






Lufthavn i Qaqortoq?
Oktober var en rigtig mødedag i Qaqortoq 
3 møder Ramboll A/S, Sara Olsvig og Lufthavn i Qaqortoq,
hvor alle interesserede kunne deltage blev afholdt i en og
samme dag.
(KK)Det var to velbesøgte møder, og så direkte ned til et stuvende
fyldt forsamlingshus, hvor Airgreenlands direktør Michael Bintzer
og Jens B Frederiksen forelagde servicekontrakten pr. 1. januar og
fremtiden for flytrafikken i Grønland, og specielt forholdene her i
Sydgrønland.
Der er indgået ny servicekontrakt, som gælder i 2 år. Den er
lavet på baggrund, af at den store helikopter udgår, og der er
købt to mindre. Der kan således kan komme flere afgange, med
færre passagere pr. afgang. Det skulle give en forbedring, selv
om de to brugte helikoptere fra salen sammenlignes med med
indkøb af "to bulede taxaer". 
Da passsager-transporten her i sydgrønland ikke er rentabel, så
må der betale tilskud til driften fra landets skatteindtægter. Der
bliver givet  120  mill. kr. pr. år til hele landet. Beløbet er faldet
med 30% i værdi fra 2006 til 2012, især fordi der er flyttet 100
mill. fra servicekontrakterne til uddannelsesområdet. 
Landskassen betaler cirka halvdelen af billetprisen på de ruter,
som ikke kan beflyves for det folk kan betale, og det gælder for
alle ruter fra Narsarsuaq, og de vil få helikopter 1 gang om ugen.
Næste gang, der skal forhandles lover jens B. Frederiksen, at
kommunerne i højere grad bliver taget med på råd.
Air greenland fortsætter med at betale for overnatninger når

vind, vejr eller teknik forhindre planmæssige afgange. Dette
beløb er på 18-20 mill pr. år. 
Vi får ikke vores helårs beflyvning til Danmark tilbage, da air-
bussen fra Kangerlussuaq ikke bliver fyldt op uden passagerer-
ne fra sydgrønland. I sommerperioden fortsætter man med at
charter fly på ruten Narsarsuaq/Kbh. 
Man har kun kunnet opretholde denne rute ved at betale ca. 20
mill om året i tilskud, og det beløb blev frataget transportområ-
det. Defor blev Kunnunguaq solgt og der blev indgået kontrakt
med JetSet for sommersæsonen. Ønsket fra befolkningen her
om at få skibstrafikken tilbage kan ikke opfyldes, da det vil
koste 65 mill. kr. mere, hvis man skal kombinere skib og heli-
kopter. 

Der var mange forslag og kommentarer fra salen, bl.a. et forslag
om at de to ugentlige afgange fra kangerlusuaq sættes ned til 1,
og den anden afgang til Europa kunne gå til Island, altså Nuuk-
Keflavik, hvor man så meget mere fleksibel adgang til verde-
nen.  Et interessant forslag, som kunne medvirke til, at samar-
bejdet med Island kunne gøres mere tilgængeligt, men det lader
til, at airicelands rute mellem Nuuk og Reykjavik vil fortsættes
hele året.
Den fremlagte plan om placering af lufthavn i Qaqortoq vakte
selvfølgelig stor interesse, og det var tydeligt, at langt de fleste
af de fremmødte var begejstret ved udtalelser fra de to herrer, at
man er tæt på at få bevilligen igennem. 
Der er lavet mange undersøgelser, og der ligger 5 forslag til,
hvor banen kan placeres. Det der var ønskeligt, var at man
anlægger en bane på 1199 m, som så kan forlænges til en 1999
m. bane, når der bliver råd. Denne forlængelse vil betyde, at der
kan beflyves med flere flytyper, men kun en af forslagene kunne
forlænges, og det var vist den dyreste placering. Hvorfor de
andre steder ikke kunne forlænges, kunne Jens B Frederiksen
ikke svare på, men han havde fuld tillid til eksperternes udsagn,
og grunder sine beslutninger på Trafikkommisionens betænk-
ning. Men der har været kritik af undersøgelser af vejrforholde-
ne, og der skal laves grundigere undersøgelser. Der skulle gerne
være en bred opbakning til lufthavnen i Qaqortoq, da beslutnin-
gerne  skal være stabile, og ikke skifte efter hvem der nu bliver
valgt ind i Landstinget.
Det var ikke kun tilhængere, der var til stede. Narsarsuaq-udval-
get havde tage plads på balkonen, og fremkom med deres argu-
menter for at fastholde Narsarsuaq og dermed deres arbejds-
pladser. Det er jo professionelle folk, vel eksperter på området,
og folk som kender forholdene. 
Det blev bemærket, at man ikke har gjort nok for at få penge ind
til Narsarsuaq, fordi man her kunne tage langt flere penge for de
internationale overflyvninger der er. Hvis man sammenligner
med Europa, Island og Canada, så får Grønland alt for lidt
penge, og det er blevet påpeget for 12 år siden, men ingen har
gjort noget. Desuden er man i tvivl om, hvilke fly, der egentlig
kan lande på de korte baner, og man tror ikke trafikmyndighe-
derne overhovedet kan godkende flere af placeringen af lan-
dingsbanen af sikkerhedsmæssige grunde. De kunne da også

