
Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Inuk Silis Høegh Ilami A! Film I/S 300.000

Emile Hertling Péronard Nuuk

Nuuk tilskud til en forlænget færdigklipning på fil-

men 'Sume - filmen om Grønlands største

rockband' færdigklipningen tager over et ½

år tid og forventes færdiggjort november

2013

NunaFonden Grønlands Idræts Forbund 300.000

Bestyrelsen Nuuk

fondens gave til festligholdelse af idrætsfor-

bundets 60 års jubilæum og for at påskønne

de rigtig mange frivilliges utrættelige indsats

over hele landet, og for at der fortsat kan

gøren en ekstra indsats for at udberede

interessen for breddeidrætten. Fonden vil med

denne donation pege på de positive konse-

kvenser af breddeidrætten vedrørende det

kriminalpræsentive islæt og de sundheds-

mæssige aspekter

NunaFonden KNR TV 300.000

Bestyrelsen Nuuk -300.000

BEVILLING dækning af udgifter til et grundudgifter til jule-

TILBAGEFØRT kalender 2014 i KNR TV

Julia Pars Katuaq 200.000

Nuuk Nuuk

ansøgning om indgåelse af en ny 3-årig støt-

teaftale:

søgt 500.000,- kr. i 2012 - bevilget 200.000,- kr.

søgt 500.000,- kr. i 2013 - bevilget 200.000,- kr.

søgt 500.000,- kr. i 2014 - bevilget 200.000,- kr.

til øgning af musik og teater arrangementer

især for børn, øget decentralisering af kultur-

arrangementer, opbygge kompetencenetværk

med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunst-

nerseminarer, kultudvikling / workshops, mad-

innovation) og øgning af kunstudstillinger

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Hans Lyberth Grønlands Håndbold Forbund 200.000

Jakob Andreassen Nuuk

GHF for at realisere et nyt struktur og nye rammer

Nuuk for et damelandshold i håndbold, da der de

sidste 10 år ikke er blevet spillet landskampe

NunaFonden i damehåndbold, et damelandshold til sætte

Bestyrelsen Grønland på landkortet i den store verden

Berti Bourup Tasiorta 200.000

Nuuk Nuuk

at tilbyde personer fra Nuuk over 18 år, der

i deres barndom har været udsat for seksuelle

overgreb / incest

for at sikre, at seksuelt misbrugte og deres

pårørende samt professionelle og frivillige,

som arbejder med målgruppen, ydes rådgiv-

ning samt handle- og behandlingsmuligheder

for at sikre Tasiorta kontinuerligt kan tilbyde

handle- og behandlingsmuligheder

for at hjælpe seksuelt misbrugte og deres 

pårørende kan dele deres problemer, erfa-

ringer, helingsproces og håb for fremtiden

for at forebygge de personlige omkostninger

som mange seksuelt misbrugte oplever, med

misbrug af euforiserende stoffer samt nogle

vælger, at tage livet af sig selv

for at forebygge, at seksuelt misbrugte bliver

krænkere

at tilbyde personer, der indgår i terapigrupper

senere deltager i Tasiortas selvhjælps- og 

samlegrupper

opsamling af viden og erfaring
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Anda Hansen Prinsesse Margrethes Børnehjem 160.000

Mette Haahr Hansen Tasiilaq

Tasiilaq projekt 'Leg dig sund' er at skabe et legerum

ved børnehjemmet med mulighed for fysiske

udfoldelser, rollelege og ro til at være sig 

selv, og som er en positiv ramme for lege og

kontakter mellem børnehjemmets børn og

børn fra byen

Cecilia Petrine Pedersen Statens Institut for Folkesundhed 150.000

Peter Bjerregaard Syddansk Universitet

Bjørn Holstein projektet, Modstandskraft blandt unge i

Siv Kvernmo Grønland - psykisk sundhed blandt unge trods

København belastende opvækst, formål er at få viden om

unges psykiske sundhed i Grønland og tilveje-

bringe redskaber til brug ved monitorering af

unges psykiske sundhed og forebyggende

indsatser over for den høje forekomst af

børn og unge, der vokser op under belastende

vilkår i Grønland

Andrea Nathanielen Qullissat by 133.440

Jørgen Nathanielsen Qullissat

Narsaq transport og opstilling af en byplanspult ved

Britta Dam Steffensen stranden ved Qullissat, hvor turister og andre

Kay Dam Steffensen kan se et bykort med piktogram tegn, så alle

Frederiksberg kan finde rundt selvom der ikke skulle være

nogen i Qullissat til vise rundt. Når bykortet

er justeret helt på plads, og eventuelle ænd-

ringer er foretagede i løbet af sommeren 

2014 forventes det, at pulten overdrages

til foreningen Qullissat Ikinngutai. Pulten

er lavet sådan, at den kan skilles fra funda-

mentet ved at skrue på et par bolte, så pulten

ikke lider overlast af vinterens sne og is og

en eventuel isopskruening ved stranden
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Kim Godtfredsen TIMI ASIMI 125.000

Nuuk Nuuk

for at sikre, at projektet TIMI ASIMI kan rea-

NunaFonden liseres i 2014, som sikrer, at mange unge kan

Bestyrelsen blive animeret til at komme videre og få per-

sonlig mod og kræfter til at gå i gang med en

uddannelse og lignende

Finn Meinel Elite Sport Greenland 125.000

Nuuk Nuuk

sponsorat for 2013 for sikring af løbende

NunaFonden indsats og udvikling for topidrætsudøvere,

Bestyrelsen som hver for sig eller som grupper kan tegne

Grønland indadtil og uadtil, og som kan virke

som børn og unge kan se op til som rolle-

modeller

NunaFonden Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik 120.000

Bestyrelsen Aasiaat -120.000

udsmykning af glasadskillelse imellem under-

BEVILLING vingsområdet og administrationsområdet i

TILBAGEFØRT den kommende udvidelse af Avannaani Ilin-

niarnertuunngorniarfik

Birgitta Kammann Klubben i Kullorsuaq 104.686

Kullorsuaq Kullorsuaq

dækning af udgifter til anskaffelse af inventar

til klubben i Kullorsuaq, så børn og unge

får et sted, hvor de har en god atmosfære og

gode muligheder for beskæftigelse. Klubben

er åben i dagtimerne for børn fra 1. - 8. klas-

se i tidsrummet 13:00 - 18:00 på hverdagene.

