Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Pipaluk Lind
Nuuk
NunaFonden
Nuuk

Nuuk Nordisk Kulturfestival 2017
Nuuk
i forbindelse med afholdelsen af Nuuk
Nordisk Kulturfestival 2017 afholdes et
seminar i Maniitsoq om hvad er grønlandsk
kultur, hvor der inviteres en række repræsentanter fra kysten og fra deltagere i
festivalen, festivalen afholdes i Nuuk, og
ønsket er, at festivalen også får grene ud
på kysten med emner

500.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Qaasuitsup Kommunia
Sullissivik Ilulissat
hurtig hjælp til børn og unge, som er blevet
evakueret i forbindelse med naturkatastrofen i Uummannaq området umiddelbart
efter katastrofedagen den, 17. juni 2017,
gælder for børn og unge, som er blevet
evakueret til Uummannaq og Aasiaat, hjælpen anvendes i samarbejde med kommunen
til en række formål, gælder for evakuerede
børn og unge (0 - 17 år) for borgere fra Nuugaatsiaq, Illorsuit og Niaqornat

500.000

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 2017
200.000,00 som kulturhus i kommunen
200.000,00 som landsdækkende kulturhus

400.000

NunaFonden
Bestyrelsen

N.A.I.P.
Nuuk
de frivillige i amatørskuespillerforeningen
NAIP sætter en række shows op i Qaanaaq,
hvor befolkningen inddrages i flere af forestillingerne, de flere forestillinger sættes op
i løbet af godt en uge i byen, daginstitutionen
og skolen besøges også

300.000

www.nunafonden.gl
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NunaFonden
Bestyrelsen

Sociale og kulturelle aktiviteter
Peqqinneq Susassaqartitsivillu
Tasiilaq
Sociale og kulturelle aktiviteter, som langt
hen ad vejen tilrettelægges af børn og unge
under supervision af kommunens projekter
under Peqqinneq Susassaqartitsivillu

300.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Grønlands Idræts Forbund, GIF
Nuuk
NunaFondens tilskud for 2017 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
NunaFonden
Bestyrelsen

N.A.I.P.
Nuuk
de frivillige i amatørskuespillerforeningen
NAIP sætter en række shows op i Ittoqqortoormiit, hvor befolkningen inddrages i flere
forestillinger, de flere forestillinger sættes
op i løbet af godt en uge i byen, daginstitutionen og skolen besøges også

260.000

NunaFonden
Bestyrelsen

NAIP
Nuuk
forestillinger, hvorogså borgerne inddrages
i forskellige aktiviteter i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq

250.000

www.nunafonden.gl
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NunaFonden
Bestyrelsen

NAIP
Nuuk
forestillinger, hvorogså borgerne inddrages
i forskellige aktiviteter i Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat og Qeqertarsuaq

250.000

Pipaluk Lind
Nuuk

Nuuk Nordisk Kulturfestival 2017
Nuuk
afholdelse af Nuuk Nordisk Kulturfestival
2017 med 3.500 deltagere fra alle nordiske
lande med 200 artister, 200 journalister og
embedsfolk og branchefolk på 100 og derudover forventeligt 3.000 tilskuere

250.000

NunaFonden
Bestyrelsen

MIO
Nuuk
donation til opretholdelse af sms rådgivningen
i 2017, så den meget vigtige rådgivning til børn
og unge kan fortsætte, projektet generer et
stort antal data som giver informationer om
hvor behovet for hjælp er størst

240.000

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 2017

200.000

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 2017

200.000

www.nunafonden.gl
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NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Puilasoq
Qaqortoq
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 2017

NunaFonden
Bestyrelsen

Sociale og kulturelle aktiviteter
Værestedet Kutsadda
Ittoqqortoormiit
Sociale og kulturelle aktiviteter, som langt
hen ad vejen tilrettelægges af børn og unge
under supervision af de kommunalt ansatte
i Kutsadda Børnecenter

200.000
-200.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Sociale og kulturelle aktiviteter
Klub Ornittagaq
Qaanaaq
Sociale og kulturelle aktiviteter, som langt
hen ad vejen tilrettelægges af børn og unge
under supervision af skolelederen med de
ansatte på skolen og de ansatte på Elevhjemmet i Qaanaaq

200.000

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 2017

175.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Peqqissartut Illuat
København
salmebøger på grønlandsk, akustiske guitarer, trækharmonika, stemning af et klaver,
microports til fortællere og gæster, internet radioer, som er indstillet til KNR-Radio,
software til infoanlæg til dårligt hørende,
køb af grønlandsk mad og julearrangement
2017

175.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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Puk Draiby
København

Foreningen Grønlandske Børn
København
formålet med Projekt Sapiik er at styrke
sårbare unges mod på fremtiden, deres
deltagelse i skolen og at motivere dem til at
fortsætte i uddannelsessystemet efter
folkeskolen, at støtte de unge i at fortsætte
på deres ungdomsuddannelse det første og
sværeste år, det overordnede formål er
således at medvirke til at højne uddannelsesniveauet i Grønland, projektet gennemføres i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk

150.000

NunaFonden
Administrationen

Pipaluk Lind
Nuuk
hospitalsklovnen Miki på turné til sygehuse
på kysten, hvor der også findes tid til at
besøge daginstitutioner, turnéen er fondens
gave til børn, unge og voksne i forbindelse
med fondens 30 års jubilæum

150.000
-150.000

Puk Draiby
København

Foreningen Grønlandske Børn
København
Najorti - et grønlandsk børnebesidderkorps,
en videre udvikling og udbredelse af børnebisidderordningen i Grønland med fordelingen:
2017: 150.000,- BEVILGET
2018: 150.000,2019: 250.000,så ordningen bliver landsdækkende, flere
børn og unge får kendskab til ordningen,
flere voksne bliver ambassadører for ordningen, og uddannelse af bisiddere og
andre relevante fagpersoner, ordningen er
for de allermest udsatte børn, så kommunerne griber ind og hjælper, fordi forholdende hjemme er ubærlige, børn og unge
bliver inddraget og hørt, når der tages beslutning om hvad der skal ske i deres liv

150.000

Camilla N. Petersen
Nuuk

MIO
Nuuk
at få data ud af SMS rådgivningen 1899 er en
besværlig og tidskrævende proces, da det
nu gamle system er forældet, et nyt system
i samarbejde med Børnenes Vilkår gør det

