Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Katuaq
Nuuk
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling (kunstnerseminarer, kultudvikling / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstillinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter, gældende for 2016
200.000,00 som kulturhus i kommunen
200.000,00 som landsdækkende kulturhus

400.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Grønlands Idræts Forbund, GIF
Nuuk
NunaFondens tilskud for 2016 for forbundets
kampagneindsats for

300.000

idræt for alle:
emnet blev valgt fordi idrætten i sin natur
vil favne alle mennesker, uanset alder,
handikap, køn eller baggrund, idræt har en
socialiserende effekt, der udvisker skel i
samfundet, dette vil styrke gennem det at
skabe aktiviteter, der tiltrækker alle målgrupper
GIF vil lave alliancer med Grønlands Erhverv,
SIK, KaNuKoKa og Kalaallit Røde Korsiat for
at rekruttere frivillige med kompetencer til
at udvikle idrætten
herudover vil GIF samarbejde med andre
organisationer om at fremme et sundere
Grønland
Lars Grønlund
Taastrup

www.nunafonden.gl

Landsforeningen Autisme
Tåstrup
Landsforeningen Autisme i Danmark har
kredse både på Færøerne og Grønland, og
foreningen arrangerer konference i Ilulissat
i marts 2017 med deltagere fra Kreds Grønland, udenlandske og danske forskere,
forældre, pårørende, professionelle i faget,
mennesker med autisme fra Grønland
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Naleraq Eugenius
Nuuk

AneMarie Ottosen
Ujarneq Fleischer
Siri Poulsen
Naleraq Eugenius
Nuuk
teaterforestilling for børn af 25 minutters varighed, forestillingen har udgangpunkt i drikkevand,
havet og dyr, Mizu (japan-iutut imeq) befinder
sig i verdenen i vandet og ovenover vandet
forestillingen vises i Katuaq, Sermermiut,
Taseralik og Puilasoq

300.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Taseralik
Sisimiut
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling
(kunstnerseminarer / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstilinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter og til arrangementer, hvor
der ikke sælges alkoholiske drikke
gældende for 2016

200.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Sermermiut
Ilulissat
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling
(kunstnerseminarer / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstilinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter og til arrangementer, hvor
der ikke sælges alkoholiske drikke
gældende for 2016

200.000

Tove Blidorf
Elisa Leth
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat - INUA
Nuuk
KRK - INUA ungdomsprogrammet responderer på, at der en stadig voksende gruppe af
udsatte unge i Grønland i dag, mange unge
lever i et negativt mønster og har alvorlige
sociale problemer at kæmpe med, samtidig
er der en udbredt mangel på redskaber og
kompetencer blandt de unge til at håndtere

160.500

www.nunafonden.gl
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deres sociale problemer eller specifikke
krisesituationer, unge frivillige styrker,
støtter og hjælper udsatte unge i Grønland
med at mestre livet, projektet gennemføres
i Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Qeqertarsuatsiaat
NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

MIO
Nuuk
sikring af fortsat drift af sms-rådgivningen i
2016, oveni i en bevilling til samme på
100.000,00 kr. i 2015 for driften i 2016 af MIO's
sms rådgivningen for 2016, på grund af den
meget store efterspørgsel på hjælpelinjen
har MIO behov for styrkelse af hjælpelinjen,
som også er blevet brugt til at hente data for
behovsvurderinger for hjælp, i 2015 blev
linjen kontakjtet af over 1.000 børn og unge

140.000

Julia Pars
Nuuk

Katuaq som koordinerende instans
Nuuk
Greenland Spirit i Tasiilaq, bygget op om en
multimedie udstilling bestående af fotoudstilling, video, workshops og performance
(trommedans og sang) med deltagelse af
Marti Mueller, Nukaaka Coster Waldau,
Karina Møller, Varna Nielsen og Ole Kristiansen med deltagelse af lokale kontaktpersoner, skolen, børnehjemmet og museet

130.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Elite Sport Greenland
Nuuk
tilskud for 2016 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 rollemodeller

125.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
tilskud som kun kan anvendes til uddannelsesfondens drift, til bogholderi, revision,
telefoniforbrug, møder, rejser, ophold og
forbrugsopgjort administratorassistance, og
til fondens it-driftsudgifter for 2016

107.000

www.nunafonden.gl
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NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
Ivalo & Minik Fonden, etableret af NunaFonden gives årig hovedbidragsyderkontrakt
2015: 100.000,00
2016: 100.000,00
2017: 100.000,00
så uddanelsesfonden kan uddele en række
så tiltrængte uddannelseslegater

100.000

Camille Nymand Petersen MIO
Nuuk
Nuuk
driften af MIOs sms rådgivningen for 2016,
på grund af den meget store efterspørgsel
på hjælpelinjen har MIO behov for styrkelse
af hjælpelinjen, som er blevet brugt til at
hente data for behovsvurderinger for hjælp,
i 2014 blev linjen kontaktet over 1.000 børn
og unge

100.000

Puk Draiby
København

100.000

Foreningen Grønlandske Børn
København / Nuuk
Camp Nuan er en international og lærerig
sommerlejr i Nanortalik for børn og unge,
byens børn sammen med frivillige fra hele
verden vil opleve andre måder at leve, være,
tale og se ud på gennem en verden af kreative, udfordrende og sjove aktiviteter, gennem en aktiv sommer får børnene mulighed
for at afprøve og udvikle nye kompetencer,
udvikle sig personligt og opbygge nye relationer, Camp Nuan har fire overordnede
formål:

bevilling:

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 medvirke til at skabe et mobbefrit børneliv
at skabe mellemfolkelig forståelse og indsigt
www.nunafonden.gl
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hvor 150 børn og unge deltager
Pipaluk K. Jørgensen
Mikisoq H. Lynge
Nuuk

Karitas Production
Nuuk
kortfilm projektet 'Den sidste vandring' et
coproduction med internationale producenter, filmen foregår i en ligge bygd i Grønland, Kuluk og Amalie er søskende og er
vokset op sammen og stadig bosiddende i
samme lille bygd, da der en dag udbryder
en brand, hvad Amalies barn dør af, Kuluk
overlever ulykken og bærer på en stor skyldfølelse og vælger at forlade bygden, hun véd
ikke hvad hun skal ud til, men hun véd, at
hun ikke kan vende tilbage igen

100.000

Aviâja Rosing Jakobsen
Nuuk

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Nuuk
dokumentation i form af 3D fotografiske optagelser af skinddragter fra NKA's samlinger

100.000

Morten V. Jørgensen
Ilulissat

Lions Club Ilulissat
Ilulissat
ungdomslejr for udsatte unge i Nordgrønland, som gennemføres i Ilulissat og Qullissat, at give de unge muligheden for at komme hjemmefra i sommerferien, give dem en
god og positiv oplevelse samtidig med at
deres selvværd øges og lærer om et sundt
og et godt liv

100.000

Juaaka Lyberth
Nuuk

Juaaka Lyberth
Nuuk
landsdækkende undersøgelse af kunst- og
kulturarbejderes vilkår i Grønland, med henblik på udarbejdelse af en rapport, der skal
belyse sekstorens aktualle situation, den
landsdækkende undersøgelse sker på videnskabelige vilkår

99.075

NunaFonden
Administrationen
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
samlet it-løsning, således uddannelsesfonden ejer sine licenser med dertil hørende
hardware og dermed slipper for at skulle
betale for it-løsninger fremover

90.000

www.nunafonden.gl
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Maannguaq Sigurdsen
Uummannaq

