de fleste reaktioner var været yderst positive og mange har takket for det initiativet. Det er også kun glædeligt
at se den øjensynlige glæde og stolthed hos gavemodtagerne, vores
fremtidige monark og den kongelige familie. Jeg vil også benytte
lejligheden til at viderebringe kronprinsefamiliens taknemlighed til
borgerne i kommunen.
Den mest utrolige historie er at kommunen på grund af økonomiske
problemer ikke kan give en 12 årig dreng 500 kr. Tirsdag den 16.
august vågnede hele Grønland til et indslag i radioaviserne om at
Kommune Kujalleq manglede at give en dreng fra Alluitsup Paa
500 kr., fordi kommunen ingen penge havde. Et kort øjeblik troede
jeg at det var den 1. april, men det var det jo ikke.
Det er jo helt utroligt at KNR kan bringe en sådan ensidig historie
uden at checke noget som helst hos kommunen. Her ville en enkelt
opringning kunne aflive påstandene, der intet har på sig. Sandheden
er at den pågældende dreng er blevet påskønnet i forbindelse med
nationaldagen på baggrund af at han har reddet hans far fra at drukne.
De priser vi uddeler ved sådanne lejligheder er på 1.000 kr., hvilket
er vedtaget for hele kommunen. Længere er den ikke! Det er underligt at den glædelige begivenhed med hædersprisoverrækkelsen d.
21. juni ikke blev omtalt i pressen og først nu efter 2 måneder bliver omtalt som en negativ begivenhed.
Med venlig hilsen
Simon Simonsen, Borgmester

”Der skal spares 1 mia.
kr. om året”
Af: Kristian Poulsen, ”Pablo”
I løbet af foråret blev der fra ansvarligt politisk hold påstået
”at der skal spares 1 mia. kr. om året i de næste 30 år”.
Påstanden fremsattes af en kommission og citeredes flittigt af
de ansvarlige finansministre i Selvstyret uden nogen form for
kritisk holdning til eller forståelig analyse af denne påstand.
Som om det er en indiskutabel og fuldt ud gældende virkelighed. Er de ansvarlige ministre for dovne til at nærlæse de indkomne rapporter fra skatte- og velfærdskommissionen? Er der
for stort et mundfuld at gå i gang med at have nogen kritisk
holdning til, eller er det fordi direktoratet for finanser ikke tør
binde an med en analyse af sådanne påstande? At man skal
synes dette er for et stort mundfuld, eller at man ikke tør binde
an med en selvstændig analyse, er begge undladelser alene
udtryk for dovenskab eller også er det et stiltiende accept af
manglende evner hos netop samme direktorats udelukkende
teoretiske embedsværk uden at de ansvarlige politikere tør
gøre noget som helst.
Ja, hvordan vil man bære sig ad med at spare disse 1 mia. kr.
om året, når vi i dag har en arbejdsløshed på 3.000 arbejdsduelige mennesker i marts 2011? Med så mange ledige, der er
120,75 % flere end i juni 2009, hvor der var 1.359 ledige,
taber samfundet ca. 172 mio. kr. i skatteindtægter om året. Det
er næsten en femtedel af det, der efter sigende skal spares. Der
er også efterhånden mange her i landet fastboende arbejdsgivere, der er blevet tvunget til at minimere kraftigt på eller
lukke deres virksomheder efter sigende særlig i byggebranchen, hvor man jo også mister mange mio. kr. i skatteindtægter. Der ud over skal man jo også have råd til, at de ledige har