135.600

BEVILLING
TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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muligt at trække data ud af SMS rådgivningen, data som kan bruges til at sætte
ind dér hvor behovet er størst på kort og
ubesværet tid
Kalaallit Røde Korsiat
Landsbestyrelsen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Landsbestyrelsen
Nuuk
Kalaallit Røde Korsiat har i 2017 iværksat et
projekt med økonomisk bistand fra Islands
Røde Kors og i samarbejde med 3 forskere
tilknyttet Ilisimatusarfik, formålet med projektet er at undersøge og dokumentere,
hvem der er de mest sårbare mennesker i
Grønland blandt børn, unge, ældre, enlige,
raske og syge, KRK finder det vigtigt, at analysen også præsenteres for den brede befolkning i Grønland og Danmark, KRK tror, at
det bedst kan gøres gennem filmmediet

130.000

Marianne Nielsen Apaloo Katuaq
Nuuk
Nuuk
kulturudveksling med Østkysten ved at få
den eneste pigebørnegruppe, Divasareduaqqa', som udøver udelukkende østgrønBEVILLING
landsk trommedans, hvor man forventer, at
TILBAGEFØRT
pigerne med deres passion og deres robuste
valg kan inspirere andre til samme, vises i
Katuaq, folkeskolerne, alderdomshjemmene, og foreninger

117.134
-117.134

Rita Hendriksen
Kangaatsiaq

BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Isiginnaangassiamik Eqimattatut Suliaqartut
Kangaatsiaq
et amatørteatertrup på 11 personer vil vise
konsekvenserne af at blive seksuelt misbrugt, hvor børn bliver misbrugt som følge
af misbrug af rusmidler, spiritus, andre rusmidler, afhængighed af spil, truppen vil vise
forestillingen i Katuaq, stykket er egnet til
personer over 15 år

100.382
-1.583

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
Ivalo & Minik Fonden, etableret af NunaFonden gives årig hovedbidragsyderkontrakt

100.000

2015: 100.000,00
www.nunafonden.gl
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2016: 100.000,00
2017: 100.000,00
så uddanelsesfonden kan uddele en række
så tiltrængte uddannelseslegater
Birte Jexen
Holte

Frederiksberg-Mariendal Rotary Klub
Holte
Foreningen Grønlandske Børn
København
afholdelse af sommercamp i Qaanaaq i 2017,
at give børn og unge mulighed for at udvikle
sig motorisk, musisk, kreativt og sprogligt,
samt give børnene mulighed for en personlig
udvikling med frivillige fra Danmark

100.000

Susanne Andreasen
Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nuuk
dækning af rejseudgifter med et hold skuespillerelever til Aasivik 2017 ved Eqalugaarsuit for at fremføre forestilllingen Inuit,som
havde premiere for 40 år siden

100.000

Karl Davidsen
Maniitsoq

karlda media
Maniitsoq
dokumentar om fangst, råvarebehandling,
saltning af ørreder og laks, indeholder indgående anvisninger, som selv ikke trænede
kan arbejde efter, skal vises i KNR-TV og
i sociale medier

93.500

Ulla Nielsen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Den landsdækkende afdeling for børn
Nuuk
opretholdelse af løsningen med en hospitalsklovn til SANA, hovedsagelig for at give
børns oplevelsesmuligheder i kortere eller
længere varende sygdomsforløb

90.000
-43.000

3728/16

BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

Susanne Andreasen
Nuuk

www.nunafonden.gl

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nuuk
i 2015 blev der afholdt det første amatørteaterseminar med stor succes, formålet er
at give amatørteatre i hele landet yderligere
viden om teaterproduktion, inspiration og
redskaber til selv at kunne fortsætte og udside 7 af 32 sider

80.000

nuna@fonden.gl
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bevilling:

vikle dem selv
Personalet Elevhjemmet
Nuuk

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Elevhjemmet i Nuuk
Nuuk
elever fra Nuuk området og Ittoqqortoormiit gående fra 8. - 10. kl. fanger selv deres
proviant i samarbejde med personalet, med
dette opnås tætte bånd mellem eleverne
og personalet, aktiviteterne gør hjemvé
mindre i omfang og er med til at opretholde
en fastholdelse i skolegangen

77.500
-77.500

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

Katuaq
Nuuk
NunaFonden
Administrationen

Katuaq
Nuuk
NunaFondens andel til det alkoholfrie festival, Qooqqut Festival 2017, andel på projektbasis

75.000

Anthon Kreutzmann
Maniitsoq

Maniitsumi Timersortarfik
Maniitsoq
30 kvadratmeter godkendt scene som skal
erstatte palleløsninger med plader, som
ikke er godkendt af Arbejdstilsynet, hvor
lokale og udefra kommende kulturaktører
kan anvende scenen

72.400

Lars Borris Pedersen
Nuuk

Snescooterforeningen Qamutit
Nuuk
Qamutits SAR gruppe består af 10 - 12 frivillige, som stiller sig selv og deres snescootere til 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

69.620

www.nunafonden.gl
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at kunne operere og i sidste ende at kunne
redde menneskeliv m.m. er det nødvendigt
med funktionelt og livsredende udstyr som
lavinerygsække så SAR gruppens medlemmer har mulighed for at beskytte sig i tilfælde af lavine under redningsaktioner
Hans Reimer
Rebekka Petersen
Kristine Reimer
Aasiaat

Kalaallit Nunaanni Innarluutillit Piginnaanikitsullu Kattuffiat
66.547
KNIPK
Aasiaat
forbundet vil holde generalforsamling suppleret med kursus i anvendelse af it i forbindelses med forenings-, forbunds, og
bestyrelsesarbejde, generalforsamling
finder sted hvert tredje år

NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk
julegaver 2017 til børn og deres ledsagere,
som må tilbringe julen over i Nuuk

65.808

Søren Peter Geisler
Aasiaat

Aasiaat Katersortarfiat
Aasiaat Forsamlingshus
Aasiaat
fra det nye år 2018 fungerer Aasiaat Katersortarfiat som kulturhus for Kommune Qeqertalik, stedet har brug for lysanlæg, så
de turnerende ikke behøver tage tunge og
uhåndterlige lysanlæg med sig, og de lokale
kunne godt bruge samme

63.000

Lava Markusson
Malmø

Lava Markusson
Malmø
i mange professionelle forestillinger tager
vi som voksne kunstnere ekspertrollen på os,
når vi skal bestemme, hvad børn burde eller
har lyst til at se på scenen, men hvad sker
der, når børnene får lov til at bestemme?,
projektet gennemføres i Nuuk

BEVILLING
TILBAGEFØRT

NunaFonden
Bestyrelsen

www.nunafonden.gl

Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Nuuk
Nuuk
legater til de elever som over en treårig
periode har en eksemplarisk fremmøde og
de tre højeste gennemsnitskarakterer ved
side 9 af 32 sider

61.700
-61.700

61.000

nuna@fonden.gl
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dimission 2017
NunaFonden
Bestyrelsen