forudse, at billetpriserne ville
blive forhøjet. Man synes
også fra dette udvalg, at der
stadig mangler en del oplys-
ninger i Trafikkommisionens
betænkning.
Fra politikernes side vil man
gøre, hvad man kan for at
bevare Narsarsuaq som bygd,
og i det øjeblik, der kommer
gang i minedriften, så bliver
situationen en anden, også
hvad angår beflyvningen. 
Et sidste suk fra en pensionist,
som har mistet den økonomi-
ske evne til at betale helikop-
terturene, efter pensionist
rabatterne er fjernet – her er
kun privat transport og bygde-
forsyningen tilbage. Her og på
kystskibet kan man  stadig få
50% pensionistrabat.

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





Ataatsimiititsisarnerit
Qaqortumi oktoberi ataatsimiitaqattaarfiuvoq.
Ataatsimiinnerit pingasut, kikkut soqutiginnittut tamar-
mik ilaaffigisinnaasaat, ullup ataatsip ingerlanerani
ingerlanneqarput.

RAMBØLL A/S
(KK) Ullaap tungaa suliffeqarfik Rambøll A/S ataatsimii-
giaqqusivoq, annermik maani suliffeqarfiit, annertuumik
suliaqarnissanut aggersunut soqutiginnittunut – tassa olia-
siornissamut aatitassarsiornissamullu.
Suliffeqarfiup ukiut marluk ingerlaneranni Kalaallit
Nunaanni suliffeqarfiit piareersassavaat, suliassanik saqq-
ummersoqaraangat neqerooruteqarsinnaangorlugit, tamak-
kumi takkussuutalissapput suliffeqarfissuit nunatta avataa-
ninngaaneersut piiaanissaminnut akuersissummik periarpata.
Piffissami siullermi sanaartornerit, illuliornerit kiffartuussi-
nernillu sullissinerit ilaaffigineqarsinnaasapput.

Tassani pingaaruteqarpoq, suliffeqarfiit imminnut unammil-
linnginnissaat, kisianni suliassat suliarinissaannut suleqati-
giillutik naammassiniassagaat. Tassanimi nunat tamalaat
akornanni maleruagassat atuutissammata. Tassani piuma-
saqaatit akuerisat malittarisassallu aalajangersimasut, tassani
atummata. Taakkunani amigaateqartoqangaatsiarpoq, tassa-
mi inatsiserpassuit peqqussuterpassuillu, ukiut ingerlanerani
DK-mi EU-milu aalajangiunneqartarsimasut, Kalaallit
Nunaanni atuutinngimmata, soorlu assersuutigalugu karaani-
lerinermut maleruagassat aamma akuerisaasimanermik piu-
masaqaatit. Soorlu aamma assersuutigalugu ruujorilerisutut
akuerisaanermik allagartaqarnerit amigaataaput. Tamakku

immikkoortut AT-p (suliffinnut nakkutilliiviup)
Namminersorlutik Oqartussat ataaniipput akisussaaffigineq-
arlutillu. Ataatsimut tamaat isigalugu , inatsisit eqqarsaatiga-
lugit aaqqereersimasussat, amigaataaput.

