Pigineqarpoq: nunaq paatsiveqanngitsoq
Kissaatigineqarput: politikerit qunusuitsut
takorluuisinnaasullu
Qinersisoqalernerit tamaasa qinigassanngortittuniit piffissami
tassani ajornartorsiutit pingaarnerutitat, qanoq isillugit iluarsineqarsinnaanerinik qineqqusaarnermi ”milloorneqartarpugut”.
Tassami inuit isumaasa isumasiuvinerullu oqallinneq suusanersoq aalajngertarmassuk. Ajornartorsiutit iluarsiuminaatsut qujasuitsunartullu eqqartorneqarneq ajorput. Radiukkut Tv-kulluuniit. Akerlianiilli tassanngaanartumik iluarsiissutissat politikkikkut eqqarsaatigineqarpallaarsimanngitsut nunatta politikkikkut isiginnaartitsiviani tusarsaasorujussuusarlutik.
Naak qinersinermi kingullermi nutaanik taarsiisoqarnera nuannaarutigigaluarlugu, imminut assortuuttoqarnera malugineqarsinnaavoq. Naak naalakkersuisut maannakkut issiasut, qineqqusaarnerup nalaani siuliminnut ungasinniaraluartut, uteqattaartumillu oqaatigisarlugu imminneq akisussaassuseqarnerullutillu
siumullu isiginerullutik, eqqartuussinissarput qanilliartorpoq,
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maannami qineqqusaarnissaq sukkasuumik qanilliartorpoq –
ilaatigut oqassapput pisariaqartumik-. Qinersinissaq immaqa
naalakkersuisut akisussaaffeqannginnerannik aammalu siumut
isigisumik iliuuseqarsinnaanissamik amigaateqarneq takuteqqissavaat!
Naalakkersuisut nersugaaqisut suut angusaraat, taakku ilinniartitaanerinnaangitsoq ilaasortat akornanni, kisiannilu aamma
imminnut tunumikkut pattalaartut, naalakkersuisunit atorunnaartunik pitsaanerusumik ileqqorissaarnerarlutik?
Piffissap ingerlanerani misissuinerit kommisioninik aallartitsinerit akisoorujussuit piffissaajarnartullu pilersinneqarsimapput.
Pissusiviusut saqqummiunneqarpata akisussaaffilimmik iliuuseqarnissamut neriorsorneqartarsimavugut. Sulluliarsuup taartup isuani kiisami qaamaneqalernissaannut takorluuisinneqalertarpugut. Annikittunnguamik oqaaseqallatsialaartarnerit saniatigut, annermik innuttaasunut pillaatitut eqqaassutissatut, sullorsuaq suli taaqaaq, taamaasillutalu
misigisimavugut mumisitsineq takkutinngitsoortoq.
Nuannaarneq pullartaminngaaniit aniaanarpoq?
Naalakkeersueqataalernermut tunngaviusutut kissaatit
ilagaat sakkortuumik qitiusumik socialisme atorlugu
aqutsilernissaq, qununarsipajaarpoq kommunismemut
uterniartoqarnersoq allatigullu inuttut killilersuisoqalernissaa. Maani kingullermik Kiffaq konto tamatumallu inuiaat kingulliullugit imminneq pissartik siulliutillugit. Taamaasillunilu systemi inunninngaaniit siulliulissaaq. Taamatut aqutseriaaseq kissaatigaarput?
Qaqugu paasilissavaat una pitsaanerusoq, akuerineqarsinnaasumik assigiinginneq aamma killeqanngitsumik
naqisimaneqannginneq , assiginneq tamarmiusoq kiffaangissuseqannginnerminngaaniit?
Naalakkersuisut maanna issiasut tunulequtaat aammalu alla pingaartitaat, inuit pitsaanerusumik atugaqartut
aningaasatigut pillassallugit. Aamma taaneqartartoq,
isertaqassuseq malillugu akileraartitsineq. Ukiut qaangiuttut takutippaat, Kalaallit Nunaanni iliuuseqarnerup
aamma akilerneqarnerup imminnut atanerat peqanngilluinnartoq. Akerlianilli tanngassimaarutigisariaqarpoq
inuiaqatigiinni allerpaamut inissisimanissaq, isumAkisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:
Ib Benjaminsen
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Angallanneq attaveqaatillu - inuiaqatigiit
nammaqatigiiffissaanni pingaarnerit ilaat
Inuiaqatigiit ataasiusutut, minnerunngitsumillu naalagaaffittut ataasiusutut misigissagunik sunik ataasiinaanngitsunik
ataasiuffeqartariaqarput ataatsimullu pigisaqartariaqarlutik.