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Aasiaat
Aasiaat
legater til de elever som over en treårig
periode har en eksemplarisk fremmøde og
de tre højeste gennemsnitskarakterer ved
dimission 2017

54.000

Christina Tønder Bell
Jørgen Kristiansen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat - INUA
Nuuk
opstart af Inua aktiviteter i Qaqortoq, Inua
ønsker at støtte grønlandske unge i at
mestre livet og responderer direkte på, at
der er en stadig voksende gruppe af udsatte
unge i vores samfund, flere unge lever i et
negativt mønster og kæmper med sociale
problemer, samtidig er deer en udbredt
mangel på redskaber og kompetencer blandt
de unge til at håndtere deres sociale problemer eller deres specifikke situationer

50.000

Arnavaraq Jørgensen
København

Nakuusa
Nuuk
Nakuusa holder i samarbejde med KNR TV
og Tele Post en landsdækkende indsamling
direkte transmitteret o3. marts 2017, indsamlingen går til:
stop for krænkelse af børn og unges rettigheder, som spænder over et spektrum lige
fra mobning til omsorgssvigt, misbrug, seksuelle overgreb, og lignende

50.000

NunaFonden
Administrationen

inuk Media
Nuuk
udarbejdelse af informationsmateriale til
spredning via tv og hjemmeside, hvor man
sér NunaFonden give deres bidrag til informationsaften i Nuuk med andre fonden og
tilskudgivere, materialet suppleres med
informationsmateriale om hvordan man
søger tilskud, hvordan et budget kan se ud,
og hvor vigtigt det er at nøje beskrive sin
ansøgnings formål, det færdige materiale
forsøges sendt via KNR TV og lægges på
fondens hjemmeside

50.000

www.nunafonden.gl
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Else Lea Olsen
Søren Joelsen
Nuuk

Kattuffik Utoqqaat Nipaat
Nuuk
kurser i foreningsarbejde, formænds roller,
kasserers roller, sekretærers roller, hvor og
hvordan søger man om tilskud, kurset holdes
i Paamiut af Kúnak Lorentzen for 30 deltagere

50.000
-50.000

Helene Egede Reimer
Aasiaat

Fritids- og Ungdomsklubben Igdlo
Aasiaat
tur til Manermiut for 20 unge og 3 personalemedlemmer, unge som ikke har mulighed
for at komme væk fra byen i sommerferien,
en fanger med hjælper er med for at lære
dem af fange mad selv, der er fodbold, orienteringsløb, rundboldt, gå tur i fjeldet,
qajaq roning, vandcykel, blomsterplukning,
svømning i søen, indendørs aktiviteter,
lave mad selv og huslige pligter

50.000

Christina Tønder Bell
Kirsten Mortensen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat, Landsbestyrelsen
Nuuk
afholdelse af sommerlejr 2017 i Itilleq ved
Nuuk for 25 børn i alderen 10 - 11 år ledsaget
af 8 voksne, børn som ikke har mulighed for
at komme væk fra deres hjemby i ferietiden

50.000

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk
donation til landsindsamlingen 2017 'Stop
kræften - vi har hjertet på det rette sted'

50.000

Kistaraq Svendsen
Amalie Petersen
Nuuk

Nuummi Innarluutillit Peqatigiiffiat
Nuuk
tur til fjorden i uge 34 for personer, som ikke
har mulighed for at komme væk fra byen i
sommerferien for 35 medlemmer

50.000

Bérti K. Klemmensen
Narsaq

Narsami Nipilersornermik Kulturimillu
Suliaqartartut Suleqatigiffiat
Narsaq
afholdelse af Youth Culturer Festival Narsaq
2017, fremme de unges viden om kultur,
viden om det at fremme kultur, fremme og
styrke det der skaber kulturen

50.000

Ane Louise Hansen

Atuaqatigiit 2004 / 2005, 6. - 7. klasserne

50.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Qaanaaq

Qaanaaq
studietur til Nuuk for 6. - 7. klasserne i perioden 20. - 27. september 2017

Anette Molbech
Helsingør

Siunissaq Uagut Pigaarput / Fremtiden tilhører os
Helsingør
livsglæde, styrke, selvværd, resiliens og
lyst til livet blandt unge i Kujalleq, forebyggelse af selvmord ved hjalp af resiliens,
at opbygge selvværd, livsmod og styrke til
livsglæde, projektet er praksisorienteret og
har samtidig en forskningsdel som skal føre
til forslag til hvordan ungdomsselvmord kan
forebygges og afskaffes, der er tale om en
workshop forløb som giver deltagerne
redskaber til at håndtere følelser, styrke
selvværdet og evne at bygge egne ressourcer op i fælleskab med andre, at give deltagerrne redskaber til at reflektere og formidle egne historier og oplevelser

50.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Sanaartornermik Ilinniarfik
GUX Sisimiut
Sisimiut
legater til de elever som over en treårig
periode har en eksemplarisk fremmøde og
de tre højeste gennemsnitskarakterer ved
dimission 2017

49.000

Amos Frederiksen
Sisimiut

Minngortuunnguup Atuarfia, spec. hold 5+6
Sisimiut
studietur for spec.kl. hold 5 og 6, 16 elever
med 4 ledsagere til København / Fredericia
i perioden o4. - 12. oktober 2017

48.000
-48.000

Kirstine Knudsen
Nuuk

Qeqqani Erinarsoqatigiit Kattuffiat
Forbund for Sangkor i Midtgrønland
Nuuk
korlederkursus for 19 medlemmer for at
afbøde indvirkning på mangel på korledere,
kurset gennemføres primo december 2017
i Nuuk

47.832

Kirsten-Marie Roed
Tasiilaq

Tasiilaq Skolen, 7. + 8. + 9. klasserne
Tasiilaq
studietur kombineret med et Erasmus projekt til Frankrig for 26 elever, rejsen reali-

45.500

Qeqqata Kommunia →

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

seres i marts 2018
Julie Kondrup
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af en bog på tre sprogversioner
om grønlandske planter af Kirsten Jespersen,
og da hun døde før hun afleverede hendes
værk har Lissi Olsen indvilget i at bearbejde
materialet, bogen udgives på grønlandsk,
dansk og engelsk

45.000

Julie Kondrup
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af en bog på tre sprogversioner
om Aqipi på ånderejse af Naja Rosing-Asvid,
sammen med åndemaner drager han til
Månemanden, nordlyset, Havets Moder
flere gange, bogen udgives på grønlandsk,
dansk og engelsk

