
Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

NunaFonden Arctic Winter Games 2016 - AWG 2016 1.000.000

Bestyrelsen Nuuk

deltagelsen af kulturfolk fra forskellige egne

skal være med til at afspejle vores kulturelle

mangfoldighed og rigdom i Grønland, og med

sponsoratet støtter NunaFonden et eneståe-

ned grønlandsk kultur- og sportsarrangement,

der vi berøre en stor del af det grønlandske

samfund; med sponsoraret sikrer NunaFonden

et udvalg af kulturelle indslag ved legene, med

deltagelse af kulturfolk fra det nordligste,

østligste og sydligste Grønland

NunaFonden tv-dokumentar om                               max beløb: 500.000

Bestyrelsen selvmord i Grønland -13.516

Nuuk Nuuk

tv-dokumentar udsendelse på en ½ times

times tid, hvor man forsøger at få en debat

i gang omkring selvmord i Grønland, hvor

den manglende debat og holdning til raten

af selvmord i Grønland kan tolkes som en

stiltiende accept

selve dokumentarens produktionspris

er i det nævnte beløb

med i beløbet skal anvendes et beløb til

rejser og ophold for deltagere - og skulle

nogen kræve godtgørelse skal vi være klar

med i beløbet skal anvendes et beløb til

egnet musik til udsendelsen, noget af musik-

ken vil være ny musik

med i beløbet skal anvendes et beløb til at

at vist dokumentaren i KNR TV, selvfølgelig 

forudsat, at KNR TV skønner dokumentaren

for at være egnet til en udsendelse i KNR

- fortsættes

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

- fortsat

med i beløbet skal dokumentaren også

vises i Nuuk TV, men for nuværende véd

vi ikke noget om Nuuk TV vil kræve betaling

dokumentaren må ikke blive så ligegyldig,

at folk trækker sig på skuldrene, men heller

ikke så utidig og provokerende, at folk 

zapper væk

dokumentaren bliver til i samarbejde med:

Inuuneruna Iggoraarsuk

dokumentaren produceres af:

inuk Media ApS

Nuuk

NunaFonden GUX Nuuk 500.000

Formanden Nuuk

Næstformanden GUX Nuuk har i samarbejde med GIF meddelt,

Administratoren at der opstartes en gymnasiel idrætslinje

fra august 2015, der er tale om en uddannel-

seslinje som har været en stor mangel i det

grønlandske uddannelsessystem; uddannel-

sen er bindeleddet mellem idræt på højt

niveau og elitesport på verdensplan;

donationen dækker behovet for opdatering

af uddannelsesstedets nu forældede fitness-

udstyr med 300.000 kroner og 200.000 kroner

til anskaffelse af fjernundervisningsudstyr til

de elever, som må opholde sig kortere eller

længere tid på træningslejr i og uden for

Grønland; uddannelsen er sat til en fire års

periode til at gennemføre en gymnasiel

uddannelse og samtidig dyrke idræt på et

meget højt niveau
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

NunaFonden Grønlands Idræts Forbund 300.000

Bestyrelsen Nuuk

NunaFondens sponsorat for 2014 for for-

bundets kampagneindsats for

sundhed og idræt:

sætte fokus på det, at dyrke idræt og hvilken

effekt det har på din krop og sind

mod mobning:

få fremhævet det værdier, der gør sig gælde-

ned indenfor idrætten

frivilligheden - det at tage ansvar:

at skabe værdi igennem synliggørelse, hvor-

dan du kan udvikle dig ved at være aktiv som

en frivillig i en idrætsorganisation, også efter

idrætsevents er overstået

Kim Godtfredsen Timi Asimi 270.800

Nuuk Nuuk

ungdomsprojektet Timi Asimi viderefører

arbejdet med at etablere et ungdomshjem

og et udviklingscenter i 2014 og i 2015; 

dette projekt vedrører udviklingscenteret

for 2014 og 2015; efter en længere proces

og en masse erfaringer rigere har Timi 

Asimi besluttet, at fokusere mere på social

indsat i Timi Asimis ungdomsprojekt, der

ligger utrolig meget arbejde og dybere ind-

sats for at hjælpe unge, der i langt højere

grad har brug for hjælp, med deres familier,

end de unge Timi Asimi hidtil har arbejdsom-

råde og målgruppe, de unge skal igennem

sammenlagt 32 ugers forløb
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Julia Pars Katuaq 200.000

Nuuk Nuuk

ansøgning om indgåelse af en ny 3-årig støt-

teaftale:

2012 - bevilget 200.000,00 kr.

2013 - bevilget 200.000,00 kr.

2014 - bevilget 200.000,00 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

NunaFonden Grønlands Håndbold Forbund 200.000

Bestyrelsen Nuuk

Nuuk tilskud til at sikre, at landsholdet har mulighed

for styrketræning og håndboldtræning ved

samlinger og i deres respektive klubber og i

deres fritid for at sikre adgang til VM ved at

gå videre fra de panamerikanske mester-

skaber

Tungutaq Larsen INUSSUK 190.022

Rasmus Olsvig Nuuk -7.302

Nuuk i 1988 tilrettelagde Ivar Silis en udsendelse

om fire bygder, Saattut, Atammik, Eqalugaar-

suit og Isortoq, hvor Inuk Video Produktion

RESTSUM med Peter Jensen og Kim Larsen stod for

TILBAGEFØRSEL produktionen, INUSSUK vil gerne lave en

udsendelse for at se om forholdende de fire

steder er det samme i 2015?
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Gunver Justesen Foreningen Grønlandske Børn 185.000

Puk Draiby København / Nuuk

København børn i den østgrønlandske by Ittoqqortoor-

miit savner aktiviteter og udfordringer året

igennem; særligt om sommeren er byen 

præget af stilstand; mange børn bliver over-

ladt til sig selv og vender i de lyse polarnætter

op og ned på nat og dag; i kedsomhed driver

byens børn og unge rundt om sommeren

uden at vide, hvad de skal tage sig til, og

bedriver i stedet hærværk eller er på anden

måde til gene for byens øvrige indbyggere

i 2015 skal det være anderledes!

derfor vil Foreningen Grønlandske Børn i

sommeren 2015 give børn og unge i Ittoqqor-

toormiit en udviklende og sjov sommmer med

fokus på et godt børn- og ungeliv; med Camp

East vil frivillige fra hele verden arrangere

kreative, udfordrende og sjove aktiviteter

sammen med byens børn og unge; der vil 

være både mentalt og fysisk udfordrende

aktiviteter; fx balance, styrke, fart, finmotorik,

sprog og hukommelse, ligesom der vil være

muligheder for at deltage i musik, sport og

kreativt arbejde; det er sådanne aktiviteter

som børnene selv efterspørger, og som vil 

betyde mulighed for at at børn og unge kan

opleve personlig udviklilng og opbygge

relationer

Camp East er på en og samme gang en sommer

fuld af aktiviteter og en måde at invitere

verdens mangfoldighed indenfor Ittoqqor-

toormiit og dermed give byens børn og unge

indblik i den omkringliggende verdens mulig-

heder; Camp East er på den måde en sjælden

mulighed for, at byen børn og unge kan få

indblik i livet i andre dele af verden

fortsættes:
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

fortsat:

Camp East har fire overordnede formål:

at give børn og unge mulighed for at udvikle

sig motorisk, musisk-kreativt og sprogligt

at give børn og unge mulighed for personlig

udvikling ved at prøve og udforske nye

muligheder

at skabe kendskab og relationer på tværs af

alderstrin og grupperinger og dermed med-

virke til at skabe et mobbefrit børneliv

at skabe mellemfolkelig forståelse og indsigt

Edvard Mørch Narajaq Project & Consulting 175.000

Nuuk Nuuk

lejrskole, workshop for elevhjemmenes be-

boere fra Ittoqqortoormiit, Kapisillit, Qeqer-

tarsuatsiaat og Arsuk samt efterfølgende

fangststure og løbende kontakt med deres

respektive bonusfamilie for 32 elever

de kommer væk fra deres forældre og deres

miljø i en alder af 12 - 13 år

kommer væk fra vante rammer og kommer

tidligt ind i en mere institutionaliseret miljø

som desværre ikke har ressourcer nok til at

kunne varetage deres lokalkulturelle ophav

i form af fangstture, sociale orienteret net-

værk, støtte og opbakning fra familier og

bekendte

kommer til storby-kultur som er stærkt seku-

lariseret og brudt op i enklaver med stor fare

for social eksklusion

fortsættes:
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

fortsat:

stærk vestlig kultur dominans med ulig den

mere naturorienteret livssyn som også kan

kaldes mere grønlandsk kultur

alt det giver det enkelte barn / unge et stort

ansvar at skulle forholde sig til, og uden en

stærk familiemæssig netværk ogiver det den

nye elev langt mere arbejde at forholde sig

til i forhold til os andre

tidligere lignende indsats har resulteret i

et langt større gennemførsel og inklusion

Mats Bjerde NAPA - Nordens Institut i Grønland 165.000

Nuuk Nuuk

på grund af mangel på grønlandsk litteratur

for og af landets ungdom udskrives der en

konkurrence om emnet 'Allatta 2040' for

unge om at skrive en novelle med dette brede

tema 'fremtiden', de 10 bearbejde vinder-

noveller udgives i en antologi på grønlandsk /

dansk og efterfølgende bliver de oversat og 

udgivet på grønlandsk / norsk, med i projektet

er Nordens Institut, NUIF, Nunatta Atuagaa-

teqarfia og milik publishing
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Sandra Skibsted Sandra Skibsted 150.000

London London

The Sledge Patrol, dokumentarfilm om Nord-

østgrønlands slædepatrulje og Grønland

under anden verdenskrig 1941 - 1945 om den

hidtil glemte ufortalte historie om en top

hemmelig krig i Arktis, som blev kæmpet af en

gruppe danske, norske og grønlandske fangst-

mænd med hundeslæder; disse mænd, som af

omstændighedernes hårde vilkår måtte

patruljere den farlige og utilgængelige Nord-

østgrønlandske kyst blev Grønlands første

hær, det uofficielle sidste forsvar mod Værne-

magten og vogterne af den grønlandske kyst

og vejrmeldingerne derfra

Bolethe Stenskov Grønlands Taekwon-Do Forbund 150.000

Qaqortoq Sisimiut -150.000

tilskud til forbundets aktiviteter i 2015

på landsholdsniveua, landshold som gennem

en årrække har bragt en imponerende række

BEVILLING medaljer hjem til Grønland, der satses på

TILBAGEFØRT EM 2015, landskamp i Nuuk mod Skotland,

forberedelser til VM i Nordkorea, EM er for

juniorer og seniorer, landskampen for alle

grupper og VM for seniorer

NunaFonden Ivalo & Minik Fonden 132.056

Bestyrelsen Nuuk

Nuuk tilskud som alene må bruges til driften af

Ivalo & Minik Fonden for 2014

NunaFonden Elite Sport Greenland 125.000

Bestyrelsen Nuuk

Nuuk tilskud for 2014 for sikring af løbende

indsats og udvikling for topidrætsudøvere,

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
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Mette Mailand Plus Pictures 120.000

København København

målet med børnedokumentar-serien SOFUS

er at vise alt det, børn over hele verden har

til fælles, SOFUS er en bamsehund, som for-

står alle børns sprog, sammen med SOFUS

oplever vi i dokumentariske scener børns

hverdag i forskellige lande, man vil optage

et afsnit hos en familie boende i Nuuk 'stor-

byliv' og et afsnit hos en familie boende i en

mindre by/bygd, serien skal sendes på DR

Ramasjang, NRK, SVT, YLE, KNR samt for-

håbentlig flere internationale tv-kanaler

Kunuk Levisen Poulsen Spillefilmen 'Ujaarisaq' 111.200

Brønshøj Nuuk

Karsten O. A. Heilmann filmens fase 1c + fase 2 (preproduktion /

Nuuk produktion / optagelser) med Instruktør,

Kunuk Platou; Producer / Filmfotograf,

Karsten O. A. Heilmann; Produktionsleder,

Kaare Sylvest Pedersen

Thomas Mortensen Prinsesse Margrethes Børnehjem 105.896

Tasiilaq Tasiilaq

afdelingen Nasippi

lejrskoleophold for 6 udviklingshæmmede

voksne brugere af hjemmet med 6 voksne

ledsagere i Danmark i september 2014
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år
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Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Nadja Frederiksen PAARISA 105.323

Nuuk Inuuneritta II

Nuuk

produktion af 100 kufferter med materialer

om sundhedsfremme til brug for forebyggelses-

konsulenterne i Grønland, materialet er

konkret henvendt til den almene befolkning

i Grønland, da dette erfaringsmæssigt er den

målgruppe, der mangler oplysningsmateriale

til, Inuuneritta II ser sundhed som det gode liv

og har til formål at øge befolkningens livs-

kvalitet, med til projektet hører fremstilling

af 3000 pixi-bøger til borgermøder om sund-

hedsfremme

Anita Johansen Nordisk Forening mot Barnemishandling 100.000

Middelfart og Omsorgssvikt - NFBO

Middelfart

afholdelse af den 8. nordiske konference om

børnemishandling om omsorgssvigt i Nuuk

i august 2014, temaet for konferencen er

Børns stemmer' med særlig fokus på

børns vilkår i tyndt befolkede områder

tværfaglig og tværsektorielt samarbejde

fra lov til praksis

og målet er, at sårbare, udsatte og omsorgs-

svigtede børn og unge på sigt vil få glæde af,

at fagfolk får mulighed for at deltage og

bidrage til denne konference, konferencen

afholdes 26. - 28. august 2014, hvor minimum

100 forventes af deltage
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2014 men vedrørende
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Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Pipaluk K. Jørgensen Karitas Production 100.000

Karsten Heilmann Nuuk

Nuuk Anori sidder med sin kæreste Inuk hos Anoris

forældres 25 års bryllupsdag. Anoris far

rejser sig og holde en tale til sin kone og 

hans datter Anori. Rejsen starter for Anori

og hendes livs kærlighed Inuk, en rejse som

vil udvikle sig drastisk, da Inuk pludselig bliver

indkaldt til krig og bliver såret. Anori rejser

efter ham, hvad hun ikke ved, er at hendes

livs kærlighed ikke er den Inuk hun sagde

farvel til på kajen. En traume fra krigen får

Inuk til at springe på Anori, og uden at vide

hvad han gør, indespærrer han hende på et

toilet, hvor der ingen udvej er. Pludselig be-

finder Anori sig i et grænseland mellem liv

og død.