råd til at leve en menneskeværdig tilværelse og ikke bare
nøjes med midler til at holde hungersnøden i ave.
Allerede med et godt resultat er der gennemført gode tiltag for
minimering af arbejdsløsheden i form af kurser for motivering
til varig beskæftigelse. Det er godt i sig selv. Men når der samtidigt ikke skabes nye jobs i samfundet, så kan det jo være så
som så med at søge noget arbejde, for det ville være spild af
gode anstrængelser, når der ikke er noget job at hente. Det er
åbenbart de ansvarlige politikeres hensigt ikke at skabe flere
vedvarende jobs til landets fastboende befolkning. Ligesom
de såkaldte socialister ikke kan finde ud af at støtte landets
eneste bærende erhververe, fiskerne og fangerne, når de kommer ud for meget drastiske og større omkostninger, dikteret
udefra, hvor de overhovedet ingen indflydelse har. Men de
såkaldte socialistiske IA-ere reagerer på det sidste negativt for
sligt, så det ikke går ud over koalitionens videre beståen.
Koalitionens videre beståen er jo sat højere end samfundet og
samfundsborgernes legitime krav på at formindske deres alt
for store omkostninger i forhold til deres indkomst. Som dikteres af nogle forhandlere, der optræder for de selskaber, der
ejes af samfundet som hedled. I løbet af de to år, der er gået
siden nuværende Naalakkersuisut blev til, har de såkaldte
socialister mistet alt om socialisme i deres økonomiske politik
og er gået over til det udelukkende teoretiske ”neoklassiske”,
der af nogen kaldes ultraliberalisme. Denne form for liberalisme gik indtil fornylig under betegnelsen kapitalisme. Flere og
flere økonomer påpeger da også, at hvis alle i samfundet, både
de private og det offentlige, udelukkende begynder at spare og
der så ikke er nogen risikovillig kapital til stede, så går samfundene i stå!
Da IA mistede deres idealer ved Sovjetunionens kollaps har
de ikke evnet at skabe en bærbar ideologi ud over deres
historieløse påstande om, at der ikke er sket noget i perioden
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1979 til 2009. Disse mennesker må være blinde, døve, ordblinde og analfabeter. De er så grove, at de hellere ville nedlægge alt muligt ansvar i de perioder, hvor de også har haft
medansvar i de forskellige direktorater i løbet af årene og vil
helst glemme deres egne fejltagelser, for de ville jo så gerne
optræde som ufejlbarligt guddommelige. Så groft, at mange af
dem er begyndt at anse misundelse som et positivt bedrivelse,
hvor det at unde andre noget er det modsatte: en negativ bedrivelse. Og når de engang imellem bliver en smule kritiserede
bliver de bare mopsede som forkælede og uvorne unger, hvor
selvtilstrækkeligheden motiverer handlinger og udtalelser.
En meget stor del af den omtalte størrelse af den nuværende
arbejdsløshed skyldes, at den første finansminister efter 9.
juni 2009 åbenlyst anså kommunernes som sine fjender som
finansminister. Han alene stjal 30 mio. kr. fra de fire kommuner i 2010 og 6 mio. kr. i 2011 bl. a. ved at påstå, at kommunerne ville komme til at spare på deres administrationsudgifter. Men i stedet for at vente til at kommunerne naturligt kommer til at spare på disse udgifter, så opfører han sig som om
kommunerne allerede i 2010 har sparet på deres adminstration
midt i deres overgangstid fra gammelt til nyt. Det samlede
Inatsisartut besluttede ellers i forbindelse med strukturændringen, at der fra 2009 til 2013 skal der være rimelig plads til at
investere større midler til kommunernes drift på baggrund af
den fornyelse, der skal ske i kommunerne. Daværende finansministers manøvre er udført ved at overtræde alle regler og
bestemmelser i Hjemmestyrets og kommunernes indbyrdes
aftale om fælles budgetlægning for hele landet, thi denne aftale er stadigvæk gældende. For vort samfund består jo altså af
både kommuner og landet som helhed. Men da han overtrådte denne meget vigtige aftale, var der ingen der gjorde
opmærksom på denne overtrædelse, hverken de teoretiske
embedsmænd eller koalitionsparterne. Naalakkersuisuts ene
part, IA'erne, lader som om, at de ikke har kendskab til eksistensen af denne budgetaftale. Som koalitionspart i en koalitionsregering er det ellers deres fornemste opgave at påse, at
alle relevante aftaler og beslutninger i Inatsisartut og
Naalakkersuisut, der ikke er ændrede ved overgangen til
Selvstyret af selve Inatsisartut eller af koalitionsregeringen,
overholdes. Altså har IA's og ”demokraternes” medlemmer