45.000

Lilian Thybo
Randers

Lilian Thybo
Randers
udviklingsprojekt der støtter børn med
handicaps, høretab og / eller børn med
læringsudfordringer, hvor forældre, pædagoger og lærere i Grønland får ny og opdateret viden om børn med høretab, samt
vejledning til hvordan udsatte børn med
høretab og børn med læringsudfordringer
stimuleres, målet er, at børnene inkluderes
på alderssvarende niveau i dagtilbud og
skole i Grønland, og udvikler sig optimalt,
projektet realiseres i samarbejde med det
landsdækkende handicapcenter Pissassarfik
i Sisimiut og Kommune Kujalleq

45.000
-45.000

Interessegruppen 'Nålefilt'
Qaqortoq
i samarbejde med fåreholdernes hustruer
vil man gerne opnå at kunne lave noget
flot kunstværk af fåreuld, hvor der til workshoppen kommer 2 personer fra Danmark
for at instruere i teknikken, der deltager
også interesserede fra byen

40.000
-29.837

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Petrine Thomsen
Qaqortoq

BEVILLING
DELVIST
TILBAGEFØRT

Pipaluk K. Jørgensen
Film.gl
Karsten O. Albrechtsen Heilmann
Nuuk
www.nunafonden.gl

40.000
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fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Nuuk

Nuuk international film festival 2017 gennemføres i Nuuk i dagene 16. - 21. oktober
2017

Krissie Winberg
Nuuk

Nanubørn
Nuuk
afholdelse af juleaftener, lille juleaften
den, 23. december og juleaften den, 24.
december 2017 i Forsamlingshuset for
sårbare børnefamilier, med mad, julegaver,
juletræ, pynt og leje, som afholdes med
hjælp fra 20 frivillige

40.000

Nuka Bisgaard
Nuuk

Blackout North Tour 2017
Nuuk
Blackout North Tour 2017 til Qeqertarsuaq,
Ilulissat, Qasigiannguit og Uummannaq for
7 personer, Blackout 3900 er et mix mellem
det traditionelle grønlandske maskedans og
nutidens moderne undergrundsmusik

38.200

Nina P. S. Jacobsen
Nuuk

Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen
Nuuk
i samarbejde med Sofie Rørdam og indsatte
på Anstalten i Nuuk gives unge indsatte en
stemme via projektet 'Bag muren - under
isen', afsættet er en serie portrætter med
fokus på den person, der filmer sig selv, og
hans / hendes interaktion med de andre
indsatte, hvorfor er de i Anstalten, hvordan
er dagligdagen her og hvad optager dem,
hvad er tankerne om det, som de har begået,
og om det der venter dem udenfor, hvad har
de af planer, drømme, frygt og forventninger,
hvordan kan samfundet bedst imødekomme
det?

36.000

Marie N. H. Nielsen
Vanløse

Marie Natuk Heilmann Nielsen
Vanløse
projekt Aneerta er et sundhedsfremmende
projekt for de ældste børnehavebørn i Qaqortoq, projektet strækker sig over 14 uger,
med forskellige uge-temaer og læringsmål

BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

Sarah Aviaja Hammeken
Handen
www.nunafonden.gl

Sarah Aviaja Hammeken
OhNo Production
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34.567
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34.500
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Handen
på foranledning af en invitation fra Ejnar
Mikkelsenila Aluarpia i Ittoqqortoormiit i
forbindelse med skolens emneuge for at
arbejde med dans med skolens 6. - 10. klasse
(ca. 24 elever) danseundervisning, indøve
koreografi, som afsluttes med at blive vist
for byens indbyggere i weekenden efter
Simon Sakariassen
Tasiusaq, Upernavik

Tasiusami Utoqqaat Peqatigiit
Tasiusaq, Upernavik
deltagelse med yderligere 4 personer i
ældretræf for ældre fra nordgrønland i
Qasigiannguit

34.188

Søster Hermarij
Upernavik

Prinsesse Margrethe Skolen, 10A
Upernavik
studietur til Ilulissat for 19 elever med 3
ledsagere i perioden o1. - 14. oktober 2017

33.250

Søster Hermarij
Upernavik

Prinsesse Margrethe Skolen, 10B
Upernavik
studietur til Ilulissat for 19 elever med 3
ledsagere i perioden o1. - 14. oktober 2017

33.250

Katja Frederiksen
Nanortalik

Nanortallip Atuarfia, 7. klasse
Nanortalik & bygder
studietur til Roskilde for 19 elever og 2 ledsagere o1. september 2017 til o1. februar
2018

33.250

Ammi-Lise Larsen
Nugaatsiaq
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Atuarfik Saamu, 4. - 9. klasser
Nugaatsiaq
studietur for 13 elever med 5 ledsagere til
Nuuk 31. august - 15. september 2017

32.500
-32.500

NunaFonden
Bestyrelsen

Campus Kujalleq
GUX Qaqortoq
Qaqortoq
legater til de elever som over en treårig
periode har en eksemplarisk fremmøde og
de tre højeste gennemsnitskarakterer ved
dimission 2017

31.000

Nuka Petersen
Erene Olsvig
Ilulissat

Værested 'Ukaliusaq'
Ilulissat
10 børn og unge, som ikke har mulighed for

30.000

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

at rejse væk fra hjembyen, ledsaget af 4
voksne personer, på kolonitur til, dels for
at de kan opleve det at rejse væk, og dels
opleve andet end byen
Sofie Josefsen
Nuuk
BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

Atuarfik Hans Lynge, 9B
Nuuk
studietur til Island for 24 elever med 3 ledsagere 18. - 26. maj 2017

30.000
-2.500

Paninnguaq Lind Jensen
Narsaq

Paninnguaq Lind Jensen
Narsaq
i en tid, hvor mange inuitter i Grønland søger tilbage til vores gamle traditioner for at
finde rod og styrke i hvem er som folk, så
er mange på jagt efter tatoveringers sprog
og formål, dertil hentes lærte om inuitters
historie til at vise kunsten og historien i
Illorput i Nuuk

30.000

Tobias Rømer Christiansen Nordic Mo(ve)ments
Frederiksberg
Frederiksberg
gratis AktivitetsCamp i Nuuk for udsatte
børn og unge, aktivitet, skabe sjove og
hyggelige stunder, skabe rammer for sociale
relationer med fysisk aktivitet, leg og bevægelse, lære hinanden at kende og danne
venskaber, projekt forventes afviklet på
Atuarfik Hans Lynge, projektet løber over
hele juli 2018

30.000

Linda J. Frederiksen
Nuuk

Atuarfik Hans Lynge, 9B
Nuuk
studietur til Danmark og Berlin for 24 elever
med 3 ledsagere o2. - o9. februar 22018

30.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Intensivafdelingen + K3
Nuuk
julegaver 2017 til patienter og deres ledsagere som må tilbringe julen over i Nuuk

29.640
-4.140

Ukalisaq Skolen, 9A
Nuuk
studietur til Island for 21 elever med 2
ledsagere 23. april - o1. maj 2018

