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SAM-BYG
KUJATAANI ApS

- Tømrerarbejde
- Glarmester
- Låseservice
- Tæppeland
- Maler arbejde
- Transport

Tlf. 64 20 94 - Fax 64 22 94
Mobil 49 44 09 - Låseservice 49 26 27
Mestervej B-1328 - 3920 Qaqortoq

KA AUTO ApS
Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

- Service og reparation af alle bilmærker

TØMRER- & SNEDKERMESTER
Carl J. Olesen • Box 81 • 3920 Qaqortoq

Tlf.: / Fax 64 11 30 • Mobil 49 34 01 • Mail: carlj@greennet.gl

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
Linoleum / vinyl • Køkkener / bordplader / vaske

Betonarbejder • Gulvslibning • HtH køkkener
Mini-låseservice 5 stift - & 6 stiftcylinder

Qaqortoq VVS ApS
v/ Johnny Petersen

-Rørarbejde
-Blikkenslagerarbejde
-Vand, Varme, Sanitet
-Smedearbejde
-Diverse

49 23 94 svarer altid

Boks 25 • 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 26 94 • Johnny 49 23 94

E-mail: qaqvvs@greennet.gl

      



Bingo imaluunniit 
pitsaaliuineq
Illoqarfitsinni Qaqortumi Pitsaaliuinermik siunnersortitut
aanngajaarniutit pillugit suliaqarusulluta katsorsaanermik
ilinniarsimasoq Maria Tausen suleqatigalugu isumaqatigiip-
pugut ulluni qaninnerusuni pilersaarusiorluta.

Innuttaasunut tamanut peqataaffigineqarsinnaasunngorlugu
aaqqissuunniaratsigu Katersortarfik atorniarlugu saaffigin-
nippunga oqarsuaatikkut Ulloq 8 Februar 2011. 
Katersortarfimmilu sulisuusut ilaat nassuiaappara katersor-
tarfik atorusullugu sunalu pillugu. 

Saaffigisama siornatigut suliarisartakkakka pillugit attartore-
ernikuugatta  ilisimammagu pisarnerput  malillugu isumaqa-
tigiissutiginiaraluarakku tupinnartumik oqariasaarpoq

Katersortafimmi siulersuisut allakkatigut saaffigissagikka
piumasarilersimammassuk. Taavagooq ullumikkut allagaq
tunniukkukku unnukkuani Binngortartut Bingoreerunik eqq-
artussagaat ilumut akuerineqassanersugut ullormi sumi attar-
tussanersugut. 

Nassuiaatigineqarsimavoq Kommunimiit katersortarfik
attartorneqaraangat Binngortartut inangerneqartalernertik
nuannarinngimmassuk. Ingasappallaaqimmat aperivunga
katersortarfimmi ittuusoq sianerfiginiarlugu. 
Innersuunneqarpungalu katersortarfiutileqatigiit siulittaasu-
annut Rasmine Hansen-mut sianissasunga. 

Sianerfigaaralu aperalugu ilumut taamaattoqarsinnaanersoq.
Akuerisinnaanagu qanoq aamma pitsaaliuineq pisortanit
suliassaq Binngortartunit naliliiffigineqassava ilumut pisin-
naanersoq pisinnaannginnersorluunniit. 
Akivaangalu tassa eqqartorsimagitsik katersortafiutileqati-
giiullutik Bingortartut eqqarsaatigalugit sap.ak ulluisa aali-
angersimasuni kisimi atorneqartarsinnaalersillugu aamma-
gooq Bingortartut aningaasarsiorfigineqaramik katersortar-
fimmiit. Oqarfigaaralu aamma uagut pitsaaliuinermi attarto-
raangatta akiliisartugut. 

Akissutissaqannginnami allamik innersuuppaanga Anthon
Joseassennimut taannalu sianerfigigakku oqarpoq taamaat-
toqanngitsorooq nammineerlunilu katersortafimmut sianer-
luni Ulloq 17. februar attartussagipput akuersilluni. 

Illoqarfitsinni annertuunik pitsaaliuinerminngaanniit ukiu-
mut pilersaaruteqarpugut. Ajornartorsiuteqarlutalu annertuu-
nik. Akuerineqarsinnaanngilaq BINGORTARTUT taamak
pissusilersornerat. Aammalu ilanngullugu taarusuppara anin-
gaasanoorneq  pillugu meeqqat sumiginnarneqartut sulias-
satsinnut ilaapput imaanaanngitsut. 

Nauja Ottosen Knudsen
Pitsaaliuinermik siunnersorti 
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ANGALATITSIVIK Ulu

Kalaallit Nunaanni, Kalallillu Nunaata avataani angalane-
rit, unnuinerit angalanermi sillimatit, biilinik attartornerit 
il. il. pisiarisinnaavatit. Sianerlutit, email-imik/fax-imik 
nassitsillutit namminerluunniit ornigullutit inniminniisin-
naavutit. 

Ulu TRAVEL 

Hos Ulu Travel kan du købe: rejser indenrigs i Grønland, 
rejser til udlandet, overnatning, rejseforsikringer, billeje 
m.m. Du kan booke ved personlig henvendelse, sende 
email/fax eller ved at ringe. 

