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Narsami aalajaatsunik sulisussakinnera Neqi A/S-ip
toqoraanermi perlukunut iliuuseqarnissaanut erloqititsivoq.
Narsamiittoq Neqi A/S aalajatsunik sulisussaaleqisimavoq.
Tamanna pissutigalugu Neqi A/S-ip isumaqatigiissummi
piumasaqaatit, siorna Pinngortitamut Avatangiisinullu
Naalakkersuisoqarfimmut isumaqatigiissutaasa eqquutsinnissaat ajornakusoorpoq.
Taamaammat toqoraavik Kommune Kujallerlu ilaatigut
Narsamit illoqarfinniillu allanit sulisussarsiornermik suleqatigiipput.
- Assersuutigalugu illoqarfimmi suliffissarsiortut ikiorlugit
piginnaasaannik qaffassaaniarput, tamannalu Neqi A/S-ip
piginnaanngorsaaqqinnermut aaqqissuussaq najoqqutaralugu tallimanik sulilersitsineranik malitseqarpoq, Neqi A/Simit Ole Vestergaard tusagassiuutinut nalunaarummi allappoq.
Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmut
isumaqatigiissut naapertorlugu toqoraaviup savaaqqat
savallu toqutat perlukuinik nerisassiassaanngitsunik qanoq
periuseqarnissaq isumaqatigiissutigaat.
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A i r G r e e n l a n d s l ø j fe r f l y v n i n g e r
til Nar sar suaq

På grund af lavere efterspørgsel har Air Greenland
besluttet at annullere alle planlagte ruteflyvninger fra
København til Narsarsuaq i 2020. Der er desuden krav
om maske, hvis man skal rejse til Danmark fra 15. juni.
På grund af rejserestriktionerne og en markant lavere efterspørgsel, har Air Greenland valgt at annullere flyvninger fra
København til Narsarsuaq.
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Har dit firma brug for:
• Kuverter med eller uden rude
Størrelser: m65 • M5 • C4
• Arbejdsrapporter med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier

- Air Greenland og flyselskabet Jettime har derfor indgået
en gensidig aftale om at annullere flyvningerne på denne
rute i 2020, skriver selskabet i en pressemeddelelse.
De passagerer, der havde booket billet til ruten, vil blive
fløjet over Kangerlussuaq uden ekstra beregning, og de vil
automatisk få besked om ny rejseplan.
Passer den nye rejseplan ikke kunden, kan man henvende
sig til kundeservice og bede om en alternativ plan.
Air Greenland beder dog kunderne om at have tålmodighed med selskabets kundeservice, der arbejder på at gøre
de nye muligheder tilgængelige.
Krav om maske
Fra den 15. juni er det desuden et krav, at rejsende mellem
Kangerlussuaq og København bærer egen maske, der dækker næse og mund.
Det har de danske myndigheder bestemt:
- Maskepåbuddet gælder ikke for rejsende på Air
Greenlands indenrigsruter, men vi anbefaler alle vores passagerer at anskaffe sig en maske inden afrejse, skriver Air
Greenland.
Børn under 6 år er undtaget fra kravet.

• Lønsedler med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Blokke

Så kontakt din
lokale trykker på:
64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com

