
















Kulturi assigiingitsorpassuatigut nuannersiuuvoq. Ilaatigut
qalipaatilersuilluni, misigisaqartitsilluni aamma ilisimasaq-
artitsilerluni. Iluatsikkaangamilu unammilliisarluni qamuu-
nalu tunisisarluni. Kulturikkut iliuuseriniakkat aningaasanik
pisariaqartitsisarput, tamakkuuteqanngikkaanilu annertuu-
mik sulisariaqartarpoq, pitsaasunillu suleqatisarsiortariaqar-
tarluni. 
Tasamaasillunilu iluatsittarluni. Assersuutigalugu (ajoraluar-
tumik  siusinnerusukkunngortumik) katersugaasiviup naala-
gaa Karina Frederiksen, ataavartumik takutitassiuisimavoq:
ujaqqanik katersugaasivik, tamanna piviusunngorsimavoq
namminersortut piffimmeersut, inuit ataasiakkaat allarpas-
suillu nunanik allaninngaaneersut kajumissuseqarnerisigut.
Kiisalu assammik sakkoortuumik sulinikkut.

Februar 2012-mi quppernerni makkunatigut Kommune
Kujalleq aperaara, takusinnaasaq malillugu Kuturikkut poli-
tikkit tusiapittoq pillugu. Taamanikkorniilli suli ersarinneru-
lersimanngilaq – assammik asssororneq aalajaanerlu aamma
amigaataarpasipput. 
Paasissutissammi pissarsiarineqarsinnaasut tunulequtarissa-
gaanni: Kommunep quppersagaani adressit inuillu kikkuune-
ri kisimik takuneqarsinnaapput – takorluukkaat anguniakkal-

lu il. il. pinnagit. Kommunemmi quppersagaani
allassimavoq, kommunip ujaqqanik katersugaa-
sivik ammaraa, tassami tassunga  atatillugu

immikkut ilisimasalinnik immikkoortoqarfeqarmat, katersu-
gaasivinnik.

Kommunalbestyrelsip ataatsimiissutaasa imaqarniliorneri
aamma silattuallatissaqarpianngillat. Qanittukkut kulturikkut
allaffeqarfimmiit immikkut aningaasanik angalanissamut
qinnuteqarneq Kommunabestyrelsimiit itigartitsissutigineq-
arpoq immikkoortoqarfiup aningaasatigut missingessuutai
innersuussutigalugit.

Ajunngilarmi.  ukiup ataatsip matuma siorna Kulturudvalgip
siulittaasua aqutuutitaalu persuarsiutigeqisumik Canadamut
angalanerata inernera suli takussutissaqartinngilarput.
Kommunep quppersagaani Canadamiut-kujataamiullu kultu-
rikkut suliniutiginiagaanut tunngatillugu rapportiusaliaq
tammarpoq.

Qineqqusaarnermi Kiiki P. Isaksen-ip neriorsuutigaa ukioq
manna septemberimi inerneri takuneqarsinnaalissasut.
Tamannalu eqqortinneqanngilaq.

Naak tamakku?  Angalaneq qanoq inerneqarpa? Naak taak-
ku persuarsiutaanikooqisut? 
Kulturimut tunngatillugu aningaassaliisutit pillugit innuttaa-
sut qanoq isumalluartigissappat? Naluarput. Assilissap angi-
suup iluani asseq mikisoq  takutinneqarpoq, sooq taama
ingerlaanartoqassava – ilaatigut aperisoqarpoq. Akissutaa
unaavoq, kommunip innuttai takuneqarsinnaangitsumik
atorsinnaangitsunik kultutikkut ataatimiititamik/aqutsisunik
peqassappat, nuannersortaanillu innuttaasut ilanngutsinna-
git. 
Kommunitta iluani kulturikkut ajortoqarpoq, ukioq manna
innuttaasunut  kulturi akimorlugu innuttaasunut neqeroorut
tassa – Nerisassanut festivaali Igasa, kulturikkut immikkoor-
toqarfimmiit aqunneqanngimmat, kisianni namminersortu-
niit.