Inuiaqatigiit aqunneqarnerat tamanit akuerisaalluni tamanut
atuutissaguni ataasiinaanngitsumik inuiaqatigiit ataatsimut
pigisassaannik tunniussaqarfiusariaqarpoq.
Inuiaqatigiit ataatsimut pigisassatta suunissaannik isumaliortaatsit suunersut apeqqutaalluni ataatsimut pigisassavut assigiinngissitaarput, nunarpulli eqqarsaatigalugu minnerpaamik
makkuusariaqarlutik: siullermik, ilinniartitaaneq, inuiaqatigiimmi naliminni piumasaqaatinut malinnaasinnaassagunik
aammalu kinaassutsimikkut ataatsimut pigisaqarsinnaassagunik assigiikannersumik ilinniartitaasariaqarput.
Aappassaannik, attaveqaatit, inuiaqatigiit pingaartumik uatsittut ungasitsigalutik inuiaqatigiissut inuiattut ataatsimoorsinnaassagunik imminnut tikissinnaasariaqarput imminnullu
attaveqatigiissinnaasariaqarlutik. (imaassanngilaq pisuut
kisimik angalanissaminnut periarfissaqassasut).
Inuiaqatigiit ataasiusutut qilerutissaat taakku inuiaqatigiinnit
tunniunneqartariaqarput, tunniunneqarsinnaanngippatami
inuiattut ataasiussuseq kiisalu ataatsimut naalakkersuisoqarnissaq tunngavissaarutissammat. Taamaammat akilersinnaassuseq ukiuni makkunani sunut tamanut uuttuutiginiarneq-
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artartoq taakkunani uuttuutigissallugu atorsinnaanngilaq,
assigaami oqassalluni inuiattut ataasiunissaq ataatsimullu
naalakkersugaanissaq akilersinnaanngitsut.
Nunatsinni inuiaqatigiit suliassanni ataatsimoorussatsinni
ilinniartitaaneq inissilluareersimammat ataatsimullu pigisatsitut ingerlanneqarnissaa pissusissamisuuginnartutut isigilereersimagatsigu taanna annerusumik iserfigineqassanngilaq.
(Pitsanngorsartuarnissaali nalilersorneqartuarnissaalu peqataaffiujuartariaqarpoq.) Kisiannili attaveqaatit angallannerlu maannamut tunngaviusumik isummersortarnikkut suli
nalornissutigineqartutullusooq ipput. Ilaat oqarumapput
angallaviit tamarmik imminnut aningaasatigut nammattariaqartut, inuit sumi najugaqassagunik angallanneq attaveqaatillu namminneq isumagisariaqassagaat, tassa akilersinnaasariaqassasut. Ilaalli oqarumasarput angallanneq attaveqaatillu inuiaqatigiit tunniuttariaqaraat.
Matumanilu tunngavilersuinermi inuiaqatigiittut ataasiussusitsinni attaveqaatit pinngitsoorneqarsinnaanngissusiat attaveqaatit inuiaqatigiinnit ataatsimut pigisariaqassusiannut
tunngavilersuutissaavoq assortoruminaaqisoq. Taamaammat,
attaveqaatit inuiaqatigiinnit akilerneqartariaqarput, taamaanngippammi inuiaqatigiittut ataasiusutut immitsinnut isiginissaq tunngavissaarutissammat.
Isumalu taanna aallaavigalugu, aammalu nunatta angissusersua eqqarsaatigalugu, angallannermullu aningaasartuutit akisussusiat eqqarsaatigalugu allaqqunneqarsinnaanngitsumik
angallanneq sumi akilersinnaalluartumik ingerlanneqarsinnaanngiffimmini pinngitsoorani inuiaqatigiinnit tapiiffigineqarluni ingerlasariaqarpoq. Inuiaqatigiittut ataasiusutut
ingerlajumagutta tamanna akuerisariaqakkatta pingaarnerpaat siullerpaallu ilagaat.
Taamaammat kujataani, nunattalu sinnerani sumiiffinni allani, angallanneq imminut tamakkiisumik akilersinnaanngippat inuiaqatigiit akileeqataasariaqarput. Aamma, akilersinnaanngissusianut pissutaasut, soorlu illoqarfiit
naammattumik angissuseqaraluarlutik mittarfeqannginnerat, soorlu Qaqortoq taamaattoq, allanngortinniarlugu inuiaqatigiit akileeqataasariaqarput.
Taamaaliortoqanngippammi
assigaa oqassalluni Kujataa
Kalaallit Nunaannut, kujataamiullu inuiannut kalaallinut ilaanngitsut. Suliap ilami
qasseriarluni aalajangiiffigineqareersup piviusunngortinnissaa piffissanngorpoq.
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Qaqortumi Inuit Ataqatigiit
Sinnerlugit
Gerhardt Egede

