
Bevillinger 2019

offentliggjort

31. januar 2020

på ansøgninger modtaget til og

med december 2019 på ansøgninger

alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Christian Tønder Bell Kalaallit Nunaanni 402.800

Nuuk Timersoqatigiit Kattuffiat, GIF

Nuuk

Qilusa - Bevægelsesfestival, hvor det over-

ordnede formål er at skabe en bølge af

bevægelsesglæde over hele landet; GIF

vil i det sene efterår 2019 afholde en be-

vægelsesfestival i Nuuk; bevægelsesfesti-

valen forener bevægelse, idræt, sundhed

og kultur og gennem denne forbindelse og

fokus på bevægelse er målet at give et nyt

perspektiv på idræt og som kan være med

til at vække folks interesse for idræt og få

flere med ind i idrættens fællesskaber; det

kommer til at blive en bevægelsesople-

velse, vor de aktiviteter der udbydes, skal

udfordre vores tankesæt og være af høje-

ste kvalitet; der skal både være plads til

dem, der presser sig selv helt ud til kanten,

og til dem,som er ved at tage de indledende

skridt til et sundere liv; vi vil vise, hvordan

et inkluderende idrætsfælleskab ser ud, og

vi vil skabe en festival, hvor udøvere på

tværs af idrætsgrene og erfaringsniveau

for at udveksle high-fives, tacklinger, erfa-

ringer og smil; festivalen kommer til at by-

de på en lang række forskelligartede arran-

gementer eksempelvis forumteater, spæ-

ndende workshops, haka, foredrag, musik,

kunst, filmaftener, opvisninger og opvis-

ningskampe; udbydere af aktiviteter vil

være blanding af lokale, nationale og inter-

nationale kunstnere og oplægsholdere; 

festivalen afsluttes med et brag en fest,

hvor vi hylder idrætten og dens frivillige;

alle aktviteter er baserede på festivalens

tre værdier: glæde, passion og fællesskab;

bevælgelse:

med festivalen ønsker vi at udvide forstå-

elsen af idræt til at være bredere og mere

inkluderende; så når vi siger 'idræt for alle',

taler vi ikke om den organiserede idræt i

klubberne, hvor årets højdepunkt er GM;

vi taler også om den uorganiserede og ufor-

melle idræt - eksempelvis de uformelle

løbeklubber; og vi taler om bevælgelse i en

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:
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bred forstand, hvor eksempelvis dans også 

er inkluderet;

identitet:

med festivalen ønsker vi at sætte fokus på

grønlandsk bevægelseskultur; alle lande i

verden har sine egne traditioner indenfor

idræt og bevægelse; vi vil sætte fokus på

vores bevægelseskulturer - hvad er vi sær-

ligt gode til, hvilke fordele har vi sammen-

lignet med andre lande og hvordan vi styr-

ker vi dette; eksempelvis hvilke fordele den

lette adgang til naturen giver os og hvordan

vi kan styrke dette;

formål:

at skabe en festival, hvor aktiviteterne er

nytænkende og tager udgangspunkt i festi-

valens to temaer: bevægelse og identitet,

at skabe en tættere kobling mellem kultur

og idræt,

at sætte fokus på bevælgelse for en sjov og

bevægelse for alle

forventede antal deltagere: 5.000 personer

Nike Berthelsen Peqatigiiffik Kalaallit Meerartai 250.000

Nuuk Nuuk

formålet med Najorti er, at sikre, at de al-

lermest udsatte børn i Grønland, børn som

har brug for, at kommunen griber ind og

hjælper, fordi forholdende i deres hjem er

ubærlige, bliver inddraget og hørt, når der

skal tages beslutning om, hvad der skal ske

i deres liv, for eksempel at de skal anbringes

uden for deres hjem; formålet er også, at

skubbe på de sager, hvor sagsbehandlingen

er gået i stå, og børnene ikke får den støtte

de ikke bare har voldsomt brug for, men 

også har ret til; vores erfaring af Najorti er,

at en børnebisidder kan give en afgørende

støtte til de mest udsatte børn; vores erfa-

ring er også, at der er lang vej igen, før børn

bliver inddraget på en ordentlig og tilfreds-

stillende måde i sagsbehandlingen

Tilioq Tilioq 250.000

Sisimiut Sisimiut

handicaptalsmandsinstitutionen har nu
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flere gange forsøgt at forklare hvad det vil

sige at være handicappet, herunder forsøgt

at forklare behovet for større beskyttelse af

handicappede; der er udgivet flere pjecer

og foldere, men forståelsen for de handi-

cappedes hverdagsproblemer og behov for

rettigheder lader vente på sig; under et 

møde på administrativ plan blev det lagt

frem, at man ved et dokumentarprojekt

over flere år kunne fremstille hverdagen

for en handicappet med flere forskellige

former for handicaps; vi forestiller os der

følges 4 personer med handicap; for at re-

præsentere forskellighederne tænker vi, at

der skal være én med sensorisk funktions-

nedsættelse, én med en fysisk funktions-

nedsættelse, én med en psykisk funktions-

nedsættelse og én med intellelektuel 

funktionsnedsættelse; vi ønsker derudover

at sørge for at personerne dækker landet

geografisk, så vi viser både yderdistrikterne

og byerne og de repræsenterer en bred

aldersgruppe

når et billede forklarer mere end 1000 ord,

så må mange billeder forklare de mange

mere

Malin Corlin Red Barnet Grønland 185.000

Jonna Ketwa Nuuk

Nuuk Pajuppara' er en læsestafet, der skal Grøn-

land rundt som en forebyggelse mod mob-

ning; Pajuppara er et større delprojekt 

under vores arbejde med at forebygge

mobning i Grønland, Pajuppara betyder 'en

gave eller foræring man giver til nogen', og

den skal sendes som en stafet mod mob-

ning rundt i landet i efterårret 2019; mob-

ning er et stort problem i skolerne, fritids-

forvaltningerne og andre dagtilbud til børn

og unge i Grønland; mobning påvirker nega-

tivt børns trivsel og udvikling, har store

konsekvenser og kan give varige mén; alle

børn, der oplever mobning, tager det med

sig i livet; det allerbedste middel mod mob-

ning og social eksklusion er at støtte barnet

i tolerante og positive børnefællesskaber;
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inden for de seneste 5 - 10 år er mobning

kommet i særligt fokus, da flere og flere

rapporter har vist, at mobning forekommer

alarmerende hyppigt i Grønland; i efteråret

2015 offentliggjorde forskningsnetværket

HBSC's afdelling i Grønland en rapport, som

påviste stor forekomst af mobning blandt

børn og unge i Grønland; undersøgelsen

viste, at mange børn blev mobbet i skolen

og på institutioner, men i stigende grad

også på de sociale medier; HBSC har tidlige-

re offentliggjort rapporter, der påviste, at

mobning forekom hypigt i Grønland set i

forhold til mange andre lande; socialantro-

prolog, Helle Raabøl Hansen fra Aarhus Uni-

versitet er i gang med at undersøge årsager-

ne til mobning i Grønland, og i marts 2018

udtalte hun, at ud fra en række forebere-

nde interviews med børn, forældre og læ-

rere viste det sig, at særligt socialt udsatte

børn blev udsat for mobning; med Pajuppa-

ra sætter vi fokus på mobning i hele Grøn-

land, hvilket er det overordnede formål;

med Pajuppara vil vi ændre befolkningens

syn på , hvad mobning er og påvirke den

måde, vi håndterer mobning på; blandt 

andet ved at vise voksne (eks. forældre og

fagpersoner), hvordan de understøtter 

trygge børnefællesskaber som forebyg-

gelse af mobning; formålet med at sende

historien rundt som en stafet er at generere

mest mulig opmærksomhed omkring mob-

ning og vores indsatser; samtidig vil de loka-

le arrangementer have fokus på tryghed og

fællesskab i lokalsamfundet, hvilket også

har en gavnlig effekt på mobning; Pajuppara

skal således involvere børn og voksne i lo-

kalsamfundet;

aktiviteter:

i Pajuppara er omdrejningspunktet højtlæs-

ning og fællesskab; kerneaktiviteten er der-

for læsearrangementerne i den enkelte by;

i løbet af projektets fire måneder skal der

afholdes et læsearrangement i 16 grøn-

landske byer, det vil sige ét arrangement

om ugen; ved hvert arrangement samles
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børnene omkring en oplæser, der læser

historen fra stafetten højt; derefter taler

man om historien med børnene for at opnå

en fælles refleksion over emnet; forud for

arrangementerne der der fundet 2 - 3 lokale

frivillige, der kan stå for afviklingen; opga-

verne for arrangører er at:

* finde et egnet lokale (det lokale bibliotek,

skole, forsamlingshus, eller lignende), der

har plads til omkring 20 børn; lokalerne skal

være hyggelige, og der skal være mulighed

for, at børnene kan sidde / ligge / slænge 

sig, som de har lyst til

* finde en oplæser, der kan læse historien

højt med indlevelse

* hente forplejning hos den lokale købmand

og stille det frem

* sørge for invitationerne deles ud i skoler /

institutioner og hænges op på lokale op-

slagstavler / deles på lokale facebooksider

* sørge for at indsamlet kommentarer fra

deltagere efter arrangementer, tage billed-

er undervejs og tage et fællesbillede med

børn og depechen;

Pajuppara er en stafet, og det er derfor es-

sentielt, at depechen og historien sendes

kontinuerligt rundt i landet; med et arran-

gement om ugen, stiller det krav til trans-

porten af depechen; transport af post i 

Grønland er afhængigt af vejrlig, og det vil

derfor være for usikkert udelukkende at

satse på postvæsenet; der er derfor indgået

aftale med Air Greenland, som vil involvere

sit personale i rundsendingen af depechen;

mål:

Pajuppara skal sætte fokus på og oplyse om

mobning; målet er at nå ud til hele Grøn-

land med budskabet om, hvordan vil fore-

bygger mobning blandt vores børn og unge;

når Pajuppara vender tilbage til Nuuk i de-

cember 2019, har vi:

* afholdt 16 læse-arrangementer i 16 grøn-

landske byer

* haft minimum 5 deltagere ved hvert arran-

gement

* oplyst minimum 100 personer (børn, og vok-
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sne) direkte om mobning ved arrangemen-

ter

* indirekte nået minimum 2.500 personer

gennem facebookopdateringer om projek-

tet

* og minimu 5.000 personer indirekte gennem

projektets presseindsats

* haft omtale minimum 5 gange i landsdæk-

kende medier (avis, tv, radio)

* haft jævnligt omtale i lokale medier

Pajupparas primære mål:

Pajupparas primære målgruppe er de børn,

der deltager i projektets læsearrangemen-

ter; alle børn er velkomne til at deltage, og

for at understøtte dette er alle arrangemen-

ter gratis at deltage i; fortællingen, der læ-

ses op ved arrangementerne, er målrettet

børn i alderen 6 - 12 år; børn i denne mål-

gruppe er meget ofte udsat for mobning, og

forskning har jo vist, at jo tidligere der sæt-

tes ind med understøttelse af gode fælles-

skaber, desto bedre;

Pajupparas sekundære mål:

sekundært er Pajuppara rettet mod børne-

nes voksne, det være sig forældre, lærere

eller andre fagpersoner; netop disse voksne

har bedst mulighed for at støtte børnenes

fællesskaber i en sund retning, og det er es-

sentielt, hvis vi skal mobning i Grønland til

livs

20 børn i 16 byer = 320 børn

10 voksne i 16 byer = 160 voksne

Gunver Justesen Foreningen Grønlandske Børn 150.000

Puk Draiby København / Nuuk

København sommerlejr 2019 for børn og unge i Kullor-

suaq; Foreningen Grønlandske Børn, FGB,

vil i sommeren 2019 sammen med fagper-

soner og ildsjæle i Kullorsuaq, skabe en ud-

viklende, sjov og anderledes sommer med

fokus på et godt børne- og ungeliv, samt at

inddrage forældre i aktiviteterne og der-

med øge forældreengagementet i bygden;

som noget nyt vil  vi i år indgå et samarbej-

de med fritidslederne i bygderne omkring

Kullorsuaq, og således invitere bygebørn
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fra de andre bygder til at deltage i Camp

Kulloq; der er allerede en stærk tradition

for, at familier fra bygderne kommer fra

bygderne fra de andre bygder kommer på

sommerferie i Kullorsuaq, og familierne 

skal selv være ansvarlige for børnenes 

transport og ophold i Kullorsuaq under

campen, men de vil blive inviteret med i

campens aktiviteter på lige fod med de lo-

kale børn; Camp Kulloq vil blive drevet af

frivillige ildsjæle fra hele verden, som vil

arrangere kreative, udfordrende og sjove

aktiviteter sammen med bygdens børn,

unge og voksne; aktiviteter der vil styrke og

udfordre børnenes og de unges finmotorik,

grov-motorik, sprog og hukommelse, lige-

som der vil være mulighed for at deltage i

musik, sport og kreativ arbejde; samtidig

får børnene mulighed for personlig udvik-

ling samt at opbygge nye relationer til andre

børn og unge i bygden og fra de omkringlig-

gende bygder, på tværs af køn og alder; der-

udover vil forældre i bygden også bliver in-

viteret til at deltage i forskellige weekend-

aktiviteter sammen med børnene til såsom

kaffemik og verdensmad; Camp Kulloq er på

en og samme tid en sommer fuld af akvite-

ter, og en måde at invitere verdens mang-

foldigheder indenfor i Kullorsuaq, og der-

med give bygdens børn, unge og forældre

et indblik i mulighederne i den omkringlig-

gende verden; som nævnt vil de frivillige i

år indgå et tæt samarbejde med de lokale

fritidsklubansatte; dette er både trygheds-

skabende for børnene, og som kender de

lokale ansatte, og som dermed bliver støt-

tet i mødet med de 'fremmede' og ukendte

frivillige; derudover kan de lokale fritids-

klubansatte få inspiration og idéer til, hvor-

dan de kan lave et anderledes, sjovt og ud-

fordrende program for børn og unge frem-

over

Camp Kulloq har syv overordnede formål:

at give børn og unge mulighed for at udvikle

sig motorisk, kreativt og sprogligt

at give børn og unge mulighed for personlig
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udvikling ved at afprøve, udfordre og ud-

forske sig selv i samspil med andre

at børn og unge får mulighed for at udvikle

deres interkulturelle kompetencer

at afholde aktiviteter, der skaber kendskab

og relationer på tværs af alderstrin og grup-

peringer, og dermed medvirke til at skabe

et mobbefrit børneliv

at afholde aktiviteter, der understøtter ud-

vikling af gensidig forståelse, respekt og

interesse for hinanden, som styrker de so-

ciale sammenhold internt i bygden, samt

bygdeboerne imellem

at skabe rammer for, at børn og unge samt

deres forældre får gode oplevelser sammen

og dermed øger sammenholdet og fælles-

skabet på tværs af generationer samt viser

forældre måder at kunne være aktive for-

ældre til deres børn på

at skabe muligheden for at lokale og frivil-

lige inspirerer hinanden, med nye idéer til

aktiviteter, de kan tilbyde bygdens børn og

unge

Gunver Justesen Foreningen Grønlandske Børn 150.000

Puk Draiby København / Nuuk -2.205

København sommerlejr 2019 for børn og unge i Nanor-

talik; den lille by, Nanortalik, omtales ofte

som en sydgrønlandske perle med smukke

stejle fjelde, blomstrende som sommeren

og direkte adgang til havet; Nanortalik er

dog så meget mere end det; Nanortalik er

også stedet, hvor 1.236 indbyggere bor, og

hvor 298 børn og unge under 18 år lever, 

vokser på og finder deres inspiration og

drømme om fremtiden; på trods af de smuk-

ke omgivelser, er Nanortalik ramt af stor ar-

bejdsløshed og en flugt fra byen; byens

børn vokser op uden forbilleder, uden ud-

sigt til job, og om sommeren uden noget at

tage sig til; på trods af at Nanortalik er mål

for turistindustrien og store krydstogtskibe

sommeren igennem lægger til kaj, er børne-

ne der vokser op i Nanortalik stort set ude-

lukkende grønlandsksprogede; dette be-

BEVILLING grænser deres uddannelsesmuligheder som
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DELVIST TILBAGEFØRT unge og i arbejdslivet som voksne, somrene

hvor skole, klubber og haller er lukkede bli-

ver ofte lange og kedsommelige for børnene

Camp Nuan har syv overordnede formål:

at give børn og unge mulighed for at udvikle

sig motorisk, kreativt og sprogligt

at give børn og unge mulighed for personlig

udvikling ved at afprøve, udfordre og ud-

forske sig selv i samspil med andre

at børn og unge får mulighed for at udvikle

deres interkulturelle kompetencer

at afholde aktiviteter, der skaber kendskab

og relationer på tværs af alderstrin og grup-

peringer, og dermed medvirke til at skabe

et mobbefrit børneliv

at afholde aktiviteter, der understøtter ud-

vikling af gensidig forståelse, respekt og

interesse for hinanden, som styrker de so-

ciale sammenhold internt i bygden, samt

bygdeboerne imellem

at skabe rammer for, at børn og unge samt

deres forældre får gode oplevelser sammen

og dermed øger sammenholdet og fælles-

skabet på tværs af generationer samt viser

forældre måder at kunne være aktive for-

ældre til deres børn på

at skabe muligheden for at lokale og frivil-

lige inspirerer hinanden, med nye idéer til

aktiviteter, de kan tilbyde bygdens børn og

unge

NunaFonden Ivalo & Minik Fonden 100.000

Bestyrelsen Nuuk

Nuuk Ivalo & Minik Fonden anmoder om en tre

årig hovedbidragsyderkontrakt 

2018: 100.000,-

2019: 100.000,-

2020: 100.000,-

så uddanelsesfonden kan uddele en række

så tiltrængte uddannelseslegater

Charlotte Blaabjerg Leg&Læring 100.000

Hadsten Hadsten

Udviklingsprojekt der støtter børn med

handikaps, høretab og / eller læringsudfor-

dringer.
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Projektets mål er at støtte børn med handi-

kaps, høretab og / eller børn med lærings-

udfordringer i Kommune Qeqertalik i Grøn-

land.

Målet er at børnene inkluderes på alders-

svarende niveau i dagtilbud og skole, så de

bliver rustet til senere uddannelse.

Projektet indeholder opkvalificering af en

større gruppe pædagoger, lærere, assisten-

ter og forældre, der omgiver sig med sprog-

ligt svage børn med læringsudfordringer,

børn med handicaps, samt børn med høre-

tab. Børn og unge med høretab modtager i

dag ikke særlig støtte eller fokus, da der

mangler viden på området. En konsekvens

af dette kan netop være manglende stimu-

lation, trivsel og faglig udvikling. Fokus vil

være at styrke kvaliteten af lærings- og 

sprogindsatser i kommunens daginstitutio-

ner og skoler. Projektet tager sit afsæt i

forskning, der viser, at pædagogisk kvalitet

i dagsinstitutionerne og skoler er afgørende

for at give børnene de bedste betingelser

for trivsel, udvikling og uddannelse, samt

at modvirke den negative sociale arv. Det

er internationelt anerkendt, at børns sprog-

lige kompetencer har stor betydning for

deres muligheder for at udvikle sig her og

nu - men også på længere sigt i skole, ud-

dannelsessystem, og langt ind i voksenlivet.