Om aftenen i tidsrummet fra 18:30 til 22:00

er klubben åben for unge fra 9. klasse til unge

på 25 år. Børn i Kullorsuaq har ingen andre

muligheder i deres fritid
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Bestyrelsen Sisimiut Kulturhus Taseralik 100.000

NunaFonden Sisimiut

indgåelse af en 3-årig støtteaftale:

100.000,- kr. i 2011

100.000,- kr. i 2012

100.000,- kr. i 2013

til kulturelle arrangementer og andre aktuel-

le arrangementer, der øger en decentral høj

aktivitetsniveau og for at opbygge kompe-

tencenetværk med andre kulturhuse, kultur-

udvikling (kunstnerseminarer, kulturudvikling

/ workshops) og øgning af kunstudstillinger

Bestyrelsen Sermermiut 100.000

NunaFonden Ilulissat -100.000

indgåelse af en 3-årig støtteaftale:

100.000,- kr. i 2011

100.000,- kr. i 2012 - TILBAGEFØRT

100.000,- kr. i 2013 - TILBAGEFØRT

til kulturelle arrangementer og andre aktuel-

le arrangementer, der øger en decentral høj

aktivitetsniveau og for at opbygge kompe-

tencenetværk med andre kulturhuse, kultur-

udvikling (kunstnerseminarer, kulturudvikling

/ workshops) og øgning af kunstudstillinger

Flemming Helsted Documentary.dk 100.000

Jens Egede Bjarnholdt Faaborg

Faaborg tilskud til dokumentarprogrammet 'Smelte-

isens unge' - 'Sermip aakkiartortup inuusuttai'

som et serie dokumentar, optaget på Grøn-

land med 12 unge grønlændere, hver ung føl-

ges og filmes i gennem et døgn, det er filmens

ambition at skildre de unges håb og drømme

for sig selv i fremtidens Grønland, dokumen-

tarprogrammet er et samarbejde mellem KNR

og grønlandske produktionsfolk, projektet

løber fra juni 2013 til juni 2014
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Gunver Justesen Foreningen Grønlands Børn 100.000

København København -100.000

iværksætte en forebyggende tidlig indsats for

førskolebørn (0-6 år) og deres forældre i den

sydligste af de fire grønlandske kommuner,

BEVILLING Kommune Kujalleq. Projektets formål er, at

TILBAGEFØRT bidrag til at bryde den negative sociale arv

hos udsatte grønlandske børn i bygderne. 

Gennem en lokalt forankret og helhedsorien-

teret forældre-barn indsats med barnet i 

centrum styrkes børns udvikling, trivsel og

generelle sundhed i bygderne

Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden 100.000

Nuuk Nuuk

Ivalo & Minik Fonden anmoder om en tre

årig hovedbidragsyderkontrakt 

2013: 100.000,- Bevilget

2014: 100.000,- Afslag

2015: 100.000,- Afslag

så uddanelsesfonden kan uddele en række

så tiltrængte uddannelseslegater

Ivalo & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden 100.000

Nuuk Nuuk

Ivalo & Minik Fonden anmoder om en sam-

arbejdsaftale over en treårig periode

2013: 100.000,- Bevilget

2014: 100.000,- Afslag

2015: 100.000,- Afslag

for at sikre, at uddannelsesfonden kan op-

retholde egen administration
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden Taseralik 100.000

Bestyrelsen Sisimiut

Taseralik støtte til øgning af musik og teater arrange-

Arnajaraq Støvlbæk menter især for børn og unge, øget decen-

tralisering af kulturarrangementer, opbygge

kompetence og netværk med andre kultur-

huse, kulturudvikling, kunstseminarer, kultur-

udvikling, workshops, madinnovation og 

øgning af kunstudstillinger 2014

Malik Kleist Tumit Productions 100.000

Nuuk Nuuk

spillefilmen 'Unnuap taarnerpaaffiani' en 

gyserfilm

Benny Kokholm INOOQAT 87.400

Pauline Abelsen Nuuk

Nuuk oprettelse af en interaktiv hjemmeside for

at skabe dialog med og imellem forældre til

børn, unge og voksne med udviklingshæm-

ning i Grønland

John Hansen John Hansen 81.830

Nuuk Nuuk

til en undervisnings dvd med den grønlandske

jazzguitarist, Pele Møller i guitarspilleform

som kan betegnes som Pele Møller style

Niels Pavia Lynge KNR Radio 75.950

Henriette Rasmussen Nuuk

Nuuk tilskud til en radiojulekalender 2013 for 

voksne
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Pilutaq Lennert Stop seksuelt misbrug i Grønland 74.415

Karl Davidsen Nuuk

Josef Kajangmat finansiering af projektet 'Stop seksuelt mis-

Mudi Kramer Berthelsen brug i Grønland', derfor ønsker holdet at 

Tupaarnaq I. Mathiassen rejse til Danmark for at interviewe behand-

Nuuk lere for pædofili, som arbejder på Rigshos-

pitalet, da der ikke er behandlingssted for

pædofili i Grønland - bevillingen betinget

med, at projektet gennemføres på Grøn-

land

Ulunnguaq N. Mølgaard Miljøarbejdergruppen 66.000

Ilulissat Ilulissat

projektet, Viljen til at ændre livsforhold, for

børn og unge som har både psykiske og 

fysiske behove, som vejledes til hvordan man

udvikler sig på livets vej

Annette Jørgensen UNINGAARFIK BLOK P - Blok P-Pladsen 65.000

Nuuk Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk

tilskud til at aktivere børn og unge til selv at

være aktive og være med til at skabe aktivi-

teter til gavn for for dem selv og deres ven-

ner og familier, da der mangler arealer til

aktiviteter i centrum af Nuuk, både sommer

og vinter, projektet gennemføres dog i perio-

den 15. maj - 15. september 2013, hvor der

bygges dirt jump til BMX cyklister, en for-

hindringsbane, en klatrevæg, naanngisat,

street handball, plads til Inuit Games, stisys-

tem, nyttehave med komposteringsforsøg,

muligt at tegne og male
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden Sydgrønlands Gymnasiale Skole 64.277

bestyrelsen Qaqortoq

administrationen legater for ingen eller meget lille fravær

under skolegang og højeste gennemsnits-

karakterer eksamen 2013:

Marie-Kathrine Barlaj Lyberth

meget lille fravær og høj afleveringsgrad:

brutto: 14.284,00 kr.  netto: 8.000,00 kr.

Aviaja Paviasen

meget lille fravær og høj afleveringsgrad:

brutto: 10.713,00 kr.  netto: 6.000,00 kr.

Lola Najaaraq Christensen

meget lille fravær og høj afleveringsgrad:

brutto:   7.142,00 kr.    netto: 4.000,00 kr.

Najannguaq Hansen Petersen

delt højeste gennemsnit 9,0

brutto:   13.392,00 kr.    netto: 7.500,00 kr.

Laila Motzfeldt

delt højeste gennemsnit 9,0

brutto:   13.392,00 kr.    netto: 7.500,00 kr.

Aviaja Paviasen

tredje højeste gennemsnit 8,2

brutto:   5.354,00 kr.    netto: 3.000,00 kr.

Bruttosum: 64.277,00   Nettosum: 36.000,00
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden Nordgrønlands Gymnasiale Skole 58.912

bestyrelsen Aasiaat

administrationen legater for ingen fravær under skolegang og

højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013:

Emil Olsvig

bedste fremmøde og højeste afleveringsgrad:

brutto: 17.854,00 kr.  netto: 10.000,00 kr.

Kunuk Thorleifsen

næst bedste fremmøde og

næst højeste afleveringsgrad:

brutto: 8.925,00 kr.  netto: 5.000,00 kr.

Aviaq Reimer

højeste gennemsnit 10,3

brutto: 17.854,00 kr.  netto: 10.000,00 kr.

Jakob Olsen

anden højeste gennemsnit 8,7

brutto:   8.925,00 kr.    netto: 5.000,00 kr.