ingen anelse om, hvordan et demokratisk samfund køres
demokratisk. Og deres teoretiske embedsværk kører alene
efter teorier, der er blevet til i alle andre steder end i Grønland;
men altså stadigvæk kun er teorier, der ikke har nogen bund i
virkeligheden og slet ikke i den grønlandske virkelighed.
Jeg kan gætte med stor sandsynlighed, at IA-ere oplever at
blive kaldt for ”bagstræbere”, ”gammeldags” eller ”reaktionære” af de såkaldte ”demokrater”, når disse finder IA-ernes
udtalelser for socialistiske.
Hvordan skal vi bære os ad med at spare de 1 mia. kr. om året
i de næste 30 år, finansminister Maliina Abelsen? Dette blev
jo fremsat som et mål. Hvad er da vejen eller vejene for at nå
det. Hvad er forhindringerne, der skal overkommes? Hvad er
midlerne, der skal sikre, at målet bliver nået? Lad os alle håbe,
at finansminister Maliina Abelsen kan lave en finanslov, der er
mere socialistisk og mere humanistisk end sin forgænger på
jobbet. Jeg glæder mig til at høre de ansvarlige politikeres bud
på disse enkle men også dybe spørgsmål. For der er åbenbart
ingen af de såkaldte ansvarlige journalister, der i dag både i
TV, radio og presse er reducerede til mikrofonholdere, der
offentligt aldrig spørger om og til sådanne tiltag. Ingen argumenterende debat ingen fremgang - er det det journalisterne
har sat sig for og hvorfor dog det, fjerde magt?
PS: Ved udregningen af de tabte skatteindkomster er følgende
faktorer brugt: Der er 3.000 personer, der arbejder 2.000 timer
om året (formelt er der 40X52 timer, altså 2080 timer, men på
grund af helligdage og andre lovmæssige fridage og evt. sygdomstilfælde er tallet neddroslet til 2.000 timer). Mindste
timeløn for ansatte ifølge SIK's overenskomster er pr. 1. april
i år på 82,10 kr. Jeg har med samtaler af erfarne skattefolk fået
at vide, at folk i denne lønklasse i gennemsnit betaler ca. 35 %
af deres årsindkomst i kommuneskat.
Relevant litteratur:
Helge Nørgård: Nationaløkonimi med samfunds- og erhvervsbeskrivelse, Gyldendal 1968.
Jesper Jespersen: Økonomi og virkelighed. Fem økonomiske
”sandheder” til debat. Fremad A/S, 2. udg. 1. oplag,
København 1998. ISBN: 87
557 2179 6
Martin Paldam: Grønlands
økonomiske udvikling. Hvad
skal der til for at lukke gabet?
Aarhus Universitetsforlag
1994. ISBN: 87 7288 473 8
Bim Clinell: ATTAC Græsrøddernes oprør mod
markedet. 1. udg. 1. opl.
Mediefabrikken, Danmark
2001. ISBN: 87-90820-04-5.
Erik Lund, Mogens Phil,
Johannes Sløk: De europæiske ideers historie. 3. opl.
Gyldendal 1964.
Ebbe Kløvedal Reich: Efter
krigen - før freden. Forlaget
Vartov, København 2004.
ISBN: 87-87389-13-4
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Naalakersuisunut allakkat ammasut:
Narsami neqilerivissaq sumuna pisoq?
Savanik toqoraaneq aanaralaakasinngorporaasiit savaaqqallu
25.000 missaat nunatsinni nerisaligassavut Narsami Neqimi
toqorarneqassapput.
Kujataata savaaraa mamarineqaqaaq, tassaavormi mamartortortagarput immikkut illuinnartoq Kujataanilu tunisassiarissallugu assut tulluusimaarutigisartagarput.
Taamaattorli Narsami neqilerivimmik nutaamik sanasoqarnissaanik Naalakkersuisut suli aalajangerianngitsut toqoraaneq tulleq aallartilereermat naammaginngilluinnarparput.
Neqilerivik ukiorpassuanngortuni aserfallassimareerpoq
qangalilu atorunnaareersimasussaagaluarluni. Ukiut kingulliit qasserpassuimmita neqilerivitoqannguaq akuersissuteqarfigineqarsinnaaqqullugu millionilikkaanik aningaasaliiffigineqartarpa. Tamakku asuli neqilerivitoqqamik iluaqutaanngingajattumik iluarsiinerinnaasarput - sunaluunniimmi
qalipapalaaginnarlugu nutaanngornavianngilaq.
Tamakkulu pissutigalugit neqilerivik kujataata tuttuinik
toqoraaviunissaminut akuerineqarsinnaajunnaarsimavoq.
Tassa illu tamatumunnga naleqqukkunnaavissimavoq.
Kujataa ataasiarani neqilerivittaarnissaminik neriorsorneqartarpoq. Ukioq mannaannaq Naalakkersuisut siulittaasuat
naalakkersuisorlu suliassaqarfimmut tassunga akisussaasoq
ataasiaratik ataatsimiinnerni Kujataanullu tikeraarnerminni
nutaamik neqileriviliortoqarnissaanik neriorsuisarput!
Naalakkersuisulli aalajangernissaat kinguarsarneqartuarpoq.
Siorna juullertinnagu aalajangertoqarnissaa naatsorsuutigineqarmat kinguartitsisoqaqattaartuaannarpoq. Matumalu
allanneqarnerani suli tassa aalajangertoqarsimanngilaq.
Asasavut naalakkersuisut, qanoq sivisutigisumik utaqqissaagut qanorlu sivisutigisumik inuussutissalerinikkut anguniak-

kasi ajunngitsut tatigalugit utaqqissanerpavut.
Kujataa inuussutissalerinikkut inissisimalluareerpoq, inuussutissalerinerlumi
Kujataani
Nunap
Immikkoortuinik
Ineriartortitsinermi suleriaasissanut ilaavoq. Kujataani
savaateqarneq nunalerinerlu qangaaniilli tulluusimaarutigalugit ingerlataraavut. Naatsiiat naatitallu naatinneqartarput.
Aalisagaqarlutalu assagiarsoqarpugut immikkuullarissunillu
soorlu aalisakkanik panertitanik, igutsaap tungusunitsuanik
allanillu tunisassiaqartarluta. Suliffeqarfeqarpugut nukittuunik soorlu Upernaviarsukkutut INUILI-ikkutullu ittunik
maanna ATI-mik ilaneqarsimasutut ittunik.
Ukiuni kingullerni nukivut suli annerusumik kattussorsimavavut ineriartorneq suli pitsanngorsarumallugu tunisassiavullu tunitsivissaqartissinnaajumallugit.
Nittartagaliortoqarsimavoq, tunisassiornerit nutaat ingerlanneqarsimallutik, aningaasaliissutit immikkut ittut atorlugit
tunisassiornerit aallartinneqarput kiisalu pikkorissaasoqartarsimalluni ilinniartitseqqittoqartarlunilu.
Kisiannili Narsami neqilerivik Kujataani inuussutissalerineq
ineriartorteqqinneqassappat qitiulluinnartumik inissisimajuarsinnarpoq. Tassa tunisassiat suliarinneqartariaqarput ineriartorteqqinneqartariaqarlutillu, inuussutissalerinermillu
suliaqartut tamarmik ilisimavaat aningaasat suliffissallu
suliareqqiinermi immata.
Neqi siunissami neqilerinissaminut piareersimalluarpoq.
Siorna neqilerisutut ilinniartut 12-it suliffeqarfimmi aallartipput neqilerisunngorniartullu atuaqatigiit suli allat aallartinneqarnissaat kissaatigineqartorujussuulluni.
Taamaammallu asasavut Naalakkersuisut, neqilerivik qanoq
sivisutigisumik utaqqeqqissagatsigu!!
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Åbent brev til Naalakersuisut:
Hvor bliver slagteriet i Narsaq
af?
Slagtesæsonen står for døren og inden længe forventes Neqi
i Narsaq igen at slagte ca. 25.000 lam, der skal ud på de grønlandske spiseborde.
De sydgrønlandske lam er en yndet spise, en hel særlig delikatesse som vi er meget stolte af produceres i Sydgrønland.
Til gengæld er vi på ingen måde tilfredse med, at vi nu igen
tager hul på en slagtesæson uden, at Naalakkersuisut har
truffet endelig beslutning om etablering af nyt slagteri i
Narsaq.
Slagteriet har i mange år været meget nedslidt og har for

