






Innuttaasunut ilisimatitsissutitut aammali kissaateqaatitut
matumuuna ilanngutaqalaarusuppugut timersoqatigiiffim-
mut ”K-1933”-imut tunngasunik.

Siusinnerusukkut nalunaarutigineqareerput november 2012-
imi timersoqatigiiffik ataatsimeersuarmat kikkut siulersui-
suunernut ilaasortaalernersut aammalu timersoqatigiiffik
allakkatigut qanoq attavigineqarsinnaanersoq.

Immikkoortoqarfiit ukuupput:
Nerriviup qaavatigut arsaarartartut/Bordtennisafdeling, tas-
sani Henrik Ottosen, Umiarsualivimmi suliffilik siulittaasuu-
voq.
Ukioq manna GM-2013-imut K33 inunnik angallassisut
ilanngullugit 30-it tungaanoortunik peqataatitaqarpoq umiar-
suarmut ilaallutik 3. april utimut tikittussat.
Peqataasorpassuit angusaqarluarnissaannik kissaappavut.
Arsaattartut/Fodboldafdeling, tassani Angutitsiaq H. Poulsen
siulittaasuuvoq, Akillerni suliffeqarluni.

Aasaq manna meeqqat, inuusuttuaqqat, arnat angutillu
unammisaqattaarnernut peqataassapput, sungiusarnerit
ingerlalluarneqalereerput aasamut anngunniunnissat peqata-
affigineqartussat piareersimaffiginiarlugit, sungiusaasuvullu
suleqataalluarput angusassaq pitsaanerpaaq anguniarsaralu-
gu. Suliassarput annerpaaq tassaavoq angutit inersimasut
Qaqortumi augustip aallartisimalernerani ingerlanneqartus-
saq aaqqissuutassarput.

Assammik arsarneq/Håndboldafdeling, tassani Bruno
Josefsen Qaqortumi Kommune Kujallermi suliffeqartoq siu-
littaasuuvoq.

Immikkoortoqarfik inersimasunut sungiusaasoqarniarnerup
tungaatigut ajornartorsioqaaq, taamaattumillu ukiamut aal-
larteqqinnissaq siunertaralugu immikkoortumik ingerlatsisut
soqutiginnittut saaffigisinnaavaat.
Qujanartumilli meeqqat kingumut ingerlateqqinneqalerput,
tassani Pilunnguaq Benjaminsen Inga Dora G. Markussen-
ilu sungiusaasuupput. Meeqqat nunatta qeqqani Børne Cup-
imut peqataasinnaanerat anguniarlugu sulissuteqarluarput,
neriuppugullu peqataanissaat iluatsissasoq. Pilersaarutaavoq
7. april 2013 timersortarfimmi meeqqat taakkua aallaaviga-
lugit immikkut unammiuaartitsisoqarumaartoq, tassami

Nuuliarnissaannut 9. april 2013 aallarnissaat naat-
sorsuutaammat.

Timersoqatigiiffik ukiut 80-it ingerlanneqarsimasoq
sorpassuarnik aqqusaagaqartarsimassaaq, qularnanngitsu-
millu akornitsinniittoqarpoq immikkut nersortariaqartunik.
Taamaattumik manna aqqutigalugu innuttaaqataasunut saaf-
figinnippugut ”Ataqqinaammik ilaasortanngortitassamik”
siunnersuuteqaqqusilluta. Siunnersuut allaganngorlugu pat-
sisilersuutit ilanngullugit timersoqatigiiffimmut nassiunne-
qassaaq. Siunnersuutaajumaqartussat siulersuisuunerit aala-
jangiivigissavaat, taamatullu pineqartussat nalliuttorsiualaar-
nikkut nersorniarneqassapput. Siunnersuuteqarit 30. april
2013 nallertinnagu.

Jørgen Vetterlain, siulittaasoq.

Timersoqatigiiffik “K-1933”
ukiunik 80-nngortorsiussaaq

Qaqortup
Napparsimaviani

Qaqortup Napparsimavisani Livsstils Cafe 
pingasunngornerit kingullit qaammaammi 
nal. 16.00-18.00.
Ulluni 24.04 - 29.05 - 28.08 - 25.09 - 30.10. 
aammalu 27.11.2013.
Napparsimaviup innuttaasunut matuni 
ammarniarpai. 
Paasissutissanik atuagaaqqanik, allornermullu
kisitsissummik aallersinnaallutillu.