Aamma pingaaruteqarpoq, piffissalersuinerup ajunnginnis-
saa – tassa, suliassat qanoq ilillugit tulleriiaarneqassanersut,
neqeroortunut ilaasagaani, tassanilu aamma pingaaruteqar-
poq, suliffeqarfiup (lokaalip) nalussanngikkaa, sulisuminnut
suut piumasaqaataanersut, taamaalillunilu isumagereersi-
massallugu, ilinniartitaanerit eqqortut naammasineqareersi-
manissaat, soorlu assersuutigalugu piumasaqaataasarpoq
tuluttut oqaloqatiginnissinnaaneq. Rambøll tamakku assigin-
gitsualuit qulaarniarsaralugillu erseqqissarniarpai, sinerissa-
milu suliffeqarfiit aqqutissiuuttarlugit. Suliffeqarfiit ataasi-
akkaat Rambøll-imut oqaloqatiginninnissaminnut  periarfis-
sinneqarput, taannalu siunissami saaffigineqarsinnaavoq.
www.Ramboll a/s 

Møderække
22. oktober var en rigtig mødedag i Qaqortoq.
3 møder hvor alle interesserede kunne deltage blev
afholdt i en og samme dag.

RAMBØLL A/S
(KK)Om formiddagen havde firmaet Rambøll A/S inviteret
til møde især med henblik for at få kontakt med de lokale
virksomheder, der var interesseret i de kommende storskala
projekter, som er på vej – altså mine og olie udvinding.
RAMBØLL skal i en toårig periode forberede de grønland-
ske lokale firmaer til at kunne give tilbud på de licitationer,
der vil komme når de store udenlandske selskaber får udvin-
dings ansøgningerne godkendt. Det er i første omgang
muligheden for at deltage i de store anlægs, bygge og servi-
ce arbejdere, der vil komme. Når man får afdækket de mere
detaljerede arbejdsopgaver, vil der også være mindre entre-
priser, som mindre firmaer kan udføre.

Men det er vigtigt, at firmaerne ikke konkurrere med hinan-
den, men går i et samarbejde for at løse opgaverne. Da det er
internationale regler, der vil gælde, skal man kunne leve op
til de normer og standarter, der gælder her. Her er en del
mangler, da mange love og bekendtgørelser, som i årenes løb
er vedtaget i DK og EU ikke gælder for Grønland, eks kran-
reglement og certifikat krav. Der er også mangler indenfor
autorisationer eks. VVS. Disse områder, der ligger under AT
– Arbejdstilsynet er Selvstyrets ansvar. I det hele taget er der
mange løse ender, som skal være i orden rent juridisk. 

Det er også vigtigt, at timingen er i orden – altså, at man ved
hvordan man skal prioritere det foreberedende arbejde for at
være kvalificeret til at kunne deltage i tilbudsgivning, og her
er det også vigtigt, at firmaerne ved, hvad der kræves af
deres ansatte, så man kan sørge for, at de har fået den rette
uddannelse. Bl.a. stilles der ofte krav om at kunne kommu-
nikere på engelsk. Rambøll er i gang med at afdække og
konkretisere disse områder, og vejleder så alle interesserede
firmaerne på kysten. De enkelte firmaer kunne så få en snak
med Rambøll, som man nu kan henvende sig til fremover.
www.Ramboll a/s 

Udfører alt arbejde
inden for:

Jordarbejde

Borearbejde & Sprængningsarbejde

Vandledningsarbejde & Kloakarbejde

Terrænarbejde & Belægningsarbejde

Halvrørsarbejde

Betonarbejde

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax 64 20 25

Mobil: 49 38 69
E-mail: qef@qef.gl



Sara Olsvig
(KK) Ualikkut  ataatsimiineq Niuvernermi ilinniarfimmi
pivoq, tassani IA-p, folketinngimi ilaasortaq Sara Olsvig
qaaqqusimavaa, tassani suliaminik oqaluttuartseqqullugu.
Ukiormi ataaseq tassaniissimavoq, tassanilu ataatsimiinnerit
suliassallu amerlasimaqaat, kisiannilu folketinngimi ilaasor-
tat suleqataatinniartarnerat ajornakusoortarsimavoq, amerla-
suummi Kalaallit Nunaat soqutiginngimmassuk. Nunammi
ullumikkut qanoq innera annikitsuarakasimmik ilisimasaqar-
figaat. Aatitassalerineq ikummatissalerinerlu annertuumik
soqutigineqarpoq, tassungalu tunngatillugu ataatsimiititsineq
ornigarluarneqarnikooqaaq.