Rie Oldenburg  

Kulturi pillugu - aappassaanik

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinset, seqinersiutit pinnersaatillu

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

Ammarsarfiit.
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

Arfininngorneq
Lørdag

Åbningstider

10.00 - 17.00

10.00 - 13.00

K U J A T A A N I
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE

tlf.: 64 15 12 - fax 64 15 39



Nanortaliik Narsarlu 
tikilluaritsi
(IB) Kujataamiumi nutaaami  aaqqissuisoq Nanortalimmut
Narsamullu tikilluaqqusivoq. Siunissami aviiseeraq
Kommune Kujallermi saqqummertalissaaq, taamaasillunilu
aviisi kujataata tamarmi aviiserilissavaa. Piffissami ingerla-
sumi Kujataamiu internetsimi www.kujataamiu.gl aqqutiga-
lugu atuarneqarsinnavoq, kisiannilu mannakkut pappia-
ranngorlugu illoqarfinni pingasuni pineqarsinnaalissalluni,
taanna niuvertarfinnu iliorarneqartassaaq kikkunnulluunniit
atugassianngorluni.

Aaqqissuisoq neriuppoq, aviisi matumuuna kujataata immik-
koortuani aviisinngussasoq. ”Maanakkut”, tassa aviisi sior-
natigut illoqarfinni pingasuni nunaqarfiillu ilaani ingerlateri-
arsimagaluaratsigu. Ukiorpaaluit qaangiupput, taamanikkut
nunap immikkoortuatut aallartikkaluarneq aningaasat pissu-
taallutik unimmat. Qaqortup avataaniit pilerisaarutit ikippal-
laaqimmata. Kisiannilu kommunit pingasut kattunnerisigut
qanittuusorinarpoq aviisip kommune tamakkissappagu.

Piffissap qinerneranut tunngatillugu isertorneassanngilaq,
aaqqissuisup paasimmagu aviisersuaq Sermitsiaq / AG kuja-
taata immikkoortortaanut tunngatillugu aviisimik saqqum-
mersitsisarnialermat, soorlu avannaani Tamanut, soorlu
aamma Kujataamiumi kingullermi saqqummersumi ulloq

10. oktoberimeersumi allaaserisaqartoq. Kujataamiut kisi-
miinini tunuarsimaarutigissanngilaa. Akerlianilli pingaartuu-
voq, suli aviisimik saqqummertoqartarnissaa, kujataani inis-
silluarsimasumik.

Inissilluarsimaneq,pilerisaarutinik, aaqqissuisup ilanngus-
sallu, kujataaninngaaneersut kujataalu pillugu allakkat.
Nunap immikkoortuata aviisia, kujataaninngaaneersoq
annermillu kujataa pillugu allaaserisalik. Piffimmi maani
aviisip naqinneqartarnera, naqiteriviup ataanarnissaanut isu-
maqarluinnarpoq. Isumaqarnarpoq naqiterivik kujataani
ataavartariaqartoq, minnerunngitsumik naqitigassaalunnut
assigiingitsunut, tassami illuatungeraa Island-imi
Danmarkimiluunniit naqiterititsinissaq.

Aaqqissuisoq neriuppoq, manna tikillugu pilerisaarusiisartut,
nunap immikkoortuatut aviisi tigulluarumaaraat, ilanngullu-
gulu neriulluni, pilerisaarusiortussat nutaat, ingammik
Nanortalimmiit Narsamiillu suliffeqarfiitertik ilisimaneqar-
nerulernissaannut aki nammaannartoq atussagaat.
Ilanngullugulu neriunarpoq kommunip suli annertunerusu-
mik nunap immikkoortuata aviisia, immikkoortumi pileri-
saarinikkut, ilaatigullu innuttaasunut paasititsiniaanermut
atussagaat.