Makkullu paasiniarneqarsinnaapput:
• Oqimaasutsit/ angissutsillu malillugu BMI
• Qitivit angissusia uuttortaruk
• Aavit naqitsinera
• Puavit qanoq sulitiginersut misilittartikkit
• …immaqalu aavit sukkua uuttortatillugu
Kiisalu peqqissutsinnut tunngasunut misissor-
tigit oqaloqateqarlutillu

Periarfissaq inersimasunut 18-leereersimasunut
tunngavoq. 

AGGIALLUARISI

Sygehuset
Sygehuset åbner dørene for en LivsstilsCafe 
Sidste onsdage i måneden fra kl. 16.00 – 18.00. 
I dagene: 24.04 - 29.05 - 28.08 - 25.09 - 30.10. og
27.11.2013.
Hent Livsstilshåndbog og skridttæller. 

Du kan også blive klogere på:
• Dit BMI
• Dit taljemål
• Dit blodtryk
• Din lungefunktion
• …og evt. dit blodsukker 
Få et livsstilstjek og en snak

Er til voksne over 18 år. 
VEL MØDT!

Ny bestyrelse i Qaqortoq Lokalafdeling
Efter generalforsamling i Qaqortoq Lokalafdeling af
Kalaallit Røde Korsiat ser bestyrelsen ud som føl-
ger:
Formand: Marie Rødgaard 

marie.roedgaard@gmail.com
Næstformand: Anne Mette Nielsen
Kasserer: Kirsten Gørges Nielsen kikn@kujalleq.gl
Sekretær: Grethe G. Nielsen grethe@niqaq.gl
Medlem: Tove Blidorf tobl@kujalleq.gl
Suppleanter: Kenneth Høegh og Karen Marie
Kristiansen









Kujataani nunaqarfinni takornariartit-
sinikkut periarfissat amerliartorput.
”Kujataani nunaqarfinni takornariartitsinikkut periarfissat
amerlaqaat” Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu
Ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund 2012-imi
decemberimi nunaqarfiit pillugit isumasioqatigiinnermi
oqarpoq. ¨

Taama oqarnera savaatillup nuliata Igalikumilu niuertuusi-
masup Malene Egedep tigulluarpaa. Suliffeqarfiutaa aallar-
teqqammersoq GARDAR nunaqarfimmi takornarianut sam-
misassanik assigiinngitsunik neqerooruteqarluni aasaanerani
takornariartitsinissamut maanna piareerpoq. Sammisassat
tamakku ilaatigut tassaapput firhjulinik attartornerit, taamaa-
lilluni nammineerluni Igalikumi alianaaqisumik angalaartoq-
arsinnaanngussaaq. Tamatuma saniatigut qissattaatinik assi-
gisaannillu attartortoqarsinnaavoq, angallassisoqarluni
savaateqarfinnut takornarniartoqarsinnaalluni. 
Tunulliarfimmi nunaateqarfimmi Sillisini aamma ulapput-
tunnguaqarpoq. Tassani Elna Jensen aamma Henrik Knudsen
unnuisarfimmik nutarterileruttorput illuaqqanillu allileralu-
tik. 
Unnuiffissanik neqeroorutit saniatigut Sillisiniit savaatillit
allat kusanartulianik assassukkanillu tuniniaanermi suleqati-
gineqarput kiisalu nerisitsineq takornariartitsinerlu ataatsik-
koorunneqarlutik. Takornariat immikkorluinnaq ittunik misi-
gisassaqartinneqartarput tassa ullormut takornarniareerlutik
savaatilikkunni Kujataata mamartuutaanik kiisalu naatsiia-
nik naatsitanillu nammineq naatitanik sassaallerfigineqarta-
ramik. 

Aallarnisaasut taakku tamarmik sulianik nutaanik ineriartor-
titsinermut tapiissutinik qinnuteqarsimapput tunineqarsimal-
lutillu. 