Derfor har en tidlig målrettet indsats i dag-

tilbuddene, hvor børns sproglige kompe-

tencer styrkes en afgørende betydning for

deres videre muligheder. Projektet forløber

over en uge i 2020 og en opfølgende uge i

2021, idet vi har erfaringer fra forløb i andre

kommuner i Grønland, at effekten for bør-

nene forbedres væsentligt ved at projektet

løber over to år. Timeline-beskrivelse: I

samarbejde med konsulent, Heidi Rosen-

dal, der er ansat i Misi i Aasiaat, Kommune

Qeqertalik, har vi forberede et undervis-

ningsforløb i to søjler for forældre, pæda-

goger og lærere som målgruppe. Forløbene

afvikles en uge i august 2020 og en uge i

september 2021 i byer / bygder i Kommune
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offentliggjort

31. januar 2020

på ansøgninger modtaget til og

med december 2019 på ansøgninger

alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Qeqertalik. Programmets indhold deles i

to søjler. Begge søjler gennemføres i begge

byer / bygder i Kommune Qeqertalik og

gennemføres både i 2020 og 2021:

Søjle A: kl. 9-11 Sprogtilegnelse -

                kl. 12 - 14 Dialogisk læsning

Søjle B: kl. 9 - 11 Øret, støj og høretab -

                kl. 12 - 14 Børn med særlige behov

Projektet bygger på erfaringer fra tidligere

gennemførte projekter i to andre grøn-

landske kommuner. Disse er afsættet for at

Kommune Qeqertalik har efterspurgt sam-

arbejde med os.

Ane Berthelsen NAIP 95.000

Nuuk Nuuk

NAIPs 60 års jubilæumsforestilling i Katuaq,

med Saqqaarsikkit mandekor fra Qaqortoq

som deltager til jubilæumsforestillingen

16. marts 2019

NunaFonden NunaFonden 95.000

Administrationen Nuuk -17.900

Nuuk fondens bidrag til det årlige alkoholfrie

familie festival, Qoqqut Festival, som i 2019

BEVILLING DELVIST finder sted i dagene o9. og 10. august 2019,

TILBAGEFØRT bidraget går til at dække udgifter for sejlads

mellem by og Qooqqut og retur mange

gange, og sejladsen styres af Katuaq

Arnakkuluk Jo Kleist Katuaq 90.000

Nuuk Nuuk

støtte til projektets præfase, som starter i

2019, men selve hovedprojektet afvikles

efter planen i august 2020

inuit har på tværs af landegrænser en fæl-

les kulturarv, som er interessant at udfor-

ske og dele mellem inuitfolkene; projektet

handler om, at dele forskellige måder at

fortælle historier på, gennem traditionel

dans og sang; nogle fortællinger og udtryks-

former ligner hinanden, mens andre er helt

forskellige; der kan være en vis æresfrygt

forbundet med traditionel dans og sang, og 

mange har ikke turdet at kaste sig ud i det,

men der er en stor interesse; vi har for f.eks.
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offentliggjort
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på ansøgninger modtaget til og
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alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

set at trommedansen går fået en opblomst-

ring i de seneste år; formålet med projektet

er, at holde liv i de traditionelle sange og

danse, der siger noget om vores kulturarv;

formålet er også at folk mærker det på egen

krop og udvikler dem, så de ikke forsvinder;

folk fra forskellige inuitlande skal mødes og

dele deres måde at fortælle historier; inte-

resserede borgere i Nuuk, der har noget

med dans og sang at gøre kan deltage; der

vil derudover være åbne optrædender for

befolkningen; her får deltagerne i projektet

mulighed for at vise deres traditionelle

sange og danse, og der vil være en fælles

optræden, hvor alle bidrager med noget;

arrangør er Katuaq i samarbejde med andre

foreninger og organisationer, der interesse-

rer sig for emnet; deltagere er udøvere af

traditionel dans og sang, der har til formål

at fortælle historier; deltagerne skal være

fra Grønland, Canada, Alaska, Chukotka; der

skal være minimum tre deltagere fra hvert

land; økonomi hvor Katuaq fundraiser til

projektet og søger samarbejdspartnere, 

f.eks. ambassader og fonde; tidspunkt i

august 2020 i Katuaq, med efterfølgende

mindre turné i Grønland

Annelise Mølvig Annelise Mølvig 87.072

Vanløse Vanløse

Iben Danielsen Iben Danielsen

København København

grønlandske livshistorier fortalt og formid-

let via podcast, Kangerlussuaq og Sisimiut

besøges i samarbejde med Grønlands Lands-

bibliotek og GUX Sisimiut, formålet er at få

beboere til at fortælle udpluk af deres livs-

historie fra deres barndom, deres skole-

gang, kostskoletid, flytte hjemmefra, ar-

bejdslivet og deres syn på fremtiden, ansø-

gerne stille de tekniske faciliteter til rådig-

hed, deltagerne fortæller deres respektive

livshistorier på det sprog de selv vælger

Majbritt M. Vilhelmsen Johanne D. Vilhelmsen 68.500

Maniitsoq Maniitsoq -2.700
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Bevillinger 2019

offentliggjort
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på ansøgninger modtaget til og

med december 2019 på ansøgninger

alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

legat til udvekslingsophold i Argentina fra

BEVILLING februar 2020 til januar 2021 arrangeret af

DELVIST TILBAGEFØRT AFS Interkultur Danmark

Karline Platou Karline Platou 65.000

Nuuk Nuuk

radiojulekalender 2019 i 24 afsnit, juleka-

nderes hedder Aanaa Biibiaat, en kalender

som ikke bare underholder, men som også

inde at runde emner som miljøforhold i

naturen og havet

Nukannguaq Kajusen Taseralik 64.355

Sisimiut Sisimiut

Anskaffelsen af instrumenterne vil gøre det

fleksibelt at lave flere events i byen. Der-

med vil Taseralik være med til at gøre det

nemmere for at arrangementer fremadret-

tet bliver flere, dermed mere liv i byen. Vi

har f. eks. i samarbejde med den lokale mu-

sikskole arrangementer hver tredje fredag

kaldet Åben scene med børn om eftermid-

dagen og voksne om aftenen, hvor man

med live publikum lærer at stå frem i en

forsamling. I takt med at der er højere akti-

vitetsniveau med musikalske arrangemen-

ter, er vi nået til dét punkt, at vi proaktivt

vil arbejde og bibeholde den stigende in-

teresse for musik for børn og unge. At have

bag gear vil være med til at gøre det, at 

unge har mulighed for at komme et sted,

i stedet for at gå rundt i byen uden formål.

Hansinnguaq Lennert Kalaallit Røde Korsiat 60.000

Christian Tønder Bell INUA

Nuuk Nuuk

projekt frivilligdage, et projekt i sommeren

for at fremme fritidsaktiviteter igennem 

udvikling af frivilligheden for at understøtte

børn og unge, da disse fremgår med for

store tal i statistikkerne omkring overgreb,

i sommeren er der skolefrihed og idræts-

faciliteter har lukket, disse afstedkommer

blandt andet, at børn og unge har meget

langt tid uden opsyn
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Nuka Carmen Bisgaard Carmen Event & Management 59.956

Nuuk Nuuk -59.956

det er sjældent byer og bygder i det nord-

ligste nord får en kulturel oplevelse, Black-

Out - Ultima Avanersuaq tager udgangs-

punkt i at give lokale børn, unge og voksne

en oplevelse indenfor nutidens grønland-

ske musikverden; musikprojektet giver de

unge artister mulighed for at vise deres

BEVILLING talenter og passion indenfor musikkens

TILBAGEFØRT verden; et fællesskab og et rum for alt og

alle, hvor der er plads til mangfoldighed; 

BlackOut er skabt for at give håb, inspiration

og forståelse - om at forfølge ens drømme i

livet

denne tur går til Qaanaaq, Siorapaluk og

Uummannaq

Hanne Saandvig ImmanuelsenNuuk Strygeorkester 56.808

Nuuk Nuuk -711

orkesteret ønsker at give medlemmerne

den største mulighed for at udvikle sig mu-

sikalsk, de aktive medlemmer af orkesteret

er børn og unge; orkesteret vil i påsken af-

holde et orkesterseminar i Nuuk, hvor der

bliver daglige prøver, soloundervisning og

afsluttende koncert, der samarbejdes ved

dette projekt med strygere fra Maniitsoq

Musikskole, der kommer til Nuuk under

BEVILLING DELVIST projektet; projektet afholdes i påsken, hvor

TILBAGEFØRT deltagerne har ferie, og hvor det er muligt,

at holde et intensivt forløb med så godt et

resultat som muligt for øje; der afsluttes

med koncert i Katuaqs lille sal; det er meget

givende for elever at deltage i et intensivt

forløb, og det giver input også til den bog-

lige indlæring at udøve musik

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 55.673

Bestyrelsen Nuuk

Lotte C. Steffensen

Børneafdelingen, små og større børn

Patienthotellet, fødselspatienter

+ andre afdelinger med børn indlagt i julen

julegaver til indlagte børn, deres medrejste

søskende og ledsagere og gravide på
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Bevillinger 2019

offentliggjort

31. januar 2020

på ansøgninger modtaget til og

med december 2019 på ansøgninger

alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Patienthotellet, som ikke kunne føde i

deres respektive hjembyer

Hans Reimer Kalaallit Nunaanni Innarluutillit 55.000

Aasiaat Piginnaanikitsullu Kattuffiat, KNIPK

Aasiaat

Forbundsarbejde på kysten i 2020.

I generalforsamlingen i 2017 blev det be-

sluttet, at forbundet skal på kystrejse for

at informere om forbundets arbejde. Tidli-

gere har forbundet besøgt sydlige byer. Nu

står de nordlige steder for skud, Qaanaaq,

Upernavik, Uummannaq, Tasiilaq, Ittoqqor-

toormiit og Narsaq. Besøgende til de nævn-

te steder påtænkes at finde sted fra februar

til juni 2020.

