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Pa a r i s a u d d a n n e r u n g e t i l at
kunne under vise i seksuel
sundhed
Socialstyrelsens forebyggelsesenheden Paarisa har i
løbet af 2020 udbygget viden blandt GUX-elever fra
Nuuk i seksuel sundhed, anatomi og formidling.
Eleverne skal fungere som ambassadører for seksuel
sundhed og skal undervise 8. klasse elever i seksuel
sundhed.
Naalakkersuisut har en klar målsætning om, at antallet af
seksuelle overførte sygdomme og provokerede aborter skal
nedbringes. Samtidig skal unge have et sundt forhold til
deres kroppe og kunne sætte grænser. Derfor er Paarisa ved
at uddanne GUX-elever til ambassadører for seksuel sundhed.
12 engagerede gymnasieelever fra 1.g og 2.g i GUX Nuuk,
har således over de sidste par måneder udviklet deres viden
og kompetencer inden for samarbejde, anatomi og formidling. Ud over ny viden og nye kompetencer har de unge, i
en tæt dialog med Paarisa, opstartet et pilotprojekt, hvor de
med metoden ung-til-yngre har udviklet en model for seksualundervisning.
Ved brug af ung-til-yngre metoden skabes der et miljø hvor
8. klasse elever kan føle sig trygge ved seksualundervisningen. Dette giver både gymnasieeleverne, der skal undervise, og 8. klasse eleverne rig mulighed for, både at få
viden inden for seksuel sundhed og samtidig skabe diskussioner og refleksioner over de normer der i samfundet. På
den måde skabes et trygt miljø i seksualundervisningen
samt en mulighed for at gym-nasieelevernes erfaringer,
overvejelser og kritisk tænkning bliver grobund for seksualundervisningen i 8. klasse.
Sialuk Rothaus Olesen og Ivaana Laursen fra 1.T ved GUX
Nuuk, som er blevet uddannet sundhedsambassadører, udtaler:

”Det har været meget lærerigt at deltage i undervisningen.
Vi føler, at vi er blevet bedre til at stille os op foran andre
og holde oplæg, også om emner som kan være lidt svære at
tale om. Vi er blevet meget mere bevidste om, hvad der
manglende i den seksualundervisning vi fik i skolen. Nu er
vi spændte på at skulle bruge vores viden og kompetencer
til at undervise elever fra 8. klasse i seksuel sundhed”
Naalakkersuisoq for Social Anliggender, Familie og
Justitsområdet udtaler:
”Seksuel sundhed spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet og trivsel. Derfor er et godt forebyggende arbejde
meget vigtigt. Med ung-til-yngre metoden får de unge
mulighed for at få en mere tryg og dialogbaseret undervisning i øjenhøjde. Seksualundervisningen kommer til at spille en afgørende rolle i kampen mod sexsygdomme, krænkelser og uønskede graviditeter blandt unge. Derfor er vi
meget glade for at kunne præsentere det nye pilotprojekt,
som 8. klasserne i Nuuk forhåbentligt vil få rigtig god gavn
af.”
Formålet med pilotprojektet, er at fremme seksuel sundhed
for alle unge. Med de unges åbenhed og begejstring for
projektet, er der et stort potentiale for, at målet nås. For at
skabe det bedste undervisningsmiljø for gymnasieeleverne,
vil gymnasieeleverne under hele forløbet have mulighed for
at præge projektet i deres retning i et tæt samarbejde med
Paarisa. Dette har givet GUX-eleverne en følelse af ejerskab for projektet og lysten til at gøre en forskel, gennem
frivilligt arbejde.
Hvis pilotprojektet viser sig at være en succes, så er målet
at det skal tilpasses og implementeres i alle de større byer
med ungdomsuddannelser.

ANSVARLIG DRIFTSMEDARBEJDER TIL DISTRIKT KUJALLEQ,
QAQORTOQ
Vil du være med til at sikre el og varme til borgerne i Qaqortoq, så har vi stillingen til dig!
Energitjenesten i Qaqortoq, Distrikt Kujalleq har brug for dig. Du får en afgørende rolle i drift og udvikling af
de el- og varmeproducerende anlæg.
Dine hovedopgaver er:
• At sikre driften og bidrage til udviklingen af el- og varmeproduktionsanlæggene.
• At sikre driften af varmenetværket.
• Medvirke til at opfylde og udvikle Nukissiorfiits målsætninger.
• Medvirke til at interne procedurer følges og at gældende lovgivning overholdes, særligt sikkerheds- og
myndighedskrav.
• Ad Hoc opgaver på Nukissiorfiits øvrige anlæg i Qaqortoq og Distrikt Kujalleq.
Du vil kunne forvente mange andre spændende opgaver. Vi sikrer oplæring og gode udviklingsmuligheder.
Efter oplæring vil du også indgå i vagtordning med dine kollegaer.
Hvad kan du forvente?
Du bliver del af et team med ansvarlige og dygtige kollegaer. Du får en afgørende og alsidig rolle i
organisationen, hvor succes skabes gennem vores professionelle og gode samarbejde. Samtidig kan du se
frem til at blive del af en virksomhed med høj medarbejdertilfredshed – vi er blandt de allerbedste i Grønland
og Danmark. Nukissiorfiit er en dynamisk virksomhed hvor vi prioriterer faglig og personlig udvikling.
Vi søger dig, som:
• Har en faglig teknisk uddannelse, som VVS montør, skibsmontør eller tilsvarende.
• Kan være selvstændig, men også handle i et team.
• Er kreativ og initiativrig. Ser muligheder i stedet for begrænsninger.
• Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
• Har kendskab til EDB på brugerniveau.
• Har kørekort til bil.
Du skal være i stand til møde stabilt på arbejde hver dag, og være pligtopfyldende i din rolle. Vi ønsker os
en kollega med gåpåmod, som også kan tænke i, hvordan vi kan optimere og udvikle driften af vores
område.
Tiltrædelse
Snarest muligt eller efter aftale.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til relevant og gældende overenskomst. Der er 3 måneders prøvetid.
Der stilles ikke personalebolig til rådighed.
Er du den kollega som vi søger?
Så send din ansøgning via ”Søg stillingen” hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingens indhold og funktion så kontakt Driftansvarlig Teamleder Jan Hagberg på
+299 531268. Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan sendes til hr@nukissiorfiit.gl
Om Nukissiorfiit
Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2019 var 72 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod
2030 arbejder vi for 100 % vedvarende energi. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle 400 ansatte. Vi er
nemlig blandt de virksomheder i Grønland og Danmark med højest medarbejdertilfredshed. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist:
31. december 2020
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Inuiaqatigiinni ilaqutariit toqqammaviupput.
Naalakkersuisut meerartaarnermi sulinngiffeqartarneq
pillugu inatsit nutaaq aqqutigalugu ilaqutariit atugaannik taamaammat pitsanngorsaapput, ilaqutariit ilorrisimaarnerulernissaat tunngavissaqalersillugit.
Meerartaarnermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsisip
naligiissitaaneq, ilaqutariit aningaasaqarnikkut atugarisaat erninerullu siorna kingornalu sulisut pisinnaatitaaffii pitsanngorsarpai.