Sanatorievej B 642

Tlf.: 64 11 77
Fax: 64 22 02

Email: ulu@ulu.gl   

Ammasar!it // Åbningstider 
Ataasinngornermiit - tallimanngornermut 

nal. 09:00 - 16:00
Mandag - fredag

kl. 09:00 - 16:00

ANGALATITSIVIK

TRAVEL !

                 



"Do you speak english" kan i den kommende tid være et
passende spørgsmål til arbejdsstyrken i Sydgrønland.

Med et stort opkvalificeringsinitativ satser kommunen i sam-
arbejde med Sprogcentret i Sisimiut på at give regionen et
stort løft i forhold til at tilegne sig engelske sprogfærdighe-
der.

Således afvikles der i de kommende uger forskellige steder i
Sydgrønland i alt fire 2 ugers kurser i råstofengelsk og
engelsk målrettet off shore området. Derudover får medar-
bejderne i Erhverv- og arbejdsmarkedforvaltningen, der skal
rekruttere og servicere selskaberne også tilbud om engelsk-
kursus.

Formanden for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Kalistat Lund siger: 
"Råstofområdet er et potentielt vækstområde i Sydgrønland
og et område vi i lighed med turisme og fødevarer har store

forventninger til kan skabe
nye arbejdspladser og frem-
gang i vores region de kom-
mende år. 

Helt afgørende, for at væksten indenfor området kommer
lokalbefolkningen til gode, er dog at borgerne kan matche
de kvalifikationskrav som branchen stiller.
Hvis man skal arbejde i råstofbranchen er det vigtigt at
kunne kommunikere på engelsk, så derfor er vi meget
glade for at det er l ykkes os at få sprogkurserne til
Sydgrønland" slutter udvalgsformanden, der opfordrer
borgere der har arbejde eller har lyst til at arbejde med
råstoffer om at kontakte Piareersarfiit eller Erhvervs- og
arbejdsmarkedsforvaltningen for tilmelding eller for at
høre mere om kurserne.

Sydgrønland i stor opkvalificeringsind-
sats med engelsk-sprogkurser

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS

Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Fax 64 19 41 • Mobil 49 31 32

Asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq

Proffessionel Rengøring, God Service
- En ren fornøjelse



Minnerpaamik sapaatip akunneranut ataasiarlutit nilla-
taartitsivik eqqiartaruk, taamaaliortanngikkuit assi-
giinngitsunik nappaatissarsivigisinnaavat.

Nillaataartitsiviup eqqiluitsuungitsup meriarnermik, naar-
lunnermik sulilu ajornerusunik nalaasinnaavaatit.

Angerlarsimaffik eqqissinartuusappat nillataartitsiviup imer-
mik qaqorsaamillu atortulerlutit eqqiartarnissaa pisariaqar-
poq. Inuppassuit ukiup ataatsip ingerlanerani pingasoriaan-
narlutik sisamariaannarlutilluunniit nillataartitsivik eqqiar-
tarpaat, tamanna annikippallaarpoq, peqqinissalerituut oqar-
put.

Bakteeriat nerisassarpassuit akornanni ‘inuulluarnikut’ meri-
arnermik, naarlunnermik ilami taakunannga suli ajornerusu-
nik nalaassinerluttissinnaavaatit, Morten Lisby uloriasaari-
voq.

“Tamakkunannga aajornersaapput oquit, tamakku utserar-
toqarsimatillugu imaluunniit nerisat sinnikuini pisoqqani
isugutattumiittuni pilersarput. Taaku toqunartuliorsinnaap-
put, tamakkulu ilaat timitta sananeqaataanik ulorianarput”,
oqarpoq.

Kræfteqalersitsisinnaapput
Oquit nerisassaniittut kræfteqalersitsisinnaanerat ilimatsaa-
neqarsimavoq.
“Tassalu ipiipallaangitsumik inuunerit tamaat nillataartitsi-

veqarsimaguit, timivit akornutissar-
siffigilluarsimasinnaavaa”, oqarpoq.

Naatitat asiulersut pinaveersaakit
Mayonais-ip tunuani toqqortat arlaat timitta akiuussutissam-
ut imminut illersorniarneranut kisimi pisuuneq ajorpoq,
Michael Réne oqaluttuarpoq.
“Nappaatinik pilersitsisartoq annerpaaq tassaavoq naatitaasi-
vik”, oqarpoq.

Amusortoq naatitaasivik guloruujinik asiulersunik aamma
katorfilinik naanertalik bakteeriarpassuarnik imaqarpoq, ili-
sivinni qulliunerusunik qallersuutissanik nutaagaluanik
sequmiisartoq. Nillataartitsivimmi ujarlerluta ‘assaagaangat-
ta’ barteriat oquillu kingunissaat silaannarmut qaffakaatittar-
pavut, taamaalillutalu nillataartitsivik minguttittarlugu.