NunaFonden GUX Nuuk 53.000

Nuuk Nuuk

legater til de dem med minimum fravær og

høj aflevering og de tre med de højeste

gennemsnitskarakterer

Kent Kielsen Aktivitets Camp 50.000

Lars Holm Hansen Fodboldskolen Qaqortoq

Qaqortoq Qaqortoq

til 110 - 140 børn holdes i gang af 12 - 14 fri-

villige 24. - 28. juni 2019 i Qaqortoq, for børn

der ikke har mulighed for en ferie udenfor

deres hjemby og hjembygd, en aktiv og

sund idrætsaktivitet og samtidig får nye

sociale venskaber

Juaaka Lyberth Kalaallit Atuakkiortut 50.000

Nuuk Nuuk

interessen for skrivning af børnebøger bør

fremmes, børnenes interesse for læsning

af børnebøger bør øges, og forfatterne bør

blive bedre til at skrive børnebøger; i bør-

nebogsfestivalen med kursus i forfatternes

evner og oversættelser, med seminar, med

bogudgivelse, oplæsning for børn, som ar-

rangeres åbent for alle i oktober; dette år

er børnenes år, hvad kunne være bedre at

gå i gang med, hvis det ikke skulle være en

børnebogsfestival?; der samarbejdes med
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Nunatta Atuagaateqarfia og man satser på

aktvitetssammenfald med Nuuk Nordisk

kulturfestival 2019

Karl Ole Petrussen Atuartut Angerlarsimaffiat Nuuk 50.000

Nuuk Nuuk

koloniophold og koloniture med fangstture

for 30 elever på skolehjemmet for at mind-

frafald for elever på skolegang til de større

skoleklasser, fangstturene giver mulighed

for samling af forråd af grønlandsk mad

Sisimiut Ungdomshus Sisimiut Ungdomshus 50.000

Sisimiut Sisimiut

Sisimiut Ungdomshus til gerne starte op

igen på et suppekøkken, så de unge har

noget at spise, en aktivitet, som finder sted

hver fredag; de unge får tilbudt en portion

suppe, i stedet for at opsøge andre uheldige

tilbud i byen og andre steder

NunaFonden Neriuffiit Kattuffiat 50.000

Bestyrelsen Nuuk

fondens bidrag til den landsækkende ind-

samling 'Stop Kræften - Vi har hjertet på

det rette sted' november 2019

Birgit Johansen Aasiaat Sygehus 49.500

Susi Kajusen Region Disko -49.500

Aasiaat Patienthotellet

til at udsmykke en nedbrændt, men nu gen-

BEVILLING opført Patienthotel i Aasiaat, til at udsmyk-

TILBAGEFØRT ke værelserne og fællesarealer

NunaFonden GUX Aasiaat 48.000

Nuuk Aasiaat

legater til de dem med minimum fravær og

høj aflevering og de tre med de højeste

gennemsnitskarakterer

Naleraq Eugenius Naleraq Eugenius 45.003

Fabrizio Barzanti Fabrizio Barzanti

Nuuk Nuuk

teaterturné med 'Uanga Timera' (Min Krop)

hvor formålet er børn bliver mere sunde

åbne, med farver og teater som udtryks-
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

middel; fremme børnenes evner for at kun-

ne sige fra inden overgreb finder sted, så

børnene har noget håndgribeligt at anvende

som indre deres redskaber, så børnene og-

så reagerer hurtigere; denne gang skal pro-

jektet til Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilu-

lissat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq

NunaFonden GUX Sisimiut 41.000

Nuuk Sisimiut

legater til de dem med minimum fravær og

høj aflevering og de tre med de højeste

gennemsnitskarakterer

Amalie Petersen OstermannNuummi Innarluutillit Peqatigiiffiat 40.000

Nuuk Nuuk

sommerudflugt for 30 fra foreningens med-

lemsskare til Ameralik fjorden i august 2019

Linda G. Ostermann Qeqertarsuaq Museum 40.000

Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq

under børnenes skolefrihed vil man ar-

rangere workshops i samarbejde med Karen

Thastum, som har stor erfaring med ligne-

nde projekter, man vil i bymidten opstille

et stort telt til at samle aktiviteterne, til

projektet må børn ikke komme alene, de

skal ledsages af forældre

NunaFonden GUX Qaqortoq 36.000

Nuuk Qaqortoq

legater til de dem med minimum fravær og

høj aflevering og de tre med de højeste

gennemsnitskarakterer

Qamutseq 2016 Qamutseq 2016 35.564

Kulusuk Kulusuk

sidste år startede man på Østgrønlands-

mesterskaberne i hundeslædekørsel, i år

forventes 18 konkurrencedeltagende og

samlet 200 personer involveret

Sophie Amalie H. Boesen Sophie Amalie H. Boesen 34.056

Aarhus Aarhus

midler til et forskningsprojekt i folkesund-

hed med at indsamle data i Grønland på en
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

grønlandsk mor-barn kohorte, der er eks-

poneret for forurendende kemiske stoffer

for at udforske evt. reduceret børnevækst

og udvikling af sygdomme, studiet belyser

risikoen ved POP-eksponering mor-barn

sundhedsfvekenser, samt supplerer eksis-

terende statistik bevis for en årsagssam-

menhæng, eftefølgende præsenteres re-

sultater på en medicinsk konference i Nuuk

i efteråret

Kristian Jeremiassen Ivigaasanik Arsaattarfittarniaqatigiit 34.000

Qasigiannguit Foreningen for at anlæggelse -31.600

af en kunstgræsfodboldbane

Qasigiannguit

afholdelse af en musikkonkurrence for at

mindske selvmord, hvor arrangementet

er åbent for alle og arrangementet er alko-

holfrit, i musikkonkurrencen et temaet

BEVILLING forebyggelse af selvmord, i vores by har vi

DELVIST de seneste år oplevet selvmord, og det vil

TILBAGEFØRT vi lave en forebyggelsesarbejde på ved at

involvere fra børn til ældre; der bliver en

finale i konkurrencen, og konkurrencen kø-

rer fra o1. november til o1. december 2019;

projektet er ingen pengeindsamling, i løbet

af aftenerne kommer der repræsentanter

fra 'Familie Huset', som vil informere om

hvor man kan hente hjælp, for blot 14 dage

siden var der et selvmord her

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 33.150

Bestyrelsen Nuuk

Lotte C. Steffensen

Ikke planlagte indlæggelser over julen og

nytåret hovedsagelig fra kysten.

Børneafdelingen, små og større børn

Patienthotellet, fødselspatienter

+ andre afdelinger med børn indlagt i julen

julegaver til indlagte børn, deres medrejste

søskende og ledsagere og gravide på

Patienthotellet, som ikke kunne føde i

deres respektive hjembyer

Linda Sommer Børne- og Ungdomshuset Mælkebøtten 33.000

Nuuk Nuuk
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

tilskud til Mælkebøttecentrets anbragte og

socialt udsatte børn og unge sommerferie

2019 til Danmark for 22 børn og 10 ledsage-

nde voksne

Pia Kristensen Fiilimuup Atuarfia, 13 elever 32.500

Innaarsuit Innaarsuit

studietur til København for 13 elever med 2

ledsagere o3. - 12. september 2019

Hendrik Danielsen Kattuffik Utoqqaat Nipaat 30.425

Karl Berthelsen Sisimiut

Sisimiut forbundet vil gerne fortsætte med at frem-

me foreninger for ældre på kysten, denne

gang med at komme rundt i Avannaata

Kommunia og Kommune Qeqertalik

Anita Deventier Iversen Meeqqerivik Mikisoq 30.000

Nuuk Nuuk

for 22 børn og 6 ansatte kolonitur til Kang

Skicenter med fokus på relationer og udvi-

kling på tværs af aldersgrupper for også at

udvikle kendskab til naturens dyr i området

Ane Sofie Petersen Kangillinnguit Atuarfiat, 9B 30.000

Nuuk Nuuk

studietur til ROM for 24 elever med 3 led-

sagere o5. - 15. april 2019

Julius Jeremiassen Atuarfik Kristian Lundblad, 12 elever 30.000

Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk

studietur til Færøerne for 12 elever med 6

ledsagere i juni 2019

Susanne Andreasen Nunatta Isiginnaartitsisarfia 30.000

Nuuk Nuuk -7.136

Formålet er at vise en teaterforestillling til

de ældste klasser i folkeskolen og at komme

ud til dem og møde dem direkte i deres

virkelighed ved at spille forestillingen i

deres klasse værelser.

Forestillingen Niviaaluk Petersen arbejde i Poorisa, en

fiktiv organisation (ordleg på en eksiste-

rende organisation: Paarisa), som giver 

seksualundervisning på folkeskoler. Niviaa-

luks kæreste har slået op med hende dagen
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offentliggjort

31. januar 2020

på ansøgninger modtaget til og

med december 2019 på ansøgninger

alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

før og hendes liv er fuldstændig ødelagt.

Blandt de ting hendes ekskæreste har givet

hende, finder hun sine gamle dagbøger. Pu-

blikum bliver draget ind i hendes teenage-

univers.

Projektet Nunatta Isiginnaartitsisarfia skabte i som-

meren 2019 en ny teaterforestilling som

satte fokus på ungdommen og emner, som

velvværd / krop / sind / sex / og kærlighed.

Den blev skræddersyet til de ældste klasser

i folkeskolen, sådan at vi kunne komme ud

til dem og møde dem direkte i deres virke-

lighed, ved at spille forestillingen på en

lille turné dengang til den nordlige del af

øen. Alle steder tog de unge godt imod fo-

BEVILLING DELVIST restillingen. De havde mange spørgsmål

TILBAGEFØRT bagefter og fik også udleveret et lille ark

med spørgsmål / oplæg til refleksion om-

kring selvværd. I starten af 2020 vil vi gerne

sende forestillingen til den sydlige del af

øen og det er det vi søger om midler til. I

teenageårene gennemgår man en stor ud-

viklilng i forhold til at forstå sin egen krop

og finde sig selv. Det kan være vanskelligt

ind imellem at leve op til mode- og skøn-

hedsidealer og finde ud af hvornår man er

klar til kærlighed og sex. Der er behov for

et positivt fokus på seksualitet blandt unge,

mere viden om f. eks. Kønsygdomme, hvor-

dan man beskytter sig fysisk, at det er OK at

sige nej, og også hvad det er for en psykolo-

gisk udvikling man gennemgår.