ullormusialinnut aningaasatigut atugaasa pitsanngorsarneqarnissaannut atorneqassaaq.
• Meeqqamik annaasaqarnermi sulinngiffeqarsinnaatitaaneq
• Angajoqqaat sulinngiffeqarnermi sapaatip akunneri sisamat kingulliit qanoq atussanerlugit namminneq aalajangersinnaanngorpaat.
• Ilaqutariinnut meeravissiartaartunut pissutsit pitsaanerusut

Inatsisartut isumaqatigiittut meerartaarnermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsit nutaaq ulloq 11. novembari 2020 akuersissutigaat. Nunatsinni angajoqqaanut meerartaarnermi
atugassarititaasut pitsaassusaat meerartaarnermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsimmi nutaamik tunngavilerneqarput, tamannalu meerartaarnermi sulinngiffeqartarnissaq
sulisitsisumut sulisartumut angajoqqaanullu pilerinarnerulersitsissaaq.
Meerartaarnermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsit
nutaaq pingaarnertut immikkoortunik arlalinnik imaqarpoq, taakkualu immikkut tamarmik ilaqutariit atugaannik pitsanngorsaaqataassapput:
• Suliffeqarfinnut namminersortunut meerartaarnermut
aningaasaateqarfik ataatsimut akisussaaffeqaqatigiittut naligiissaarinermik aningaasaateqarfiuvoq, meerartaarnermut
atatillugu akissarsianut aningaasartuutit sulisitsisut tamarmiusut akornanni agguataarneqarnissaannut qulakkeerinnittussaq.
• Erninissaq sioqqullugu sulinngiffeqartarnerup sivitsorneqarnissaa aamma ernisut illoqarfinni nunaqarfinnilu ernisitsiviusinnaanngitsuni najugallit immikkut eqqarsaatigalugit.
• Naatsorsueriaaseq nutaaq angajoqqaanut meerartaarnermi

• Ilaqutariinnut paarsisartunut pissutsit pitsaanerusut
”Ilaqutariinnut atugassarititat ingerlaavartumik pitsanngorsarneqarnissaat aalajangiisuulluinnarpoq. Meerartaarnermi
sulinngiffeqartarneq pillugu inatsit nutaaq aqqutigalugu
meerartaarnermi malittarisassanik nutartereqataavugut.
Naligiissitaaneq pitsanngorsarneqarpoq. Ilaqutariit aningaasaqarnikkut atugaat pitsanngorsarneqarput. Sulisut pisinnaatitaaffii erninerup siorna kingornalu pitsaanerulerput”,
Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq Martha Abelsen oqarpoq.
Ullut atuutilerfiusussat assigiinngitsut
•Meerartaarnermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsit nutaaq
angajoqqaanut, ulloq 1. januaari 2021-imi kingusinnerusukkulluunniit meerartaartunut ulloq 1. januaari 2021-mi atuutilissaaq.
• Sulisartunut namminersortunut erninermi aningaasaateqarfik ulloq 1. juli 2021-mi aatsaat atuutilissaaq.
• Erninermi aningaasaateqarfik nutaaq pillugu paasissutissat
annertunerusumik uani atuarneqarsinnaapput.

