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31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
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ansøger:

formål / projekt:

NunaFonden
bestyrelsen
Nuuk

De Panamerikanske Mesterskaber i
herrehåndbold i Nuuk juni 2018
Visioboks Consulting ApS
på vegne af Grønlands Håndbold Forbund
Styrekomitéen
PANAM Nuuk 2018
Afholdelsen af de Panamerikanske Mesterskaber i herrehåndbold i Nuuk i juni 2018 er
det første internationale sportsarrangement
af sin art i Grønland, det inkluderer besøg
fra 11 af de bedste bedste håndbold fra det
amerikanske kontinent, turneringens 3.
bedst placerede nationioner kvalificerer
sig til VM, delegationer med spillere, dommere, trænere, delegerede m.fl. Bliver
flere end 250, hertil skal lægges en forventning om et stort antal besøgende tilskuere
og involvering af frivillige i det grønlandske
samfund, alle 42 kampe skal live streames
og der er derfor åbnet op for en bred eksponering af dels turneringen og dels Grønland
som en destination, der bliver et sted mellem 100 - 200 frivillige

1.000.000

Aviâja Egede Lynge
Ellen Bang Bourup
Nuuk

MIO
Nuuk
de sidste år er der arbejdet intensivt med
at monitorere børns vilkår i Grønland,
næste skridt for MIO er, at motivere forældre og andre voksne i landet til at tage
ansvar for forbedring af børnenes vilkår og
rettigheder, det ønsker MIO ved at nå de
voksne i deres hjem via tv, uanset hvor i
landet de er og om de er i en by eller en
bygd, 10 tv-programmer af 45 - 55 minutters
varighed i samarbejde med Mudi TV med
journalistisk tilsnit, tv-programmernes
sendes via KNR TV

750.000

NunaFonden
Administrationen

Katuaq, som arrangør
PANAM 2018
Nuuk
kulturelle indslag ved ceremonier og medaljeoverrækkelser ved afviklingen af PANAM
2018, voksne trommedansere, børn som
trommedanser og et inuitrock band, formå-

492.303

www.nunafonden.gl
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let er, at den første og store turnering i
landet skal blive uforglemmelig for tilskuere og idrætsfolk, håbet er, at tv udsendelser og indslag i sociale medier gør Grønland
mere interessant
NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Kommuneqarfk Sermersooq
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 2018
200.000,00 som kulturhus i kommunen
200.000,00 som landsdækkende kulturhus

400.000

Anna Ida H. Jonsson
Sisimiut

Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionen
Sisimiut
seminar og konference for berørte indenfor
handicapområdet, hvor overskriften er:
Styrk civilsamfundet! Oplysning om rettigheder fra by til bygd' med udgangspunkt i
handicapkonventionen, som skrives på en
let læselig version med udgangspunkt i
sætte personer med handicaps i deres
rettigheder

384.620

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Grønlands Idræts Forbund, GIF
Nuuk
NunaFondens tilskud for 2018 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
www.nunafonden.gl
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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
Nike Berthelsen
Nuuk

Foreningen Grønlandske Børn
København
fortsættelse af Najorti - et grønlandsk børnebisidderprojekt som fokuserer på Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk i projekttilpasningsfasen

250.000

Susanne Andreasen
Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia, som arrangør
Nuuk
amatørteaterfestival 2018 med deltagere
fra Ilulissat, Tasiilaq, Qasigiannguit, Paamiut, Nuuk, Danmark og Island, med deltagernes egne forestillinger, gæstespil, coaching
og workshops, målet er at samle teatervækslaget og fremme teatervirket

200.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Avannaata Kommunia
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 2018

200.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Kommune Qeqertalik
Aasiaat Katersortarfiat
Aasiaat
til øgning af musik og teater arrangementer
især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer, opbygge kompetencenetværk
med andre kulturhuse, kulturudvikling

200.000
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(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 2018
NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Qeqqata Kommunia
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 2018

200.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Kommune Kujalleq
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 2018

200.000

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
tilskud til fondens legater til højere uddannelser eller praktikophold og drift i 2018

175.000

Nanette Hammeken Arboe Landsforeningen Autisme - Kalaallit Nunaat
Nuuk
Nuuk
konference er målrettet mennekser med
autisme, deres forældre, pårørende, søskende, autisme er medfødt og livslangt
handicap, med deltagelse fra hele Grønland
www.nunafonden.gl
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Illernit
Karen Frederiksen
Qeqertarsuaq

Landsdækkende Krise og behandlingscenter
Qeqertarsuaq
etablering af en udendørs legeplads omkring centeret, legepladsen 'Genfind den
glemte leg'

150.000

Kim Hansen
Helsigør

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
årlig tilskud til uddannelsesfondens administration og arrangementer i forbindelse
med synliggørelse af legatmodtagere

150.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Teknikimik Ilinniarfik
GUX Sisimiut
legater til dimittender med minimum fravær og dem med de tre højeste gennemsnitskarakterer

103.066

Jakob Qujaukitsoq
Qaanaaq

Qanoor-Jam
Qaanaaq
koncerturné til Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq,
Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik fra 12. september - 10. oktober 2018

100.380

NunaFonden
Bestyrelsen
Nuuk

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
Ivalo & Minik Fonden anmoder om en tre
årig hovedbidragsyderkontrakt
2018: 100.000,2019: 100.000,2020: 100.000,så uddanelsesfonden kan uddele en række
så tiltrængte uddannelseslegater