Kom ud af busken og
forklar jer!!
Under hele forårets lufthavnsdebat har den såkaldte ”nejfløj” postuleret at turismen vil lide skulle vi lukke
Narsarsuaq og få en regionallufthavn til Qaqortoq.
Postulatet, som desværre nogle turistoperatører også hoppede på, indikerede at turister kun kunne komme fra
København og at en regionallufthavn på 1199 meter ville
være for lille til eksempelvis turister fra Island. Vi har før
spurgt dem om de kunne forklare os almindeligt dødlige
hvordan de kommer frem til denne konklusion, særligt når vi
kommer frem til det modsatte? De har indtil videre ikke
besværliget sig til at svare.
Men nu begynder realiteterne at hobe sig op. Og det samme
gør svarene!
Som kontinuerligt sagt af ”ja-fløjen” har Narsarsuaq aldrig
været problemet. Det er transporten frem og tilbage fra
Narsarsuaq der er flaskehalsen.
En flaskehals der nu bliver væsentligt forværret ved S61´erens udfasning og indsættelse af de meget mindre, og
vejrfølsomme, Bell-212ére.
Det betyder i alt sin enkelthed at trafikken mellem de
Sydgrønlandske destinationer forværres væsentligt. Til stor
gene for turister og særligt lokalbefolkningen og erhvervslivet!
Derudover viser Hotel Arctic i Ilulissat at de nu har haft
rekordomsætning i denne turistsæson. Dette begrunder de
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med at rejsende fra Island og igennem Island er forøget
væsentligt. Det vil sige at den destination vi gerne vil måles
med, og som indtil videre har haft et godt tag i turister fra
København, har forøget deres gæsteantal med turister fra
Island. Og dette med kun en 850 meter bane!!
Det skulle ifølge ”nej-fløjen” slet ikke kunne lade sig gøre.
Derfor må det kræves at de der stadig postulerer at etablering
af en regionallufthavn i Qaqortoq er en dårlig ide - kommer
ud af busken og forklarer sig.
Det gælder særligt de siddende politikere der har holdt på
status quo hesten, og endnu vigtigere: de der har rendt rundt
med en kommende lokalpolitiker i maven.
Vi kræver simpelthen at der bliver taget ansvar, og fulgt op
på hvorfor vores trafik forværres gang på gang uagtet at de
jo lovede at græsset ville blive grønnere og guldet ville flyde
på gaderne blot vi intet gjorde.
Nu er Sydgrønland ved at blive indhentet af den store stygge
realisme. En rigtig ubehagelig størrelse for nogle skyklap
seende kommende – og nuværende politikere.
For som debatten desværre viste, så råbes der højt når man
smider om sig med postulater. Og der er deprimerende stille
når der skal svares på de nødvendige og essentielle spørgsmål der nødvendigvis kommer når i hvert fald én part er
seriøs.
Ingen udvikling er nogensinde sket ved at stikke hovedet i
busken, krydse fingrene og håbe på det bedste. Så jeg glæder
mig til at høre forklaringerne…
Jim Riis