INGERLATSINERMUT SULEQATAASOQ AKISUSSAASUUSOQ NUNAP
IMMIKKOORTUANUT KUJALLERMUT, QAQORTUMUT
Qaqortumi innuttaasunut innaallagissap aamma kiassarnerup qulakkeerneqarnissaa peqataaffigerusuppiuk,
taava atorfimmik ilinnut tulluartuuteqarpugut!
Qaqortumi Nukissiorfiit, Nunap Immikkoortuani Kujallermi, illit atorfissaqartippaatsit. Innaallagissamik aamma
kiassarnermik nioqqutissiornermut atortut ineriartortinneqarnissaanut ingerlatsinermi pingaaruteqartumik inissisimassaatit.
Suliassatit pingaarnerit ukuupput:
• Innaallagissamik aamma kiassarnermik nioqqutissiornermut atortunik ingerlatsinerup aamma taakkunannga
ineriartortitseqataanerup qulakkeerneqarnissaat
• Kiassarnermut aqqutinik ingerlatsinerup qulakkeerneqarnissaa
• Nukissiorfiit anguniagaanik eqquutsitsisarnermut aamma ineriartortitsinermut peqataaneq
• Suliffeqarfiup iluani periutsit malinneqartarnissaannut aamma inatsisit atuuttut eqquutsinneqarnissaanut peqataaneq,
ingammik isumannaallisaanermi aamma oqartussaasut piumasaqaataat eqqarsaatigalugit
• Nukissiorfiit Qaqortumi aamma Nunap Immikkoortuani Kujallermi atortut allat pillugit suliassat takkuteriasaartartut.
• Naatsorsuutigisariaqassavat suliassarpassuit allat pissanganartut suliarisarnissaat. Qulakkiissavarput ilinniartitsinissaq
aamma ineriartornissamut pitsaasunik periarfissiinissarput. Ilinniartinneqareeruit suleqatitit allat peqatigalugit
aammattaaq pigaartuusalissaatit.
Suut naatsorsuutigissavigit?
Illit suleqatigiinnut akisussaassuseqartunut aamma pikkorissunut ilaalissaatit. Suliffeqarfimmi
pingaaruteqartumik aamma tamatigoortuusumik inissisimalissaatit, pikkorissuseqarneq aamma
suleqatigiilluarneq iluaqutigalugit angusaqarluartarluta. Tamanna ilutigalugu suliffeqarfimmi
iluarisimaarinnilluartunik sulisoqartumi sulilernissat qilanaarissavat – Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu
suliffeqarfiit pitsaanerpaat ilagaatsigut. Nukissiorfiit tassaavoq suliffeqarfik aallussilluartoq, suliatigut aamma inuttut
ineriartortitsinissamik pingaartitsilluni salliutitsisuusoq.
Illit ujartorpatsigit makkuninnga piginnaaneqartoq:
• Suliatigut ilinniagalik, soorlu VVS montøritut, skibsmontøritut imaluunniit assingusumik
• Namminersorluni sulisinnaasoq, kisianni aammattaaq suleqatigiinni iliuuseqarsinnaasoq
• Isumassarsillaqqissuusoq aamma aallarneerusussuseqartuusoq. Killissat pinnagit periarfissanik takunnittartuusoq.
• Kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaasoq allassinnaasorlu.
• Atuisutut EDB-mik ilisimasalik.
• Biilersinnaanermut allagartalik.
Ullut tamaasa suliartortarnissamut aalajaatsuusariaqarputit, suliffinni pisussaassutsinnik ilaginnaajumanngitsuusoq.
Suleqatitaarusuppugut qunujaanngitsumik, aammattaaq suliatsinni qanoq ingerlatsinermik pitsaanerulersitsinissatsinnut
aamma ineriartortitsinissatsinnut eqqarsaasersuuteqarsinnaasoq.
Sapinngisamik pilertornerpaamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinitsitsineq pissaaq.
Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut
Akissarsianut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut ingerlanneqassapput Naalakkersuisut aamma pineqartup
kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutai tunngavigalugit. Atorfinitsitsinermi qaammatit pingasut
ingerlaneri misiliutaassapput.
Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq.
Illit tassaavit suleqatissatut ujartugarput?
Qinnuteqaatit nassiuguk imatut nalunaarlugu ”Søg stillingen” (atorfik qinnuteqarfigiuk) pilertornerpaamik.
Atorfimmut tunngasumik qanorlu atuunneranut apeqqutissaqaruit ingerlatsinermut akisussaasuusoq teamlederi Jan
Hagberg saaffigiuk tlf. +299 531268-imut sianerlutit. Apeqqutit nalinginnaasut akissarsianut aamma atorfinitsitsinermut
atugassarititaasut pillugit uunga nassiunneqarsinnaapput: hr@nukissiorfiit.gl
Nukissiorfiit pillugit
Nukissiorfiit Kalaallit Nunaat tamakkerlugu innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik pilersuisuuvoq. Suleqatigiilluta piffissaq
tamakkerlugu aningaasartuutinik atorluaanissaq aamma piujuartitsineq tunngavigalugu aaqqiinissat atuisartutsinnut iluaqutaasussat
anguniarpagut. 2019-imi innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik nioqquteqarnitta 72 %-ia ataavartumik nukissiornermit
aallaaveqarput. 2030-p tungaanut anguniarparput 100 %-imik ataavartumik nukissiornissaq. Nukissiorfinni sulisut 400 tamarmik
killiussanik pitsaasunik atugaqarnissaanik pilersitsineq iluatsilluarparput. Tassami Kalaallit Nunaani aamma Danmarkimi suliffeqarfiit
akornanni sulisut naammagisimaarinninneranni qaffasinnerpaanut ilaavugut. Tamanna pillugu annertunerusumik atuarit uani
www.nukissiorfiit.gl.

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq:
decembarip 31.-at, 2020

D e t e r ve r d e n s d å r l i g s t e i d é
at r e j s e t i l D a n m a r k nu

Hvis du rejser til Danmark nu, risikerer du ikke at
kunne flyve hjem til tiden. Der er nemlig lang ventetid i
testcentrene.
- Hvis du er i tvivl om, at det er en god idé at rejse til
Danmark lige nu, så lad være. Det er virkelig, virkelig en
dårlig idé, for du kan ikke være sikker på at komme hjem
igen til den tid, som du havde regnet med.
Det siger chef for coronastaben, Hans-Peder Barlach
Christensen på en til et møde med pressen sidste på efter-

middagen i dag.
Det er egentlig ikke fordi, at der er noget nyt i dét. Det nye
er, at der er så meget pres på testcentrene i Danmark, at der
er ventetid.
Karantæne og retest
Naalakkersuisut har genindført de tidligere regler om fem
dages karantæne, når man rejser ind i landet.
Når du er i karantæne, må du gerne gå en tur, og du må
også gerne have kontakt med dem, du bor sammen med.
Du må gerne købe ind.

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer
Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S

Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf: 642030
Fax: 642033
www.arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarnerit.gl

Qaqortoq afd.
Søren tlf. 494525
Rudolf tlf. 261130
Vagttlf.:

494530

Du må ikke besøge andre, få besøg, tage bus eller taxa
eller gå på arbejde.
Du skal testes igen fem dage efter ankomst til Grønland.
Når testen viser negativ, må du gå på arbejde og vendte tilbage til dit normale liv igen.
Hvis du ikke vil lade dig genteste, skal du blive hjemme i
14 dage og først gå på arbejde, når du er symptomfri.
På 29 ud af 35 faste corona-teststeder er ventetiden to dage
eller længere. I hovedstaden er der en ventetid på tre til fire
dage, i Aarhus fem dage og i Odense fire dage, viser tal fra
Testcenter Danmark.
Ventetiden betyder, at man ikke kan være sikker på at nå at
få en coronatest, som er gyldig ved check in, når man skal
på flyet i Kastrup. Reglen er nemlig, at testen må være max
fem dage gammel, når man træder ind i flyet.
Smitterekord i Danmark
Air Greenland har en aftale med Rigshospitalet, hvor passagerer kan blive testet blot to dage før afrejse, og hvor svaret
bliver sendt direkte til Air Greenland.
Men heller ikke den service er der nogen garanti for kan

Corona pillugu aqutsisoqarfik:

Danmar kimut angalanissaq
i s u m at s i a l a a n n g i n n e r p a avo q

Danmarkimut maannakkut aallaruit piffissaq eqqorlugu angerlanngitsooratarsinnaavutit. Misissuisarfinnimi
misissortinniartorpassuupput.
- Danmarkimut maanna angalanissaq isumatsialaanersoq
qularutigigukku taava angalanak.
Isumatsialaanngivippormi, angerlaqqinnissannummi piffissaq naatsorsuutigisat eqquutinngitsooratarsinnaavoq.
Corona pillugu aqutsisoqarfiup pisortaa, Hans-Peder
Barlach Christensen tusagassiortunik ualimut ataatsimeeqateqarnermini oqarpoq.
Nutaamik pisoqarnera pissutaanngilaq. Danmarkimili misissuivinni misissortinniartut amerlangaarmata utaqqinarsinnaavoq.
Angerlarsimaannarneq misissorteqqinnerlu
Naalakkersuisut nunatsinnut tikittut tikinnerminnit ullut tallimat qaangiunneranni misissorteqqittarnissaannut malittarisassat atuutilerseqqinnikuuaat.
Angerlarsimaannarninni pisuttuarsinnaavutit aamma najugaqatigisannut qanillisinnaavutit.
Niuerniarsinnaavutit.
Allanut pulaassanngilatit, pulaartoqassanngilatit, bussissanngilatit, taxassanngilatit suliartussanallu.
Nunatsinnut tikinnermi ullut tallimat qaangiunneranni
misissorteqqissaatit. Misissortinnerup tunillatsissimannginneq uppernarsarpagu suliartoqqissinnaavutit nalinginnaasu-

millu inuunerit ingerlateqqissinnaallugu.
Misissorteqqinnianngikkuit ulluni 14-ini angerlarsimaannassaatit aatsaallu ersiuteqanngikkuit suliartoqqillutit.
Danmarkimi coronamik misissuivinnit aalajangersimasunit
35-nit 29-t misissortiffiginiaraanni ulluni marlunni sivisunerusumiluunniit utaqqisoqartarpoq. Illoqarfiit pingaarnersaanni utaqqineq ullunit pingasunit sisamanut sivisussuseqarsinnaavoq, Aarhusimi ullut tallimat Odensemilu ullut
sisamat, tamanna Testcenter Danmarkimit kisitsisit takutippaat.
Misissortinnermi utaqqisarneq pissutigalugu Kastrupimi
timmisartumut ikinissamut coronamik misissortinnermik
atorsinnaasumik nassataqarnissaq qulakkeerneqarsinnaanngilaq. Malittarisassammi malillugit timmisartumut ilaaniaraanni misissortinneq amerlanerpaamik ullunik tallimanik pisoqaassuseqassaaq.
Danmarkimi tunillatsissimasutut uppernarsarneqartut
aatsaat taama amerlatigisut
Air Greenlandip Napparsimmavissuaq isumaqatigiissuteqarfigaa, tassa timmisartumut ilaasussat aallannginnerminni
ullut marluk sioqqullugit misissorneqarsinnaassasut akissutaalu Air Greenlandimut toqqaannartumik nassiunneqartassalluni.
Kiffartuussinerli taanna Danmarkimi tunillaassuuttoqarnerata annertunera pissutigalugu maanna qulakkeerneqarsinnaanngilaq: Danmarkimi tunillatsissimasutut uppernarsarneqartut nutaat aatsaat taama amerlatigeqqipput – 3132-t
tunillatsissimasutut uppernarsarneqarput.

Napparsimmavissuarmi misisssortinnissaq qulakkeerneqarsinnaanngilaq. Inussiarnisaarsimapput, kisianni
Danmarkimi tunillatsissimasut taama amerlatigitillugit
nunatsinnut angalasussat immikkut ittumik sullinneqarnissaannut inatsisitigut piumasaqaateqarfigineqanngillat,
nakorsaaneq, Henrik L. Hansen oqarpoq.
- Napparsimmavissuarmi allatut pingaarnersiusariaqalersinnaavoq, peqqissutsimut naalakkersuisoq, Anna Wangenheim (D) oqarpoq.
Coronamik tunillatsissimasutut uppernarsarneqarsimaneq
imaluunniit misissortinnginneq pissutigalugu Danmarkimit
aallanngitsooraanni tamanna nammineq akiligassaavoq: Air
Greenlandip billetsi allanngortissavaa, Danmarkimiinnerli
nammineq akilerneqassalluni.
Matusisoqangajalinngitsoq
Timmisartukkulli angallanneq upernaatulli matuneqangajalinngilaq. Taamaammat angasussat ilumut angalaniarnerlutik angalaniannginnerlutilluunniit namminneq aalajangissavaat.

mullu ilaaniartut coronamik tunillatsissimannginnermik
takutitsisinnaanngitsut ”arlallit” nassaarineqassappata, iliuuseqartoqarsinnaavoq, nakorsaaneq, Henrik L. Hansen oqarpoq.
Kastrupimit timmisartumut ilaasussaq itigartinneqartoq
sapaatip-akunnerata siuliani ataasiinnaavoq.
Nakorsaanerullu itigartinneqartut qassiugunik matusinissaq
piviusunngorsinnaanersoq kisitsisilerusunngilaa. Kisianni:
- Nunatsinni aaqqissuussaaneq pissutigalugu siammasissumik coronamik tuniluuttoqarnera anigorsinnaavarput.
Kisianni Danmarkimi tunillatsissimasut juullikkut nalaanni
amerliartuinnarnissaat ilimanarpoq, tamannalu pissutigalugu juullip ukiortaallu akornanni angalasut tunillatsissimallutik nunatsinnut tikissinnaapput.
- Peqqinnissaqarfimmi sulisut avataanit tikisittakkagut
nunatsinni pisariaqartilluinnakkagut Danmarkimit aallarsinnajunnaarnerannik aamma isumaqarsinnaavoq.

Namminersorlutik Oqartussani sulisut juullikkunni angalannginnissaannut qaammarsaanermik sapaatip-akunnerata
siuliani aallartitsisoqarpoq.

Danskit oqartussaasuisa utaqqisut ikilisinniarlugit sukkasuumik misissuisarnerit atulersippaat, misissuinerilli taakku
nunatsinnut angalanissamut uppernarsaatitut atorneqarsinnaanngillat.