100.000

Julia Pars
Nuuk

Katuaq
Nuuk
OuterVision Dansefestival 2018 - Evoke i
Nuuk, Maniitsoq, Kangaamiut, Tasiilaq og
Kulusuk, en grønlandsk dansefestival i 2018
om først og fremmest kulturudveksling mellem Grønland og resten af Norden med
fokus på dans som en fælles og universel
udtryksform, sætter fokus på at vi skal fremkalde nye dansekræfter i vores eget land og

100.000
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side 5 af 28 sider

bevilling:

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2018
offentliggjort
31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

samtidig varetage de allerede eksisterende,
der inviteres nordiske deltagere, bidrage til
og lære af festivalen
Lene Børglum
København

Lene Børglum
København
dokumentaren Other Me - om kønsskifte i
Grønland, Nuka Bisgaard født som en mand
besluttede sig først for hormonbehandling,
og nu senere for kønsskifteoperation

100.000

Iinnguaq Fleischer
Varste Mathæussen
Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nunatta Isiginnaartitsinermut Ilinniarfia
Nuuk
storytelling - oqaluttuarneq, inuit med fælles fortid troede på, at inuit kunne blive til
dyr, og dyr også kunne blive til mennesker,
den fortælling skal nu i nutidigt fortælleform med tilhørende sange til, disse nye
fortælleformer med sang skal til folkeskoleelever, ældre på Alderdomshjem og på
børneinstitutioner

90.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hospital
Nuuk
Børneafdelingen
Patienthotellet
+ andre afdelinger med børn indlagt i julen
julegaver til indlagte børn, deres medrejste
søskende og ledsagere og gravide på
Patienthotellet, som ikke kunne føde i
deres respektive hjembyer

89.192

Salik Parbst Frederiksen
Qaqortoq

Foreningen for Kultur og Unge i Grønland
Qaqortoq
der mangler i høj grad kulturelle tilbud til
unge på Grønlands Østkyst, Tasiilaq, som
forberedelse til Nipitu Camp 2019, vil projektgruppen i foråret 2018 afholde Mini
Nipitu i Tasiilaq, to undervisere og to projektkoordinatorer vil afholde workshops
for byens unge, Mini Nipitu vil vare 5 dage
på Folkeskolen og Ungdomskulturhuset,
der er altså ikke tale om et fuldt Nipitu forløb, men et kortere introducerende forløb

88.218

www.nunafonden.gl
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Nukannguaq Kajusen
Sisimiut

Kulturhuset Taseralik
Sisimiut
anskaffelse af en digital lydmixer til at betjene kulturhusets lokale brugere og tilrejsende brugere, da eksisterende mixer
ikke kan opfylde moderne musikudstyrs
krav til en mixer

80.000

Ulla Nielsen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen, landsdækkende
Nuuk
opretholdelse af hospitalklovnens virke i
2018 med klovnens besøg to gange ugentligt; hospitalsklovnen kunne i marts 2018
fejre sit 10 års jubilæum

80.000
-29.500

DELVIS TILBAGEFØRSEL
AF BEVILLING

bevilling:

Betty Ottosen
Qaqortoq

Unge fra 13 - 25 år
Qaqortoq
vil fremme unges muligheder at interesse
sig for, noget andet at vælge imellem, deres
interesse for at udtrykke deres tanker via
musiktekst og musik, blive mere modig
til performance, være stærke nok til at
holde sig fra euforiserende stoffer, det at
kunne komme videre med egne 'værktøjer'

77.380

NunaFonden
Bestyrelsen

Campus Kujalleq
GUX Qaqortoq
legater til dimittender med minimum fravær og dem med de tre højeste gennemsnitskarakterer

75.006

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

Puk Draiby
Gunver Justesen
København

Foreningen Grønlandske Børn
København
op til 12 frivillige er med til at afvikle Camp
East, Sommerlejr i Ittoqqortoormiit fra o8.

75.000
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juli til o8. august 2018, sommercampen byder på kreative, udfordrende og sjove aktiviteter med tilstedeværelse af frivillige ildsjæle fra hele verden, målgruppen er 0-5 år,
6-16 år og 17-26 år, der bydes på udviklende
aktiviteter og tiltage til social sammenhold
Puk Draiby
Gunver Justesen
København

Foreningen Grønlandske Børn
København
op til 16 frivillige og 2 lejrledere er med til
at afvikle Camp West, Sommerlejr i Paamiut
fra 10. juli til 10. august 2018, sommercampen byder på kreative, udfordrende og sjove aktiviteter med tilstedeværelse af frivillige ildsjæle fra hele verden, målgruppen
er 0-5 år, 6-16 år og 17-26 år, der bydes på
udviklende aktiviteter og tiltage til social
sammenhold

75.000

Iisaavaraq Petrussen
Nuuk

PITU, døgninstitution
Nuuk
anskaffelse af kajakker til at beskæftige institutionens brugere i naturen og for at fremme sunde aktiviteter

74.909

NunaFonden
Bestyrelsen

Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Nuuk
legater til dimittender med minimum fravær og dem med de tre højeste gennemsnitskarakterer

68.800

NunaFonden
Administrationen
Nuuk

Katuaq, som koordinerende instans
Nuuk
Qooqqut Festival 2018 er en årlig tilbagevendende begivenhed, en familiefestival
i naturomgivelser, alkoholfri festival, shuttlesejlads for gæster og ansatte til arrangørerne