PRESSEMEDDELELSE
INIs inspektører og ejendomsfunktionærer holder skimmelkursus. Dem fra Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune
Kujalleq holder kurset i uge 37 - i Nuuk.
-Formålet med kurset er, at medarbejderne selv vil komme til
at vurdere skimmelsvampen, og derefter kontrollere om
arbejdet er ordnet korrekt, siger Birte Kielsen.

I uge 38 holdes den samme kursus i Ilulissat for inspektører
og ejendomsfunktionærer, der arbejder i Qeqqata Kommunia
og Qaasuitsup Kommunia.

Derfor må vi meddele, at det i den uge, inspektørerne og
ejendomsfunktionærerne holder kursus, vil være begrænset
ejendomsservice, dog vil akutte henvendelser blive behandlet.
Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Birte Kielsen
Fg. Forvaltningsdirektør

Tunuarumaneq – uteqqikkumaneq –
”ajugaaneq” Qanoroorlu augustip 28-anni
Qulequtaq takkajaakasik qanorlu pisoqarsimaneranik
eqqaasitsisoq.
Aasap ingerlanerani Kujataamiu Nutaami atuarpara Kaj
Egedip Kommuni Kujallermilu kommunip aqunneqarnerani
ilaasortat
akornanni
isumaqatigiinngissuteqartoq.
Isumaqatigiinngissut KE-p napparsimanini pissutigalugu
ilaasortaanerminit tunuarumalluni qinnuteqaataanit aallartippoq.
Napparsimaneq pissutigalugu tunuarniarneq soorunami pissusissamisoorluinnarpoq, taamaammallu qassiiliutaanani
akuerineqartarluni. Paasisara malillugu KE soraarniuteqarsimavoq akuerineqarlunilu, pissutsilli allanngorsimammata
soraarniut soraarniartumit namminermit tunuartinneqarsimavoq ikkuteqinnissamilli qinnuteqarnermik taarteqartinneqarluni. Paatsuunngikkuma kommunalbestyrelsip soraarniarnemut akuersissutini aalajangiusimavaa, ikkuteqqinniarnerlu
akuersaarnagu, tassanilu isumaqatigiinnginneq aallartissimassaaq.
Kujataamiu Nutaami akerleriit pisimasup qanoq ataqatigiinneqarneranik nassuiaataat arlalinnit atuarneqartarsimanissaat naatsorsuutigaara. Sorleq eqqortuunersoq imaaliinnarlugu
nalileruminaappoq; tassami soraarniuteqariarluni uggualerluni ikkuteqqinniarneq inatsisit malillugit qanoq suliarineqartarnersoq uagut avataaniittugut ilisimasaqarfiginnginnatsigu.