- Angallannerup matuneqarnissaanut piffissami matumani
pilersaaruteqartoqanngilaq. Alloriarneq taanna sakkortoorujussuussaaq, politimesteri, Bjørn Tegner Bay oqarpoq.

Angerlarsimallutillu eqqarsaruit: Angalanissara januaarimut
kinguartinniarpara – taava aamma eqqarsaqqittariaqartutit,
Corona pillugu aqutsisoqarfik taama nalunaaruteqarpoq.

Juulli ataatsimoornermi tunillaassuuttoqarnera januaarip qiteqqunnerani qaffasinnerpaalissaaq
Corona pillugu aqutsisoqarfiulli tamanna qaqugu pisinnaanersoq piviusumik oqaatigerusunngilaa. Kisianni Danmarkimi nunatsinnilu tunillatsittut amerlissappata timmisartu-

- Juulli ataatsimoornermi tunillaassuuttoqarnera januaarip
qiteqqunnerani qaffasinnerpaalissaaq. Taamaammat aamma
isumatsialaanngilluinnarpoq, pisortaq, Hans-Peder Barlach
Christensen oqarpoq.

Cor onastab med advar sel:

Man kan strande i DK
Coronastaben skærper tonen overfor borgere, som fortsat planlægger juleferie i Danmark. Smittepresset kan
nemlig betyde ventetid på test og dermed manglende
testresultat ved afrejse. Alle forsinkelser bliver for egen
regning.
Endnu en opfordring om at droppe julerejser til Danmark
kommer med advarsel om, at det kan blive en dyr fornøjelse, hvis man trodser Selvstyrets kraftige anbefalinger om at
blive hjemme, sådan lyder budskabet på en pressebriefing
torsdag.
Man kan nemlig risikere at strande i Danmark, fordi landets testfaciliteter i øjeblikket er hårdt presset, og der er
ventetid mange steder. Det kan betyde, at man ikke får sit
testresultat i tide til at få lov at flyve hjem til Grønland.
Fortsat stigende smitte i Danmark
Det stigende smittetryk i Danmark bekymrer Selvstyret og
Landslægeembedet, som fortsat håber at undgå smittespredning her i landet fuldstændigt. Men det kræver, at folk lader
være med at rejse, påpeger coronastaben.
Staben oplyser, at alle ekstra udgifter forbundet med rejsen
skal afholdes af borgerne selv, og at der ingen økonomisk
hjælp er at hente hos selvstyret.
- Bliv nu for hulen hjemme med mindre, det er noget, der
virkelig er så presserende, at det er strengt nødvendigt, at
tage af sted lige nu, understreger formanden for coronastaben Hans-Peder Barlach Christensen.
Lad dem der har brug for det rejse
Der er forståelse for, at man kan være nødsaget til at rejse
til Danmark, hvis man har ældre familiemedlemmer, der er

terminalt syge, som man måske ikke får muligheden for at
se, hvis man venter.
Men bortset fra det, er det meget få situationer, der påtvinger folk at tage afsted, understreger landslæge Henrik L.
Hansen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim,
og coronastaben.
- Til dem der har svært ved at træffe en beslutning, så vil
jeg gerne sige. Hvis du er i tvivl så lad være med at tage
afsted, siger Anna Wangenheim.
- Der skal ikke være tvivl om, hvor vi står. Den eneste
grund til, vi ikke lukker helt ned nu er nødvendighed. Vi
har brug for at kunne få sundhedspersonale, samt flyfragt
frem og tilbage, men vi har ikke brug for at få smitten ind i
landet. Så hvis du tænker: Er det nødvendigt, jeg tager
afsted? Så lad være, pointere hun.
Ingen planer om nedlukning med mindre…
Hvis situationen udvikler sig, og der kommer mere smitte
her i landet, eller der bliver opdaget flere smittede ved test i
Danmark inden afrejse, kan vi forvente en nedlukning i
samme form som tilbage i marts måned, hvor der blev lukket for al anden flyvning end myndighedsflyvninger og
fragtflyvninger.
Men det håber coronastaben og Naalakkersuisut at undgå,
fordi det har vidtgående konsekvenser, både administrativt
og økonomisk. Det vil nemlig betyde, at der skal laves visitering af dem, der får lov at flyve, og at Selvstyret skal
afholde udgifter til Air Greenland for at flyve med de få
nødvendige passagerer og fragt.

N y b a r s e l s l ov f o r b e d r e r a l l e
familier s bar selsvilkår

Familien udgør fundamentet for vores samfund.
Naalakkersuisut har derfor forbedret familiernes vilkår
med en ny barselslov, som giver familierne et bedre
grundlag for øget trivsel. Barselsloven øger ligestillingen, forbedrer familiers økonomiske vilkår og forbedrer
ansattes rettigheder både før og efter fødsel.
Den 11. november 2020 vedtog et enigt Inatsisartut en ny
barselslov. Barselsloven sætter en ny standard for barselsvilkårene for landets familier og skal medvirke til, at orlov
bliver attraktivt for både arbejdsgiver og arbejdstager, samt
for begge forældre.
Den nye barselslov består af en række hovedelementer,
som hver især er med til at forbedre familiers vilkår:
• Barselsfond for det private arbejdsmarked sikrer, at udgifter til løn under barsel fordeles mere ligeligt blandt alle private arbejdsgivere
• Forlængelse af orlov før fødslen og særligt hensyn til fødende bosat i byer og bygder uden fødselsbetjening
• Ny beregningsmetode skal forbedre de
økonomiske forhold for forældre på barselsdagpenge
• Ret til orlov i tilfælde af mistet barn
• De sidste 4 uger af forældreorloven gøres
fleksible

• Bedre forhold for familier der adopterer
• Bedre forhold for plejefamilier
”Det er afgørende, at vi løbende forbedrer vilkårene for
vores familier. Med den nye barselslov er vi med til at
modernisere barselsreglerne. Ligestillingen forbedres.
Familierne får bedre økonomiske vilkår. Ansatte får bedre
rettigheder både før og efter fødsel” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet,
Martha Abelsen.
Forskellige ikrafttrædelsesdatoer
• Den nye barselslov træder i kraft den 1. januar 2021 for
forældre, hvor barnet fødes eller modtages den 1. januar
2021 eller senere.
• Barselsfonden for private arbejdstagere træder først i kraft
den 1. juli 2021.