60.100

Karl Berthelsen
Sisimiut

Kattuffik Utoqqaat Nipaat
Sisimiut
rejse til Aasiaat, Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq,
Attu, Niaqornaarsuk, Ilulissat, Uummannaq,
Upernavik, Kullorsuaq, Sisimiut, Paamiut,
Nuuk og Maniitsoq for at mødes med ældre,
for at høre hvad de har på hjertet og give

57.850
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rådgivning derefter i deres foreningsarbejde, fritidsaktiviteter og personlige forhold
Kamilla Falsted Dihle
Jonna Ketwa
Nuuk

Meeqqat Ikiortigit / Red Barnet
Nuuk
træningsforløb for frivillige i forbindelse
med projektet 'Alle børn har ret til et hjem',
for at give de frivillige redskaberne til at
organisere gode aktiviteter for plejeanbragte børn og deres biologiske forældre, og
dermed understøtte et kontinuerligt og positivt samvær, plejeforældrene inddrages
ligeledes i aktiviteterne med henblik på at
støtte op om børnenes oplevelser med de
biologiske forældre

53.900

Bendt Søholm
Aasiaat

Timersoqatigiiffik Oqilaatsoq
Aasiaat
hvert andet år træffes ældres idrætsforeninger i forskellige regioner, sommeren
2018 træffes medlemmer af ældres idrætsforeninger for at dyrke idræt og for at være
fælles om kulturelle aktiviteter i Sisimiut,
24 medlemmer i perioden 23. - 29. juli 2018

50.000

Kirsten Mortensen
Christina Tønder Bell
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Landsbestyrelsen
Nuuk
tilskud til afholdelse af Kalaallit Røde Korsiats sommerlejr 2018 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 voksnes
tilstedeværelse

50.000

Karl Ole Petrussen
Nuuk

Atuartut Angerlarsimaffiat
Nuuk
fangstture og naturliv for elevhjemmets
elever, hvor der arrangeres fangstture og
naturliv for boende på elevhjemmet, så
deres hverdag minder om deres egen hverdag i deres respektive familiehjem i bygderne og de mindre byer og turene finder
sted i samarbejde med MIA

50.000

NunaFonden

MIO

50.000

www.nunafonden.gl
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Administrationen

Nuuk
anskaffelse af 50" smartboard, transport og
opstilling til brug

NunaFonden
Formandskabet

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk
NunaFondens andel til det landsdækkende
indsamling for bekæmpelse af kræft til at
fremme hjælp til kræftramte og deres pårørende

50.000

Birgit Johansen
Susi Kajusen
Aasiaat

Aasiaat Sygehus, Patienthotellet
Region Disko
Aasiaat
Patienthotellet nedbrændte for 2 år siden,
er nu omsider være at være færdig klar til
ibrugtagning, da forsikringen ikke dækkede
indendørm udsmykning med billeder forsøges udsmykningen dækket via fonde

49.500

NunaFonden
Bestyrelsen

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Aasiaat
legater til dimittender med minimum fravær og dem med de tre højeste gennemsnitskarakterer

46.000

Terkil Olsen-Larsen
Nuuk

Ulloq Unnuarlu Angerlarsimaffik Qaamasoq
Nuuk
anskaffelse af qajakker til afdelingen i Nuuk
og afdelingen i Maniitsoq, så brugerne af
døgninstitutionerne har fritidsaktiviteter
også udenfor byen

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 Kom-

45.000
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mune Kujalleq, i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik
Helga Løvstrøm
Uummannaq

Atuarfik Edvard Kruse, Spec. kl. 14 elever
Uummannaq
studietur til Danmark 25. februar - o8. marts
2019 for 14 elever med 4 ledsagere

42.000

Julius Jeremiassen
Niaqornaarsuk

Atuarfik Kristian Lundblad, 15 elever
Niaqornaarsuk
studietur for 15 elever med 3 ledsagere til
Estland o7. - 18. september 2018

37.500

Sørine Joelsen
Aada Larsen
Jonas Frederiksen
Manunnguaq Joelsen
Niaqornaarsuk

Nipilersornermik Soqutigisaqaqatigiit
Niaqornaarsuk
styrkning af interesse for dyrkelse af musik
for børn og unge, her i bygden er der en del
med flair for musikudøvelse, men de har
ikke midlerne til anskaffelse af disse, med
anskaffelse af musikudstyr bliver der mulighed for at dyrke musik under alkoholfrie
omgivelser, med dyrkelse af musik får børn
og unge grundlaget for et godt fællesskab

35.527

Inge Nielsen
Qaqortoq

Igalikumiut Kinguaavisa Nipilersortartui
Qaqortoq
bandet har i år 20 års jubilæum og i den forbindelse ønsker at holde koncert i Nuuk
Forsamlingshus den o1. juni, alkoholfrit

35.500
-35.500

Pipaluk K. Jørgensen
Nuuk

Nuuk International Film Festival 2018
Nuuk
tilskud til afholdelse af Nuuk International
Film Festival 2018 19. - 22. september 2018
i Nuuk, Katuaq, GrønlandsBANKEN og Ilimmarfik

35.500

Vivi Kleist
Nanortalik

Nanortalik Skolen + bygdeelever
Nanortalik
Roskilde tur 2018 for 17 børn fra byen og 2
børn fra bygder med 2 ledsagere august september 2019