Erinarsoqatigiit Erinaq
Uummannaq
nordgrønlanske kor samles i Uummannaq i
2016 i uge 30, formålet er blandt andet:
kursus i anvendelse af noder
dirigent kurser
koncerter
og kendskab til hinanden
tilskuddet er givet for at Erinaq som arrangør
kan afholde træffets fællesudgifter

85.500

Juaaka Lyberth
Nuuk

Kalaallit Atuakkiortut
Nuuk
Forfatteren i samfundet er en konference med
kursus med ca. 30 deltagere (20 fra Nuuk og
10 fra kysten), forfatterens og forfatterforeningens rolle i et moderne samfund, samt workshop
om redaktøren som forfatterens instruktør

81.000

NunaFonden
Bestyrelsen

GUX Sisimiut
Sisimiut
legater for opnåede tre højeste gennemsnitskarakter og for eksemplarisk fremmøde med
eksemplarisk aflevering af opgaver til tiden,
med projektomkostninger

75.048

Emilie Birch
Frederiksberg
Bolette Søborg
Frank Geller
Anders Koch
Kare Bjørn-Mortensen
Mads Melbye

Emilie Birch
Frederiksberg
klarlægning af sammenhængen mellem NAT2
acetylerings fænotype og genotype blandt
grønlandske inuitter i Nanortalik i perioden
11. - 22. april 2016, en række lægemidler omsættes af enzymer i leveren, før de udskilles
gennem nyrene, hastigheden hvormed lægemidler omdannes et bestemt af vores gener

75.000

Rasmus Petersen
Nuuk

Nanok Productions
Nuuk
pilot-afsnit til tv-program projektet 'Vis mig
dit Grønland', der går ud på at vise Grønland
på en ny måde via tv-programmer og dokumentarfilm, idéen er at rejse rundt i Grønland med 2 værter som besøger lokale værter hvert sted, de lokale værter får så frit
spillerum til at vise sit Grønland frem, formålet med at bruge 2 værter (en grønlandsk
og en dansk) er at kunne få to forskellige

75.000

www.nunafonden.gl
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vinkler på udsendelsen samtidigt med at et
større publikum kan identificere sig med de
to værter
Nike Berthelsen
Nuuk

Grønlands Boldspil Union, GBU
Nuuk
GBU - Coca Cola græsrodsfodbold aktiviteter i
Grønland i perioden 2016 - 2017 - 2018 gennem
fodboldskolerne og futsal camps
225.000,- fordelt således:
2016 kr. 75.000,2017 kr. 75.000,2018 kr. 75.000,-

75.000

Jacob Svendsen
Sisimiut

Taseralik
Sisimiut
anskaffelse af et komplet lysudstyr, som er lettere transportable, så kulturelle aktiveteter i
distriktet kan blive gennemført med besparelse
for transport fra Nuuk og/eller Danmark

70.775

Peter Kruse
Uummannaq

Uummannami Kultureqarfik
Uummannaq
komplet lysudstyr til koncerter, teater og
danseforestillinger egnede til mindre og større
lokaler og kulturhuse, hvor centralt arrangerede
projekter kan blive vist ud på kysten uden at
der kommer for store fragtudgifter

70.774

Pipaluk Lykke Løgstrup
Sisimiut

Kulturfirmaet Nebula
Sisimiut
samling af en kreds for at fremme den inuitiske
hundeslædekultur i fortid, nutid og fremtid,
under overskriften Arctic Nomads, repræsentanter fra inuit i Tjukotka, Nunavut i Canada,
Nord-, Vest- og Østgrønland og slædepatruljen
Sirius, forskere fra Grønlands Nationalmuseum,
Statens Naturhistoriske Museum, Visit Greenland,
og Qeqqata Kommunia, hvor man samles i
Sisimiut, der bygges 7 regionale hundeslæder, drøftes grundlag til en bog, dannes
delvis grundlag til en dokumentarfilm om
det at virke som en hundeslædekusk, og
de færdigbyggede hundeslæder gives til
Sisimiut Museum til bevarelse for eftertiden
formålet med samlingen er at bevare og udvikle
hundeslædekulturen

70.000

www.nunafonden.gl
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Sarah Aviaja Hammeken,
Handen
Philip Granat
Nea Landin
Caroline Navestad
Nicoline Petersen
Josefine Hedmann
Sigrid Vik
Ena Kurtagic Granulo

CID Dance Company
Handen
danseprojektet From Ice to Steam, hvor målgruppen er +8 år med særlig fokus på børn og
unge i udsatte områder, From Ice to Steam er
en rejse gennem temperaturens univers, temperaturen på jorden og hos mennesket, den
omhandler både fysiske faktorer som klimaforandringer og hvad der sker når man for
eksempel får brainfreeze, til menneskets følelser og hvorfor man for eksempel sveder, når
man bliver nervøs og hvofor kropstemperaturen
stiger, når man har nærkontakt med et andet
menneske, det er en danseforestilling, som
indeholder både sjove og seriøse indslag, forestillingen egner sig til alle aldre, men har hovedsaligeligt fokus på børn og unge, da en stor del
af projektet er at afholde workshop for børn
og unge i sammenhæng med forestillingen,
projektet gennemføres både i Nuuk og i
Stockholm, tilskuddet er mærket til gennemfrelsen af projektet i Nuuk

65.000

Lars Borris Pedersen
Nuuk

Snescooterforeningen Qamutit
Nuuk
Qamutits SAR gruppe består af 10 - 12 frivillige, som stiller sig selv og deres snescootere ti rådighed for at assistere politi, brandvæsen og Arktisk Kommando i eftersøgninger og redningsaktioner, hvor foreningens medlemmers lokalkendskab og
erfaring med snescooterkørsel og førstehjælpsegenskaber kan være en stor fordel,
SAR arbejdet er helt frivilligt og ulønnet, for
at kunne operere og i sidste ende at kunne
redde menneskeliv m.m. er det nødvendigt
med funktionelt og livsredende udstyr, såsom:
GPS udstyr til navigation i mørke og dårligt
sigt, og for at kunne vise diverse myndigheder, hvor man opererer
VHF radioer til kommunikation mellem snescootere, kommandostation og andre deltagere fartøjer, helikoptere og køretøjer
førstehjælpsudstyr, tilpasset arktisk miljø,'
hvor frostskader m.m. forekommer
rednings- og bjærgningsudstyr, såsom kla-

65.000

www.nunafonden.gl
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treudstyr, reb, pulke, lavineudstyr, udstyr
til at opbevare sig selv og eventuelle ofre i
kortere eller længere perioder, grundet
vejr og sneforhold
diverse effekter til at opbevare udstyr i, før
og under en aktion, såsom ryksække og
tasker som kan monteres snescootere
Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
konvertering af 19 titler af bøger til e-bøger på
grønlandske bøger som alle allerede er udgivet
i bogformat

63.333

NunaFonden
Bestyrelsen

GUX Qaqortoq
Qaqortoq
legater for opnåede tre højeste gennemsnitskarakter og for eksemplarisk fremmøde med
eksemplarisk aflevering af opgaver til tiden,
med projektomkostninger

62.801

Sara J. Brandt
Aasiaat

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk
14 lokalforeninger holder landsmøde i Nuuk
for at videreføre og styrke samarbejdet for
de kræftramte og deres familier i Grønland

60.000

Mats Ericson
Magnus Elander
Undersåker
Sverige

Mats Ericson
Magnus Elander
Undersåker
udstilling af foto, som snart er 50 år gamle
egne fotos, vises i Tasiilaq, Tiniteqilaaq og
Ittoqqortoormiit