“Nillataartitsivik issutalinnik ilisiffigineqassanngilaq. Issoq
naatitaniittoq isugutsernermi siaruaatarpoq, taamaalillunilu
nillataartitsiviup sinnera bakterianik siammarfigalugu”.
“Nerisassat nillaataartitsivimmit piikit, qaqugumullu killis-
saqarnersut misissorlugit, tamatumalu kingornagut nillataar-
titsivik imermik qaorsaamillu eqqiaruk. Takussaasumik aat-
talimmik mingoqarpat immoqarpalluunniit, piaarnerpaamik
pappiaqqamik allarutissiamik panersarneqassaaq”.
Pissarsiffik: Jyllandsposten

Nillataartitsiviit eqqiluitsuungitsut
napparsimalersissinnaavaatit

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinsit, seqinersiutit pinnersaatillu

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

KUJATAANI
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE

TLF. 64 15 12 - FAX 64 15 39

Ammarsarfiit
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

Arfininngorneq
Lørddag

Åbningstider

10.00 - 17.00

10.00 - 13.00

Giv et bud på det blå Roslevhus
Hus i 2 plan i alt ca. 120 kvm. 

Indeholder: 
stueplan: entre med adgang til toilet, badværelse
og stor stuen, Bryggers med adgang til nyt køkken.
I stuen er der trappe til 1. sal:
1 stort værelse (stue) samt 2 værelser. Der er nyt
listeloft overalt. 
Og lige isat 2 nye hoveddøre. Samt ny svalegang.
Der er fortaget en del istandsættelse -så huset
fremtræder i pænt stand . Der er oliefyr. 
Huset sælges for højeste bud. Som det er og for
findes.

Henvendelse til Jan Rasmussen for nærmer oplys-
ninger og aftale om fremvisning på telefon:

230920





Kommune Kujalliup 
Kusanarnerulernissaanik 
suliniutit
2008-imi Qaqortup Kommunia Qaqortup kusanarnerulersin-
neqarnissaanik suliniuteqartunut akissarsisitsisalerpoq.
Taamani Ado Rasmussen Qaqortumi naatsiivilerisarnermik
siuarsaalluarnini pillugu akissarsisinneqarpoq.

Peqatigiiffiup Qaqortup Kusanarnerulernissaanik
Suliniuteqartup kiisalu Inuussutissarsiutinik Oqallittarfiup
siulittaasuisa kajumissaarineratigut Kommune Kujallermi
Teknikkimut Ataatsimiititaliaq aalajangerpoq akissarsisitsi-
sarneq kommunimi nutaami nanginniarlugu kiisalu
Narsamut Nanortalimmullu atuuttussanngortinniarlugu.
Aammattaaq Kommune Kujalleq tamaat isigalugu suliniar-
tunut akissarsisitsinermut atatillugu nunaqafiit siunnersuu-
teqarsinnaapput. 

Kusanarnerulersitsineq assigiinngitsunik paasineqarsinnaa-
voq, soorlu illulianut, eqqumiitsulianut, avatangiisinut,
pinngortitamut kulturimullu tunngasutut. Tassaasinnaavoq
illu kusanartoq, kusanartumik pissusitoqaasut ilersitseqqin-
neq, naatsiivik kusanartoq, eqqumiitsuliaq tamanut saqqumi-
soq imaluunniit suna alla kusanarnerulersitsisinnaasoq.

Kikkuluunniit  4. marts 2011 nallertinnagu siunnersuuteqar-
sinnaapput, tamatumalu kingorna Teknikkimut
Ataatsimiiititaliaq akissarsisitassanik toqqaassaaq.

Birger  Kristoffersen 
Titartaasartoq - Teknikkeqarfik

Forskønnelse i Kommune
Kujalleq
I 2008 indstiftede Qaqortup Kommunia en forskønnelsespris
for Qaqortoq. Prisen gik dengang til Ado Rasmussen for
hans arbejde for at udbrede havekulturen i Qaqortoq. 

På opfordring fra formændene fra Foreningen for Qaqortoq's
forskønnelse og Erhvervsforum i Qaqortoq har Teknisk
Udvalg i Kommune Kujalleq, besluttet at videreføre prisen i
den nye kommune og udvide den ved også at tilbyde en pris
for Narsaq og for Nanortalik. Endvidere bliver der mulighed
for en overordnet pris for hele Kommune Kujalleq, hvor
også bygderne kan byde ind.

Forskønnelse skal i denne sammenhæng forstås bredt og kan
f.eks. omfatte arkitektur, kunst, miljø, natur og kultur. Der
kan være tale om et smukt nyt hus, en fin restaurering, en flot
have, et synligt kunstværk eller andet som forskønner. 

Alle kan indsende forslag inden den 4. marts 2011 og så vil
Teknisk Udvalg derefter udpege prismodtagerne.

Birger  Kristoffersen 
Arkitekt - Teknisk Forvaltning

Kommune Kujalleq
Boks 514 

3920 Qaqortoq

Pissarsiorpoq
• Inissarsiuussisarfimmi overassistenti.
• ”Bokollektiv”-imut isumaginninnermi ikiortimik 

(allagarsiuteqqitaq).  

Qinnuteqarfissat kingusinnerpaamik: 
9. marts 2011.

Inuttassarsiuinermi allagarsiussat tamakkiisumik
oqaasertallit pissarsiarineqarsinnaaput
Sulisoqarnermut Allaffimmut saaffiginninnikkut,
sorluttaaq uani atuarneqarsinnaallutik: www.kujal-
leq.gl. 

Qinnuteqaatit uunga nassiunneqassapput:

Kommune Kujalleq
Sulisoqarnermut Allaffik 
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat. 70 41 00
Fax: 70 41 77

Søger:
• Overassistent til Boligforvaltningen.
• Socialhjælper/socialmedhjælper til 

”Bokollektivet” (genopslag).  