26.250

BEVILLING
DELVIST TILBAGEFØRT
Naujlisa Egede
Nuuk

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

NunaFonden
Bestyrelsen

Angerlarsimaffik Uulineq
Børneafdelingen
Ungeafdelingen
Voksenafdelingen
Nuuk
julegaver 2017 til hjemmet 13 beboere, som
opholder sig i der i julen 2017

26.035

NunaFonden
Bestyrelsen

Utoqqaat Illuat
Nanortalik
julegaver 2017 til 13 beboere på hjemmet

26.000

Ane Jeremiassen
Akunnaaq

Aadap Atuarfia, 1. - 9. klasser
Akunnaaq
studietur til Aasiaat og København for 10
elever og 5 ledsagere 29. maj - o9. april 2017

25.000

Claus Elkjær Flugt
Skanderborg

FDF Skanderborg-Stilling
Skanderborg
børn hjælper børn projektet har til formål
at hjælpe udsatte grønlandske børn, hvor
børn og unge tager medansvar sammen
med et antal voksne og med støtte til Blå
Kors Grønlands arbejde med udsatte børn,
projektet gennemføres i Nuuk, der deltager
20 personer fra Skanderborg og 20 børn og
unge fra Nuuk

25.000

Pia Storm Pedersen
Fredericia

Fjordbakkeskolen
Fredericia
Atuarfik Mathias Storch
Ilulissat
med udgangspunkt i klimaforandringerne
vil man lave en kulturel udveksling af elever for samtidig at bevidstgøre den kommende generation om de kulturelle forskelle,
for derved at opbygge en gensidig respekt
og forståelse eleverne imellem, da byerne
er venskabsbyer, ønskes dette bånd styrket,
ved en gensidig udveksling af eleverne, i
Grønland går turen til Diskoøen, Den Arktiske Station, i Danmark besøges DONG,
Skærbækværket og Siemens Windpower,
for at lære om energiforsyninger og virksomhedens tiltag i forhold til klimaforandringer

25.000
-25.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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modtaget til og med
december 2017
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for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Karl Joel Kalia
Tasiilaq
TILBAGEFØRT
BEVILLING
SKAL BETALES
TILBAGE

Karl Joel Kalia
Tasiilaq
der er ikke meget at se frem til på Østkysten
for borgerne, og det er på tide, at der er
noget at se frem til, der arrangeres et koncert med Nanook og Hinnarik underholder

Ilaitsúnguaꓗ Skade
Nuuk

Ukalisaq Skolen, 9B
Nuuk
studietur til Island for 20 elever med 3
ledsagere 23. april - o1. maj 2018

25.000

Åsa Klungland
Martin Kristiansen
Erik Thomas Pedersen
Nuuk

Nuuk Internationale Friskole, 9. kl.
Nuuk
studietur til Rom i Italien for 20 elever med
3 ledsagere i perioden o9. - 19. april 2018

25.000

Mary Stisen
Odense

Mary Stisen
Odense
mangfoldiggørelse af en fagbog til de kommunale socialforvaltninger i Grønland oversat til grønlandsk, udgives via forlaget
Historia -i bogform og som e-bog

24.400

NunaFonden
Bestyrelsen

Utoqqaat Illuat
Kangaatsiaq
julegaver 2017 til Alderdomshjemmets 12
beboere

24.040

NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Patienthotellet
Nuuk
julegaver 2017 til 13 patienter og 10 gravide,
og inden jul 4 fødte babyer, som må tilbringe julen over på Patienthotellet ved
Sana og ved Centrum

24.035

Kalaallisuuliornermik
Ilinniarfik
Sisimiut
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Kalaallisuuliornermik
Ilinniarfik
Sisimiut
udstilling af egne værker af grønlandske
nationaldragter i Katuaq

Nuunu Petersen
Aappilattoq

Pinaveersaartitsinermut Ataatsimiitsitaliaq Aappilattoq 23.000
Aappilattoq - Upernavik
som led i forebyggelsesarbejdet vil man
gerne anskaffe fitness- og crossfitudstyr

www.nunafonden.gl
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for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

til bygdens Servicehus
Angajulliit Angajoqqaavi
Regine N. Bidstrup
Tasiusaq

Tasiusap Atuarfia, 9 elever
Tasiusaq
studietur til Ilulissat over Upernavik for 9
elever med 2 ledsagere til Ilulissat via Upernavik fra 25. april til o9. maj 2017

22.500

Jane Lynge Hansen
Nuuk
DELVIS TILBAGEFØRSEL
AF BEVILLING
Ida Mortensen
Maniitsoq

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9A
Nuuk
studietur for 18 elever med 2 ledsagere til
London Polen i maj 2017
Maniitsoq Musikskole
Maniitsoq
invitere to musikere til at holde workshop
og koncerter sammen med os på Nationaldagen

22.500
-3.750

Sandra Meinecke
Astrid Andersen
København

Sandra Meinecke
Astrid Andersen
København
midler til rejse som forprojekt til en dokumentarfilm om historien om den new
zealandske geolog, Victor McGregor, som
i 30 år var bosat i den vestgrønlandske bygd
Atammik, hvor afsløringen om omfattende
misbrug af børn chockerede borgerne i
Grønland

22.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Gertrud Rasks Minde Børnehjemmet
Sisimiut
julegaver 2017 til børnehjemmets 11
beboere som opholder sig der i julen 2017

22.000

Thomas Broberg
Ilulissat

Atuarfik Jørgen Brønlund, 8A
Ilulissat
studietur til Frankrig i sammenhæng med et
Erasmus projekt for 17 elever med 3 ledsagere fra 31. marts til 12. april 2017

21.250

Thomas Broberg
Ilulissat

Atuarfik Jørgen Brønlund, 8B
Ilulissat
studietur til Frankrig i sammenhæng med et
Erasmus projekt for 17 elever med 3 ledsagere fra 16. - 27. september 2017

21.250

Tungutaq Larsen

Nowave

20.900

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Nuuk

Nuuk
Inuit Theatre giver en forestilling i Tasiilaq
om selvmord, en forestilling som Naalakkersuisut har finansieret efter drab og selvmord i byen i begyndelsen af året, hvor
kommunen også sendte et hold til at støtte
borgerne, Nowave laver en dokumentar af
opførelsen af forestillingen, og deltager i
snak om emnet efter forestillingen

-20.900

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

20.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

bevilling:

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

Morten Flø Pallesen
Kangerlussuaq

Prisen uddeles årligt til personer, der gør en
særlig indsats for børn.
Qinnguata Atuarfia, 6. kl.
Kangerlussuaq
studietur til København og Odense for 8 elever og 2 ledsagere o1. - 12. maj 2017

