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Christoffer Pedersen Stenbakken
København

200.000

Christoffer Pedersen Stenbakken
Carl Florian Taunajuk
Alberte Parnuuna Lings Skifte
København
Projekt: Ungdomsserie Tasiilaq
Vi vil skabe en non-profit fiktionsserie på professionelt niveau i samarbejde med unge og teenagere fra Tasiilaq, Østgrønland. De unge skal selv være med i alle aspekter af processen: I
udviklingen af historien, i manuskriptskrivningen og som hovedrollerne foran kameraet. Serien
bliver gratis at se.
Tasiilaq er formentligt den by i hele Rigsfællesskabet som har det værste ry. Både i Danmark
og i det øvrige Grønland er byen synonym med misbrug og alkoholisme. Når Østgrønland
optræder i danske- og vestgrønlandske medier, er det næsten altid i en negativ kontekst. Den
ensidige dårlige fortælling om Tasiilaq og Østgrønland påvirker unge menneskers selvbillede i
en dårlig retning. Når man hører den samme dårlig historie om sig selv igen og igen kan man
til sidst komme til at tro på den.
Både Carl og jeg er vokset op i Tasiilaq, og ved at byen har så meget mere at tilbyde end sit
dårlige omdømme. Der er stolthed i selv at fortælle hvem man er, og hvor man kommer fra.
Vores projekt kan skabe selvtillid og selvværd hos byens unge. Vi vil give mikrofonen til dem
som alle har en mening om, men som sjældent får lov til at sige noget selv – og give de unge i
Tasiilaq muligheden for at fortælle deres egne historier.
De unge får mulighed for at være involveret i alle filmskabelsens faser. Serien skal handle om
det de unge synes er vigtigt og de unge er med til selv at skabe alle dele af serien. Det er en
afprøvet arbejdsgang som er kendt fra bl.a. norske SKAM og mange andre ungdomsproduktioner. Det er en også en arbejdsgang som vi selv har god erfaring med professionelt.
De unge spiller også selv på østgrønlandsk som skuespillere i serien. Unge skuespillere og
amatørskuespillere er også noget vi har arbejdet meget med før. I selve optagelserne er der
rig mulighed for at indgå i det tekniske hold og lære hvordan et filmset fungerer i praksis, både
foran og bag kameraet, ligesom de unge er med i klip og øvrig post-produktion.
Vi har en lang række lokale samarbejdspartnere i byen der er i kontakt med de unge til daglig.
Bl.a. Skolen, Fritidsklub, Kollegiet, Igdlo og Siu-Tsiu. Vi har fået visningstilsagn fra KNR (hvis
serien bliver til noget). Michael Noer (R, Før Frosten, Papillon m.m.) er mentor og kreativ
sparringspartner og Aaja Chemnitz (IA) støtter også projektet, men vi mangler finansiering.
I første omgang søger vi penge til at komme til Tasiilaq, møde de unge og udvikle seriens
storylines sammen med dem. Vi er i Tasiilaq i halvanden måned hvor vi taler og skriver sammen
med de unge. Vi laver også skuespils-workshops hvor alle kan deltage og caster de vigtigste
roller til serien. Vi optager desuden så mange testscener som vi kan nå undervejs i fællesskab
med de unge.
Vi arbejder i øjeblikket på at finde en professionel hjemmeboende grønlandsk producer, og er
i dialog med flere interessante folk.
3+ Så mange unge fra byen der vil være med. Vi har hørt fra vores lokale samarbejds-partnere
at der allerede er stor interesse for projektet.
Christian Keldsen
Nuuk