Ansøgningsfrist: 
9. marts 2011. 

Opslagene i fuld ordlyd kan rekvireres ved hen-
vendelse til Personalekontoret, ligesom de kan
ses på: www.kujalleq.gl. 

Ansøgninger fremsendes til:

Kommune Kujalleq
Personalekontoret
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Tlf.: 70 41 00
Fax: 70 41 77



Atuarnerit inerneri
Atuarfik tassaasariaqassooq meeqqamut ajornanngitsumik
piginnaanngorsarfik.
Atuarfitsialami atuartut misilitsinneqartarput 3. klasse, 7.

klasse taavalu 10. klassemi. Siornatigut 10. klassemi kisimi
soraarummiilernermi misilitsinneqartarput, taavalu inerneri
atuarfimmiit susinnaajunnaarlugit.
Uani takutissavarput Inerisaavimmiit katersukkat 2010-mi
10. klassemi soraarummeertut misilitsinermi inernerit, nuna

tamakkerlugu.

Atuartitsinerni qallunaatut, tulut-
tut matematikkilu atuartut
sisamaagaangata ataaseq angu-
sinngitsoortarpoq. 
Ajornartorsiutaava sunaava?
Nammineq toqqakkani tamarmik
angusinikuupput - soqutigineri-
gamikku karakteriginnerupput.

Taamaammat ajornartorsiut atuartitsinermiissinnaanngilaq.

Ullutsinni takuneqarsinnaavoq atuartitsineq meeqqamut
iluaqutaasimanersoq. 3. klassemi angusai naammanngippata
immikkut iliuuseqarfigineqarsinnaassapput, taamatuttaaq 7.
klassemi.
Uagut angajoqqaasugut aamma naliliineri malunnaafigilluar-
sinnaassavagut, soorlu 'angusakka'mik taasat.
Pingaaruteqarpoq meeraq tapersersorneqarnissaa angerlar-
simaffimmiit aamma - atuarfimmiinnaanngitsoq.
Taamaasilluta meeqqat soraarumeerunik ilinniaqqinnissamut
piareersimalluarnissaat qulakkerniassavarput.

Ajoraluartumik meeqqat atuarfianiit ilinniaqqinngitsut 10-15
%-iupput. Inuiaqatigiittut tamanna akissaqartinngilarput.
Tamatta immikkut iliuuseqarfigisariaqarparput atuarfimmi
atuarfiullu avataani. Inuusuttunnguit inuunermi pitsaaneru-
sumik tunngavissaqarniassapput.

Illit meqqat atuarfimmi qanoq ingerlava? Meeraq atuartitsi-
neq ataaseq marlulluuniit nalornissutigiguniuk qanoq iliuu-
seqarfigissagaluarpiuk?

Ilinniartsitsisoq attavigiuk isumaqatiginiarlugulu qanoq iliu-
usisoqassasoq. Atuartoq nalilernaqarnissaa atuarfik angerlar-
simaffillu suleqatigiinneranut ilaavoq. Angajullernilu ilin-
niaqqinnissamut pilersaarut sananeqarsinnaavoq.

Atuarfimmi siulersuisut sinnerlugit
Alibak Hard

Qaqortoq Elektronikservice ApS(Qaqortoq Vagtservice ApS)

Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71

Email: elektronikservice@qaqvagt.gl

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

• Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installationer - ADSL

• Netværksinstallationer

• Kig ind i Servicebutikken på Vestervej B-421, mange spændende ting.

QAQORTOQ-ENTREPRENØR
FORRETNING ApS

udfører alt arbejde inden for:

Jordarbejde
Borearbejde & Sprængningsarbejde
Vandledningsarbejde & Kloakarbejde
Terrænarbejde & Belægningsarbejde

Halvrørsarbejde
Betonarbejde

Snerydningsarbejde

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax: 64 20 45

Mobil: 49 38 69
E-mail: qent@greennet.gl

Ajunngitsut Naammaannartut Angusinngitsut
A, B, C D, E F, Fx

Kalaallisut 46,5 % 46,8 % 6,7 %
Qallunaatut 38,2 % 38,1 % 23,7 %
Tuluttut 35,2 % 38,1 % 26,7 %
Matematik 24 % 51 % 25 %
Imm. Toqq. 91 % 9 % 0 %



Politirapport
(IB)Efter en længere tids pause er politirapporten i gang
igen.
Her i det nye år er det meget passende at se lidt tilbage på
politiet´s arbejde. Regionsleder Bent Ole Kleist har i for-
bindelse med det nye år, lavet en statistik over de forskel-
lige forbrydelser, der er begået i 2010.
Qaqortoq har tidligere haft en ry som forholdsvis sikker by,
hvor man kan færdes ude i byen, uden at risikere at blive
overfaldet og slået.  Men denne ry er desværre vendt.
Anmeldte voldsager, ikke mindst det grove voldstilfælde, har
været stigende de senere år. Politiet har således behandlet 62
sager om vold i 2010. 

Der er anmeldt 12 sager om voldtægt.

Forsøg på smugling og salg af euforiserende stoffer, 35
sager.

Hæleri 18 stk.