Issittumut tunngatillugu siunnersuisoqatigiit ataatsimiititali-
allu assigiingitsut ilaaffigisarpai. Ilaatigut makkuuput
SCPAR – ”Standing commitee og Parlamentarians of the
Artic Region” – Tassa nunani issittuniittuni inatsisartunut
ilaasortat. Taanna nuannarilluinnarpaa, tassanimi ilaasortat
soqutiginnipput ilisimasaqarlutillu, tassanilu ataatsimiinnerit
pissanganartunngortittarpaat aammalu toqqaanartumik misi-
littakkat isummersorqatigiissutigisinnaallugit isummanillu
imminnut avitseqatigiissinnaallutik. Aamma illersornissamut
ataatsimiitsitaliamiippoq, taamaattumik oqaluttuarisinnaa-
vaa, Kangilinnguani illunut qimanneqartunut tunngatillugu
ajornartorsiutit tassaammata, illut naqqi mingutsinneqarni-
kuusimasut, taamaammat pisariaqassannguatsiartoq illuutit
ingitserneqarnissaat!
Sara Olsvig tassaavoq folketinngip Kalaallit Nunaat pillugu
ataatsimiitsitaliami siulittaasoq, tassanilu oqallisissanik qaq-
itsisarpoq, kalaallinut maaniittunut DK-miittunullu malun-
naatilinnut, soorlu ilaatigut inatsisitigut ataataqanngitsut,

parnaarussivinni isertitsivinnilu pissutsinut aammalu kalaal-
linut navianartorsiortunut, taakununnga tunngatillugu ataat-
simiititsinissani sulissutigaa.

Suliani pillugit kalaallisut qallunaatullu saqqummeereerami
tusarnaartuniit apeqqutit akiortorpai, ilaatigullu neriorsuillu-
ni ajornartorsiut tassaasoq, qallunaat nunaanniit utoqqaliner-
siat nunatsinnut nuunneqarsinnaanerat misissorusullugu,
tassa utoqqalinersiutilittut nunatsinni najugaqarusuttoqas-
sappat. Ullumikkummi taamaaliortoqarsinnaangilaq, tassami
EU-mi aamma EØS-imi tamanna kisimi atuummat.
Annertunerusumik ilisimasarusukkaanni quppersakkami
www.iafolketinngimi.dk paasissutissarpassuit pisussallu
takuneqarsinnaapput aammalu sukkulluunniit periarfissaqar-
poq ilisimatusarniaraanni pulaarnissamut allafiginissaanullu:
naia@ft.dk 

Atuartartut isumaat
Kujataamiu nr. 19, 25.10.2012 saqqummertoq qulequtalik
imatut “Innuttaasut peqataatinneqarnerulernissaat”.
Uagut Qaqortumi innuttaasugut Kommuni Kujalleq innut-
taasunut ataatimiititsinialeraangat ataatimiigiartarpugut
paasisaqarusulluta suna oqariartuutigineqartoq ornigulluta
paasisarparput susoqartoq, uvagullu aamma isumatsinnik
tunisisarluta.
Kommune Kujalleq sapinngisamik paasitsitsisarpoq
nalunngilara aamma taana ajunngilaq. Unaliuna aggertoqar-
pallaartannginnerani  pissutaaqataasoq tassalu Bingorneq.
Ataatimiititsisoqassatillugu aaqiisoqartuupat Bingortoqassa-
ngitsoq. Unalimi pingaarneruvoq, Kommunerisarput qanoru-
na ornigulluta paasisaqassuugut.
Uvanga aamma Bingorneq nuannareqaara kisialli pingaarne-
rutippara ataatsimiigiarneq uvaguugattami kinguaatinnut
ingerlateqqitassanik tunisisussat.
Atuartartut ilaat

Mette Jacobsen
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

Pisutta 2012
10.11.12 kl. 13

Arfininngorpat novembarip 10-iani
pissuttuaqatigiissaagut?

Pisuttuarneq aallartissaaq nal. 13
Tissaluttup eqqaaniit.
Imerfimmik taskinillu akeqanngitsunik
agguaasoqassaaq.

Arfininngorpat takuss’, aggialluarisi! 

Lad os gå en tur sammen lørdag den
10.11.12 kl. 13.00

Vi starter gåturen kl. 13 ved Torvet
Der er gratis drikkedunk og taske med på
gå turen.

Vi ses på lørdag, vel mødt!