60.000

Kristine Reimer
Aasiaat

Kalaallit Nunaanni Innarluutillit Piginnaanikitsullu
Kattuffiat, KNIPK
forbundets rejser sydfra Nanortalik til Ilulissat i
nord, for at fremme rådgivning for deres medlemmer i samarbejde med kommuner og centrale myndigheder

60.000

Julia Pars
Nuuk

Katuaq - Grønlands Kulturhus
Nuuk
tryk (mangfoldiggørelse) af en jubilæumsbog i forbindelse med Katuaq 20 års jubilæum
i februar 2017
bogen udgives på:

60.000

www.nunafonden.gl
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grønlandsk
dansk
engelsk
og trykkes på Akaprint A/S i Danmark
tilskuddet skal alene anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen
Susanne Vinther
Uummannaq

Atuarfik Edvard Kruse, 10. A + 10. B
Uummannaq
studietur til Danmark fra 20. - 31. oktober 2016
for 34 elever med 2 ledsagere

59.500

Najannguaq Jørgensen
Risskov

Projekt Timiga
Risskov
livsstilssygdomme har alt for høj prævalens
i Grønland - sygdomme man med rette viden
ville kunne undgå, i 2016 besøges Aasiaat,
Maniitsoq, Nuuk, Tasiilaq og Narsaq

56.000

Kunuk Geraae-Nielsen
Nanortalik

Nanortallip Atuarfia, 7. klasse
Nanortalik
studietur til Roskilde for 21 elever fra byen og
6 elever fra bygderne med 2 ledsagere i tre
uger i august 2017

51.750

Tove Blidorf
Kirsten Mortensen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Landsbestyrelsen
Nuuk
sommerlejr 2016 i Itilleq ved Nuuk for børn, der
ellers ikke har mulighed for at komme på ferie
uden for deres by, 25 børn i alderen 10 - 11 år
med 8 voksne, deltagere fra Nuuk, Qeqertarsuatsiaat, Ilulissat, Sisimiut, Maniitsoq & Qaqortoq

50.000

Katuaq
Julia Pars
Nuuk
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Nive Nielsen and The Deer Children
Nuuk
Nive Nielsen and The Deer Children på turné
til 6 byer og 1 bygd, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut,
Aasiaat, Qaqortoq, Alluitsup Paa og Nanortalik

50.000
-50.000

Else Lea Olsen
Nuuk

Kattuffik Utoqqaat Nipaat
Nuuk
kursus i hvad IKIU kan tilbyde, hvordan man søger hos Tips & Lotto Midler og hvad aldersrente
er for for hvem, deltagere fra Upernavik i nord
og Nanortalik i syd

50.000

www.nunafonden.gl
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Sina Parbst Frederiksen
Qaqortoq

Foreningen for Kultur og Unge i Grønland
Qaqortoq
NIPITU Musikskole 2016, hvor formålet er at
skabe flere fritidstilbud til børn og unge i
Grønland samt videreudvikle og forbedre
sidste år projekt, ydermere at skabe et fritidstilbud til unge med et stærkt sammenhold mellem elever, undervisere og koordinatorer, hvilket kan danne grobund og selvtillid til, at de unge efterfølgende selv kan
spille musik

50.000

Ulannaq Ingemann
Nuuk

Ujâvaaq Pictures
Nuuk
som borger i det grønlandske samfund møder
man hver dag forskellige mennesker med
mange forskellige baggrunde, Ujâvaaq Pictures vil lave en spillefilm, som præsenterer
en ung grønlandsk mand, der lige som så
mange andre i verden har nogle problemer
han kæmper med
det hele startede med, at en kusine fortæller om en ung mand, som tidligere er blevet
misbrugt af sin stedfar, og hvor han så også
møder ham igen i under en anstaltanbringelse, den unge mand tog derefter desværre
sit eget liv, da han ikke kunne klare en konstant konfrontation

50.000
-50.000

Jens Klaus Lennert
Sisimiut

Jens Klaus Lennert
Sisimiut
for at få økonomien i Arctic Circle Race 2016
til at hænge sammen søges der om et økonomisk bidrag
der er op imod 200 frivillige til at realisere
et internationalt skiløb
bevillingen skal anvendes til at gøre noget
godt for de mange frivillige, kurser og lign.

50.000

Bendt Søholm
Aasiaat

Timersoqatigiiffik Oqilaatsoq
Aasiaat
ældre og invalidepensionister samles til et
landsdækkende idrætstræf en uge i sommeren 2016, hvor foreningen er den arrangerende instans

50.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Anders Kúko
Ittoqqortoormiit

Anders Kúko
Ittoqqortoormiit
kursus i østgrønlandsk trommedans for byens
børn, unge og ældre med udefra kommende
kursusudbydere

50.000

Susanne Andreasen
Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nuuk
turné med teaterforestillingen JAPPA, en ny forestilling, der både sætter gang i lattermusklerne
og maner til eftertanke, forestillingen runder
Aasiaat, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qasigiannguit,
Kangerlussuaq, Sisimiut og Qaqortoq

50.000

NunaFonden
Formandskabet

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk
Fondens bidrag til landsindsamlingen 2016 til
stop kræften den rammer os alle

50.000

Hansine Stork
Aasiaat

Qimmeq 76 Aasiaat
Aasiaat
Avannaata Qimussersua 2017 bliver afviklet
i Aasiaat, og den lokale hundeslædeforening står som arrangør, tilskuddet får arrangementet til at hænge sammen

50.000

Kristina Thede Johansen
Aarhus

Ensemble Sirius
Aarhus
en musikalsk rejse gennem de nordiske
natur, for at skabe et netværk mellem
muskere og komponister på tværs af de
nordiske lande, og grobund for fremtidigt
samarbejde inden for ny nordisk klassisk
musik, for at relatere turen til befolkningen
i Grønland samarbejde truppen med Arnannguaq Gerstrøm med hendes egne værker

50.000

Tungutaq Larsen
Nuuk

ISSI TV
Nuuk
optagelse til et tv-program om Narhvalsfangeren fra Tasiilaq, Noah Maratse om og
med hans fangstture og fortællinger

48.500

Maliina Jensen
Nuuk

Maliina Jensen
Nuuk
Danseprojektet Arctic Dreams, som et danseprojekt mellem dansere og koreografer fra

46.200
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Grønland, Danmark, Norge og Canada, at
give arktiske drømme og perspektiver
udtrykt gennem dansen, prjektet gennemføres i Nuuk
Bolatta Silis-Høegh
København

Bolatta Silis-Høegh
København
udstilling i Naatsiivilerisut Peqatigiiffiat 2068 i
Qaqortoq, der vises en installation hvor tre
store malerier af hav, udstillingen skal vise
farerne ved forurening, specielt plastforurening,
og global opvarmning på den ene side i en
humoristisk form og i en mere æstetisk og
alvorlig snit med store malerier af havet

42.300

Karl Frederik Danielsen
Nanortalik

Nanortallip Atuarfia, 7. klasse
Nanortalik
studietur til Roskilde for 24 elever med 3 ledsagere fra 11. april til o3. maj 2016

42.000

NunaFonden
Bestyrelsen

GUX Nuuk
Nuuk
legater for opnåede tre højeste gennemsnitskarakter og for eksemplarisk fremmøde med
eksemplarisk aflevering af opgaver til tiden,
med projektomkostninger