Pilutaq Lennert Mudi Kramer Berthelsen 100.000

Nuuk Boas Amondsen

Marius Eliassen

Kuluk Eriksen

Pernille Rosing Olsen

Inuk Bourup-Nielsen

Karl Davidsen

Nuuk

Kik bare overalt, snak med hvem som helst

om de kender nogen, der har begået selv-

mord - spørg hvordan det føles at være 

efterforladt, spørg hvilke følelser de efter-

ladte har følt og føler, og sorgen er vist nok

den stærkeste følelse og hvor spørgsmålet

'hvorfor' har de fleste - og til sidst, spørg dem

der har forsøgt at begå selvmord, hvorfor de

har prøvet at begå selvmord, og til sidst hvor-

dan kan vi bedre forebygge selvmord, samt

hvad er det vi mangler at gøre, siden vi selv-

mordsraten er så høj i Grønland? I dokumen-

tarfilmen skal en række fagfolk, de efterladte,

dem som har forsøgt selvmord interviewes

fortsættes:
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år
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ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

fortsat:

for at belyse hvilke årsager, de kan være til

selvmord, og hvordan vi bedre kan sætte ind

med forebyggelse, samt hvilke følelser og

konsekvenser, der ligger bagved

Michael Rosing Michael Rosing 100.000

Forlaget 180 Forlaget 180 -100.000

Nuuk Nuuk

en spillefilm, Palasi, om at finde sig selv,

Maariu kan heale, han kan lægge hånden over

mennesker, der har ondt og med hånden

trække smerten ud, Maarius' far er præst

og bryder sig ikke om Maarius' evner, resten

af byen kommer gerne i kirke af respekt for

Maariu, som ligger under sin fars luner, 

BEVILLING Maariu bor stadig hjemme selvom han er midt

TILBAGEFØRT i 50-erne, men han kan ikke rigtigt beslutte 

sig for at flytte hjemmefra, og faderen er jo

gammel og svag og dør nok snart, der har han

været i gang med at gøre i mange i år, men

nu kan det ikke vare så længe, en dag banker

realiteterne på Maarius' dør og han kan ikke

længere gemme sig bag faderens ryg

Puk Draiby Foreningen Grønlandske Børn 100.000

Nuuk Nuuk

formålet med mentorprojektet Sapiik er, at

styrke sårbare unges deltagelse i skolen, deres

mod på fremtiden og at motivere dem til at

fortsætte i uddannelsessystemet efter

folkeskolen, projektet er baseret på ung-til-

ung metoden, hvor frivillige mentorer, som 

selv er i gang med eller har færdiggjort en

uddannelse, fungerer som rollemodeller for

de unge
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Tom Amtoft Nuummi Uumasut 100.000

Nuuk Nuuk

ofte kommer der kunder ind med dyr, hvor

de ingen mulighed har for at betale, der kom-

mer dog endnu flere personer med herreløse

dyr, som er kommet til skade, hvor det at

kræve betaling ikke kan finde sted, for at 

kunne gøre en større indsats på området,

har foreningen brug for penge til dette, for-

uden udgifter til dyrlæge er der tale om 

medicin og dyr

NunaFonden Ivalo & Minik Fonden 100.000

Bestyrelsen Nuuk

Administrationen legattilskud for 2014 for at sikre, at uddan-

Nuuk nelsesfonden kan opretholde egen admini-

stration og gennemgøre uddelinger af legater

på behørig vis

Julia Pars Katuaq - Grønlands Kulturhus 100.000

Nuuk Nuuk -67.101

lysprojektører til billeder / kunst i og udenfor

Katuaq for at synliggøre kunstnere via frem-

visning af billeder og kunst på de indvendige

som udvendige facader af Katuaq; i forbindelse

DELVIS med omdannelsen af Katuaqs forplads til

TILBAGEFØRSEL reaktivt område samt bedre udnyttelse af de

AF BEVILLING store hvide vægflader i Katuaq; udstyret kan

bruges aktivt i forbindelse med udstillinger,

konferencer, koncerter og lignende

Vivi Wennerfeldt Klovnen Miki 96.229

Nuuk Nuuk

internationalt klovnebesøg af Conk The 

Clown og Clown Bluey, begge fra England,

som besøger hospitalsklovnen Miki fra Nuuk;

alle besøger Nuuk, Paamiut og Tasiilaq i per-

ioden 28. september - 17. oktober 2014
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

NunaFonden GU Aasiaat 82.129

Bestyrelsen Aasiaat

Nuuk legater for de tre højeste gennemsniskarak-

terer og forbilledlig fremmøde under alle

tre gymnasieår, dimission 2014

Josef Lund Josefsen Josef Lund Josefsen 80.000

Jim Milne Jim Milne

Nuuk Nuuk

Grønlands historiens længe koncert turné og

workshop en helt unik musikalsk turné til 32

mindre byer og bygder i Grønland, hvor målet

er at højne befolkningens oplevelse af den

grønlandske, danske og nordiske sangskat og

herigennem styrke den kulturelle stolthed og 

bevidsthed blandt befolkningen, turnéen

starter 25. maj og slutter 10. juli 2014

Raara Ostermann Søholm Skiklubben ASP Aasiaat 80.000

Hanne Kristiansen Aasiaat

Aasiaat anskaffelse af en snescooter til at preparere

løjper så tidligt fra sæsonstart til så sent på

sæsonnen det kan lade sig gøre

Lene Therkildsen milik publishing 80.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af fire (4) billedbøger med grøn-

landske sagn i grønlandske og danske

versioner:

Arfeq nattoralillu

Hvalen og ørnen

Kaassassuk

Kaassassuk

Sassuma Arnaanut

Besøg hos Havets Moder

fortsættes:
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

fortsat:

Anngannguujuk

Anngannguujuk

med deltagelse af Tupaarnaq Rosing Olsen,

Nina Spore Kreutzmann, Lene Therkildsen,

Miki Jacobsen, Aka Høegh og Kistat Lund

Forældrekomité Atuarfik Hans Lynge - 9. A 80.000

v/ Inge Arnkjær Nuuk

Nuuk deltagelse i projektet 'Sharing Our Planet'

på grundlag en invitation til klima og miljø

konference for børn i alderen 15 - 17 år i

Malaysia i perioden fra 16. maj til o2. juni

2015 med  børn og 2 ledsagere fra Nuuk

fokusområderne er:

¤ Enviromental understanding and action

¤ Social Responsibility

¤ Personal skills

Peter Larsen Narsaq Musik Festival 2014 75.000

Narsaq Narsaq

realisering af Narsaq Musikfestival 2014 som

et tilbagevendende festival med udenbys og

lokale musikudøvere i dagene o1. og o2. 