150.000

Grønlands Erhverv
Nuuk
Future of Greenland Ungdomskonference 2024.
Formålsbeskrivelse:
GE vil afvikle en ungdomskonference for unge mennesker i Grønland i alderen 15-25 år som
optakt til erhvervskonferencen, Future Greenland 2024. Målet er at engagere de unge mennuna@fonden.gl
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nesker, der er Grønlands fremtid og lade dem få en rigtig konferenceoplevelse med spændende oplæg og debat, og hvor målet er at kunne sende et klart budskab til "de voksne"
deltagere i selve Future Greenland konferencen. Emnet kredser omkring bæredygtighed og
involverer naturressourcer og kultur, og vil blive indarbejdet i visse uddannelsessteders undervisningsplaner, så konferencens temaer rækker længere ud end selve den halve dag konference varer.
Konferencen skal være gratis for de unge, hvorfor der søges fondsfinansiering til at dække omkostninger til Katuaq, forplejning, oplægsholdere, planlægning m.v.
Arrangement har en separat økonomi fra Future Greenland, og anses for et vigtigt led i at
engagere unge mennesker til indgå i samfundsdebatten og tage ansvar for egen udvikling.
Future of Greenland 2024 Ungdomskonference
Grønlands Erhverv (GE) er hvert andet år vært for Grønlands største erhvervskonference,
Future Greenland. Som optakt til 2024-konferencen (14.-15. maj 2024) arbejder GE på at etablere en ungdomskonference kaldet, Future of Greenland, målrettet unge mennesker i
Grønland på folkeskolens ældste trin (9.-10. klasse), gymnasieniveau (inkl. Handelsskole, KTI
m.fl.) samt videregående uddannelser. Formålet med konferencen er at give de unge
mennesker, der er Grønlands fremtid, muligheden for at blive hørt og få en oplevelse ved at
deltage i en konference med inspiration fra Future Greenland.
Konferencen vil centrere sig omkring bæredygtighed og vil tilgå emnet fra forskellige vinkler.
Konferencen vil vare ca. ½ dag mandag d. 13. maj 2024 og vil være en blanding af oplæg,
paneldebat og involvering af deltagerne. Målet er at give en ægte konferenceoplevelse til de
unge mennesker og vise dem denne side af civilsamfundet samt give dem mulighed for at
møde nogle af Grønlands politikere og profiler.
400 personer deltager i projektet.
Angunnguaq Larsen, Formand
NunaFonden
Nuuk

250.000

Aviaja Rohmann Hansen
Nuuk
Børn og unge i sorg og fremme frivillighed.
Arbejdsmappen bliver lavet til frivillige her i Grønland, der ønsker at starte og kører en sorggruppe for børn og unge, som har mistet – eller oplevet en krise i deres tilværelse.
Når arbejdsmappen er lavet færdig på dansk og grønlandsk tager jeg rundt til så mange byer i
Grønland og laver kurser for frivillige som selv har mistet eller oplevet skilsmisse. Materialet
er tilpasset grønlandske forhold.
Følgende byer forventes kurser:
◦ Nuuk
◦ Maniitsoq
◦ Sisimiut
◦ Aasiaat
◦ Ilulissat
◦ Uummannaq
◦ Qaqortoq
◦ Narsaq
◦ Tasiilaq
Der er både rejser og ophold.
Hvis det er umuligt at rejse ti byerne, vil jeg prøve at holde kurser via Zoom eller andre skypemøder.
Hvad er sorg
Sorg er en følelsesmæssig situation, det er ikke en sygdom, men en proces der er forårsaget af
tab, et dødsfald, en skilsmisse eller andre drastiske ændringer i ens liv. Såfremt ens sorg ikke
bliver bearbejdet, kan en person risikere, at få varige mén eller PTSD – posttraumatisk stress
disorder. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om sorg, især hos børn.
nuna@fonden.gl
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Hvad gør sorg for børn og unge
Ubearbejdet sorg gør, at børn kan blive indelukket, de kan miste lysten til at leve selv og ønsker
at følge den afdøde person i døden. De kan få vanskeligheder ved at følge med i skolen eller i
deres uddannelse. De kan føle ensomhed og isolation fra resten af samfundet.
Hvad kan vi gøre for børn og unge
Med sorggrupper får vi børnene til at sætte ord på deres sorg, de vil føle et sammenhold med
andre som er i samme situation som dem selv. Vi vil hjælpe dem med at lære at leve med
sorgen og vise dem, at ved at sætte ord på ens sorg, så formindskes smerten og ensomheden.
Hvad skal de frivillige
De frivillige i sorggruppen er alle voksne over 18 år, som selv har mistet en i forbindelse med
dødsfald eller selv har været skilsmissebarn. De skal være afklaret med deres sorg, så de ikke
selv overfører deres sorg til børnene. De frivillige kan alle sætte sig ind i børnenes situation og
det er vigtigt, at børnene kan se, at selvom de frivillige har oplevet en sorg, så lever de et
normalt liv og det giver børnene et håb om, at de ligeledes på et tidspunkt når det punkt – at
lære at leve med sorgen.
Hvad er min målsætning
Mit mål er at skrive en arbejdsmappe på grønlandsk og dansk, som skal bruge til børn som
oplever dødsfald, skilsmisse, selvmord, døende forældre og andre traumer i ens liv. Når
arbejdsmappen er færdig, tager jeg rundt til byer i hele Grønland, hvor jeg vil lave kursus for
de frivillige, som vil lave en sorggruppe for børn i deres by. Til de byer, hvor det ikke er muligt
at rejse hen, har jeg et håb om, at det så i stedet er muligt, at lave kursus via Zoom eller
Facetime.
Tidshorisonten for mit projekt
Arbejdsmappen forventes at blive færdig til august eller september alt afhængigt af, hvor travlt
forlaget Iperaq har det om vi kan nå at få arbejdsmappen inden for de næste to måneder.
Midler fra NunaFonden
Såfremt NunaFonden vil støtte projektet med en arbejdsmappe om sorggrupper, så giver det
mig mulighed for at rejse rundt til de andre byer og holde kursus for kommende frivillige. Det
er vigtigt at budskabet kommer ud til så mange som muligt her i Grønland da arbejdsmappen
er tilpasset grønlandske forhold og bliver gennemlæst af grønlandske fagfolk inden den bliver
udgivet.
Andet
Det er utroligt vigtigt at arbejdsmappen er dobbeltsproget og bliver lavet ud fra mine egne
erfaringer, idet jeg havde en sorggruppe i fem år her i Nuuk. Materialet er lavet, så alle har i
Grønland, kan bruge det, hvilket er utroligt vigtigt, eftersom materialet ikke blot er oversat fra
et dansk materiale, som ikke passer til grønlandske forhold.
1 aktør, frivillige + kursister deltager i projektet.
Keld Z. Aaes
Maniitsoq