Krissie Winberg NANUBØRN 30.000

Nuuk Nuuk

Børnenes Jul 2019.

Vi skal igen afholde juleaften i Forsamlings-

huset i Nuuk den, 24. december 2019 for

udsatte og sårbare børnefamilier. I har før

støtte projektet og gjort det muligt for os.

Vi uddeler også julekurve igen i østkystens

byer og bygder.

Gustav Petersen Atuarfik Gammeqarfik, 9L 29.750

Aasiaat Aasiaat

studietur til Nuuk for 17 elever med et antal
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offentliggjort
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på ansøgninger modtaget til og

med december 2019 på ansøgninger

alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

ledsagere medio - ultimo oktober 2019

Gustav Petersen Atuarfik Gammeqarfik, 9K 28.000

Aasiaat Aasiaat

studietur til Nuuk for 16 elever med et antal

ledsagere medio - ultimo oktober 2019

Svend Erik Sønderstrup Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9B 26.250

Nuuk Nuuk

studietur til New York for 21 elever med 2

ledsagere i maj 2019

Amalie Rosing Prinsesse Margrethe Skolen, 7. kl. 26.250

Upernavik Upernavik

studietur til Island for 15 elever med 2 

ledsagere efteråret 2019

Anne Nivíka Grødem Sermersooq Business Council 25.700

Nuuk Nuuk -25.700

Chefs in residence' projektet er en udveks-

ling af dygtige kokke mellem Nuuk og Au-

sturland (Østisland), projektet har til for-

mål:

* inkludere lokalsamfundet i dialogen om

lokal madkultur og fødevarer

* skabe innovation og udvikling på fødevare-

området, ved at teste, involvere og evalu-

ere

* skabe udveksling blandt fagfolk for person-

lig og faglig udvikling, et udvidet råvare-

kendskab og ny inspiration

* være vært for hinanden, og opleve egen

hverdag med nye øjne, det vi plejer at gøre,

er måske unikt for andre

BEVILLING etablere grundlag for et fast samarbejde,

TILBAGEFØRT som kan tilbyde 'Chefs in residence' ud-

veksling fremadrettet

* samarbejde på tværs af Nordatlanten og 

brancher, og dermed tilbyde spændende

events, der skaber rejse- og bolyst

* brande og markedsføre Austurland og Co-

lorful Nuuk som maddestinationer i Nord-

atlanten

projektet inkluderer lokalsamfundet og er-

hvervslivet, ved at danne grundlag for ud-

vikling af spændende events og / eller 
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alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

workshops med udgangspunkt i lokal mad-

kultur og lokale råvarer

der søges tilskud til den del af projektet, 

som gennemføres i Nuuk

Abel Jakobsen Qajaq Qaqortoq 25.000

Qaqortoq Qaqortoq

som arrangør for landsdækkende GM

2019 GM sker o8. - 13. juli 2019 med delta-

gelse 150 personer fra Uummannaq, Qaar-

sut, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk, USA,

Japan aamma Alaska, klubben er udpeget

som arrangør for 2019 GM

Landsorganisationen Kalaallit Røde Korsiat 25.000

Nuuk Nuuk -25.000

kompetenceudvikling af afdelingsbestyrel-

BEVILLING ser og formandskabsmøde i Kalaallit Røde

TILBAGEFØRT Korsiat i Nuuk, hvor 20 personer samles

fra Tasiilaq, Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Si-

simiut, Aasiaat, Ilulissat og Uummannaq

Nunatta IsiginnaartitsisarfiaNunatta Isiginnaartitsisarfia 25.000

Nuuk Nuuk -25.000

Nalunngilara - en teaterforestilling for unge

på turné; Nunatta Isiginnaartitsisarfia øn-

sker i en ny forestilling at sætte fokus på

ungdommen og emner som selvværd / krop

sind / sex og kærlighed; formålet er at ska-

be en teaterforestilling til de ældste klas-

ser i folkeskolen og at komme ud til dem og

møde dem direkte i deres virkelighed ved

at spille forestillingen ude i deres klasse-

værelse; i teenageårene gennemgår man

en stor udvikling i forhold til at forstå sin

egen krop og finde sig selv; det kan være

vanskelligt ind imellem at leve op til mode-

og skønhedsidealer og finde ud af hvornår

man er klar til kærlighed og sex; kan vi give

BEVILLING de unge et positivt kropsbillede og en stør-

TILBAGEFØRT re forståelse for hvad der er sundt og for-

nuftigt uden at det bliver med en tungt løf-

tet pegefinder?; det vil vi gerne undersøge

igennem en teaterforestilling der taler de

unges sprog; der er  behov for et positivt

fokus på seksualitet blandt de unge, mere

www.nunafonden.gl side 22 af 41 sider nuna@fonden.gl



Bevillinger 2019

offentliggjort
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alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

viden om for eksempel kønssygdomme,

hvordan man beskytter sig fysisk, at det er

OK at sige nej og også hvad det er for for en

psykologisk udvikling man gennemgår; fo-

restillingen bliver skabt direkte i et klasse-

værelse og den kan altså spilles på alle

skoler i landet; varigheden bliver 45 minut-

ter, sådan at man kan bruge en almindelig

skoletime på at se den; der søges om midler

til at tage på turné til følgende steder: 

Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ilulissat,

Qasigiannguit og Aasiaat

Hanne Saandvig ImmanuelsenNunatta Agiartartoqatigiivi 25.000

Maniitsoq Grønlands Strygeorkester

Maniitsoq

med deltagere fra Uummannaq, Maniitsoq

og Nuuk; o2. december 2019 ankomst til

Nuuk og opstartsmøde i Illorput; o4. - o6.

december gruppeøvelser, soloundervisning

og orkesterprøver; o7. december koncert i

Nuuk Center; o8. december Julekoncert i

Hans Egedes Kirke

Grønlands Strygeorkester, som har børn,

unge og voksne til medlemmer, der spiller

strygeinstrumenterne violin, cello og kon-

trabas; foreningen har medlemmer fra Uum-

mannaq, Maniitsoq, Sisimiut og Nuuk; fore-

ningen ønsker med dette projekt at samle

de aktive medlemmer til et juleprojekt i

Nuuk, hvor man spiller julemusik sammen

og spiller koncerter til gavn for borgere; alle

deltagerre lærer rigtigt meget af sådanne

sammenspilsprojekter, vi spiller sammen

i daglige prøver, og eleverne får undervis-

ning af de medvirkende lærere; i projektet

kommer der to musikere fra Norden for at

hjælpe og give undervisning, og der delta-

ger tre lærere fra Uummannaq og Maniitsoq

samt to hjælpelærere fra Nuuk Strygeorkes-

ter

Naya-Sophia Lyberth Kangillinnguit Atuarfiat, Spec. kl. A 24.000

Nuuk Nuuk -24.000

BEVILLING studietur til Danmark for 5 elever med 2 

TILBAGEFØRT ledsagere 28. maj - o4. juni 2019

www.nunafonden.gl side 23 af 41 sider nuna@fonden.gl



Bevillinger 2019

offentliggjort

31. januar 2020

på ansøgninger modtaget til og
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Ane-Kathrine Petersen Atuarfik Samuel Kleischmidt, 9A 23.750

Nuuk Nuuk -23.750

BEVILLING studietur til London 18. - 25. januar 2020 for

TILBAGEFØRT 19 elever med 2 ledsagere

Aannguaq J. Hansen Production Tupilak Entertainment 23.650

Aasiaat Aasiaat

Lad os følges ad som gode eksempler' -

Maligassiueqatigiitta - har til formål at være

fælles om kortfilm fremsyn på kulturområ-

det, det samværssociale område set med de

unges øjne; aktiviteterne skal filmes og 

fremsættes på sociale medier, udgangs-

punktet er kraftig animering med følgende

overskrifter:

* en ren by

* med beskæftigelse (som omhandler beho-

vet for uddannelse)

* røgfrihed

* virke som selvstændig næringsdrivende

* og foreningsaktivitet i byen om et fælles-

skab på det kulturelle område

hver kortfilm vil have en varighed af 10 - 20

minutter

Gustav Petersen Atuarfik Gammeqarfik, 10L + 10K 22.750

Aasiaat Aasiaat

studietur til Nuuk for 13 nye elever med 

ikke oplyst antal ledsagere medio til ultimo

oktober 2019

Erik Thomas Damgaard Nuuk Internationale Friskole, 9. kl. 22.500

Nuuk Nuuk

studietur til Paris for 18 elever med 3 led-

sagere o1. - 11. april 2019

Magssanguaq Qujaukitsoq Atuarfik Napaartoq, 9. kl. 22.500

Narsarsuaq Narsarsuaq

studietur til Nuuk for 9 elever med 3 ledsa-

gere 26. marts - o9. april 2019

NunaFonden MIO 20.000

Bestyrelsen Nuuk
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alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Nuuk fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for

en fem årig periode, bestående af:

20.000,00 kroner for 2016

20.000,00 kroner for 2017

20.000,00 kroner for 2018

20.000,00 kroner for 2019

20.000,00 kroner for 2020

Prisen uddeles årligt til personer, der gør en

særlig indsats for børn.