Tunisassianik ineriartortitsinermut tapiissutit tassaapput
sunik nutaanik tunisassiornermut inuussutissarsiutitigullu
suliniutinik nutaanik ineriartortitsinermut tapiissutissatut
namminersortunit qinnutigineqarsinnaasut. Tunisassianik
ineriartortitsinermut tapiissutit inuussutissarsiornermut allaf-
finni qinnutigineqarsinnaapput kingornalu Greenland
Businessimit suliarineqassallutik tapiissutigineqassallutillu. 
Kalistat Lund, Kommune Kujallermi Inuussutissarsiorner-
mut suliffeqarnermullu ataatsimiititaliami siulittaasoq oqar-
poq: ”Kujataani nunaqarfinni takornariartitsinikkut nutaanik
suliniuteqartoqalernera takullugu nuannerluinnarpoq, aam-
malu pilersaarutit piviusunngortinneqarnissaannut aningaa-
satigut tapiissutisisoqartalernera pitsaalluinnarpoq.”

Turistpotentialet i de Sydgrønlandske 
bygder udfolder sig.
”Der er et stort turistpotentiale og mange muligheder i byg-
derne i Sydgrønland ” sagde formanden for Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget Kalistat Lund i forbindelse med
bygdeseminaret i Narsarsuaq i december 2012.

Det har Malene Egede fåreholderkone og tidligere købmand
i Igaliku taget til sig. Hendes nystartede virksomhed GAR-
DAR er nu i gang med at gøre klar til sommerens turistsæ-
son ved at lancere en række nye aktivitetstilbud til bygdens
turister. Aktiviteterne byder bl.a. som noget helt nyt på
muligheden for at leje firehjuler, så man på egen hånd kan
tage rundt og se det smukke Igaliko. Derudover er der mulig-
hed for at leje fiskeudstyr, deltage i guidede ture og  få en
rundvisning på fåreholderstedet.

På farmen Sillisit ved Tunulliarfik-Eiriksfjord er der også
stor aktivitet. Her er Elna Jensen og Henrik Knudsen i gang
med modernisering af vandrehjemmet og udvidelse med hyt-
ter.

Udover at tilbyde overnatning samarbejder Sillisit med
områdets andre fåreholdere om salg af lokal kunst og hånd-
værk, ligesom stedet kombinerer mad og turisme. Her tilby-
des turisterne en helt særlig oplevelse, når gæsterne efter
dagens aktiviteter kan opleve det gode Sydgrønlandske køk-
ken hos fåreholderfamilien med kartofler og grøntsager fra
egen køkkenhave. 
Begge initiativtagere har søgt og fået produktudviklingsstøt-
te til de nye aktiviteter. 

Produktudviklingsstøtte er en støtteordning, hvor private
erhvervsdrivende kan søge støtte til udvikling af nye produk-
ter og erhvervstiltag. Produktudviklingsstøtten søges gen-
nem det lokale erhvervskontor og det er efterfølgende
Greenland Business der behandler og eventuelt bevilliger
støtten.

Kalistat Lund, formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsud-
valget i Kommune Kujalleq udtaler: ”Det er meget positivt at
se de nye turistinitiativer i de sydgrønlandske bygder og  rig-
tigt  fint at det er lykkes  aktørerne  at få  økonomisk støtte
til at realisere planerne.”

Udfører alt arbejde
inden for:

Jordarbejde

Borearbejde & Sprængningsarbejde

Vandledningsarbejde & Kloakarbejde

Terrænarbejde & Belægningsarbejde

Halvrørsarbejde

Betonarbejde

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax 64 20 25

Mobil: 49 38 69
E-mail: qef@qef.gl





Vedr.:
Alderspension - 
Lønkontoret i Nanortalik
I december måned 2012 fik jeg en meddelelse om, at alders-
pensionen for 2013 ville andrage 0,00 kr., idet 2011 indtæg-
ten vor husstanden overssteg grænsen for udbetaling af
alderspension. Altså det forhold, at min kone havde tjent for
meget i løbet af 2011 til at pensionen kunne udbetales.