Det kom frem på en CSR-konference i 
Qaqortoq.
- Send en pjece ud med overskriften ”Har du hjertet på det
rette sted – så ræk din hånd ud”. Tag den med når I henven-
der jer til virksomhederne, og fortæl dem om de succeshi-
storier andre virksomheder har med revalidering. Sådan lød
en af anbefalingerne fra en af de fire grupper der fremlagde
resultatet af deres gruppearbejde under CSR-konferencen
”Det rummelige arbejdsmarked” som blev afviklet på Hotel
Qaqortoq midten af oktober.

Kommune Kujalleq havde inviteret virksomhedsejere til
konferencen for at styrke samarbejdet og dialogen mellem
parterne. Målet var, at få virksomhederne til at tage imod
endnu flere ledige, der af enten fysiske, psykiske eller socia-
le årsager har været ude af arbejdsmarkedet, tilbage i arbej-
de gennem revalideringsforløb. På nuværende tidspunkt er
der omkring 50 i revalidering, men kommunens mål er at få
tallet op på 100 inden udgangen af 2012.
I forvejen har virksomhederne allerede en række CSR-tiltag,
som giver plads til lærlinge, unge i arbejdstræning, og reva-
lidender. Men det afholdt ikke virksomhederne i at tage sig
endnu mere ansvar.

Konferencen mundede ud i et slutdokument med en række
overordnede og konkrete anbefalinger, som erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget nu skal forholde sig til. Der var en

bred enighed om, at virksomhederne i kom-
munen skal være foregangsvirksomheder i
landet. Desuden var der et ønske om, at
Kommune Kujalleq skal være foregangs-

kommune for utraditionelle løsninger, når det kommer til
bekæmpelse af ledighed. Man skal forebygge, at de ledige
kommer ud i den situation, at de behøver revalidering, og det
vil kræve at man tager fat i de unge.  Det kunne blandt andet
gennemføres ved, at man dannede et samarbejde mellem
Piareersarfik, socialforvaltningen, folkeskolen, arbejdsmar-
kedsforvaltningen mv. for at sikre, at der er en handlingsplan
for alle unge der enten dropper ud eller ikke kommer i gang
efter endt folkeskole.
- Vi har ikke råd til ikke satse på de unge, lød budskabet. 
Med hensyn til at få flere i revalidering, så er det virksomhe-
dernes ønske at få flere informationer om de positive effek-
ter virksomhedsrevalidering giver, og henviste til succeshi-
storien fra Arctic Prime Production.  
Virksomheden tager samfundsansvar ved at prioritere
beskæftigelse på landanlæg blandt andet i Nanortalik, og
derudover har de gennem de sidste to til tre år haft omkring
ti ledige i revalideringsforløb, som har givet dem gode erfa-
ringer.
- De ledige har haft brug for et særligt og varsomt skub i den
rigtige retning. Nogle af de revalidender vi har haft har været
hos os i nogle måneder for derefter at komme i arbejde andre
steder, mens nogle har vi været glade for og er faldet godt til
hos os. De arbejder der stadig, fortæller Ragnhild Jacobsen,
økonomichef i Arctic Prime Production. 
Hun berettede om, at de har været overvældet over de posi-
tive resultater landanlægget som arbejdsplads i Nanortalik
har givet. 
- Vi tænkte ikke så meget over det i starten, men efterhånden
som månederne er gået, er det gået mere og mere op for mig,
hvor stor indflydelse det har haft på lokalsamfundet. Især
omkring de revaliderede. De får en selvtillid og et håb om en
bedre fremtid. Noget at stå op til. Og har vedkommende en
familie, påvirker det også i en positiv retning.
Når en virksomhed laver en aftale om revalidering med kom-
munen følger der penge med. Men det er ikke det der driver
værket  ifølge Ragnhild Jakobsen.
- Ja, det er en fordel at vi får en del af deres løn refunderet.
Men en anden stor fordel for os er at vi får lov til at forme
disse unge til det behov vi har brug for i virksomheden, og
derudover det en giver stor tilfredsstillelse at se når disse
kommer i ordinært arbejde efterfølgende, siger Ragnhild
Jacobsen. 
Konferencens øvrige anbefalinger gik blandt andet ud på, at
der afsættes kommunale resurser på at koordinere de nød-
vendige kontakter mellem virksomhederne, således flest
mulige revalidender kan komme igang. Samtidig ser delta-
gerne gerne, at der stilles konkrete CSR-krav, når opgaver
kommer i udbud.
- Vi er en lille kommune med et lille befolkningsgrundlag. Vi
har derfor et behov for en fælles og sammenhængende servi-
ce fra kommunens side, lød budskabet fra en af grupperne. 
- Som et aktivt lokalsamfund skal vi indtage den holdning, at
ingen efterlades og alle gives gode rammer for at   kunne for-
sørge sig selv.

