






Allattut ilaata tikkuarpaa atuartut inortuisarnerat, piareersi-
manatik takkuttarnerat, sinippiarsimanatik ullaakkorsiutitor-
simanatilluunniit atuarfiliartarnerat tunngaviatigut ajornar-
torsiutaasoq. Taagorneqartut ataasiakkaarlutilluunniit atuar-
fimmi ilikkagaqarnissamut akornutaasarput. Ataqqinninneq
amigaataavoq  ilaatigullu nassaassaanani. Tamanna atuarfiup
kisimi ajornartorsiutiginngilaa, inuiaqatigiilli tamarmiusu-
gut.

Ilaasa isiginiarpaat atuartut atuagarsornermut sanngiiffillit.
Imaluunniit meeqqat assigiinngitsunik patsiseqarlutik
immikkut pisariaqartitallit. Taakkulu immikkut sammineqar-
nissaat  pissusissamisoorpoq. 
Tamannali naammaqqajanngilaq. Atuartummi allat aamma
ilikkarsimasassat tungaatigut amigaateqartorujussuusarmata.
Takussutissaq kusanaatsoq tassaavoq innaallagialerinermut
ilinniartut atuaqatigiit tamarmiullutik decembarimi 2012-imi
angusinngitsoorsimammata.

Ilinniartitsisut pikkorissusiat naammappa. Uani atuartitsi-
vimmi sammineqartumut pikkorinneq kisimi pineqanngilaq.
Tunngaviusumik ilisimasassat pameernermillu piginnaasaq-
arnissaq kisimik apeqqutaanatik atuartunullu sunniisinnaas-
suseqarnissaq aamma pigisariaqarpoq.  
Eqqartorneqarput ilinniartitsisunut pikkorissaanerit amerla-

nerusut. Tamannali kisimi naamassimanngilaq. 
Eqqarsaatersornaqaaq siunissami ilinniartitsisunngorumaar-
tussat  meeqqat atuarfiannit pisartussaagatsigik, naak taanna
atuarfittut pitsaanngitsutut nalilerneqartoq!
Meeqqat atuarfiat   sukumiisumik misissuiffigineqartariaqar-
poq, aammali  meeqqat inuttut atugarisaat assilissamut
ilanngunneqartariaqarput, nutaamik sanarfisoqarniassappat. 
Aammattaaq inuiaqatigiinni atuarfimmut tunngaviusumillu
eqqarsartariaaserput nalilertariaqalerparput. 
Sumiginnarneq ilatsiinnarnerlu atorneqarpallaarpoq, iluar-
saapalaaginnarnerlu takussaavallaarpoq. 
Nutaanik eqqarsaatersortoqartariaqarpoq, misissuinnarnagit
ilorraalli tungaanut aallartitsineq  ileqquulertariaqarpoq.

Kommuni Kujallermi borgmesterinngortussap ilinniartitaa-
neq qineqqusaarutaaniippoq. Maangaaniilli kaammattuutige-
rusuppara Kommuni Kujallermi kommunalbestyrelsimi ilaa-
sortat 15-init siuttuullutik peqataallutillu qanoq iliuuseqassa-
sut. 
Kommunalbestyrelsimi taannaavoq isumaginninnikut, kultu-
rimut sunngiffimmilu neqeroorutinik nakkutiginnittussaq,
taamaammallu pissutsinik allannguinissamut periarfissaqar-
luartoq.

Iluassaqaaq naalakkersuisut Kanukokap IMAK-illu kajumis-
saarutaat malissappassuk. Sulili torraanerussagaluarpoq

Kommuni Kujalleq nammineer-
luni qanoq iliuuseqartuupat
ilorraap tungaanut aallartitsillu-
ni.

Kommunalbestyrelsi soorunami
inatsisitigut pitussimaffeqarpoq,
ajornartorsiutilli sunarpiaaneri
paasigaani, tigussaasunillu
qaangiissutissanik aaqqiissute-
qaraani, siunissami atuarfitsia-
latsinni atuartut ilikkagaqartar-
nerinik qulakkeerisumik,
aamma aaqqiineq iluatsillugu
inuiaqatigiinni ajornartorsiutivut
sukumiinerusumik iluarsiivigi-
niarsarigaanni, periarfissat pit-
saanerusut anguneqarsinnaalis-
sagaluarput.

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.

Qaqortormiunut qujassat
Sapaat ulloq 14.4.13 Puilasumi Bingo/Bankomi tapersersuisorpassuar-
nut qujarusulluta Ruth Torben-imullu katersinitsinni tapersersuinissin-
nut qujanakulooq.
Minnerunngitsumik illoqarfimmi suliffeqarfiit tunisisimasunut.