På af, at husstandsindkomsten for 2013 ville være væsentlig
mindre end beregningsåret, indklagede jeg 0,00 afgørelsen
til Kommune Kujalleq, og sagen blev herefter behandlet af
en sagsbehandler, som konstaterede rigtigheden af, at ind-
komsten var væsentlig mindre, hvorfor jfr. pensionslovens
bestemmelser om, at omberegning kan ske, såfremt der er
sket væsentlige økonomiske ændringer.
Sagsbehandleren meddeler derefter, at der skal udbetales
alderspension og fremsender mailmeddelelse herom til løn-
kontoret i Nanortalik, idet sagsbehandleren derefter forven-
ter, at pensionen udbetales. Men nej, der sker intet. På bag-
grund af dette  mailer sagsbehandleren igen til Lønkontoret.
Men intet sker, og dette sker adskillige gange, uden at der
sker noget.

Jeg foretager her efter en telefonoprigning til lederen af
Lønkontoret i Nanortalik og forespørger hvorfor der ikke er
udbetalt noget, og får en telefonbesked der lyder,: 
“Jeg har set på jeres indtægt for 2011 og den er for høj, så der
bliver ikke udbetaltnogen pension”.

Der er stadig intet sket, selvom jeg har kontaktet socialfor-
valtningen/pensionskontoret skriftlig, end ikke fået nogen
reaktion på mine henvendelser.

Mit spørgsmål er derfor: Er det Lønkontorets leder der skal
bestemme, hvem der skal have udbetalt alderspension, eller
er det sagsbehandleren?

Min opfattelse er, at sagsbehandleren bestemmer og ikke
lønkontorets leder, og da det ikke er første gang, jeg har haft
problemer med både Lønkontoret og Personalekontoret i
Nanortalik, mener jeg at sagerne for Kommune Kujalleq som
vedrører Løn- og Personalekontoret bliver behandlet af sags-
behandlere uden nogen kompetence på området.
Jeg mener desuden at den nye kommunalbestyrelse som til-
træder efter valget, må tage op  til overvejelse om, hvorvidt
Løn- og Personalekontoret ikke skal flyttes tilbage til
Qaqortoq, hvor der var kompetente personer tidligere, og
som viste hvad det drejede sig om.

Jeg har klaget til kommunalbestyrelsen over sagen, men har
intet hørt, hvilket formentlig skyldes travlhed i forbindelse
med kommunevalget. Men jeg håber at problemerne snarest
vil blive løst.

Med venlig hilsen

Bent Sand

Ny valgperiode
Så er kommunalbestyrelsesvalget overstået. Vi siger mange
til til vore vælgere, der har givet os fremgang i Qaqortoq. Vi
siger også tillykke til alle de nye medlemmer af kommunal-
bestyrelsen og også vores tak til alle kandidaterne!

Nu skal vi i arbejdstøjet.  Vi i Qaqortumi Inuit Ataqatigiit har
valgt en åben linje i alle henseender. I kommunalbestyrelses
arbejdet har vi  (i dag) to muligheder: en koalitionsaftale med
Siumut eller at være i opposition.  Ligegyldig hvad det ender
med, er arbejdsløshedbekæmpelsen, erhversudvikling og
omstrukturering af det sociale område,  vi  helhjertet vil
arbejde med.  
En mere målrettet budgetlægning har vores prioritet. Total
opdatering af Informationsarbejdet i kommunen og ny struk-
turering af administrationen er alfa og omega.

Større støtte til foreningsarbejdet,  kommunal bevågenhed af
kulturlivet og fritidstilbud  har også vores prioritet.
Ovennævnte områder skal gerne give en samhørighedsfølel-
se i kommunen.

Noget vi absolut ikke vil være med til, er at kommunen
accepterer udvinding af uranholdige mineraler i
Kvanefjeldet. Ud fra den viden vi har idag, siger vi totalt nej!
Men vi ønsker, at mineprojektet ved Kringlerne tages alvor-
ligt og  opstarten må ikke forsinkes!

Qaqortumi Inuit Ataqatigiit

Gerhardt Egede, formand

- 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@arssarmerit.gl

Qaqortoq afd
Søren tlf. 494525
Ejner tlf. 493550

Nanortalik afd.
Keld tlf. 490230