august 2014, denne gang med deltagelse af

Ole Kristiansen, Asuki og lokale bands

Susanne Andreasen Katuaq - Grønlands Kulturhus 75.000

Nuuk Nuuk

projekt 'Outervision 2015 - PANTO!' er en 

nordisk dansefestival med forankring i Grøn-

land med deltagelse af 250 - 700 personer

fra Grønland og de øvrige lande i norden,

projektet gennemføres i Nuuk, Aasiaat,

Paamiut og Kangaatsiaq
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

NunaFonden Døgninstitutionen PITU 67.345

Bestyrelsen Nuuk

Administrationen julegaver til institutionen afdelinger i Nuuk

Nuuk og Tasiilaq og andre som passes indtil videre

Hans Peter Larsen ISI 61.791

Anders Meilvang Foreningen for blinde og

Nuuk svagtsynede i Grønland

Nuuk

kommunikationsudstyr til bestyrelsen for

ISI for at styrke etableringen, konsolideringen

og den videre drift af foreningen ISI, ved at 

lette bestyrelsesmedlemmernes arbejde i 

forhold til omverdenen, at lette kommuni-

kationen mellem bestyrelsesmedlemmerne

indbyrdes, da foreningen er nyligt startet op

Lene Therkildsen milik publishing 58.205

Nuuk Nuuk

udgivelse af 3 særskilte bøger (sprogversioner)

grønlandsk, dansk og engelsk som billedbøger

af den lille hjælpeånd, Aqipi, af Naja Rosing-

Asvid igennem forlaget milik publishing

NunaFonden Avanersuup Atuarfia 54.435

Bestyrelsen Qaanaaq

Administrationen julegaver kollegiet / skolehjemmet og til

Nuuk skolens klassesæt for ældstetrinnet

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
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Kirsten Mortensen Kalaallit Røde Korsiat 50.000

Nuuk Nuuk

Tove Blidorf projektstøtte til dækning af udgifter i forbi-

Qaqortoq ndelse med afholdelse af Kalaallit Røde Kor-

siats sommerlejr 2014, for børn, der ellers

ikke har mulighed for at komme på ferie

uden for egen by, børn fra Nuuk, Ilulissat,

Sisimiut, Maniitsoq og Qaqortoq deltager

Niklas Dietz Eventværket 50.000

Susanne Andreasen Nuuk

Nuuk Tales & Trails of Nuuk, en kulturhistorisk

teateroplevelse i gadeform med 10 - 12 skue-

spillere, instruktør, manuskriptforfatter, his-

toriske og dramatik konsulenter, produktions-

ledere, assistenter m.fl., projektet gennem-

føres fra juli - september 2014 i Kolonihavns-

området i Nuuk, projektet tilstræber at samle

byen i et fælles tilbagevendende kulturelt 

tiltag - og hvor det håbes, at skabe jobmulig-

heder for de grønlandske skuespillere

Julia Pars Katuaq 50.000

Nuuk Nuuk

kunstudstilling, workshop, performance, et

festligt dialogmøde med det formål med 

projektet, at RED SNOW, ICE IN MOTION, at

sætte klimaændringer og vor rolle i en tid i

forandring til debat, projektet afholdes i 

Katuaq, og vises senere i Danmark, Tórshavn,

Reykjavik og andre steder i Europa
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Samuel Kleemann Samuel Kleemann 50.000

Uummannaq Uummannaq

i en tid med klimaforandringer bliver det mere

og mere ukendt med slædehundens fremtid,

derfor vil repræsentanter fra Østgrønland

mødes med repræsentanter fra Vestgrønland

i området Jameson Land og nordover og 

køre hundeslæde sammen, og ikke alene

skal de køre hundeslæde sammen, de skal

også udveksle kulturelle erfaringer med ud-

gangspunkt i kulturelt bevaringsværdige

værdier

NunaFonden Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaat 50.000

Per Berthelsen Foreningen Grønlandske Børn

Kristian Jeremiassen Nuuk

NunaFondens bidrag til den landsdækkende

indsamling den, 10. oktober 2014 med hoved-

temaet 'Savn og ensomhed' under sloganet

Alle fortjener kærlighed' for at give sin støtte

til det gode formål, og ikke mindst for at 

påskønne de rigtig mange menneskers frivillige

arbejdsindsats

NunaFonden HTX Sisimiut 48.271

Bestyrelsen Sisimiut

Nuuk legater for de tre højeste gennemsniskarak-

terer og forbilledlig fremmøde under alle

tre gymnasieår, dimission 2014

NunaFonden GU Nuuk 48.267

Bestyrelsen Nuuk

Nuuk legater for de tre højeste gennemsniskarak-

terer og forbilledlig fremmøde under alle

tre gymnasieår, dimission 2014

NunaFonden GU Sisimiut 48.267

Bestyrelsen Sisimiut

Nuuk legater for de tre højeste gennemsniskarak-

terer og forbilledlig fremmøde under alle

tre gymnasieår, dimission 2014
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Kristian Mølgaard Kristian Mølgaard 47.000

Nuuk Nuuk

teater- og forebyggelsesprojektet 'Ondskaben'

af den svenske forfatter Jan Guilous, er en

énmands teaterforestilling, som handler om

vold i hjemmet, vold i vennekredsen og hvor

svært det kan være at komme ud af volds-

cirklen, formålet med projektet er, at vise

teaterforestillingen i så mange byer som 

muligt i Grønland med start i Katuaq og en

efterfølgende turné

Inuk Silis Høegh Inuk Silis Høegh 46.500

Nuuk Nuuk

udstillingsprojektet 'Aqqutit / Ungallit' er et

projekt af Inuk Silis Høegh, hvor projektet

består af fire minigallerier med landartfotos,

smukke, foruroligende, lune og tankevække-

ned scenarier med kunstnerens skulpturelle

indgreb i det grønlandske landskab, billeder

der balancerer mellem drømmelandskaber og

civilisationskritik i en tid, hvor verdens miljø-

problemer banker på den grønlandske dør, og

vi som folk må stille os selv grundlæggende

spørgsmål angående vores bidrag til klodens

udvikling

projektet er landsdækkende via tryk

NunaFonden GU Qaqortoq 46.417

Bestyrelsen Qaqortoq

Nuuk legater for de tre højeste gennemsniskarak-

terer og forbilledlig fremmøde under alle

tre gymnasieår, dimission 2014

Lene Therkildsen milik publishing 45.000

Nuuk Nuuk

et e-bogs pilotprojekt, udgivelse af tre af

forlagets eksisterende tre trykte bøger som

e-bøger, det drejer sig om 'Glimt af grønlandsk

kultur'; 'Arsarnernut uinngiarsukkuit'; 'Hvis du

fløjter efter nordlyset'
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Hans Peter Larsen ISI 44.000

