Bevillinger
på ansøgninger
offentliggjort
modtaget i
31. maj 2018
april 2018
på ansøgninger på hver under 100.000,00 kroner
Bevillinger pr. 31. maj 2018 på ansøgninger modtaget i april 2018:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Keld Hjorth Jensen
Nuuk

Luciana Wanjiku Kariuki
Nuuk
udvekslingsophold i Taiwan fra august 2018
til juni 2019 arrangeret af Rotary International, Youth Exchange Programe

12.000

P. & J. Berthelsen
Nuuk

Ella Lynge Berthelsen
Nuuk
udvekslingsophold i Filippinerne fra juli
2018 til juni 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Susanne Jørgensen
Nuuk

Alexander Jørgensen Korneliussen
Nuuk
udvekslingsophold i Natal, Brasilien, fra o3.
august 2018 til juli 2019 arrangeret af AFS
Interkultur Danmark

12.000

Mie Jensen
Qaqortoq

Tasersuup Atuarfia, 9. A
Qaqortoq
studietur for 14 elever med 2 ledsagere til
Aarhus fra 30. august - o6. september 2018

17.500

Mie Jensen
Qaqortoq

Tasersuup Atuarfia, 9. B
Qaqortoq
studietur for 14 elever med 2 ledsagere til
Aarhus fra 30. august - o6. september 2018

17.500

Lillian Møller
Igaliku

Igalikup Atuarfia, 3 elever
Igaliku
studietur for 3 elever med 1 ledsager til
Danmark fra 30. august - o6. september
2018

Ulla Nielsen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen, landsdækkende
Nuuk
opretholdelse af hospitalklovnens virke i
2018 med klovnens besøg to gange ugentligt; hospitalsklovnen kunne i marts 2018
fejre sit 10 års jubilæum

7.500

80.000

↓
www.nunafonden.gl

side 1 af 3 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger
på ansøgninger
offentliggjort
modtaget i
31. maj 2018
april 2018
på ansøgninger på hver under 100.000,00 kroner
Bevillinger pr. 31. maj 2018 på ansøgninger modtaget i april 2018:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

NunaFonden
Administrationen
Nuuk

Katuaq, som koordinerende instans
Nuuk
Qooqqut Festival 2018 er en årlig tilbagevendende begivenhed, en familiefestival
i naturomgivelser, alkoholfri festival, shuttlesejlads for gæster og ansatte til arrangørerne

60.100

Inge Nielsen
Qaqortoq

Igalikumiut Kinguaavisa Nipilersortartui
Qaqortoq
bandet har i år 20 års jubilæum og i den forbindelse ønsker at holde koncert i Nuuk
Forsamlingshus den o1. juni, alkoholfrit

35.500

Anita Devantier Iversen
Nuuk

Meeqqerivik Mikisoq
Nuuk
kolonitur for 22 børn med 6 voksne ledsagere under overskriften Sammenhold og relationer, for at styrke sociale relationer mellem børnene gående på daginstitutionen,
udvikle deres opfattelse af egne evner og
give dem alle en fælles oplevelse på tværs
af alder og baggrund, med aktiviteter som
idræt, lege, fiskeri, fælles madlavning,
lange gåture i fjeldet

20.000

Iisaavaraq Petrussen
Nuuk

PITU, døgninstitution
Nuuk
anskaffelse af kajakker til at beskæftige institutionens brugere i naturen og for at fremme sunde aktiviteter

74.909
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NunaFonden
Administrationen

GUX Nuuk Idrætslinje, 3.I
Arnannguaq Christiansen
Nuuk
NunaFonden bidrag til Børnedagen ved
skoleområdet ved Qinngorput, hvor alle
børn inviteres til endnu en Børnedag, som
i år afholdes o6. maj 2018 13:00 - 16:00
Nanook spiller
Nuuk Strygeorkester spiller
kåring og overrækkelse af konkurrencer
Klovnen Miki med fotos og balloner
BJ Entreprise sørger for stande
Brugseni gratis pølsehorn, boller, kaffe, +++
KNB tager billeder til facebook
SANA bamsehospital og viser ambulance
Søren Klugge står for fælles maleriet
Katuaq leverer billeter som præmier
Usisaat leverer scene og står for kassestabling
Politiet kommer med politibil
Arssarnerit står for el og El Labyrint
Godthåb Hallen leverer hoppeborg
Carlsberg leverer præmier og snowboardmaskine
Greenland Ice deler 1.200 gratis is ud
Nunafonden samler legetøj som samles ind
til børnehjem med hjælp fra GUX Nuuk,
Idrætslinjen

15.000

Gustav Lennert
Upernavik

Utoqqaat Timersoqatigiiffiat Kissalaaq
Upernavik
hvert andet år træffes ældres idrætsforeninger i forskellige regioner, sommeren
2018 træffes medlemmer af ældres idrætsforeninger for at dyrke idræt og for at være
fælles om kulturelle aktiviteter i Sisimiut,
15 medlemmer i perioden 20. - 31. juli 2018

25.000

Sum af bevillinger på under 100.000,00 kr. pr. 31. maj 2018
givet på ansøgninger modtaget i april 2018:
389.009
↓
Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2018.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
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