Aviaq Sandgreen

tredje højeste gennemsnit 8,5

brutto:   5.354,00 kr.    netto: 3.000,00 kr.

Bruttosum: 58.912,00   Nettosum: 33.000,00
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden Midtgrønlands Gymnasiale Skole 57.614

bestyrelsen Nuuk

administrationen legater for ingen eller meget lille fravær

under skolegang og højeste gennemsnits-

karakterer eksamen 2013:

Nuka Per Eliassen

meget lille fravær og høj afleveringsgrad:

brutto: 13.556,00 kr.  netto: 8.000,00 kr.

Martina N. Petersen

meget lille fravær og høj afleveringsgrad:

brutto: 13.556,00 kr.  netto: 8.000,00 kr.

Inaluk Jakobsen

gennemsnit 11,4 (med 8 x A)

brutto: 16.946,00 kr.  netto: 10.000,00 kr.

Eva-Luusi Marcussen-Mølgaard

gennemsnit 11,4 (med 7 x A)

brutto:   8.473,00 kr.    netto: 5.000,00 kr.

Rebekka Reffeldt Kristoffersen

gennemsnit 11,3

brutto:   5.083,00 kr.    netto: 3.000,00 kr.

Bruttosum: 57.614,00   Nettosum: 34.000,00

NunaFonden Midtgrønlands Gymnasiale Uddannelse 55.000

bestyrelsen Nuuk

fuldendelse af synliggørelsen af de grønlandske

sagnfortællinger til aulaområdet på uddan-

nelsesstedet
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat på vegne af NGO-erne 51.605

Nuuk Nuuk

indretning af møde-, konference- og kursus-

lokaler for NGO organisationer med adresse

på Oles Varehus, Neriuffiit, Foreningen

Grønlandske Børn, IKIU (Den uafhængige

Retshjælpsinstitution) og Transparency

Greenland

Lone Nukaaraq Møller Børnerettighedsorganisationen MIO 51.000

Nuuk Nuuk

publicering af projektet: 'Udsathed kommer

ikke af sig selv - Fattigdom og social ulighed

i børnehøjde i Grønland' og præsentation 

af publiceringen til efteråret 2013

Lars Lundblad Grønlands Boldspil Union 50.000

Jens Tang Olsen Qaqortoq

Qaqortoq tilskud til Coca-Cola bygdefodboldskole i

perioden fra 2011 til 2014, med:

50.000,00 kroner i 2011

50.000,00 kroner i 2012

50.000,00 kroner i 2013

50.000,00 kroner i 2014

samlet 200.000,00 kroner

Justus Poulsen Fritidsklubben i Kulusuk 50.000

Kulusuk Kulusuk

tilskud til en tur i naturen for max 35 unge fra

distriktet for at opleve ungdommens dage i

naturomgivelser i august over 5 dage

Arnartaq Olsen Fritids- og Ungdomsklubben Igdlo 50.000

Aasiaat Aasiaat -50.000

tilskud til sommerlejr i Manermiut 2013 for

60 børn og unge med ledsagende 12 personer

BEVILLING og lejropholdet finder sted i perioden fra

TILBAGEFØRT 22. juli til o2. august 2013 for brn og unge, 

som ikke har mulighed for at komme på som-

merferie væk fra byen
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Tove Blidorf Kalaallit Røde Korsiat 50.000

Kirsten Mortensen Nuuk

Nuuk tilskud til sommerlejr 2013 for børn, der ellers

ikke har mulighed for at komme på ferie uden

for by, denne gang for 18 brn og 7 voksne i 

lejede hytter ved fjordene ved Maniitsoq, da

Maniitsoq afdelingen står for planlægningen

og afviklingen af sommerlejren

Najaaraq Møller Møller Production 50.000

Nuuk Ullorissat

Nuuk

tilskud til dokumentarprogrammer om grøn-

landske forbilleder som baner vejen til et

sundeere liv, rollemodeldannelse ved brug af

film og kultur med troen på, at der kan dannes

nye tankemønstre for vor ungdom, ved at

lave dokumentar programmer om unge, da

det visuelt er med i vores omgivelser, og om-

givelserne former vores identitet. Ullorissat

tror på, at vi kan gøre en forskel ved at frem-

hæve grønlandske stjerner, der er gode for-

billeder for os alle

NunaFonden Kulusummi Nipilersornermut Illu 50.000

Bestyrelsen Musikhuset i Kulusuk

Kulusuk

NunaFondens andel i erstatningen af tabte

musikinstrumenter i forbindelse med Musik-

huset Kulusuk totale nedbrænding fredag, den

o8. marts 2013

Per Berthelsen NunaFondens bestyrelse 50.000

Nuuk Nuuk

Kristian Jeremiassen fondens andel til IKUALAs landsindsamling

Qasigiannguit for at stifte en fond, som skal dække pårø-

rendes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse

med kræftramtes ophold udenfor hjembyen

eller hjembygden
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Alexander Montgomery- Alexander Montgomery-Andersen 50.000

Andersen Nuuk

Nuuk danseprojekt I-denti-D, for unge om identitet,

til at inspirere unge til at være kunstneriske

og selvsikre, at vise børn og unge hvad dans

kan være på et professionelt plan, og at skabe

en ny danseforestilling i Hip-Hop genren,

offentlige workshops for unge, som skaber

et rum hvor, emner som: mangfoldighed, at

bo i et land og en tid med flere kulturer side

om side, at være sig selv og unik og det at

vide at man er unik kontra at man er ander-

ledes

show workshops som skaber et samarbejde

mellem de unge deltagere og deres lærere

og udmunder sig i

en professionel danseforestilling bliver der

sat fokus på emnet I-denti-D

workshops bliver afholdt for unge i Grønland

(Nuuk) som er mellem 13 og 21 år, som er

interesseret i dans og bevægelse

Lars Møller Kranker Lars Møller Kranker 46.000

Nuuk Nuuk -46.000

tilskud til projektet Iværksætterugen, uge 47,

i Global Entrepreneurship Week (GEW), hvor

BEVILLING det er målet at styrke iværksætterkulturen,

TILBAGEFØRT innovation, iværksætteri og kompetencerne

for vækst og globalisering med deltagelse fra

Handelsskolen, bankerne, ledelsesakademiet,

NUIF, og virksomheder
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Elisa Marie Christensen Elisa Marie Christensen 40.000

Nuuk Nuuk -40.000

tilskud til udgivelse af 2 bøger, en på grøn-

BEVILLING landsk og en på dansk, om Samuel Evaldsens,

TILBAGEFØRT også kaldet 121212, af datteren Elisa Marie

Christiansen, som udgives igennem forlaget

Forlag1.dk

Katti Frederiksen Katti Frederiksen 40.000

Nuuk Nuuk

Rasmus Klump på grønlandsk, med Rasmus

Klump ABC og med Rasmus Klump 123 som

udgives via forlaget Iperaq.com

NunaFonden Sanaartornermut Ilinniarfik 39.654

bestyrelsen Sisimiut - HTX Uddannelsen

administrationen legater for ingen fravær under skolegang og

højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013:

Aqqaluuti Larsen

meget lille fravær og høj afleveringsgrad:

brutto:   8.620,00 kr.  netto: 5.000,00 kr.