Faderskabssager har der været 45 af.

Skilsmissesager 30 stk.

Politiet har rykket ud til 3 redningsforanstaltninger.

Til det mere kedelige. 4 personer begik selvmord i 2010,
mod 7 i 2009.
I den forbindelse modtog politiet om flere trusler om at begå
selvmord i december 2010. 

Som en forebyggelsesforanstaltning kontaktede politiet soci-
alvæsenet, der i samarbejde med en psykolog, tilbyd samta-
ler og andet hjælp til de selvmordtruede. 

17 sager i forbindelse med spirituskørsel.

Hele 148 fogedsager.

Butikstyveri har der været 86 af. 25 sager om tyveri i priva-
te hjem. Hele 36 sager om biltyveri. 

I forbindelse med at de tre sydgrønlandske byer er slået sam-
men til én politidistrikt, har stationen her i byen, assisteret
deres kollegaer i Narsaq og Nanortalik p.g.a. underbeman-
ding i disse 2 byer. Målt i dage har 2 mand herfra byen brugt
800 arbejdsdage fordelt i de 2 byer. Det har betydet, at poli-
tiet i perioder har måttet prioritere politiarbejdet.

Ialt har politiet behandlet 1237 sager i 2010, hvoraf 302
sager endnu ikke er afsluttet.

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq

Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Fali. . . . 49 41 11

Telefon. 64 20 77

Fax. . .  64 26 77

Værksted: Masarsuk B-762

Kalaallit Røde Korsiat i Qaqortoq 
Inviterer unge og voksne til fællesspisning i
Puilasoq. Vi serverer et varmt måltid mad. Bagefter
er der tid til kaffe/te og lidt hygge. 
Fri adgang, men du må gerne lægge lidt i spare-
bøssen til næste måltid.

Tid:
hver torsdag mellem kl. 17 og 18 i februar og marts
måned.

Sted:
Puilasoq

Kalaallit Røde Kors-iat Qaqortoq 
Inersimasu¬nut Puilasumi nereqatigiititsiniarpoq.
Kissartunik sallaasiisaagut.Kingornatigut kaffe/te
ilorrisimaarnerlu.
Ilaaneq akeqanngilaq tikilluaqqusaavutillu tullia¬nut
nereqatigiinnissamut nakkaatitsivinnut ilisi¬laarnis-
samut.

Qaqugu.  
Februarimi marsimilu sisamanngornerit tamaasa
nal15-18..
Sumi:
Puilasumi  
På vegne af bestyrelsen 

Tove



Beskidte køleskabe kan 
gore dig syg

Køleskabet rengøres mindst en gang om ugen, ellers risi-
kerer du en lang række kedelige sygdomme.
Du risikerer opkast, diarré og det, der er værre, med et
snavset køleskabet.
Der er god grund til at forkæle køleskabet med vand og
sæbe, ud over at det hjælper på husfreden. Mange gør nem-
lig kun kølekskabet rent tre-fire gange årligt, og det er alt for
sjældent, advarer sundhedseksperter.
Der er nemlig risiko opkast, diarre og det, som er værre, når
bakterierne får lov til at mæske sig blandt madvarerne, adva-
rer Morten Lisby, udbrudskoordinator i Fødevareregion Øst.
»Det værste er skimmelsvampe, der opstår, hvis der er spildt
noget, eller der ligger gamle madrester i det fugtige miljø. De
kan danne giftstoffer, og nogle af dem kan være meget ska-
delige for kroppens celler«, siger han.

Risiko for kræft
Skimmelsvampe mistænkes endda for at være kræftfremkal-
dende, når de findes på visse fødevarer.
»Så lever du med et snavset køleskab et helt liv, kan det have
virkelig skadelige effekter på din krop,« siger han.

Undgå slatne grøntsager
Der er ikke kun den glemte placticbøtte bag mayonaisen,
som kan give immunforsvaret noget at arbejde med, fortæl-
ler Michael Réne, levnedsmiddelingeniør ved
Professionshøjskolen Metropol.
»De værste sygdomsfremkaldende bakterier gemmer sig ofte
nede i grøntsagsskuffen, « siger han.
Er skuffen proppet med slatne, våde gulerødder og halvspi-
rede kartofler, er det en potentiel bakteriebombe, der kan for-
urene ellers frisk pålæg på øverst hylde. Når man roder rundt
i køleskabet, , hvirvler man nemlig bakterier og skimmels-
vampe op i små luftbårne partikler, der farer rundt i hele
køleskabet, lyder forklaringen.
»Der må ikke komme jord ind i køleskabet. Den jord, der er
på grøntsager, bliver opløst, når de bliver fugtige, og så for-
merer bakterierne sig til resten af køleskabet«
»Tag madvarerne ud, tjek holdbarheden, og gør køleskabet
rent med vand og sæbe. Er der synligt snavs som kødsaft
eller mælk, skal du tørre det væk med det samme med køk-
kenrulle«.

Kilde: Jyllandsposten

Kujataa tuluttoornermik 
pikkorissaanernik 
annertuumik piginna-
anngorsaavoq
"Do you speak english" Kujataani sulisinnaasunut piffissami
aggersumi naleqquttumik apeqqutinngorsinnaavoq.
Piginnaanngorsaanermut annertuumik suliniuteqarnikkut
kommunip Sisimiuni Oqaatsinik Pikkorissarfik suleqatigalu-
gu suliniutigaa tuluttoornermik pikkorinnerulernissap kivin-
neqarnissaa.