Anders Meilvang Foreningen for blinde og

Nuuk svagtsynede i Grønlnd

Nuuk

en logo og en hjemmeside til at varetage de

blindes og svagtseendes interesser for her-

igennem at sikre ligestilling med andre bor-

gere og mulighed for selvbestemmelse over

eget liv og tilværelse

Merete Pryds Helle Touchbooks 41.000

København København

tilskud til Sprogspillet, den grønlandske del,

da det er vigtigt at børn i andre nordiske

lande får et kendskab til det grønlandske

sprog og kan kommunikere med enkelte

sætninger på grønlandsk, ligesom de grøn-

landske elever vil kunne lære svensk, norsk

og islandsk udover dansk gennem appen,

deltagende er Jessie Kleemann, Annette 

Lassen, Liv Lundberg, Cia Rinne, Thomas

Åkerlund og Anna Jacobina Jacobsen

Niels Eliassen Fiilimuup Atuarfia 37.500

Innaarsuit Innaarsuit

studietur for 15 elever og 2 ledsagere til 

Island i perioden 18. - 30. september 2014

Neriuffiit Kattuffiat Neriuffiit Kattuffiat 35.000

Nuuk Nuuk

donation til 'Stop kræften - den rammer os

NunaFonden alle' landsindsamling 2014 i relation til de

Formandskabet mange frivillige, som inddrages til at nå

delmål og hovedmålsætninger

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 34.865

Bestyrelsen Børneafdelingen

Administrationen Nuuk

Nuuk julegaver til den landsdækkende afdeling for

børn og unge
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 33.600

Bestyrelsen Patienthotellet

Administrationen Nuuk

Nuuk julegaver til patienter på afdelingen, som må

blive julen over

Maren S Petersen Atuarfik Tuiisaq, 9. klasse 33.250

Paamiut Paamiut

studietur til Island over Nuuk for 19 elever og

3 ledsagere i perioden 13. - 28. april 2015

NunaFonden HHX Qaqortoq 33.133

Bestyrelsen Qaqortoq

Nuuk legater for de tre højeste gennemsniskarak-

terer dimission 2014

Elo Geisler Nunatsinni Nipilersortartut 30.611

Jan Hansen Nuuk

Nuuk kursus i hvordan man indspiller musik digitalt

for 10 - 12 musikere, kurset afholdes i Qaqor-

toq for musikere fra Qaqortoq på Hotel Qa-

qortoq i dagene o3. og o4. maj 2014

Alvina Lange Skiveforeningen 30.000

Qasigiannguit Qasigiannguit

5. klasse fra Juunarsip Atuarfia på tre måne-

ders ophold i Skive fra august til oktober 2014

arrangeret af Skiveforeningen for 21 børn og

5 ledsagere for at lære dansk og deres kultur

Naujalisa Egede Ukaliusaq Skolen, 9. A 27.500

Jeppe Jepsen Nuuk

Ulunnguaq Fleischer studietur til Island o9. - 16. april 2015 for

Nuuk 22 elever og et antal ledsagere

Elisa Jeremiassen Kangillinnguit Atuarfiat, 9A 26.250

Nuuk Nuuk

studietur til Island for 21 elever og 2 ledsagere

i foråret 2015
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Elever og lærere Arsuup Atuarfia 25.000

Arsuk Arsuk

10 elever på studietur / lejrskole i Danmark

via Nuuk fra 22. maj - o3. juni 2014 med 4

ledsagere

Juaaka Lyberth Juaaka Lyberth 25.000

Nuuk Nuuk

besøge Ittoqqortoormiit sammen med Leif

Immanuelsen for at underholde og workshop

for børn og unge, underholdning i børnehave,

underholdning på alderdomshjemmet og fore-

drag i Umimmak Klubben

Bibi Mølgaard Nuuk Internationale Friskole, 9. klasse 25.000

Martin Per Kristiansen Nuuk

Nuuk studietur til London for 20 elever og 2 led-

sagere i april / maj 2015

Naujalisa Egede Ukaliusaq Skolen, 9. B 23.750

Jeppe Jepsen Nuuk

Ulunnguaq Fleischer studietur til Island o9. - 16. april 2015 for

Nuuk 19 elever og et antal ledsagere

NunaFonden Ivalo & Minik Fonden 23.738

Bestyrelsen Nuuk

Administrationen dækning af Ivalo & Minik Fondens udgifter

Nuuk til data, telefon, server og hjemmeside-

server for perioden o1. juni - 31. december

2014

Jens Thorin Niroth & 23.000

Uummannaq Timersoqatigiiffik UB-68 børn

Uummannaq

formålet er at inddrage børn i en aktivitet i 

en ellers mangelsted for aktiviteter som

byen er, hvor omtrent 15 af byens børn er

med, filmen vil blive vist til alle i byen
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Elisa B. Leth Elisa B. Leth 22.500

Nuuk Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat - 9. B

Nuuk

studietur til Island for 18 elever og 3 ledsagere

i maj 2014

Meqo Jensen Kullorsuup Atuarfissua, 9. klasse 22.500

Paneeraq Jensen Nuuk

Kullorsuaq studietur til Ilulissat for 9 elever og 1 ledsager

i perioden o1. - 15. maj 2015

Rakel Petrussen Nuussuup Atuarfia - 9. A 21.250

Sofie H. Berglund Nuuk

Nuuk studietur til Island for 17 elever og 2 ledsagere

i perioden fra 22. marts til o1. april 2015

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.

Karl-Joel Kalia Karl-Joel Kalia 20.000

Iddimanngiuu Bianco Iddimanngiuu Bianco

Nuuk Nuuk

opmuntring af borgerne på Østkysten under

sammenkomst tunu 2014 for at yde en sam-

let indsats på Østkysten mod selvmord i 

Tasiilaq Hallen fra 31. juli til o2. august 2014
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Katti Frederiksen Katti Frederiksen 20.000

Nuuk Nuuk

bearbejdning, herunder oversættelse, og

trykning af bogen 'Meeqqanut tunissutit - En

gave til børnene' ud af bogen Skils-miise /

Avin-neq' - tilskud til trykning

Terkil Larsen Børnehjemmet Qaamasoq 20.000

Nuuk Nuuk -20.000

Islandstur for børnehjemmets 8 brugere led-

BEVILLING saget af 4 ansatte til Island i perioden 10. - 

TILBAGEFØRT 24. juli 2014

Lars Göransson Værestederne Amarngivat 20.000

Tasiilaq Tasiilaq

rejse med børn, der har tunge livsoplevelser

i bagagen' for at skabe et pusterum fra deres

vante miljø ved målrettede samtaler samt

livsbekræftende og lærerige oplevelser, dette

vil foregå i tæt samspil med nærværende 

voksne, børnene vil få perspektiv på et liv og

oplade batterierne', sammenfattet er for-

målet, at børne skal komme styrket ud af

projektet med flere og nye livskompetencer,

årsagen til Østrig er målet er, at der er tale

om en større portion østrigske midler givet

til projektet

Birgitte Hermansen Qaqqannguup Atuarfia 20.000

Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk

studietur for 8 elever med 2 ledsagere til

Sisimiut 19. - 26. april 2014

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af bogen 'Magnus Larsen - Ilagiit

sinniisoqarneq 1963 - 2013 - 25-nik atuakkio-

qateqarluni saqqummiukkumasat' tilskud til

trykningsningsdelen alene
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Lene Therkildsen milik publishing 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af børnebogen 'Uangaana - Barnets

Bog' af Hanne Karen Nielsen med Nina Spore

Kreutzmann som illustrator og ide ophavs-

mand til bogen er Sara Løvstrøm fra Nanor-

talik

Ole Marquardt Ole Marquardt 20.000

Aarhus Aarhus

bogudgivelse, en antologi, med arbejdstitlen

Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre

århundrede års kvantitativ grønlandshistorie

af Lektor på Ilisimatusarfik Ole Marquardt;