Biilimut allagartartaarniarpit?
Kørekort til bil?
Attavigiuk / Kontakt
jenskielsen@gmail.com
Mobil: 49 42 93

C o r o n a m u t a k i u u s s u t i s s at
j u u l l i p u k i o r t a a l l u a ko r n a n n i
n u n at s i n n i at u l i s s a p p u t
Kalaallit Nunaanni naatsorsuutigineqarsinnaavoq coronamut akiuussutissat siulliit juullip ukiortaallu akornanni atorneqalernissaat. Nakorsaaneq Henrik L.
Hansen taama ilisimatitsivoq.
Innuttaasut siulliit coronamut akiuussutissamik juullip
ukiortaallu akornanni kapitinnissaminnik naatsorsuuteqarsinnaapput.
15. december tusagassiortunik katersortitsinermi nakorsaaneq Henrik L. Hansen taama ilisimatitsivoq.
- Pissarsiarisassagut amerlanngillat, danskilli oqartussaasui
maanna attaveqarfigaagut akiuussutissallu tigunissaanut
inissitassat kingulliit isumagineqaleruttorlutik. Suliaq imaannaanngitsuuvoq, akiuussutissallu aalajangersimaqqissaartumik atorneqartariaqarput. Sapinngilarpulli. Kalaallit Nunaanni akiuussutissanik kapitittarnissamut ingerlatsinissamut siunnersuummik maanna suliaqarpugut, Henrik L. Hansen oqarpoq.
Peqqissutsimut Naalakkersuisoq, Anna Wangenheim erseqqissaavoq coronavirusimut akiuussutissaq pigineqalerpat
imaanngitsoq killilersuutit tamarmik atorunnaarsinneqassasut.
- Akiuussutissamik pigisaqalerutta imaanngilaq killilersuutit
tamarmik ataatsikkorsuaq atorunnaarsinneqassasut.
Tamanna ataqatigiissaarluakkamik suliarineqassaaq, Anna
Wangenheim oqarpoq.
Akiuussutissat 3.000-it
Henrik L. Hansen ilisimatitsivoq akiuussutissat 3.000-it
Kalaallit Nunaannut siullermik tikiunneqassasut. Kikkulli
siulliullutik akiuussutissanik kapitissanersut suli inissinneqanngilaq.
- Aamma qularnarpoq qaqugu Kalaallit Nunaanni innuttaasut tamakkerlutik kapitissimaleriissanersut.
Naatsorsuutigisinnaavarpulli 2021-mi qaammatini siullerni,
innuttaasut tamaasa akiuussutissamik kapitinnissamut neqerooruteqarfigisinnaalissagigut. Tamannali qularnartoqarsinnaavoq, Henrik L. Hansen oqarpoq.
Nakorsaanerup erseqqissarpaa akiuussutissap sukkanerpaa-

mik akuerineqarnera aporfiginagu akiuussutissaq ima tatigitigalugu, allaat nammineq kapitikkumasinnaalluni.
- Nunarsuarmi oqaluttuarisaanermi akiuussutissamik suliaqarnermi nukiit atorneqartut aatsaat taama amerlatigaat,
oqarpoq.
Nunatsinni tunillatsissimasueruteqqippoq
- Akiuussutissat assigiinngitsut akuerineqarnissaat piareersarneqarpoq. Taamammat assigiinngitsunik peqalissaagut,
Henrik L. Hansen oqaluttuarpoq.
Akiuussutissaq siulleq naatsorsuutigineqartoq tasaaavoq
Pfizer aamma BioNTechimeersoq, juullip ukiortaallu akornanni pissarsiarineqassangatinneqartoq. Europap Nakorsaatinik suliaqarfia (EMA) nalunaareerpoq akiuussutissap
akuerineqarnissaa immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi
21. december suliarineqarumaartoq.
Tusagassiortunik katersortitsinermi ilanngullugu ilisimatitsissutigineqarpoq Kastrupimiit nunatsinnukartussat marluk
coronavirusimik tunillatsissimanerat pissutigalugu aallanngittoorsimasut. Aammali nalunaarutigineqarpoq Kalaallit Nunaanni tunillatsissimasueruteqqittoq, Kangerlussuarmi paasineqarsimasoq peqqisseqqissimammat.
Malittarisassanik unioqqutitsisut nalunaarutigineqarsinnaapput
Politimester Bjørn Tegner Bay ilisimatitsivoq politiinit isigineqartoq innuttaasut nunatsinnut tikinnerminni angerlarsimaannarallarnissamik malittarisassanik malinnilluartut.
Ataasiakkaalli malittarisassanik malinnissimanngillat.
Soorlu arnaq Nuummiittoq akiligassitsissimasoq,
Danmarkimiit tikinnerminit ullut tallimat iluini imerniartarfiliarsimammat.
Politimesterip erseqqissarpaa innuttaasut isumaqarunik
malittarisassanik malinninngitsoqartoq politiinut sianersinnaasut nalunaarutiginnillutillu. Aammali oqaatigaa juulleriartornerani niuertarfiit politiinit nakkutigineqarnerulissasut,
killilersuutinik unioqqutitsisoqarnersoq nakkutigineqassalluni.

U n i n n g a s u u t i n u t e r n i at
n e g at iv i u s u t
N e g at iv i n d l å n s r e n t e

GrønlandsBANKEN 1. januar 2021-mit, soraarnerussutisiaqalernissamut kontoni uninngasuutinut ernianik
negativiusunik kiisalu aningaasanut aalajangersimasumik atugassaanngitsunut killiliussamik appaanermik
eqqussissaaq.

Aningaasat killiffiat apparneqarpoq
Peqatigitillugu 1. februar 2021-mi inuinnaat aamma inuussutissarsiornermi sullitat uninngasuutinut ernianut negativiusunut aningaasat killiffiusut 100.000 kr.-inut inissinneqarput. Maannakkuugallartoq erniat -0,600 %-iupput.

Soraarnerussutisiaqalernissamut kontot
1. februar 2021 aallarnerfigalugu soraarnerussutisiaqalernissamut kontoni uninngasuutinut ernianut negativiusunut
aningaasaatit killiffiusut 25.000 kr.-inut inissinneqarput,
erniallu -0,600 % p.a.-mut inissinneqarput.