Taamaalilluni Kujataani sapaatit akunnerini aggersuni
sumiiffinni assigiinngitsuni aatsitassarsiornermut tunngasu-
mik tuluttut kiisalu imaani uuliasiornermut tunngasumik
tuluttut sisamariartumik sapaatit akunnerini marlunni pikko-
rissaasoqassaaq.

Taakku saniatigut Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermul-
lu ingerlatsiviup sulisui ingerlatseqatigiiffinnut sulisussar-
siortussat kiffartuussisussallu tuluttoornermik neqeroorfigi-
neqassapput.

Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap
siulittaasua Kalistat Lund ima oqaaseqarpoq:
"Kujataani aatsitassarsiorneq ineriartortussat ilagaat, aamma
pineqartoq takornariaqarnertut nerisassalerinertullu isumal-
luarfigeqaarput nutaanik suliffissaqartitsisinnaasoq nunattalu
immikkoortuani ukiuni aggersuni siuarsaasinnaasoq.
Pineqartup iluani innuttaasunut iluaqutaanissaanut ineriar-
tornissamut aalajangiisuulluinnarpoq, innuttaasut inuussutis-
sarsiorfiusumut piginnaasassanik piumasaqaatinut naleqquu-
tuunissaat.

Aatsitassarsiornerup iluani sulissagaani pingaaruteqarpoq
tuluttut attaveqaqatigiissinnaanissaq, taamaattumik nuannaa-
rutigisorujussuuarput Kujataani oqaatsinik pikkorissartitsi-
nissat", ataatsimiititaliap siulittaasua naggasiivoq, innuttaa-
sullu aatsitassarsiornerup iluani suliffillit suliffeqalerusut-
tulluunniit kaammattorpai Piareersarfiit imaluunniit
Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu ingerlatsiviit
attaveqafigeqqullugit pikkorissarnissanut nalunaarnissaan-
nik pikkorissarnissalluunniit pillugit paasiniaanissaannut.



Resultatet af børnenes
skolegang
Skolen skal være et sted hvor børnene tilegner sig færdighe-
der på en effektiv måde.
I Atuarfitsialak bliver skolebørnene testet i forskellige fær-
digheder i 3. klasse, 7. klasse og til sidst i 10. klasse. Før i
tiden blev de kun testet i 10. klasse og herefter var det for
sent at gøre noget fra skolens side. 

I denne forbindelse vil vi her vise nogle tal som Inerisaavik
(institut for læring) har samlet sammen fra 10. klassernes
eksamen 2010.

I fagene dansk, engelsk og matematik dumper 1 ud af 4 ele-
ver ved 10. klasses afgangseksamen!! Hvad er galt? Det er
ikke undervisningen, for eleverne klarer sig godt i lokale
valg, fag de selv vælger. Derfor ligger problemet et andet
sted end i undervisningen.

I dag kan man se om den undervisning som børnene har
modtaget gennem årene, har haft en virkning. Hvis børnene
ikke bliver dygtigere til et fag fra 3. til 7. klasse, så skal der

gøres noget ekstraordinært.
Vi forældre har også bedre mulig-
hed for at følge med i vores børns
skolegang, hvis vi får en eller anden
form for evaluering. Det er vigtigt
at børnene bliver støttet fra hjem-
met og ikke kun fra skolen. På den
måde kan vi sikre os at børnene bli-
ver klar til at fortsætte et eller andet

skoleforløb efter 10. klasse. I dag forholder det sig desværre
således at 10-15 % af alle skolebørn ikke kommer videre
efter folkeskolen.
Det har vi som samfund ikke råd til og vi bør derfor alle sam-
men gøre noget ekstraordinært for at vores børn lærer noget
i skolen, men i høj grad også udenfor skolen. På den måde
kan vi give dem et bedre grundlag for at klare sig i livet.

Hvordan klarer dit barn sig i skolen?
Hvad vil du gøre hvis der er et eller to fag, som barnet ikke
kan forstå?

Kontakt læreren og bliv enige om hvad der skal gøres. Det er
en del af skole-hjem samarbejdet at skolebarnet skal evalue-
res løbende; i de store klasser kan eleven også få udfærdiget
en uddannelsesplan.
På vegne af skolebestyrelsen

Alibak Hard
- 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

Vi har fået nye lamper hjem - og giver 50% på
udvalgte varer

Qulliit nutaat pigilerpavut - aamma pisiassat
aalajangersimasut affaannarmik akeqarput

Arssarnerit A/S
Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf:   642030
Fax: 642033
www.arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarnerit.com

Qaqortoq afd.
Søren tlf. 494525
Ejnar tlf. 493550

Nanortalik afd.
Keld tlf. 490230

A, B, C (god) D, E (mellem) F, Fx (dumpet)
Grønlandsk 46,5 % 46,8 % 6,7 %
Dansk 38,2 % 38,1 % 23,7 %
Engelsk 35,2 % 38,1 % 26,7 %
Matematik 24 % 51 % 25 %
Lokale valg 91 % 9 % 0 %

Bytte / Leje
Jeg er kvinde på 44 år, der er i gang med videre-
gående uddannelse på Københavnsseminariet.
Jeg søger en lejlighed i Qaqortoq som jeg kan
låne/leje, eller bytte med nogen som skal på ferie i
DK i perioden den 25. juni til 20. august 2011. 
Jeg er stille, rolig, ikke ryger og har styr på min
økonomi. Jeg er allergiker over for firbenede dyr.