Aviisi nunap immikkoortua tamakkerlugu aviisiussappat,
kommuni tamarmiusumiit allaaserisoqartarnissaa.
Taammaammat aaqqissuisoq atuartartut qinnuigissavai,

paasissutissanik nunap immikkoortuanut soqutiginar-
sinnaasunik saqqummiussisaqqullugit. Taana aamma
minnerunnitumik peqatiiiffinnut tunngavoq, taakku
suliartik pillugu Kujataamiu atortassagaat. Kisianni
atuartartut tamarmik kajumissaarneqarput tamanut
aviisi aqqutigalugu ammasumik oqalliseqqullugit,
aammalu immaqa nammineerlutik oqallinnermik aal-
lartitseqqullugit.

Taakku ilanngussaasinnaapput ineriikkat, imaluunnit
imassatut soqutiginartutut aviisimut ilanngutsinniar-
neqarsinnaallutik. Allanneq ajornartorsiutaasappat,
ataatsimoorluta aaqqissinnaasavarput. Kommuunip
iluani atuartartunik inoqassappat, aviisimut akut-
tunngitsunik ilanngussisarusuttunik, aaqqissuisunut
attaveqarnissaminnut tikilluaqqusaapput.
Siunertaavoq aviisi eqiingasoq uummaarissorlu, atu-
artartunut pilerisaarisartunullu iluaqutaasussaq. 

Qaqortoq Elektronikservice ApS
Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71

E-mail: elektronikservice@qaqvagt.gl

(Qaqortoq Vagtservice ApS)

• Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc”

• Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installation - ADSL

• Netværksinstallationer

• Kig ind i Servicebutikken på Storesøvej 601, vi har mange spændende ting.









Velkommen til 
Nanortalik og Narsaq
(IB) Med dette nummer af Kujataamiu nutaaq siger redaktø-
ren velkommen til Nanortalik og Narsaq. Fremover vil lokal-
avisen udkomme i hele Kommune Kujalleq, og avisen bliver
dermed hele regionens avis. Kujataamiu har i nogen tid kun-
net læses på nettet på adressen www.kujataamiu.gl, men nu
er den tilgængelig i papirudgaven i alle 3 byer, hvor den vil
blive lagt ud i butikker til fri afbenyttelse.

Redaktøren håber, at det denne gang lykkes at etablere avi-
sen som en regionalavis for hele Sydgrønland. ”Denne gang”
fordi det før er forsøgt at bringe avisen ud til alle 3 byer og
enkelte bygder. Det er en del år siden, og denne regionale
udgivelse ophørte den gang på grund af de økonomiske for-
hold. Der var ganske enkelt for få annoncører uden for
Qaqortoq. Men med sammenlægningen af de 3 kommuner til
en synes det nærliggende, at avisen omfatter hele kommu-
nen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at tidspunktet er
valgt, fordi redaktøren har erfaret, at bladkoncernen
Sermitsiaq / AG agter at udkomme med en regionalavis i Syd
i lighed med Tamanut i Nord, som det også fremgik af sidste
nummer af lokalavisen fra den 10. oktober. Men redaktøren
mener ikke, at Kujataamiu skal vige for monopolet. Det
synes derimod at være vigtigt, at der fortsat udgives en avis,
der er fast forankret i Sydgrønland.

En forankring, der giver sig udslag i annoncer og redaktio-
nelt stof og indlæg, der primært kommer fra og omhandler
Sydgrønland. En regional avis, der udspringer af
Sydgrønland, redigeres og trykkes i Sydgrønland.
Trykningen af avisen lokalt har samtidig afgørende betyd-
ning for trykkeriets beståen. Trykkeriet menes at have sin
berettigelse og betydning for Sydgrønland ikke mindst for
trykning af mindre ad hoc opgaver, hvor alternativet ellers er
trykning i udlandet, primært Island eller Danmark.