Qaqortumi Inuit Ataqatigiit

Ataatsimeersuassapput
septembarip 29-anni
Niuernermik ilinniarfimmi nal.19.00
Oqaluuserisassatut siunnersuutit siulersuisunut imaluunniit
Postbox 182 -imut apuunneqareersimassapput
15.9.2011.
Innuttaasunut ataatsimiititsineq pissaaq
27.9 nal. 19.00 niuernermik ilinniarfimmi.
Pilersaarutaavortaaq unnussiuaaqatigiinneq
septembarip qeqqani
(allagarsiisoqarumaarpoq)
Peqataalluartarisi
Gerhardt Egede, siulittaasoq
Qaqortumi Inuit Ataqatigiit
Postbox 182 • #920 Qaqortoq

længst udtjent sin levetid. De sidste mange år
er der årligt blevet stoppet millioner af kroner
i det gamle slagteri, for at slagteriet har kunnet
få de nødvendige godkendelser til årets slagtninger. Men det er og bliver lappeløsninger at
renovere på det gamle slagteri - en gammel bil
bliver heller ikke ny fordi den bliver omlakeret!
Konsekvensen er da også at slagteriet ikke længere kan få
godkendelser til at slagte områdets rensdyr. Bygninger er
simpelthen ikke velegnet til formålet.
Sydgrønland er flere gange blevet lovet et nyt slagteri. Bare
indenfor det sidste år har både Landsstyreformand og ministeren på området gentagne gange ved såvel møder som
besøg i Sydgrønland fortalt at nu kommer slagteriet!
Alligevel bliver Naalakakersuisuts beslutning ved med at
trække ud. I Efteråret forventede man en beslutning inden jul
så blev beslutningen udskudt og udskudt og udskudt.
Og i skrivende stund er der stadig ikke truffet nogen beslutning. Kære Naalakkersuisut, hvor længe skal vi vente og
hvor længe skal vi blive ved med at have tillid til at I mener
noget med alle de gode intentioner I har på fødevareområdet.
Sydgrønland står allerede stærkt på fødevareområdet og
fødevareområdet er da også en naturlig del af den Regionale
Udviklings strategi i Sydgrønland. VI har stolte traditioner
for fårehold, stærke virksomheder på fødevareområdet og
såvel INUILI, ATI og Upernerviasuk.
Gennem de sidste år er kræfterne blevet samlet yderligere i
vores område for at styrke udviklingen og afsætningen af de
lokale råvarer. Der er oprettet hjemmeside, nye produktioner
er igangsat, en særlig bygdepulje har sat gang i nicheproduktion og der har været afholdt kurser og efteruddannelse.
Slagteriet i Narsaq er helt central i en fortsat udvikling af
fødevarerne i Sydgrønland. Det handler om forædling og
produktudvikling og alle der arbejder med fødevarer ved, at
det lige netop er i forædling at såvel penge som arbejdspladserne ligger.
Neqi er godt rustet til at løfte fremtiden med et nyt slagteri .
Sidste år startede 12 slagterlærlinge på virksomheden og der
er et stort ønske om igangsætning af yderligere et hold lærlinge til slagteriet.
Det eneste vi venter på for at tage yderligere et kvantespring
er Naalakkersuisut. Og Neqi beder ikke engang om en pose
penge, men blot lov til at låne.
Så kære Naalakkersuisut, hvor lang tid skal vi vente
endnu!!

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
09.00 - 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

Er systemet til for dig?
Eller føler du lidt at det er dig der er til
for systemet?
Som borger i Qaqortoq er det til tider beskæmmende at høre
om de mange forskellige skæbner der findes i byen, og som
vi alt for sjældent hører om. Folk der i krisetider mister deres
arbejde, og mister forsørgerevnen over sin familie. Folk og
familier der rejser fra byen, enten fordi deres uddannelse
ikke værdsættes, eller fordi tilbuddene er bedre alle andre
steder end her.
Uagtet min egen personlige mening om at det ikke nytter
noget at flygte fra problemerne, men at det på punkter nytter
at blive og kæmpe, forstår jeg til fulde deres frustrationer og
manglende lyst til at engagere sig i en region der i så udtalt
grad har mistet styringen af sin egen fremtid.
Foruden de ulykkelige skæbner er der også historier der får
en til at rive sig i håret. Folk der er blevet smidt ud af deres
lejligheder grundet restancer, og som er blevet indlogeret i
udslusnings lejligheder. Her nyder de det kravløse samfunds
gæstfrihed. De betaler ikke husleje for disse boliger. De betaler ikke strøm i disse boliger. Så er der dem der enten havde
job i forvejen, eller får et mens de bor i disse boliger, der
konsekvent bliver boende for på den måde at spare husleje,

og i stedet lade samfundet - du
og jeg - betale for deres manglende ansvarstagen for egen
situation.
Det er sku da at gøre grin med
samfundet, naboerne, og alle arbejdende mennesker der
betaler deres regninger og skatter. Der er endda historier om
nogle der har udslusnings boliger, der låner dem ud når de
selv flytter sammen med en samlever. Uden at varsko kommunen!