Ved et pressemøde fredag i forrige uge fortalte Paneeraq
Noahsen fra Landslægeembedet, at man arbejder på forslag
til, hvordan man kan sikre bedre adskillelse af passagerer i
Kangerlussuaq. Hun nævnte også, at kravet om mundbind
eller maske umiddelbart ikke kommer til at gælde her i landet:
- Det vigtigste er, at man holder afstand og nyse og hoste i
albue. Vi anser det ikke for at være formålstjenstligt, sagde
Paneeraq Noahsen.
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Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq søger én lærer, med tiltrædelse pr. 01. august 2020 til ansættelse.
Vi søger lærere der kan undervise i idræt/natur og drama og teater.
For nærmere information kan hentes ved kontakt til forstander Eigil Kielsen-Davidsen email: ekda@sulisartut.gl telefon: +299 64 2466
Se hele stillingsopslaget på Sulisartut Højskoliats hjemmeside www.sulisartut.gl.
Ansøgninger skal være Sulisartut Højskoliat i hænde senest 26 juni. 2020. Underskrevet
ansøgning scannes og sendes via mail til:
Sulisartut Højskoliat
Postboks 132
3920 Qaqortoq
e-mail: ekda@sulisartut.gl
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Sulisartut Højskoliat Qaqortumi ilinniartitsisussarsiorpoq atorfinittussamik 1. august 2020.
Ilinniartitsisussarsiorpugut atuartitsisinnaasumik timersornermi silamiinnermi aammalu
drama isiginnaartitsinerlu.
Paasisaqarusukkuit saaffigisinnaavat pisortaq Eigil Kielsen-Davidsen
e-mail: ekda@sulisartut.gl telefon: +299 64 2466
Paasissutissat sukumiinerusut takuneqarsinnaapput nittartakkami www.sulisartut.gl.
Qinnuteqaatit Sulisartut Højskolianni tiguneqareersimassapput kingusinnerpaamik 26
juni. 2020. Atsioreerluni scannerlugu nassiunneqassaaq uunga:
Sulisartut Højskoliat
Postboks 132
3920 Qaqortoq
e-mail: ekda@sulisartut.gl

K i m i p u r a n i m u t a ke r l i u s u t
naapippai

Ass.: Doortinnguaq F. Djurhuus
Naalakkersuisut siulittaasuata, Kim Kielsenip (S) Narsamiinnermini Uraani Naamik-mi siulersuisuunerit 9.
juni naapippai. Nutaartaqanngilaq, Uraani Naamimmi
siulittaasoq naliliivoq.
Mariane Paviassen ataasinngornermi 9. juni 2020 nalunaaqutaq 9:44 sianerfigineqarpoq. Naalakkersuisut siulittaasuata allattaata ilisimatippaa, Kim Kielsenip Uraani Naamik
ullup ingerlanerani naapikkusukkai.
- Oqarpunga nalunaaqutaq 14.30 naapissinnaanngitsugut
sulisussaagatta. Taava isumaqatigiissutigaarput nalunaaqutaq 16.15. Kingusinnerusukkut ilisimatinneqarpunga
kommunep ataatsimiittarfiani naapissasugut, Mariane

Paviassen, Uraani Naamimmi siulittaasuusoq oqarpoq.
Piffissaq sivikitsuinnaq atorlugu naapinnissaq isumaqatigiissutigineqaraluartoq, taamaattoq Kuannersuit pillugit
apeqqutit arlallit Naalakkersuisut siulittaasuannut apuunneqartussat piareersarneqarput.
Paasisat nutaartaqanngillat
- Ataatsimiinnertut taasinnaanngilara.
Ataatsimiittoqassatillugu piffissaatillugu pilersaarusiorneqartarpoq, oqaluuserisassallu piareerneqartarlutik. Ippassaq
tamanna pinngilaq, Mariane Paviassen nassuiaavoq.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
09.00 - 12.00
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Palbyforhandler

U d v a l g s fo r m a n d e n :

-Endnu engang er den
S y d g r ø n l a n d s ke b e f o l k n i n g
o f fe r e t !

Air Greenlands aflysning af sommerens beflyvning fra
København til Narsarsuaq er en isolering af passagerer
til og fra Sydgrønland.

Sydgrønland vedr. den direkte forbindelse til og fra Narsarsuaq og sikre flere flysæder. Nu må man stoppe med
negligeringen af os sydgrønlændere fra vort lands flyselskabs side, afsluttede Simon Simonsen.