Tamanna uagutsinnut issanngunarpoq.
Kujataamiumi augustip 30-anni saqqummersumi Kiistat
Isaksenip tusagassiorfinnut nalunaarutaa malillugu
Nakkutilliisoqarfiup nalornisoortutut pissusilersornera
malunnarpoq. Marlunnik siumut alloriariarluni aamma marlunnik kingumut alloriarsimavoq. Aalajangiinermi inatsisilerituup inatsisitigut suut tunulequtarisimanerai avataaniittugut tusartinneqanngilagut.. Tusagassiornermi ileqqoq pitsaasuuvoq paasiniassallugu aalajangiinermut inatsit suna
tunngavigineqarsimanersoq.
Inuiaqatigiiuvugut inatsisillit, nalornisooruttalu ilisimajumassavarput aalajangiinermi tunngavigineqartoq/-tut qanoq
paasisariaqarnersoq/-sut.
Eqqartugaq una augustip 30-anni Qanoruumi sammineqarpoq. Tamatumani KE ajugaasimaarpoq, tamannalu tupinnanngilaq. Tupinnartorli unaavoq KE-p kommunalbestyelsimi ilaasortaqatini allatut isummersimasut pillugit oqaaseq
sianiitsut atormagu. Taamatut oqarneq qinersisartuusunga
narrutsallungalu puffaammissutigaara. Qinikkavut sianiitssuunnginnamik innuttaminnik sullisserusupput.
Isumaqatiginngisanik sianiineraaneq ingasappallarujussuaqaaq politikkimilu ileqqupalaatut akuerisassaanngitsutut
isigisariaqarluni. KE inunnut taamatut naqissusikkaminut
utoqatsertariaqaraluarpoq, taamaaliornermi unneqqarissaarneruvoq. Tupinnassaaq partiip iluani pisumut tunngasumik
qisuariartoqanngippat.
Naggataagut paaserusuppara KI-p tusagassiorfinnut nalunaarutaa kommunalbestyrelsi tamarmiusoq
sinnerlugu nalunaarutaanersoq.
Ado Rasmussen
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K-33.
Qaqortumi assammik
arsartartut.
Aasarsioneq qaangiutilerporaasiit,
timersortarfik ammaqqippoq. Taamaasilluni
meeqqat assammik arsarlutik,
sungiusarlutillu aallarteqqinnialerput.
Meeqqat assammik arsarlutik
timersortarfimmi sungiusartalerput
sapaammi
nal. 15.00-miit 17.00-tungaanut.
Neriulluta aggialluartalissallusi, nuannisartarumaarpugut.
Sapaatiuppat takuss!! ?
Sungiusaasoq:
Pilunnguaq Benjaminsen.

Man efterlader ikke folk
Af Ole Aggo Markussen, Qaqortoq
Så skete det igen. Den systematiske udsultning af
Sydgrønland forsøges fortsat. Senest forsøgte regeringen at
få Finansudvalgets velsignelse til en trafikal løsning i
Sydgrønland, der på afgørende punkter vil forringe mobiliteten i området og derved mulighederne for udvikling. Ingen
infrastruktur, intet levedygtigt erhvervsliv. Og ingen vækst
uden investeringer.
Koalitionens seneste forsøg på atter at forringe mulighederne for udvikling i Sydgrønland blev taklet af et flertal i
Finansudvalget. Forsøget blev afvist, blandt andet af IA’s tre
medlemmer i udvalget, fordi regeringen kom med meningsløse lappeløsninger til det åbenbare behov for forbedret
infrastruktur og dermed mobilitet i Sydgrønland. Oplægget
var så håbløst, at man tager sig til hovedet. To små helikoptere der skal fragte al person- og godstrafik kombineret med
en skibsløsning der med usvigelig sikkerhed vil holde stille
det meste af året på grund af stor is og lignende. Og alt imens
den ansvarlige regeringsmedlem garanterer sammenhængende forbindelser samme dag ind og ud af regionen.
Nu må det teoretiske skrivebordsarbejde snart holde op.
Udsultningen af regionen er efterhånden så udtalt, at virksomheder er begyndt at fravælge Sydgrønland som et sted
der er værd at skrive hjem om. Hvis udsultningen fortsættes,
vil Sydgrønland uvægerligt gå fuldstændigt i stå.
Politikernes manglende visioner for den nødvendige infrastruktur kvæler langsomt al udvikling, ikke mindst erhvervsudviklingen i områder udenfor Nuuk.
Manglende erhvervspolitik
Hvis en udsultning af Sydgrønland er dagens herskende politik hos koalitionen IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit, så
sig det som det er. Kald en spade for en spade. Så har befolkningen hernede i det mindste noget at vælge ud fra. Det vil
under alle omstændigheder være mere ærligt, end den nuværende noget suspekte metode, hvor der hele tiden fratages
lidt af gangen, og hver gang til noget ringere. Og samtidig
med, at nye erhvervsmuligheder fornægtes fra de selvsamme
politikere der langsomt udsulter regionen. Tag bare mulighederne ved Kvanefjeldet som et eksempel.
Ligesom i resten af landet er arbejdsløsheden stor i
Sydgrønland, og der er derfor et udtalt behov for en levedygtig erhvervsudvikling. Men uden en velfungerende infrastruktur kan der ikke skabes et erhvervsliv i vækst. Og vækst
kan alene skabes gennem investeringer. Så den manglende
afklaring af den langsigtede infrastruktur vil af åre forstærke
den negative spiral, med stigende armod og fattigdom til
følge. Og det kan ingen være tjent med.
Offentlige midler er afgørende for at sætte gang i hjulene og
skabe dynamik i området. Et højt investeringsniveau er afgørende for vækst og velstand. Infrastrukturen på trafik-, boligog miljø er afgørende forudsætninger for at fastholde og tiltrække arbejdskraft og dermed for virksomhedernes lokalisering. Men uden en langsigtet og troværdig ramme for infrastrukturen, kan en erhvervsudvikling simpelthen ikke finde
sted.
Det handler naturligvis ikke om at bruge flest mulig offentlige kroner på tilfældige områder, men om at gennemføre de
rigtige investeringer med mulighed for afkast på den lange