Lektor emeritus på Aarhus Universitet,

Jørgen Fink og Mag. Art, Klaus Georg Hansen

Inge Olsvig Brandt Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit20.000

Nuuk Ligestillingsrådet i Grønland

Nuuk

reproduktion, tryk og bogbinding af debat-

bogen 'Tukummeq og Mala' en bog om lige-

stilling i børnehøjde

ønsket om bogen udspringer fra Ligestillings-

rådets strategiske indsatsområder, hvor man

ønsker et højere fokus på ligestilling i børne-

højde. MIO har, som en børnerettighedsor-

ganisation, ønsket at deltage i bogprojektet

og sikre, at det får det rette børnerettigheds-

fokus samtidig med, at den oplyser og skaber

debat om ligestilling, men set i et børne-

perspektiv

fortsættes:
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

fortsat:

debatbogen skal bruges i yngste trin i folke-

skolen og ud fra en fortælling med samtale-

sider skabes der rum til debat om at være

anderledes end de fleste; derfor er målet

delvist en større tolerance blandt børn, for

eksempel over for piger, som godt kan lide

at lege med drengelegetøj eller overfor

drenge, som måske er mere følsomme

bogen udgives igennem TAKUUK Publishing

Magnus Larsen Maanuup Atuakkiorfia 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af 'Ukaliaqqat - Blinki - Klingki - 

Norki' af Jens Peter Olsen igennem forlanget

Maanuup Atuakkiorfia

Lene Therkildsen milik publishing 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af en bog om anoraksyning af

Maren Clasen, hvor bogen vil formidle viden

om og mønstre til syning af den traditionelle

grønlandske mandeanorak; bogen vil inde-

holde fotos og syanvisninger og indeholde

en DVD film om samme

Nanu Pictures står for filmdelen

Nina Motzfeldt Jensen er konsulent på

syanvisnigerne

Jette Brandt står for kreativ lay-out
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Augusta M. Jeremiassen Forlaget Gallery Filippa 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af en bog af Sebulon Poulsen, 

Toqqortariinnarnagit, om fiskeri og specielt

udvikling af erhvervet i Sydgrønland, nærmere

i nærheden af Qassimiut, og forbillelig indsats

efter at have arbejdet i Ivittuut, for at fremme

erhverv for at kunne klare sig selv

Jens Peter Olsen Jens Peter Olsen 20.000

Akunnaaq Akunnaaq

www.forlaget-reklamika.dk

København

fortsættelse af bogen 'Tupermi misigisapiluk -

qivittulersaarut'

Clara Bloch Jensen Dronning Ingrids Hospital 20.000

Nuuk Anæstesi Afdelingen

Nuuk

hospitalets operationsafdeling blev i 2012

skænket af Mærsk, afdelingen har lange

triste gange uden nogen form for udsmyk-

ning, patienter ligger på disse kedelige gange

og venter på deres operation, de er tit ner-

vøse og bange for det forestående indgreb,

de triste omgivelser de ligger i gør dem ikke 

mindre nervøse, udsmykningsemnerne har

de selv i form af smukke fotografier af 

grønlandske blomster, og med tilskud kan

disse 20 emner forstørres og gøres egende til

indramning og ophængning på gangene

Lene Therkildsen milik publishing 20.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af en spændingsroman om Grøn-

land af Hans Jakob Helms, en ung grønlandsk

studerende fra Qaanaaq bliver myrdet i

Afrika, og det, der ser ud som et rovmord,

viser sig at have tråde tilbage til noget der

skete i Thule i begyndelsen af 60-erne, som

den unge mand er kommet på sporet af, til-

skud til trykning af bogen
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Mari Abelsen Nanortallip Atuarfia - 10. B 18.500

Peter Mathiassen Nanortalik

Nanortalik studietur til Qaqortoq for 14 elever og ledsagere

i perioden fra 31. oktober til o8. november

2015 for at deltage i et regionalt uddannelses-

messe

Sarah Aviaja Hammeken Foreningen Grønlandske Børn 18.000

Handen - Sverige Sarah Aviaja Hammeken

København - Handen

C. I. D. Dance Company i samarbejde med

Foreningen Grønlandske Børn afholder 

workshop og underviser børn og unge i 

Qaanaaq ved 5 aktivteter om dagen i 4

uger med det mål, at give børnene tryghed,

glæde og inspiration igennem dansen; 

undervisningstimerne sigter mod en fore-

stilling, hvor børnene selv er med til at skabe

koreografien - CAMP14

Hanne Kristiansen Aasianni Maajimi Peqqissuusa 18.000

Aasiaat Gør Maj Sund

Aasiaat

Gør Maj Sund projekt i Aasiaat med et over-

ordnet formål om at der tages skridt til en

livsstilsændring, i år (2014) er det tanken, at

ansatte på handicapinstitutioner (både for

fysiske og psykiske handicaps) inviteres med,

med det formål, at få brugerne af institutio-

nerne med denne gang, både begynder og

elitesportsudøvere er velkomne, i år vil der

også være foredrag med

Lauritz Heilmann Qeqqani Erinarsoqatigiit Kattuffiat 17.600

Maniitsoq Maniitsoq

Titken Jakobsen kursus i korledelse og anvendelse af noder

Nuuk med deltagere fra Paamiut, Nuuk, Atammik,

Maniitsoq, Kangaamiut og Sisimiut, hvor

kurset finder sted i Nuuk, kurset leveres af

Steen Lindholm
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Mina M. Sakariassen Mina M. Sakariassen 17.500

Qaqortoq Tasersuup Atuarfia - 9. C

Qaqortoq

studietur for 14 elever og 3 ledsagere til 

Nuuk o7. - 21. maj 2014

Hanne Ghebrelul Nuussuup Atuarfia - 9. B 17.500

JâkúnguaK Skade Nuuk

Nuuk studietur til Island for 14 elever og 2 ledsagere

i perioden fra 22. marts til o1. april 2015

Bent Sørensen Atuarfik Hans Lynge - 9. A 16.250

Nuuk Nuuk

studietur for 13 elever med 3 ledsagere fra

Atuarfik Hans Lynge, 9. A, i perioden 12. - 19.

maj 2014 til Island

Bent Sørensen Atuarfik Hans Lynge - 9. B 16.250

Nuuk Nuuk

studietur for 13 elever med 3 ledsagere fra

Atuarfik Hans Lynge, 9. B, i perioden 12. - 19.

maj 2014 til Island

Johannes Jensen Aasiaat Sømandshjem 15.000

Aasiaat Aasiaat

juleaftenarrangement for udsatte og enlige

samt gymnasieelever, som ikke har midler

til at holde den jul for dem selv og deres børn

til forventet omtrent 60 personer

Kristine Kier Jørgensen Unison Strings Festival - Greenland 15.000

Århus Århus

et stævne for strygerelever fra Grønland,

Island, Danmark og Færøerne til samling i

Sisimiut i januar 2015, hvor 97 personer

deltager, hvor de deltagende børn og unge

får gode muligheder for at mødes og spille

sammen, lære af nogle af de dygtigste under-

visere og opleve nye steder i den nordiske

del af verden; dette vil medvirke til at de

nordiske musikskoler vil få et bredere sam-

arbejde i fremtiden
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Erik Ramballe Hansen Sisimiut Sømandshjem 15.000