Man kan ikke bare acceptere aflysningen af den direkte
befordring af passagerer fra Narsarsuaq til København og
fra København til Narsarsuaq, mener formanden for
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Kommune
Kujalleq.
-For så vidt angår servicering af trafikken i Sydgrønland,
kan man bare ikke acceptere Air Greenlands konstante negligering af Sydgrønland. Dette vil have alvorlige konsekvenser for de meget omtalte turistoperatører nu om dage,
siger formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Simon Simonsen.
Flyene med passagerer, der har bestilt rejse direkte fra
Narsarsuaq til København, er ellers fuldt bookede, men
ikke desto mindre har Air Greenland aflyst den direkte
beflyvning fra Narsarsuaq til København denne sommer.
-Det er ikke helt sandt, at begrundelsen skulle være for få
passagerer, for der er ellers passagerer frem til ultimo juli.
Dette er en isolering af turistoperatører og passagerer fra
Sydgrønland. Passagererne til og fra Sydgrønland kommer
til at bruge ekstra meget rejsetid, og dette kan bare ikke
accepteres, siger Simon Simonsen.
Da billetomskostningerne i forbindelse rejse fra Sydgrønland og sydover er ekstrem høje, efterlyser formanden for
udvalget et nødvendigt initiativ fra Naalakkersuisut.
-Hvis ordningen skal være gældende, må Naalakkersuisut i
det mindste dække billetudgifterne for passagererne fra

-
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Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer
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Slagteri skal samarbejde med
ko m m u n e o m s t a b i l a r b e j d s k r a f t

Mangel på stabil arbejdskraft i Narsaq gør det vanskeligt for at slagteriet Neqi A/S kan håndtere slagteriaffald.
Slagteriet i Narsaq, Neqi A/S, har haft svært ved at tiltrække stabil arbejdskraft.
Det har gjort det svært for Neqi A/S at leve op til kravene i
en aftale, som slagteriet indgik sidste år med Departementet
for Natur og Miljø.
Virksomheden har derfor indledt et samarbejde med

Kommune Kujalleq. Målet er at ansætte arbejdssøgende fra
Narsaq og andre byer i kommunen.
- Kommunen vil bl.a. arbejde med at opkvalificere og støtte
arbejdssøgende i byen, hvilket har resulteret i, at Neqi A/S
nu tager 5 medarbejdere ind på revalideringsordningen,
skriver Ole Vestergaard fra Neqi A/S i en pressemeddelelse.
Ifølge aftalen med Departementet for Natur og Miljø skal
slagteriet håndtere ikke-spiselige dele af slagtede lam og
får.
Manglen på stabil arbejdskraft har dog gjort det svært for
slagteriet at håndtere den del af aftalen, hvor der skal laves
hundefoder af restprodukterne.

ApS

Udfører alt arbejde
inden for:
Jordarbejde
Borearbejde & Sprængningsarbejde
Vandledningsarbejde & Kloakarbejde
Terrænarbejde & Belægningsarbejde
VVS & Smedearbejde
Betonarbejde
Transport
Postboks 420, 3920 Qaqortoq
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- Når indtogtningen er i gang, og lammene er kommet til
Narsaq, kan man ikke bare sænke tempoet, slagtningen skal
fortsætte, så det var en absolut nødvendig prioritering, siger
Ole Vestergaard.
Slagteriaffald skal reduceres
Før aftalen mellem Neqi A/S og Departementet for Natur
og Miljø fra sidste år gravede man omkring 9,3 kilo ned
som affald ved dumpen for hvert lam. Men efter af talen
med departementet er indgået, må slagteriet kun nedgrave
omkring 2,2 kilo.
Med restdelene af et lam på 30 kilo, skal der for eksempel
laves omkring 2 kilo hundefoder og hundesnacks. 4,7 kilo
skal være flydende affald i havet, og der skal forbrændes
1,3 kilo.
Derudover er der omkring 5 kilo, som Neqi A/S kalder for
biprodukter. Det er lever, hovedet og skindet.
Når det er håndteret, er der omkring 15,5 kilo lammekød,
som er klart til at blive skåret op.
- Samlet set henover én slagtesæson med ca. 20.000 slagtede lam og får svarer det til, at slagteri-affald formindskes
med omkring 100 tons, siger Neqi A/S’ fabrikschef, Ole
Vestergaard i en pressemeddelelse.