34.750

Amos Frederiksen
Sisimiut

Minngortuunnguup Atuarfia, spec. kl. 5 & 6
Sisimiut
studietur for 11 elever med 3 ledsagere til

33.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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Bevillinger 2018
offentliggjort
31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Nuuk ultimo maj / primo juni 2018
Formandskabet
NunaFonden
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen, landsdækkende
Lotte Steffensen
Nuuk
6 barnevogne til udlån for patienter på afdelingen

32.419

Christian Wennecke
Nuuk

Atuarfik Hans Lynge, 9. A
Nuuk
studietur til Danmark, for 25
elever med 3 ledsagere i perioden o7. - 16.
maj 2018

31.250
-1.250

Niels Erik Quistgaard
Nuuk

Atuarfik Hans Lynge, 9A
Nuuk
studietur til Barcelona for 25 elever med 3
ledsagere o3. - 13. maj 2019

31.250

Søren Greve
Kullorsuaq

Skolefonden Kullorsuaq
Kullorsuaq
Skiliv - et stærkere liv på Kullorsuup Atuarfissua, anskaffelse af 20 sæt ski med støvler,
bindinger, montering og stave, så skolens
elever uanset forældre indkomst kan dyrke
skisport i mørketiden / vinterhalvåret for
at det at røre og dyrke idræt kan blive fremmet i en tid, hvor man normalt ikke får
rørt sig eller får dyrket udendørs idræt

30.000

Ujarneq Fleischer
Naleraq Eugenius
Nuuk

Ujarneq Fleischer
Naleraq Eugenius
Nuuk
forestillingen UKKI, en forestilling for børn
til visning i Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat,
Ilulissat og Uummannaq

30.000

Hanne Kristiansen
Aasiaat

ASP
Aasiaat
anskaffelse af skiudstyr til udlån for medlemmer fra 2 til 75 år, da flere medlemmer
er mindre bemidlede, de har ellers ingen
mulighed for at deltage i skisport aktiviteter

30.000

Johanne Jørgensen

Kangillinnguit Atuarfiat, 9A

28.750

BEVILLING
DELVIST TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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Bevillinger 2018
offentliggjort
31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Nuuk

Nuuk
studietur til London for 23 elever med 3 ledsagere o3. - 10. april 2018

-2.500

Aviaq Steenholdt Holm
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat, 9A
Nuuk
studietur til Danmark og Frankrig for 23
elever med 3 ledsagere 23. april - o2. maj
2019

28.450

Juaaka Lyberth
Nuuk

Attu ukiut 200 - Juaaka Band
Attu & Nuuk
bygden Attu fejrer 200 års jubilæum som
bosted 14. - 20. august 2018, bygdebestyrelsen inviterer til koncert

27.500

Agathe Knudsen
Upernavik

Prinsesse Margrethe Skolen, 10. kl.
Upernavik
studietur for 15 elever med 2 ledsagere til
Ilulissat 18. - 30. oktober 2018

26.250

Orla Dalager
Nuuk

Nuummi Eqqaamasat
Nuuk
tilskud til anskaffelse af it-udstyr, mikrofoner, lille mixerpult, lyddæmpere, computer
til redigering, eksterne hardiske til lagring,
redigeringsprogram, indretning af redigeringsrum (skrivebord og stol) for at sikre
indsamling af livshistorier og arkivalier fra
Nuuk området

25.000

Gustav Lennert
Upernavik

Utoqqaat Timersoqatigiiffiat Kissalaaq
Upernavik
hvert andet år træffes ældres idrætsforeninger i forskellige regioner, sommeren
2018 træffes medlemmer af ældres idrætsforeninger for at dyrke idræt og for at være
fælles om kulturelle aktiviteter i Sisimiut,
15 medlemmer i perioden 20. - 31. juli 2018

25.000

Mia Skifte Lynge
Nuuk

Allatta! 3.0
NAPA
Nuuk
teknisk udarbejdelse af e-bogsudgaven og
samarbejdsaftale med forlag til udbredelse
af grønlandsk undgomslitteratur

25.000

BEVILLILNG
DELVIST TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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bevilling:

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2018
offentliggjort
31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

bevillingen må alene bruges til mangfoldiggørelsen af bogen
Thara Jeremiassen
Ikamiut

Ivilikasiup Atuarfia, 8. kl.
Ikamiut
studietur for 10 elever med 3 ledsagere til
Nuuk o9. - 21. september 2018

25.000

Karoline Bianco
Tasiilaq

Kalaallit Røde Korsiat, Tasiilaq
Tasiilaq
bespisning af borgere i Tasiilaq i januar måned, da mange borgere spinker og sparer sig
igennem januar, bespsningen finder sted
på Forsamlingshuset

25.000

Krissie Winberg
Nuuk

Nanubørn
Nuuk
Børnenes Jul 2018 for et sted mellem 300 og
350 deltagere på Forsamlingshuset, hvor der
uddeles julegavekort til trængte børnefamilier, eventuelle resterende julemidler skal
igen i år gå til julegavekort til børnefamilier
på Østgrønland

25.000

Anne Mette Olsvig
Qasigiannguit

Qasigiannguit Museum
Qasigiannguit
udbredelse af kendskab til inuit tatoveringer i samarbejde med Fritidsområdet i
Qasigiannguit og Efterskolen Villads Villadsen med fokus på inuit tatoveringer

24.000
-24.000

Karen Egede
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat, 9B
Nuuk
studietur for 19 elever med 3 ledsagere til
Reykjavik i perioden o9. - 18. april 2018

