


Earth Hour nunarsuarmi
silaannaap allanngoriar-
tornera pillugu paasisitsi-
niaanerit annersaraat.
Ukiumut ataasiartumik
nal. akunnerani nunarsu-
armi tamarmi inuit mil-
liuunilikkaat suliffeqar-
fiillu tuusinntilikkaat
nunarsuaq tamakkerlugu
qullitik qamittarpaat,
tamatumunnga ilisarnaa-
taasoq tassaavoq kaler-
riutigissallugu nunarsuup
silaannaata allanngoriar-
tornera pillugu iliuuseq-
artoqartariaqalernera.

Ukioq manna Kommune
Kujalleq peqataassaaq!
Kommune Kujalleq kom-
muniuvoq minguitsoq,
kommunillu tapersersoru-
suppaa silaannaap pit-
sanngoriaateqarnissaa. Manna periarfissaavoq, suliffeqarfiit,
pisortat suliffeqarfii inuillu ataasiakkaat kissaatigisaminnik
malunnartitsisinnaanerannut, tassalu silaannatta paarineqar-
nissaa. Taamaattumik kommunip kikkulluunniit tamaasa
kaammattorusuppai Earth Hour tapersersoqqullugu.
Ataatsimoorluta kalerriutigisinnaavarput, silaannaap
allanngoriartornera pimoorukkipput, aamma suleqataarusut-
tugut silaannatsinnut iluaqutaasussamik.

Silaannaap allanngoriartornerata kingunerisai ersarissut
takusinnaareerpagut. Silaannaq allanngoriartorpoq, silaan-
naq allanngoraangat, sermitat nungukkiartuleraangata iigar-
tartullu tunuariartorpata nannullu sikussaaleqillutik ajornar-
torsiuleraangata sanngiitsutut soriarsinnaanngitsutut misigi-
sinnaasarpugut. Oqartussaaqataajunnaartarpuguttaaq, politi-
kerit kukkujuaannaleraangata nunat tamalaat akornanni sila
pillugu ataatsimeersuartarnerni pisussaaffilimmik isumaqa-

tigiissitsiniartarnerini. 

Earth Hour tassaavoq inuit ataasi-
akkaat tamarmik aalajangeeqataa-
sinnissaat nunarsuarmi silamut
unammilligassanut tunngatillugu.
28. marts 2015 nal. 20:30 - 21:30
qulliit qaminngatinnerisigut nunar-
suarmi inuit milliuunilikkaat
kalerriutigissavaat iliuuseqartoqar-
tarialernera. Tusagassiutinik eqe-
ersaaqataalersitsissaaq oqallitsitse-
qataalersitsillunilu, nunarsuarmilu
politikerinik ilungersornerulersit-
sissaaq.

Kommune Kujalliup silap
allanngoriartornera pillugu paasi-
sitsiniaaneq tapersersussavaa
Qaqortumi, Narsami
Nanortalimmilu aqquserngit qullii-
sa qaminneqarnerisigut.
Kommune Kujalliup neriuutigaa,
aqquserngit qulliisa qaminneqar-

neri eqqarsalersitsilissasut qaammaqqutit amigaataalerneri-
sigut. Aqquserngit qullii ulluinnarni inuunitsinnut ilaalluin-
nalersimapput, kisiannili tassa piviusut tunngavigalgit
pisortat innaallagissiorfiat siulleq Nuummi atoqqaartinneq-
arpoq 26. oktober 1949, taamanikkuulli innaallagissamik
atuineq annertusiartuaaginnavissimavoq, ulluinnarnilu
innuttaasut inuunerannut ilaalluinnalersimalluni.

Nunarput inissisimallualersimavoq
Nunarput – tassalu Kalaallit Nunaat – nunarsuarmi nunat
ataasiakkaat ilagaat ataavartumik nukissiuuteqarnikkut
angusaqarnerpaasimasoq. Ukiut kingulliit 10-20-t ingerla-
neranni erngup nukinga atorlugu nukissiuuteqarnerup ineri-
artortinneqarsimanerannit angusaasimavoq, ullumikkut ern-
gup nukinganit pilersorneqarnitta 70 % sinnerlugu erngup
nukinganeermat, taamaalillunilu silamut aserorterisumik
CO2-mik aniatitsisoqarpallaarani. 
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gerne. Klimaet er under forandring, og vi kan føle os mag-
tesløse, når klimaet ændrer sig, når gletcherne trækker sig
tilbage og isbjørnene får vanskeligheder med de vigende
isflader. 
Det er også ude af vores hænder, når politikerne gang på
gang fejler i at binde verdens lande op på internationalt for-
pligtende aftaler på klimatopmøderne.