Nielsine Lennert

højeste gennemsnit 10,8

brutto: 17.241,00 kr.    netto: 10.000,00 kr.

Jonathan Stounberg

næst højeste gennemsnit 10,7

brutto:   8.621,00 kr.    netto: 5.000,00 kr.

Aqqaluuti Larsen

tredje højeste gennemsnit 10,3

brutto:   5.172,00 kr.    netto: 3.000,00 kr.

Bruttosum: 39.654,00   Nettosum: 23.000,00
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Ulunnguaq N. Mølgaard Pinaveersaartitsinermik Suliallit 39.000

Ilulissat Ilulissat

tilskud til en efterårstur i naturen for 10 børn

mellem 10 og 17 år med behov såvel krop og

ikke mindst sind, som led i flere ture i naturen

med tilsvarende børn med andre særlige

behov

NunaFonden Projektet Qasapip Ullua Kingulleq 35.000

Bestyrelsen Nuuk

deludgifter til en fundraiser til at skaffe mid-

ler til udvkling af forestillingen 'Qasapip Ullua

Kingulleq', så forestillingen bliver flersproget

og egnet til at blive vist i nordiske og måske

andre lande, og dette kan lade sig gøre ved

at søge nordiske og andre udenlandske 

fonde for udviklings- og kulturmidler

Elisa Leth Kalaallit Røde Korsiat 33.900

Nuuk Inuusuttut Nukittoqatigiit - inua

supervision af Kalaallit Røde Korsiat (KRK)

ungdomsfrivillige i Inuusuttut Nukittoqatigiit.

Projektet har til formål, at skabe nye og flere

muligheder for udsatte unge. Formålet med 

projektet er også, at sørge for at sikkerheds-

nettet for vores unge frivillige er på plads. 

For at de ikke skal miste pusten undervejs og

brænde us, bør man kunne tilbyde ungdoms-

frivillige supervision, minimum hvert kvartal,

samt mulighed for akut supervision, hvis der

skulle opstå behov for dette

telefon   00299  32 12 66

telefax   00299  32 12 69

mobil     00299  55 07 77 side 16 af 37 sider
nuna@fonden.gl

www.nunafonden.gl



Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden Niuernermik Ilinniarfik 32.138

bestyrelsen Qaqortoq - HHX Uddannelsen

administrationen legater for ingen fravær under skolegang og

højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013:

Hans Lars Karlsen

højeste gennemsnit 9,9

brutto: 17.854,00 kr.  netto: 10.000,00 kr.

Marius Stephensen

anden højeste gennemsnit 8,9

brutto:   9.091,00 kr.    netto: 5.000,00 kr.

Arnaaraq Hansen

tredje højeste gennemsnit 8,2

brutto:   5.453,00 kr.    netto: 3.000,00 kr.

Bruttosum: 32.138,00   Nettosum: 15.000,00

Kunuk Levisen Platou Kunuk Levisen Platou 32.000

Brønhøj Brønhøj

til forproduktion af filmen 'Ujaarisaq' til 

manuskriptudvikling og gennemtænkt plan-

lægning og forberedelse af selve optagelserne

samt postproduktion, en film som er profes-

sionel filmkunst på internationalt niveau, som

kan vises til filmfestivaler
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden Sanaartornermut Ilinniarfik 31.034

bestyrelsen Sisimiut - GU Uddannelsen

administrationen legater for ingen fravær under skolegang og

højeste gennemsnitskarakterer eksamen 2013:

Belinda Lange

højeste gennemsnit 8,2

brutto:   17.241,00 kr.    netto: 10.000,00 kr.

Uiloq Nielsen

næst højeste gennemsnit 8,1

brutto:   8.621,00 kr.    netto: 5.000,00 kr.

Mette L. Christensen

tredje højeste gennemsnit 7,5

brutto:   5.172,00 kr.    netto: 3.000,00 kr.

Bruttosum: 31.034,00   Nettosum: 18.000,00

Panêrak' Samuelsen Skiveforeningen 30.000

Qasigiannguit Qasigiannguit

tilskud til 17 børns og 4 ledsageres 2 måne-

ders ophold på en dansk skole i Skive i peri-

oden 4. august - 10. oktober 2013, opholdet

giver eleverne en god undervisning i dansk og

hverdagslivet i Danmark, Skive-ophold har 

fundet sted igennem mange år

John Olsen Peqatigiiffik Neriusaaq 30.000

Maniitsoq Maniitsoq

etablering af en lejrplads med bygning af et

større sommerhus, som hovedsagelig skal

bruges af sommerlejrplads for ældre med

handicap og for idrætsfolk under trænings-.

ophold - sommerlejrplads skal kunne bruges

af selv meget svært handicappede
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat 30.000

Nuuk Nuuk

hel eller delvis finansiering af landsdækkende

KNR kampagne med formål at hverve nye

frivillige til KRKs sociale arbejde

Hans Jukku Noahsen Katuaq - Grønlands Kulturhus 30.000

Nuuk Nuuk

opførelse af en familieforestilling 'Dyrene fra

Hakkebakkeskoven' som kan ses af alle

aldersgrupper, som vises i Katuaq i perioden

fra o4. - 10 september 2014 i samarbejde

Teater V og deres skuespillere

NunaFonden Angerlarsimaffik Aja 28.692

Nuuk Nuuk

julegaver til institutionens brugere og til

de ansatte, som er på vagt juleaften

Anda Hansen Tusaat-TV Aasiaat 27.375

Aasiaat Aasiaat

versionering til dansk, og engelsk og mang-

foldiggørelse til DVD-er af dokumentarpro-

grammet 'Ortorujuup tumai atuarlugit'

Bjarne Lyberth ICC 27.000

Steen Jeppson Nuuk

Nuuk tilskud til rejse- og opholdsudgifter i relation

til Enviromental Assessment, Human Rights

and Public Consultation in the Industrial

Development i Greenland for at holde møder

i 7 grønlandske byer

Kaare Sylvest Pedersen Kaare Sylvest Pedersen 27.000

Nuuk Nuuk

tilskud til kortfilmen 'Qivittoq' dets postpro-

duktion og editering med release og distri-

bution ultimo maj
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Amalie P. Ostermann Illerfissarsiutileqatigiit / Ligkisteforeningen 25.900

Oda M. Petersen Nuuk

Nuuk tilskud til anskaffelse af en graveringsmaskine

uden fragt

Georg Nyegaard Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu 25.000

Nuuk Nuuk

tilskud til arbejdet på at få kvalifikation af 

pladser fra nordbotiden i Sydgrønland til 

UNESCOs Verdensarvliste vedrørende ruin-

grupperne i Igaliku, Qassiarsuk og Qaqortuku-

looq restaureres i et flerårigt samarbejde 

mellem Grønlands Nationalmuseum og spe-

cialister fra det arkæologiske institut ved 

Islands Universitet og Vordingborg Museum

i Danmark

Anna Lise Kreutzmann Anna Lise Kreutzmann 25.000

Johanne Olsen Johanne Olsen

Sisimiut Sisimiut

tilskud til kursus for ordblinde, læse- og skrive-

svage for 20 deltagere på Knud Rasmussens

Højskole fra 30. juli til 1. august 2013, hvor 

der øves i brugen af cd-ord

Regitze Mai Møller Foreningen Super8 25.000

Rikke Braderup v/ Regitze Mai Møller

Andreas Steen Sørensen Aarhus

Thilde Holgersen Super8 laver film på Grønland. Denne er en

Aarhus fiktionsfilm på og om grønland, vil udfordre

foreningen kunstnerisk ved at fortælle en

historie i en anden kultur, langt fra hvad for-

eningen kender. Film fortæller historien om

livet i et meget lille samfund langt uden for

civilisationen, om hvordan mennesker lever

sammen, hvordan de får deres fælles verden

til at hænge sammen. Skuespillerne bliver

fundet på Grønland.
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Aaja Chemnitz MIO 25.000