Jeg bor selv i Charlottenlund i en 42 km2 lejlighed
med altan, vask i kælderen. Der er indkøbsmulig-
hed og nærmeste offentlige transport indenfor 100
meter og ca. 2 km til stranden og skov. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
mig på email. Lottesara@gmail.com.
Med venlig hilsen. 

Lotte Sara Rasmussen
Mobil. 29 79 77 92



Politiit nalunaarutaat
(IB) Piffissami kingullermi maqaasisartagarput politiit
nalunaarutaat aallarteqqippoq.
Ukiumi nutaami politiit suliarisimasaat kingumut qivia-
laariartigik.
Nunap immikkoortuaani pisortaq Bent Ole Kleist ukioq
qaangiuttumi 2010-mi pisimasut kingumut qiviarluni ukiumi
nutaami takussutissiorsimavai.

Siornatigut illoqarfik Qaqortoq eqqissisimanartuusoq taama-
lu pinerluffigineqarani aneerfigineqarsinnaasoq tusaamasi-
mavarput. Tamannali manna mumissimavoq. Ukiuni kingul-
liunerusuni annersaanerit, minnerunngitsumik sakkortuumik
pinerliinerit, nalunaarutigineqartarnerat qaffariarsimavoq.
Pinerliinerit 62-it 2010-mi pinerluttaalisitsisut suliarisimava-
at.

Pinngitsaaliilluni arnerinerit aqqaneq-marluk naalunaarutigi-
neqarsimapput.

Ikiaroornartunik eqqusseriarnerit tuniniaanerillu 35-it sulia-
rineqarsimapput.

Tillitanik tuniniaanerit 18-it.

Ataatassarsiuussinerit 45-it.

Avinniarluni suliassat 30-it.

Annaasiniarluni sulinerit pingasut.

Nuanninnginnerusortaat. 2010-mi imminoornerit sisamat,
2009-mi arfineq-marluk.
Tassunga atatillugu taaneqassaaq 2010-mi decemberip qaa-
mataani imminoorniarnerit arlallit pinerlutaalisitsisunut
nalunaarutigineqarsimammata.
Tamanna pinngitsoorniarlugu pinerlutaalisitsisut inunnik
isumaginnittoqarfik saafigisimavaat, tassanilu inuit pissusaa-
nik immikkut ilisimasalik suleqatigalugu imminoorniarlutik
ulorianartorsiortut oqaloqatigalugit ikiorsiissoqarsimalluni.

Imigassartorsimallutik biilertut 17-it.

Akiliisitsiniaanerit 148-it.

Pisiniarfinni tillinniarnerit 86-it. Inuinnaat illuini tillinniar-
nerit 25-it. Biilinik aallarussinerit 36-it.

Kujataani politeeqarfiit pin-
gasut ataatsimut kattuneran-
nut tunngatillugu, illoqarfim-
mi politeeqarfik Narsami
Nanortalimmilu inuttakillior-
neq pissutigalugu ikiorsiar-
tortarsimapput. Sulisut mar-
luk ullunngorlugu suliffissat
800-it illoqarfinni taakunani
marlunni suliffigisimavaat.
Tamatuma kinguneranik
politiit piffissap ilaani poli-
tiitut suliassatik pingaartin-
nerusarsimavaat.

Ataatsimut katillugu 2010-
mi suliassat 1237-it politiinit
suliarineqarsimapput, taaku-
nannga suliassat 302-t suli
inaarlugit naamassineq-
anngillat.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider
Mandag - Fredag 08.00 - 17.00
Lørdag 08.00 - 13.00

Søndag lukket i vinterperioden
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00

Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Derefter betjening via automat

Autoriseret Yamaha forhandler

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Knud Hansen . . . . . . . . . . .  49 26 19
Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 19 41

E - mail: sydelogteknik@greennet.gl
Postboks 527

3920 Qaqortoq



Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Qaqortup kusanarnerulernissaannik suliaqartunut akissarsiarititaq 

Illoqarfimmik kusanarnerulersitsisunut akissarsisitsisalernissaq Qaqortup 
Kommunalbestyrelsianit pilersinneqarsimavoq makku siunertaralugit: 

• sulianik, inunnik, peqatigiiffinnik, suliffeqarfinnik allanilluunniit Qaqortup illoqarfiata 
kusanarnerulernissaa anguniarlugu allanik maligassiuillutik immikkut iliuuseqarsimasunik 
ukiumut ataasiarluni nersuiniartarnissaq. 

Assigiinngitsutigut kusanarnerulersitsisoqarsinnaavoq, assersuutigalugu sanaar¬tukkanik
titartaaneq, eqqumiitsuliorneq, avatangiisit, pinngortitaq kulturilu aqqu¬tigalugit kusanarne-
rulersitsineq pisinnaavoq. Tassa illuliaasinnaapput kusa¬nartut, illutoqqanik pissusitoqaatut
ilersitseqqinnerit torrallatat, naatsiiviit kusanartut, eqqu¬miitsuliat ersiinartut allatigulluunniit
Qaqortup kusanarnerulersinneqarneranut tunngasut.