Moses Danielsen Kullorsuaq Festivaali 20.000

Kullorsuaq Kullorsuaq

hvert år arrangeres en festival i bygden for

bygdens borgere og folk udefra, vi mangler

musikinstrumenter for at kunne gennem-

føre festivalen med succes, instrumenterne

vil være tilgængelige for alle til at spille på

Kornelius Johansen Utoqqaat Peqatigiit 20.000

Upernavik Upernavik

deltagelse med 12 personer i ældretræf i

Qeqertarsuaq 20. - 29 juli 2019

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Asanninnera - Tassami'

af Magnus Larsen, som udgives via forlaget

Maanuup Atuakkiorfia

det bevilgede midler må alene anvedes til

mangfoldiggørelse af bogen

Kristine Hendriksen Kangaatsiap Atuarfia, 10. kl. 20.000

Kangaatsiaq Kangaatsiaq -20.000

BEVILLING studietur til Danmark for 8 elever med 2

TILBAGEFØRT ledsagere 22. oktober - o1. november 2019

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Saarulleraq qeerarsuar-

lu' af Camilla Sommer, bogen udgives af

forlaget Maanuup Atuakkiorfia

bevillingen kan kun anvendes til mangfol-

diggørelsen af bogen
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Miniup arsarnernut ta-

kornariarnera' af Camilla Sommer, bogen

udgives af forlaget Maanuup Atuakkiorfia

bevillingen kan kun anvendes til mangfol-

diggørelsen af bogen

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Aqisseq ukalerlu' af

Camilla Sommer, bogen udgives af forlaget

Maanuup Atuakkiorfia

bevillingen kan kun anvendes til mangfol-

diggørelsen af bogen

Inger Thormann Dansk Institut for Spædbarnsterapi 20.000

Inger Poulsen Holte

Holte udgivelse af bogen 'Spædbarnsterapi' på

grønlandsk af Inger Thormann og Inger Poul-

sen, bogen udgives af forlaget milik publi-

shing

tilskuddet kan kun anvendes til mangfoldig-

gørelsen af bogen på grønlandsk

Juaaka Lyberth Komite Aqqaluk 20.000

Nuuk Sisimiut

udgivelse af bogen 'Simon Olsen, Aqqaluk'

af Juaaka Lyberth med Tupaarnaq R. Olsen

som redaktør, udgives via forlaget Special

Trykkeriet

bevillingen må alene anvendes til mang-

foldiggørelsen af bogen

Katti Frederiksen Iperaq.com 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Det selvhelbredende

sind' af Mette Louise Holland på grønlandsk

via forlaget Iperaq.com

bevillingen må alene anvendes til mangfol-

diggørelsen af bogen

Bent Petersen Timersoqatigiiffik I-69 20.000

Ilulissat Ilulissat -20.000

Udgivelse af bogen 'I-69 ukiut 50' af Bent

Petersen og Jørgen Vetterlain via Forlaget
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alle på under 100.000,- kr.
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

BEVILLING Jørgen Vetterlain.

TILBAGEFØRT bevillingen må alene anvendes til mang-

foldiggørelsen af bogen.

Ina L. Heilmann Skiveforeningen 19.250

Qasigiannguit Qasigiannguit

studietur til Skive for 11 børn med 4 ledsa-

gere fra primo juli til ultimo oktober 2019

Tulla Petersen Motzfeldt Tasersuup Atuarfia, 9C 18.750

Qaqortoq Qaqortoq -1.250

BEVILLING DELVIST studietur til Danmark for 15 elever med 3

TILBAGEFØRT ledsagere 26. august - o3. september 2019

Hansinnguaq Lennert Kalallit Røde Korsiat 18.370

Christina Tønder Bell Nuuk

Nuuk hvilke grupper er mest udsat i denne tid i

Grønland; der er en tv udsendelse på vej

omkring Sårbarhedsanalysen, og der er af-

sat en times debat om emnet og social ret-

færdighed i tv, hvad der ifølge ansøgeren

ikke er tilstrækkelig; der søges midler til

en bredere debat om Sårbarhedsanalysen,

hvor KNR Radio og KNR TV inviteres til at 

overvære debatten i Katuaq; repræsentan-

ter fra kommuner, politikere, inviterede

gæster, og udgangspunktet for debatten

vil være tv-udsendelsen om Såbarhedsana-

lysen

Brita Larsen Prinsesse Margrethes Børnehjem 18.000

Tasiilaq Tasiilaq -18.000

Camp Syd er et udviklingsprojekt, hvor vi

gennem en målrettet og koncentreret ople-

velsesorienteret kultur- og læringsindsats

i to måneder om året søger at påvirke bør-

nenes udvikling og livsvilkår i så positiv

BEVILLING retning som muligt; herigennem understøt-

TILBAGEFØRT tes børnenes muligheder for at gennemføre

deres skolegang og senere uddannelse; 

målet er at skabe et bæredygtigt børneliv,

som kan blive fundamentet for deres sene-

re voksenliv med livskvalitet og selvforsør-

gelse om mål

Aviâja V. Duneq Juunarsip Atuarfia, 9. kl. 17.500
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Lisbeth M. Iversen Qaqortoq

Qasigiannguit studietur til Danmark for 15 elever med 3

ledsagere 26. august - o3. september 2019

Arnaq Jensen Naatap Atuarfia, 7 elever 17.500

Saqqaq Saqqaq

Studietur til Nuuk over Ilulissat for 7 elever

med 3 ledsagere 11. - 25. januar 2020

Lene Therkildsen milik publishing 16.500

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Ullut arfineq-marluk' af

Esaias Thorin via forlaget milik publishing

det bevilgede beløb må alene anvendes til

mangfoldiggørelsen af bogen

Lene Therkildsen milik publishing 16.500

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Aaahm...' af Paninnguaq

Møller via forlaget milik publishing

det bevilgede beløb må alene anvendes til

mangfoldiggørelsen af bogen

Nuka Alice Lund Kulturhuset Taseralik 16.180

Sisimiut Sisimiut -16.180

Udstilling om Kâle Siverthsen.

Taseralik søger NunaFonden om tilskud til

realiseringen af udstilling om Kâle Siverth-

sen, der planlægges til at blive udstillet i

Taseralik i perioden 19. marts - 24. maj 2020.

Med denne udstilling agter Taseralik at 

hylde guitaristen, komponisten og sang-

skriveren Kâle Siverthsen (1950 - 2018), der

i folkemunde kaldes for Aqqartartoq. Kâle

har igennem sit 50-årige virke som musiker

været med til at have stor indflydelse på

den moderne grønlandske rockmusiks ud-

vikling og har spillet sammen med rockmu-

sikkens sværvægtere SUME, både som gui-

tarist og som komponist og sangskriver. Vi

vil i dette projekt hylde Kâles person, mu-

sik og sange, nøje udvalgt udfra 3 albums

han har udgivet med SUME, som solist og

med sine venner i form af en udstilling af

gentrykning af billeder, samt ved at lave en

lydinstallation, hvor man kan høre Kâle Si-
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BEVILLING verthsens instrumentale kompositioner.

TILBAGEFØRT Kâle Siverthsen er kendt for sine unikke

kompositioner med svære akkorder og me-

get billedlige naturromantiske sangtekster.

Idet Kâle var eminent til at spille guitar har

han fået anerkendelse for sine evner både

nationalt og internationalt og været med

til at høste mange guitarister blandt mange

grønlandske musikere. Denne udstilling ku-

rateres af Arnajaraq Støvlbæk, hvor hun

skal bruge 10 dages arbejde til at finde gam-

le billeder og genstande til at udstille med

direkte reference til Kâle Siverthsen. Vores

håb er at finde en af Kâle Siverthsens gamle

guitarer. Derefter skal billederne scannes

og behandles og udstillingen sættes sam-

men. Dertil skal der trykkes billeder og lyd-

indstallationer skal produceres ved hjælp

af en bærbar, dertil skal der anskaffes høre-

telefoner, der skal bruges af publikum 

under udstillingen. Der søges midler til ku-

rator, billedredigering og omkostninger til

fernisering hos NunaFonden, omkostninger

til tryk af billeder og udstyr til lydinstallati-

onen hos Qeqqata Kommunia og Taseralik

står selv for udgifter til projektering samt

lokaleleje i forbindelse med projektet.

Katti Frederiksen Iperaq.com 15.480

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Kræftimik nalaataqar-

nera' af Suka K. Frederiksen via forlaget

Iperaq.com

bevillingen må alene anvendes til mangfol-

diggørelsen af bogen

Lotte Østergaard Hastrup Børnehjemmet Sikkerneq 15.000

Nuuk Nuuk

sommerferie i Danmark for 10 børn med 4

ledsagere, ferie med fokus på det nære om-

sorgsarbejde og hvor børnene føler, at man

kan holde en familie ferie, selvom ens lod

i livet er at vokse op på et Børnehjem

Kim A. Lyberth NUIF 15.000

Nuuk Nuuk
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offentliggjort

31. januar 2020

på ansøgninger modtaget til og

med december 2019 på ansøgninger

alle på under 100.000,- kr.

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

grønlandsmesterskaber i Break Dance i Qa-

qortoq 25. - 28. juli 2019, hvor vinderen får

en præmie på 5.000 kr. + rejse til Danmark

med filmhold på 26.070 kr. + ophold i Dan-

mark på 14.848 kr.