20.000

Julie Rehhoff Kondrup
Lene Therkildsen
Nuuk

milik publishing
Nuuk
udgivelse af en krimi af Nina von Staffeldt
Den sorte engel', som handler om endnu
engang om pr-medarbejderen Sika Haslund,
der denne gang står overfor en pr-krise, der
involverer en død fisker fra Uummannaq og
organiseret handel med smuglergods såsom
narhvalstænder og isbjørneskind

20.000

Kornelius Johansen
Upernavik

Utoqqaat Peqatigiit
Upernavik
deltagelse med 12 personer til ældretræf i
Qasigiannguit for nordgrønlandske ældreforeninger

20.000

Maannguaq P. Lauritzen
Sisimiut

Qamuteralaat
Sisimiut
sneskredskursus med mulighed for at blive

20.000
-20.000

www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017
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for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:
BEVILLING
TILBAGEFØRT

formål / projekt:

bevilling:

instruktør med instruktører fra Canada, på
kurset deltager 6 personer

Jørgen Vetterlain
Aalborg

Kâgssagssuk Maniitsoq 1937
Maniitsoq
udgivelse af en bog om idrætsklubben
Kâgssagssuk Maniitsoq 1937, som i år kan
fejre sit 80 års jubilæum

20.000

Margrethe T. Andersen
Nuuk

Allaq Production
Nuuk
udgivelse af bogen 'Qajalukkat' som trykkes
af Clementstrykkeriet via forlaget Allaq
Production

20.000

Alu Petrussen
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9. B
Nuuk
studietur til Narsarsuaq og omegn for 16
elever med 2 ledsagere og Timi Asimi fra
engang i maj til engang i juni 2017

BEVILLING
TILBAGEFØRT

20.000
-20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
mangfoldiggørelse af bogen 'Takussunartut
kusanassusersuat' af Nukaaka F. Berthelsen
som udgives på grønlandsk

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
mangfoldiggørelse af bogen 'Uummataaniik
isaanut' af Apollus Inûsogtoq som udgives
på grønlandsk

20.000

Majbritt Lennert
Sisimiut

Minngortuunnguup Atuarfia, 9B
Sisimiut
studietur til Nuuk i maj / april 2018 for 16
elever med 2 ledsagere

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af 'Pinialeqqaanut ilitsersuut'
skrevet af Pavia Nielsen, og bogen udgives
igennem forlaget Maanuup Atuakkiorfia
bevillingssummen skal anvendes til at supplere udgifterne til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen

20.000
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af 'Tatamittussiaasimagaluarpunga' skrevet af Kirsten Brandt Davidsen, og
bogen udgives igennem forlagt Maanuup
Atuakkiorfia
bevillingssummen skal anvendes til at supplere udgifterne til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen

20.000

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
udgivelse af 'Helbred dit liv' af Louise L. Hay
på grønlandsk via forlaget Iperaq.com og i
samarbejde med Hay House
tilskuddet kan alene anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen

20.000

Sussi Adelholm
Kangaatsiaq

Kangaatsiap Atuarfia, 9. klasse
Kangaatsiaq
studietur til Danmark for 11 elever med 2
ledsagere fra 31. august til 12. september
2017

19.250

Susanne K. Eliassen
Innarsuit

Fiilimuup Atuarfia, 6. - 7. klasserne
Innarsuit
studietur til Qaanaaq for 7 elever og 1 ledsager 3o. august - o7. september 2017

17.500

Rakel Petrussen
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9A
Nuuk
studietur til Reykjavik for 14 elever med 3
ledsagere 19. - 26. marts 2018

17.500

Hanne Gebrelul
Nuuk
BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

Nuussuup Atuarfia, 9B
Nuuk
studietur til Island for 13 elever med 3 ledsagere 19. - 29. marts 2018

16.250
-1.250

Malene Petersen
David Petersen
Niaqornaarsuk

Utoqqaat Peqatigiiffiat 'Uteriitsut'
Niaqornaarsuk
deltagelse i ældretræf i Qasiannguit for
ældre fra det nordlige Grønland

16.025

NunaFonden
Bestyrelsen

Børnehjemmet Puilasoq
Qasigiannguit
julegaver 2017 til børnehjemmet 8 beboere

16.000
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for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Marie & Ado Andersen
Nuuk

Marie & Ado Andersen
Nuuk
udgivelse af bogen 'Atuartoq Eli-Salik' af
Marie & Ado Andersen, udgives via forlaget
og trykkeriet Trykværket
tilskuddet skal anvendes alene til mangfoldiggørelsen af bogen

15.305

Steffen Filippussen
Erina S. Inusugtoq
Ikerasaarsuk

Steffen Filippussen
Erina S. Inusugtoq
Ikerasaarsuk
anskaffelse af musikinstrumenter for at
fremme fritidsbeskæftigelsen for børn og
unge i bygden

15.078

NunaFonden
Administrationen

inuk Media
Nuuk
det første skridt for at udvikle en fælles
portal for tilskudsgivere
www.tapiissutit.gl
www.tilskudsmidler.gl
hvor mulige ansøgere og interesserede kan
slå så mange grønlandske fonden og tilskudsgivere op med et opslag, siden kommer til
at består af faner, hvor de enkelte fonden
eller tilskudsgivere står på rad og række,
det er tanken, at siden senere gerne skulle
kunne anvendes med fælles funktioner og
fælles informationer

15.000

Lene Therkildsen
Julie Kondrup
Nuuk
BEVILLING
TILBAGEFØRT

milik publishing
Nuuk
udgivelse af Den lille prins af Antoine de
Saint-Exupéry oversat til grønlandsk af
Mira Maria Jo Kleist

Inge Mette Olsen
Agapeta S. Jensen
Sisimiut

Nalunnguaarfiup Atuarfia, spec.kl. hold 1&2
Sisimiut
studietur til Danmark for 5 elever med 2
ledsagere 14. . 24. maj 2018

15.000

Gyda & Anders Sørensen
Aasiaat

Sømandshjemmet i Aasiaat
Aasiaat
afholdelse af juleaftenarrangement på
Sømandshjemmet i Aasiaat for byens borgere med julemiddag, med alkoholfrie drik-

15.000
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

kevarer, aftenskaffe, godter, gaver til børn,
gymnasieelever, enlige og kørsel fra stedet
Jytte & Preben Andersen
Sisimiut

Sømandshjemmet i Sisimiut
Sisimiut
juleaftenarrangement for hjemløse, ensomme eller økonomisk dårligt stillede familer,
kommunen bidrager med at finde frem til
målgruppen, julemiddag, kaffe, kager, julegodter, juletræ med sang og kørsel fra