Akissarsiaq tassaavoq nersornaasikkamut allagartaliussassaq kiisalu aningaasat 2000 kr.-
iusut siullermik 2011-imi upernaakkut tunniunneqartussat.

Kikkulluunniit 2010-imut tunngatillugu akissarsisitassanik siunnersuuteqarsinnaapput -
siunnersuutit tunngavilersukkat kingusinnerpaamik tallimanngorneq 4. marts 2011 uunga
tunniunneqassapput:  
Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq

Forskønnelsespris for Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq har indstiftet en forskønnelsespris med det formål: 

• én gang om året at fremhæve en aktivitet, en person, en forening, en virksomhed eller 
andet der på særlig vis har været med til at forskønne byen eller bygden, således at dette 
kan virke inspirerende for andre.

Forskønnelse skal i denne sammenhæng forstås bredt og kan f.eks. omfatte arkitektur,
kunst, miljø, natur og kultur. Der kan være tale om et smukt nyt hus, en fin restaurering, en
flot have, et synligt kunstværk eller andet som forskønner. 

Forskønnelsesprisen består i en plakette samt 2000 kr. kontant og vil blive uddelt i foråret
2011. Der kan kåres en prismodtager i hver by samt for hele kommunen.

Alle kan fremsætte forslag til hvem der skal have prisen for 2010- forslagene med motiva-
tion skal fremsendes senest fredag den 4. marts 2011 til:
Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq



Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Aqqusinermi sulinermi isumannaallisaanermik 
pikkorissarneq

Qaqortumi ingerlanneqassaaq ulluni 14-15 marts 2011 

Kommune kujallermi suliffeqarfinnut neqeroorut.

Ilinniartitaanerup imarisai:
• Aqqusinermi assiaqutsersuutinik suliaqarnermi maleruaqqusanillu ilisimasaqarnerulerneq.

• Pappiliarsuutinik pilersaarusiornermik suullu assiaqutsersuutit atorsinnaanerinik 
paasinninneq.

• Aqqusinermi maleruaqqusat malillugit assiaqutsersuutinik nikisittakkanik atavittussanillu 
aammalu ikkussortarnerinik piarneqartarnerannillu eqqortumik suliaqarsinnaalerneq.

• Aqqusinermi ajutoornerit pinngitsoortinniarnerat aammalu ajutoortoqartillugu 
ikiortissarsiorasuarsinnaanermik imaqarpoq.

Pikkorissarneq EUC Nord tassa Dk-mi ilinniartitteqqiisarfik Kommune kujalleq aqqusinileri-
sut suleqatigiillutik aaqqissugaraat Danmark-milu inatsisit ataanni peqqussutaavoq nunale-
risuni aqqusinilerisuni atorfilittanilu assigisaannilu pikkorissaatsigineqarsimassasoq.

Ulluni marlunni peqataaneq allagartartaarnermik imaqassaq.

Peqataaneq 2000 kr.-nik naleqarpoq 16 time-nillu sivisussuseqarpoq nerisaqarneq ineqar-
neq peqataasut namminneq aningaasartuutigissavaat.

Peqataarusukkuit uunga nalunaassaatit: 
Kommune Kujallermi aqqusinilerisut, Otto Kielsen 
tlf. 642298, Mail: qaqentrep@greennet.gl



Kommune Kujalleq
Boks 514 • 3920 Qaqortoq

Vejen som arbejdsplads

i Qaqortoq dagene 14. - 15. marts 2011.

Kursus for entreprenører i Kommune Kujalleq.

Uddannelsens indhold:
• Kunne forstå den trafiksikkerhedsmæssige baggrund for reglerne for afmærkning af 

vejarbejder 

• Kende det overordnede forløb af planlægning af en afmærkningsopgave og hvilke 
elementer der indgår heri

• Kunne bruge de væsentligste vejregler for afmærkning af vejarbejder ved både 
bevægelige og stationære vejarbejder, herunder opsætte og nedtage afmærkningen i den  
korrekte rækkefølge, fjerne eksisterende afmærkning, udføre en korrekt opsætning af 
tavler samt kant- og baggrundsafmærkning, opsætte en korrekt begrænsningslinie, 
udføre korrekte tvær- og længdeafspærringer samt vedligeholde afmærkningen korrekt

• Kunne udføre en korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige- og stationære 
vejarbejder

• Kunne begrænse omfanget af - og tilkalde hjælp til trafikuheld.

Arrangørerne:
Kommune Kujalleq Vejafdeling og EUC Nord i samarbejde afholder kursus ”Vejen som
arbejdsplads” i Qaqortoq. Uddannelsen er lovpligtig I danmark. Den retter sig mod entre-
prenører, ledningsarbejdere, rådgivere og eget personale, som er beskæftiget med anlæg.

Pris pr. deltager:
Kursus på 2 dage (16 timer) uden kost og logi: 2000 kr.

Tilmelding:
Kommune Kujalleq Vejafdeling Otto Kielsen, 
tlf.: 64 22 98 eller mail: qaqentrep@greennet.gl