bane og derved samtidig sikre rammerne for den private sektors vækstskabende investeringer.
Lidt om os selv
Det må for alle i landet være velkendt, at her i Sydgrønland
skændes man om udviklingsmuligheder, i stedet for at finde
løsningerne. I regionen har der været snakket om lufthavnen
ved Qaqortoq i mere end 20 år, uden at man har kunnet blive
enige om noget som helst.
Under den seneste store debat i 2002 pudsede de daværende
kommuner, Narsaq og Nanortalik, en økonomiprofessor på
banen med et stykke bestillingsarbejde om, hvor økonomisk
uansvarligt det ville være at flytte lufthavnen fra Narsarsuaq
til området ved Qaqortoq. Man er jo sig selv nærmest. Der
har til alle tider været lokalpatriotiske fanatikere i alle tre
byer i Sydgrønland.
Under Enoksen-regeringen nedsatte man i 2006 sågar en
lokal arbejdsgruppe bestående af lokalpolitikere fra de daværende tre kommuner. Hensigten med arbejdsgruppen var
klar: Nu må lokalpolitikerne se at blive enige om en løsning
for regionens infrastruktur. For sandheden er den, at landspolitikerne til alle tider har været handlingslammede, når de
lokale politikere skændes så højlydt i alle deres retninger.
Arbejdsgruppen blev så vidt vides ellers enige internt. Men
ligeså snart lokalpolitikerne returnerede til deres områder
brød skænderiet ud igen.
Det sørgelige i den historie er, at de gør alle beboerne i regionen en bjørnetjeneste. For ved alene at tage udgangspunkt i
hvad man ser fra sit eget lille næsetip, gør man situationen
uholdbar for alle i regionen inklusive sit eget. Udviklingen
stopper og der kommer recession som gør folk i området fattigere. Vækst og velstand bliver sagablot. Og det er synd. For
regionens indbyggere er driftige folk, der blot bliver mere og
mere isolerede fra den omgivende økonomi i Grønland og
den resterende verden.
Behov for beslutninger
Demokrati er godt, debat ligeså. Men en debat må slutte på
et tidspunkt, og de nødvendige beslutninger må tages. De
ansvarlige landspolitikere må nu mande sig op og tage
beslutningerne. Beslutninger som gavner befolkningen som
helhed og den overordnede infrastruktur.
Lokalpolitikerne magter ikke den opgave. De modarbejder
ligefrem hinanden og derved gør ubodelig skade for regionens muligheder for udvikling. Og motiverne er slet skjulte.
Man får en ubehagelig fornemmelse af, at deres interne ævl
og kævl ikke handler om at sikre mulighederne for regionen,
men om hver især at sikre egne snævre interesser og beskæftigelse. Alt imens der skændes om landets infrastruktur, skal
vi sagesløse rejsende flyves til steder hvor vi slet ikke skal
hen, for eksempel til Narsarsuaq og Kangerlussuaq.
Som ansvarlig landspolitiker må man på et tidspunkt sige fra
overfor lokalt ævl og kævl, og skære igennem.
At der bygges en landingsbane mellem Qaqortoq og Narsaq,
og at der i den forbindelse skabes et vejnet mellem disse to
byer og en passende helikopter løsning for de resterende
beboede steder.
Man efterlader ikke folk.
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Til alle kreative personer i Kommune Kujalleq!