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Bestyrelsen Lokalafdelingen Nuuk

Nuuk fondens bidrag til hjælpeorganisationens

julehjælpsprogram 2019, som led i deres

indsats med frivillige

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Bestyrelsen Lokalafdelingen Qaqortoq

Nuuk fondens bidrag til hjælpeorganisationens

julehjælpsprogram 2019, som led i deres

indsats med frivillige

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Bestyrelsen Lokalafdelingen Maniitsoq

Nuuk fondens bidrag til hjælpeorganisationens

julehjælpsprogram 2019, som led i deres

indsats med frivillige

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Bestyrelsen Lokalafdelingen Sisimiut

Nuuk fondens bidrag til hjælpeorganisationens

julehjælpsprogram 2019, som led i deres

indsats med frivillige

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Bestyrelsen Lokalafdelingen Tasiilaq

Nuuk fondens bidrag til hjælpeorganisationens

julehjælpsprogram 2019, som led i deres

indsats med frivillige

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Bestyrelsen Lokalafdelingen Aasiaat

Nuuk fondens bidrag til hjælpeorganisationens

julehjælpsprogram 2019, som led i deres

indsats med frivillige

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Bestyrelsen Lokalafdelingen Ilulissat

Nuuk fondens bidrag til hjælpeorganisationens

julehjælpsprogram 2019, som led i deres
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

indsats med frivillige

Nukaaraq Berglund Jul for hjemløse 2019 15.000

Nuuk Nuuk

Juleaften for hjemløse 2019

fondens bidrag til frivilliges arrangement

for afholdelse af jul for hjemløse på ASK

Festsal, hvor virksomheder bidrager med

gaver og tøj til hjemløse

Sofie Rejkjær Elleby Sømandshjemmet Sisimiut 15.000

Magnus Rejkjær Elleby Sisimiut

Sisimiut støtte til juleaftenarrangement for enlige,

hjemløse, par og familier, som ikke selv har

ressourcer til at holde deres egen juleaften;

jul og juleaften betragtes i vores samfunds-

kontekst, som én af de centrale årlige be-

givenheder hvor fællesskab, relationer,

kærlighed, hygge og gode minder dyrkes -

elementer som er grundlæggende for alle

mennesker; udtrykket 'Julen er hjerternes

fest' er godt nok en kliche, men ikke desto

mindre er den sand; men julen er også de

knuste hjerters tid; en tid, hvor alle dem

der ikke er plads til vores samfund, lokkes

ud af skyggerne i håbet og ønsket om at 

denne jul må blive noget særligt; disse

menneskers forhold er alle forskellige;

nogle søger måske tilbage til en jul som var

engang - barndommens jul; andre håber

måske på at give en glædelig jul til deres

børn; mens andre måske overvejer om det-

te bliver den sidste jul; fortidens, nutidens

og fremtidens jul, men alle har det til fælles

at julen er noget særligt, noget som skaber

minder resten af livet; Sømandshjemmet

kender de mennesker i Sisimiut, som har

særlige behov; vi ønsker at invitere dem, 

som enten er ensomme, ikke har økono-

misk eller mentalt overskud til at få en glæ-

delig jul her på Sømandshjemmet; vi ønsker

at vores julegæster vil mærke, at de bliver

set og værdsat i et fællesskab og herigen-

nem genkalder eller danne gode minder,

skaber nye relationer eller får en værdig

sidste jul; Sømandshjemmet har et indgå-
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

ende kendskab til byen sociale lag, og har et

vidtrækkende netværk hos de mennesker i

Sisimiut som trænger mest; desuden har vi

gennem årende, inden den nye personada-

talov, skabt vores egen kontaktoplysninger

på de mennesker, som ikke har mange res-

sourcer her i byen; sidst men ikke mindst

har vi adgang til kommunen og familiecen-

tret, hvor de ønsker at hjælpe med at invi-

tere, dem som er værdigt trængende

Jensine Tobiassen Ældre og handicappede 15.000

Uummannaq Uummannaq

efter Nukissiorfiit i efteråret som følge af

menneskelig fejl sendte vand med olieind-

hold i byforsyningen, har vi måttet bringe

vand på anden måde, herunder hente is-

skosser, og det er der hvor julegaver til

ældre og handicappede blev til, hvor tanken

om at give julegaver til ældre og handicap-

pede blev til; julearrangement med dans

om juletræet, og under holdning i den sam-

menhæng; at ældre må leve ensomme i

mørketiden ved adventssøndagene giver

stof til eftertanke, hvor man får lyst til at

gøre dem glade; med sådanne tanker, har

jeg fået lyst til at føre tankerne ud i livet,

selvom børnene selvfølgelig også er mine

tanker; her i byen arrangeres der også noget

der ligner det jeg har i tankerne for ældre og

handicappede, efter at søgt mulighederne

for at afholde eventet vil jeg ved hjælp fra

fonden forsøge at realisere mine tanker for

de ca. 150 ældre og handicappede

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 15.000

Nuuk Nuuk

Udgivelse af bogen 'Tarrarsuutip Saavani' af

Apollus Inûsugtoq via forlaget Maanuup

Atuakkiorfia.

Tilskuddet må alene anvendes til mangfol-

diggørelse af bogen.

Line Poulsen Fødeafdelingen 14.100

Nuuk Dronning Ingrids Hospital

Nuuk
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

forældre, der mister et spædbarn kan med

køleliften få længere tid med deres barn

til at bearbejde sorgen før barnet skal køres

til kapellet, mod at de i dag bør køres til ka-

pellet indenfor et par timer; den fysiske ad-

skillelse som kapellet giver, opleves som 

yderligere stressende i en tid fyldt med

kaos og sorg; med køleliften giver man for-

ældrende muligheden for at affinde sig

med naturens valg og tage afsked med

deres barn i deres eget tempo; den gode

oplevelse i at få sagt farvel på sin egen

måde har stor betydning for sorgprocessen

senere hen; i England benyttes kølelifte i

90% af alle fødeafdelinger, i Danmark har

kun enkelte fødeafdelinger implementeret

det indtil nu; som landshospital med over

500 fødsler om året oplever vi også død-

fødsler / eller senaborter; årligt har vi 2 - 5

dødfødsler og i ca. halvdelen af tilfældende

er familierne fra kysten; det betyder, at de

udover at miste deres barn også skal for-

holde sig til endnu en adskillelse ved at

barnet ikke kan blive transporteret hjem

sammen med forælderen / forældrene; 

således kan køleliften forhåbentlig have en

positiv indflydelse på familiens sorgproces

Birgitta Kammann DanielsenBirgitta Kammann Danielsen 12.195

Kullorsuaq Kullorsuaq -3.189

cirkus, skak og kunstfestival 2019 i Kullorsu-

aq for de mange børn og unge i Kullorsuaq

BEVILLING DELVIST fra 11. - 18. august 2019, i 2018 blev festiva-

TILBAGEFØRT len afholdt for første gang i forbindelse

med bygdens 90 års jubilæum

Leana J. Berthelsen Leana J. Berthelsen 12.000

Sisimiut Sisimiut

udvekslingsophold i Canada fra september

2019 til maj 2020 arrangeret af EF Education

First

Nikku Olsen Angutivik Olsen 12.000

Qaqortoq Qaqortoq

udvekslingsophold i Brasilien fra februar

2019 til januar 2020 arrangeret af AFS Inter-

www.nunafonden.gl side 33 af 41 sider nuna@fonden.gl



Bevillinger 2019

offentliggjort

31. januar 2020

på ansøgninger modtaget til og
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

kultur Danmark

Annga Lynge Gaba Malik Lynge 12.000

Sisimiut Sisimiut

udvekslingsophold i Japan fra februar 2019

til februar 2020 arrangeret af AFS Interkultur

Danmark

Poul Erik Sommer Nicklas Ingemann Sommer 12.000

Nuuk Nuuk

et års ophold på Idrætsakademi på Holbæk

Sportsakademi fra august 2019 til juli 2020

Pilo Plesner Lund Inutsiaq Petersen 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Italien fra september

2019 til juli 2020 arrangeret af AFS Inter-

kultur Danmark

Bjarne Lyberth Ikuala Lyberth 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Costa Rica fra august

2019 til juni 2020 arrangeret af AFS Inter-

kultur Danmark

Maja Skarup Mick Skarup 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Italien fra september

2019 til juli 2020 arrangeret af AFS Interkul-

tur Danmark

Naja Lund Naasu Lund Egede 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Honduras fra august

2019 til juli 2020 arrangeret af AFS Interkul-

tur Danmark

Paarnaq & David Mølgaard Manu Larsen Mølgaard 12.000

Sisimiut Sisimiut

udvekslingsophold i Portugal fra september

2019 til august 2020 arrangeret af AFS Inter-

Kultur Danmark

Marie-Malene Vahl SimonsenKristina Simonsen 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i USA fra august 2019 til
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

juni 2020 arrangeret af AFS Interkultur Dan-

Danmark

Niels Chemnitz Frederiksen Nanna Chemnitz Frederiksen 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Portugal fra september

2019 til august 2020 arrangeret af AFS Inter-

kultur Danmark

Elo Geisler Palleq Bergithe Platou Geisler 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Italien fra september

2019 til juli 2020 arrangeret af AFS Interkul-

tur Danmark

Taitsianguaq Olsen Angula Q. H. Olsen 12.000

Nuuk Nuuk -12.000

udvekslingsophold i Brasilien fra september

BEVILLING 2019 til august 2020 arrangeret af AFS Inter-

TILBAGEFØRT kultur Danmark

Angerdla Kielsen Olsen Qaqortumi Meeqqat Erinarsoqatigiit 12.000

Soffiannguak Kristiansen Kalaallit Nunaata Sikua

Qaqortoq kor for børn i Sydgrønland skal samles i Na-

nortalik, og børn fra Qaqortumi Meeqqat

Erinarsoqatigiit deltager med 12 personer

Christian Wennecke Aka Parnnuuna Sørensen Jensen 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Kina fra september

2019 til august 2020 arrangeret af AFS Inter-

kultur Danmark

Henriette Josefsen Cindy-Qivioq Chemnitz Josefsen 12.000

Nanortalik Nanortalik

udvekslingsophold i Argentina fra septem-

ber 2019 til august 2020 arrangeret af AFS

Interkultur Danmark

Arkalo Fencker Rune Fencker 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Portugal fra septem-

ber 2019 til august 2020 arrangeret af AFS

Interkultur Danmark

Karoline Olsen Pipaluk Olsen 12.000
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Sisimiut Sisimiut -12.000

udvekslingsophold i Italien fra september

BEVILLING 2019 til august 2020 arrangeret af AFS Inter-

TILBAGEFØRT kultur Danmark

Julie Wilche Julie E. P. Wilche 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Den Dominikanske Re-

publik august 2019 til juli 2020 arrangeret af

AFS Interkultur Danmark

Sofie-Rosa Jakobsen Adina Geisler Jakobsen 12.000

Qaqortoq Qaqortoq

udvekslingsophold i Italien september 2019

juni 2020 arrangeret af AFS Interkultur Dan-

mark

Tina Sachse Nivi Sachse 12.000

Sisimiut Sisimiut

skiGymnasie i Hovden, Norge, som talent-

udøver med indstilling fra Elite Sport Green-

land

Pilunnguaq Bourup Kimmernaq Bourup Olsen 12.000

Sisimiut Sisimiut

udvekslingsophold i USA august 2019 til

juli 2020 arrangeret af AFS Interkultur Dan-

mark

Carla Langholz Carla Langholz 12.000

Nuuk Nuuk -12.000

udvekslingsophold i Australien juli 2019 til

BEVILLING juli 2020 arrangeret af Rotary Youth Exchan-

TILBAGEFØRT ge Program

Carsten Andersen Kira Lund Andersen 12.000

Aasiaat Aasiaat -12.000

udvekslingsophold i USA fra september

BEVILLING 2019 til august 2020 arrangeret af AFS Inter-

TILBAGEFØRT kultur Danmark

Lone Rosengreen Pedersen Laura Rosengreen Pedersen 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i USA fra august