23.750

Karl Lorentzen
Paamiut

Atuarfik Tuiisaq, 9. klasse
Paamiut
studietur til Island via Nuuk, for 13 elever
med 2 ledsagere i perioden 18. - 31. maj
2018

22.750

Peter Davidsen
Sofie Heilmann Berglund
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9A
Nuuk
studietur til Danmark for 18 elever med 2
ledsagere 12. - 21. marts 2019

22.500

BEVILLING
TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl
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på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

Frederik Rosing
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9A
Nuuk
studietur til Island for 17 elever med 3 ledsagere i 10 dage medio april 2019

21.250

JâkúnguaK Skade
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9B
Nuuk
studietur til København for 17 elever med
3 ledsagere i marts - april 2019

21.250

Kathrine H. Kreutzmann
Maniitsoq

Atuarfik Kilaaseeraq, 8 B
Maniitsoq
studietur til Island for 12 elever med 2 ledsagere i september 2018

21.000

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.
Judithe K. Nielsen
Nuuk

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Magnus Larsen
Nuuk

www.nunafonden.gl

Judithe K. Nielsen
Nuuk
udgivelse af bogen 'Father Therapy' på grønlandsk, via forlaget Iperaq.com, og trykkes
på trykket ClemensTrykkeriet
tilskuddet er alene til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen på grønlandsk
Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af børnebogen 'Tuttuarannguaq'
af Camilla Sommer, udgives igennem forlaget Maanuup Atuakkiorfia
bevillingen er alene til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen
side 15 af 28 sider

20.000
-20.000

20.000
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Bevillinger 2018
offentliggjort
31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af børnebogen 'Aylalandi nr. 1' af
af Pernille Kreutzmann & Ivik M. Larsen, udgives igennem forlaget Maanuup Atuakkiorfia
bevillingen er alene til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af børnebogen 'Aylalandi nr. 2' af
af Pernille Kreutzmann & Ivik M. Larsen, udgives igennem forlaget Maanuup Atuakkiorfia
bevillingen er alene til mangfoldiggørelsen
(trykningen) af bogen

20.000

Erina Olsvig Møller
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9B
Nuuk
studietur til København for 16 elever med
2 ledsagere i perioden o1. - 15. maj 2018

20.000

Ado Andersen
Nuuk

Ado Andersen
Nuuk
mangfoldiggørelse, klargøring og fragt af
bogen 'Inuk Kalaaleq' af Ado Andersen, via
forlaget og trykkeriet Trykværket
bevillingen må alene anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen

20.000

Nikoline Petersen
Paamiut

Utoqqaat Suliunnaarnersiutillillu
Timersoqatigiiffiat 'Qiimmaallugu'
Paamiut
deltagelse i sommerstævne for 16 medlemmer for ældreforeninger i Sisimiut i perioden 20. - 30. juli 2018 for deltaglse i en turnering for ældres idrætsklubber

20.000

Anita Devantier Iversen
Nuuk

Meeqqerivik Mikisoq
Nuuk
kolonitur for 22 børn med 6 voksne ledsagere under overskriften Sammenhold og relationer, for at styrke sociale relationer mellem børnene gående på daginstitutionen,
udvikle deres opfattelse af egne evner og

20.000
-20.000

BEVILLING
www.nunafonden.gl
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bevilling:
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Bevillinger 2018
offentliggjort
31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:
TILBAGEFØRT

formål / projekt:

bevilling:

give dem alle en fælles oplevelse på tværs
af alder og baggrund, med aktiviteter som
idræt, lege, fiskeri, fælles madlavning,
lange gåture i fjeldet

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af bogen 'Ayla Land nr. 3' skrevet
af Pernille Kreutzmann & Ivik M. Larsen,
bogen på grønlandsk udgives via forlaget
Maanuup Atuakkiorfia
bevillingen må alene anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen

20.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af en bog på grønlandsk af Hendrik Mørch & Pivinnguaq Mørch, bogen 'Kinaassuseq', som udgives af forlaget Maanuup Atuakkiorfia
Tilskuddet må alene bruges til mangfoldiggørelsen af bogen

20.000

Juaaka Lyberth
Nuuk

Yuaka Tamat Entertainment
Nuuk
udgivelse af en bog på grønlandsk af Benny
Andersen, bogen 'Svantip Ileqqorsuutai atuagaq annernnartumik nunannissusilik',
oversat af Juaaka Lyberth, bogen udgives
af forlaget Yuaka Tamat Entertainment
Tilskuddet må alene bruges til mangfoldiggørelsen af bogen

20.000

Angerlartunnguaq PetersenQaqqannguup Atuarfia, 8 elever
Ikerasaarsuk
Ikerasaarsuk
DELVIS TILBAGEFØRSEL studietur til Nuuk for 8 elever med 2 ledAF BEVILLING
sagere 13. - 20. maj 2019

20.000
-2.500

Lisathe Møller
Nuuk

19.600

www.nunafonden.gl

Lisathe Møller
Nuuk
udgivelse af bogen 'Qinngusersaarfik' på
grønlandsk af Lisathe Møller via forlaget
997236 Lisette Møller Kruse
bevillingen må alene anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen
side 17 af 28 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2018
offentliggjort
31. januar 2019

på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Mina Marie Andersen
Qeqertarsuaq
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Qeqertarsuup Atuarfia, 9. kl.
Qeqertarsuaq
studietur til Island for 11 elever med 2 ledsagere 20. - 26. maj 2019