Læserne
mener

Denne uansvarlige parasit holdning må øjeblikkeligt stoppes! Vi må kræve fra de sociale myndigheder at der bliver
taget hånd om disse problemstillinger øjeblikkeligt. I disse
tider hvor der bliver færre og færre til at oppebære den kommunale økonomi, og hvor der bliver flere og flere der nyder,
uden at yde, må kravene for hjælp sættes op.
Det kan ikke længere passe at eksempelvis en 25-årig ung
mand, der i øvrigt intet fejler, kan påse sig evigheds forsørgelse fra Kommunen. Enten ved passiv hjælp, eller ved et af
de utallige kurser nogle bliver sendt ud på uden at det har
afkortet deres muligheder for at få sig et job. Nogle har nemlig mere brug for et ordentligt spark i r.... end den konstante
pylren der er nogle til dels. Eller ved de mange unge mødre,
eller fædre, der enten, før afsluttet folkeskoleeksamen

K-1933 Meeqqat immikkoortortaat
K-1933 isikkamik arsaattartut meeqqat immikkoortortaat sungiusaasussarsiorput
ukununnga:
Meeqqat nukarliit inuuffiit:
2003 - 2006
Sungiusartarfiit timersortarfik arfininngorneq nal. 09.00 - 10.15 tungaanut
Meeqqat akulliit inuuffiit:
2000 - 2002
Sungiusartarfiit : Ivigaasanik arsaattarfik marlunngorneq - Sisamanngorneq nal. 16.15 - 17.30
Timersortarfik arfininngorneq nal. 10.15 - 12.00
Meeqqat angajulliit inuuffiit: 1997 - 1999
Sungiusartarfiit: : Ivigaasanik arsaattarfik Ataasinngorneq - Pingasunngorneq nal. 16.15 - 17.30
Timersortarfik arfininngorneq nal. 12.00 - 14.00
Inuusuttuaqqat inuuffiit:
1994 - 1996
Sungiusartarfiit : Ivigaasanik arsaattarfik marlunngorneq - Sisamanngorneq nal. 19.00 - 20.45
Timersortarfik arfininngorneq nal. 14.00 - 16.00
Uunga nalunaartoqarsinnaavoq:
K-1933 fodbold afd.
Kent Kielsen, Tlf. 52 48 35

(??????), frasiger sig et reelt ansvar for sit/sine barn/børn, og
lader samfundet overtage ansvaret.
Dette gøres ved at der ikke stilles krav til disse unge forældre enten om fortsættelse af uddannelser eller ved at finde et
job. At give dem forståelsen af deres ansvar for ikke blot at
forsørge sig selv, mens også de børn de bringer til verden.
Nogle er tabt af systemet og befinder sig på et ferielignende
ophold i kommunen. Disse forældre udgør vel netop heller
ikke grundstammen af solide og sunde opdragerer af deres
børn, som desværre må formodes at falde i den sociale arvs
fælde. En fælde jeg selv personligt mener man kan undgå,
med den rette indstilling, og med krav fra samfund, forældre
og en selv!
Under sidste valgkamp var et af partiernes store mantra, at
alle har ret til en uddannelse. Den kunne jeg godt tænke mig
ændres til: ALLE har PLIGT til en uddannelse! Alle burde
forpligtes til at erhverve sig et eller andet håndværk eller
evne, som man kan ernære sig for. Det behøver måske ikke
nødvendigvis være et skoleophold med afsluttende eksamen.
En dygtiggørelse indenfor et arbejde der interesserer én er jo
lige så godt. Bare man kan forsørge sig selv og sine. Og derved ikke lægge samfundet for last. Jeg respekterer mere
gadefejeren eller rengøringsdamen, der altid har passet sit
arbejde, betalt sine regninger og generelt er en force for samfundet… end slipsedyret der konsekvent finder metoder til at
snyde samfundet.
Så er der alle de gamle, som systemet i alt for dårlig grad for-