Air Greenland Nar sar suar mut
timmisar tuussisar ner minik
u n i t s i t s i vo q

Københavnimiit Narsarsuarmut 2020-mi bilitsimik
pisiumasoqarpallaanngimmat, Air Grenland aalajangersimavoq pilersaarutaasutut timmisartuussisarnissat
tamarmik unitsiinnarneqassasoq. Aamma juunip 15ianiit.
Danmarkimukarniaraanni kiinarpaqarnissaq piumasaqaataalersimavoq.
Angalanissamut piumasaqaatit angalarusuttoqarpallaannginneralu pissutigalugit Air Greenlandip
Københavnimiit Narsarsuarmut timmisartuussisarnini unitsiinnarniarlugit.
- Air Greenlandip timmisartuutileqatigiiffiullu Jettimep isumaqatigiissutigisimavaat, Københavnimiit Narsarsuarmut
2020-mi timmisartuussinissat taamaatiinnarneqassasut,
ingerlatseqatigiiffik tusagassiorfinnut nalunaaruteqarnermi

allappoq.
Ilaasussat aqqummut tassunga bilitsisisimavut, immikkut
akiliuteqaratik Kangerlussuakkoortinneqassapput, angalaffissaallu nutaaq pillugu ingerlaannartumik ilisimatinneqassallutik.
Angalanissamut pilersaarut sullitamut naapertuutinngippat,
sullitanut kiffartuussivimmut saaffiginnittoqarsinnaavoq
allatullu pilersaarummik qinnuteqartoqarluni.
Air Greenlandimilli sullitat qinnuigineqarput, ingerlatseqatigiiffiup sullitanut kiffartuussiviani periarfissanik nutaanik
suliaqartoqarnera pissutigalugu naammagittaqqullugit.
Kiinarpaqarnissamik piumasaqaat
Juunip 15-aniit aallartittumik piumasaqaataalernikuuvoq,
Kangerlussuup
Københavnillu akornanni
angalasut qingaq qanerlu
asserlugit kiinarpaqartarnissaat.
Danmarkimi oqartussat aalajangersimapput:
- Kiinarpaqaqqusaaneq
Kalaallit Nunaanni Air
Greenlandimi ilaasunut atuutinngilaq, ilaasussatsinnulli
tamanut kaammattuutigaarput, aallannginnerminni kiinarpassamik pissarsereeqqullugit, Air Greenland allappoq.
Meeqqat arfinillit inorlugit
ukiullit piumasaqaammut
ilaatinneqanngillat.

Fr a ” H j e r t e h u s ” t i l
”Uldhjer te”

Det lille blå hus ved Storesøvej, bedst kendt som `Hjerte
Huset´, er nu under forvandling til ´Uld Hjertet´.
Kirsten Ørnekoll Stenshøj har iværksat, at det fine
gamle hus i fremtiden gøres til ´Hjertet´ i en række
kommende aktiviteter med bearbejdning af den sydgrønlandske fåreuld og Arnaq Bjerge Petersen bakker
op om dette tiltag. Huset skal fremover danne rammerne for Work Shops i kartning og spinning, billedvævning, filtning, plantefarvning, være samlingssted for
aktuelle og kommende strikkeaktiviteter m.m.
Det er hensigten, at uldaktiviteter også skal tilbydes som
aftenskoleaktivitet og juleaktiviteter allerede i 2020 i Qaqortoq. De samme tilbud om Work Shops skal herefter
følge efter i Narsaq og Nanortalik i 2021.
Parallelt med opbygningen af ´Uld Hjertet´ samarbejder
Kirsten og Arnaq med Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut (De Samvirkende Fåreholderforeninger) og Meqqit Aps
(v/ Direktør Lars Nielsen) om genopbygning af en egentlig,
lokal uldproduktion. Der skal findes egnede produktionslokaler, produktionsudstyr skal flyttes fra Kangerluaarsorujuk, hvor Lars og Makkak Nielsen indtil 2016 havde egen
produktion og der skal efterfølgende etableres både trænings-, oplærings- og varige arbejdspladser inden for uldproduktion.