15.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Ilulissat Afdeling, Regine Biilmann
Ilulissat
fondens bidrag til Kalallit Røde Korsiats
afdelings arbejde med at give mindre bemidlede og udsatte mulighed for at holde
jul med indhold

15.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Maniitsoq Afdeling, Kunuunnguaq Olsen
Maniitsoq
fondens bidrag til Kalallit Røde Korsiats
afdelings arbejde med at give mindre bemidlede og udsatte mulighed for at holde
jul med indhold

15.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Nuuk Afdeling, Malene Lynge
Nuuk
fondens bidrag til Kalallit Røde Korsiats
afdelings arbejde med at give mindre bemidlede og udsatte mulighed for at holde
jul med indhold

15.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Qaqortoq Afdeling, Jacob Abelsen
Qaqortoq
fondens bidrag til Kalallit Røde Korsiats
afdelings arbejde med at give mindre bemidlede og udsatte mulighed for at holde
jul med indhold

15.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Sisimiut Afdeling, Jens Peter Møller
Sisimiut
fondens bidrag til Kalallit Røde Korsiats

15.000
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ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

afdelings arbejde med at give mindre bemidlede og udsatte mulighed for at holde
jul med indhold
NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Tasiilaq Afdeling, Anna Kûitse Kúko
Tasiilaq
fondens bidrag til Kalallit Røde Korsiats
afdelings arbejde med at give mindre bemidlede og udsatte mulighed for at holde
jul med indhold

15.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Aasiaat Afdeling, Agathe Steenholdt
Aasiaat
fondens bidrag til Kalallit Røde Korsiats
afdelings arbejde med at give mindre bemidlede og udsatte mulighed for at holde
jul med indhold

15.000

Nukaaraq Berglund
Nuuk

Nukaaraq Berglund
Nuuk
jul 2017 for hjemløse, arrangementet afholdes i samarbejde med Sømandshjemmet
i Nuuk og afholdes dér, desuden deltager
enlige og mindre bemidlede, der deltager
80 - 90 personer

15.000

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
udgivelse af bogen 'Pannakaaq' oversat med
tilladelse fra Gyldendal, bearbejdet af Uka
Design, udgives af Iperaq.com
tilskud gives til mangfoldiggørelsen af
bogen

12.800

Ilannguaq Egede
Forældre til elever
Niaqornat
TILBAGEFØRT

Neriunnerup Atuarfia, 5 elever
Niaqornat
studietur til Ilulissat for 5 elever med 3 ledsagere i august 2917

12.500
-12.500

Marie & Ado Andersen
Nuuk

Marie & Ado Andersen
Nuuk
udgivelse af bogen 'Mariiannguaq' om
Marie Lynge Andersen som udgives via
forlaget Trykværket
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på ansøgninger
modtaget til og med
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for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Nadia K. A. Jeppson
Nuuk

Nadia K. A. Jeppson
Nuuk
udvekslingsophold i Spanien arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra september
2017 til juni 2018

12.000

Seqininnguaq L. Poulsen
Nuuk

Seqininnguaq Lynge Poulsen
Nuuk
udvekslingsophold i Mexico arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august 2017
til juli 2018

12.000

Aviaaja Odgaard Lynge
Nuuk

Aviaaja Odgaard Lynge
Nuuk
udvekslingsophold i Italien arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august 2017
til juli 2018

12.000

Peter & Mette Petersen
Nuuk

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

12.000

Laila Sofie Hansen
Nuuk

Aimée Ivalo Bianca Hornum Hansen
Nuuk
udvekslilngsophold i Argentina arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra august 2017
til juli 2018

12.000

Caroline Baunbæk
Nuuk

Caroline Baunbæk
Nuuk
udvekslingsophold i USA arrangeret af Into
High School fra august 2017 til juni 2018

12.000

Louise M.-Motzfeldt
Qaqortoq

Maja Heilmann
Qaqortoq
udvekslingsophold i Italien arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra september 2017
til juli 2018

12.000

Juliane Rasmussen Lennert Kresten Mike Emil Lennert
Sisimiut
Sisimiut
forventet udvekslingsophold i Thailand
arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra
juli 2018 til maj 2018
www.nunafonden.gl
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Bevillinger for 2017
fremlagt den,
31. januar 2018

på ansøgninger
modtaget til og med
december 2017

Bevillinger givet januar 2018 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget i december 2017 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Christina Johnsen
Sisimiut

Daniel Lennert Johnsen
Sisimiut
udvekslingsophold i Hondura arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august 2017
til juli 2018

12.000

Maria Olsen Jensen
Nuuk

Aili O. Thomsen
Nuuk
udvekslingsophold i Fílippinerne arrangeret
af AFS Interkultur Danmark fra juli 2017
til maj 2017

12.000

Kristine Rosing Petersen
Qaqortoq

Kristine Rosing Petersen
Qaqortoq
udvekslingsophold i Frankrig arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra september
2017 til juli 2018

12.000

Niels Chemnitz Frederiksen Josef Chemnitz Frederiksen
Nuuk
Nuuk
udvekslingsophold i Chile arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august
2017 til juli 2018

12.000

Niviaq Louise Olsen
Nuuk

Niviaq Louise Olsen
Nuuk
udvekslingsophold i Costa Rica arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august 2017 til
juni 2018

12.000

Minik N. Josefsen
Maniitsoq

Minik Nikodemussen Josefsen
Maniitsoq
udvekslingsophold i Norge arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra juli / august
2017 til juni/juli 2018

12.000
-12.000

Avataq Motzfeldt
Narsaq
udvekslingsophold i Brasilien arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august 2017
til juni 2018

12.000
-12.000

Siisi Jensen
Ilulissat
udvekslingsophold i Brasilien arrangeret af
AFS Interkultur Danmark fra august 2017
til juni 2018

12.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
Peter Frederiksen
Narsaq
BEVILLLING
TILBAGEFØRT
Beathe Jensen
Ilulissat
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Qulutaq Kristiansen
Nuuk

Malik Edvard Pavia Bech Kristiansen
Nuuk
udvekslingsophold i Peru arrangøret af AFS
Interkultur Danmark fra august 2017 til
juni 2018

12.000

Marie Grønvold
Nuuk

Niclas Grønvold Kleist
Nuuk
et års ophold på Holbæk Sportsakademi fra
august 2017 til juni 2018 med uddannelse
under sportscollege ophold

12.000

Mikael Enggaard
Nuuk

Freja Belling Enggaard
Nuuk
udvekslingsophold i Brasilien arrangeret af
12. februar 2017 fra 12. januar 2018

12.000

Inge Kolby Pedersen
Qaqortoq

Aviana Kolby Pedersen
Qaqortoq
sprogophold i New Zealand fra 17. september 2017 til 19. maj 2018 arrangeret af EF
Education First