Anette Molbech Nuuk

Nuuk RÅSTOF - en interviewbaseret debat bog om

ungdom, identitet, værdier i morgendagens

Grønland. Hvad vi de unge med Grønland og

hvad vil Grønland med de unge? Jagten på

råstofferne handler om andet end, hvad der

findes i undergrunden. Hvad drømmer ung-

dommen om? Hvilken fremtid ønsker de sig?

Og hvordan skal det samfund, de er med-

skabere af se ud? En bog om mennesker og

meninger. Om unges drømme, håb og hold-

ninger.

Special Afdelingen Special Afdelingen 25.000

Nanortalik Skole Nanortalik Skole

Nanortalik Nanortalik

formålet med rejsen er, at nogle elever har

særlige behov, og har ikke mulighed for at

opleve en anden verden, væk fra deres van-

lige omgivelser. Turen tages af 18 elever og

der deltager 8 lærere som ledsagere

Juliane Frederiksen Social Psykiatri - Kommuneqarfik Sermersooq 25.000

Helene Heilmann Nuuk

Lourithe Løvstrøm boenheder for udviklingshæmmede og psy-

Nuuk kisk syge skal på fælles kolonitur for at få sig

en god sommeroplevelse bestående af 18

brugere og 8 ledsagende personale over fem

dage

Kirsten Ørgaard Mælkebøttecentret 25.000

Nuuk Nuuk -25.000

målgruppen er børn og unge mellem 3 og 17

år, som bruger centrets kreative aktivitets-

BEVILLING center i Nuuk, som som centret oplever, at

TILBAGEFØRT brugerne oplever sult
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden en række børnehjem 25.000

Formand, Per Berthelsen i Nuuk og landsdækkende

Næstformand, og børnehjemsbrugere fra kysten på besøg

Kristian Jeremiassen entrebilletter til en forskellige forestillinger

efter nærmere aftale indtil bevillinger er

opbrugt

Lisbet Andersen Det Danske Spejderkorps 25.000

Kalundborg Esbern Snare

Kalundborg

kulturudveksling med børn og unge i

Sisimiut, Grønland, for at give grønlandske

børn og unge i Sisimiut samt unge danske

spejdere et større fokus på kultur og sociale

forhold, gennem aktiviteter i naturen

Kristian Jeremiassen Børne- og Ungeorganisationen NANU 25.000

Steffen Petrussen Nuuk

Nuuk fondens bidrag til landsindsamlingen den, o1.

november 2013 for at give sin støtte til det

gode formål, og ikke mindst for at påskønne

de rigtig mange menneskers frivillige arbejds-

indsats i organisationens regi

Susanne K. Eliassen Peqatigiiffik 'Nunanga Innaarsuit' 25.000

Bodil E. Kristensen Innaarsuit

Innaarsuit 100 års jubilæum for bygden Innaarsuit, som

blev anlagt af Valdemar Kristensen, jubilæet

afholdes over perioden fra 27. april til

27. juli 2014 for op til 250 personer

Melissa D. Hansen Nuuk Gymnastikforening 25.000

Nuuk Nuuk

nye redskaber til børnegymnastik for medlem-

mer af Nuummi Eqaarsaartartut Peqatigiiffiat

Nuuk Gymnastikforening for børn i alderen

fra 0 til 12 år til foreningens ca. 200 medlem-

mer med frivillige
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Ulla Nielsen Ado Lyngep Atuarfia 25.000

Aasiaat Aasiaat

studierejse for 16 elever og 9 ledsagere til

Danmark for at kunne komme tæt nok på

for at kunne lære om kultur, musik, idræt og

biologi, herunder anderledes idræt som

svømning

Sofia Rossen Retshjælpsinstitutionen (IKIU) 24.389

Nuuk Nuuk

tilskud til nye flyer info folder, ny versioneret

tv-reklame for IKIU og en lille bærbar / Ipad

til brug ved tjenesterejser

Aaja Chemnitz Larsen Børnerettighedsinstitutionen MIO 24.000

Nuuk Nuuk

styrkelse af rådgivere i SMS-rådgivningen

1899 for at klæde rådgivere til bedre at 

håndtere rådgivning af de børn og unge,

som kontakter 1899

Anne-Sophie Homøe International Medical Cooperation Committee 21.000

Ane-Kersti Knudsen IMCC

København IMCC-Sexinuk er et projekt, hvor man vil øge

den seksuelle sundhed blandt unge i Grønland.

Seksuel sundhed er et vigtigt forebyggelses-

område i Grønland, da unge mangler viden og

forståelse for emnet

NunaFonden Angerlarsimaffik Palleq 20.620

Nuuk Paamiut

julegaver til institutionens brugere og til

de ansatte, som er på vagt juleaften
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Aaja Chemnitz Larsen MIO 20.000

Nuuk Nuuk

fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for en

tre årig periode, bestående af:

Selve prisen, år 1 - 2013                   20.000,00

Selve prisen, år 2 - 2014:                  20.000,00

Selve prisen, år 3 - 2015:                  20.000,00

Prisen uddeles årligt til personer, der gør en

særlig indsats for børn.

Samuel Kleemann Samuel Kleemann 20.000

Uummannaq Uummannaq

tilskud til en film og senere produktion af en

DVD om samme i forbindels med 250 år jubi-

læet for grundlæggelse af Uumannaq, pro-

jektet gennemføres i perioden fra april til

juni 2013

Søren Mogensen Larsen Aarhus Universitetsforlag 20.000

Aarhus Aarhus

Bogudgivelse om Nuuk som en destination i

rejsebogsserien: Vide Verden. En utradionel

rejsebog som opfordrer læser til at sætte sig

bedre ind i en nations kultur og særligt en

bys historie, i samarbejde med 12 personer

med kendskab til Grønland og Nuuk

Forældrerepræsentanter Ukaliusaq Skolen 20.000

9. B Nuuk

Vivi L. Petrussen tilskud til klassens studietur til Island, 22 ele-

Petrine M. Andersen ver og 2 ledsagere, i perioden 18. - 25. april

Nuuk 2013

Akitsinnguaq Olsen Akitsinnguaq Olsen 20.000

Nuuk Nuuk -20.000

tilskud til et projekt for unge 'People of

BEVILLING Greenland' for at motivere unge til at tage

TILBAGEFØRT ansvar for deres eget liv, fremtid og deres

lands fremtid
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Juaaka Lyberth Yaka Tamat Entertainment 20.000