kirsten stenshøj
Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, som nu arbejder
intensivt på at realisere dette. Arbejdsgruppen består af:
Formand for SPS (Fåreavlerforeningen) Fåreavler Lars
Nielsen og hustru Makkak Nielsen, Konsulent i Konsulenttjenesten Aqqalooraq Frederiksen, Park Ranger i KUJATAA Arnaq Bjerge Petersen og Kirsten Ørnekoll Stenshøj,
som vil fungere som ulønnet projektleder i processen med
genopbygningen af en egentlig uldproduktion i Sydgrønland.
Arbejdsgruppen har travlt, da uldprojekterne allerede skal
præsenteres på SPS/Fåreavlerforeningens traditionelle, årlige samling i juli, som i år foregår i Narsaq. Torsdag den 2.
juli afholdes ´Faglig Dag for Konsulenttjenesten for landbrug´ og fredag den 3. juli afholdes ´Generalforsamling for
Fåreholderforeningen´. Den ellers meget populære, årlige
´Fåreholderfest´ er planlagt til lørdag den 4. juli, men Coronasituationen betyder nok desværre, at den vil blive aflyst i
år.
Til dagligt arbejder Kirsten som Planchef i kommunens
Tekniske Forvaltning, mens Arnaq er Park Ranger for kommunens 5 UNESCO-områder. Begge kvinder har erfaring
med fåreavl og ´hobby-uld-produktion´, Arnaq fra 20 år
som fåreholder i Timerliit og Kirsten fra Qorlortorsuaq i
begyndelsen af 90´erne, den nu nedlagte fåreholderstation,
som i dag i stedet huser Nukissiorfiit´s Vandkraftværk.
”Vi vil se den gamle husflid med uld fra de grønlandske får
blomstre igen. Derfor arbejder vi nu på, at uld og uldproduktion kan fortsætte som Sydgrønlands stolthed, særpræg
og varemærke”, siger Arnaq og Kirsten.

Arnaq Bjerge Petersen

N a a l a k ke r s u i s u t :

Angalaner mi sillimaser nissaq
eqqaamallugu
N a a l a k ke r s u i s u t :

H u s k r e j s e fo r s i k r i n g

Kalaallit Nunaat qimallugu angalanermi napparsimalerneq akisusinnaasarpoq, angalanermi sillimasersimanngikkaanni. Angalasussat sillimmaseqqullugit
Naalakkersuisut kaammattuipput.
Innuttaasut Naalakkersuisunit kaammattorneqarput angalalinnginnerminni angalanermut sillimaseqqullugit.
- Tassunga atatillugu Naalakkersuisut erseqqissassavaat
nunani allani sulinngiffeqarnerup nalaani napparsimalissagaanni inuit angalanermi sillimmaseqarnissaat pisariaqarpoq. Tamanna ingammik pisariaqalerpoq covid-19 nunarsuarmi tamarmi tuniluunnera pissutigalugu, Namminersorlutik Oqartussanit tusagassiorfinnut nalunaarutigineqarpoq.
Innuttaasut angalanissamut billetisinerminni imaluunniit
namminerisamik ukioq ataatsimik sivisussuseqartartumik
angalanermut sillimmasissasut, Naalakkersuisut kaammattuutigaat.
Angalanermi sillimasersimatilluni nunani allani napparsimalernermi aningaasartuutit matussuserneqarsinnaapput,
soorlu angerlarniarluni angalanissap kinguartinneqarnera
aamma napparsimatilluni angalanerup akilerneqarnissaa.
- Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik innuttaasut nunani
allani napparsimalernermi aningaasartuutit akilersinnaanngilai, tassunga ilaapput Danmark-imi nakorsaatinut
aningaasartuutit, allassimavoq.
• Aallarnissat sioqqullugu covid-19-imik tunillatsissimaguit
timmisartumut Kalaallit Nunaannukartumut ikisinnaanngilatit.
• Covid-19-mik tunillatsissimanngitsutut nalunaarfigineqareeruit aatsaat Kalaallit Nunaannut angalasinnaalissaatit.
• Aallariartortarfimmi Sumut-immersuiffissamik immersuisimaninnut uppernarsaateqanngikkuit aamma tunillatsissimannginnernut uppernarsaatissaqanngikkuit timmisartumut
Kalaallit Nunaannukartumut ikisinnaanngilatit.
• Najugaqarnissannut saniatigut aningaasartuutit (napparsimanerit tunngavigalugu) nammineerlutit akilissavatit.
Kalaallit Nunaat juunip 15-it aallarnerfigalugu avammut
ammarpoq, inuillu 600-t sapaatip akunneranut nunatsinnut
tikissinnaalerlutik.