41.000

Anne Nivíka Grødem
Nuuk

Anne Nivíka Grødem
Nuuk
udgivelse af aktivitetsbogen 'Arctic Circus' for
børn, som udgives i løsblade med blankkachering
da de løse blade skal være udskiftelige og kan
sættes i forskellig rækkefølge, bogen udgives på
tre sprog, grønlandsk, dansk og engelsk, som udgives igennem forlaget Ella Ink
bevillingen skal anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bøgerne

40.981
-40.981

Regine Lundblad
Aasiaat

Gammeqarfik, 8. K
Aasiaat
studietur til Kolding fra 29. august til o6. september 2016 for 23 elever med 3 ledsagere

40.250

Berit Jacobsen
Bryrup

Berit Jacobsen
Bryrup
sommerskole i Tasiilaq 2016 hvor frivillige fra
fra Tasiilaq og Danmark vil hjælpe med under-

40.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

visningen, det er formålet med projektet, at
der fremover er voksne i Tasiilaq, der med
tiden vil tage dette ansvar på sig, bør børnene
i byen ikke skal være afhængige af, at der kommer hjælp fra Danmark
Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af 2 pegebøger trykt i en kraftig karton,
bøgerne afspejler en genkendelig hverdag for
børnene og er med til at stimulere deres sprog,
identitet og sansning og udvikle interessen for
selv at læse bøger senere hen, bøgerne er egnede
til aldersgruppen 0 - 4 år, kunstner er Maja-Lisa
Kehlet Hansen, grafiker er Ivalu Risager, redaktør
er Lene Therkildsen
bevillingen skal anvendes til trykningen (mangfoldiggørelsen) af de to bøger

40.000

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af en novellesamling med arbejdstitlen 'Nina og de andre' på grønlandsk og
dansk, bogen udgives igennem forlaget
milik publishing
bevillingen skal anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

40.000

Christian Schultz-Lorentzen Mediehuset Sermitsiaq.AG
Nuuk
Nuuk
udgivelse af en samtale / erindringsbog med
Lars-Emil Johansen i anledning af hans 70 års
fødselsdag, bogen udkommer på grønlandsk
og dansk og udgives igennem forlaget JP /
Politikens Forlag
bevillingen skal anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bøgerne

40.000

Stine Leth Lohse
Peter Hinnerup
Nuuk

Meeqqerivik Mikisoq
Nuuk
den selvejende institution vuggestue / børnehave vil gerne etablere en udendørs lege
plads som erstatning for en nu ældre legeplads

40.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Puilasoq
Qaqortoq

40.000
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Nuuk

til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling
(kunstnerseminarer / workshops, madinnovation) og øgning af kunstudstilinger
til arrangementer, hvortil der ikke indløses
betalte billetter og til arrangementer, hvor
der ikke sælges alkoholiske drikke
gældende for 2016 for åbningsperioder
efter tilladelse dertil
i 2016 skal Puilasoq holde åbent mod en særlig tilladelse dertil, omtrent 1/5 af normal
brugstid, så tilskuddet er sat derefter

Emilie Binzer
Frank Senderovics
Nuuk

Emilie Binzer
Frank Senderovics
Nuuk
fælles 'Far og datter' udstilling på kunstmuseet i Ilulissat, datteren udstiller med
et fotoprojektet 'Moderkroppen' og faderen
udstille med malerier og tegninger

40.000

NunaFonden
Administrationen

Katuaq som koordinator til festival
Qooqqut Festival
NunaFondens andel til det alkoholfrie festivalen
Qooqqut Festival 2016, andel på projektbasis

39.200

NunaFonden
Bestyrelsen

GUX Aasiaat
Aasiaat
legater for opnåede tre højeste gennemsnitskarakter og for eksemplarisk fremmøde med
eksemplarisk aflevering af opgaver til tiden,
med projektomkostninger

38.474

Juaaka Lyberth
Nuuk

Juaaka Lyberth
Nuuk
sammen med Leif S. Immanuelsen på tur
til Qaanaaq for at fremføre verstekster og
melodier, fortælllinger, underholde på
alderdomshjemmet, underholde sammen
med børn og unge i Qaanaaq, visning af
gamle film om Grønland

37.610

Tikaajaat Kristensen
Nuuk

Tikaajaat Kristensen
Ann Eileen Lennert
Majken Djurhuus Poulsen

36.879
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Aviaja Lyberth Hauptmann
Nuuk
tv-dokumentarprogram om promovering af
yngre grønlandske forskere, hvor man følger
grønlandske forskere i Arctic Science Summit
Week, som afholdes i Toyoma i Japan for at:
identificere den kommende årtis
forskningsprioriteter i Arktis
koordinere forskellige forskningsprogrammer i
Arktis
informere beslutningstagere, lokalbefolkningen
omkring Arktis og det internationale samfund
bygge konstruktive relationer mellem producenter og brugere af viden
det færdige resultat vises i KNR og gøres tilgængeligt på KNRs hjemmeside, kan desuden gøres
tilgængeligt for folkeskolens afgangselever og
GUX elever
Tove Blidorf
Kirsten Mortensen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Nuuk
landsdækkende repræsentantskabsmøde i oktober 2016 i Nuuk med deltagelse af indvalgte
bestyrelsesmedlemmer i de enkelte lokalafdelinger og som alle yder en stort indsats i det
frivillige arbejde

35.000

Rena Kriegel Mikkelsen
Stine Carstensen
Nuuk
DELVIST TILBAGEFØRT

Atuarfik Hans Lynge, 9. A
Nuuk
studietur for 26 elever og 2 ledsagere til New
York 18. - 28. maj 2016

32.500
-1.250

Jeanette Emme
København

context.dk
København
at udvikle et digitalt undervisningsmateriale om
rigsfællesskabet - set med teenage-øjne og til
brug for samme målgruppe (udskolingsklasser),
en teenager fra Sisimiut, fra Torshavn og fra
København besøger hinanden, tre dage hvert
sted, for at lære om hverdagen og livsvilkår i
hinandens lande, de følges af af filmfotograf /
lærer, som sørger for at producere undervisningsrelevante film og fakta

32.000
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Bolethe Olsen
Paamiut
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Atuarfik Tuiisaq, 9. klasse
Paamiut
studietur til Island for 18 elever med to ledsagere i april - maj 2017

Nina P. S. Jacobsen
Nuuk

NAPA
Nuuk
Nina P. S. Jacobsen
Nuuk
Ordskælv i Grønland, et skriveprojekt om
UDENFORSKAB
i tæt samarbejde med Hygge Factory og deres
koncept 'Ordskælv', skal 5 unge fra Grønland
i alderen 15 - 25 år, være med til at sætte ord
på et svært emne, projektets formål er at
bryde tabuet forbundet med fattigdom og
ulighed i Norden, ud fra unges perspektiv,
dette vil blive stadfæstet gennem en fælles
bogudgivelse (med æstetisk appel og er af
høj professionel standard…), der når ud til
hele Norden

30.000

Isak J. Petrussen
+ et ulæseligt navn
Nanortalik

Utoqqaat Peqatigiit 'Utoqqaat'
Nanortalik
ældretræf for sydgrønlandske ældreforeninger med omtrent 110 deltagere, hvor
foreningen er arrangerende instans

30.000

31.500
-31.500

Lotte Østergaard Hastrup Børnehjemmet Sikkerneq
Nuuk
Nuuk
udenlandsrejse til Danmark for brugere af
Børnehjemmet Sikkerneq, hvor flere af dem
nu går i skole, hvor de hører og lærer om
Danmark, opholdet i Danmark vil være en
fantastisk oplevelse for børnene