Allannguut isumaqarpoq:
Inuinnat aamma Inuussutissarsiornermi sullitat katillugit
100.000 kr.-imik sinneqartunik uninngasuuteqartut -0,600
% p.a.-mik akiliisassapput.

Allannguut isumaqarpoq:
Sullitat, Qimatut Pension-eqartut, kontomi 25.000 kr.-imik
sinneqartunik uninngasuuteqartut -0,6000% p.a.-mik akiliisassapput.

Nanoq kontot, meeqqat aamma inuusuttut kontoi, toqqortaatinut kontot aamma qularnaveeqqusiinermut kontot
uninngasuutinut negativiusumik ernialersuinermut ilaanngillat.
Allannguinermut tunngavigineqarput maannakkut niuerfimmi inissisimaneq aamma niuernermi pissutsit.

Q-Offset

GrønlandsBANKEN indfører, pr. 1. februar 2021, negativ indlånsrente for pensionskonti samt sænker beløbsgrænsen på frie midler.

Torvevej B-46 • Boks 378 • 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com

Pensionskonti
Pr. 1. februar 2021 sættes beløbsgrænsen for beregning af
negativ indlånsrente på pensionskonti til 25.000 kr. og rentesatsen er pt -0,600 % p.a.
Ændringen betyder, at:
Kunder, der har en Qimatut pensionskonto, skal betalte 0,6000% p.a. af det kontante indestående, der overstiger
25.000 kr. pr. konto. Dette gælder ikke indestående på puljekonti.

Har dit firma brug for:
• Kuverter med eller uden rude
Størrelser: m65 • M5 • C4
• Arbejdsrapporter med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Lønsedler med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Blokke

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

Beløbsgrænse sænkes
Samtidig ændres, pr. den 1. februar 2021, beløbsgrænsen
for beregning af negativ indlånsrente for privatkunder og
for erhvervskunder til 100.000 kr. Rentesatsen er pt -0,600
%.
Ændringen betyder, at:
Privatkunder og Erhvervskunder skal betale -0,600 % p.a.
af det samlede indestående, der overstiger 100.000 kr.
Nanoq konto, børne- og ungekonti, deponeringskonti og
sikringskonti er ikke omfattet af den negative indlånsrenteberegning.
Ændringerne sker med baggrund i den aktuelle markedssituation og af forretningsmæssige årsager.

Kommunal informationsformidling
– eller?

af Leif Ellebælk Motzfeldt
En notits i det seneste nummer af Kujataamiu den 10.
december 2020 omhandlede Josef Petersens udtræden af
kommunalbestyrelsen. Der stod ikke noget om årsagen i
notitsen, og nysgerrigheden fik mig derfor til at logge på
Kommune Kujalleqs hjemmeside.
Lad det være sagt med det samme: Jeg blev egentlig ikke
overrasket. Men endnu en gang noget rystet over kvaliteten
– læs mangel på samme – af nævnte hjemmeside.
Lidt nede på siden er der aktuelt et billede af Josef under en
tilhørende overskrift. Man kan her klikke sig frem til
samme ufuldstændige notits, som var at finde i lokalavisen.
Så jeg søger videre: “Politik” fører til
“Kommunalbestyrelse”, hvor der blandt 3 underpunkter findes “Referater”.
Det var naturligvis naivt af mig at tro, at referatet fra det
seneste møde allerede var lagt ud på siden. Det gjorde jeg
dog heller ikke, og det viste sig naturligvis, at der ikke ligger noget referat fra møde 05 / 2020. Det gør der i øvrigt
heller ikke fra møde 02 / 2020, men dog fra møde 03. Men
intet fra et møde, der angives at have fundet sted den 23.
september 2020.
Men så en dagsorden for møde 05 da. Ak, ak:
Menupunkter, der kunne tænkes at skjule dagsordener, findes slet ikke. Jeg kunne i alt fald ikke hitte noget. Den
opfindsomme prøver sig så frem via søgefeltet og skriver
“dagsorden”. Og ganske rigtigt – der var gevinst. Man kan
dog godt blive lidt i tvivl, om det nu er den rigtige, for det
fremgår, at mødet afholdes den 27. november. Der står
imidlertid 25. november i notitsen. Måske blot en uvæsentlig detalje?
Jeg hæfter mig dog ved, at dagsordenen til møde 02 / 2020
ikke findes, uagtet som nævnt referatet ikke er lagt ud.
Ligesom også dagsordenen til mødet den 23. september –
jeg antager det er møde 04 – er forsvundet i den blå internet-luft.
Tilbage til udgangspunktet: Notitsen om Josef. Der er slet
ikke noget punkt ?? Det fremgår i alt fald ikke af dagsordenen. Jeg skal så ikke kunne sige, om der efterfølgende er
kommet et tillægspunkt på dagsordenen. Eller har man bare
sagt “nå” og konstateret, at Josef er udtrådt, og at en ny er

kommet ind? Og dermed tilsidesat de formelle regler. Intet
herom fremgår af notitsen.
Jeg er ikke imponeret. Det er jeg heller ikke af opsætningen
af dagsordener og referater, der virker noget rodede. Men
lad det nu være. Værre er det, at oplysningsværdien generelt er særdeles ringe.
Alt i alt harmonerer det dårligt med alle de løfter, der – foranlediget af diverse klager og demonstrationer – fra kommunens side er kommet hen over året om åbenhed og styrkelse af den kommunale information. Med andre ord har
man lovet kommunens borgere en langt bedre formidling
af, hvad der foregår og besluttes i det kommunale regi. Så
kan man jo afgøre med sig selv, om man mener, at løfterne
er indfriet.
Må jeg komme med en anbefaling til de formelt ansvarlige
i Kommune Kujalleq: Log ind på Kommuneqarfik
Sermersooqs hjemmeside og få der lidt inspiration til, hvordan det kan gøres. Her kan man endog også finde dagsordener og referater fra de stående udvalg. Noget tilsvarende er
desværre totalt ukendt i Sydgrønland.
Noget overrasket blev jeg dog alligevel i forbindelse med
mit nylige besøg på Kommune Kujalleqs hjemmeside:
Under overskriften “Politik” lyder et af 6 punkter således:
“Siumut’s målsætninger for valgperioden 2017 – 2021 for
Kommune Kujalleq”. Herunder står der så en længere
række målsætninger prydet af Siumuts logo.
Det fører straks til flere spørgsmål:
Hvornår er det politiske parti Siumuts målsætninger blevet
ophøjet til at være Kommune Kujalleqs officielle politik?
Er det noget, som kommunalbestyrelsen har besluttet?
Kan andre partier, aktuelt IA og Atassut, der begge er
repræsenteret i kommunalbestyrelsen, på tilsvarende måde
bruge kommunens hjemmeside til at promovere partiet?
Borgmesteren har ellers løbende i de seneste mange måneder gjort et stort nummer ud af at præcisere, at der i kommunen forvaltes efter lovgivning og forskrifter. Det synes
nu ikke at være tilfældet her.
Med venlig hilsen
Leif Ellebæk Motzfeldt