Det kan blive dyrt for rejsende, hvis de bliver syge uden
for Grønland, når de ikke har en rejseforsikring. Derfor
opfordrer Naalakkersuisut rejsende til at tegne en rejseforsikring.
Naalakkersuisut opfordrer borgere, der rejser til udlandet,
til at anskaffe sig en privat rejseforsikring.
- Naalakkersuisut gør opmærksom på, at en privat rejseforsikring er nødvendig i forbindelse med sygdom under ferieophold i udlandet. Dette er blevet endnu mere aktuelt i forbindelse med den nuværende COVID-19 pandemi, lyder
det i en pressemeddelelse fra Selvstyret.
Naalakkersuisut opfordrer til, at rejsende enten tegner en
rejseforsikring i forbindelse med køb af billet eller tegner
en privat rejseforsikring, som gælder for et år ad gangen.
En rejseforsikring kan dække udgifter i forbindelse med
sygdom i udlandet, herunder udgifter til udskydelse af
hjemrejse samt hjemtransport på grund af sygdom.
- Sundhedsvæsenet i Grønland kan ikke hjælpe borgere
med at dække udgifter i forbindelse med sygdom i udlandet
herunder medicinudgifter i Danmark, lyder det.
Åbningen af Grønland indebærer:
• Såfremt man tester positiv for covid-19 op til afrejse kan
man ikke stige ombord på et fly til Grønland.
• Afrejse til Grønland kan først ske ved fremvisning af
negativ test for covid-19.
• Såfremt man møder op ved check-in uden kvitteringsmail
for udfyldt Sumut-blanket samt uden dokumentation for
negativ covid-19 test kan man ikke stige ombord på flyet til
Grønland.
• Ekstra udgifter i forbindelse med forlænget ophold grundet sygdom er på egen regning.
Grønland er siden mandag den 15. juni åbnet igen, hvor
maksimalt 600 rejsende kan indrejse til landet.