Sisimiut Sisimiut

at arrangere en juleaften for enlige og øko-

nomisk dårligt stillede familier, hvor kommu-

nen inddrages i at finde rette målgruppe, det

påregnes at 30 - 35 gæster deltager

NunaFonden Kalaallit Røde Korsiat Nuuk 15.000

Bestyrelsen Nuuk

Administrationen donation til Nuuk afdelingens arbejde med

Nuuk at gøre godt for værdigt trængende i julen

og årsskiftet

NunaFonden Børne- og Ungdomsorganisationen NANU 15.000

Bestyrelsen Nuuk

Administrationen donation til Nuuk afdelingens arbejde med

Nuuk at gøre godt for værdigt trængende i julen

og årsskiftet, sammenkomst juleaften

for børn, enlige og andre værdigt trængende

Nukaaraq Berglund Jul For Hjemløse 15.000

NunaFonden Nuuk

Bestyrelsen donation til Nuuk afdelingens arbejde med

Administrationen at gøre godt for værdigt trængende i julen

Nuuk og årsskiftet

Elo Geisler Nunatsinni Nipilersortartut 14.208

Jan Hansen Nuuk

Nuuk kursus i hvordan man indspiller musik digitalt

for 10 - 12 musikere, kurset afholdes i Ilulissat

for musikere fra Ilulissat på Hotel Icefiord

i dagene 10. og 11. maj 2014

NunaFonden Ineqarfik NUKA 14.000

Bestyrelsen Narsaq

Administrationen julegaver til institutionens brugere og dem

Nuuk på vagt juleaften
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Naja Lyberth Emil Lyberth Hedemand 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Italien fra september

2013 til juli 2014 igennem AFS Interkultur

Rina Møller Lorenzen Rina Møller Lorenzen 12.000

Silkeborg Silkeborg

ophold på Silkeborg Idræts College i perioden

2013 - 2014 med skolegang i Th. Langs HF &

VUC

Sofie Bech Sofie Bech 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Brasilien fra august

2014 til juni 2015 igennem AFS Interkultur

Hanne S. Immanuelsen Najannguaq Saandvig Qvist 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i USA fra august 2014

til juni 2015 igennem AFS Interkultur

Naasunnguaq H. Borg Isabella Hindby Borg 12.000

Nanortalik Nanortalik

AFS udvekslingsophold i Portugal fra august

2014 til juni 2015 igennem AFS Interkultur

Mari S. Abelsen Arnannguaq S. Abelsen 12.000

Nanortalik Nanortalik

AFS udvekslingsophold i Venezuela fra august

2014 til juni 2015 igennem AFS Interkultur

Erina Poulsen Lulu Geraae 12.000

Nanortalik Nanortalik

AFS udvekslingsophold i USA fra august 2014

til juni 2015 igennem AFS Interkultur

Marxwell Frederiksen Marxwell Frederiksen 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Panama fra august

2014 til juni 2015 igennem AFS Interkultur
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Kirsten Heilmann Ivalu Heilmann Siegstad 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i USA fra august 2014

til juni 2015 igennem AFS Intercultural

Programs

Lars Peter Josefsen Abraham Josefsen 12.000

Pauline Josefsen Nuuk

Nuuk AFS udvekslingsophold i Den Dominikanske

Republik i perioden september 2014 til juli

2015 igennem AFS Interkultur

Jakob Hartmann Hansen Caroline Hartmann Hansen 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i USA i perioden fra

august 2014 til juni 2015 igennem AFS Inter-

kultur

Manasse Berthelsen Amisuna Berthelsen 12.000

Nuunu Berthelsen Nuuk

Nuuk udsvekslingsophold i USA fra august 2014

til juni 2015 igennem Youth For Understanding

Erna Nielsen Clara Nielsen 12.000

Gerhardt Nielsen Maniitsoq

Maniitsoq AFS udvekslingsophold i USA i perioden fra

august 2014 til juni 2015 igennem MyEduca-

tion

Victor Juhl Victor Juhl 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Argentina i perioden

fra august 2014 til juni 2015 igennem AFS

Interkultur

Ukaliina Josefsen Ukaliina Josefsen 12.000

Qaqortoq Qaqortoq

AFS udvekslingsophold i Italien i perioden

fra august 2014 til juni 2015 igennem AFS

Interkultur
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Tom B. Lynge Aputsiaq Lynge 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Norge i perioden

fra august 2014 til juni 2015 igennem AFS

Interkultur

Anders Olsen René Olsen 12.000

Nanortalik Nanortalik

AFS udvekslingsophold i Argentina i perioden

fra august 2014 til juli 2015 igennem AFS

Interkultur

Clara Bloch Jensen Nicolaj Hannibal Ostermann 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Den Dominikanske

Republik fra august 2014 til juni 2015 igennem

AFS Interkultur

Nielsine Petersen Julie Josefsen 12.000

Nuuk Nuuk

AFS udvekslingsophold i Italien fra september

2014 til juni 2015 igennem AFS Interkultur

Lone Nukaaraq Møller Iluuna Cecilie Møller 12.000

Nuuk Nuuk

udveklingsophold igennem Explorius i USA

fra august 2014 til juni 2015

Daniel Kristiansen Daniel Kristiansen 12.000

Nuuk Nuuk

udveklingsophold i Columbia fra august 2014

til juli 2015 igennem AFS Intercultural Pro-

grams

Bo Albrechtsen Jens Albrechtsen 12.000

Nuuk Nuuk

udveklingsophold i New Zealand fra januar

til december 2015 igennem AFS Interkultur
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Michael Kvesel Heldagsskolen Ilulissat 12.000

Ilulissat Ilulissat -12.000

BEVILLING studietur til Nuuk for 4 elever og 2 ledsagere

TILBAGEFØRT 11. - 17. maj 2015

Ulrik Blidorf Kaya Blidorf 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Argentina fra januar

2015 til december 2015 arrangeret af AFS

Intercultural Programs

Nitta Lyberth-Mørch Linda Lyberth Kristensen 12.000

Nuuk Nuuk

udvekslingsophold i Japan fra januar 2015

til januar 2016 arrangeret af AFS Interkultur

Danmark

NunaFonden Børnerettighedsorganisationen MIO 11.418

Per Berthelsen Nuuk

Kristian Jeremiassen Børneprisen 2014, som uddeles hvert år,

hvor prisen er doneret af NunaFonden 

uddeles i 2014 i Ilulissat, bevillingen dækker

børnetalsmandens rejse fra Nuuk til Ilulissat

og retur og ophold

Maja C. Frederiksen Dronning Ingrids Hospital 11.000

Nuuk Operationsafdelingen

Nuuk

til operationspatienter fra hele landet søges

der om en løsning, så man kan afspille musik

før og efter bedøvelsen, da en operationsstue

for mange er en skræmmende oplevelse

Angajulleq Bidstrup Fiilimuup Atuarfia 10.000

Rosa H. Kristiansen Innaarsuit

Innaarsuit studietur for 15 elever med 3 ledsagere til

Danmark i september 2014

Søren Tordrup Nuuk Internationale Friskole 10.000

Trine Hansen Nuuk

Nuuk studietur til New York for 20 elever og 3

ledsagere 21. april - o1. maj 2014

telefon   00299  32 12 66

telefax   00299  32 12 69

mobil     00299  55 07 77 side 34 af 39 sider
nuna@fonden.gl

www.nunafonden.gl



Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Jørgen Isak Rosing Nuussuup Atuarfia - 9. B 10.000