mår at få til at føle sig værdsat. Mange pensionister går nærmest og gemmer sig for ikke at være til besvær. Dette er ikke
holdbart, at alle dem der i mange år har kæmpet for den velfærd vi i overdreven grad nyder godt af, skal føle sig pinlig
taknemmelige for den smule hjælp de får. Og så er der dem
der ingen hjælp får. Dem der måske ikke har ressourcerne,
eller evnerne, til selv at sætte sig ind i lovgivninger, klage og
ankemuligheder, og som så sidder deprimeret i et hjørne et
sted.
Et stærkt samfund kendetegnes ved dets evne til at hjælpe de
svage. Ikke ved dets evne til at pylre om selvforskyldte inaktive elementer, der åbenbart har en god evne til at gøre
opmærksom på sig selv.
Det er alvorlige tider. Og der er brug for at åbne øjnene op
for disse problemstillinger og gøre noget ved dem. Nu!
Der er brug for at få fortalt alle disse historier. Der er brug
for at få dem frem i lyset. Ved at prøve at lægge låg på får vi
dem aldrig løst. Derfor appellerer jeg til alle der selv genkender nogle af disse historier, og som føler sig magtesløse af
dem, om at skrive til mig. Fortæl mig hvordan I anser systemet.
Er det til for dig, eller føles det lidt som om systemet enten
svigter eller mangler evner. Føler I jer taget alvorligt ved
henvendelse til det system som reelt er skabt til for jer? I må
meget gerne skrive hvem I er, men anonyme bliver også
taget alvorligt. Og I må meget gerne komme med jeres løsningsforslag til nogle af disse problemstillinger. Jeg vil gerne
samle så mange sande historier som muligt, for at kunne
aflevere dem til rette instanser bagefter. At lytte, og erkende
problemet, er et godt påbegyndt arbejde.
Endvidere vil jeg også gerne høre om de gode historier. For
de findes jo også. Både i skolerne, på gaden, i hjemmene og
på institutionerne. Det er nemlig de gode historier vi skal
næres af for at komme de dårlige til livs. Særligt er der behov
for at vi står sammen om løsningerne. Og om løsningsforslagene.
Jim Riis . . . en Qaqortormiutter

Niuvertarfik Attartortitassaq.
Niuvertarfik 130 kvm.
Inissisimaffia illoqarfiup qeqqata ungasinngisaani
inissisimavoq Brugsen, Bank, aqqutaani
Anders olsensvej B 395, Qaqortoq.

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS

Paasiniaaffissaq: Mobil 494890

Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Fax 64 19 41 • Mobil 49 31 32

Butikslokale til udlejning.

Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq

Butikslokale 130 kvm. til udlejning
Bygningen ligger Anders olsensvej B 395,
Qaqortoq.
Ligger meget godt i byen.
Forhør dig mere til : Mobil 494890

Proffessionel Rengøring, God Service
- En ren fornøjelse

Naalakkersuisoqarneq
illit pillutit atava?
Imaluunniit misigisimalaarpit illit naalakkersuisoqarneq pillugu inuullutit?
Qaqortumi innuttaalluni ilaanni pakatsinartarpoq inuit assigiinngitsorpassuit qanoq inuunerat tusarlugu, tamakkumi tusarpiarneq ajoratsigit. Inuit ajornartorsiorfiup nalaani suliffissaaruttut, ilaquttaminnik piorsaasinnaajunnaartut. Inuit ilaqutariillu illoqarfimmiit
aallarartut, ilaatigut ilinniagarisimasaat naleqartinneqarneq ajormata, imaluunniit illoqarfitta avataani neqeroorutit pitsaanerusarmata.
Naak uanga nammineq isumaqaraluarlunga, iluaqutaanngitsoq ajornartorsiutit qimarratigissallugit, ilaatigullu sorsunneq iluaqutaasartoq, kisianni paasilluinnarsinnaavakka neriuutaarunnerat nunallu

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

immikkoortortaani suliniuteqannginnerat, tassami immikkoortup
siunissaata aqunneqarunnaavissimanera pillugu.
Pilluarlutit inuungitsut saniatigut aamma oqaluttuaqartarpoq
tamanna pillugu imminut nujaartornartunik. Inuit inigisaminnut
akiligassaqarpallaalerlutik anisitaasut, ineeraaqanullu inissinneqartartut. Tassanilu inuiaqatigiit piumasaqaateqanngitsut inussiarnisaarutaat nuannaarutigisarpaat. Inissianut taakkununnga akiliineq
ajorput. Inissianut tamakkununnga sarfamut akiliineq ajorput.
Ilaqartarpullumi suliffilinnik, imaluunniit taakkunani najugaqartillutik suliffittaartartunik, taakkunanilu inissiani najugaqaannartartunik illumut akiliinginniassagamik, taamaalillutillu inuiaqatigiit illit uangalu - imminnut akisussaaffeqannginnerat aningaasalersorneqarluni. Tamatuma inuiaqatigiit illaaruaatissanngortittarpaat,
sanilit, inuillu sulisut tamaasa, taakkumi akiligassat akilersorpaat
akileraarutinillu akiliisarlutik. Ilaatigullu aamma oqaluttuarineqartarpoq taamatut inillit ilaat, immaqa allamik initaaraluarlutik soorlu inooqatitaaminnut, kalerriineq ajortut , inigisatillu attartortillugit.
Kommuni kalerrinnagu!
Taamatut akisussaassuseqanngitsumik inuuneq ingerlaanartumik
unitsittariaqarpoq! Isumaginnittoqarfimmut piumasarisariaqarparput tamakku ajornartorsiutit maannakkorluinnaq iliuuseqarfigineqarnissaat. Piffinni makkunani, inuit ikiliartuinnartut kommunimut
aningaasaliisarnerannik, pisartullu amerliartuinnarneranik, imminneq akileeqataangikkaluarlutik, ikiorsiinissamut piumasaqaatit sakkortusisariaqarput.
Imaattariaqanngilarmi, assersuutigalugu inuk 25-nik ukiulik, nappaateqanngitsoq, naassaangitsumik kommunimiit ikiorneqassasoq.
Ikiorsiinavillugu, imaluunniit pikkorissaasarnerit kisissaangitsut
ilaannut pikkorissartillugu, naak suliffissaaleqinera sivikillinngikkaluartoq. Ilaammi nullumikkut isimminneqarnissartik pisariaqartinnerugaluarpaat naakkigineqaannaavinnerminngaaniit.
Imaluunniit inuusuttuaqqat anaanat ataatalluunniit atuarfik suli
naammassinagu (?????), meeqqamut/nut akisussaaffini/tik tunniukkaat, inuiaqatigiinnullu akisussaaffit tunniullugu. Tamanna
piviusunngortarpoq inuusuttunut taakkununnga piumasaqaateqartoqarneq ajormat soorlu ilinniarnermik nangitsinissamut imaluunniit suliffittaarnissamut. Akisussaaffigisaanik paasitillugit imminuinnaq napatinnissaq kisiat pinnagu, meeqqallu pinngortissimasartik aamma. Ilaatigut inuiaqatigiinnit annaaneqarnikuupput kommunitsinnilu feeriartutullusooq inissisimallutik. Angajoqqaat taakku aamma pirorsaanermut patajaatsumut ilaanginnguatsiarput,
taakkulu ajoraluartumik inuttut kingornussap pullataannut pulasarlutik. Pullat taanna uanga isumara malillugu pinngitsoorneqarsin-