Illu nuannarisaq
meqqulerivinngor tillugu

Storesøvejimi illuarannguaq tungujortoq maanna meqqulerivinngortinneqalerpoq. Illuarannguami tungujortumi Kirsten Ørnekoll Stenshøj savat meqquinik assigiinngitsunik suliaqarfissatut pilersitsivoq, tamannalu
Arnaq Bjerge Petersenip taperserpaa. Illu siunissami
savat meqquinik illaarsinermik, qissinermik, assilialiorluni ikaartiterinermik, nakkartitsinermik, naasunit qalipaasersuinermillu pikkorissarfiusassaaq, kiisalu assassornermi assigisaannillu ataatsimoorfiusassalluni.
Meqqulerineq unnukkut atuartitsissutitut aammalu juulleriartornerani sammisaqartitsissutitut takorluugaavoq
Qaqortumilu 2020-mi ingerlanneqalereernissaa siunertaalluni. Neqeroorutit taakku Narsami Nanortalimmilu 2021-mi
aamma neqeroorutigineqassapput.
Meqqulerivik 'Uld Hjertet' pilersinniarnerata saniatigut
Kirsten Arnarlu Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut
aammalu Meqqit Aps (pisortaa Lars Nielsen) peqatigalugit
sumiiffimmi meqqunik nioqqutissiornissamik pilersitseqqinnissaq siunertaralugu suleqatigiipput.
Nioqqutissiorfissamik ujartuisoqassaaq, Kangerluarsorujummi Lars Makkalu 2016 tikillugu meqqunik suliaqarfigisarsimasaannit atortunik assartuisoqassaaq, tamatumalu kingorna meqquliorluni ilitsersuinerit aammalu suliffissat
pilersinneqassapput.
Tamakku tamaasa piviusunngortinnissaat anguniarlugu
suleqatigiissitanik pilersitsisoqarpoq. Suleqatigiissitat inuttarisai ukuupput: SPS-imi siulersuisoq (Savaatillit

kirsten stenshøj
Peqatigiiffiat) Savaatilik Lars Nielsen nulialu Makkak
Nielsen, Siunnersuisoqatigiinni siunnersorti Aqqalooraq
Frederiksen, Kingornutassiaqarfimmi nakkutilliisoq Arnaq
Bjerge Petersen kiisalu Kirsten Ørnekoll Stenshøj kujataani
savap meqquinik nioqqutissiornissamik pilersitseqqinnissamik suliniuteqarnermi nammineq piumassutsiminik aqutsisuussalluni.
Savaatillit Peqatigiiffiat pisarnerit malillugit ukiormanna
juulimi Narsami pisussami ataatsimeersualerpata suliniutigisarput saqqummiunneqassagami suleqatigiissitat ulapipput. Sisamanngornermi juulip 2-anni Siunnersortaqarfimmi
aalajangersimasumik sammisaqartoqassaaq, tallimanngornermilu juulip 3-anni Savaatillit Peqatigiiffiat ataatsimeersuassalluni. Savaatillit festernerat nuannarilluarneqartartoq
arfininngornermi juulip 4-anni pisussatut inissinneqarpoq,
kisianni ajoraluartumik Corona peqqutigalugu taamaatiinnarneqarnissaa ilimanarpoq.
Ulluinnarni Kirsten Teknikkeqarfimmi pilersaarusiornermi
pisortatut atorfeqarpoq Arnarlu kommunimi Nunaminertat
UNESCO-p nunarsuarmiunut kingornutassiaanut tallimanut
nakkutilliisuulluni. Kirsten Arnarlu savaateqarnermi meqqunillu sammisaqarnermi misilittagaqarput, Arnaq ukiuni
Timerlerni ukiuni 20-ni aammalu Kirstenilu 90-ikkut aallartilaarneranni Qorlortorsuarmiittarsimaneranit misilittagaqarluni. Qorlortorsuaq maanna savaateqarfiujunnaarsimasoq
Nukissiorfinnit imermik nukissiuutaavoq.

Arnaq Bjerge Petersen

"Kalaallit savaasa meqquinit assassukkat ingerlanneqaqqilernissaat kissaatigaarput. Taamaammat savat meqquinik
nioqqutissornissaq Kujataata tulluussimaarutissaanik,
immikkuullarissusaanik aammalu nioqqutissatut ilisarnaatissaanik suliniuteqarpugut", Arnaq Kirstenilu oqarput.

A t a at s i m i i t i t a l i a p s i u l i t t a a s u a :

- A a s i t k u j at a a m i u t p i l l i u t a a p p u t !