190.000

Poul Olsen
Sisimiut
Arctic Circle Business
Maniitsoq
Udstyr til unge brandkadetter i Maniitsoq.
Formålsbeskrivelse
At uddanne sårbare unge til brandkadetter og modne dem til uddannelse, job og foreningsliv.
At give sårbare unge en chance for at vise deres værd i lokalsamfundet.
Der er nu uddannet to brandkadetinstruktører i Maniitsoq og de glæder sig til at komme i gang
med at undervise de kommende brandkadetter.
For at undervisningen skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt med indkøb af materiel, der
passer i størrelse til de unge. Materiel, som vil kunne genbruges af fremtidige brandkadetter
også. Det drejer sig om brandjakker, brandbukser, hjælme, hætter, brandhandsker, gumminuna@fonden.gl
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støvler og t-shirts. Dertil kommer fragt og forplejning til de unge, når de er under uddannelse.
15 sårbare unge fra Maniitsoq, aldersgruppe 13 – 16 år deltager i projektet.
Line Poulsen
Nuuk

50.000

Nuummi Eqaarsaartartut - Nuuk Gymnastik
Nuuk
REWILD – Workshop-, undervisning- og forestillingsturne
Formålsbeskrivelse
Med ønsket om at give børn og unge sjove, sunde og udfordrende oplevelser med gymnastik,
give idrætslærere og foreningsinstruktører inspirerende undervisning i gymnastik og vise højt
niveau indenfor rytmisk gymnastik, springgymnastik og dans igennem en kunstnerisk forestilling, udrulles følgende projekt:
1.
Workshop-, undervisnings- og forestillingsturne i oktober 2022 til Kangerlussuaq, Nuuk, Tasiilaq, Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq. Turneen gennemføres af 28 gymnaster + 2 instruktører
fra DGI Fyns Rep. hold samt 1 repræsentant fra Nuummi Eqaarsaartartut.
2.
Indkøb moderne gymnastikredskaber til Tasiilaq, der kan forblive i byen efter turneen, er færdig og skabe et varigt fundament for gymnastik og bevægelse i skole- eller foreningsregi.
Mere tekst til behandling for ansøgninger på eller over 100.000,00 kroner.
30 personer deltager i projektet + publikum

Sum af bevillinger i september 2022 givet på ansøgninger
alle på eller over 100.000,- modtaget fra april 2022 til august↓
2022:

840.000

Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2022.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
nuna@fonden.gl
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