FOLKETS GALLERI
Alle kreative personer i Kommune Kujalleq kan nu få lejlighed til at vise deres værker,
uden smagsdommere, censur eller andet,- du bestemmer selv hvordan det skal være.
Fra 1.10 er Folkets Galleri, eller hvad det nu skal hedde, klar til brug i B-27 ved Torvet.
Hvad enten du maler, tegner, fotograferer, laver keramik, tøj eller andet,- så kan du
udstille dine værker i B 27.
Lejeperioden er en måned ad gangen, prisen er kr. 500.- for en måned plus forbrug af
el/olie.
Du skal selv sørge for ophængning og nedtagning af værker samt slutrengøring.
Udstilleren skal desuden sørge for bemanding i åbningstiden (som du også selv
bestemmer), samt evt.forsikring af det udstillede.
Museet sørger administration af huset og ordningen, men har ellers intet med
udstillingerne at gøre.
Der er ikke indlagt vand eller toilet i huset.
Så henvend dig i god tid til museet når du mener du er klar til at holde en udstilling, og
få den periode du ønsker.
God fornøjelse.
Qaqortoq Museum

Konkurrence:
Har du gode forslag til hvad Galleriet/huset skal hedde kan du aflevere dit forslag samt
navn og telefon, til museet. Vinderen modtager et ekspl. af Bodil Kaalunds bog:
Grønlands kunst. Vinderen vil blive fundet 1.12
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Kommune Kujallermi pilersitsisartunut tamanut!

INUIT SAQQUMMERSITSISARFIAT!
Kommune Kujallermi inuit pilersitsisartut tamarmik maanna periarfissaqalerput
suliaminnik saqqummersitsinissaminnut, misiliisoqaratik, kukkunersiuisoqaratik
allatulluunniit killilerneqaratik, - illit nammineq aalajangissavat qanoq ittuunissaat.
1.10.2012-miit Inuit Saqqummersitsisarfiat – qanoq taaguuteqassagaluarnerpoq,
Tissaluttup eqqaani B-27-mi atorneqarnissaminut piariissaaq.
Qalipaasaruit, titartaasaruit, assiliisaruit, marriortaruit, atikkiortaruit allanilluunniit
suliaqartaruit, suliatit B-27-mi saqqummersisinnaanngussavatit.
Qaammat ataasiakkaarlugu attartorneqarsinnaavoq, qaammammut akeqarpoq 500,- kr.,
kallerup inneranik orsussamillu atuineq immikkut akeqassapput.
Isumagissavatit suliavit nivinngaasorneqarnissaat piaarneqarnissaallu kiisalu
atorunnaarnerani eqqiaasassallutit. Saqqummersitsisup aamma isumagissavaa
ammanerata nalaani nakkutilliisoqarnissaq (nammineq aalajangissavat), kiisalu
saqqummersitat sillimmaserneqarnissaat.
Katersugaasiviup allaffissorneq aaqqissuussinerlu isumagissavai,
saqqummersitsisarnissalli oqaasissaqarfiginngilai.
Illu kuuginnartumik imeqanngilaq perusuersartarfeqaranilu.
Taamaattumik piaartumik katersugaasivimmut saaffiginnissaatit, saqqummersitsinissat
piareertutut isumaqarfigigukku, piffissarlu saqqummersitsivissat pissarsiaralugu.
Nuannisarluarisi.
Qaqortup Katersugaasivia
Unammisitsineq:
Saqqummersitsisarfiup/illup qanoq taaguuteqarnissaanik siunnersuutissaqaruit,
siunnersuutit, atit oqarasuaatillu normua katersugaasivimmut tunniutissavatit. Ajugaasoq
Bodil Kaalund-ip atuakkiaanik: Grønlands Kunst, akissarsitinneqassaaq. Ajugaasoq
makinneqarumaarpoq 1.12.2012.
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AFHOLDELSE AF BORGERMØDE I QAQORTOQ
ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2012 KL. 19.00-21.30
FORSAMLINGSHUSET I QAQORTOQ
Til debat i grupper inviterer kommunalbestyrelsen befolkningen, hvor grupperne
diskuterer, fremlægger og får svar fra de folkevalgte.