- 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 hårdehvidevarer

Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S
Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf:   642030
Fax: 642033
www..arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarmerit.gl

Qaqortoq afd
Søren tlf. 494525
Ejner tlf. 493550

Nanortalik afd.
Keld tlf. 490230

Virksomhederne i Kommune Kujalleq
tager deres samfundsansvar alvorligt





KOMMUNE KUJALLEQ

ALDERDOMSHJEMMET ”AJARSIVASIK” I QAQORTOQ SØGER 
MEDARBEJDER TIL KOMBINERET ARBEJDE PÅ KONTORET OG I

BESKÆFTIGELSEN MED TILTRÆDELSE 1. DECEMBER ELLER 
EFTER AFTALE.

Ajarsivasik, som er et dejligt lyst alderdomshjem, rummer en plejeafdeling, en skærmet
enhed og et egentligt alderdomshjem. Der er centralkøkken, som udover at lave mad til
beboerne og personale i huset også sælger mad til ældre i byen.

Personalegruppen omfatter: sygeplejerske, fysioterapeut, sundhedsmedhjælpere, 
sundhedsassistent, sundheds- og socialhjælpere, køkkenassistenter, pedel, chauffør,
vaskeriassistenter og medhjælpere.

Vi søger en medarbejder der:
• har stor lyst til at arbejde med ældre 
• har ideer i forhold til at aktivere ældre
• har kenskab til almindeligt kontorarbejde
• kan tolke til møder
• har gode samarbejdsevner og som er interesseret i at indgå i et positivt fællesskab

Vi tilbyder:
• en god arbejdsplads, hvor beboernes trivsel er i 1. prioritet
• en god arbejdsplads, hvor personalets trivsel er fælles ansvar
• en afvekslende arbejdsplads i lyse, rummelige, åbne huse.
• et arbejdsmiljø du har stor mulighed for at præge
• 40 timer/uge på timeløn

Ansættelse og aflønning vil ske i h.t. gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos leder i Ajarsivasik, Tove Blidorf tlf. 
64 13 56 / mobiltlf. 492228.

Ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være modtaget
senest 12. november 2012, og fremsendes til: 

Ajarsivasik
Box 340

3920 Qaqortoq





KOMMUNE KUJALLEQ

UTOQQAAT ILLUAT ”AJARSIVASIK” QAQORTUMIITTOQ 
ALLAFFIMMIUTUT SAMMISASSAQARTITSISARTUTULLU 

1. DECEMBER ISUMAQATIGIISSUTEQARNIKKULLUUNNIIT 
SULILERSUSSAMIK PISSARSIORPOQ

Ajarsivasik utoqqarnut illuuvoq nuannersuullunilu qaamasoq. Immikkoortortaqarfeqarpoq
immikkut paaqqutarisarialinnut, immikkoortortaqarfik assiaqusersugaq taamatuttaaq
utoqqaat illutavia. Najugaqartunut, sulisunut utoqqarnullu iggavissuarmit nerisassat 
isumagineqartarput. Taaamatuttaaq utoqqaat illuata avataaniittut akiliillutik 
pajunneqarsinnaapput.

Sulisut makkuupput: Peqqissaasoq, tagiartuisartoq, sundhedsmedhjælperit, 
sundhedsassistenti, sundheds- aamma isumaginninnikkut ikiortit, igaffimmi ikiortit, pedeli,
biilertoq, errorsisarfimmi ikiortit ikiortillu.