Nuuk Nuuk

tryksagsprojekt 'Uppernanngii' om fortæl-

leren Joas Andersen fra Uummannaq en tryk-

sag ledsaget af en cd i forbindelse med 250

års jubilæet for byen Uummannaq i juli 2013

Leise Johnsen Leise Johnsen 20.000

Nuuk Nuuk

tilskud til fotobogen om Jette Bangs billeder

og liv, Fra isbjørnens bug - Nannup naavaniit

i forbindelse med at Jette Bang i 2014 ville

være fyldt 100 år

Inger Platou Peqatigiiffik 'Angajoqqaaqatigiit' 20.000

Karen Lerch Nuuk

Nuuk tilskud til afholdelse af kursus til forældre

med autistiske børn, 10 forældrepar, derud-

over er forældregruppen også et samlings-

punkt for forældre med børn med ADHD og

med Asperger syndrom

Ole G. Jensen Ole G. Jensen 20.000

Qaqortoq Qaqortoq

tilskud til bogudgivelse af fotobog om Kujal-

leq til udgivelse foråret 2013 igennem for-

laget milik publishing

Ane-Kersti Knudsen IMCC- Sexinuk 20.000

Anne-Sophie Homøe København

København tilskud til seksual undervisning til folkeskoler

i Nuuk af IMCC (International Medical Co-

operation Committee), en almennyttig orga-

nisation af frivillige studerende, hovedsagelig

medicinstuderende, der brænder for at lave

sundhedsfremmende arbejde, i samarbejde

med PAARISA, Sygeplejeskolen i Nuuk og

Nakorsanngorniat
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

Jens Peter Olsens bog 'Tujorminnguaq' som

udgives af Maanuup Atuakkiorfia. Bogen

illustreret af Martin Brandt Hansen

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

Jens Peter Olsens bog 'Panimeeqqakkut' som

udgives af Maanuup Atuakkiorfia. Bogen

illustreret af Martin Brandt Hansen

Stephen Heilmann Stephen Heilmann 20.000

Nuuk Nuuk

trykning af en dobbeltsproget bog 'Ammarta-

gaq - Julekalenderes' igennem forlaget

Atuagkat'

Lene Therkildsen milik publishing 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af en bog om bøsser og lesbiske i

Grønland af Hjalmar Dahl, som har inter-

viewet en række mennesker om deres liv og

deres seksualitet - desuden er der afsnit om

den offentlige debat og udviklingen indenfor

lovgivningen på de områder, der er særligt

relevante for homoseksuelle

Marie Skou Marie Skou 20.000

Fårevejle Fårevejle

bigrafi af Pavia Petersen, Maniitsoq, med 

titlen: 'Organeeraq siuliilu' med en oversæt-

telsesteksten: 'Mini organisten' og bogen

udgives af Forlaget Atuagkat

Pipaluk Lykke Løgtrup Pipaluk Lykke Løgtrup 20.000

Sisimiut Sisimiut

udgivelse af en fotobog ISI ØJE EYE, som er

den grønlandske befolknings egne digitale

fotografier i en bog af samme navn, og som

udgives via forlaget Nebula, Sisimiut
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Bevillinger 2013 på
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med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Ivars Silis Ivars Silis 20.000

Qaqortoq Qaqortoq

en engelsk udgave af bogen Jagtbreve fra

Arktis for at give et opinionsdannende

engelsksproget publikum forståelse for

livsvilkårene og naturforvaltningen i Grøn-

land

Irene Jeppson Irene Jeppson 20.000

Frederik Solberg Lynge Frederik Solberg Lynge

Anders Bilgram Anders Bilgram

Nuuk Nuuk

tilskud til den del af projektet, som er tryk-

ning af bogen om 'Polarpassagen 2000', som

foregik med en åben jolle fra 1999 til 2008,

bogen giver et nutidsbillede af de mennesker

de mødte på deres vej, en unik rejse med 

mange sjove, alvorlige, tankevækkende op-

levelser, hvor ekspeditionen blev båret af

gæstfrihed. Derudover planlægges under-

visningsmateriale til 10. klasser, gymnasie-

elever, e-bog samt DVD med filmklip fra

turen

Pia Bruhn Pia Bruhn 20.000

Kolding Kolding

tilskud til den del af projektet, som er tryk-

ning af bogen 'Grønland for dig og mig', en

antologi, der skal give børn og voksne med

interesse for Grønland stof til mange gode

timer med højtløsning og snak

Hans Nørgaard Hans Nørgaard 20.000

Væggerløse Væggerløse

tilskud til den del af projektet, som er tryk-

ning af bogen 'Qalipaasoq - Den lange maler',

om maleren Kresten Rusbjergs dagbog om sin

første rejse til Grønland i 1948
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Carsten Egevang Carsten Egevang 20.000

København København

vandreudstilling af 'Fotoudstillingen LIFE AT

THE EDGE' om Ittoqqortoormiit Scoresby-

sund i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut

og Ilulissat i 2013 og 2014

Lene Therkildsen milik publishing 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af billedbogen 'Aima schhh! Af

Bolatta Silis Høegh. Det er aften. Aima kan

ikke sove. Hendes nye ved Manna under-

holder med historier, drillerier, operasang og

Elvis-moves. Det er underligt nok kun Aima,

som kan se Manna.

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af 'Ukaliaqqat - Blinki - Klingki - 

Norki' af Jens Peter Olsen igennem forlanget

Maanuup Atuakkiorfia

Ebbe Mortensen Dacapo Publishing 16.420

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Øjnene der ser - Isit

takunnittut' på grønlandsk og dansk af Iben

Mondrup, en bog med glasklare og storslåede

naturbilleder, is, vand, og hav, befolkningen

set fra afstand. Med fotobogen 'Øjenene 

der ser' møder vi Grønland, det på alle måder

selvbevidste og hypermoderne Grønland, som

hverken er naive eller lader stå til, og som 

derfor ikke lader sig trække rundt ved næsen

Carl Chr. Olsen Oqaasileriffik 15.270

Katti Frederiksen Nuuk

Nuuk til at markere Sprogets Dag den, 21. februar

2014 på en god måde, på et let måde, på en

imødekommende måde
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Bevillinger 2013 på
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til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Paninnguaq Møller Forebyggelsesudvalget 15.000