30.000

Jannick Gray
Tasiilaq

Tasiilaq Crossfit
Tasiilaq
udstyr til Tasiilaq Crossfit, der drives 3 gange
ugentligt af frivillige, træningen foregår i børnehjemmets idrætshal, som udlånes gratis til
klubben

30.000

Aqissiaq Semsen
Nanortalik

Familiecenter Nanortalik
Nanortalik
for at bevare de unges sportsinteresse, og
at de får viden om at fysisk aktivitet har en

30.000

www.nunafonden.gl

side 17 af 34 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

positiv indvirkning på deres fysiske og psykiske velvære, og at de opnår en bedre
livsstil, har adgang til fitness center, men
mangler beklædning, fodtøj og skiudstyr
til også at kunne tilbyde udendørs aktivitet
i vintermånederne
Vivian Andersen
Qaqortoq

Qaqortoq Museum
Qaqortoq
museet har inviteret kunstgruppen TURA YA
MOYAs rejsende 20 fods mediecontainer til
Qaqortoq, i samarbejde med TURA YA MOYA
Tasersuup Atuarfia og Sulisartut Højskoliat
vil man lave et udendørs lysshow, parallelt
afholdes en udstilling med trommedanserkoncert i Forsamlingshuset

30.000

Birgitta Kammann
Kullorsuaq

Moses Danielsen
Kullorsuaq
Kulturfestival Kullorsuaq 2016, en to dags
kulturfestival, med musikere og kunstnere
fra bygden, hvor Piitannguaq Alaufesen inviteres som ekstern gæst

29.722

Varvara Holm
Jesper Høy
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9. A
Ilulissat
studierejse til Island for 20 elever med 3
ledsagere o6. - 13. maj 2017

29.250

Paarma Holm
Aili Liimakka Laue
Nuuk

Atuarfik Hans Lynge, 9. A
Nuuk
studierejse til Londen for 23 elever med 3
ledsagere 18. - 26. maj 2017

28.750

Randi Jeremiassen-JakobsenAtuarfik Tuiisaq, 9. klasse
Paamiut
Paamiut
studietur til Island over Nuuk for 16 elever og
3 ledsagere o6. - 20. maj 2016
Paneeraq Jeremiassen
Hans Noahsen
Ilulissat
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Najugaqatigiiffiit Sullitaasa Sulisuisalu Peqatigiiffiat
Ilulissat
studietur for 9 beboere at et beskyttet hjem
til Island 29. august - o2. september 2017 med
8 ledsagere

Aqqalu Engell
Nuuk

Naqqarmiut
med medlemmer fra forskellige steder
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

deltagelse i landets elektroniske scene i Sisimiut
med internationale deltagere, gruppen har medlemmer fra Upernavik, København og Nuuk,
Arctic Sounds i Sisimiut trækker musikere til fra
kysten og fra den store verden
Ane H. Fly
Ilulissat

Atuarfik Jørgen Brønlund, 9. A
Ilulissat
studietur til Reykjavik for 21 elever med 2 ledsagere o8. - 21. maj 2016

26.250

NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Den landsdækkende afdeling for børn
Nuuk
julegaver til de børn, som må holde jul på
den landsdækkende afdeling for børn med
forældre eller ledsager

25.067

Juaaka Lyberth
Nuuk

Kalaallit Atuakkiortut
Nuuk
Nordisk Faglitterære Konference 2016 i Nuuk
med 40 deltagere fra norden, hvoraf 10 er fra
Grønland, temaet for konferencen er, at
opdatere de nordiske hinanden på, hvad der
rører sig indenfor faglitteraturen i norden,
omkring ophavsretsspørgsmål og digitalisering

25.000

Maibritt Lennert
Sisimiut
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Minngortuunnguup Atuarfia, 9. A
Sisimiut
studietur til Nuuk for 20 elever og 2 ledsagere
august - september 2016

25.000
-25.000

Julia Pars
Anton Overballe
Nuuk

Katuaq, som koordinerende instans
Nuuk
Ramus Lyberth turné 2. del til Maniitsoq,
Sisimiut, Kulusuk, Tasiilaq & Kapisillit

25.000

Julia Pars
Nuuk

Katuaq - som koordinerende instans
Nuuk
teaterforestillingen Brønden er en stærk
visuel forestilling, en surrealistisk komedie,
et mange-facetteret og dybt foruroligende
blik ind i en twistet og brutal verden, skabt
med en scenografi der på magisk vis konstant ændrer sig

25.000
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modtaget til og med
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for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Angajulleq Bidstrup
Innarsuit

Filimuup Atuarfia
Innaarsuit
studietur til Nuuk for 10 elever med 2 ledsagere 23. august - o6. september 2016

25.000

Ulrik Bang
Emile Hertling Péronard
Nuuk

FILM.GL
Nuuk
konference i Kangerlussuaq om at fremme Grønland som filmlokation, Location Greenland 2.0 A diamond in the rough' med 25 gæster og et
antal observatører

25.000

Tittus Jakobsen
Nuuk

Blå Kors
Nuuk
en række personer giver deres fritid til at
hjælpe børn og unge, har en række aktiviteter, men mangler legetøj og skiudstyr for
kunne tilbyde flere aktiviteter, alle aktiviteter sker under behørigt voksen opsyn

25.000

Varvara Holm
Jesper Høy
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9. B
Ilulissat
studierejse til Island for 20 elever med 2
ledsagere o6. - 13. maj 2017

25.000

Emile Hertling Péronard
Nuuk

FILM.GL
Nuuk
Talented Greenland - efteruddannelse for
grønlandske filmfolk, igennem de seneste
par år er der i Grønland etableret en spirened film- og tv-branche fuld af ambitioner
og kompetencer, men de grønlandske filmfolk er ikke en homogen gruppe, branchen
består af selvlærte, folk der har gået på
filmhøjskolen i Ebeltoft, eller folk som har
taget kortere uddannelser, kurser og lignened, der er derfor et stærkt behov for at vi
sammen udvikler et filmsprog og at vi igennem en langsigtet kursusstrategi skaber rammerne for at branchen samlet kan udvikle
og opkvalificere sig

25.000

Tola Ludvigsen
Sisimiut
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Minngortuunnguup Atuarfia, 9. A
Sisimiut
studietur til København for 19 elever med 3
ledsagere medio - ultimo september 2017

23.750
-23.750
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december 2016
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for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Anda Hansen
Aasiaat

Tusaat-TV Aasiaat
Aasiaat
optagelse til tv i Nuuk i forbindelse med 40 års
jubilæet for musikgruppen Inneruulat

22.800

Forældreråd til 9.A ASK
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9. A
Nuuk
studietur til Reykjavik for 18 elever med 2
ledsagere 18. - 25. maj 2016

22.500

Lana Hansen
Berlin

Lana Hansen
Berlin
i samarbejde med Tasersuup Atuarfia i gangsættes Project Upcycle i Qaqortoq med en
5 dages kreativ / innovativ affalds-tur, hvor
eleverne og lærerne bliver inspireret til at
fabrikere sjove og lærerige byggesæt af
affald

22.000

Kirsten Mortensen
Nuuk

NGO Kontorfællesskabet
Nuuk
dækning af NGO Kontorfællesskabets forbrug af printertonere og kopipapir i 2017

22.000

Anemarie Knudsen
Sabina lange Olsen
Jaakunnguaq Skade
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9. B
Nuuk DELVIS TILBAGEFØRSEL AF BEVILLING
studietur til Sisimiut for 17 elever 3 ledsagere
o8. - 18. april 2016