G r ø n l a n d f å r c o r o n av a c c i n e r
mellem jul og nytår

Grønland kan forvente at få de første coronavacciner
allerede mellem jul og nytår. Det oplyser landslæge
Henrik L. Hansen.

mange vacciner de første måneder i 2021, at vi kan tilbyde
til alle i Grønland. Men det er selvfølgelig usikkerhed forbundet omkring dette, siger Henrik L. Hansen.

De første personer kan regne med at få en coronavaccine
mellem jul og nytår.

- Der er aldrig brugt så mange ressourcer på et vaccineprojekt i verdenshistorien, siger han.

Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen under et pressemøde tirsdag den 15. december.

- Uanset, så vil det tage tid at vaccinere samtlige 56.000
borgere i Grønland, understreger Anna Wangenheim.

- Det bliver ikke ret mange men vi er i kontakt med de danske myndigheder og er ved at få det hele på plads, så vi kan
modtage de her vacciner. Det er en kompliceret sag og vaccinerne er komplekse at bruge. Men det kan vi godt klare.
Vi er ved at lave et forslag til hele vaccinationsprogrammet
i Grønland, siger Henrik L. Hansen.

Under pressemødet kom det frem, at to indrejsende er blevet stoppet i Kastrup på grund af en positiv test af coronavirus.

Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim understreger, at vaccinen ikke vil ændre på de restriktioner, der gælder i landet for at undgå smittespredning af coronavirus.
- Vaccinen betyder ikke, at vi stopper restriktioner med det
samme. Det skal ske på en kontrolleret måde, siger Anna
Wangenheim.
3.000 vacciner på vej
Henrik L. Hansen oplyser, at omkring 3.000 vacciner er på
vej til Grønland. Men det er fortsat uklart, hvem der får den
første stik.
- Det er også usikkert, hvornår alle i Grønland kan få tilbudt en vaccine. Men vi kan regne med, at der kommer så

Karantænebrud kan meldes
Politimester Bjørn Tegner Bay oplyser, at politiets generelle
opfattelse er, at de indrejsende følger karantænereglerne.
Der er dog sket enkelte brud, hvor der blandt andet er
udstedt en bøde til en ung kvinde i Nuuk, der har brudt
karantænen og taget til en beværtning de første fem dage
efter ankomst fra Danmark.
Han understreger, at borgere kan ringe til politiet og melde
personer, som de mener, har brudt karantænereglerne.
Samtidig oplyser politimesteren, at politiet vil holde større
fokus på butikker op til jul, for at se, om forretningerne
overholder coronarestriktionerne.

Pa a r i s a p i n u u s u t t u t at o q at e q a r t a r nikkut peqqissuunissaq pillugu
ilinniar titsisar sinnaanissaannut
ilinniar tikkai
2020 ingerlanerani Nuummi GUX-imi ilinniartut atoqateqarnikkut peqqissuunissamut, timillu sananeqaataanut ilisimasanik paasissutissiinermut tunngasunik ilisimasaat Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi pitsaaliuinermut immikkoortortamit Paarisamit annertusarneqarput.
Ilinniartut atoqateqarnikkut peqqissuunissaq siunertaralugu
ambassadøritut suliaqassapput, 8. klassemilu atuartunik atoqateqarnikkut peqqissuunissaq pillugu ilinniartitsisassallutik.
Nappaatit atoqatigiinnikkut tunillaassuuttartut naartuersittarnerillu ikilisarneqarnissaat Naalaakkersuisunit erseqqissumik anguniagaavoq. Tamatuma saniatigut inuusuttut

timertik peqqissumik eqqarsaatigalugu inuusaaseqassapput
killiliisinnaallutillu. Taamaammat atoqateqarnikkut peqqissuunissaq eqqarsaatigalugu GUX-imi ilinniartut Paarisamit
ambassadøritut ilinniartinneqarput.
Nuummi ilinniarnertuunngorniarfimmi 1.g aamma 2.g-mi
ilinniartut tunniusimasut aqqaneq marluk qaammatini kingullerni arlalinni suleqatigiittarnermut, timip sananeqataataanut paasissutissiinermullu ilisimasatik piginnaasatillu
annertusarpaat. Inuusuttut nutaanik ilisimasaqalerlutillu
piginnaasaqalernerisa saniatigut Paarisa qanimut suleqatigisareerlugu inuusuttut misiligutitut suliniummik aallartitsipput, tassalu inuusuttut inuusuttoqatiminnut nukarliunerusunut kinguaassiutit pillugit ilinniartitsisalernermikkut kinguaassiutit pillugit ilinniartitseriaatsimik ineriartortitsisimallutik.
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Inuusuttut inuusuttoqatiminnut nukarliunerusunut kinguaassiutit pillugit ilinniartitsisalernerisigut 8. klassemi
atuartut kinguaassiutit pillugit
toqqissisimanerullutik ilinniartinneqartalissapput.
Taamaaliornikkut ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartut
ilinniartitsisussat 8. klassemilu atuartut atoqateqarnikkut
peqqissuunissamut tunngasunik ilisimasaqarnerulerlutillu
inuiaqatigiinni ileqqunik eqqartuillutillu takorluuisinnaanerulissapput. Taamatut atoqateqarnikkut peqqissuunissamik ilinniartitsinerit toqqissisimasumik ingerlanneqar-