Sofie H. Berglund Nuuk

Nuuk studietur til Island 10. - 20. marts 2014 for

13 elever og 3 ledsagere

Juliane R. Lennert Nalunnguarfiup Atuarfia - 9. e 10.000

Sisimiut Nuuk

studietur for 14 elever og 2 ledsagere til 

Nuuk i februar - marts 2014

Sussi Ottosen Faurschou Atuarfik Samuel Kleinschmidt - 9. A 10.000

Nuuk Nuuk

studietur for 14 elever og 2 ledsagere til

Island 24. - 31. marts 2014

Adda Madsen Værestedet Kutsadda 10.000

Ittoqqortoormiit Ittoqqortoormiit

Nuuk

erstatning af legetøj og nye forsyninger af

materialer og dækning af fragt af disse til

værestedets brugere

Regine Johansen Ea Geisler 10.000

Ilimanaq Ilimanaq -  Kerteminde

sprogophold i USA, Los Angeles, igennem

My EF i perioden fra september 2014 til

juni 2015

Maria K. L. Olsen Maria Kathrina Lund Olsen 10.000

Narsaq Narsaq

sprogophold i Honolulu i perioden fra septem-

ber 2014 til maj 2015 arrangeret af EF Edu-

cation First

Zia Berthelsen Zia Berthelsen 10.000

Nuuk Nuuk

sprogophold i Malta igennem EF Education 

First i perioden september 2014 - marts 2015
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Villads Korneliussen Atuarfik Kaali - 4 elever 10.000

Qaarsut Qaarsut

studietur for 4 af skolens elever til Danmark

med 2 ledsagere

Nina Møller Nukaaka Møller Lyberth 10.000

Nuuk Nuuk

sprogophold i England i periden fra september

2014 til juni 2015 igennem EF Education First

Karina Ivalo Kleist Sungiusarfik Aaqa 10.000

Nuuk Nuuk

anskaffelse af musik instrumenter og ombygge

eksisterende lokale til et beboerne kan ud-

folde sig musisk, som kan resultere i boboerne

udvider deres musikalske evner, fysiske fær-

digheder og samtidig styrke samarbejdet og

samhørigheden imellem beboerne, der vil

være tale om en udtryksform,som kan give

nogle beboere lejlighed til, at få sat ord eller

lyd på nogle tanker eller følelser, der ellers 

ikke kommer frem

Katti Frederiksen Forlaget Iperaq.com 10.000

Nuuk Nuuk

udgivelse af Eric Hill's børnebog 'Where's

Spot?' ('Hvor er plet?') bearbejdet til grøn-

landsk af Katti Frederiksen og udgives af

Forlaget Iperaq.com, den grønlandske ver-

sion kommer til at hedde 'Naak Vavva?'

Juliane Dalager Berthelsen Neriuffiit Kattuffiat 9.101

Nuuk Nuuk

hovedorganisationens personales it-udstyr

er blevet forældet, og har brug for nyt it

udstyr med de fornødne software
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Ari P. Rasmussen Peqatigiiffik Inngertartut 9.000

Nuuk Nuuk

anskaffelse af 6 trommer til trommedans,

disse trommer skal bruges til at fremme

forståelsen og anvendelse af den traditionelle

grønlandske tromme i Nuuk og på kysten

Lana Hansen Lana Hansen 9.000

København København

imens folkeskoleeleverne holder sommer-

ferie i Qaqortoq, vil de gerne skabe aktivitet

og kulturoplevelse for børn med traditionelle

inuit lege i samarbejde med kommunens

fritidsinsepektør i dagene 6. - 10. juli 2015

Tom Amtoft Nuummi Uumasut 8.354

Nuuk Nuuk

foreningens dyrelægeafdeling mangler et

mikroskop, da det er et stort ønske fra dyr-

lægen, da dyrlægekonsultationen mange 

gange modtager syge dyr med maveonde

eller blodrelaterede sygdomme, for at finde

den rette diagnose har dyrlægen brug for

et mikroskop

Seth Kristoffersen Jaajap Atuarfia 7.500

Aappilattoq - Nanortalik Aappilattoq - Nanortalik

studietur for 3 elever sammen med andre

elever fra Nanortalik til Danmark piffissami

o5. - 21. maj 2014

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 7.000

Bestyrelsen Intensivafdelingen

Administrationen Nuuk

Nuuk julegaver til patienter på afdelingen, som må

blive julen over

Liss Stender Liss Stender 6.000

Nuuk Nuuk

kunstudstilling af grafisk kunst i Katuaq i per-

ioden 6. - 30. november 2014, udstillingen

hedder RETRO t/r
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Maren S. Mørch Atuarfik Saamu 5.000

Nuugaatsiaq Nuugaatsiaq

studietur for 4 elever i maj 2014 til Ilulissat

Bodil Tarrak Skolefond Napasoq - Napasup Atuarfia 5.000

Napasoq Napasoq

studietur for 4 elever og 1 ledsager til Nuuk

14. - 21. april 2014

NunaFonden Ippiarsuk, Utoqqarnut Isumaginnittarfik 5.000

Formandskabet Nuuk

Erinarsoqatigiit Imilik, Ilulissat, som i forbi-

ndelse med deres ophold i Nuuk for at del-

tage i en landsdækkende tv-udsendelse,

julehilsen 2014, har indvilget i at give jule-

sange til beboere på alderdomshjemmet

Ippiarsuk, Utoqqarnut Isumaginnittarfik

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 5.000

Formandskabet Børneafdelingen

Nuuk

Erinarsoqatigiit Imilik, Ilulissat, som i forbi-

ndelse med deres ophold i Nuuk for at del-

tage i en landsdækkende tv-udsendelse,

julehilsen 2014, har indvilget i at give jule-

sange til patienter på hospitalets børneafde-

ling

NunaFonden Dronning Ingrids Hospital 5.000

Formandskabet Voksenafdeling

Nuuk

Erinarsoqatigiit Imilik, Ilulissat, som i forbi-

ndelse med deres ophold i Nuuk for at del-

tage i en landsdækkende tv-udsendelse,

julehilsen 2014, har indvilget i at give jule-

sange til patienter på hospitalets voksen-

afdeling (ældreafdeling)
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Bevillinger 2014 bevillinger givet i

2014 men vedrørende

kommende år anført i respektive år

NunaFonden

ansøger: formål / projekt: bevilling:

Bevillinger givet frem til februar 2015 på ansøgninger modtaget

til og med december 2014 indgår i denne opgørelse, andre indgår i respektive år:

Jaako-Peter Mikaelsen Atuarfik Erinaq 2.500

Narsarmiut Narsarmiut

studietur for 1 elev sammen med andre

elever fra Nanortalik til Danmark i perioden

o5. - 21. maj 2014

Bevilliger der rækker sig over flere år er anført under respektive år

sum af bevillinger i 2014: 8.367.362
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