21.250
-3.750

Julie Jessen
Kristoffer Joseassen
Qaqortoq
BEVILLING TILBAGEFØRT

Tasersuup Atuarfia, 9. A
Qaqortoq
studietur til Nuuk for 17 elever og 2 ledsagere
30. marts - 12. april 2016

21.250
-21.250

Nikoline Ziemer
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat, 9. A
Nuuk
studietur til Reykjavik og London for 17 elever og
2 ledsagere o1. marts - o8. april 2017
Nuussuup Atuarfia, 9. A
Nuuk
studietur til Island for 17 elever med 3 ledsagere 20. - 30. marts 2017

21.250

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk
anskaffelse af mobile overfladebehandlede

20.336

Sofie H. Berglund
Nuuk

Ulla Nielsen
Nuuk
NunaFonden
Bestyrelsen
www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

vægpynt med lege elementer, som kan
flyttes rundt efter behov
NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

MIO
Nuuk
fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for
en fem årig periode, bestående af:

20.000

20.000,00 kroner for 2016
20.000,00 kroner for 2017
20.000,00 kroner for 2018
20.000,00 kroner for 2019
20.000,00 kroner for 2020
Prisen uddeles årligt til personer, der gør en
særlig indsats for børn.
Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af en dansk version af bogen om
Hivshu - Siuleqatussuagut angakkuligartalissuit' af Robert E. Peary, udgives igennem
forlaget Maanuup Atuakkiorfia
bevillingen skal anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af bogen 'Magnus Larsen - Illinersiorluni ingerlavik' Magnus Larsen-imit allataq, saqqummersinneqarniartorlu atuakkanit saqqummersitsisarfikkut Maanuup
Atuakkiorfia
bevillingen skal anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af kreabogen '…nuannaraarput vi elsker… på grønlandsk og dansk af Ide Jenny Tullin og Lis Anker Petersen, bogen udgives igennem forlaget milik publishing
bevillingen skal anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Lars Göransson
Tasiilaq

Værestederne Amarngivat
Tasiilaq

20.000

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

projektrejse til Danmark for brugere af
Værestederne Amarngivat, omsorgssvigtede
børn, der har tunge livsoplevelser 'i bagagen',
turen vil skabe oplevelser i tæt samspil med
nærværende voksne, børnene vil få perspektiv på deres eget liv og oplade 'batterierne', sammenfattet er formålet, at børnene
skal komme styrket ud af projektet med flere
og nye livskompetencer, projektrejsen løber
fra 13. juli til o3. august 2016
Heidi Kindberg
Struer

Heidi Kindberg
Struer
udgivelse af en bog om at flytte til Grønland,
udgives igennem Forlaget Snepryd
bevillingen er alene til trykningen (mangfoldiggørelsen af bogen)

20.000
-20.000

Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af bogen 'Sy i sælskind' en håndarbejdsbog på grønlandsk og dansk af IngeLise Lynge, udgives af forlaget milik publishing
bevillingen er alene til trykningen (mangfoldiggørelsen af bogen)

20.000

Jens Peter Olsen
Akunnaaq

Jens Peter Olsen
Akunnaaq
udgivelse af en bog af Jens Peter Olsen om
skrækindjagende historier, bogen udgives
igennem forlaget Jens Piitap Atuakkiorfia
bevillingen er alene til trykningen (mangfoldiggørelsen af bogen)

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af bogen 'Lars-Emil Johansen 1966-imi soraarummeertut', som udgives
af forlaget Manuup Atuakkiorfia
bevillingen er alene til trykningen (mangfoldiggørelsen af bogen)

20.000

Susanne Emanuelsen
Oktavia Qatsa
Niaqornat

Neriunnerup Atuarfia, 8 elever
Niaqornat
studietur for 8 elever til Ilulissat 15. - 21.
august 2016

20.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Camilla Nymand Petersen MIO
Nuuk
Nuuk
trykning af informationsmateriale til børnepolitiske anbefalinger 2016

20.000

Joanne Elena Petersen
Nuuk

Joanne Elena Petersen
Nuuk
udgivelse af bogen '3900 Nuuk' igennem forlaget
Forlagsaktieselskabet kahrius.dk, bogen er en
fotobog
tilskuddet skal anvendes til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen

20.000

Hans-Erik Rasmussen
Frederiksberg

Hans-Erik Rasmussen
Frederiksberg
udgivelse af digtsamlingen 'den porøse poet og
snespurven', der udgives igennem Forlaget
Atuagkat, digtene 'foregår' i en grønlandsk og
arktisk kontekst
tilskuddet skal anvendes til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen

20.000

Juliane R. Lennert
Sisimiut
BEVILLING
DELVIST TILBAGEFØRT

Nalunnguarfiup Atuarfia, 9. E (2015 / 2016)
Sisimiut
studietur til Nuuk for 16 elever med 2 ledsagere
i perioden 15. - 22. oktober 2016

20.000
-1.250

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af bogen: 'Magnus Larsen - Illinersiorluni ingerlavik inussiviuvoq', som udgives
af forlaget Maanuup Atuakkiorfia
tilskuddet skal alene anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af bogen: 'Kristian Johansen - Uinnerup tussiutaa', som udgives af forlaget
Maanuup Atuakkiorfia
tilskuddet skal alene anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

20.000

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
illustrationer, tryk og redaktionsarbejde på
bogen 'Qimmiarannguaq Palaa' af Dorthe R.

20.000

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Kristiansen fra Upernavik
tilskuddet skal alene anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen
Jørgen Peter Labansen
Karoline Lennert
Sisimiut
BEVILLING TILBAGEFØRT

Nalunnguarfiup Atuarfia, 9. E
Sisimiut
studietur til Island for 17 elever med 2
ledsagere maj / juni 2017

Johanne Grønvold
Inger B. Kleist
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 10. B
Nuuk
studietur til Reykjavik for 14 elever og 2 ledsagere i maj - juni 2016

17.500

Najannguaq Sandgreen
Qasigiannguit

Skiveforeningen, 5. kl.
Qasigiannguit
studietur til Skive for 10 elever fra Juunarsip
Atuarfia o1. august - 10. oktober 2016

17.500

Else Marie Inûsugtok
Ikerasaarsuk

Qaqqannguup Atuarfia, 7 elever
Ikerasaarsuk
studietur til Nuuk for 7 elever og 2 ledsagere i
perioden 12. - 19. oktober 2016

17.500

Natasja Bisgaard
Nivi Thorsteinsen
Nuuk

Nuuk Internationale Skole, 9. klasse
Nuuk
studietur til Los Angeles for 15 elever med 2
ledsagere medio - ultimo april 2017

17.500

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
udgivelse af to børnebøger, Rasmus Klumpi
nissiaqqallu og Rasmus Klumpi Hansikulorsilu, som udgives af forlaget Iperaq.com
tilskuddet skal alene anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

17.400

Ulla Nielsen
Nuuk
NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk
anskaffelse af mobil overfladebehandlede
møbler på hjul med lege elementer, som
kan flyttes rundt efter behov

16.826

Lærere & Forældre
9. B
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9. B
Tasiilaq
studietur til Island for 13 elever og 3 ledsagere

16.250

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

i marts - april 2017
Mette Søndergaard
Aarhus

Mette Søndergaard
Aarhus
specialeprojekt omhandlende voldsramte familier i Tasiilaq i relation til projektet Siunissaq
uagut pigaarput The Future Belongs to Us Fremtiden tilhører os

16.194

Tove Vadgaard Lauridsen Tove Vadgaard Lauridsen
Brabrand
Brabrand
forskningsprojekt 'Voldsramte familier i Tasiilaq'
i relation til projektet Siunissaq uagut pigaarput
The Future Belongs to Us Fremtiden tilhører os