Ruth K. Koneliussen Qaarsut

Qaarsut tilskud til informationsarbejdet om Forebyg-

gelsesudvalgets arbejde i 2013 for omtrent

200 indbyggere i Qaarsut

Reynir Adólfsson ARSBOREALIS félagasamtök 15.000

Kópavogur Kópavogur -15.000

tilskud til forberedelse af den rejsende udstil-

ling ARS BOREALIS 2014 som projektgruppen

BEVILLING bestående af: The Akuereyri Minicipality,

TILBAGEFØRT Valhjálmur Stefánsson Institute, Nordlandair

og Uummannaq Museum, og dette tilskud går

til en tur retur Qaanaaq for at filme kunstnere

under udførelse af deres husflidsarbejde

Andreas Rode Otte Andreas Rode Otte 15.000

København København -15.000

en rejsebog som skildrer en del af det grøn-

BEVILLING landske musikliv og det moderne Grønland

TILBAGEFØRT fra et turnérende bands perspektiv

Sussi Faurshou Atuarfik Samuel Kleinschmidt - 9. B 15.000

Nuuk Nuuk

studietur for 9. B til Island for 22 elever og

2 ledsagere i perioden 15. - 22. oktober 2013

Anna M. Sandgreen Nalunnguarfiup Atuarfia, 8. D 15.000

Sisimiut Sisimiut

studietur til USA fra 22. februar til 7. marts

2014 for 19 elever - USA ændret til England

Anthon Sianiale Appisimaar 2014 15.000

Kulusuk Anthon Sianile, Anda T. Kuitse, Poul Poulsen

og Kristina Boassen

Kulusuk & Kuummiut

alkoholfri koncert, sang og dans som reali-

seres i Kulusuk og Kuummiut i perioden fra

februar til december 2014
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Inger B. Kleist Jul For Hjemløse 15.000

Helena Jensen Nuuk

Nukaaraq Berglund opretholdelse af kvaliteten og underhold-

ningen til jul komsammen for hjemløse og

enlige i Nuuk 2013

Laila Henson Ukaliusaq Skolen, 9. A 15.000

Nuuk Nuuk

9. A på 23 elever og 3 ledsagere på studietur

til Island i foråret 2014

AngutínguaK Johnsen Ukaliusaq Skolen 9. B 15.000

Nuuk Nuuk

studietur for 22 elever og 3 ledsagere til

Island i foråret 2014

Bodil Davidsen Kalaallit Røde Korsiat 15.000

Ilulissat Ilulissat

Julearrangement for trængte børnefamilier,

NunaFonden juleklip, ansigtsmaling, besøg af julemanden,

Formandskabet sanglege, servering af alkoholfri gløgg, æble-

skiver, kaffe, te, kager, godteposer og frugt

til børnene, præmier og små julegaver

Kirsten Nielsen Kalaallit Røde Korsiat Qaqortoq 14.535

Marie Rødgaard Qaqortoq

Qaqortoq madlavningsordning vinteren 2013 / 2014

hver onsdag fra oktober til ultimo marts, en

madlavningsordning i Qaava Festsal. Kommu-

nen udlåner festsalen gratis; kød, kartofler,

ris, pasta og brød får man gratis fra Pisiffik,

Brugsen og KK Engros, der yder tilskud med 

mel m.m.; frivillige gør festsalen klar, og er

med til oprydning og opvask

Søren Gloismodt Mosdal Nordicomics Islands 13.000

København Søren Mosdal -13.000

Mari Ahokoivu

BEVILLING København

TILBAGEFØRT tilskud til tegneserie workshop og udstilling

for unge i Grønland på Landsbiblioteket og

i Katuaq i perioden 8. - 30. maj 2013
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Niels Henrik Andersen Inuit Games Upernavik 12.236

Peter Karlsen Upernavik

Mathias Lynge tilskud til at få besøg af Hinnarik under Gør

Julie Karlsen Maj Sund aktiviteter, samtidig med at man 

Louise Thorleifsen fremmer udberedelsen af Inuit Games akti-

Nils Johan Mikiassen viteterne. En delbegrundelse er, at børnene

Dick Jørgensen i Upernavik meget sjældent får interessant

Upernavik besøg

Randi Sørensen Jakobsen Randi Sørensen Jakobsen 12.000

Nuuk Nuuk -12.000

BEVILLING tilskud til EF Academic Year ophold i Austra-

TILBAGEFØRT lien fra 20. september 2013 til 1. juni 2014

arrangeret af EF Academic Year Abroad

Maren-Louise Hansen Mare-Louise Hansen 12.000

Nuuk Nuuk

tilskud til et AFS ophold i Italien i perioden fra

1. september 2013 til 10. juli 2014 arrangeret

af AFS Interkultur

Niels C. Frederiksen Isak Chemitz Frederiksen 12.000

Nuuk Nuuk

tilskud til et AFS ophold i Frankrig for Isak

Chemnitz Frederiksen fra august 2013 til juni

2014 igennem AFS Interkultur

Johan Lund Olsen Kira Sofie Ane Lennert Olsen 12.000

Nuuk Nuuk

tilskud til et AFS ophold i USA for Kira Sofie

Ane Lennert Olsen i perioden fra august 2013

til juni / juli 2014

Rena Skifte Malou Skifte 12.000

Nuuk Nuuk

tilskud til et udvekslingsophold i USA for 

Malou Skifte fra august 2013 til juni 2014
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Elisabeth J. Poulsen Manumina Jensen Poulsen 12.000

Nukaaraq Berglund Nuuk

Nuuk tilskud til et AFS ophold i Uruguay eller Argen-

tina for Manumina Jensen Poulsen i perioden

fra august 2013 til juli 2014 igennem AFS 

Interkultur

Katta Bendtsen Mikisoq Bendtsen 12.000

Narsaq Narsaq

AFS ophold i Brasilien i perioden fra august

2013 til juni 2014 igennem AFS Interkultur

Rosa H. Petersen Aviâja S. B. P. Geisler 12.000

Ilulissat Ilulissat

AFS ophold i Portugal i perioden fra 6. septem-

ber 2013 til 30. juni 2014 arrangeret af

AFS Interkultur

Ivaana Sara Marie Møller Ivaana Sara Marie Møller 12.000

Nuuk Nuuk

AFS ophold i Portugal fra o7. august 2013 til

o7. juni 2014 arrangeret af AFS Interkultur

Christoph K. Drechsel Christoph Knudsen Drechsel 12.000

Nuuk Nuuk

AFS ophold i Belgien fra 27. august 2013 til

juni 2014 arrangeret af AFS Interkultur

Malen Didriksen Marie Didriksen 12.000

Nuuk Nuuk

AFS ophold i Italien fra o9. september 2013 til

o7. juli 2014 arrangeret af AFS Interkultur

Helle S. Petersen Sandra Karen Petersen 12.000

Narsaq Narsaq

AFS ophold i Malaysia fra jui 2013 til juni 2014

arrangeret af AFS Interkultur
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Erni Rasmussen Johansen Erni Rasmussen Johansen 12.000

Nuuk Nuuk

4 årig ophold på Silkeborg Sports College for

at gennemføre en HG uddannelse i perioden

fra 14. august 2013 til 31. juni 2017

Lisa Christiansen Ivik Frederik Isaksen 12.000

Nuuk Nuuk

AFS ophold i USA igennem My Education

fra 13. september 2013 til 4. juni 2014

Karl Kreutzmann Jørgen Kreutzmann 12.000

Maniitsoq Maniitsoq / Odense

tilskud til sportscollege ophold på en HG 

handelsskoleuddannelse på Tietgen Skolen

i Odense i perioden august 2013 til juni 2014

Tony Mølgaard Hansen Tony Mølgaard Hansen 12.000

Qaqortoq Qaqortoq

udvekslingsophold i New Zealand fra januar

2014 til janunar 2015 igennem AFS Interkultur

Ulrik Petersen Anguteeraq Lars Lyberth Petersen 12.000

Naja Lyberth Petersen Ilulissat

Ilulissat AFS ophold i New Zealand igennem AFS Inter-

kultur i perioden 23. januar - 10. december

2014

Jens Jensen Jens Jensen 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Argentina fra august