Earth Hour handler om at give
hvert individ en stemme i for-
hold til den globale udfordring,
som klimaet er. 
Ved at slukke lyset den 28.
marts kl. 20.30 - 21.30, sender
millioner af mennesker verden
over et samstemmigt signal til
verdens lande om at handle.
Det medvirker til at skabe
medieopmærksomhed og
debat, og det vil lægge pres på
verdens politikere.

Kommune Kujalleq støtter op
om klimakampagnen ved at
slukke gadebelysningen i
Qaqortoq, Narsaq og
Nanortalik. Kommune
Kujalleq håber, at det at gade-
belysningen slukkes vil give
stof til eftertanke, når den
mangler. 
Gadebelysning er blevet en
helt naturlig del af vores hver-
dag, men faktisk blev det første offentlige elværk indviet i
Nuuk den 26. oktober 1949, og siden er forbruget af elek-
tricitet steget, og er blevet en helt naturlig del af borgernes
hverdag.

Grønland er godt på vej
Grønland er et af de lande i verden, der er længst i forhold
til at dække sin el-produktion med vedvarende energi.

Udbygningen af vandkraft i Grønland gennem de sidste 10-
20 år gør, at vi i dag producerer ca. 70 % af vores el med
vandkraft og således uden den klimaødelæggende CO2-
udledning. I Sydgrønland er vi oppe på næste 80 %, og nu
undersøges muligheden for at etablere vandkraft til den sid-
ste by i kommunen, Nanortalik.  
Men i perioder med for lidt nedbør må vandkraften supple-

res med diselgenereret el, og der
så påvirker vi miljøet med øget
CO2-udslip. Så det er fortsat
godt miljømæssigt at spare på
strømmen!

I Qaqortoq og Narsaq vil hand-
lingen med at slukke lyset i en
time udelukkende være sym-
bolsk. Her forsyner vandkraft-
værket Qorlortorsuaq nemlig
byerne med el. Men i de reste-
rende byer og bygder kommer
elforsyningen fra olie, så her
kan det konkret svare sig at
slukke lyset. Her vil det være en
gevinst for miljøet, at så mange
deltager som muligt.

Det at lade være med at gøre
noget, også selv om det kun er i
en time, som f.eks. at lade være
med at tænde for lyset i en time,
er noget der kan give stof til
eftertanke. På den måde bliver
vi mindet om, at vores forbrug

af elektricitet, også selvom det drejer sig om noget så ligetil
og naturligt for os som at tænde for en stikkontakt. 
Men man gør ikke kun klimaet en tjeneste ved at tænke sig
om, før man tænder lys alle vegne og tænder for diverse
elektriske apparater. Rent økonomisk kan det være en
gevinst, hvis man sparer på energien.  Den indsats vil
Kommune Kujalleq naturligvis gerne støtte op om, uanset
hvordan strømmen bliver produceret.   

Støtter du op om Earth
Hour? – Så hører
Kommune Kujalleq gerne
fra dig!
Da ideen er, at vi sammen
skal gøre noget for klimaet,
er det oplagt at holde en
hyggelig aften sammen med
venner og familie i stearin-
lysets skær, og snakke lidt
om, hvad vi kan gøre for
klimaet. 
Hvis du således har en god
aften, og har nogle gode løs-
ningsforslag, så hører
Kommune Kujalleq gerne
fra dig. Send billeder, video
og løsningsforslag til kom-
munens miljøingeniør Randi
Hansen på ranh@kujalleq.gl

Tak fordi du tænker
på klimaet!

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Hans Mikaelsen . . . . . . . . .  49 46 50
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 19 41

E-mail: sydel@greennet.gl
Postboks 527 • 3920 Qaqortoq













Poorskimi niuffanneq
Ajarsivasik”  Ammassaaq

Ataasinngorneq martsip 30.-anni 
nal. 14.00-17.00

Assigiingitsunik tuniniagassaateqarpugut
Assassukkanik tuniniaaneq

Aammalu tuniniaaneq kaffi/tii kaageeqallu

Ineqartut sulisullu



Påskebazar
Åbent hus på ”Ajarsivasik”

Mandag den 30. marts kl. 14.00-17.00
Vi har

Loppemarked
Salg af håndarbejder

og salg af
kaffe/te og hjemmebagte kager

Beboere og personale