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

naagaluartoq, isumma ajunngippat, inuiaqatigiinnillu piumasaqaatitalimmik, angajoqqaaniit, imminerlu!
Kingullermik qineqqusaartoqarmat partiit qineqqusaarutigilluagaat
tassaavoq, kikkut tamarmik pisinnaatitaaffigigaat, ilinniargaqarnissaq. Tamanna uanga allanngortikkusukkaluarpara imaalillugu:
Kikkut tamarmik ilinniagaqarnissatik pisussaaffigaat! Kikkut
tamarmik pisussaaffilerneqartariaqarput assassornermik piginnaanilerlugit, inuussutissarsiutigisinnaasaminnik. Imaanngilaq atuarnerussasoq misilitsissutaasussamik. Suliffiup nuannarisap iluani
pikkorissarneq aamma pitsaalluinnarpoq. Nammineq allallu napatissinnaagaani. Taamaasillunilu inuiaqatigiinnut nanertuutaanani.
Uanga aqqusinermi saliisoq imaluunniit eqqiaasoq , suliffimminik
nakkutilliisoq akiligassanut akiliisartoq ataqqineruara, qilerniisalimmiit ullut tamaasa qanoq isilluni inuiaqatigiinnik atornerluinissaminik eqqarsartumiit.
Taavalu utoqqaat, pisortaniit ataqqinartumik pineqarnissamik misigitinneq ajugaat. Pensionistit amerlasuut ajoqqutaarusunnginnamik
toqqorterput. Imaasinnaanngilarmi, inuppassuit ukiorpassuarni pitsaasumik inuunissarput sorsuutigiuarsimasaat uagullu pilluataarutigisarput, qujaniartutut pissuseqassappata ikiuutiminernik pisartakkaminnik. Ilaqarpullumi aamma ikiuutinik pineq ajortunik, immaqa
nukissaqannginnamik, pisinnaasaat annikikkamik, inatsisit nalugamikkit, naammagittaalliorfissat nangititseqqitarfiit nalugamikkit,
tamaanilu teqeqqumi nikallungallutik issiasut.
Inuiaqatigiit nukittuut ilisarnaatigaat sanngiitsunut ikiorsiisinnaasaramik. Kisialli nammineq pisuullutik suliffissaarunnikut qujaginagit, tamakkumi pikkoriffigisimannguatsiarpaat imminnut takoqqusaallaqinnertik.
Maannakkut pissutsit ilungersuanarput. Ajornartorsiutit tamakku
iliuuseqarfigissallugit isigut uisittariaqalerparput! Maannakkut!
Oqaluttuat taakku tamaasa oqaluttuarissallugit pisariaqarpoq.
Saqqummersinnissaat pisariaqartipparput.
Matussusiinarniarutsigit aaqqinnavianngilagut. Taammaammat kikkut tamaasa saaffigaakka oqaluttuat saqqummersut ilisarigunikkit,
susinnaangitsutulli misigisimallutik, uannut allagaqaqqullugit.
Naalakkersuinikkut aqunneqarneq qanoq isigaajuk. Illit pillutit
atava, imaluunniit aqunneqarnerata sumiginnarpaatit imaluunniit
aqunneq saperpaat. Misigisimavisi saaffiginnikkaangassi pimoorullugu tigusarneraat, ilissilu pillusi aaqqissuusaava? Kinaanersi allassagaluarpassi, kisiannilu kinaassutsiminnik isertuussisut aamma
pimoorullugit tiguneqassapput. Aamma qanoq ilillugit ajornartorsiutit anigorneqarsinnaanut siunnersuutissaqassagussi, takanna.
Oqaluttuat amerlanerpaat katersorusukkaluarpakka, tassami tuffissaanut ingerlateqqinniarumaarakkit. Tusarnaarluni, ajornartorsiut