Følgende er overskrifter:
QINIKKAT/SERVICERING AF MEDBORGERE/ØKONOMI
TEKNIK/BOLIGER OG MILJØ
ERHVERV OG ARBEJDSMARKED
SOCIALE FORHOLD
DAGINSTITUTIONER OG SKOLER
KULTUR OG FRITID

Medlemmer af kommunalbestyrelsen vil være delt ud til deres udvalgsområder, hvor
spørgsmål kan besvares.
Efter gruppediskussionerne fremlægger grupperne deres prioriteringer, hvorfor kommunalbestyrelsesmedlemmerne vil være parate til at svare spørgsmålene.
Vel mødt til forsamlingshuset.
Samtidig skal det meddeles, at kommunalbestyrelsen afholder sit ordinære møde torsdag
den 27. september 2012 fra kl. 09.00 i Byrådssalen i Qaqortoq, hvor blandt andet første
behandling af budget 2013 foregår.
Kommunalbestyrelsen
Kommune Kujalleq
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INNUTTAASUNIK QAQORTUMI ATAATSIMIISITSINISSAQ
PINGASUNNGORNEQ 26. SEPTEMBER 2012
NAL. 19.00-21.30 QAQORTUMI KATERSORTARFIMMI
Kommunalbestyrelsip innuttaasut naapikkusuppai kommunimut tunngasunik
eqimattakkuutaarluni oqallinnissanut, saqqummiinissanut saqqummiutallu
akineqarnissaannut.

Makku qulequtarineqassapput:
QINIKKANUT/INNUTTAASUNIK SULLISSINERMUT/ANINGAASAQARNERMULLU
TUNNGASUT
TEKNIKKIMUT TUNNGASUT/INEQARNEQ AVATANGIISILLU
INUUSSUTISSARSIORNEQ SULISOQARNIARNERLU
ISUMAGINNINNEQ
MEEQQERIVEQARNEQ ATUARTITAANERLU
KULTURI SUNNGIFFILLU

Ataatsimiinnermi kommunalbestyrelsimut ilaasortat najuutissapput eqimattakkaanilu
ataatsimiititaliamut attuumassuteqarnertik aallaavigalugu aperineqarsinnaasutut
inissisimassapput.
Eqimattani oqallisereernermi saqqummiukkusutat pingaarnerit eqimattani toqqakkap
saqqummiutissavai, taava kommunalbestyrelsimut ilaasortat oqaaseqartarumaarput.
Katersortarfimmut aggialluarnissarsi neriuutigaarput.
Ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq kommunalbestyrelsi sisamanngornermi
27. september 2012 nal. 0900-miit Qaqortumi qinikkat ataatsimiittarfianni
ataatsimiissammat, ilaatigut 2013-imut aningaasat tungaasigut pilersaarutit
siullermiissallugit.
Kommunalbestyrelsi
Kommune Kujalleq