Air Greenlandip Københavnimiit Narsarsuarmut aasaq
manna timmisartuussinissamik unitsitsinera kujataanut
kujataaniillu angalasussanut mattusinerusoq Simon
Simonsen isumaqarpoq.
Narsarsuarmiit Københavnimut, Københavnimiillu
Narsarsuarmut aasaq manna toqqaannartumik angallassisoqartussaannginnera akuersaaginnarneqarsinnaanngitsoq
Kommune Kujallermi inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu ataatsimiititaliami siulittaasoq isumaqarpoq.
-Kujataani angallanneq eqqarsaatigalugu Air Greenlandip
sullissinermini kujataanik kingulliutitsiuarnera akuersaagin-

narneqarsinnaanngilaq, tamannami takornarialerinermik
suliaqartunut ulluni makkunani eqqugaaqqareersunut annertuumik sunniuteqarnerluttussaavoq, Inuussutissarsiornermut
suliffeqarnermullu ataatsimiititaliami siulittaasoq Simon
Simonsen oqarpoq.
Narsarsuarmiit Københavnimut toqqaannartumik angalaniarlutik inniminniisimasunik juuli naallugu timmisartoq ulikkaaqqagaluarpoq, taamaakkaluartorli aasaq manna
Narsarsuarmiit Københavnimut toqqaannartumik angalanissat Air Greenlandimit unitsinneqarput.
-Angalasussat ikippallaarnerannik tunngavilersuiniarneq
eqqorpallaanngilaq, juulimi naallugu angalasussaqaraluarpoq. Tamanna takornariaqarnermik suliaqartunut kujataamiunullu angalasussanut matussineruvoq. kujataanummi
kujataaniillu angalaniartunut piffisarujussuarmik atuiffiulertussaavoq, tamanna akuersaarneqaannarsinnaanngilaq,
Simon Simonsen oqarpoq.
Kujataaniit kujamullu angalaniarnermi bilitsit akiisa akisunerujussuat eqqarsaatigalugu Naalakkersuisut iliuuseqartariaqarnerat ataatsimiititaliap siulittaasuata ujartorpaa.
-Tamanna atuutsinneqassappat minnerpaamik kujataaniit
angalasut Narsarsuarmut Narsarsuarmiillu toqqaannartumik
angalanermi bilitsit akiisa assinganik akiliinissaat, timmisartumilu inissat amerlanerit Naalakkersuisut qulakkeertariaqarpaat, kujataamiuusugummi ukiuni kingullerni nunatta
timmisartuutileqatigiiffianiit tunulliunneqartuartarnerput
unitsinneqartariaqalerpoq, Simon Simonsen naggasiivoq.

K i m m ø d e r u r a n k r i t i ke r e

Foto: Doortinnguaq F. Djurhuus
Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) mødtes med gruppen Uraani Naamiks hovedbestyrelse i
Narsaq i går. Intet nyt under solen, vurderer Uraani
Naamiks formand.
Klokken 9:44 9. juni 2020 mandag morgen ringer Mariane
Paviasens mobil. Det er formanden for Naalakkersuisuts
ministersekretær, der ønsker at lave en aftale med Uraani
Naamik. Kim Kielsen vil holde møde med dem senere på

dagen.
- Jeg sagde direkte, at vi ikke kan mødes klokken 14.30
som han ellers foreslog, da vi har arbejde at passe. Aftalen
blev så klokken 16.15 i byrådets mødelokale, siger
Mariane Paviassen, formand for Uraani Naamik.
Selvom mødet blev til på meget kort tid, så havde hovedbestyrelsen flere spørgsmål klar til formanden for Naalakkersuisut vedrørende Kuannersuit.

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: sydel3920@gmail.com
Postboks 527 • 3920 Qaqortoq

Intet nyt under mødet
- Jeg føler ikke, jeg kan
kalde mødet et officielt
møde. Møder planlægger
man flere dage forud, og der
foreligger en dagsorden til
møder. Det var der ikke i
går, forklarer Mariane
Paviasen.
Uanset om det er et møde
eller en samtale over en kop
kaffe med Kim Kielsen,
hvor også naalakkersuisoq
for boliger og infrastruktur,
Karl Frederik Danielsen deltog, så var resultatet stadig
ikke tilfredsstillende.
Spørgsmål som, hvordan det
går med forundersøgelsen,