16.194

Gorm Winther
Nørresundby

Gorm Winther
Nørresundby
udgivelse af 'Dansker - luk døren forsigtigt efter
dig' igennem Forlanget mellemgaard ApS
tilskuddet anvendes til mangfoldiggørelse

15.000

Inger Jereamissen
Atuartut Ikinngutaat
Kitsissuarsuit

Ole Reimerip Atuarfia
Kitsissuarsuit
studietur for 6 elever med 3 ledsagere til
Nuuk 25. maj - o8. juni 2016

15.000

Ivalo Motzfeldt
Narsaq

Foreningen Aasivik 2016 Narsaq
Narsaq
afholdelse af sommerstævne Aasivik 2016
for at markere 40 års jubilæum, der igennem
at sikre det bevaringsværdige Aasivik fremtidigt atter bliver afholdt hvert sommer

15.000

Anders Storgaard Sørensen Aasiaat Sømandshjem
Aasiaat
Aasiaat
julearrangement for udsatte, enlige og gymnasieelever, som ikke har midler til at holde en
festlig jul, og andre som ikke har rejsemulighed
til familier eller bekendte, kommunen hjælper
også med at udpege dem som trænger mest
til julehjælp, samlet for ca. 70 personer

15.000

Preben Andersen
Sisimiut

15.000

www.nunafonden.gl

Sisimiut Sømandshjem
Sisimiut
afholdelse af juleaften for enlige og økonomisk dårligt stillede familier, Qeqqata Kommunia giver invitationer videre til de mennesker
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

som kan have glæde af projektet, traditionel
julemiddag, dans om juletræet, julegaver,
kaffe, kager, juleslik og deltagerne tilbydes
kørsel hjem
Nukaaraq Berglund
Helena Jensen
Nuuk
NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Jul for hjemløse
Nuuk
donation til Nuuk afdelingens arbejde med
at gøre godt for værdigt trængende i julen
2016, arrangeres af frivillige, med fælles
spisning og andre juleaktiviteter

15.000

Grethe G. Nielsen
Qaqortoq
NunaFonden
Formandskabet

Kalaallit Røde Korsiat Qaqortoq
Qaqortoq
tilskud til afdelingen kan uddele julehjælp
til at støtte trængte børnefamilier med gavekort, som kun kan bruges til køb af julerelaterede varer

15.000

Lissi Olsen
Nuuk
NunaFonden
Formandskabet

Kalaallit Røde Korsiat Nuuk
Nuuk
tilskud til afdelingen kan uddele julehjælp
til at støtte trængte børnefamilier med gavekort, som kun kan bruges til køb af julerelaterede varer

15.000

Kunuunnguaq Olsen
Maniitsoq
NunaFonden
Formandskabet

Kalaallit Røde Korsiat Maniitsoq
Maniitsoq
tilskud til afdelingen kan uddele julehjælp
til at støtte trængte børnefamilier med gavekort, som kun kan bruges til køb af julerelaterede varer

15.000

Johannes Uju Møller
Sisimiut
NunaFonden
Formandskabet

Kalaallit Røde Korsiat Sisimiut
Sisimiut
tilskud til afdelingen kan uddele julehjælp
til at støtte trængte børnefamilier med gavekort, som kun kan bruges til køb af julerelaterede varer

15.000

Regine Biilmann
Ilulissat
NunaFonden
Formandskabet

Kalaallit Røde Korsiat Ilulissat
Ilulissat
tilskud til afdelingen kan uddele julehjælp
til at støtte trængte børnefamilier med gavekort, som kun kan bruges til køb af julerelaterede varer

15.000
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

NunaFonden
Formandskabet

Frelsens Hær
Nuuk
nytårsarrangement for værdigt trængende
og hjemløse, som ikke selv har mulighed
for at markere overgangen fra det gamle år
til det nye år

15.000

Sarah Rødgaard
Narsaq

Narsap Atuarfia, 10. A
Narsaq
studietur til Spanien for 8 elever med 2
ledsagere november / december 2016

14.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Intensivafdelingen
Den landsdækkende Intensivafdeling
Nuuk
julegaver til de børn, som må holde jul på
den landsdækkende intensivafdeling for
for børn med forældre eller ledsager

13.968

Julia Møller
Karoline Rasmussen
Nuuk

Ippiarsuk Aktivitets Center
Nuuk
fisketur for 10 beboere med 2 ledsagere, så
de selv kan bearbejde fangsten til spise
som fersk og til at tørre dem i naturen

13.000

Hans Aladaq
Peter Brandt
Iginniarfik

Iginniarfiup Atuarfia
Iginniarfik
studietur for 5 elever med 1 ledsager til
Nuuk i perioden o8. - 15. maj 2016

12.500

Kristine Billeskov Larsen
København

Kristine Billeskov Larsen
København
forskningsprojekt del i projektet The Future Belongs to Us, hvor projektets hoveddel om social
resilisens sættes i relief i form af en storytelling
med unge fra Værestedet Pilutaq, projektet
relaterer til Voldsramte familier i Nanortalik

12.250

Ellen Mølgaard
København

Ellen Mølgaard
København
forskningsprojekt del i projektet The Future Belongs to Us, hvor projektets hovedel om social
resilisens sættes i relief i form af en synsvinkel
med kulturelle briller, projektet gennemføres
i Nanortalik, projektet relaterer til projektet om
Voldsramte familier i Nanortalik

12.000

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Najaaraq Olsen Larsen
Sisimiut

Najaaraq Olsen Larsen
Sisimiut
sprogophold i Australien arrangeret af EF Education First fra september 2016 til maj 2017

12.000

Kristoffer I. R. Pedersen
Nuuk

Kristoffer Ivik Rosengreen Pedersen
Nuuk
udvekslingsophold i USA fra juli / august 2016 til
juni 2017 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Dorthe Stoiberg
Nuuk

Ivalo Dina Stoiberg
Nuuk
udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra aug 2016 til juni 2017

12.000

Ane Olsen
Sisimut

Manu Olsen
Sisimiut
udvekslingsophold i Panama fra august 2016
til september 2017 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Uiloq Olsen
Nuuk

Uiloq Olsen
Nuuk
udvekslingsophold i Italien fra august 2016
til juni 2017 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Else Thybo Jensen
Nuuk

Nadia Thybo Jensen
Nuuk
udvekslingsophold i USA fra 12. august 2016
til 29. juni 2017 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Palle Møller Andersen
Nuuk

Alataq Møller Karlsen
Nuuk
udveklingsophold i Chile fra august 2016 til
juni 2017 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Mia Chemnitz Kleist
Nuuk

Louis Hercules Kleist Gram
Nuuk
udveklingsophold i Brasilien fra august 2016
til august 2017 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Mari S. Abelsen
Nanortalik

Nivikka Abelsen
Nanortalik

12.000
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

udvekslingsophold i Indiana i USA fra august
2016 til august 2017 arrangeret af EF
Education First
Kistâra Motzfeldt Vahl
Nuuk

Naja Parnuuna Vahl Olsen
Nuuk
udvekslingsophold i Portugal arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra juli 2016 til juni 2017

12.000

Louise Langholtz
Nuuk

Victor Langholz
Nuuk
udvekslingsophold i Brasilien arrangeret af Rotary
Danmarks Ungdomsafdeling fra august 2016 til
juli 2017

12.000

Aannguaq Anike
Ittoqqortoormiit
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Aannguaq Anike
Ittoqqortoormiit
udvekslingsophold i USA arrangeret af Into High
School fra august 2016 til juni 2017