2019 til juli 2020 arrangeret af AFS Inter-

kultur Danmark
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Keld Hjort Jensen Luciana Wanjiku Kariuki 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Taiwan fra august

2019 til juni 2020 arrangeret af Rotary Youth

Exchange

Miki Lynge Isabella Andersen Lynge 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Argentina fra august

2019 til juli 2020 arrangeret af AFS Interkul-

tur Danmark

Karen Ramsøe Sasha Mølgaard 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Italien fra september

2019 til juni 2020 arrangeret af AFS Interkul-

tur Danmark

Najagtârak Møller-Beck Nahome Møller-Beck 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Panama fra september

2019 til august 2020 arrangeret af AFS Inter-

kultur Danmark

Irene Jeppson Aia Lyberth Jeppson 12.000

Nuuk Nuuk -12.000

udvekslingsophold i USA for Aia Lyberth

BEVILLING Jeppson fra august 2020 til juni 2022 arran-

TILBAGEFØRT geret af EF Education First

Carla Langholz Carla Langholz 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Australien fra juli 2019

til juli 2020 arrangeret af Rotary Youth Ex-

change Program

tidligere bevilling til samme tilbageført

Bolatta Silis-Høegh Bolatta Silis-Høegh 11.477

København København

udstilling i Ilulissat Kunstmuseum 'Land-

Escape' i en tid, hvor det grønlandske land-

skab er i forandring

Erik Torm Uummannaq Polar Institut 10.000

Ann Andreasen Uummannaq
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

Uummannaq udgivelse af en bog om Rockwell Kent 'Når

farven ophører med at bare være farve' på

grønlandsk og dansk via forlaget Uumman-

maq Polar Books

tilskuddet kan alene anvendes til mangfol-

diggørelsen af bogen

Lars Karl Jensen Forlaget Angaartaaq 10.000

Nuuk Qaqortoq

udgivelse af bogen' Kalaallit Nunanni Imar-

siornermik Ilinniagaqarfiit ukiuni 60-ini' af

Lars Karl Jensen, bogen udgives af Forlaget

Angaartaaq

tilskuddet må alene anvendes til at mang-

foldiggøre bogen

Karoline Bianco Kalaallit Røde Korsiat, Tasiilaq Afdeling 10.000

Tasiilaq KRK INUA

Tasiilaq

afdelingen i Tasiilaq vil gerne give deres

bidrag til uge 18 for at mindske problemerne

med det for høje alkoholindtag, der vil være

løbeture, borgermøder, alkoholfrie arrange-

menter, indstillinger til modtagere af prisen

Tak Mor og Far

Jaqqa Petersen Katuaq - Grønlands Kulturhus 10.000

Nuuk Nuuk -3.957

forestillingen 'Anoraap Nipaa' beregnet til

børn mellem 3 - 9 år vises; vise børns følel-

BEVILLING DELVIST ser, der opstår i mennesket med en af 

TILBAGEFØRT grundelementerne i vejret - vinden; et nyt

univers folder sig ud, hvor man følger

vinden med musik og bevægelse

Allan Jeremiassen Kugsak 45 10.000

Qasiginnguit Qasiginnguit -10.000

anskaffelse af videokamera, stativ, mikro-

fon og bærbar Macbook til at redigere op-

tagelserne til at fejre idrætsforeningens

75 års jubilæum i 2020

dokumentaren skal indeholde:

* historien bag opstart af Kugsak 45

beskrivelse af forskellige idrætsgrene, som

BEVILLING blev dyrket

TILBAGEFØRT bordtennis aktiveteters højdepunkter i
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for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

1980-erne og 1990-erne

* fortælling om fodboldaktiviteter

* historier om bordtennis kampene

* historier om fodbold kampene

* tilskuernes uforglemmelige øjeblikke

bevillingen skal anvendes til sammenkomst

for klubbens medlemmer på jubilæums-

dagen

Salik Johansen Olsen Qiajuk Studios 10.000

Nuuk Nuuk -10.000

Danseworkshop i Nanortalik, Narsarsuaq og

Qaqortoq.

Qiajuk Studios ansøger om støtte til afhold-

elsen af danseworkshops i Nanortalik, Nar-

sarsuaq og Qaqortoq med danselærer, Salik

Johansen Olsen fra Nuuk.

Workshoppen afholdes i samarbejde med

Marina Anthonsen i Nanortalik, som under-

viser i dans til børn og unge. Salik Johansen

er 20 år og fra Nuuk. Han har danset i Nuuk

siden han var 15 år - både i NUIS - Nuuk

Unge i Fremdrift og i Qiajuks Studios, hvor

han nu er blevet ansat som timelærer for

break dance og hip hop undervisning for

børn og unge i alderen 6 - 9 år. Salik er en

ung, pre-professionel som selv tager danse-

undervisning fire dage om ugen. Han har

deltaget ved adskellige dansearrangemen-

BEVILLING ter i Nuuk som deltaer og som performer.

TILBAGEFØRT Han viser et stort engagement og motivati-

on for sin egen udvikling som danser og som

danselærer. Marina Anthonsen, har de se-

neste år undervist dans som et kommunalt

fritidstilbud i Nanortalik. Marina er tidligere

danseelev i Qiajuk Studios. En danseudvek-

ling vil være med til at give ny inspiration,

udvikle, og motivere - for unge danseelever

og som danselærer in spe. Det vil give en

god oplevelse og 'blod på tanden' for Salik,

et ungt dansetalent. Vi håber at NunaFon-

den til være med til at støtte denne givende

mulighed for dansemiljøet i Nanortalik og

for Salik. Vi er overbeviste om, at dette

samarbejde og udveksling vil give mulighed

for værdifuld udvikling. Den vil være med
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på ansøgninger modtaget til og
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Bevillinger givet til og med januar 2020 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2019 indgår i denne opgørelse:

til at give ny inspiration, det vil give en vær-

difuld udveksling, og give en ung danseas-

pirant muligheden for udveksling og ansvar

for undervisning undenfor vante rammer.

Mads Nyhus Kirk Mads Nyhus Kirk 9.815

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Rejser til Hjertesolen'

(Seqinermut Uummataasamut angalaneq),

på grønlandsk via Forlaget Jelling

bevillingen må alene anvendes til mangfol-

diggørelsen af bogen

Vivi Jakobsen Atuarfik Tuiisaq, 9. kl. 8.750

Paamiut Paamiut -8.750

BEVILLING studietur til Nuuk for 5 elever med 2 ledsa-

TILBAGEFØRT gere 31. maj - o7. juni 2019

Peter Brandt Iginniarfiup Atuarfia, 3 elever 7.500

Iginniarfik Iginniarfik

studietur for 3 ældste elever med 1 ledsa-

ger til Danmark 23. - 30. maj 2019

Peqatigiiffiit Knud Rasmussenip Efterskolia 7.061

Kysten Sisimiut -7.061

dækning af rejseudgifter til en som afholder

BEVILLING kursus i fundraising, en række foreninger

TILBAGEFØRT fra kysten afholder kurser i foreningsdrift og

derunder modtager kursus i fundraising

Jonas Hammer Jonas Hammer 6.190

Odense Odense -243

kursus for musikere i Grønland, afholdelse

af årlig kursus for 'up and coming' musikere

fra Grønland, og det øvrige Norden i for-

BEVILLING DELVIST bindelse med afholdelsen af Arctic Sounds

TILBAGEFØRT Festival Sisimiut, kurset anskueliggørelse i

et system, der overskueliggør de projekt-

relaterede arbejdsgange, der er forbundet

med at være skabende musiker, højne mo-

tivationen for de enkelte musikere

Nuka Alice Lund Kulturhuset Taseralik 5.982

Sisimiut Sisimiut

Kunstneren Paarma Olsvig Brandt fra Nuuk

blev færdig i Århus Kunstakademi i 2019.
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Vi har som kulturinstitution forpligtigelse

til at formidle nye grønlandske kunstnere,

og har derfor stor interesse i at udstille

Paarma's nylavede værker. Paarma har

gennem sin uddannelse fået uddybet for-

ståelse for kunst og etik, som genspejler

gennem hendes værker. Paarma bruger for-

skellige teknikker og har meget fokus på

det smukke og i det enkelte close up ud-

tryk. I denne udstilling sætter vi fokus på

den kunst hun fornylig har skabt, hvor der

blandt andet er akvarel, tegninger og male-

rier. Paarma har en aktivistisk tilgang til

kunsten, hvor hun bruger inuk mytologi og

politisk kunst. Det er stadig vigtigt at for-

midle værker fra kunstnere, der har valgt

at uddanne sig inden for kunst på så højt en

grad, og være med til at bane vejen for pro-

fessionalisering af kunstnernes vilkår her-

hjemme.

Regine N. Bidstrup Tasiusami Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat 5.000

Tasiusaq, Upernavik Tasiusaq, Upernavik

forventeligt 75 personer forventes at del-

tage, hvoraf 20 forventes at deltage i den

lokale konkurrence i qajaqroning

Jakobine Markussen Julemarked 2019 5.000

Anina Grønvold Uummannaq

Uummannaq arrangerer julemarked som frivillige for at

glæde mange mennesker og søger tilskud

for at holde deltageres deltagergebyr nede

Sum 2019, bevilliger der rækker sig over flere år,

anført på hvert respektivt år: 4.460.774
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