19.250
-19.250

Frederik Rosing
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9B
Nuuk
studietur til Island for 15 elever med 2 ledsagere i 10 dage medio april 2019

18.750

Mie Jensen
Qaqortoq
BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

Tasersuup Atuarfia, 9. A
Qaqortoq
studietur for 14 elever med 2 ledsagere til
Aarhus fra 30. august - o6. september 2018

17.500
-3.750

Mie Jensen
Qaqortoq
BEVILLING DELVIST
TILBAGEFØRT

Tasersuup Atuarfia, 9. B
Qaqortoq
studietur for 14 elever med 2 ledsagere til
Aarhus fra 30. august - o6. september 2018

17.500
-5.000

Miiannguaq Olsvig
Katti Frederiksen
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk
udgivelse af bogen 'Atuagaaraatikka' af Miiannguaq Olsvig via forlaget Iperaq.com,
en børnebog med illustrationer
bevillingen må alene bruges til mangfoldiggørelsen af bogen

15.900

Kristian Blak
Tórshavn

Yggdrasil
Tórshavn
koncert turné for det færøske orkester
Uggdrasil til Katuaq, Ilulissat, Kulusuk,
Tasiilaq både med formelle koncerter, men
også med workshops og koncerter for børn
og på alderdomshjem

15.000

Pia Kristensen
Innaarsuit

Fiilimuup Atuarfia, 9. klasse
Innaarsuit
studietur for 6 elever med ledsagere til
Sisimiut og Nuuk fra 22. maj til o4. juni 2018

15.000

Hanseeraq Petrussen
Sisimiut

Nalunnguarfiup Atuarfia, vidtg.spec.kl.afd.
Sisimiut
studietur for 5 elever med ingen ledsagere
til København i perioden 25. maj - o2. juni
2018

BEVILLING
TILBAGEFØRT
www.nunafonden.gl
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bevilling:

15.000
-15.000
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på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
på alle ansøgninger og beløb

Bevillinger givet til og med januar 2019 bevillingsrunde for ansøgninger
for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Naya-Sophie Lyberth
Agnetharaq Heilmann
Nuuk
BEVILLING TILBAGEFØRT

Kangillinnguit Atuarfiat, spec. kl.
Nuuk
studietur til København for 5 elever med 2
ledsagere i perioden 28. maj - o4. juni 2018

15.000
-15.000

NunaFonden
Administrationen

GUX Nuuk Idrætslinje, 3.I
Arnannguaq Christiansen
Nuuk
NunaFonden bidrag til Børnedagen ved
skoleområdet ved Qinngorput, hvor alle
børn inviteres til endnu en Børnedag, som
i år afholdes o6. maj 2018 13:00 - 16:00
Nanook spiller
Nuuk Strygeorkester spiller
kåring og overrækkelse af konkurrencer
Klovnen Miki med fotos og balloner
BJ Entreprise sørger for stande
Brugseni gratis pølsehorn, boller, kaffe, +++
KNB tager billeder til facebook
SANA bamsehospital og viser ambulance
Søren Klugge står for fælles maleriet
Katuaq leverer billeter som præmier
Usisaat leverer scene og står for kassestabling
Politiet kommer med politibil
Arssarnerit står for el og El Labyrint
Godthåb Hallen leverer hoppeborg
Carlsberg leverer præmier og snowboardmaskine
Greenland Ice deler 1.200 gratis is ud
Nunafonden samler legetøj som samles ind
til børnehjem med hjælp fra GUX Nuuk,
Idrætslinjen

15.000

Emilie Olsvig Heilmann
Nutaarmiut

Nutaarmiut Atuarfia, 6 elever
Nutaarmiut
studietur for 6 elever med 2 ledsagere til
Nuuk 22. - 31. maj 2018

15.000

Kurt S. Pedersen
Nuuk

Frelsens Hæri
Nuuk
fejring af nytår for hjemløse i Nuuk, hvor
der deltager 50 - 65 pesoner, en hyggelig og
varm sidste aften for året

15.000

www.nunafonden.gl
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til og med december 2018
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ansøger:

formål / projekt:

Nukaaraq Berglund
Nuuk

Nukaaraq Berglund
Nuuk
jul 2018 for hjemløse, arrangementet på
Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) Festsal
i Nuuk og afholdes dér, desuden deltager
enlige og mindre bemidlede, der deltager
normalt op til 100 personer

15.000

NunaFonden
Formandskabet

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
Formandskabet

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
Formandskabet

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
Formandskabet

Kalaallit Røde Korsiat
Sisimiut Afdeling, Jens Peter Møller
Sisimiut
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
Formandskabet

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

15.000

www.nunafonden.gl
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til og med december 2018
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ansøger:

formål / projekt:

bevilling:

jul med indhold
NunaFonden
Formandskabet

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

NunaFonden
Formandskabet

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

15.000

Ellen K. Frederiksen
Aviâja Lennert
Pia Rolsted Andersen
Qassiarsuk

Atuarfik Otto Frederiksen, 6 elever
Qassiarsuk
studietur til Nuuk for 6 elever med 2 ledsagere o4. - 13. marts 2019

15.000

Magnus Larsen
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk
udgivelse af bogen 'Magnus Larsen - Asanninnera - taavami' via forlaget Maanuup
Atuakkiorfia
bevillingen må alene anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen

15.000

Britta Nielsen Johansen
Nuuk

Grønlands Politi
Nuuk
forebyggelsesprojektet kør bil, når du kører
bil, klar til pust, forebyggelse af spirituskørsel og trafikulykker

15.000

NunaFonden
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Ilulissat Afdeling
julehjælp 2018 til afdelingen til dårligt stillede familier og andre værdigt trængende

15.000

Juuli Jakobsen Frederiksen Nunaqqatigiit
Ukkusissat
Ukkusissat
kursus for 30 af bygdens borgere i første
hjælp arrangeret af Kalaallit Røde Korsiat
www.nunafonden.gl
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på ansøgninger modtaget
til og med december 2018
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for ansøgninger modtaget til og med december 2018 indgår i denne opgørelse:
ansøger:

formål / projekt:

Lise Trap
Holbæk

Bispesædet i Grønland
Nuuk
udgivelse af bogen 'Sorg - den dybeste ære
glæde kan få' af Lise Trap oversat til grønlandsk af Panneraq Siegstad Munk, udgives
via Info Design
bevillingen må alene anvendes til mangfoldiggørelsen af bogen

13.910
-13.910

CISV Greenland
Nuuk

CISV Greenland
Nuuk
laver et weekendarrangement for børn og
unge om fred og tværkulturelt kommunikation, i overenstemmelse med FNs deklaration om menneskerettigheder, børnerettigheder og verdensmål, med ungdomsrepræsentanter fra Norden, der indkaldes offentligt for deltagelse

13.500

Jonna Nielsen
Nuuk

Aktivitetscenter Ippiarsuk Plejehjem
Nuuk
fisketur for brugere af plejehjemmet til
Qooqqut den 14. september 2018

13.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT

Inuusuttut Peqatigiit Qeqertaq
Inuusuttut Peqatigiit Qeqertaq
Qeqertaq
Qeqertaq
med de lokale forebyggelsesudvalg i ryggen
vil unge i Qeqertaq anskaffe musikudstyr,
så unge i bygden har en akvitetsmulighed
mere at vælge imellem
Larsine Jeremiassen
Kangaatsiaq
BEVILLING
TILBAGEFØRT

Kangaatsiap Atuarfia, 9. klasse
Kangaatsiaq
studietur for 7 elever med 2 ledsagere til
Danmark fra 20. august til o7. september
2018

bevilling:

12.968

12.250
-12.250

Elisa Petersen
Nuuk

Nikki-Aqqalu Madsen
Nuuk
udvekslingsophold i Japan fra marts 2018 til
februar 2019 arrangeret af AFS Intercultural
Programs

12.000

Uju Dorph Lennert
Sisimiut

Uju Dorph Lennert
Sisimiut

12.000
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bevilling:

udvekslingsophold i Østrig arrangeret af
AFS Interkultur Danmark i perioden fra 31.
august 2018 til ultimo juni 2019
Pia Chapman Bøgeløv
Nuuk

Pia Chapman Bøgeløv
Nuuk
udvekslingsophold i USA fra august 2018
til juni 2019 arrangeret af AFS Intercultural
Programs

12.000

Melissa Nivi Kure
Nuuk

Melissa Nivi Kure
Nuuk
udvekslingsophold i Island fra juni 2018 til
juni 2019 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Susanne M. Kristiansen
Nuuk

Milan Møller Kristiansen
Nuuk
udvekslingsophold i Egypten fra august 2018
til juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Marius Steenholdt
Nuuk

Marius Steenholdt
Nuuk
udvekslingsophold i USA fra august 2018 til
juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Hans Aronsen
Kangaatsiaq

Juliane Aronsen
Kangaatsiaq
sprogophold i Miami fra august 2018 til
marts 2019 arrangeret af EF Education First

12.000

Keld Hjorth Jensen
Nuuk

Luciana Wanjiku Kariuki
Nuuk
udvekslingsophold i Taiwan fra august 2018
til juni 2019 arrangeret af Rotary International, Youth Exchange Programe

12.000
-12.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
P. & J. Berthelsen
Nuuk

Ella Lynge Berthelsen
Nuuk
udvekslingsophold i Filippinerne fra juli
2018 til juni 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Susanne Jørgensen

Alexander Jørgensen Korneliussen

12.000
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Nuuk

Nuuk
udvekslingsophold i Natal, Brasilien, fra o3.
august 2018 til juli 2019 arrangeret af AFS
Interkultur Danmark

bevilling:

Hanne Saandvig Immanuelsen
Nanna Katharina Saandvig Qvist
Nuuk
Nuuk
udvekslingsophold i Mexico fra august 2018
til juni 2019 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Anda Johansen
Qasigiannguit

Arnarissoq Johansen
Qasigiannguit
udvekslingsophold i Italien fra september
2018 til juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Maliina Lyberth Qustgaard Maliina Lyberth Qustgaard
Nuuk
Nuuk
udvekslingsophold i Brasilien fra august
2018 til juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Per Nicolajsen
Nuuk

Manu Geisler
Nuuk
udvekslingsophold i Panama fra august
2018 til juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Frederikke Ringsted
Nuuk

Martin Sikemsen
Nuuk
udvekslingsophold i Thailand fra juli 2018
til maj 2019 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Kuno Lynge
Nuuk

Annika Lynge
Nuuk
udvekslingsophold i Italien fra juni 2018 til
juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Ivaana Geisler
Qasigiannguit