12.000

Sussi Quist
Maalia Olsen
Sisimiut

Nalunnguarfiup Atuarfia, spec. kl. hold 4
Sisimiut
studietur for 4 lever med 2 ledsagere til
København 20. - 29. september 2017

12.000

Dorthe Olsen
Nuuk

Aima Heilmann
Nuuk
udvekslingsophold i Argentina arrangeret
af AFS Intercultural Programs i perioden
17. august 2017 til 13. juli 2018

12.000

Aka Bendtsen
Nuuk

Nikkie Bendtsen
Nuuk
udvekslingsophold i Japan arrangeret
af AFS Interkultur Danmark i perioden
22. marts 2017 til o4. februar 2018

12.000

Finnur Eldevig
Nuuk

Sila Aaju Eldevig
Nuuk
udvekslingsophold i Frankrig i perioden fra
o1. september 2017 til o8. juli 2018 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000
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formål / projekt:

Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
udgivelse af bogen 'Palle kisimiilluni silarsuarmi' oversat med tilladelse fra Gyldendal
bearbejdet af Uka Design, udgives af Iperaq.
com
tilskud gives til mangfoldiggørelsen af
bogen

11.400

Karen Frederiksen
Qeqertarsuaq

Iiva
Qeqertarsuaq
udgivelse af børnebogen Kisitsisa 1 for
skolestartende børn

10.000

Ann Andreasen
Uummannaq

Ann Andreasen
Uummannaq
2 bøger, Rockwell Kents Grønland, på henholdsvis en grønlandsk- dansk udgave og en
engelsk-russisk udgave, udgives af forlaget
Uummannaq Polar Books, og trykkes på
Dan Eggers Grafisk formgivning
tilskuddet skal anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen på den del af bogen
som er grønlandsk

10.000

Grethe Nielsen
Jacob Abelsen
Qaqortoq

Kalaallit Røde Korsiat
Qaqortoq Afdeling
Qaqortoq
bespisning af trængte familier i perioden
fra oktober til april hver onsdag, bespisningen realiseres af frivillige, en række
butikker og virksomheder bidrager til
projektet

10.000

Lasse Meyer
Nanortalik

Nanortalik Museum
Nanortalik
indspilning af gamle fortællinger og folkeminder til moderne medier, bevaring og
formidling af unik lokal viden fra tidligere
generationer, hvor informationer findes
i forældet teknik

10.000

Karen Frederiksen
Qeqertarsuaq

Iiva
Qeqertarsuaq
udgivelse af bogen 'Suliassat 24-it' af Karen
Frederiksen via forlaget Iiva
tilskuddet er alene til delvist dækning af

9.000
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ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

mangfoldiggørelsen af bogen på grønlandsk
Birgitta Kammann
Kullorsuaq

Kulturnat i Kullorsuaq 2017
Kullorsuaq
i forbindelse med afholdelse af kulturnat i
Kullorsuaq 2017 i alt for femte gang inviteres
Najattaajaraq Joelsen til at arrangere maskedans workshop og opvisning på dagen

8.250

Arnaaraq Petersen
Ulloriaq Nielsen
Elisa Lyberth
Maniitsoq

Utoqqaat Peqatigiit Maniitsoq
Maniitsoq
Kattuffik Utoqqaat Nipaat afholder en kombination af generalforsamling med dertil
hørende kursus i foreningsvirke, bestyrelsesansvar og hvordan man søger fonde

8.100

Ane Kristiansen
Oqaatsut

Oqaatsut Atuarfia, 3 elever
Oqaatsut
studietur til Ilulissat og Nuuk for 3 elever
ver og 2 ledsagere 29. marts - o6. april 2017

7.500

Jakob Jeremiassen
Hans Peter Petersen
Amalie Jeremiassen
Niaqornaarsuk

Timersoqatigiiffik Sarfaq-62
Niaqornaarsuk
temadag om børnenes opvækstforhold på
Børnenes Dag 2017, fælles spisning, musik,
og leje af forsamlingshuset

6.500

Elisabeth Sakariassen
Sisimiut

Qimusseq Sisimiut
Sisimiut
foreningen vil give medborgere mulighed
for nye fritidstilbud, hvor Dariisia og Maalia
underholder, desuden underholder Maalia
& Jonas, der gives mulighed for at træffes i
det fri udenfor byen i forbindelse med en
weekend

6.000

Inuusuttut Peqatigiit
Narsarmijit

Inuusuttut Peqatigiit
Narsarmiut
foreningen vil gerne eje dele til bordtennis
og bordfodbold for at have noget at bruge
i fritidsbeskæftigelsen

5.000

Lili Rasmussen
Nuuk

Noqartilik (Klaverforeningen i Nuuk)
Nuuk
arrangement på klaverkursus for børn og
unge i Nuuk for omtrent 20 personer med
udenlandske lærere

5.000
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Arnassaq Eriksen
Ove Rosbach
Ilulissat
via Helle Degn

Utoqqaat Peqatigiiffiat Makisequt
Iulissat
deltagelse i ældretræf i Qasigiannguit for
ældre fra nordkommunen

5.000

Josef Jakobsen
Nuuk

Erinarsoqatigiit Appitta Nuuk
Nuuk
korsang på Nationaldagen på 'Alderdomshjemmet' i Nuuk (Plejehjemme i byen), til
de beboere som er forhindret i at kunne
deltage i aktiviteterne på Nationaldagen i
byen

5.000

Josef Jakobsen
Nuuk

Erinarsoqatigiit Appitta Nuuk
Nuuk
korsang på Nationaldagen på Plejehjemmet
Ippiarsuk, til de beboere som er forhindret i
at kunne deltage i aktiviteterne på Nationaldagen i byen

5.000

Arnajaraq Tobiassen
Nuuk

Peqatigiiffik Nuutoqqami Orpik
Nuuk
køb af slik til godteposer i forbindelse med
tænding af juletræet i den gamle bydel

5.000

Peter Mathiessen
Uummannaq

Innarluutillit Kammalaataasa Komité-vi
Uummannaq
hvert år afholdes fælles juletrædans for alle
børn i Uummannaq fra 0 til 14 år, hvor alle
børn får gave og juleslik, og i år skal det
afholdes igen med fælles spisning til alle
børn i Uummannaq og dem fra Nuugaatsiaq
og Illorsuit, derefter danses der om juletræet

5.000

Sakkarias Sakariassen
Kullorsuaq

Klubrådet
Kullorsuaq
anskaffelse af mangler på klubben for unge,
billiardkøer og tilbehør, bordtennis bats,
og elektronisk tilbehør til guitarspil

2.526
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Sum 2017 - bevilliger der rækker sig over flere år - anført på hvert respektivt år:
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