Ukuupullu tapersersuisut:
Brugsen Qaqortoq, Pisiffik, Tamat, Nike, Tamat Sport, Kujataani
Isarussat, Turistforening, Oliecompagniet, Timimut, Gerdap
Nujaleriffia, Jaaraarooq Shop, Englestufen, Great Greenland, Puilasoq
Tamassinnut qujanarujussuaq, tuppallernaqaasi.
Bingo/Bangomi isertinneqarput 9000,00 kr.
Katersuiniat ilaat

Ruthi-ip arnaqatooraa

Atuarfik nang.















børn, der af forskellige grunde har særlige behov. Det er også
godt nok, for dem skal man selvfølgelig tage sig særligt af.
Men det er langt fra tilstrækkeligt. For de dårlige kundskaber
ses også i uhyggelig grad blandt alle andre elever. Et grelt
eksempel er, at en hel klasse er dumpet i el-fag tilbage i
december 2012.

Er lærerne gode og dygtige nok. Her drejer det sig ikke blot
om faglig kunnen. Generel viden og de rette pædagogiske
evner og gennemslagskraft over for ikke mindst eleverne
skal også være til stede. Der tales om flere kurser til lærerne.
Men det alene gør det åbenbart ikke. Det er da også tanke-
vækkende, at lærerne i folkeskolen er rekrutteret fra og frem-
over også skal rekrutteres fra den samme folkeskolen, som
står for skud for at være Den Dårlige Skole!
Folkeskolen trænger til et grundigt eftersyn, men børnenes
sociale betingelser skal tages med i samme billede, når noget
nyt skal “skrues sammen”. Det drejer sig tillige om holdnin-
ger i hele samfundet, til folkeskolen , men også generelt.

Tendensen til, at man i mange situationer lader stå til eller
laver en konkret lappeløsning, er udbredt. Der må generelt
nytænkning til, så vi ikke blot får det hele undersøgt, men
også vendt om.

Den kommende borgmester i Kommune Kujalleq, har som
en af sine hovetemaer også uddannelse. Men herfra en opfor-
dring til, at Kommune Kujalleq og ikke mindst de 15 kom-
munalpolitikere går i spidsen og tager aktivt del i den proces,
der skal til. Det er samme kommunalbestyrelse, der vareta-
ger blandt andet det sociale område, og kultur- og fritidsom-
rådet, så derfor har de mulighederne for at være med til at
ændre forholdene.

Det er meget godt, hvis Landsstyret følger Kanukokas og
IMAKs opfordring til at undersøge folkeskolen. Men det
ville være endnu bedre, hvis Kommune Kujalleq selv kunne
iværksætte tiltag, der virkelig kan ruske op i de forhold, der
skal ændres.

I et vist omfang er kommunalbestyrelsen naturligvis bundet
af lovgivningen, men hvis man sikrer sig tilstrækkelig viden
om problemerne og har konkrete løsningsmodeller til både
en fremtidens god skole, hvor eleverne lærer noget, og hvor
man ved samme lejlighed tager mere grundigt fat i en del af
de øvrige problemer i samfundet, så vil mulighederne også
være inden for rækkevidde.

Der er noget at tage fat på for den kommende kommunalbe-
styrelse.

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

I anledning af vores indsamling til kræftramte
Ruth og Torben.Andersen med loppemarket
og auktion og salg af varm mad og kage
kaffe/the vil vi gerne sige tak til :

Tak for lån af forsamlingshuset.
Brugseni som har støtte os så meget til dette
indsamling.siger vi tusind tak og et en stor
lækkert lagkage.
Permin & Permien for at lave sådan nogle flot-
te plakater.
Buuti Pedersen tusind tak for at have malet
børn med ansigtmaling og tusind tak for et flot
maleri til auktionen.
Uunartoq Wellnes tak for det lækker produkter
til auktion og en gavekort til et hotstone masa-
ge.
Kiista P.Isaksen tak for et flot maleri
Tak til alle dem der kom og hjælp til og for
dem der doneret ting og tøj væk.
Tak til dem der kom med mange lækker kager.

Med venlig hilsen Komiten

Qaqortumi Naatsiiviutileqatigiit
Qaqortoq Haveforeningen

Ilaassortanit issunik pisissoqarsinnaavoq
Spagnum sælges til medlemmer.

Issut 80 liiterit suli pigaagut, ilaassortanit pisiari-
neqarsinnaapput.
Naggorissaatillit, naggorissaateqangitsullu.
Sianerit: 493246
Vi har stadig 80 liters Spagnum, sælges til med-
lemmer.
Med gødning eller uden gødning. 
Henvendelse: 493246.



SULISARTUT HØJSKOLIAT
Ilinniartitsisussarsiorpoq

AKISUSSAAFFIIT AAMMA SULIASSAASUT PINGAARNERIT:

suseqartutillu.

ATORFINITSITAANERMUT TUNNGASUT:

PAASISSUTISSAT

QINNUTEQAAT

Sulisartut Højskoliat

3920 Qaqortoq