Sulisussamik makkunannga piginnaasalimmik ujaasivugut:
• utoqqarnik sullissinissamut piumassuseqarluartoq
• utoqqaat sammisassaqartissinnaanissaannut isumassarsisinnaasoq
• nalinginnaasumik allaffissornerup iluani suliassanik ilisimasalik
• ataatsimiinnerni oqaluttaasinnaasoq
• suleqatikkuminartoq taamatuttaaq ataatsimoorussamik nuannersumik 

sammisassaqartitsinermut peqataanissamut soqutiginnittoq

Neqeroorutigisinnaavagut:
• suliffik nuannersoq najugaqartut pitsaasumik atugassaqartinnissamut salliutitsisoq
• suliffik nuannersoq sulisut ingerlalluarnissaat pillugu tamanit

akisussaaqataaffigineqartoq
• suliffik qaamasuusoq inissaqarluartoq illutai ammasut assigiinngisitaartunillu 

suliassaqarfiusoq
• suliffik sunniuteqaqataanissarnut annertuutigut periarfissanik ammaassisoq
• sapaatip akunneranut akunnermusiaqarluni akunnerit 40-ut suliffiusoq

Isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit atorfinitsitsisoqarlunilu akissarsiaqartitsisoqas-
saaq.

Sukumiinerusumik Ajarsivasimmi pisortaq Tove Blidorf oqarasuaammut 
64 13 56 /angallattakkamut 49 22 28-mut sianernikkut paasiniaavigineqarsinnaavoq.

Qinnuteqaat siusinnerusukkut suliffigisimasaq pillugu paasissutissanik ilalerlugu 
kingusinnerpaamik 12. december 2012 nassiutereerneqarsimassapput aanalu 
nassiussivissaq:

Ajarsivasik
Boks 340

3920 Qaqortoq



Uddannelsesmesse

Ilinniagaqarnissamut suli 
paasisaqarusuppit?

Qaqortumi innuttaasunut tamanut ammasumik
ilinniagaqarnissamut paasititsiniaasoqassaaq

Marlunngorneq novembar-ip 13-anni 2012
nal. 19.00 – 21.30 akornanni Niuernermik Ilinniarfimmi

TAKUSSAAGUT!

Sinerissami qitiusumik ilinniarfiit tikeraarneranni 
ilinniarfik ingerlaqqiffissallu pillugit takuniaagit 

oqaloqatiginnikkiartorilluunniit.

Vil du vide mere om uddannelser?
Nu har du muligheden for at få mere vide om 

uddannelser 
Tirsdag den 13. november 2012

mellem 19.00 – 21.30 på Handelsskolen
VI SES!  

Det er nu du har mulighed for at få direkte viden, hvis
du har brug for en snak eller bare kigge, så er de 

forskellige uddannelsessteder fra hele kysten her i byen.



LIONS CLUB QAQORTOQ

UKIUMOORTUMIK 

JULEBINGORTITSISSAAQ

ARFININNGORNEQ
1. DECEMBER NAL. 13.00

QAQORTUP TIMERSORTARFIANI
EQQUGASSARPASSUIT KUSANARLUINNARTUT

MATOORTAGAQ SIULLEQ ULIKKAARLUGU 5000 KR.

EQQUGASSAQ ANNEQ 25.000 KR.
NAL. 13.00 SIOQQULLUGU ISERSIMASUT AKORNANNI ULLUP INGERLANERANI

MARLORIARLUNI MAKITSISOQASSAAQ, MAKITASSAALLUTIK JULEKURV-IT KUSANARTUT.

PUUSSIAAQQAMI MAMARTUT
LIONS CLUB UKIOQ MANNA ORPIUP IKINNERANI

PUUSSIAAQQANIK AGGUAASSEQQISSAAQ
SAPAAT 2. DECEMBER.

BILLETSIT UANI NIOQQUTAAPPUT:
BRUGSEN AAMMA PISIFIIK

AKIA 10 KR.



LIONS CLUB QAQORTOQ

AFHOLDER DET ÅRLIGE 

JULEBINGO
LØRDAG DEN 1. DECEMBER

KLOKKEN 13.00

I QAQORTUP TIMERSORTARFIA
MANGE FINE PRÆMIER

1. SPIL FULD PLADE 5.000 KR.
HOVEDPRÆMIE 25.000 KR. KONTANT

I LØBET AF DAGEN TRÆKKES DER LOD OM 2 FLOTTE JULEKURVE BLANDT ALLE
DEM, DER ER FREMMØDT SENEST KL. 13.00.

GODTEPOSER
LIONS CLUB UDDELER IGEN I ÅR GODTEPOSER I 

FORBINDELSE MED TÆNDING AF BYENS JULETRÆ 
SØNDAG DEN 2. DECEMBER.

BILLETTER SÆLGES HOS: BRUGSEN & PISIFFIK
PRIS 10 KR.