Ivaana Geisler
Qasigiannguit
udvekslingsophold i Italien fra august 2018
til juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000
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Ivalo L. J. K. Storch
Nuuk

Ivalo Louise Jakobine Kleist Storch
Nuuk
udvekslingsophold i Costa Rica fra august
2018 til juni 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Karen Ramsøe
Nuuk

Camilla Ramsøe Mølgaard
Nuuk
udvekslingsophold i USA fra august 2018 til
juni 2019 arrangeret af STS Sprogrejser ApS

12.000

Navarat Villadsen Duneq
Qasigiannguit

Navarat Villadsen Duneq
Qasigiannguit
udvekslingsophold i USA fra august 2018 til
juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000
-12.000

Judithe Denbæk
Nuuk

Sebastian Denbæk
Nuuk
udvekslingsophold i Mexico fra september
2018 juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Ivana Josefsen
Nuuk

Aqissiaq Møller
Nuuk
udvekslingsophold i Colombia fra august
2018 til juni 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Jeanette L. Petersen
Nuuk

Natasha Lennert Petersen
Nuuk
udvekslingsophold i USA fra august 2018 til
juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

Nanna K. Shalmi
Nuuk

Nanna Kreutzmann Shalmi
Nuuk
udvekslingsophold i Canada fra august 2018
til juni 2019 arrangeret af STS Sprogrejser

12.000

Aka Bendtsen
Nuuk

Lana Bendtsen
Nuuk
udvekslingsophold i Den Dominikanske Republik fra 16. august 2018 til juli 2019 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

12.000

BEVILLING
TILBAGEFØRT
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Bruno Josefsen
Qaqortoq

Pilu Josefsen
Qaqortoq
udvekslingsophold i Brasilien 30. juli 2019
29. juni 2020 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark

12.000

Michael Lynge Pedersen
Nuuk

Ina Lynge Pedersen
Nuuk
sprogophold i Irland august 2019 - juni 2020
arrangeret af EF High School Exchange Year

12.000

Karen Egede
Skjern

Pauline Egede
Skjern
sprogophold i Toronto september 2019 til
maj 2020 arrangeret af EF Education First

12.000

Kirsten Mortensen
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Nuuk
NGO Kontorfællesskabet
NGO Kontorfællesskabets forbrug af printertonere, kopipapir og flip-over blokke for
driftsåret 2018

10.000

Sabine Heiberg Sørensen
Tasiilaq

Sundhedsplejen i Tasiilaq Sygehus
Tasiilaq
lokalt opstart af MANU Forældreforberedelses i Tasiilaq som led i den landsdækkende fødselsforberedelsesprojekt, oprettelse af en åben gruppe af dels gravide og
småbørnsforældre med deltagelse af max.
8 - 10 personer pr. undervisningsgang, for at
kunne komme i gang med projektet er der
brug for måtter, demonstrationsdukker,
hængevugge, bæreseler, fugleredegynge,
terapibolde, diverse legetøj, bøger, lærred
og diverse service til forplejninger

10.000

Bolethe Kreutzmann
Nuuk

Timersoqatigiiffik Qeersaat
Nuuk
deltagelse i sommerstævne for 22 medlemmer for ældreforeninger i Sisimiut i perioden 20. - 30. juli 2018 for deltaglse i en turnering for ældres idrætsklubber

10.000

Hanne Kristiansen

Gør Maj Sund

10.000
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formål / projekt:

Aasiaat

Aasiaat
at få flere folk til at:
dyrke idræt
røre sig mere i hverdagen
tænke mere over deres kroppe
tænke mere over deres sundhed & velvære
spise sundere
blive gladere i hverdagen
tage vare på sig selv
inspirere folk til at leve sundere
børn, unge som gamle

Jacob Abelsen
Qaqortoq

Kalaallit Røde Korsiat, Qaqortoq Afdeling
Qaqortoq
bespisning af værdigt trængende familier
hver onsdag frem til april i Qaava Festsal

10.000

Nuka Alice Lund
Sisimiut

Taseralik, Sisimiuni Kulturip Illorsua
Sisimiut
udstilling med værker af Mia Lindenhann
på kulturhuset

9.662

Vivian Motzfeldt
Kim Hansen
NunaFonden

Kattuffik Utoqqaat Nipaat
Else Lea Olsen
Nuuk
pc til at løse forbundets opgaver, som også
kan bruges til rejser, møder og kurser

7.790

Lillian Møller
Igaliku

Igalikup Atuarfia, 3 elever
Igaliku
studietur for 3 elever med 1 ledsager til
Danmark fra 30. august - o6. september
2018

7.500

Carsten Egevang
København

Carsten Egevang
København
udgivelse af en bog med fotos 'Qimmeq den grønlandske slædehund på grønlandsk,
dansk og engelsk via forlaget milik publishing

6.666

Nuka Alice Lund
Sisimiut

Taseralik, Sisimiuni Kulturip Illorsua
Sisimiut
udstilling med værker af Frederik Kristensen, Kunngi, på kulturhuset

6.545
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Lars-E. Kvist
Narsarmijit

Atuarfik Erinaq, 1 elev til Roskilde
Narsarmijit
studietur for 1 elev med ingen ledsagere til
Roskilde i perioden 18. april - 16. maj 2018
sammen med elever fra Nanortalik

Sum 2018 - bevilliger der rækker sig over flere år - anført på hvert respektivt år:
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bevilling:
2.500

9.058.718
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