Redaktøren håber, at alle nuværende annoncører tager godt
imod ændringen til regional avis, og håber endvidere, at
mulige nye annoncører, primært fra Nanortalik og Narsaq vil
benytte lejligheden til at udbrede kendskabet til virksomhe-
den i den regionale avis for en ganske rimelig pris. Samtidig
er det håbet, at også kommunen i højere grad vil benytte den
regionale avis til dels annoncering regionalt, dels som et led
i information og oplysning til borgerne.

For at avisen skal blive til en virkelig regional avis kræver
det indlæg fra hele kommunen. Redaktøren skal derfor
appellere til læserne om at komme frem med alle oplysnin-
ger af enhver art, der kan være af interesse for andre i regio-
nen. Dette gælder ikke mindst de mange foreninger, som er
velkomne til at bruge Kujataamiu til at fortælle om deres
arbejde. Men alle læsere skal hermed opfordres til at deltage
i den offentlige debat gennem avisen og meget gerne eventu-
elt også selv rejse en debat.

Det kan være færdige indlæg eller blot ideer til temaer eller
aktuelt stof i avisen. Hvis det kniber med det skriftlige, fin-
der vi sikkert ud af det i fællesskab. Hvis der sidder læsere
rundt omkring i kommunen, som kunne have lyst til lejlig-
hedsvist mere fast at komme med indlæg til avisen, er de
meget velkomne til at kontakte redaktøren. Målet er an aktiv
og levende regional avis til gavn og glæde for såvel læsere
som annoncører.

Fenja – Akupunktur
Arbejder du længe på kontoret og  ved computeren
i arbejdstiden? 
Har du fået “museskade” i forbindelse med dit 
arbejde med computeren?
Nakkespændinger, ondt i ryggen eller ondt i nakken
pga. din arbejdsmetode?
Har du fået “arbejdskade” pga. din arbejdsmetode
som du bruger i forbindelse med dit arbejde?
Kontakt Fenja – Akupunktur. 
Få akupunktur som kan afhjælpe dine smerter uden
brug af smertestillende piller. 
Hvis du har yderligere spørgsmål, eller bestille en
tid, kontakt mig via min mobil tlf nr: 539787. 
Jeg kan sagtens hjælpe dig! 

Pilunnguaq

Husk
Du kan også læse Kujataamiu 

på nettet:
www.kujataamiu.gl





Bjerget kommunen 
ikke ku se
Kære Leif Badh - Teknisk forvaltningschef.
Først, et stort tak for at give dig tid til at besvare min skrivel-
se om det generelle svineri i byen, med specifikt fokus på
kommunens ukontrollerede svineri omkring forbrændings-
anlægget og maskinstationen.

Jeg tror dog at det er åbenlyst naivt at forvaltningens samle-
de ressourcer for at komme svineriet ved forbrændingen til
livs… er en kort notits i dit svar til mig. Der er stadig ingen
skiltning ved anlægget eller en medarbejder der står ude og
gelejder brugerne ud til Dumpen. Og svineriet ude foran for-
brændingen er der stadig!!!
Eneste supplement til dette er at der heldigvis er nogle der
har taget anmodningen om lodsning af affald på Dumpen
alvorligt. Og da der ingen reglementer er derude, smides det
selvfølgelig lige ved indkørslen hertil. Så endnu et bjerg af
affald er ved at blive ophobet. Jeg håber dog I snart får gang
i anlægget, så I kan påbegynde fjernelse af affaldet ved
Dumpen. 
Så ingen top karakter til Teknisk Forvaltning for det svar og
ekspedering af problematikken.