nassuerutigalugu, tassaavoq suliaq kusanartumik aallartillugu.
Ilanngullugu aamma oqaluttuat nuannersut tusarusuppakka.
Tamakkuninngami aamma peqarpoq. Atuarfinni, aqqusinerni,
angerlarsimaffinni kiisalu suliffeqarfinni. Tassami oqaluttuat nuannersut pisariaqartippavut ajortut peerniassagutsigit. Immikkullu
pisariaqarpoq iluarsiissutissat ataatsimoorukutsigit. Aamma iluarsiinissamut siunnersuutit.
Jim Riis
Qaqortormioq
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Snerydningsarbejde

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax: 64 20 45
Mobil: 49 38 69
E-mail: qent@greennet.gl

FIK DU AFLEVERET DIT
REGNSKAB 2010
HVIS IKKE KAN VI HJÆLPE DIG MEGET HURTIG

KONTAKT
REVISION 24

POSTBOKS 29 • 3922 NANORTALIK

TLF. 285553• email: kujalleqfood@greennet.gl

Illissap paavatigut kræfteqalinnginnissamut
misissortinnissamut neqeroorut.
Illissap paavatigut sananeqaatit allanngornerat kræft-iunngilaq. Illissap paavatigut allannguutaasut kræft-eqalissutaasinnaapput, qujanartumillu allannguut paasiaaraanni katsorsarneqarsinnaavoq.
Sananeqaativit allanngorneri illit nammineerlutit malugisinnaanngilat. Taamaattumik Kalaallit Nunaanni arnat
tamarmik 20-60-illu akornanni ukiullit misissugassamik tigusiffigitinnissamik neqeroorfigineqartarput ukiut pingasukkaarlugit.
Sananeqaatit misissugassat illissap paavatigut tiguneqartarput, annernartuunngilaq. Misissortinneq minutsinik 5-nik sivisussuseqarpoq.
Misissukkap akissutaa: sananeqaatikkut allanngortoqarpat attavigiumaarpatsigit (sak.ak.pingasut miss.)
Maluginiagassat pingaarutillit:
• Naartuguit missortinnissaq kinguartinneqassaaq, sap.ak. arfineq pingasut ernereernerup kingorna.
• Aaqqassanngilatit misissugassmik tigusiffigitileruit. Aaqqaqqammeruit minnerpaamik ullut sisamat
aaqarsimassanngilatit.
• Illiaartissimaguti ajoqutaangitsut peqqutigalugit, imaluunniit illissakkut misissorneqaruit
katsorsarneqaruilluunniit missorneqassanngilatit.
Illissap paavatigut misissugasamik tigusinerup allannguutaa
Maannamut illissap paavatigut misissuniarnermi allakkatigut aggersaaneq ingerlanneqarpoq.
Agginngitsoortut amerlaneri peqqutigalugit aggersaaneq unitsinneqarpoq.
Maannamiit inuk nammineq misissortikkusukkuni nammineerluni piffissamik inniminniissaaq misissortiffissaminik.
Illissap paavatigut misissugassamik tigusiffigutikkusukkuit nammineerlutit piffissamik inniminniissaatit, ataasinngorneq, marlunngorneq, sisamanngorneq tallimanermiluunniit piffissamik inniminniillutit
oqarasuaat 648000 nal. 8-10 akornanni.

Tilbud om forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft.
Celleforandringer på livmoderhalsen er ikke kræft, men forandringer kan være forstadier der kan udvikle sig
til livmoderhalskræft. Forstadier er heldigvis lette at behandle og helbrede.
Du kan ikke selv mærke, om du har forandringer. Derfor tilbyder man i Grønland alle kvinder mellem 20- og
60 år en undersøgelse hvert 3 år.
Celleprøven tages fra livmoderhalsen (med en lille pensel), dette er smertefrit, undersøgelsen tager ca 5-10
minutter.
Angående svar på prøven : er der celleforandringer, kontakter vi dig efter ca 3 uger.
Vigtigt at bemærke :
• Er du gravid, skal undersøgelsen udsættes til 8 uger efter fødslen.
• Du må ikke have menstruation når prøven skal tages. Der bør mindst gå 4 dage efter menstruation før
prøven tages.
• Hvis du har fået fjernet livmoderen af godartede årsager, eller hvis du er under undersøgelse eller
behandling for lidelser i livmoderen, skal undersøgelsen ikke foretages.
Ny information om smear-projekt.
Smear-projektet har indtil nu kørt ved at vi herfra sygehuset har indkaldt pr brev.
På grund af for mange udeblivelser, og tiderne derfor ikke udnyttes , indstilles denne fremgangsmåde.
Det vil fra nu af være op til den enkelte om de ønsker at tage mod tilbuddet og bestille en tid til at få lavet en
smear undersøgelse.
Ønsker du at få lavet en smear undersøgelse kan du ringe på tlf 648000 mellem kl 8-10 mandag, tirsdag,
torsdag og fredag.
Venlig hilsen
Regionssygehuset Qaqortoq
Ambulatoriet

Lions Club
Havnefest 2011
Lørdag den 3. 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