2014 til juli 2015 igennem AFS Interkultur

Kathrine H. Kreutzmann Atuarfik Kilaaseeraq 10.000

Maniitsoq Maniitsoq

tilskud til studietur til Island 6. - 13. juni 2013

for 8C, 15 elever med 2 ledsagere
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Bevillinger 2013 på

ansøgninger modt.

til og med december

bevilget til og

med december

ansøgninger

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Forældrerepræsentanter Ukaliusaq Skolen 10.000

9. A Nuuk

Vivi L. Petrussen tilskud til klassens studietur til Island, 20 ele-

Petrine M. Andersen ver og 1 ledsager, i perioden 18. - 25. april

Nuuk 2013

Forældrerepræsentanter Ukaliusaq Skolen 10.000

9. C Nuuk

Vivi L. Petrussen tilskud til klassens studietur til Island, 18 ele-

Petrine M. Andersen ver og 2 ledsagere, i perioden 18. - 25. april

Nuuk 2013

Johanne M. Ezekiassen Atuarfik Samuel Kleinschmidt - 9. A 10.000

og andre Nuuk

Nuuk tilskud til klassens studietur til Island, 20 ele-

ver og 2 ledsagere, i perioden 10. - 17. juni

2013

Aviaq Guldager Atuarfik Jørgen Brønlund 10.000

Ilulissat Ilulissat

tilskud til studietur for 9. A 18 elever og 2

ledsagere til Nuuk i perioden fra 19. til 28.

august 2013

Rebekka Geisler Atuarfik Jørgen Brønlund 10.000

Ilulissat Ilulissat

tilskud til studietur for 9. B 18 elever og 2

ledsagere til Nuuk i perioden fra 19. til 28.

august 2013

Paul Raahauge Nanortalik Skole 10.000

Nanortalik Nanortalik

tilskud til 8. klasses tur til Danmark i perioden

fra 20. august til 10. september 2013 for

20 eleveri samarbejde med Roskile Kommune

og arrangementer af denne art er ført siden

1967
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ansøgninger
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ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NajagtâK Olsen Nalunnguarfiup Atuarfia 10.000

Sisimiut Sisimiut -10.000

tilskud til studietur for 9. E for 15 elever og 2

BEVILLING ledsagere til Nuuk i perioden fra 7. - 17. okto-

TILBAGEFØRT ber 2013

Juliane L. Jensen Edvard Krusep Atuarfia - 9. klasse 10.000

Uummannaq Uummannaq

20 elever med 2 ledsagere på studietur til

Island i perioden 1. - 7. september 2013

Pilunnguaq Petersen Nalunnguarfiup Atuarfia 10.000

Magloire Grégoire Sisimiut

Sisimiut studietur til Nuuk 19. - 28. februar 2014 for

15 elever og 2 ledsagere

Lars Worning Hovgaard Nanortalik Skole 10.000

Nanortalik Nanortalik

tre ugers ophold i Danmark, Roskilde, for 18

elever og 2 ledsagere i 2014

Claus Bech Kangillinnguit Atuarfiat 9A (2013 - 2014) 10.000

Nuuk Nuuk

9A på 15 elever med 2 ledsageres studietur

til Island i maj 2014

Frederik Lundblad Nuussuup Atuarfia 9A 10.000

Nuk Nuuk

studietur til Island i marts 2014 for 12 elever

og 3 ledsagere

Maibritt Lennert Minngortuunnguup Atuarfia 9A 10.000

Sisimiut Sisimiut

studietur til Nuuk for 18 elever og et antal

ledsagere fra 19. maj til o1. juni 2014

Kerstin Seide Lorenzen Atuarfik Edvard Kruse 8. klasse 10.000

Uummannaq Nuuk

studietur til Nuuk o3. - 14. maj 2014 for 18

elever og et ukendt antal ledsagere
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Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 10.000

Nuuk Patienthotellet

Nuuk

julegaver til de ekstra ordinært mange pati-

enter, så måtte holde jul, hvor alle på nær

én var gravide og afventede fødsel, og til

de ansatte, som er på vagt juleaften

NunaFonden Meeqqat Inuusuttullu Angerlarsimaffiat 8.500

Nuuk Upernavik

julegaver til institutionens brugere og til

de ansatte, som er på vagt juleaften

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 7.100

Nuuk Børneafdelingen

Nuuk

julegaver til indlagte på afdelingen i julen og

til de ansatte, som er på vagt juleaften

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 6.000

Nuuk Intensivafdelingen

Nuuk

julegaver til indlagte børn på afdelingen i julen

og til de ansatte, som er på vagt juleaften

Gerth Poulsen 'Umiaaraq Atammik' 5.580

Atammik Atammik

beklædningsstof til en foreningen tilhørende

minikonebåd, umiaaraq, da minikonebåden

også anvendes af børn og unge

Naja Sakæussen Sarfannguup Atuarfia 5.000

Johanne Nathansen Sarfannguit -5.000

Sarfannguit tilskud til 6 elevers og 2 ledsageres studietur

BEVILLING til Nuuk fra 27. - 31. maj 2013

TILBAGEFØRT

Astrid Nielsen Kaalip Atuarfia 5.000

Qaarsut Qaarsut

tilskud til 9 elevers og 2 ledsageres studietur

til Danmark fra 25. april - 10. maj 2013
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Bevillinger på ansøgninger modtaget

til og med december 2013 indgår i denne opgørelse:

Skolelederen Igalikup Atuarfia 5.000

Igalikup Atuarfia Igaliku

Igaliku studietur til Danmark for kommende to 5.

klasseelever med en ledsager

Jakobine Skade Erinarsoqatigiit ERINAQ UUMMANNAQ 5.000

Uummannaq Uummannaq

tilskud til leje af idrætshallen i Uummannaq

til julemesse 2013 den 30. november 2013

NunaFonden Utoqqaat Illuat - Alderdomshjemmet 5.000

Nuuk

i forbindelse med sangkorets 'Kuunnguaq'

fra Niaqornaarsuks ophold i Nuuk gives der

sangkorkoncert på Utoqqaat Illuat - Alder-

domshjemmet i Nuuk

NunaFonden Ippiarsuk - Alderdomshjemmet 5.000

Nuuk

i forbindelse med sangkorets 'Kuunnguaq'

fra Niaqornaarsuks ophold i Nuuk gives der

sangkorkoncert på Ippiarsuk - Alderdomshjem

i Nuuk

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 5.000

Børneafdelingen

Voksenafdelingen

Nuuk

i forbindelse med sangkorets 'Kuunnguaq'

fra Niaqornaarsuks ophold i Nuuk gives der

sangkorkoncert på Dronning Ingrids Hospital

i Nuuk

Arnaarannguaq Inuusuttoq Tuperpaat Ikerasaarsuk 1.500

Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk

tilskud til grønlandsk polka turné til Nuuk via

Aasiaat for 25 børn og 2 trænere eller tilskud

til betaling af kontingent til Sorlak

Sum 2013 - bevilliger der rækker sig over flere år -

- anført på hvert respektivt år: 5.696.972
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