Og endnu et svagt forsvar yder du for det svineri der foregår
ved maskinstationen. Uagtet forvaltningens lovning overfor
Qanorooq om oprydning og ansvarstagen, er der stadig intet
sket. Og dine svage argumenter omkring den enorme værdi
disse åbenbare værdiløse og stærkt nedbrudte tjæretønder
besidder er nærmest deprimerende åndsvag. Kr. 1,- pr. tønde
noterer du prisen til. Og er der 1000 tønder tilbage, må det i
sagens ukomplicerede natur give… kr. 1000,- ! 
Dette beløb kan da ikke være årsagen til jeres manglende
håndtering så I på fornuftig vis, enten kan stable dem i en
lukket container eller sætte dem udenfor byen. 
Og argumenterne om at blot tjæren ikke nedbrydes af vand,
så er alt ok, er et aldeles uholdbart signal at sende. Jeg har en
virksomhed hvor der desværre, særligt i weekenderne, bliver
smadret øl- og sodavandsflasker udenfor. Og selvom glas
IKKE er opløseligt i vand – og derfor i din optik IKKE er
miljøsvineri – bruger vi alligevel en del tid på at feje og fjer-
ne disse affaldsstykker. Det kaldes at tage et ansvar. 
Du resonerer så at tjæretønderne på sigt vil blive brugt op.
Dette glæder jeg mig meget til. Men må igen appellere til en
ændring af den signal værdi I sender ud. For som du skriver,

kan alle svine blot man noterer at svineriet indenfor en over-
skuelig periode (I jeres tilfælde vil jeg dog påpege den tid
tønderne allerede har ligget derude må betegnes som
Uoverskuelig) vil blive minimeret. Eller sådan skal det
måske ikke læses? Og hvis ikke, hvorfor gælder der en anden
politik for kommunen end for resten af befolkningen?

Der har før været forespørgsler om Kommune Kujalleq har
miljømæssig godkendelse til opbevaring af disse tjæretøn-
der. Derudover er der også blevet forespurgt om der i kom-
mune planen er nedsat et miljø opbevaringsareal ved
maskinstationen? Disse spørgsmål vil jeg gerne supplere
med anmodning om agtindsigt i tilladelsen til at flytte losse-
pladsen klods op af Forbrændingsanstalten. 

Og med hensyn til din nærmest militæriske korrekte formu-
lering omkring hvordan Kommunen styrer privatpersoners
og private næringsdrivendes åbenlyse svineri, og som derfor
i din optik ikke findes, anser jeg som særdeles foruroligende.
For det dokumenterede svineri, som alle ved selvsyn kan
erfare der hersker ved bilkirkegården i området efter Nanoq
Auto, er åbenbart et optisk bedrag der ikke findes?      

Det er som om at I ikke kommer ud af jeres varme og isole-
rede kontorer og lugter til samfundet. Vi døjer med ufiltreret
røg fra anlægget, og vi døjer med usorteret affaldsophobning
klods op af bymidten (det var flovt at skulle forsvare kom-
munens uansvarlighed overfor de mange turister og kryds-
togtsgæster byen har haft) og ved Maskinstationen – som jo
også er byens indflyvning! Vi døjer generelt med en forvalt-
nings svage håndtering af deres ansvarsområder der under-
minerer borgernes og virksomhedernes eget ansvar for ren-
holdelse, når man ved selvsyn kan notere kommunen som
regionens største miljøsviner!!!

Når man ikke er en del af løsningen som chef... Så er man en
del af problemet. Derfor appellerer jeg til de politiske
ansvarlige, Teknisk Udvalg.
Jeg håber at udvalget tager sig tid til at gennemgå vores kor-
respondance, og lægger en politisk handlingsplan for løsning
af problemerne. For det virker ikke til at forvaltningen af
eget initiativ kan mande sig op til at løse noget som helst!

Med skuffet hilsen
Jim Riis

En Qaqortormiutter

ATAATSIMEERSUARNEQ
Julianehåb Tennisklub ataatsimeersuassaaq 

sapaat november 24-iani  nal. 15.00 Piareersarfimmi Walsøvej B 241.
Ilaassortat tapersorsuisullu aggialluarisi.

Ilisimatitsissut: Bestyrelsimut qinersisoqanngipat Julianehåb Tennisklubbe unisaaq!  

GENERALFORSAMLING 
Julianehåb Tennisklub afholder generalforsamling 

søndag den 24. november  kl. 15.00 i Piareersarfik Walsøvej 241. 
Påmindelse: Hvis der ikke vælges bestyrelse stopper klubben!  