12.000
-12.000

Britta-Marie Nielsen
Nuuk

Helene Nielsen
Nuuk
udvekslingsophold i USA arrangeret af Youth for
Understanding fra august 2016 til juni 2017

12.000

Palle Jerimiassen
Ilulissat
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Sandra Jerimiassen
Ilulissat
udvekslingsophold i Dublin arrangeret af EF
Education First fra september 2016 til maj 2017

12.000
-12.000

Aaja Chemnitz Larsen
Nuuk

Aimee Milla Sørensen
Nuuk
udvekslingsophold i Nova Scotia arrangeret af
Explorius fra september 2016 til juni 2017

12.000

Nina Berglund Jakobse
Morten Tore Heilmann
Nuuk

Laika Berglund Heilmann
Nuuk
udvekslingsophold i Costa Rica arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra sommeren 2016 til
sommeren 2017

12.000

Malou Nissen
Nuuk

Malou Nissen
Nuuk
udvekslingsophold i Costa Rica arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra februar 2016 til august
2017

12.000
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31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Leif Baadh
Qaqortoq

Nino Baadh
Qaqortoq
udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra august 2016 til juni 2017

12.000

Camilla Otte
Nuuk

Mathias Malik Gaardbo Otte
Nuuk
udvekslingsophold i Frankrig arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra september 2016 til juni
2017

12.000

Peter Petersen
Mette Petersen
Nuuk
BEVILLING TILBAGEFØRT

Thomas Petersen
Nuuk
udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra august 2016 til juli 2017

12.000
-12.000

Tupaarna Simonsen
Nuuk

Nuunu Petersen
Nuuk
udvekslingsophold i Italien arrangeret af AFS
Interkultur Danmark fra sept. 2016 til juli 2017

12.000

Sascha Blidorf
Nuuk

Sascha Blidorf
Nuuk
udvekslingsophold i Den Dominikanske Republik arrangeret af Interkultur Danmark fra
august 2016 til juli 2017

12.000

Suulut E. Krogh
Narsarsuaq

Marco Geisler Sikemsen
Narsarsuaq
udvekslingsophold i Panama arrangeret af
AFS Intercultural Programs fra september
2016 til juli 2017

12.000

Julie Edel Hardenberg
Nuuk

Nuiana Hardenberg
Nuuk
udvekslingsophold i Japan arrangeret af
Youth for Understanding fra marts 2017 til
marts 2018

12.000

Stella K-Mørch
Nuuk

Stella Kreutzmann-Mørch
Nuuk
udvekslingsophold i Italien arrangeret af
AFS Interkultur Danmark, fra september
2017 til juli 2018

12.000

Linda G. Ostermann
Qeqertarsuaq

Qeqertarsuaq Museum
Qeqertarsuaq

10.500
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Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

billedworkshop i Qeqertarsuaq og Kangerluk,
i billedkunst å museet og på byens skole,
i fritidsklubben og ungdomsklubben i
februar 2017 med Kristine Hellesøe Appel
som aktivator
Karen Nikolajsen
Kongens Lyngby

Karen Nikolajsen
Kongens Lyngby
del af et specialeprojekt, som gennemføres i
Nanortalik, hvor der arbejdes med bedre trivsel og social resiliens for udsatte og voldsramte
familier i Nanortalik som led en projektet:
"Fremtiden er vores"

10.000

Sara Reimer
Johan Mathæussen
Nuuk

Nuummi Utoqqaat Peqatigiit
Nuuk
kolonitur sommeren 2016 til Naalersitaq

10.000

Lili Rasmussen
Nuuk

Noqartilik (Klaverforeningen i Nuuk)
Nuuk
arrangering af klaverkursus for børn og unge i
Nuuk på Musikskolen, hvor 23 børn og unge
deltager, hvor kursusgiveren hentes fra Finland

10.000

Simigaq G. Andersen
Qeqertarsuaq

Peqatigiiffik Qeqertarsuarmiuaqqat
Qeqertarsuaq
koncert med Hinnarik og Frederik Elsner i
Qeqertarsuaq på Børnenes Dag 2016

10.000

Inge Lynge
Snekkersten

Hans Lynges Fonds Bestyrelse
Snekkersten
genudgivelse af bogen Hans Lynges Erindringer
igennem Forlaget Atuagkat
tilskuddet skal anvendes til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen

10.000

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
udgivelse af en børnebogen 'Kisitsisa' på 48 sider
igennem forlaget Iperaq.com, trykning sker på
Clementstrykkeriet
tilskuddet skal alene anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen

10.000

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
genudgivelse af børnebøgerne 'Rasmus Klumpi

10.000
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ABC-llu' og 'Rasmus Klumpi kisitsisilu' igennem
forlaget Iperaq.com trykning sker på Clementstrykkeriet
tilskuddet skal alene anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bogen
Ado Andersen
Nuuk

Ado Andersen
Nuuk
udgivelse af bogen 'Illoqarfiga Aasiaat' via
forlaget Trykværket Skriveri
bevillingen skal anvendes til trykningen
(mangfoldiggørelsen) af bøgerne

8.298

Ulla Nielsen
Nuuk
NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen & Patienthotellet
Nuuk
anskaffelse af klapvogne på grund af overbelægning, klapvognene deles mellem
Patienthotellet og Børneafdelingen

8.097

Sørine Joelsen
Ane Petersen
Malik B. Kruse
Niaqornaarsuk

Sunngiffik Niaqornaarsuk
Niaqornaarsuk
fejring af Børnenes Dag 2016 med aktiviteter
på dagen, sundere børn, børnenes rettigheder, derudover fælles spisning for børn

8.000

Isak Erngsen
Aappilattoq

Jaajap Atuarfia, 7. klasse
Sisimiut
studietur til Roskilde for 3 elever uden ledsagere fra 11. april til o3. maj 2016

7.500

NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Patienthotellet
Nuuk
julegaver til de børn, som må holde jul på
den landsdækkende intensivafdeling for
for børn med forældre eller ledsager, og
gravide som er henvist til at føde i Nuuk
på grund af manglende mulighed for at føde
i hjembyen eller hjembygden

7.025

IKIU
Nuuk

Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU
Nuuk
dækning af institutionens forbrug af kopipapir og printertonere for 2017

5.550

www.nunafonden.gl

side 33 af 34 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger for 2016
fremlagt den,
31. januar 2017

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2016

Bevillinger givet indtil januar 2017 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2016 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Simujooq Taunajik
Sermiligaaq

Peqatigiiffik Qammutsaai
Sermiligaaq
fejring af foreningen 20 års jubilæum og præmier
til lokal hundeslædevæddeløb som kvalifikationsløb til det landsdækkende hundeslædevæddeløb,
hvor alle deltager får 3.000,- og til dem som
kvalificerer sig 15.000,- og 10.500,- til hundefoder
bevillingen skal anvendes til at markere
jubilæet i bygden, således så mange som
muligt fra bygden kan deltage

5.000

Lars-E. Kvist
Narsarmiut

Atuarfik Erinaq
Narsarmiut
studietur til for 1 elev uden ledsager til Roskilde o7. april - o4. maj 2016 sammen med
andre folkeskoleelever fra Nanortalik

2.500

Bo Albrechtsen
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9. B
Nuuk
studietur for 1 elev ekstra til New York i perioden o4. - 11. maj 2016

1.250

Sum 2016 - bevilliger der rækker sig over flere år - anført på hvert respektivt år:
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